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ن لردگایمي از اعتصاب آارگران آارخانه پتروشیگزارش  
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 یرا دراعتصاب سپرك روزي ودنديآشآارض به پرداخت نشدن حقوقشان دست ازاعتراآارخانه لردگان در آارگران

 . باشدی پرسنل خود نمیاين حقوق و مزايمدتهاست آه قادر به تام,  پرسنل دارد٤٠٠ارخانه آه ن آيا .آردند

 . باشدی میاريمحال و بخت سندگان و جزئ از استان چهاری در فالردو روستایلردگان منطقه ا

اما با گذشت . خت شودشروع آارحقوق آنان پردااز بعد روز٤۵ بود ظرفقرار هستند ویرسمرين آارخانه غيآارگران ا

ن آارخانه دست به يمانكاران و آارگران اين رورپياز هم. مانده استی روز هنوز مطالبات آنها را پرداخت نشده باق٦٤

 لردگان یميشرآت پتروش. ده بوديون و لدر و بلدزرخوابيآام ٢٠٠ ن اعتصابيبا ا. دندياعتصاب زدند و دست از آارآش

 شرآت ین وجودحتيباا. كنندي شرآت همتا آارمیز برايكنند و آن دو شرآت نير آار مع و جهاد نصير نظر شرآت بيز

  .ل آرده بودنديع هم در اعتراض به وضع موجود تعطينصر و شرآت ب ،جهاد

ن ي درایوخاك بردار.  استی ندارد و عمده آار آنها آف سازی لردگان در حال حاضر آارگر رسمیميشرآت پتروش

ن شرآت معتقدند يآارگران ا .رديگي آنهاصورت می آاراصلیان مرحله خاآبرداريد و بعد از پايري گیمنطقه صورت م

ن قسمت پنج تا ده يروستا دارد از هر روستا در ا٣۵٠لردگان  .نديافت نمايتوانند حقوقشان را دريآه تا اعتصاب نكنند نم

دستگاهها خسارت ن آالت ويماشست عدد ازيخواباندن دو: ن شرآت گفتيراننده گان ا ازیكي .كننديمن منطقه آارينفر درا

ا ين يه سنگيله نقليك وسيد ي خریست براينه داريك راننده آه سرمايدرحال حاضر. كنديجاد مي راننده ای برایاديزاريبس

 یبه جاآار، دينين وجودببيد اما با ايمخارجش برآ عهدهله ازين وسي ایاد رويززنند تا با آاري میدرن به هريمه سنگين

 یزندگرخط فقرياوز. دا آنديپكند تا آاريالتماس من جا آارگريدراگريازطرف د.بكشدآارشود دست ازيمآه مجبوررسديم

د يوسته بايپ. دشويغ مين مبلغ آم هم از او درياماهم. كنديدا ميپ و مشكالت آارین همه سختين حقوق با ايكند و با آمتريم

ق ي دقی رساند و معنایكرد ظلم آشكار به آارگر مين رويا. افت آنديز خودرا دري بزند تا حقوق ناچن در و آن دريبه ا
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