
 5931خرداد ماه  51و  51اخبار و گزارشات کارگری 

 «با اتحاد پیروز میشویم، با افتراق شکست میخوریم»

 بازداشتی های مراسم روز جهانی کارگر آزاد باید گردند

 وبی خبری ازچهارمین کارگر بازداشتیکاغذ پارس هفت تپه  ی کارخانهکارگر بازداشت3آزادی  -

 برای کارگران معترض پارس شرکت کاغذ رهیدم ئتیه سیرئشاخ وشانه کشیدن 

سال تبعید 1سال حبس،و2،معلم زندانی در عادل آباد شیراز ازمحمدعلی زحمتکشکاهش حکم  -

 ماه زندان8میلیون تومان جریمه نقدی به 11و

هزار تومان در  022و  ونیلیم 23به  79تومان در سال  ونیلیم 22از  مدیران حقوقافزایش حداکثر -

 78سال 

 119و  ونیلیم کیبه 79سال درهزار تومان  112و  ونیلیم کیکارگران از  حقوقداقل افزایش ح

 78هزار تومان در سال 

 ماه حقوق کارگران شهرداری کاشان2عدم پرداخت  -

 اهدای اعضای بدن کارگرجوان قربانی حادثه کاری اداره برق استان گلستان  -

 کانال زشیبر اثر ر نیریال فاضالب در قصرششبکه انتق یحفار نیحخفه شدن یک کارگر -

 یچاه کشاورز وارید زشیکارگردر تالش بر اثر رجان باختن یک  -

 سوختگی یکی از کارکنان یگان حفاظت بندر رجایی در حادثه آتش سوزی -

 درگیری مسلحانه دوگروه یدر پ ی اهوازکارگر شهردار کمصدومیت ی -

 وبی خبری ازچهارمین کارگر بازداشتیذ پارس هفت تپه کاغ ی کارخانهکارگر بازداشت9آزادی 

 برای کارگران معترض پارس شرکت کاغذ رهیمد ئتیه سیرئشاخ وشانه کشیدن 

از چهارمین کارگر .کاغذ پارس هفت تپه آزاد شدند ی کارخانهکارگر بازداشت3خرداد،11روز سه شنبه

 .بازداشتی خبری درمیان نیست

تعدادی از کارگران کارخانه کاغذسازی پارس با انتشار (خرداد11)ذشتهقابل یاد آوری است که روز گ

 .*نفر از همکارانشان خبردادند1گزارشی از بازداشت 

خوزستان از  یکل تعاون، کار و رفاه اجتماع ریمدخرداد،11بنابه گزارشات رسانه ای شده بتاریخ 

 .از آنها خبر داد امچکدیکاغذپارس هفت تپه و عدم اخراج ه یسه کارگر بازداشت یآزاد

اخراج کند که با وساطتت   ار ینفر از کارگران بازداشت  3کارفرما در نظر داشت که : وی افزود

 .از کارگران اخراج نشدند کی چیمشکل حل شد و ه نیاستان  ا یاداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماع

و سهامدارن  رهیمد اتیه استیس درچارچوب پارس شرکت کاغذ رهیمد ئتیه سیرئدرهمین رابطه،

 .دیشاخ وشانه کشرا مورد تهدید قرار داد وبرایشان  کارگران معترض  ،شرکت نیا



بدنبال اعتصاب کارگران این کارخانه برای احقاق  پارس شرکت کاغذ رهیمد ئتیه سیرئ یروغن

 ای خارج از قانون  یگر کسانا :خرداد، به خبرنگاریک رسانه محلی گفت10حقوق برحقشان روز 

 رعاملیو مد رهیمد تیهئ یعیضابطه صحبت کنند وبخواهند آرامش شرکت را برهم بزنند به طور طب

 یقانون یمجار قیو قاطعانه از طر ینخواهند بود و به طور جد ییبحث ها نیهمچ یرایشرکت پذ

 .ستندیا ینها مآمقابل 

 کارگر کارخانه کاغذ سازی پارس است4آخرین خبرها حاکی از بازداشت *

روز یازدهم خرداد پلیس امنیت شوش علی کالنتر نماینده کارگران کارخانه کاغذ سازی پارس را 

 .بازداشت کرد

کارخانه کاغذسازی پارس در اعتراض به بازداشت نماینده شان دست  روز دوازدهم خرداد،کارگران

 .از کار کشیدند و مقابل دفتر مدیریت تجمع کردند

کرد توسط پلیس   ارگر بنام های رضا شوهانی ،حمید نعامی وحسیندرخالل اعتصاب کارگران سه ک

 . امنیت بازداشت شدند

سال تبعید 5سال حبس،و2،معلم زندانی در عادل آباد شیراز ازمحمدعلی زحمتکشکاهش حکم *

 ماه زندان1میلیون تومان جریمه نقدی به 51و

میلیون 11سال تبعید و1حبس،وسال 2،معلم زندانی در عادل آباد شیراز ازمحمدعلی زحمتکشحکم 

 .ماه زندان کاهش یافت8به نظر   دیدادگاه تجد تومان جریمه نقدی در

،محمدعلی زحمتکش،معلم کنشگر وازفعالین 78اردیبهشت19روز سه شنبهقابل یادآوری است که 

امدادرسانی به اهالی زلزله زده کرمانشاه و سیل زدگان لرستان،بعد از مراجعه به اجرای احکام 

 .شیرازبازداشت و جهت تحمل دو سال حبس تعزیری به زندان عادل آباد شیرازمنتقل شد

هزار تومان  122و  ونیلیم 29به  39تومان در سال  ونیلیم 22از  مدیران حقوقحداکثرافزایش *

 31در سال 

 159و  ونیلیم کیبه 39سال درهزار تومان  552و  ونیلیم کیکارگران از  حقوقداقل افزایش ح

 31هزار تومان در سال 

 ۳ شیبا افزا رانیمد یبرخ دهد، ینشان م ۸۹حقوقها در سال  شیمصوبه دولت درباره افزا یبررس

تومان  لونیم ۰۳به  ۰۲از  یحداکثر پرداخت دیاند، سقف جد شده  حقوق رو به رو یتومان ونیلیم

 .افتیخواهد  شیافزا

با حداقل حقوق کارگران (دولت بخوان)درعوض براساس مصوبه شورایعالی کار

هزار  119و  ونیلیم کیبه 79سال درهزار تومان  112و  ونیلیم کیاز هزارتومانی 121افزایش

 .،رسید78تومان در سال 

 



 ماه حقوق کارگران شهرداری کاشان2عدم پرداخت *

 .ماه حقوق کارگران شهرداری کاشان پرداخت نشده است2:خبرکوتاه

 رجوان قربانی حادثه کاری اداره برق استان گلستان اهدای اعضای بدن کارگ

در منطقه  ساله اداره برق استان گلستان،حین کار32،یک کارگر سیمبان 1378روز هفتم خرداد ماه 

 نیبدن ا یاعضا. شد یچراغ برق سقوط کرد و دچار مرگ مغز ریگرگان از ت باشهریانداز ز چشم

استان گلستان  یدانشگاه علوم پزشک یوندیپ یاعضا یآورفراهم  کارگر قربانی حادثه کاری به واحد

 .هدا شدا



دانشگاه  یوندیپ یاعضا یزهرا شرکت مسئول واحد فراهم آوربراساس گزارشات رسانه ای شده،

 .استان خبر داد نیدر ا یجوان مرگ مغز مبانیعضو بدن س یاستان گلستان  از اهدا یعلوم پزشک

: ساله اهدا شده است، اظهار کرد ۳۲جوان  نیبدن ا یاده اعضابا موافقت خانو نکهیا انیبا ب یو

 ریگرگان از ت باشهریانداز ز در منطقه چشم یهفتم خرداد ماه جار« منقوش یمرتض» یگلستان مبانیس

 .شد یچراغ برق سقوط کرد و دچار مرگ مغز

 الکان زشیبر اثر ر نیریشبکه انتقال فاضالب در قصرش یحفار نیحخفه شدن یک کارگر*

شبکه انتقال فاضالب  یحفار نیح ساله واهل کرمانشاه12کارگر کخرداد، ی11عصر روز چهارشنبه 

ترانشه ها  ختنیکانال و ر زشیاثر ر ی این شهرستان،برفرماندار یپروژه مسکن مهر در روبرو

 .شده و جان خود را از دست یدچار خفگ

 یاورزچاه کش وارید زشیکارگردر تالش بر اثر رجان باختن یک *

در دهستان  یچاه کشاورز یروبیالساله اهل اردبیل حین 31،یک کارگر(خرداد11)نیمه شب گذشته 

جان خود و آوار مدفون شد ری، زکشاورزی چاه وارهید زشیبراثر راز توابع شهرستان تالش، جوکندان

 .را از دست داد

 سوختگی یکی از کارکنان یگان حفاظت بندر رجایی در حادثه آتش سوزی*

خرداد، یکی از کارکنان یگان حفاظت بندر رجایی در حادثه آتش سوزی 11عصر روز چهارشنبه 

 .درصدی وبه بیمارستان منتقل شد31دچار سوختگی منطقه آزاد قشم  تیریتحت مد یاراض

 ۵۱عصر روزچهارشنبه:گفت هرمزگان  یانوردیبنادر و در رکلیمد برپایه گزارشات رسانه ای شده،

منطقه آزاد قشم دچار سانحه آتش  تیریتحت مد یاستاکر فرسوده در اراض چیاه ردستگ کی ،خرداد

و به  افتی شیافزا قیدامنه حر ر،یو ق هیروغن پا یآن با بشکه ها یهمجوار لیشد که به دل یسوز

 .به هوا برخاست یاراض نیدود از ا یادیحجم ز ر،یمشتعل شدن ق لیدل

انجام خدمات  یشد که برا تیحفاظت دچار مصدوم گانیاز نفر  کیدر زمان بروز حادثه، :وی افزود

 .است افتهیانتقال  مارستانیبه ب ، یدرمان

در  یخوشبختانه تلفات انسان: هرمزگان گفت یبحران استاندرا تیریکارشناس مد یبابر نهیزم نیا در

 .تشده اس یسوختگ%  31حفاظت دچار  گانیاز پرسنل  یکی یحادثه وجود نداشته است ول نیا

 درگیری مسلحانه دوگروه یدر پ ی اهوازکارگر شهردار کمصدومیت ی*

در منطقه  حین کارریکعب عم ییح،یک کارگر پاکبان شهرداری اهواز بنام ی(خرداد11)سه شنبه شب

عضله پشت  هیاز ناحی قربانی درگیری مسلحانه دوگروه شد وبدلیل اصابت گلوله علو یکو

 .شدبستری اهواز  گلستان مارستانیب مجروح ودربازو

akhbarkargari2468@gmail.com 
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