
 6331اسفند3اخباروگزارشات کارگری

 فراخوان تجمع بازنشستگان -

هفت تپه در اعتراض به عدم پرداخت حقوق اذرماه، دست از  شکریاز کارگران شرکت ن ییبخشها -

 دندیکار کش

نسبت به بالتکیلفی شغلی * صدر فوالد خرم آبادبیکارشده کارخانه  کارگراناعتراضی تجمع  -

 لرستان یرمقابل استاندا ومعیشتی

نسبت به بالتکیلفی شغلی * صدر فوالد خرم آبادبیکارشده کارخانه  کارگراناعتراضی تجمع  -

 لرستان یمقابل استاندار ومعیشتی

مقابل  باتجمع داریاز رانندگان شرکت واحد عضو پروژه سپ یتعداد ادامه اعتراضات دامنه دار -

 روز اسفند  نیدر دوم تهران یشهردار

 به دادگاه  69بازداشتی دی ماه  انیودانشجاحضار -

 رغمیعل یکارگر زندان یرضا شهاب:تهران و حومه یکارگران شرکت واحد اتوبوسران یکایسند -

 بازگشت ۹۰۲بند  نیبه زندان او یادامه درمان بعد از ده روز مرخص

 کارگران*《روشن چراغ》از اعتراض یریجلوگ یعامل شرکت برا ریمد بکارانهیاظهارات فر -

 ماه حقوق کارگران شهرداری الشتر01عدم پرداخت -

 رانیا یاز جنبش کارگر ییفرازها -

 ۸۵خودرو اسفند  رانیکارگران ا اعتصاب

 شد دهیکش رونیخزر ب یایاز در* غرق شده ادیص نیجسد دوم -

 براثرمسمومیت گاز میآباد رباط کر لیمنج یکارگاه کارتن سازکارگرجوان 4و مرگ مصدومیت  -

 حین کار ایآس میفوالد س کارخانهکارگر کیباختن جان  -

 فراخوان تجمع بازنشستگان

 61ساعت-6331سه شنبه هشتم اسفندماه: زمان

 یوبهبود یخوش شمال نیب یآزاد ابانیخ -مقابل وزارت کار:مکان

واقع در .....رانیا یصبح در مقابل وزارت تعاون کارورفاه اجتماع۰۰اسفند ساعت  ۵ خیدر تار

طرح  میناکارآمد بفهمان ریوز نیتا به ا. افتی میحضورخواه یوبهبود یخوش شمال نیب یآزاد ابانیخ

 .میهست یخدمات کشور تیریقانون مد قیدق یما خواهان اجرا.خودش باد  یارزان شیپلکان

هفت تپه در اعتراض به عدم پرداخت حقوق اذرماه، دست از  شکریاز کارگران شرکت ن ییبخشها

 دندیکار کش

هفت تپه که حقوق آذرماه آنان  شکریمختلف شرکت ن یکارگران بخشها:  رانیآزاد کارگران ا هیاداتح

  .دست به اعتصاب زدند گریپرداخت نشده است  امروز بار د



معوقه  یخود، همچنان بصورت پراکنده حقوقها یتاکنون یاستهایهفت تپه در تداوم س شکرین یکارفرما

هفته گذشته که اقدام به پرداخت حقوق آذر ماه کرده است هنوز  و از کندیکارگران را پرداخت م

  .مختلف شرکت را پرداخت نکرده است یاز کارگران  قسمتها یادیز یدستمزد بخشها

پس از اعتصاب  ران،یازاد کارگران ا هیهفت تپه به اتحاد شکریکارگران ن یارسال یبه گزارش ها بنا

ضد  رانیکه منجر به اخراج مد یت در آذرماه سالجارمجتمع بزرگ کشت و صنع نیشش روزه در ا

 دیو اداره کار شوش مقرر گرد یفرماندار نیشد و طبق تعهدات کارفرما در حضور مسئول یکارگر

مشاغل انجام و  یشده،  قرارداد ها اصالح و طبقه بند یمعوقه پرداخت و به روز رسان یها حقوق

و  رانینگران کننده  مد ییجابجا ریاما در چند روز اخ کارگران بازنشسته بر آورده شود، یخواستها

سابق،  رانیبرگشت مد عهیاز کارگران و شا یحقوق آذرماه  به عده ا یپرداخت کش دار و قطره چکان

عوامل باعث شد  امروز پنج  نیکارگران شده است و همه ا دیشد یباعث اعتراض و خشم و نگران

دست به  گریشرکت که حقوق آذرماه را نگرفته اند بار د مختلف یکارگران بخش ها ۶۱۰۹۱۲۳شنبه 

 .اعتصاب بزنند

مختلف شرکت بودند در  یکه از بخش ها یاعتصاب، کارگران اعتصاب نیا یگزارش، در پ نیبر ا بنا

خواهان پرداخت حقوق آذرماه و  ت،یریکردند و ضمن بستن درب مد  تجمع تیریمقابل درب مد

کارگران  یشرکت پاسخگو نیاز مسئول کیچیحال ه نیشدند با ابه مطالبات خود   ییپاسخگو

  .وقت امروز ادامه دادند انیاعتصاب خود را تا پا زیمعترض نشدند و آنان ن

 یکارفرما به خواستها ییعدم پاسخگو جهیهفت تپه، در نت شکریبه اظهارات کارگران شرکت ن بنا

کارگران  انیات و اعتراضات گسترده در مسابق، زمزمه اعتصاب رانیبرگشت مد عهیکارگران و شا

مجتمع کشت  نیکارگران ا ندهیهفته آ ،یکنون تیباال گرفته است و چه بسا که در صورت تداوم وضع

 .خود بزنند یبه خواستها دنیوقفه تا رس یدست به اعتصاب ب یصنعت همچون آذر ماه سالجار و

هفت تپه و عدم  شکریگران بازنشسته ناعتراض دو روز گذشته  کار یاست که در پ یدر حال نیا

 ندهیهفته آ کشنبهیداده بود، آنان اعالم کرده اند  رعاملیقائم مقام مد نیجانش یکه اسد ییتحقق وعده ها

   .خواهند زد یدر محل شرکت دست به تجمع اعتراض گریششم اسفند ماه بار د

 0969سوم اسفند ماه  – رانیآزاد کارگران ا هیاتحاد

نسبت به بالتکیلفی شغلی  *صدر فوالد خرم آبادکارخانه بیکارشده  کارگراناضی اعترتجمع 

 لرستان یمقابل استاندار ومعیشتی

دراعتراض به عدم  صدر فوالد خرم آبادکارخانه بیکارشده  کارگران روزپنج شنبه سوم اسفند ماه،

 .لرستان تجمع کردند یمقابل استاندارپرداخت مطالباتشان وتعطیلی کارخانه وبرای بازگشت بکار

کارگران  یمجدد کارخانه خواسته اصل ییحقوق، سنوات و بازگشا پرداختبراساس گزارش منتشره،

 .لرستان است یمعترض مقابل استاندار

وبنا  کرد یم دیهزار تن فوالد تول 911هکتار وسعت دارد و ساالنه  93صدر فوالد خرم آباد  کارخانه

 .ابدی شیتن در سال افزا 311 و  ونیلیم 0به  تیظرف نیبود ا

مشکل  نیتر در گردش، مهم هیسرما نیشرکت صدر فوالد خرم آباد، تأم رهیمد ئتیه سیگفته رئ به.

                                                                     کارخانه است نیا



کت صدر فوالد خرم آباد دو ماه استاندار لرستان آذر ماه امسال به مسئوالن شر یخادم یموس دیس

                                   کارخانه را مرتفع کنند نیا یرو شیفرصت داد تا مشکالت پ

 یو هنوز خبر افتهی انیماهه استاندار به مسئوالن شرکت صدرفوالد خرم آباد پا 2هر چند فرصت   

 .ستیکارخانه ن نیاز حل مشکالت ا

شده  نییآذر ماه خود گفته بود، اگر مالک کارخانه درفرصت تع ماتومیر اولتدسید موسی خادمی اما  

 .کرد میاقدام خواه یگریمشکالت  را  مرتفع نکند ازراه  د

 کارگر صدر فوالد خرم آباد با ماه ها حقوق معوقه بدنبال تعطیلی کارخانه681بیکاری  *

 .حقوق معوقه بیکارشدند کارگرش با ماه ها081کارخانه صدر فوالد خرم آباد تعطیل و

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی آشتاب  یعلرسانه ای شد،  0969آذر02براساس گزارشی که 

دارد و این افراد   کارگر ۰۵۱کارخانه صدر فوالد خرم آباد : استان لرستان در همین رابطه گفت

های  ارخانه به شرکتچندین ماه از حقوق خود را از این کارخانه طلب دارند؛ همچنین این ک

  ها و همچنین مشکالت مربوط به حق رسان آب و برق بدهکار است که باید مشکالت این بدهی خدمات

 .بیمه های کارگران آن برطرف شود

نفر از کارکنان اداری صدر فوالد هم که در دفتر تهران کار  ۶بنا بهمین گزارش،عالوه بر این حدود 

 .اند ت دادهمی کردند هم کار خود را از دس

آبادبرای حفظ اشتغال واعتراض به عدم  تجمع خانوادگی کارگران بیکارشده کارخانه صدر فوالد خرم

 پرداخت مطالباتشان

آباد بهمراه خانواده برای حفظ اشتغالشان  ، کارگران بیکارشده صدر فوالد خرم0969شهریور21امروز

کارخانه تجمع کردند ومانع ازخارج کردن واعتراض به عدم پرداخت ماه ها حقوق وحق بیمه،مقابل 

 .آالت توسط طلبکارشدند تجهیزات و ماشین

های خود به دنبال بردن  براساس گزارشی که رسانه ای شده،طلبکار این کارخانه برای وصل طلب

ها در مقابل  های آن آالت کارخانه بود که کارگران و برخی از خانواده برخی از تجهیزات و ماشین

 .تجمع کردندکارخانه 

شهریورماه سال جاری این کارگران دراعتراض به بیکارشدن درپی تعطیلی 22گفتنی است که روز

 .ماه حقوق وچند ماه حق بیمه دست به تجمع مقابل استانداری زدند9کارخانه وعدم پرداخت 

ماه  ماه حقوق وچند1تجمع کارگران کارخانه فوالد صدر لرستان نسبت به بیکارشدن وعدم پرداخت 

 حق بیمه مقابل استانداری

، کارگران فوالد صدر لرستان دراعتراض به بیکارشدن درپی تعطیلی 0969شهریور22روزظهر

 .ماه حقوق وچند ماه حق بیمه دست به تجمع مقابل استانداری زدند9کارخانه وعدم پرداخت 

یور تعطیل شده و کارخانه صدر فوالد از چهارم شهر:یکی از کارگران معترض به خبرنگاران گفت

 .اند ماه است حقوق دریافت نکرده 9این در حالی است که کارگران حدود 



مشکالت این کارخانه از دو سال قبل شروع شده و در این مدت به صورت مقطعی :وی افزود

 .کند کارخانه تعطیل و مجددا شروع به فعالیت می

رگران کارخانه صدر فوالد پرداخت نشده شود که بیمه کا چند ماهی می:این کارگر معترض عنوان کرد

 .است

 از حضور در کالس درس یبندرماهشهر و خوددار انیاعتصاب فرهنگ

پرداخت نشدن  لیمدرسه متوسطه اول بندرماهشهر به دل 4 رانیدب (اسفند2چهارشنبه)صبح امروز

حضور در ماه از سال گذشته دست به اعتصاب زدند، و از  9و  یماه از سال جار 3 یاضافه کار

  .کردند یکالس درس خوددار

آموزش و پرورش بندرماهشهر و  قیفراوان از طر یها یریگیپس از پ رانیدب نیاست ا یگفت 

  .دست به اعتصاب زدند جهینکردن نت افتیشهرستان و در یفرماندار

حضور  ناچار به رانیدب یبرخ رویکمبود ن لیبه دل نکهیا انیآموزش و پرورش بندرماهشهر با ب سییر

چند  ریاست و با تاخ یاستان یپرداخت اضافه کار: هستند گفت یلفیاز ساعت تک شیدر کالس درس ب

 .شود یماه روبه رو م

آموزش و پرورش انجام  رانیابالغ دب ندهیصورت گرفته هفته آ یریگیبا پ: افزود ناروندید یمجتب 

 .شودیم

 کانال تلگرام کانون صنفی معلمان:منبع

مقابل  باتجمع داریاز رانندگان شرکت واحد عضو پروژه سپ یتعداد ت دامنه دارادامه اعتراضا

 روز اسفند  نیدر دوم تهران یشهردار

 

تهران  یمسکن شرکت واحد اتوبوسران یتعاون ۶و۹داریچهارشنبه دوم اسفند کارگران عضو پروژه سپ

 .تجمع کردند یدر مقابل شهردار یروز متوال نیپانزدهم یبرا



 .مسکن کارگران گذشته است لیموعد تحوسال از ۸

 تهران و حومه یکارگران شرکت واحد اتوبوسران یکایسندکانال تلگرام  برگرفته از

 به دادگاه  31بازداشتی دی ماه  انیدانشجواحضار

به دادگاه  69 ماه یشده در د بازداشت یو فعاالن صنف انیاز دانشجو یچند روز گذشته، تعداد یط

نشر  ،ینظام، اخالل در نظم عموم هیعل غیتبل ،یهمچون اجتماع و تبان ینیاتهامات سنگفراخوانده و با 

 .شده است نییعت ندهیهفته آ شانیدادگاه ا یوقت ادار. رو شدند روبه یاذهان عموم شیو تشو بیاکاذ

 کانال تلگرام کانون شوراهای صنفی دانشجویان کشور:منبع خبر

ادامه  رغمیعل یکارگر زندان یرضا شهاب:تهران و حومه یرانکارگران شرکت واحد اتوبوس یکایسند

 بازگشت ۹۰۲بند  نیبه زندان او یدرمان بعد از ده روز مرخص

که در حال حاضر  یکارگران شرکت واحد اتوبوسران یکایسند رهیمد ئتیه یاز اعضا یشهاب رضا

و وخامت  یجسمان بد طیاست بعلت شرا تشیکردن محکوم یریدرحال سپ ۹۰۲بند  نیدر زندان او

 یبرا نیاو ۹۰۲بهمن از بند ۰۲ خیدر زندان شد درتار یحالش  که منجر به دو بار  سکته مغز دیشد

کارگر  نیپزشکان ا دیاک هیانجام شده و توص ناتیبراساس معا. آمد  یبه مرخص یپزشک یادامه مداوا

اشد و در زندان نگه داشتن کامل خارج از زندان ب یتمام مراحل درمان را تا بهبود دیبا  یزندان

دربر داشته باشد ،اما متاسفانه بعد از ده روز که در حال ادامه  یخطرات جان شیبرا تواندیم یشهاب

و مجددا به  دیاش موافقت نگرد یبهمن با ادامه مرخص۹۲ خیدر تار یکارگر زندان نیدرمان بوده ا

 یعضو زندان نیدارد که ا دیتاک یرانکارگران شرکت واحد اتوبوس یکایسند. زندان برگردانده شد 

 نامبرده یبرا یجسمان یقرار دارد و احتمال وقوع خطارات جد یبد جسمان طیدر شرا ییکایسند

 یشرط رضا شهاب دیق یب  یخواهد که نسبت به آزاد یم ییو قضا یتیامن نیوجود دارد و از مسئول

 .اقدامات الزم را بعمل آورند

 کارگران*《روشن چراغ》از اعتراض یریجلوگ یعامل شرکت برا ریمد بکارانهیاظهارات فر

نسبت به قطع مطالبات  تیریمد عیشرکت واحد اعالم کرده اند؛ در اعتراض به تهاجمات وس رانندگان

  .روز روشن خواهند کرد یاتوبوس خود را در ط یششم اسفند چراغ ها کشنبهیبه حق شان در روز 

از  یریو جلوگ یبکاریفر یاز اعتراض و خشم رانندگان براهراس  لیشرکت واحد به دل تیریمد

 تیریاز مد تیدر حما یشیکار فرما یاسالم یداده و شورا یرواقعیغ ییاعتراض رانندگان، وعده ها

رانندگان مانع از  بیدهد تا با فر یخود نشر م یتلگرام یرا در کانال ها یو یرواقعیغ یوعده ها

 یاز رانندگان و کارگران م کایسند. روز گردند یها در طاعتراض روشن کردن چراغ اتوبوس 

پرداخت نگردد؛  کشنبهیتوجه نکنند و چنانچه مطالبات شان تا روز  تیریترفند مد بیخواهد؛ به فر

 .اتوبوس خود را روشن کنند یچراغ ها

عامل  ریمد یواقع ریغ یخود در مورد وعده ها یتلگرام یدر کانال ها یشیکار فرما یاسالم یشورا

 :نوشته نیچن

 درخصوص مطالبات کارکنان یاتوبوسران رعاملیپاسخ مد

اقدامات صورت  نیراخریگیپ 26۱00۱69مورخه  کشنبهیروز  یکاراتوبوسران یاسالم یشوراها

  .شدند یشرکت واحد اتوبوسران رعاملیگرفته درخصوص مطالبات کارکنان ازمد



وتمرکز  ینگیلباس فرم کارکنان گفتند ؛ مشکالت نقد هیردرتهیبرتاخ یمبن ندگانیدرپاسخ به نما شانیا

 .باشد یم 9۱02۱69مناقصه آن  یبرگزار خیبوده که تار کپارچهیسامانه ها بصورت  دیخر

آورکارگران بازنشسته وپاداش  انیدرصد مشاغل سخت وز 4 مهیدرپاسخ به معوقات حق ب نیهمچن

 یپرداخت شده که بزود مهیالحساب به ب یبصورت عل یخدمت به آنان اظهارداشتند؛ مبلغ انیپا

 رانیکه با مد یمذاکرات یزطین گریوتعدادد. حساب خواهند کرد هیازهمکاران بازنشسته تسو یتعداد

آور  انیدرصد سخت وز 4 مهیبابت حق ب یمبلغ دیومقرر گرد میخصوص داشت نیدرا یدارشهر

 هیسال تسو انیبتوانند تا قبل از پا زیه نتا همه افراد بازنشست میکن افتیدر یوپاداش سنوات ازشهردار

 . حساب کنند

با  یمذاکرات زیمعوقه ن یمعوق شده کارکنان گفت؛ درخصوص بن ها یدرپاسخ به بن ها شانیا

پرداختها وشارژها درشرکت  نیا نکهیبرا یمبن یحاتیصورت گرفت که ما توض یشهردار رانیمد

 .رف  وعادت درامده استشده وبه صورت ع یواحد به صورت مستمرپرداخت م

داده که دربودجه  یپرداختها راانجام م نیوطبق دستوالعمل ا یهمانند شهردار زیواحد ن وشرکت

 .شده است ینیب شیزپین انهیسال

مختلف طبق روال پرداخت نشده است که  یاست که طبق جدول ودرمناسبتها یمتاسفانه چند ماه که

بعدازپرداخت  دهیکه مقررگرد میدول معوقات را به آنها دادبابت گله مندهستند که ماج نیپرسنل ازا

 .درصورت امکان پرداخت شود زیمعوقه ن یبن ها یدیع

 مانیسال کارکنان طبق پ انیپا( شکالت )درخصوص کت شلوارو یاتوبوسران رعاملیمد نیهمچن

کارگران  ندگانیااعالم کردند طبق سال گذشته وتوافق به عمل آمده با نم زین یاتوبوسران یدسته جمع

 .شودیآن پرداخت م یالیمبلغ ر زیامسال ن

ششم اسفند  کشنبهیرانندگان شرکت واحد در اعتراض به عدم پرداخت مطالبات بحق شان روز  *

 کنند یچراغ اتوبوس را روشن م

نسبت به قطع مطالبات بحق کارگران کرده  یعیتهاجمات وس یشرکت واحد در سال جار تیریمد

و  رگاهیلباس فرم رانندگان و لباس کار کارگران تعم ،یمربوط به شارژ کارت اعتبار مطالبات. است

رانندگان معوق شده  تیاکثر یبالعوض مسکن برا التیتسه نیتوقفگاه، ارتقاء گروه رانندگان همچن

 .دارند یاعتراضات جد نهیزم نیو رانندگان و کارگران در ا. است

کند؛ در روز  ینندگان و کارگران از همه رانندگان دعوت مبنا به درخواست را کایسند نیبنابرا

اتوبوس  یششم اسفند در اعتراض به عدم پرداخت مطالبات رانندگان و کارگران چراغ ها کشنبهی

 .ندیروز روشن نما یخود را در ط یها

 تهران و حومه یکارگران شرکت واحد اتوبوسران یکایسندکانال تلگرام :منبع

 قوق کارگران شهرداری الشترماه ح61عدم پرداخت

 .ماه حقوق کارگران شهرداری الشترپرداخت نشده است01

هستم که  یشهردار یکارگر شرکت: گفتالشتر یاز کارگران شهردار یکیبرپایه گزارش منتشره،

 طیشرا نیو در چن شود یتر م هرروز گران یسخت شده و مخارج زندگ اریبس میبرا یزندگ طیشرا

 .ماه حقوق معوقه دارند 01همچون من حدود  یاز کارگران شرکت یرخب یسخت و مشقت بار



چرا  دانم یو نم گردد یبرم 64و  69معوقه ما به سال  یها از حقوق یمتأسفانه برخ: افزود یو

را  گذرد یم مانیها که بر ما و خانواده یاز مشکالت یتا اندک دهند یما قرار نم یمسئوالن خود را جا

 .درک کنند

متأسفانه ! نان قرض کند؟ ییاز نانوا یکه کس دیا دهیحال شن تابه ایآ: عنوان کرد یر شهردارکارگ نیا

حاضر  گریفروش باال رفته است که د یها و مغازه ها ییقدر نزد نانوا خطمان آن از ما چوب یبرخ

 .به ما قرض بدهند ستندین

از  تر بیعج کند یم انیست با ابانیسطح خ یها زباله یآور از کارگران که مشغول جمع گرید یکی

خط  چوب دیخشک هم با ریپوشک و ش دیخر یآمده و برا ایمن است، فرزندم تازه به دن تیها وضع آن

 حداقلو فالکت ما  تیوضع دنیکه با د امرزدیها را ب داروخانه یداشته باشم، خدا پدر و مادر بعض

 رندیگ یرا م شانیما رو دنیها با د کاسب یاقالم را به ما قرض بدهند اما برخ نیکه ا شوند یم یراض

خط ما  هم ندارند چوب یریالبته تقص ستند،ین هیصورت نس حاضر به فروش اقالم خود به ما به گریو د

 .شدند ینم هیها بود حاضر به فروش نس آن یجا به یگریهرکس د دیباال رفته و شا اریبس

 

 

سال است که  کیاست که حدود  دهیفهم یرداراز کارگران شه یکی را  یمتأسفانه اخ: کرد حیتصر یو

که اکثر  شود یشغل و حقوق اندکش سبب م نینشده است، ترس از دست دادن هم زیاو وار مهیب

نشده آب، برق، گاز،  پرداخت یها سکوت کنند و دم نزنند، قبض ییها تیوضع نیکارگران در مقابل چن

از مشکالت  یتنها بخش کوچک یندان و شرمندگبه عالم و آدم، لباس کهنه فرز یبدهکار ،یخال سفره

 .است یکارگران شهردار

 شود یچگونه م! ماند؟ یکارگر م یبرا یا زهیموجود واقعا  انگ طیبا شرا ایآ: گفت یکارگر شهردار نیا

کارگران  شهیو هم شود یموقع پرداخت م نهاد به نیافراد مرتبط با ا گریو د یکه حقوق پرسنل شهردار

وجان  از دل یشهردار یطور که ما برا انتظار بماندند، همان مزد زحمات خود چشم افتیرد یبرا دیبا

 دیبا یموقع حقوق ما اقدام کنند، تا ک مسئوالن هم نسبت به پرداخت به  میانتظار دار میکن یکار م

 .میبه خانه برگرد یخال دست

ماه حقوق معوقه کارگران را  01بر پرداخت  یشهرستان را مبن یخبر یها کانال یبرخ یادعاها یو

تاکنون تنها دو  یشهر پنجم و شهردار فعل یشورا یکار آمدن اعضا یاز رو: کذب دانست و افزود

 .است اساس یادعا کامال  کذب و ب نیو ا میا کرده افتیماه حقوق معوقه خود را در

 رانیا یاز جنبش کارگر ییفرازها

 ۸۵خودرو اسفند  رانیکارگران ا اعتصاب

کارکنان  ى ژهیکل مقدار سود و( خودرو امروز رانیا) ونالیناس رانیا تیریشنبه چهارم اسفند، مد روز

هزار و هشتصد نفر کارگر و کارمند، حداقل  ازدهیتومان براى  ونیلیهفتاد و پنج م»: را اعالم کرد

 اریمع  سبر اسا بیضر نیا. باشد پرداختى پنج هزار و پانصد تومان و حداکثر نه هزار تومان مى

در نظر گرفتن روزهاى  ایو سهم شرکت تعاونى و  ژهیمتعلق به سود و اتیحقوقى و با توجه به مال

ما براى پرداخت »: اعالم کرد که تیریمد« .شود کارگران در طول سال، کسر و پرداخت مى بتیغ



  وزارت نفت قرض از نتوما ونیلیچهارصد و هفتاد م میا ى امور کارخانه ناچار شده و اداره ژهیسود و

 «.میکن

 :لینک متن کامل
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 شد دهیکش رونیخزر ب یایاز در* غرق شده ادیص نیجسد دوم

خزر در  یایاز در ادیص نیجسد دوم پس از چهار شبانه روز جست و جو، روز پنج شنبه سوم اسفند

 .شد دهیکش رونیبجویباررود شهرستان منطقه چپک

 یعل' به نام  یجسد متعلق به جوان نیدوم: پنجشنبه شب گفت باریشهرستان جو لخوارانیگ بخشدار

 .شد دایامروز پ 08ساعت  یاست که حوال'  یمسلم

 دهیکش رونیپره کالهدوز افتاد و از آب ب ادانیجوان در تور ص ادیص نیجسد ا: افزود هیفق نیمحمدحس

 .دش

کردن  دایپ یبرا یدر حال گشت زن ایدر در یامداد یروهایهمچنان ن نکهیا انیبا ب لخوارانیگ بخشدار

 .جسد همچنان جست و جو ادامه دارد نیشدن آخر دایتا پ: سوم هستند، گفت ادیجسد ص

 پیدا شدن جسد یکی از سه صیاد مفقود در آبهای خزرپس از سه روز*

ه در آب های دریای خزر پس از سه روز جست و جو ، روز مرگ یکی از سه صیاد مفقود شد

 .چهارشنبه با پیدا شدن جسد وی توسط تیم های تجسس تائید شد

شهرستان جویبار برای ‘ گلدشت ‘ سه ماهیگیر جوان حدود ساعت هفت یکشنبه شب از منطقه 

ز دریا ، زنگ مفقود ماهیگیری به دریا رفته بودند و ساعاتی بعد به خاطر طوالنی شدن بازگشتشان ا

 .شدنشان به صدا در آمد و جست و جو آغاز شد

این سه جوان مفقود شده از اهالی روستاهای پطرود ، تلنار و میان ملک جویبار بودند که بر اساس 

 .پیدا شد‘ مهدی هنرورنیا ‘ اعالم بخشدار گیلخواران جسد یکی از آنان به نام 

جسد یکی از سه صیاد حدود : به دوم اسفند در این باره گفت بخشدار گیلخواران بعد از ظهر چهارشن

ظهر امروز که در تور پره صیادان فعال در پایگاه مدنی در ساحل چپکرود شهرستان جویبار گیر 

 . کرده بود پیدا شده است

محمد حسین فقیه با بیان اینکه همچنان نیروهای امدادی در دریا در حال گشت زنی برای پیدا کردن 

تا پیدا شدن اجساد دو صیاد مفقود شده دیگر جست و جو ادامه : دو صیاد دیگر هستند، افزود  جسد

 . خواهد یافت

کیلومتر از سواحل دریای خزر را در اختیار دارد و همه این سواحل در بخش  08شهرستان جویبار 

 . گیلخواران واقع است

 .هزار نفر جمعیت دارد 23است که ‘ یل کوهیخ‘ روستا و یک شهر به نام  92بخش گیلخواران شامل 

 براثرمسمومیت گاز میآباد رباط کر لیمنج یکارگرجوان کارگاه کارتن ساز4و مرگ مصدومیت 
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 یکارگرجوان کارگاه کارتن ساز4و مرگ موجب مصدومیت  کربن دیبا گاز مونوکس تیمسموم

 .شد میآباد رباط کر لیمنج

کارگر جوان در کارگاه کارتن  ۱:  گفت میرباط کر ینعامل سازمان آتش نشا ریمددرهمین رابطه،

کارگر  ۹نفر از آنان در دم جان سپردند و  ۹شده بودند که  تیآباد دچار مسموم لیواقع در منج یساز

 . افتندیو نجات  دمنتقل شدن میرباط کر مارستانیهم با تالش ماموران اورژانس به ب گرید

آتش روشن کرده بودند  زمیگرم کردن خود با ه یگران براکار نیا نکهیا انیبا ب یرضا موسو دیس

ها نداشت آنان  زمیخروج دود ه یبرا یکارگران دودکش و منفذ نیاز آنجا که محل استقرار ا: گفت 

 .کربن شدند  دیبا گاز مونوکس تیدچار مسموم

 حین کار ایآس میفوالد س کارخانهکارگر کیجان باختن 

با دستگاه کار  نیح  روزکوهیف هیریام یواقع در شهرک صنعت ایآس میفوالد س کارخانه کارگر کی

 .جان باختمفتول 

کار با دستگاه مفتول بوده که متأسفانه بر اثر سانحه جان  نیکارگر ح نیا ه،یاول یها اساس گزارش بر

 .سپارد یم

 .کرده است دییخبر را تأ نیا  روزکوهیف هیریام یشهرک صنعت رعاملیمد

 0969سوم اسفند ماه

akhbarkargari2468@gmail.com 
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