اخبار و گزارشات کارگری  51و  51خرداد ماه 5931
«با اتحاد پیروز میشویم ،با افتراق شکست میخوریم»
بازداشتی های مراسم روز جهانی کارگر آزاد باید گردند
 آزادی 3کارگر بازداشتی کارخانه کاغذ پارس هفت تپه وبی خبری ازچهارمین کارگر بازداشتیشاخ وشانه کشیدن رئیس هیئت مدیره شرکت کاغذ پارس برای کارگران معترض
 کاهش حکم محمدعلی زحمتکش،معلم زندانی در عادل آباد شیراز از2سال حبس،و1سال تبعیدو11میلیون تومان جریمه نقدی به 8ماه زندان
 افزایش حداکثرحقوق مدیران از  22میلیون تومان در سال  79به  23میلیون و  022هزار تومان درسال 78
افزایش حداقل حقوق کارگران از یک میلیون و  112هزار تومان درسال 79به یک میلیون و 119
هزار تومان در سال 78
 عدم پرداخت 2ماه حقوق کارگران شهرداری کاشان اهدای اعضای بدن کارگرجوان قربانی حادثه کاری اداره برق استان گلستان خفه شدن یک کارگرحین حفاری شبکه انتقال فاضالب در قصرشیرین بر اثر ریزش کانال جان باختن یک کارگردر تالش بر اثر ریزش دیوار چاه کشاورزی سوختگی یکی از کارکنان یگان حفاظت بندر رجایی در حادثه آتش سوزی مصدومیت یک کارگر شهرداری اهواز در پی درگیری مسلحانه دوگروهآزادی 9کارگر بازداشتی کارخانه کاغذ پارس هفت تپه وبی خبری ازچهارمین کارگر بازداشتی
شاخ وشانه کشیدن رئیس هیئت مدیره شرکت کاغذ پارس برای کارگران معترض
روز سه شنبه11خرداد3،کارگر بازداشتی کارخانه کاغذ پارس هفت تپه آزاد شدند.از چهارمین کارگر
بازداشتی خبری درمیان نیست.
قابل یاد آوری است که روز گذشته(11خرداد)تعدادی از کارگران کارخانه کاغذسازی پارس با انتشار
گزارشی از بازداشت 1نفر از همکارانشان خبردادند*.
بنابه گزارشات رسانه ای شده بتاریخ 11خرداد،مدیر کل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی خوزستان از
آزادی سه کارگر بازداشتی کاغذپارس هفت تپه و عدم اخراج هیچکدام از آنها خبر داد.
وی افزود :کارفرما در نظر داشت که  3نفر از کارگران بازداشتی را اخراج کند که با وساطتت
اداره کل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی استان این مشکل حل شد و هیچ یک از کارگران اخراج نشدند.
درهمین رابطه،رئیس هیئت مدیره شرکت کاغذ پارس درچارچوب سیاست هیات مدیره و سهامدارن
این شرکت ،کارگران معترض را مورد تهدید قرار داد وبرایشان شاخ وشانه کشید.

روغنی رئیس هیئت مدیره شرکت کاغذ پارس بدنبال اعتصاب کارگران این کارخانه برای احقاق
حقوق برحقشان روز 10خرداد ،به خبرنگاریک رسانه محلی گفت :اگر کسانی خارج از قانون یا
ضابطه صحبت کنند وبخواهند آرامش شرکت را برهم بزنند به طور طبیعی هئیت مدیره و مدیرعامل
شرکت پذیرای همچین بحث هایی نخواهند بود و به طور جدی و قاطعانه از طریق مجاری قانونی
مقابل آنها می ایستند.
*آخرین خبرها حاکی از بازداشت 4کارگر کارخانه کاغذ سازی پارس است
روز یازدهم خرداد پلیس امنیت شوش علی کالنتر نماینده کارگران کارخانه کاغذ سازی پارس را
بازداشت کرد.
روز دوازدهم خرداد،کارگران کارخانه کاغذسازی پارس در اعتراض به بازداشت نماینده شان دست
از کار کشیدند و مقابل دفتر مدیریت تجمع کردند.
درخالل اعتصاب کارگران سه کارگر بنام های رضا شوهانی ،حمید نعامی وحسین کرد توسط پلیس
امنیت بازداشت شدند.
*کاهش حکم محمدعلی زحمتکش،معلم زندانی در عادل آباد شیراز از2سال حبس،و5سال تبعید
و51میلیون تومان جریمه نقدی به 1ماه زندان
حکم محمدعلی زحمتکش،معلم زندانی در عادل آباد شیراز از2سال حبس،و1سال تبعید و11میلیون
تومان جریمه نقدی در دادگاه تجدید نظر به 8ماه زندان کاهش یافت.
قابل یادآوری است که روز سه شنبه19اردیبهشت،78محمدعلی زحمتکش،معلم کنشگر وازفعالین
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.
*افزایش حداکثرحقوق مدیران از  22میلیون تومان در سال  39به  29میلیون و  122هزار تومان
در سال 31
افزایش حداقل حقوق کارگران از یک میلیون و  552هزار تومان درسال 39به یک میلیون و 159
هزار تومان در سال 31
بررسی مصوبه دولت درباره افزایش حقوقها در سال  ۸۹نشان میدهد ،برخی مدیران با افزایش ۳
میلیون تومانی حقوق رو به رو شدهاند ،سقف جدید حداکثر پرداختی از  ۰۲به  ۰۳میلون تومان
افزایش خواهد یافت.
درعوض براساس مصوبه شورایعالی کار(بخوان دولت)حداقل حقوق کارگران با
افزایش121هزارتومانی از یک میلیون و  112هزار تومان درسال 79به یک میلیون و  119هزار
تومان در سال ،78رسید.

*عدم پرداخت 2ماه حقوق کارگران شهرداری کاشان
خبرکوتاه2:ماه حقوق کارگران شهرداری کاشان پرداخت نشده است.
اهدای اعضای بدن کارگرجوان قربانی حادثه کاری اداره برق استان گلستان
روز هفتم خرداد ماه ،1378یک کارگر سیمبان 32ساله اداره برق استان گلستان،حین کار در منطقه
چشمانداز زیباشهر گرگان از تیر چراغ برق سقوط کرد و دچار مرگ مغزی شد .اعضای بدن این
کارگر قربانی حادثه کاری به واحد فراهم آوری اعضای پیوندی دانشگاه علوم پزشکی استان گلستان
اهدا شد.

براساس گزارشات رسانه ای شده،زهرا شرکت مسئول واحد فراهم آوری اعضای پیوندی دانشگاه
علوم پزشکی استان گلستان از اهدای عضو بدن سیمبان جوان مرگ مغزی در این استان خبر داد.
وی با بیان اینکه با موافقت خانواده اعضای بدن این جوان  ۳۲ساله اهدا شده است ،اظهار کرد:
سیمبان گلستانی «مرتضی منقوش» هفتم خرداد ماه جاری در منطقه چشمانداز زیباشهر گرگان از تیر
چراغ برق سقوط کرد و دچار مرگ مغزی شد.
*خفه شدن یک کارگرحین حفاری شبکه انتقال فاضالب در قصرشیرین بر اثر ریزش کانال
عصر روز چهارشنبه 11خرداد ،یک کارگر12ساله واهل کرمانشاه حین حفاری شبکه انتقال فاضالب
پروژه مسکن مهر در روبروی فرمانداری این شهرستان،بر اثر ریزش کانال و ریختن ترانشه ها
دچار خفگی شده و جان خود را از دست.
*جان باختن یک کارگردر تالش بر اثر ریزش دیوار چاه کشاورزی
نیمه شب گذشته(11خرداد)،یک کارگر31ساله اهل اردبیل حین الیروبی چاه کشاورزی در دهستان
جوکندان از توابع شهرستان تالش،براثر ریزش دیواره چاه کشاورزی ،زیر آوار مدفون شد وجان خود
را از دست داد.
*سوختگی یکی از کارکنان یگان حفاظت بندر رجایی در حادثه آتش سوزی
عصر روز چهارشنبه 11خرداد ،یکی از کارکنان یگان حفاظت بندر رجایی در حادثه آتش سوزی
اراضی تحت مدیریت منطقه آزاد قشم دچار سوختگی 31درصدی وبه بیمارستان منتقل شد.
برپایه گزارشات رسانه ای شده ،مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان گفت:عصر روزچهارشنبه۵۱
خرداد ،یک دستگاه ریچ استاکر فرسوده در اراضی تحت مدیریت منطقه آزاد قشم دچار سانحه آتش
سوزی شد که به دلیل همجواری آن با بشکه های روغن پایه و قیر ،دامنه حریق افزایش یافت و به
دلیل مشتعل شدن قیر ،حجم زیادی دود از این اراضی به هوا برخاست.
وی افزود:در زمان بروز حادثه ،یک نفر از یگان حفاظت دچار مصدومیت شد که برای انجام خدمات
درمانی  ،به بیمارستان انتقال یافته است.
در این زمینه بابری کارشناس مدیریت بحران استاندرای هرمزگان گفت :خوشبختانه تلفات انسانی در
این حادثه وجود نداشته است ولی یکی از پرسنل یگان حفاظت دچار  %31سوختگی شده است.
*مصدومیت یک کارگر شهرداری اهواز در پی درگیری مسلحانه دوگروه
سه شنبه شب(11خرداد)،یک کارگر پاکبان شهرداری اهواز بنام یحیی کعب عمیرحین کار در منطقه
کوی علوی قربانی درگیری مسلحانه دوگروه شد وبدلیل اصابت گلوله از ناحیه عضله پشت
بازومجروح ودر بیمارستان گلستان اهواز بستری شد.
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