
 8938اردیبهشت ماه  8اخبار و گزارشات کارگری 

 8932اردیبهشت ماه 8کارگرجان باخته کارخانه جهان چیت کرج در02جاویدان با خاطره 

هزارکارگر کارخانه جهان چیت کرج دراعتراض به شرایط کاری دردناک کارخانه های محمدصادق 2

انی زدند وتصمیم داشتند پیاده به دست به تظاهرات خیاب 8932اردیبهشت ماه سال8فاتح یزدی،روز

سوی تهران راهپیمایی کنند، ژاندارم ها بفرمان رژیم سلطنتی پهلوی در کاروانسرای سنگی 

 .نفرازکارگران جان باختند02بررویشان آتش گشودند و

 بادجاویدان شان وخاطر یاد

 

 «با اتحاد پیروز میشویم، با افتراق شکست میخوریم»

 برای تجمع مقابل مجلس بمناسبت اول ماه مه ان حقوق کارگرکانون مدافعفراخوان  -

 چه خبر؟ کرج یپارک جهان نماازدستگیرشدگان  -

مقابل دادگاه انقالب همزمان  رانیا سندگانیازاعضا و دوستداران کانون نو یتجمع جمع دومین روز -

 باژن وانیو ک( یمهاباد)خندان  ن،رضایبا محاکمه بکتاش آبت

نداشتن امنیت شغلی و واگذاری تهران، قم و کرج در اعتراض به  یشهرها ریمتانان اعتصاب کارکن -

 به بخش خصوصی

دراعتراض به عدم پرداخت چند ماه حقوق،حق بیمه کوت عبدهللا  یکارگران شهردارتجمع  -

 خوزستان یاستاندار ومطالبات دیگرمقابل

مقابل  به عدم پرداخت مطالباتت نسبکارکنان مرکز بهداشت شرق و غرب اهوازتجمع اعتراضی  -

 شاپور اهواز  یجند یدانشگاه علوم پزشک

وزارت آموزش و  عدم تبدیل وضعیت مقابل به کشورنسبت سیالتدر معلمان حقتجمع اعتراضی  -

 پرورش

 نیبه زندان او یقل ریام  ریو ام انیقل دهی،سپ یبخش لیاسماع:تپه  هفت شکریکارگران ن یکایسند -

 .شده اندانتقال داده 

  راحمدیو بو هیلویکهگ مانیس کارخانه کارگرانماه حقوق 4عدم پرداخت  -

 میان نیستنفت در  یمانکاریکارکنان پ یور پاداش بهرهخبری از پرداخت  -

تجمع اعتراضی کسبه جمعه بازار شاهرود نسبت به تغییر محل کارشان به خارج از شهر مقابل  -

 شورای شهر

 لیآور82)وبهداشت کار یمنیا یروزجهان براثر حوادث کاری همزمان کارگر91آسیبب دیدگی -

 :(ماه بهشتیبرابربا هشتم ارد

 آباد اراک بکیآ یشهرک صنعت یچرم مصنوع کارگر درحادثه آتش سوزی کارخانه91مصدومیت -9



 ومصدومیت یک کارگر زیآوار ساختمان در تبر زشیر -8

 ل آبرنگ کار در داخل تانکر حممسمومیت کارگر -3

 متری چاه91آسیب دیدگی شدید یک کارگربراثر سقوط به عمق  -4

 برای تجمع مقابل مجلس بمناسبت اول ماه مه کانون مدافعان حقوق کارگرفراخوان *

در سراسر  کارانیکارگران، معلمان، بازنشستگان و بطی فراخوانی ازمدافعان حقوق کارگر  کانون

 99ساعت ده  صبح روز چهارشنبه درروز، نیتر مراسم اهر چه شکوهمندانه  یبرگزار یکشور برا

 .دعوت بعمل آورد« (بهارستان)مجلس»ماه در مقابل  بهشتیارد

 :متن فراخوان

  .میکن لیبه عرصه خواست کارگران تبد ابان،یجشن روز کارگر را در خ

ان در سراسر روز کارگر نیدر ا. کارگر است یماه، روز جهان بهشتیارد ازدهیماه مه برابر با  اول

از استثمار  ادامه  ییکنند که مبارزه شان را تا بدست آوردن رها یخود عزم م ییجهان با گردهما

 .دهند

 یاعتراضات و حق برخوردار هیکارگر از کل یمدافعان حقوق کارگر، در آستانه روز جهان کانون

از  یو عدم بهره مند شتیطبقه کارگر، در اعتراض به وضع اسفبار مع یابیآزاد از تجمعات و تشکل 

 ادهنموده و همصدا با کارگران آز تیحما رانیا رانیشرافتمندانه مزد و حقوق بگ یحق داشتن زندگ

و  ضیغلبه بر تبع یبرا یگوناگون کارگر شاتیگرا یو جهان، خواهان اتحاد و همبستگ رانیا

 .باشدیطبقه حاکم م یها استیاز س یناش ینابرابر

کارگر را  یدر روز جهان یتجمعات اعتراض یمدافعان حقوق کارگر، برگزار راستا، کانون نیهم در

 .ستدیا یدانسته و هم گام با طبقه کارگر، در کنار آنها م رانیحق مسلم کارگران، مزد و حقوق بگ

 یخواستها هیعل یتیامن یو ارعاب نهادها یریگروگانگ د،یمدافعان حقوق کارگر، فشار، تهد کانون

هاله "و " یثقف رضایعل" ش؛یخو یدو تن از اعضا یریدانسته و دستگ دهیفایرا ب بحق طبقه کارگر

 وقحق یبر اصول منشور جهان ان،یب یبر حق آزاد دیبا تاک نیهمچن. دینمایرا محکوم م" صفرزاده

 یها یریبر بازداشتها و دستگ یمبن یتیامن یدستگاه ها یرانسانیغ ینموده و رفتارها یبشر پافشار

 .کندیم یابیارز یمردم میعظ یرویاز ترس و واهمه از ن یناش یرا امور یقانون ریغ

روز را جشن  نیا ابانیمدافعان حقوق کارگر بنا بر سنت هر ساله چه در سالن ، محل کار و خ کانون

موقت،  یکار، لغو قراردادها یمنیلغو کار کودکان، ا ض،یدستمزد، رفع تبع شیگرفته و خواستار افزا

 .از زندان است یکارگر یاسرا هیکل یکارگران و آزاد یبهتر برا یداشتن زندگ

در سراسر  کارانیمدافعان حقوق کارگر با فراخوان به کارگران، معلمان، بازنشستگان و ب کانون

روز، دست در دست هم و متحدانه راس  نیهر چه شکوهمندانه تر مراسم ا یبرگزار یکشور برا

و   مییآ یگرد هم م« (بهارستان)مجلس»ماه در مقابل  بهشتیردا 99ساعت ده  صبح روز چهارشنبه 

حداقل مزد باالترازخط  یفور شیافزا ،یدادن به فقر و فالکت و گران انیخواهان پا کپارچهی طور به

 بتیمص طیدادن به کل شرا انیموقت و پا یلغو قراردادها ،یمانکاریپ یشدن شرکتها دهیفقر، برچ

 .شده است لیزحمتکش شاغل و بازنشسته تحم رانیرگران و همه مزدبگکه به ما کا میشو یم یبار



 9312 بهشتی، ارد"کانون مدافعان حقوق کارگر"

 چه خبر؟ کرج یپارک جهان نماازدستگیرشدگان *

 کرج یپارک جهان نما رشدگانیدستگ تیخبر از وضع نیآخر-8

 یکایسند یاز اعضا یواله زمان است دهیرس رانیآزاد کارگران ا هیکه به اتحاد ییخبرها نیآخر طبق

 یکه گوش لیدل نیتر و در همان روز جمعه از بازداشت آزاد شده است و به ا شینقاشان استان البرز پ

در  شانیا تیاز وضع یقیبود اطالع دق یتیامن یروهاین اریتلفن همراه آزاد شدگان هنوز در اخت

 .دسترس نبود

شده بود  دیشوکت ق یاز کارگران به اشتباه مصطف یکیم شدگان روز جمعه اس ریدستگ یاسام انیم در

بوده  یچهارمحال یشده مصطف ریاصالً در آن مکان حضور نداشته اند و اسم کارگر دستگ شانیکه ا

شده  زادکارگران روز جمعه آ گریهمراه با د شانیشده بود ا یاست که همانطور که قبالً اطالع رسان

 .اند

و هاله صفرزاده از  یثقف رضایو عل رانیآزاد کارگران ا هیاتحاد سینائب رئ یمحمد نیپرو اکنون

 .برندیکانون مدافعان حقوق کارگر در بازداشت بسر م یاعضا

 شانیا یو آزاد یواله زمان تیاطالع از وضع یبرا یضمن ابراز خرسند رانیآزاد کارگران ا هیاتحاد

 .است یشتکارگران بازدا گریو شرط د دیق یو ب یفور یخواهان آزاد

 رانیآزاد کارگران ا هیاتحاد

 یتالش دارند مانع از برگزار یبا به گروگان گرفتن کارگران بازداشت:رانیآزاد کارگران ا هیاتحاد-0

 کارگر شوند یتجمع روز جهان

 یدادسرا یکرج به شعبه دو بازپرس یپارک جهان نما یچهار کارگر بازداشت یخانواده ها امروز

کنند اما بازپرس پرونده با امتناع از قبول  یمراجعه م رشدگانید کفالت دستگکرج به قص کی هیناح

 یآزاد یبرا بهشتیارد ۱۱روز چهارشنبه  یعنی گریکه خانواده ها تا سه روز د داردیکفالت اعالم م

به خانواده ها اعالم کرده  یآخر وقت ادار یحوال روزیکه د ستیدر حال نیا. مراجعه نکنند شانیا

اتمام  لیبه دل روزیاما د ندیبازداشت شدگان را آزاد نما یتومان ونیلیبا کفالت ده م توانندیم بودند که

 .نشد و به امروز موکول شده بود سریم شانیعمالً کفالت ا یوقت ادار

پارک جهان نما برخالف  رشدگانیدستگ یامتناع بازپرس پرونده از آزاد نیمشهود است که ا کامالً 

تالش دارند با به گروگان  یتیامن یو نهادها ردیگیصورت م یتیامن یدخالت نهادها خود با روزیگفته د

 .شوند بهشتیارد ازدهمیکارگر در  یتجمع روز جهان یمانع از برگزار یگرفتن کارگران بازداشت

 رضایعل ،یمحمد نیبه ذکر است که امروز بازپرس پرونده اعالم کرده است که تنها پرونده پرو الزم

اعالم کرده بودند که  یدر تماس تلفن زیهاله صفرزاده در شعبه وجود دارد و بازداشت شدگان نو  یثقف

 یواله زمان شتو سرنو یاز محل نگهدار یاطالع چیو ه نندیرا بب گریسه نفر توانسته اند همد نیهم

 نشایخانواده و دوستان از سرنوشت ا دیشد یموجب نگران یاز واله زمان یخبریب. ستیدر دست ن

 .شده است

 دیاست و با یرقانونیکامالً غ شانیو بازداشت ا یریمرتکب نشده اند و دستگ یجرم چیکارگران ه نیا

 .و شرط آزاد گردند دیق یفوراً و ب



 یاعتراض به فقر و گران یکارگران برا ریکارگر حق مسلم و خدشه ناپذ یو مراسم روز جهان تجمع

و بازداشت و احضار کارگران  دیتهد. ردیگین صورت ماست که در حق کارگرا یحقوقیو هزاران ب

ت یبه فور یکارگران بازداشت نیکارگر شود و چنانچه ا یتجمع روز جهان یمانع از برگزار تواندینم

 یبرا یبه اتهامات واه یتیامن یها یو اعتراض به پرنده ساز شانیا یآزاد نگردند، خواست آزاد

 لیکارگر تبد یخواسته کارگران در مراسم روز جهان نیتر یصلبه ا یاجتماع نیفعال ریکارگران و سا

 .خواهد شد

و هاله  یو واله زمان یثقف رضایو عل یمحمد نیادامه بازداشت پرو رانیآزاد کارگران ا هیاتحاد

 نیو احضار فعال دیکه به گرو گرفتن کارگران و تهد داردیو اعالم م کندیمحکوم م اً یصفرزاده را قو

 .دینما جادیکارگر ا یروز جهان یمراسم ها یدر برگزار یخلل نیترکوچک تواندینم

 نود و هشت بهشتیهشتم ارد -رانیآزاد کارگران ا هیاتحاد

 :کانون مدافعان حقوق کارگر-9

 "یفعاالن کارگر یاز آزاد یتیماموران امن یخوددار" 

آزاد  هیاتحاد" سینائب رئ یمحمد نیپرو یبه اسام  کرج ینما شدگان پارک جهان نفر از بازداشت چهار

و واله " کانون مدافعان حقوق کارگر" یو هاله صفرزاده از اعضا یثقف رضای، عل"رانیکارگران ا

 یروهایماه توسط ن بهشتیارد ۶که ظهر روز جمعه " نقاشان استان البرز یکایسند"عضو  یزمان

بر  یدند طبق اعالم ماموران مبنکرج بو یبازداشت شده بودند و در بازداشتگاه اداره کل آگاه یتیامن

به  انیزندان نیا ی خانواده ی توانند موقتا آزاد شوند؛ با مراجعه یم یحقوق شیبا آوردن ف که نیا

 99تا رو چهارشنبه  دبه آن ها گفته ش بهشتیارد 2 کشنبهیکرج امروز  یبازداشتگاه اداره کل آگاه

اند و به آن  بازداشتگاه شده لیسه نفر تحو ،یبازرس 8طبق اعالم شعبه. منتظر باشند دیماه با بهشتیارد

 .ستین یخبر یآزاد شده است اما همچنان از سرنوشت و" یواله زمان"ها گفته شده 

آنها تا روز  یریتا روز چهارشنبه، اقدام به گروگانگ نیفعال یآزاد قیوزارت اطالعات با تعو نیمسئول

  .ندینما یریکارگر جلوگ یروزجهان یتجمع اعتراض یربهانه از برگزا نیچهارشنبه نموده اند تا بد

 یتیامن یو نهادها تیحاکم یاز سو یو اجتماع یاسیس یها یمدافعان حقوق کارگر نقض آزاد کانون

بهره  یفساد و دزد یایهمچون ژن خوب از مزا ینیاختالسگران و رانتخواران با عناو کهیرا در حال

 .باشدیو شرط بازداشت شدگان م دیق یو ب یفور یان آزادباشند را محکوم نموده و خواه یمند م

و  دیتهد که یدچار واهمه شده است طور تیکارگر، حاکم یروز جهان ،یاول ماه م شدن کینزد با

 یفعاالن کارگر نیا یبازپرس آزاد. است افتهی شیافزا یبر فعاالن کارگر یتیامن یاحضار و فشارها

 155 ی قهیبه گذاشتن وث دیرا تهد شان یانداخته و آزاد قیعوبه ت( کارگر یروز جهان)یم 9را تا 

 .کرده است یتومان ونیلیم

مقابل دادگاه انقالب همزمان  رانیا سندگانیازاعضا و دوستداران کانون نو یتجمع جمع دومین روز*

 باژن وانیو ک( یمهاباد)خندان  ن،رضایبا محاکمه بکتاش آبت

جمعی  ،باژن وانیو ک( یمهاباد)رضا خندان  ان با محاکمههمزم روزیکشنبه هشتم اردیبهشت ماه

معلم تهران  ابانیخ درنویسندگان دست هم به تجمع مقابل دادگاه انقالب  و دوستداران کانون اعضا از

 .زدند



باژن،  وانیو ک یبه اتهامات رضا خندان مهاباد یدگی، جلسه دادگاه رس۸۸ بهشتیارد ۸ کشنبهی امروز

برگزار  سهیمق یقاض استیدادگاه انقالب تهران به ر ۸۸در شعبه  ران،یا سندگانیدو عضو کانون نو

 .شد

باژن، سه  وانیو ک یرضا خندان مهاباد ن،یبکتاش آبت ،یوقت قبل نییکه روز گذشته طبق تع یحال در

به  یدگیخود در جلسه دادگاه حضور داشتند، رس یبه همراه وکال رانیا سندگانیعضو کانون نو

 تاشبه اتهامات بک یدگیموکول، و رس یباژن به صبح روز جار یو آقا یخندان مهاباد یآقااتهامات 

 .صورت گرفته بود نیآبت

اجتماع “باژن  وانیو ک یرضا خندان مهاباد ن،یبکتاش آبت هیعنوان شده در دو جلسه دادگاه عل اتهامات

 یبرخ شود یگفته م. ن شده استعنوا” نظام هیعل غیتبل“و  ”یمل تیامن هیبه قصد اقدام عل یو تبان

سال کانون  اهپنج»از جمله کتاب  سندگانیکانون نو یها اتهامات در ارتباط با کتاب نیا قیمصاد

 یداخل هینشر سندگان،یکانون نو یها هیانیب سندگان،یجلسات کانون نو یبرگزار ،«رانیا سندگانینو

و در ارتباط با مراسم  یو مطالب منتشر شده در صفحات شخص ها ادداشتی ران،یا سندگانیکانون نو

 .بوده است رجدر امامزاده طاهر ک ندهیو محمدجعفر پو یاحمد شاملو، محمد مختار ادبودی

 هیناصر زرافشان و راض شان،یو وکال یباژن و خندان مهاباد انیجلسه دادگاه که با حضور آقا نیا در

. اند اتهامات را رد کرده و نادرست خوانده نیا قیآنها مصاد یکالبرگزار شده بود، متهمان و و یدیز

حکم صادر و به  ندهیآ یگفته شده که ظرف روزها رانیا سندگانیدو عضو کانون نو نیحال به ا نیبا ا

 .ابالغ خواهد شد شانیا

 رانیا سندگانیکانون نو یاز اعضا یجمع یروز گذشته و روز جار یبه ذکر است که ط الزم

سه عضو کانون پرداخته  نیاز ا تیمحل، به حما نیدادگاه با حضور در ا نیا یان با برگزارهمزم

 .بودند

پنجاه سال “نسخه کتاب  ۱۸۱، ماموران وزارت اطالعات ۱۹۸۲خرداد  ۸۲ خیاست در تار یگفتن

 یپنجاه سالگ ونیسیکم  هیریتحر ئتیکه توسط ه( یجلد ۴دوره  ۹۱شامل ) ”رانیا سندگانیکانون نو

با  ومنتشر شده بود را ضبط کرده  یردولتینهاد غ نیا یبه مناسبت پنجاه سالگ رانیا سندگانیکانون نو

 .خود برده بودند

پرونده در  نیباژن در مردادماه سال گذشته از بابت هم وانیو ک یرضا خندان مهاباد ن،یآبت بکتاش

 نیاحضار مجدد به ا یماه در پ  آبان ۱۸ خیو در تار” نظام هیعل غیتبل“با عنوان  نیاو یدادسرا ۲شعبه 

ق بانوان کشور به فساد یتشو“و  ”یمل تیامن هیبه قصد اقدام عل یاجتماع و تبان“ گرید نیشعبه با عناو

 .اتهام شدند میتفه” و فحشا

و واگذاری  نداشتن امنیت شغلیدر اعتراض به  تهران، قم و کرج یشهرها ریمتاناعتصاب کارکنان *

 یبه بخش خصوص

 (تهران یرویانتقال ن راتیتعم یشرکت مهندس)ریمتانکارکنان  روزیکشنبه هشتم اردیبهشت ماه،

واگذاری به بخش خصوصی ،دست  نداشتن امنیت شغلی وبه  دراعتراضتهران، قم و کرج  یشهرها

 .از کار کشیدند



طوط شرکت و خ یاژیو رل یراتیتعم یها روین یصبح امروز تمامبراساس گزارشات رسانه ای شده،

و مشکالت  یشغل تیتهران، قم و کرج در اعتراض به نبود امن یبرق در شهرها راتیتعم ریمتان

  .که معتقدند شرکت برق تهران مسبب آن بوده است، دست به اعتصاب زدند یصنف

 نیا لیو تبد ریشرکت برق تهران نسبت به متان یها استیشرکت در اعتراض به س نیاکارکنان 

شرکت در شبکه برق  نیا یها برنامه یتمام یاجرا ،یشغل تیو نبود امن یخصوصشرکت به بخش 

 .تهران، کرج و قم را لغو کردند

برق  یاز شرکت سهام( ریمتان)تهران  یرویانتقال ن راتیتعم یشرکت مهندسقابل یادآوری است که 

 9300هر ماه خود را از م تینفر پرسنل مجرب و متخصص فعال 015تهران منتزع و با  یمنطقه ا

 .آغاز نمود

دراعتراض به عدم پرداخت چند ماه حقوق،حق بیمه کوت عبدهللا  یکارگران شهردارتجمع *

 خوزستان یاستاندار ومطالبات دیگرمقابل

دراعتراض به عدم کوت عبدهللا  یسبز شهردار یاز کارگران فضا یجمعاردیبهشت،2روزیکشنبه

 .اجتماع کردند خوزستان یاستاندار یگرمقابلپرداخت  چندماه حقوق،حق بیمه ومطالبات د

 

مطالبات ما شامل حقوق و حق : گفتحاضر درتجمع امروز به خبرنگار رسانه ای از کارگران  یکی 

 .از بهمن سال گذشته تاکنون پرداخت نشده است مهیب

که نکرده اند ضمن آن افتیماه گذشته حقوق در 8نفر از کارگران در  815حدود : ادامه داد یو

 .سال گذشته تاکنون حقوق طلب دارند وریکارگران از شهر نیاز ا یتعداد



مقابل  به عدم پرداخت مطالباتنسبت کارکنان مرکز بهداشت شرق و غرب اهوازتجمع اعتراضی *

 اهواز  شاپور یجند یدانشگاه علوم پزشک

در  اهواز کارکنان مرکز بهداشت شرق و غرب ظهر روزیکشنبه هشتم اردیبهشت ماه،جمعی از

شاپور  یجند یدانشگاه علوم پزشکشان دست به تجمع مقابل به عدم پرداخت مطالباتاعتراض  

 .زدنداهواز

وزارت آموزش و  عدم تبدیل وضعیت مقابل به کشورنسبت سیالتدر معلمان حقتجمع اعتراضی *

 پرورش

عدم تبدیل وضعیت  بهکشوردراعتراض  سیالتدر معلمان حقروزشنبه هفتم اردیبهشت ماه،جمعی از 

 .تجمع کردند وزارت آموزش و پرورش مقابل

با آموزش و پرورش  یسیالتدر سالهاست که به صورت حق :به خبرنگار رسانه ای گفتندمعلمان  نیا

بر  سیدستمزد ما به صورت حق التدر. نشده است تیما تثب یشغل تیهنوز وضع یول میدار یهمکار

 میاگر بخواه. کمتر است اریاز حداقل مزد کارگران بس یحت که شود یساعات کار پرداخت م یمبنا

دستمزد  نیدر ماه هم نرسد؛ هم وروی یس ای ستیبه ب دیشا م،یکن لیتبد ورویو  الردستمزدمان را به د

 .شود ینامرتب پرداخت م زین یناکاف

 تیرش رعادر حوزه آموزش و پرو کسانیمزد  -کسانیقانون کار  دیبا: ندمعترض افزود معلمان نیا

 .از حقوق برابر برخوردار باشند دهند، یانجام م یکسانیشود و همه معلمان که کار 

 نیبه زندان او یقل ریام  ریو ام انیقل دهی،سپ یبخش لیاسماع:تپه  هفت شکریکارگران ن یکایسند*

 .انتقال داده شده اند

اهواز و  داریاز زندان سپ انیقل دهی، خانم  سپ بهشتیارد ۸ کشنبهیامروز  یافتیدر یها خبر اساس بر

انتقال داده   نیاو  اهواز به زندان بانیاز زندان ش گریو سه متهم  د یقل ریام ریو ام یبخش لیاسماع

 .شده اند

  .باشد یم نیدادگاه او یبازپرس ۲متهمان در شعبه  یجلسه دادسرا یجهت برگزار انتقال

 یبخش لیاسماع  یو آقا انیقل دهیخانم  سپ یجلسه بدون حضور وکال نیاست که ا حیبه توض الزم

 .شود یشعبه، برگزار م یبنابر مخالفت بازپرس

و  انیقل دهیو سپ یبخش لیتپه ضمن محکوم کردن ادامه بازداشت اسماع هفت شکریکارگران ن یکایسند

 .باشد یم یکارگران زندان یو شرط تمام دیق یو ب یفور یکارگران در بند ،خواستار آزاد گرید

 هفت تپه شکریکارگران ن یکایسند

 ۱۹۸۸ بهشتیارد ۸

  راحمدیو بو هیلویکهگ مانیس کارخانه کارگرانماه حقوق 4عدم پرداخت *

 .پرداخت نشده است راحمدیو بو هیلویکهگ مانیس کارخانه کارگرانماه حقوق 4 :خبرکوتاه

 میان نیستنفت در  یمانکاریکارکنان پ یور پاداش بهرهخبری از پرداخت *

 .صادر نشده است نفت یمانکاریکارکنان پ یور پاداش بهرهابالغیه پرداخت 



 یور از قرار معلوم موعد پرداخت پاداش بهرهاردیبهشت،2براساس گزارش رسانه ای شده بتاریخ

 .در خردادماه است یمانکاریو کارکنان پ بهشتینفت، ارد یو قرارداد یمانیپ ،یکارکنان رسم

 بهشتیارد 91 شود یم ینیب شیها ابالغ نشده و پ مه پرداخت پاداش به شرکتهر حال، تا امروز نا به

 .نامه ابالغ شود نیبه بعد ا

پاداش  میصادر شود و بتوان زیکه هرچه زودتر دستور وار میمنتظر: ندیگو ینفت م یمانکاریپ کارکنان

 .میکن افتیدوم سال قبل را در مهین یور بهره

 .تومان است ونیلیم .۴۵۶۸تومان و سقف  ونیلیم ۱۵۱.۸ یور پاداش بهره کف

تجمع اعتراضی کسبه جمعه بازار شاهرود نسبت به تغییر محل کارشان به خارج از شهر مقابل *

 شورای شهر

کسبه جمعه بازار شاهرود دراعتراض به تغییر محل کارشان  روزشنبه هفتم اردیبهشت ماه،جمعی از

و خواستار بازگرداندن جمعه بازار به مکان  شهرزدند به خارج از شهر دست به تجمع مقابل شورای

 .نددش رت مناسب یمکان ای یجنوب یساحل ابانیخود واقع در خ یقبل

از مردم، کسبه و فروشندگان شهر شاهرود  یبرخ اردیبهشت،2براساس گزارش رسانه ای شده بتاریخ

به خارج از محدوده  یساحل ابانیخو  جیبس دانیشهر از محدوده م نینسبت به آنچه انتقال جمعه بازار ا

 یو شورا یاعتراض دارند و از شهردار خوانند یم( آرامستان شاهرود)السالم  یو منطقه واد یشهر

 .کنند هبار نیدر ا یتا فکر خواهند یم نیتأم

جمعه بازار شاهرود  یمکان قبل: گفتفروشد، یفروشندگان که لوازم منزل م نیاز ا یکی یمحمد قاسم

آنقدر پرت و  یفعلآن را به سهولت داشتند اما مکان  یتر بود چرا که مردم حداقل راه دسترسبه اریبس

 .دیایبه آن مکان ب تواند ینداشته باشد نم یشخص یخودرو یدور افتاده است که اگر کس

با  یاما مکان فعل ندیایب توانستند یهم م ادهیمردم پ یبود که حت یا به گونه یمکان قبل: دیگو یم یقاسم

 .تا مرکز شهر فاصله دارد قهیدق ۹۱تا  ۸۱ نیماش

جبران مسافت  یبرا یاست که شهردار نیشهر به ما ا یو شورا یپاسخ شهردار نکهیا انیبا ب یو

و  یندارد چرا که آن شلوغ یا دهیکار هم فا نیا: ابراز کرد گذارد، یمردم م یاتوبوس برا تر یطوالن

 .رفت و آمد سابق را نخواهد داشت

به جمعه بازار است چرا که در طول هفته به  دمانیما تمام ام: دیگو یم یکاسب شاهرود گرید

جمعه بازار از ما  ییخبر جابجا دنیهفته با شن نیهم در ا دیام نیکه ا زند یسر نم یمان کس مغازه

 .گرفته شد

رود و از کالته شاه یلومتریک .۶خودمان را از  یدیپوشاک تول نکهیا انیبا ب یرباقریم یمرتض دیس

 فیاست که از طبقه ضع یمردم یبرا یجمعه بازار مکان: دیگو یم م،یآور یبه جمعه بازار م جیخ

پس چه  کنند یم نیشهر تأم یباال یها را از مغازه حتاجشانیدار که ما جامعه هستند وگرنه مردم پول

 .ندیایدارد که به جمعه بازار ب یلیدل

 یندارند که مسافت طوالن یشخص یه قشر متوسط که خودروعمد: دیگو یم یجوان شاهرود نیا

 .خورد یقطعاً به ما کسبه جمعه بازار لطمه م جهیکنند در نت یخارج از شهر را ط



به فروش آن دل خوش کنند،  توانند یجمعه را دارند که م کی نیهم یکسبه شاهرود نکهیا انیبا ب یو

درصد از شانس فروش محصوالت مان را از ما  ۱. یعنیروز هم از ما گرفته شود  نیاگر ا: دیگو یم

 .یاقتصاد طیشرا نیان هم در ا میچه کن دیما با جهیاند در نت گرفته

که  ندیگو یاما دوستان ما م ام دهیرا ند دیمکان جد نیمن شخصاً ا نکهیا انیبا ب یکاسب شاهرود نیا

که  یدر مکان عتاً یطب توانم یو نممن لباس فروشم : و نامناسب است، ابراز کرد یبزرگ، خاک یمکان

فکر  مردم میها لباس یبفروشم چراکه با نشستن خاک بر رو یخاک آلود است لباس و گرمکن ورزش

 .کهنه و دسته دوم هستند کنند یم

را در جمعه بازار  انیاست که محصوالت باغ خود در رو یا کسبه گریاز د یعامر یعل محمد

است  ادیز یاز آن دور یکیاست که  یفراوان راداتیا یدارا دیجدمحل : دیگو یم زین کند یعرضه م

اشاره  زیبودن بخش اعظم از آن ن یبه خاک دیها با وجود دارد که از جمله آن زین یگریمشکالت د

 .دکر

و  دهند یبه مردم نم نیاجازه پارک ماش یعوامل شهردار ای سیبا ازدحام مردم قطعاً پل: دیگو یم یو

 جهیدر نت شوند، یآرامستان شاهرود منتقل م یروبرو یعنیجمعه بازار  یجنوبخودروها به سمت 

 .شوند یکنند که قطعاً خسته م یرا با بار و دست پر ط یمردم مجبور خواهند بود مسافت طوالن

 لیآور08)وبهداشت کار یمنیا یروزجهان کارگر براثر حوادث کاری همزمان83آسیبب دیدگی*

 :(اهم بهشتیبرابربا هشتم ارد

 آباد اراک بکیآ یشهرک صنعت یچرم مصنوع کارگر درحادثه آتش سوزی کارخانه81مصدومیت -8

 بکیآ یشهرک صنعت یچرم مصنوع درحادثه آتش سوزی کارخانه اردیبهشت،2ظهر روز یکشنبه 

 .کارگر مصدوم شدند91،آباد اراک

 یدیواحد تول نیا یها ورهاز ک یکیحادثه به علت نشت روغن از  نیابرپایه گزارش رسانه ای شده،

 .نفر شد 91 تیرخ داد که منجر به مصدوم

 .منتقل شدند یمهار و مصدومان به مراکز درمان یمنیو ا ینشان آتش یروهایبا حضور ن قیحر

 ومصدومیت یک کارگر زیآوار ساختمان در تبر زشیر -0

 دیسرباز شه انابیواقع در خاردیبهشت،ریزش آواردرساختمان درحال احداث 2ظهر روزیکشنب

 .کارگر شد کی تیموجب مصدوم

 ساله10 یساختمان موجب مدفون شدن کارگر نیدر ا یآجر وارید زشیربنابه گزارش رسانه ای شده،

 .آوار شد ریکمر در ز هیتا ناح

 .منتقل شد زیتبر اامام رض مارستانیبه ب یویو ر یقلب یایمصدوم تحت اح کارگر نیا

 داخل تانکر حمل آب دررنگ کار مسمومیت کارگر -9

 در داخل تانکر حمل آب یرنگ کار نیحیک کارگراردیبهشت،2بنابه گزارش رسانه ای شده بتاریخ

وبه  هوشیب ژنیکمبود اکس جهیو در نت نریمناسب و تجمع بخارات ت هیبه علت نداشتن تهو درسیرجان

 .بیمارستان منتقل شد



 متری چاه83آسیب دیدگی شدید یک کارگربراثر سقوط به عمق  -4

 کیدر محوطه انتشارات  یمتر 91چاه  عمق ساله به 35 کارگراردیبهشت،سقوط یک 0روزشنبه

دست  هیاز ناح تهران دچارموجب آسیب دیدگیشزرند  یمتر 41در بلوار  واقع در  یموسسه آموزش

 .وانتقالش به بیمارستان شدو پاها 

akhbarkargari2468@gmail.com 
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