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اعتراض به طرح کارورزی و مهارت آموزی وظیفه ای همگانی 
کارگران،معلمان،پرستاران،کارمندان،دانشجویان،فارغ التحصیالن دانشگاه ها،دانش آموزان )

 است....( ،جوانان متقاضی کارو

گران، حقوق خود و مهارت آموزی دفاع ازدستاوردهای کار اعتراض به اجرای طرح کارورزی
 ونسل های آینده است

 اینبار خانوادگیلرستان ت مخابرا یکارکنان شرکتادامه تجمعات اعتراضی  -

 وحومه ازاقدامات نمایندگانشان تهران یکارگران شرکت واحد اتوبوسران یکایسندگزارش تصویری  -

 (KESK) هیترک یبخش خدمات عموم یها هیاتحاد ونیدر کنگره کنفدراس

 درجه 05 یباال یدر گرماکار یدشوارنسبت به جنوب  یحفار کارگراناض رسانه ای اعتر -

 رود نیاسترود بخش زر یچاه  در روستا زشینفردرحادثه ر4مفقود وکشته شدن  -

 اینبار خانوادگیلرستان ت مخابرا یکارکنان شرکت ات اعتراضیتجمعادامه 

 تیدر اعتراض به نداشتن امن لرستان مخابراِت استان یشرکت کارکنانتیرماه،61روزپنج شنبه

وبازگشت بکار همکاران  تیوضع لیتبد یمشاغل وبرا یطرح طبقه بند یاجرا ،عدمیشغل

 .تجمع کردند شهر خرم آباد یالملل نیب شگاهیمقابل نمابهمراه خانواده هایشان، اخراجیشان

بار در  نیچهارم ین برامخابرات در استان لرستا یکارکنان شرکتامروزایلنا درهمین رابطه نوشت،

 .برگزار کردند یتجمع اعتراض یهفته جار

شهر  یالملل نیب شگاهیمقابل نما( رماهیت 50/پنج شنبه)صبح روز گذشته  9تجمع که از ساعت  نیا در

 .شرکت کرده اند شانیمخابرات به همراه خانواده ها یخرم آباد برگزار شده، کارکنان شرکت

با مخابرات و بازگشت  میمشاغل، عقد قرارداد مستق یطرح طبقه بند یتجمع کنندگان، اجرا خواسته

 .شده اند اخراج گذشته یاست که در هفته ها و ماهها یبه کار کارکنان

 ازاقدامات نمایندگانشانوحومه  تهران یکارگران شرکت واحد اتوبوسران یکایسندگزارش تصویری 

 (KESK) هیترک یمبخش خدمات عمو یها هیاتحاد ونیدر کنگره کنفدراس

 سیتهران  باحسن بکتاش رئ یکارگران شرکت واحد اتوبوسران یکایسند ندگانیو گفتگو نما دارید*

BTS کارکنان  یها هیاتحاد ونیدرکنکره کنفدراس ییهوا ،ینیحمل و نقل شامل راه آهن، زم ونیفدراس

 در انکارا یعموم



 

 یکارگران شرکت واحد اتوبوسران یکایسند امیپ هنگام خواندن کایسند ندهیرسول طالب مقدم نما دیس*

 تهران  در اجالس کسک

 



تهران در حال  یکارگران شرکت واحد اتوبوسران یکایسند ندهیرسول طالب مقدم نما دیس یآقا*

 در انکارا هیترک یکارکنان عموم یها هیاتحاد ونیدر کنکره فدراس یسخنران

 

تهران در  یکارگران شرکت واحد اتوبوسران یکایسند دهنیرسول طالب مقدم نما دیس یآقا یسخنران*

 (انکارا)کنکره کسک 
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 کانال تلگرام سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه:منبع

 درجه 15 یباال یدر گرماکار یدشوارنسبت به جنوب  یحفار کارگراناعتراض رسانه ای 

 .سخت انتقاد کردند طیو کار در شرا دیشد یجنوب از گرما یحفار کارگران

 05هوا از  یگذشته دما یدر روزها:به ایلنا گفتندجنوب  یاز کارگران حفار یجمعدرهمین رابطه 

 .داشت ادامه ،یبا همان شدت قبل یکار حفار نحالیبا ا یدرجه باالتر رفت ول

مشمول کاهش ساعت کار  دیشد یو کارمندان در گرما  یستاد یروهایکه ن نیا انیکارگران با ب نیا

ساعت در گرما کار کنند،  8هستند، مجبورند  یمانکاریکه عموما پ یاتیکارگران عمل یشوند ول یم

 .بکنند حفار ی  مانکاریبه حال کارگران پ یگرم فکر یبهتر است مسئوالن در روزها: افزودند

گذشته گزارش کرد که کارگران حفار  یدر روزها ینفت ما، رسانه نفت و انرژ تیحال سا نیع در

 .کنند یاستفاده م یدر امان بودن از موج گرما از ماسک پارچه ا یخوزستان برا

 رود نیاسترود بخش زر یدر روستا چاه  زشیرنفردرحادثه 4مفقود وکشته شدن 

 2 شهرستان خدابنده ازتوابع رود نیاسترود بخش زر یدر روستایزش تیر،درحادثه ر51صبح امروز

 .ویک کارگرمقنی مفقوداالثراست جان خود را از دست دادند ینفر اهال کیهالل احمر و  یروین
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اعالم شده  یرضا جعفر دیو س یمحمد دیوحهالل احمر استان زنجان  تیجمعهویت دونیروی جوان 

 .است

 نیرود از توابع ا نیاسترود بخش زر یچاه در روستا یروبیال: گفتفرماندارشهرستان خدابنده 

 .شهرستان جان چهار نفر را گرفت

 یروبیال یبرا یمقن: ان گفتخبرنگاربه  شهرستان خدابندهفرماندار یفتح یعلدرهمین رابطه امروز،

  .کند یسقوط م نییبه پا' کول ' به داخل چاه رفته بود که کمربند چاه 

 وارهید زشیاز ر یریجلوگ یسفال که برا ای مانیاست از جنس فوالد، س یحلقه ا مین ایحلقه  کول،

  .شود یاستفاده م یانبار ایچاه  یها

 یبه داخل چاه سقوط م زیسه تن ن نیدر تالش بودند که ا ینجات مقن یبرا گریسه نفر د: ادامه داد یو

  .دهد یجان خود را از دست م مارستانیاه بافراد در ر نیاز ا یکینفر بالفاصله فوت کرده و  2کنند، 

و نجات  یآوار بردار یدر تالش برا یامداد یروهایهم اکنون ن: کرد دیشهرستان خدابنده تاک فرماندار

  .هستند یمقن

 زشیبر اثر ر یصبح روز جار: خبر گفت نیا دییبا تا زیاورژانس استان زنجان ن یروابط عموم ریمد

  .ٓاوار مفقود شده است ریها ز یاز مقن یکیرود  نیاسترود زر یچاه در روستا

روند  یکمک به داخل چاه م یروستا برا یهالل احمر و سه نفر از اهال یروهاین: افزود یمراد جواد

جان خود را از  ینفر از اهال کیهالل احمر و  یروین 2چاه  یها وارهید زشیاما همزمان براثر ر

  .دهند یدست م

 .داخل چاه هنوز نامعلوم استفرد  تیوضع: گفت یو
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