اخباروگزارش های کارگری  26و  27بهمن ماه 1400
فراخوان شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران برای برپایی تجمع در روزهای شنبه
 30بهمن و سهشنبه  3اسفند
تجمع سراسری معلمان ایران
شنبه  ۳۰ ،بهمن و سهشنبه ۳ ،اسفند
آیا موافقید در روز تجمع شعار وزیربیکفایت استعفا استعفا را در سراسر ایران طنین انداز کنیم؟

فراخوان تجمع اعتراضی کارنامه سبزهای سال  99کشورنسبت به بالتکلیفی استخدامی
زمان:شنبه  30بهمن 1400
مکان:تهران،مقابل وزارت آموزش و پرورش – ساعت 8

فراخوان تجمع اعتراضی سراسری مستمرکارگران بازنشسته بازنشسته صنعت فوالد کشورنسبت به
عدم اجرای توافقنامه
زمان :یکشنبه اول اسفند  -ساعت 8
تا زمان صدور احکام منطبق با صورتجلسه  9بهمن
مکان:
تهران :مقابل دفتر مرکزی صندوق بازنشستگان فوالد کشور -خیابان وزرا
استانها :مقابل دفاتر نمایندگی صندوق بازنشستگان فوالد
 ضرب و شتممدیرودامادش

کارگر مجری نگهداری شبکه برق فشار قوی یک شرکت درایالم توسط

 مرخصی  7روزه حسین رمضانپور معلم زندانی جان باختن  35کارگربراثر حوادث کاری در استان کرمانشاه در  10ماه سال جاری*ضرب و شتم
مدیرودامادش

کارگر مجری نگهداری شبکه برق فشار قوی یک شرکت درایالم توسط

نامه کارگرمورد ضرب وشتم قرارگرفته به یک رسانه:
بنده کارگر تعمیرات شرکت ......مجری نگهداری شبکه برق فشار قوی ایالم هستم ،به کاری مشغولم
که تنها یک لحظه عدم تمرکز در کار یا نداشتن روحیه مناسب ،موجب از دست دادن جانم می شود.
شب گذشته( 25بهمن) در حالی که پسرم در تب شدید به علت اُمیکرون زجر و درد می کشید ،از
مدیرم درخواست مرخصی کردم و ایشان بدون ذره ای .......درخواست اینجانب را رد کرد.
صبح امروز( 26بهمن) با حالی پریشان به محل کارم رفتم و تنها یک حرف به مدیر گفتم که اگر بچه
خودت بود ،چکار می کردی!.؟چون شنیدن مریضی بچه اش دردآور بود و حتی توان شنیدنش را
نداشت ،ابتدا مرا تهدید به اخراج کرد و بعد با کمک دامادش(از پرسنل شرکت)به من حمله ور شدند و
مورد ضرب و شتم قرار دادند و از چندین ناحیه دچار شکستگی و صدمه شدید شده ام.
*مرخصی  7روزه حسین رمضانپور معلم زندانی
حسین رمضانپور معلم زندانی عضو هیات مدیره انجمن صنفی فرهنگیان خراسان شمالی با دستور و
موافقت دادستان بجنورد از مورخه  ۲۵/۱۱/۱۴۰۰به مرخصی هفت روزه آمد.
منبع:کانال شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران
*جان باختن  35کارگربراثر حوادث کاری در استان کرمانشاه در  10ماه سال جاری

مدیرکل پزشکی قانونی استان کرمانشاه گفت :در  10ماه امسال  35نفر در کرمانشاه به دلیل حوادث
ناشی از کار جام خود را از دست دادند.
به گزارش  27بهمن روابط عمومی پزشکی قانونی استان کرمانشاه ،وی افزود :در  10ماهه امسال
 35نفر شامل یک زن و  34مرد بر اثر حوادث ناشی از کار جان خود را از دست داده و در مراکز
پزشکی قانونی استان کرمانشاه مورد معاینه قرار گرفتند.
وی عنوان کرد :این تعداد در مقایسه با مدت مشابه در سال گذشته از آن که آمار متوفیان  34نفر
شامل یک زن و  33مرد بود یک مورد افزایش داشته است.
خانی گفت :در  10ماهه امسال آمار مصدومین ناشی از حوادث کار با  532مورد شامل هفت زن و
 525مرد نسبت به  10ماهه سال گذشته که  522مورد شامل  15زن و  507مرد بوده ،افزایش داشته
است.
وی افزود :سقوط از بلندی همواره بیشترین سهم را در آمار تلفات حوادث کار به خود اختصاص
میدهد و همواره نزدیک به نیمی از تلفات را شامل میشود .مدیرکل پزشکی قانونی استان کرمانشاه
بیان کرد :در  10ماهه امسال نیز  21نفر از قربانیان حوادث کار به دلیل سقوط از بلندی جان خود را
از دست دادهاند.
خانی افزود :پس از سقوط از بلندی ،اصابت جسم سخت ،برق گرفتگی و سوختگی در رتبههای بعدی
دالیل مرگ در حوادث کار قرار گرفته است.
akhbarkargari2468@gmail.com

