
 1400بهمن ماه  27و  26اخباروگزارش های کارگری 

شنبه   برای برپایی تجمع در روزهای   رانیا  انیفرهنگ  یصنف  یهاتشکل   ی هماهنگ  یشورافراخوان  

 اسفند  3 شنبهبهمن و سه  30

 رانیمعلمان ا یسراسر تجمع 

 اسفند  ۳شنبه، بهمن و سه  ۳۰،   شنبه 

  م؟یانداز کن ن یطن ران یاستعفا را در سراسر ا  استعفا تیکفای بر یدر روز تجمع شعار وز د یموافق ایآ

 

 کشورنسبت به بالتکلیفی استخدامی  99فراخوان تجمع اعتراضی کارنامه سبزهای سال 

 1400بهمن  30زمان:شنبه 

 8ساعت  –مکان:تهران،مقابل وزارت آموزش و پرورش 

 

عت فوالد کشورنسبت به  فراخوان تجمع اعتراضی سراسری مستمرکارگران بازنشسته بازنشسته صن

 توافقنامه  یاجراعدم 

 8ساعت  -زمان: یکشنبه اول اسفند 

 بهمن  9 صورتجلسه  با  منطبق احکام صدور زمان تا

 مکان:

 وزرا  ابان یخ -بازنشستگان فوالد کشور   صندوق   یمرکز  دفتر  مقابل تهران: 

 بازنشستگان فوالد  صندوق  یندگینما دفاتر  مقابل استانها:

ک  - شتم   و  مجرضرب  قو  ینگهدار  یارگر  فشار  برق  درا  کی  یشبکه  توسط    المیشرکت 

 رودامادشیمد 

 ی رمضانپور معلم زندان   ن یحس روزه  7مرخصی  -

 ماه سال جاری  10کارگربراثر حوادث کاری در استان کرمانشاه در  35جان باختن  -

شتم  * و  قو  ی نگهدار  ی مجر  کارگر   ضرب  فشار  برق  توسط  شبکه  درایالم  شرکت  یک  ی 

 یرودامادش مد



 

 نامه کارگرمورد ضرب وشتم قرارگرفته به یک رسانه: 

مشغولم    یهستم، به کار   المیا   یشبکه برق فشار قو   ینگهدار  یشرکت...... مجر  رات یبنده کارگر تعم

 .شود  یمناسب، موجب از دست دادن جانم م  هی نداشتن روح  ا یلحظه عدم تمرکز در کار  ک یکه تنها 

اُم  د ی که پسرم در تب شد   یلدر حا  بهمن(   25)گذشته  شب  از    د،یکش   یزجر و درد م  کرون یبه علت 

 .را رد کرد   نجانب ی....... درخواست ا ی بدون ذره ا شان یکردم و ا  یدرخواست مرخص  رمیمد 

گفتم که اگر بچه    ریحرف به مد   ک یتنها    به محل کارم رفتم و   شان یپر   ی با حال  بهمن(   26)امروز  صبح 

م بود، چکار  شن.!؟چویکرد   ی خودت  و   ی ضیمر   دن ین  بود  دردآور  اش  شن  ی حت  بچه  را    دنشیتوان 

به اخراج کرد و بعد با کمک دامادش)از پرسنل شرکت(به من حمله ور شدند و    د ینداشت، ابتدا مرا تهد 

 .شده ام  د یو صدمه شد   یدچار شکستگ  هی ناح  ن یضرب و شتم قرار دادند و از چند  د مور

 ی رمضانپور معلم زندان ن یحسروزه   7مرخصی *

با دستور و    یخراسان شمال ان یفرهنگ  یانجمن صنف  ره یمد  ات یعضو ه   یرمضانپور معلم زندان ن یحس

 هفت روزه آمد.  ی به مرخص  ۲۵/ ۱۱/ ۱۴۰۰موافقت دادستان بجنورد از مورخه  

 ران یا  انی فرهنگ یصنف  یها تشکل یهماهنگ   یشورا منبع:کانال 

 ماه سال جاری 10کاری در استان کرمانشاه در  کارگربراثر حوادث  35جان باختن *



حوادث   ل ینفر در کرمانشاه به دل  35ماه امسال    10استان کرمانشاه گفت: در    ی قانون  یپزشک   رکلیمد 

 .از کار جام خود را از دست دادند  ی ناش

ماهه امسال    10: در  وی افزود استان کرمانشاه ،  ی قانون  ی پزشک  ی روابط عموم  بهمن  27  گزارش   به

از کار جان خود را از دست داده و در مراکز    ی مرد بر اثر حوادث ناش   34زن و    ک ینفر شامل    35

 .گرفتند  قرار نه یاستان کرمانشاه مورد معا  ی قانون یپزشک

ا   ی و مقا   ن یعنوان کرد:  در  آمار متوف   سه یتعداد  آن که  از  نفر    34  ان یبا مدت مشابه در سال گذشته 

 .داشته است  ش ید افزامور ک یمرد بود  33زن و  کی شامل 

مورد شامل هفت زن و    532از حوادث کار با    ی ناش  ن ی ماهه امسال آمار مصدوم  10گفت: در    ی خان

داشته   شیمرد بوده، افزا 507زن و  15مورد شامل  522ماهه سال گذشته که  10مرد نسبت به  525

 .است 

بلند   ی و از  سقوط  ب  یافزود:  ح   ن ی شتریهمواره  تلفات  آمار  در  را  اختصاص  سهم  به خود  کار  وادث 

استان کرمانشاه    یقانون  یپزشک   رکلی. مد شود یاز تلفات را شامل م  یم یبه ن  کیو همواره نزد   دهد یم

خود را    جان   ی سقوط از بلند   ل یحوادث کار به دل ان ی نفر از قربان 21  ز یماهه امسال ن  10کرد: در    ان یب

 .اند از دست داده

  ی بعد  یهادر رتبه   یو سوختگ   ی اصابت جسم سخت، برق گرفتگ  ،یافزود: پس از سقوط از بلند   ی خان

 مرگ در حوادث کار قرار گرفته است.  لیدال

akhbarkargari2468@gmail.com 

 


