
 8931بهمن ماه  5و  4اخبار و گزارشات کارگری 

 فــراخــوان برای تــجمع بازنشستگان

 88ساعت  –بهمن ماه  7دوشنبه :زمان 

 مقابل مجلس:مکان 

 :پارک شهر. پ. پیشکسوتان آ

دوستان می دانید که در این روزهایی که دولت و مجلس مثل هر سال در مورد تخصیص بودجه 

ماهنگی میکنند باز بدون توجه به تورم کمر شکن وهزینه های سرسام آور برای نهاد های مختلف ه

گویا توصیه ی ابتدای انقالب .ما باز نشستگان در نظر گرفته اند   زندگی سهم بسیار ناچیز ی برای

البته جمله ی دقیقشان ) ” بازنشسته احتیاجی به پول ندارد ” جناب روحانی که فرموده بودند 

لذا . برای تصمیم گیران قدرت مدار بسیار خوشایند بوده است ( مفهوم همین بود یادمان نیست ولی 

دراین روزهای تعیین و تصویب بودجه برای یادآوری وظیفه ی خطیرشان در زمینه ی افزایش 

 حقوق به نرخ تورم ، تجمع خواهیم داشت

 ۱۱ساعت  ۸۹/ ۱۱/ ۷دوشنبه : زمان 

 مجلس شورای اسالمی: مکان 

کنترل افراد در اعتراض  یوبستن درب ورود( کنگان)2پارس  41فاز  شگاهیارگران پاالاعتصاب ک -

 ماه حقوق 1به عدم پرداخت 

منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی در اعتراض  رفت و آمد کارگران یها سیرانندگان سرو اعتصاب -

 به سطح نازل در آمدشان برای چندمین روز متوالی

اعتراض به اخراج  یبرا(شرکت بهاوند باراد)ران معدن چادرملو اعتصاب  وتجمع کارگادامه  -

 یشغل تیهمکاران ونداشتن امن

 رای عدم پرداخت حق اوالدب نالودیتوسعه گستر ب یشرکت خدماتکارگر متاهل  22اخراج  -

کارگران در مجتمع  نیادینقض حقوق بنفورا به :  نداست لاریا یجهان ییکایسند ونیکنفدراس -

 دیده انیامام پا یمیپتروش

 از بازداشت شدگان اعتراضات نسبت به قتل موشکی در بابل قربان نژاد الدیم بی خبری از -

 وانتقالش به مکانی نامعلوم دانشگاه تهران یشناس جامعه یدانشجو انیزارع نیمعبازداشت  -

  ددادستان به زندان تهران بزرگ منتقل ش میبا دستور مستق یمعلم زندان یبیمحمدحب -

 اتیو عضو ه یهمکار فرهنگ دیتبع تیدر محکوم یشمال خراسان انیفرهنگ یصنف انجمن ی هیانیب -

  انجمن رهیمد

 معلم  استان خوزستان براثر تصادف در مسیر خانه ومدرسه 2کشته و مصدوم شدن  -

 حین کار براثرایست قلبی زیرحمت تبر یسازمان واد جان باختن کارگر -



و وخامت حال  بر اثر انفجار گاز جاده کندوان نیپرشپزخانه سالن پذیرایی کارگرآش 5سوختگی  -

 یکنفرشان

  مصدومیت شدید یک کارگران جوان درشیراز براثر سقوط از ارتفاع -

وبستن درب ورودی کنترل افراد در اعتراض ( کنگان)2پارس  84 فاز پاالیشگاه کارگراناعتصاب *

 ماه حقوق 4به عدم پرداخت 

با اعتصاب وبستن درب ورودی (کنگان)2پارس  41 فاز پاالیشگاه بهمن،صدها کارگر 5به روزیکشن 

 .ماه حقوق بنمایش گذاشتند 1اعتراضشان را نسبت به عدم پرداخت این فاز، کنترل افراد

: گفت به خبرنگار رسانه ای شهرستان کنگان یکارگر ونیسیرکمیفرماندار و دب معاوندرهمین رابطه 

پرداخت نشدن چهار ماه  لیبه دل(یام آ یپ یشرکت آ رمجموعهیتناوب ز یمانکاریت پشرک) کارگران

کنگان  2پارس  41نفر رو فاز  تیصبح امروز تجمع و اقدام به بستن گ03:2تا  6حقوق از ساعت 

 .کردند

برقرار شد  41فاز  یکه با مسئوالن شرکت نفت و گاز پارس بعنوان کارفرما یبا تماس: افزودوی 

 نیدر کمتر شود یتالش م زین یماه از حقوق معوق کارگران پرداخت و مابق 2 ندهیاست هفته آقرار 

 .زمان ممکن به آنان پرداخت شود

 .در شرکت تناوب مشغول به کار هستندنفر 4222در زمان حاضر : اضافه کرد یو

پارس ) کیمشتمل بر سه منطقه پارس  پارس یانرژ یاقتصاد ژهیمنطقه وقابل یادآوری است که 

) در محدوده شهرستان کنگان و پارس سه ( کنگان) ، پارس دو هیشهرستان عسلومحدوده ( یجنوب

 2پارس واقع شده است وو بوشهر  ،تنگستانیدشت ر،ید یشهرستانها یمحدوده در  ( یپارس شمال

، 41، :4، 42، 44 یساخت فازها. باشد یم LNG طرح کیو  یشگاهیفاز پاال 0شامل ( کنگان)

 .شده است یزیمنطقه برنامه ر نیدر ا (IRAN LNG) یو کارخانه  21و  :2، 22، 41

منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی در اعتراض  رفت و آمد کارگران یها سیرانندگان سرو اعتصاب*

 به سطح نازل در آمدشان برای چندمین روز متوالی

 رفت و آمد کارگران یها سیورانندگان سراعتصاب بهمن برای چندمین روز متوالی، 5روز شنبه 

پیدا  اعتراض به سطح نازل درآمدشان ادامه در( بندرامام-ماهشهر )منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی

 .کرد

منطقه  حمل و نقل یها سیکه رانندگان سرو ست یچند روزبهمن یک منبع خبری محلی، 5به گزارش 

دستمزد  شیافزا یبرا یبه اعتراضات تسخود د یبا متوقف کردن خودروها ویژه اقتصادی پتروشیمی

ها  به رسانه یپاسخ گونه چیه اقتصادی پتروشیمی ژهیسازمان منطقه و یاند که تا کنون از سو خود زده

 .ارسال نشده است

 یاقتصاد ژهیسازمان منطقه و یکارگر یها سال بحران دیرا با 10و  19سال  به گزارش همین منبع،

 .ل دانستهزار شاغ2:از  شیبا ب یمیپتروش

شکل  یتیسازمان حاکم نیمستقر در ا یمیپتروش یواحد در مجتمع ها ی  مطالبات کارگر  که یدوسال

 .گرفت و به سمت بحران رفت



از جمله مطالبات … آب و هوا و یحقوق ها، پرداخت حق بد یساز  مشاغل، همسان یطبقه بند 

 .مختلف بود یکارگران شرکت ها

متمول   مارون یمیفارس تا پتروش جیخل نگیوابسته به هلد یو بوعل انیتندگو،  اروند یمیپتروش  از

 .رجال یمیمانند پتروش یخصوص یو شرکت ها کویتاپ نگیوابسته به هلد بافت یمیو ش یفاراب،

مطالبات  یریگیپ  سازمان تجمع کردند و خواستار نیا گذشته کارگران معترض مقابل اداره کار سال

 ندیگو یبندرامام و رجال م یمی، کارگران معترض پتروش10کنون در بهمن که ا یمطالبات. خود شدند

 !مواجه بوده است ژهیاداره کار سازمان منطقه و یتوجه یبا ب

 ژهیسرپرست اداره کار سازمان منطقه و کهیتا زمان“: گفت رابطه نیدر ا یفعال حوزه کارگر  کی

تواند مشکالت کارگران را  یشد، قطعا نمسطح باال با یاستخدام وزارت نفت با حقوق ها یاقتصاد

وزارت  یرویکه ن  یردواحد، از ف نیدر ا رییتا با تغ میمنظور ما درخواست کرد نیدرک کند، به هم

 ”.گرفته شود  به کار تیمسئول نیباشد در ا یکارگر یها ارتباط با گروه یکار و دارا

که  ست یچند روز،یمیپتروش یها عشکل گرفته در مجتم یدر کنار اعتراضات و اعتصابات کارگر

 یبرا یبه اعتراضات تدسخود  یبا متوقف کردن خودروها  زیحمل و نقل ن یها سیرانندگان سرو

ها  به رسانه یپاسخ گونه چیه ژهیسازمان منطقه و یاز سو وناند که تا کن دستمزد خود زده شیافزا

 .ارسال نشده است

اعتراض به اخراج  یبرا(شرکت بهاوند باراد)ملو اعتصاب  وتجمع کارگران معدن چادرادامه *

 یشغل تیهمکاران ونداشتن امن

 معدن چادرملوشاغل در بخش استخراج سنگ آهن  کارگران شرکت بهاوند بارادبهمن،  5روز شنبه 

 .به اعتصاب وتجمعشان ادامه دادند یشغل تیاعتراض به اخراج همکاران ونداشتن امن یبرا

روند اخراج کارگران این شرکت ادامه دارد و : ه خبرنگار رسانه ای گفتندروزشنبه این کارگران ب

 مهیحساب اقدام کنند تا بتوانند از ب هیاز  آنها گفته است تا پنجم بهمن جهت تسو یکارفرما به تعداد

 .استفاده کنند یکاریب

سال دچار  ینایدر دو ماه پا یخانواده کارگر 22:حدود  شود یاقدام موجب م نیا :افزودند آنها

 .رندیشوند و در منگنه قرار بگ یجد یها بیآس

 رای عدم پرداخت حق اوالدب نالودیتوسعه گستر ب یشرکت خدماتکارگر متاهل  22اخراج *

نفر از 22 آهو دشت غزال   حمل ونقل ریلی شرکت مانکارانیپاز  نالودیتوسعه گستر ب یشرکت خدمات

 .اوالد اخراج کرد کارگران متاهلش را برای عدم پرداخت حق

: گفتبه خبرنگار رسانه ای در مشهد شرکت  نیا یاز کارگران اخراج یکی بهمن، 5روز شنبه 

 ی، عنوان کرده که تنها با کارگر مجرد قرارداد م میکه متاهل بود یکارفرما ضمن اخراج ما کارگران

 .میبند

به ما گفت، کارگر مجرد  میشد ایا جور نیمتاهل ژهیاخراج در زمستان آن هم و نیا لیدل یوقت: افزوداو

 .ردیگ یحق اوالد نم



مورد به ما  نیدر ا یومسئوالن  جواب روشن میهست فیماهمچنان بال تکل:گفت  یکارگر اخراج نیا

 .دهند ینم

شرکت  کی نالودیشرکت توسعه گستر ب: شرکت رجا مشهد گفت یروابط عموم ریمددرهمین رابطه،

 .نام ندارد نیبه ا یمانکاریو شرکت رجا مشهد پ شود یمربوط نم است و به ما یخصوص مانکاریپ

اگر  نیاست بنابرا افتهیبا آهو دشت غزال خاتمه  نالودیقرارداد شرکت توسعه گستر ب: کرد حیتصر او

ما حق دخالت در امور   یاخراج شده  و به لحاظ حقوق نالودیاخراج شود توسط توسعه گستر ب یکارگر

 .میرا ندار مانکارانیو پ  یخصوص یها شرکت گریر دامو ایشرکت و  نیا

که  نالودیشرکت توسعه گستر ب:موضوع گفت  نیشرکت رجا مشهد در خصوص ا یعموم روابط

کارگران ، آنها را به  یبرا یکاریب مهیضمن گرفتن ب دیبوده بعد از اتمام کار خود با یقبل مانکاریپ

 یدر قبال کارگران شرکت قبل یتیگونه مسئول چیه زین دیداد و شرکت جد یارجاع م یاجتماع نیتام

 .ندارد

کارگران در مجتمع  نیادینقض حقوق بنفورا به :  نداستزلاریا یجهان ییکایسند ونیکنفدراس*

 دیده انیامام پا یمیپتروش

 ،یجمهور حسن روحان سیرئ یآقا جناب

از پنجاه  شیب ندهیکه نما ،ست لارندایا یجهان ییکایسند ونیکنفدراس رکلینامه را در مقام دب نیا من

باشد،  یم رانیکشور از جمله ا ۰۴۱از  شیدر ب یدیو تول یمعدن، انرژ یکارگر در بخش ها ونیلیم

کارگران در  نیادیو نقض حقوق بن دیکنم تا از شما بخواهم که فوراً مداخله کن یشما ارسال م یبرا

 .دیده انیماهشهر را پا ینیامام خم یمیمجتمع پتروش

خود  یماه ها است که دستمزد ها ،ینیامام خم یمیکه کارگران مجتمع پتروش مینگران هست اریبس ما

 گرید زین یاست و اضافه کار افتهیآنها به شدت کاهش  یپاداش ها زانینکرده اند، م افتیرا در

 .کنند ینم افتیدر

 یمیدر مجتمع پتروش یانسان یروین مانکارانیپ ستمیس قیاستخدام و استثمار کارگران از طر روش

 میاستخدام مستق یمجتمع، به جا نیا. باشد یم عیبه همان قدر نگران کننده و شن زین ینیامام خم

 مانکارانیاز شرکت ها و پ یکارفرما، به شبکه ا کیکامل به عنوان  تیکارگران و قبول مسئول

 .دهند یمشود که کارگران را سوداگرانه مورد اجحاف قرار  یمتوسل م یفرع

شوند و در هر سطح  یدست به دست م مانکاریسه تا چهار پ نیاز موارد، قرارداد ها، ب یاریبس در

حقوق  یبرا افتهی صیمبلغ ده تا پانزده درصد از منابع تخص مانکاریپ ،یمانکاریپ یاز قراردادها

 زیناچ زدد از دستماستثمار، کارگر کمتر از پنجاه درص رهیزنج نیا انیدر پا. ردیگ یکارگران را م

 .کند یم افتیخود را در

 یخود نم نیادیاحقاق حقوق بن یبرا یراهکار ای یحقوق تیامن چیه یکارگران دارا ن،یبر ا عالوه

 .باشند

عمل  ریخواهد که بدون تأخ یم رانیاز دولت ا IndustriALL نداست لاریا یجهان ییکایسند ونیکنفدراس

را  یجز وفرع مانکارانیماهشهر استفاده از پ ینیامام خم یمیشحاصل شود که پترو نانیکند تا اطم



را  کارخانهکار مناسب در  طیو شرا دیاستخدام نما میمتوقف کرده و در عوض آنها را به طور مستق

 .کند نیتضم

 و پاسخ شما هستم یاقدام فور منتظر

 ارادتمند،

 کل ریسانچز ، دب والتر

 نداست لاریا ییکایسند ونیکنفدراس

 4:10من به:

 برگرفته از سایت سندیکای کارگران فلزکار مکانیک

 اعتراضات نسبت به قتل موشکی در بابلشدگان از بازداشت  قربان نژاد الدیم بی خبری از*



 

سرنگون  ینیاوکرا یمایاعتراضات به کشتار مسافران  هواپ انیقربان نژاد ساکن بابل در جر الدیم

در دست  یو تاکنون از سرنوشتش اطالع ریبابل دستگ یروانیششده توسط سپاه، مقابل دانشگاه نو

 .ستین

 وانتقالش به مکانی نامعلوم دانشگاه تهران یشناس جامعه یدانشجو انیزارع نیمعبازداشت *



دانشگاه تهران و عضو  یشناس جامعه یدانشجو ان،یزارع نیمعبهمن، 2بعد از ظهر چهارشنبه 

لباس  نیتوسط مامور یدرب دانشکده علوم اجتماع یجلوه،دانشگا نیا یها خوابگاه یصنف یشورا

 .منتقل شده است یبازداشت و به مکان نامعلوم یشخص

 منبع اصلی خبر کانال تلگرام شوراهای صنفی دانشجویان کشور

  دادستان به زندان تهران بزرگ منتقل شد میبا دستور مستق یمعلم زندان یبیمحمدحب*

 گریمانند د یبیحب ستیبا یکه بر اساس حکم دادگاه  م ردیگ یصورت م یلانتقال نابه هنگام در حا نیا

 گریاز د کی چیه نیهمچن.  بگذارند نی، دوران حکم حبس خود را در زندان او یاسیس انیزندان

 نیبر ا فشارو در ادامه   یصورت اختصاص حکم به نیا یاند و اجرا  منتقل نشده نیاو یاسیس انیزندان

  است گرفتهصورت  یفعال صنف

روز هم  کی یبازداشت تاکنون  حت یهفته ممنوع المالقات بود و از ابتدا ۶به مدت  شتریپ یبیمحمدحب

محروم  زیدر رابطه با تومور دست چپش، ن یپزشک یدگیاست و از درمان و رس امدهین یبه مرخص

  .مانده است

اعتراضات معلمان  انیجرمعلمان تهران است که در  یارشد کانون صنف یاز اعضا یبیحب محمد

 لیتحم یسال زندان و شالق را بر و ۰۱۰۱توسط اطالعات سپاه بازداشت شد و حکم دهشتناک 

   .کردند

مقامات  ،یو ناعادالنه دادستان یرقانونیاقدام غ نیضمن محکوم نمودن ا یبیمحمدحبدفاع از  تهیکم

داند و نسبت به  یم یمعلم زندان نیا یرا مسئول حفظ جان و سالمت یو دادستان هییزندان و قوه قضا

 .دهدیمعلم هشدار م نیا یبرا یو روح یهر گونه خطر جسم

 اتیو عضو ه یهمکار فرهنگ دیتبع تیدر محکوم یشمال خراسان انیفرهنگ یصنف انجمن ی هیانیب*

  انجمن رهیمد

 رهیمد تایو عضو ه یهمکار فرهنگ دیتبع تیمحکومبرای  یشمال خراسان انیفرهنگ یصنف انجمن

 .بهمن ماه صادر کرد 1بیانیه ای بتاریخ انجمن

 :بخش هایی ازاین بیانیه بقرار زیراست

  .ستیتلخ و ناگوار یتهایحکا ادآوری یخراسان شمال انیفرهنگ یبرا ۰۹۳۱و آبان ماه  مهر

 یبرا رانیا انیفرهنگ  یصنف یتشکلها  یهماهنگ  یشورا یاز سو انیاعالم تحصن فرهنگ یپ در

 یهفت نفر از معلمان فعال و عضوانجمن صنف  ،یفرهنگ یض و درخواست مطالبات صنفاعترا

 .بازداشت شدند

 جییو ته کیشک تحر یب یبود ول یبازداشت کننده اداره اطالعات استان خراسان شمال نهاد

داشته  یاریبس ریتاث یمیتصم نیدر اداره کل و ادارات شهرستانها در چن وپرورش آموزش یحراستها

  !تاس

از همکاران  یو آمار دیبه تخلفات کارکنان آموزش وپرورش بزن یدگیبه اداره رس یسر ستیکاف فقط

 تیکه با اصرار و شکا دیریبگ ۳۱و  ۰۹۳۶تخلفات در سال  یبدو اتیفراخوانده به ه



دوره مربوط  نیا یغالب پرونده ها. شده است یپرونده ساز شانیبرا وپرورش آموزش یحراستها

  .فعال بوده اند یاعتراضات صنف دانیدر م ای یمجاز یکه در فضا یانیهنگفر به شوندیم

و  ستیقانون ریغ یحضور در تجمعات صنف نکهیبه ا دیهدف فراخوانده شده اند، تهد کیبا  یهمگ

شکل  نیالبته ا...! و شودیدردسر ساز م تانیاستان برا انیفرهنگ یانجمن صنف یبا اعضا یهمکار

 .استان نبوده گرچه از همه جا پر رنگتر بوده است نیبرخورد مختص ا

 یتعداد یو فشار انها برا دیحراست اموزش وپرورش شادباش گفت چرا که با تهدنظر به  نیاز دیبا

   .گشوده شد ییو دلسوز،پرونده ها یصنف رحقوقیگیاز معلمان پ

 یرورش خراسان شمالتخلفات آموزش و پ اتیحراستها به ه تیکه باشکا یدهها پرونده ا انیم از

پرونده به  اتیاز محتو ینسخه ا چیو بدون دادن ه یشده است، بدون استناد به موارد قانون لیتشک

تخلفات  یبدو اتیاز طرف ه دحقپرستیسعو  رمضانپور نیحسرمضانزاده و  محمدرضا  ن،یمتهم

  .اند گرفته تیآموزش و پرورش استان حکم محکوم یدارا

  !درج در پرونده یتبک خیتوب: حقپرست دیسع

  !خدمت محل ییایرجغرافییتغ: رمضانپور نیحس

 !گروه کیبا کسر  ازموعد شیپ یبازنشستگ: رمضانزاده محمدرضا

 نیجرم چن قیو مصاد لیدال یبرا نیو مراجعه محکوم یبدو  اتیتوسط ه یاز صدور را پس

مارا متهم به مماشات با  ینوعبه  یآنها معترف بودند که حراست مارا تحت فشار دارد و حت ،یاحکام

  .کنندیپرونده ها م نیا انیفرهنگ

 یدگینظر رس دیتجد اتیه میرمضانزاده تقد و محمدرضا رمضانپور  نیحس هیزمان مقرر اعتراض در

  .دیکارکنان آموزش و پرورش گرد یبه تخلفات ادار

 یت، بادرخواست کپدفاع از اتهاما ی، برا۳۹ وریرمضانزاده، شهر محمدرضا یمراجعه حضور در

پرونده و  هینظر از ارا دیتجد اتیپرونده،به بهانه محرمانه بودن پرونده، ه اتیو رونوشت  از محتو

 .کندیم یمستندات خوددار یکپ

 .دیبرگه مستندات داخل پرونده از خود دفاع نما کی یبدون داشتن حت یمتهم شودیم چطور

نه تنها .باشندیم ۳۱و  ۳۶سال  یو اعتراضات صنفازاتهامات اعالم شده  مربوط به تجمعات  یقسم

به  نیتوه نیهمچن. باشدینم اتیه تیاتهامات در صالح نگونهیا یکه بررس ستیجرم ن یاعتراض صنف

 یاز سو تیشکا هیارا ایمشخص  ینیکه بدون ذکر توه ستیگریآموزش وپرورش اتهام د یرؤسا

 .دوارد دانسته ان گررایاتهام و اتهامات د نیرؤسا، ا

 اتیجناب رمضانپور در ه خدمت محل یایرجغرافییتغ یپس از ماهها، همان حکم بدو سرانجام

شده است و پاسخ اعتراض  دییبه تخلفات کارکنان وزارت آموزش وپرورش تا یدگیرس دنظریتجد

  .محمدرضا رمضانزاده هنوز ابالغ نگشته است

خدمت از بجنورد به  مانه سملقان،  دیتبع به شدت حکم صادره، یشمال خراسان  انیفرهنگ یصنف انجمن

 یبه تخلفات ادار یدگیرس یها اتیو ه یحراست ریو به دوا دینمایرمضانپور را محکوم م یآقا یبرا



 یهنگهمکاران فر یبرا یسرکوب و ارعاب کنشگران و پرونده ساز  یکه بجا کندیم دیسفارش اک

 .ندیدانش آموزان دفاع نما یحقوق بربادرفته  باشند و از انیاحقاق حقوق فرهنگ یمطالبه گر، در پ

 یاستان خراسان شمال یآموزش وپرورش ها یو گزارشات مغرضانه حراستها فیاگر عملکرد ضع  

 یهمکارفرهنگ هفتکشور یاستانها رینسبت به سا زیناچ یتیکوچک با جمع یشک در استان یب بود،ینم

 .گشتندینم ییمحاکم قضا ریدرگ گناهیو ب شدندیبازداشت نم

 

 معلم  استان خوزستان براثر تصادف در مسیر خانه ومدرسه 2شدن مصدوم کشته و*

در  دیپرا یمعلم بر اثر واژگون 2از جان باختن و مصدوم شدن  جانیآموزش و پرورش هند سیرئ

 .خبر داد دونیجاده ز

 دونیکه در جاده ز ینفر از بانوان معلم خوزستان2: گفتبهمن به خبرنگار رسانه ای  5وی روز شنبه 

 .طالگه دچار سانحه شدند یروستا ریرفت و آمد داشتند، در مس

هفته گذشته در  کردند، یم یرا ط ریمس نیبه مدرسه ا دنیرس یمعلم که هر روز برا 2 نیا: افزوداو

 .شدند یخود، دچار واژگون دیپرا یبا خودرو ریمس نیکردن ا یط نیح

از  گرید یکیجان خود را از دست داد و  یاز همکاران فرهنگ یکیحادثه  نیدر ا: وی درخاتمه گفت

 .معلمان مصدوم شد

 حین کار براثرایست قلبی زیرحمت تبر یسازمان واد جان باختن کارگر*

حین کار براثرایست قلبی جانش را  زیرحمت تبر یسازمان واد کارگر بهمن ماه، 1روز جمعه 

 .ازدست داد

و وخامت حال  بر اثر انفجار گاز جاده کندوان نیپرشذیرایی کارگرآشپزخانه سالن پ 5سوختگی *

 یکنفرشان

 واقع در جاده کندوان نیپرشکارگرآشپزخانه  سالن پذیرایی بین راهی  5 ،(بهمن:)پنج شنبه شب

 .دچار سوختگی وبه بیمارستان منتقل شدندبر اثر انفجار گاز استان مازندران منطقه هزارچم

 مارستانیادامه درمان به ب یاست که برا میوخکارگران از   یکیحال ، بنابه گزارش رسانه ای شده

 .مرکز استان منتقل شده است یسار یسوانح و سوختگ

  مصدومیت شدید یک کارگران جوان درشیراز براثر سقوط از ارتفاع*

واقع در  کاره مهیساختمان نمتری  45بهمن، یک کارگر جوان حین کار در ارتفاع  1روز جمعه 

 تیاز قسمت کمر و پا دچار مصدوم و سقوط کرد یبه عمق محل گودبردارشهرشیراز   عدالت بانایخ

 .افتیانتقال  مارستانیبه ب و شد دیشد

akhbarkargari2468@gmail.com 
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