
 8031خرداد ماه  03اخبار و گزارشات کارگری 

 «با اتحاد پیروز میشویم، با افتراق شکست میخوریم»

 بازداشتی های مراسم روز جهانی کارگر آزاد باید گردند

 

 :کارگر براثر حوادث کاری در صدر اخبار امروز6جان باختن  -

 دنبال انفجارکارگر معدن زغال سنگ سواد کوه براثرگازگرفتگی ب2جان باختن  -1

 سروش بادران اصفهان یخانه فاضالب شهرک صنعت هیتصف یروبیالحین  کارگر جوان 2یخفگ -2

 خمینی شهر براثر برق گرفتگیکارگر گلخانه مرگ یک  -3

 حین کار درساری براثر برق گرفتگی  یکارگر ساختمانجان باختن یک  -4

 آزادیشان یکارگر برا یشدگان روز جهان بازداشت یها خانوادهادامه تجمعات  -

کارکنان بیمارستان دهدشت درآستانه اعتصاب در اعتراض به عدم پرداخت مطالبات و و عده های  -

 توخالی

 :کارگر براثر حوادث کاری در صدر اخبار امروز6جان باختن *

 کارگر معدن زغال سنگ سواد کوه براثرگازگرفتگی بدنبال انفجار2جان باختن  -1

روبه رو روستا )ساله معدن زغال سنگ سواد کوه  03و  22کارگر2خرداد،03به صبح روز پنج شن

 .براثرگازگرفتگی بدنبال انفجار جانشان را از دست دادند (یپارس

 سروش بادران اصفهان یخانه فاضالب شهرک صنعت هیتصف یروبیالحین  کارگر جوان 2یخفگ -2

خانه فاضالب شهرک  هیتصف یروبیالین ح ساله02و  21خرداد، دو کارگر 03عصر روز پنج شنبه 

 .جان باختند اثر استنشاق گاز ِمتان بر ،سروش بادران اصفهان یصنعت

 .اصفهان منتقل شد الزهرا مارستانیب ساله هم مسموم وبه 02دراین حادثه یک کارگر 

 خمینی شهر براثر برق گرفتگیکارگر گلخانه مرگ یک  -3

به  یدچار برق گرفتگخمینی شهر حین کار گلخانه  ساله 20کارگریک  خرداد،03روز پنج شنبه 

 .وجانش را از دست داد کفکش گلخانه شد لهیوس

 حین کار درساری براثر برق گرفتگی  یکارگر ساختمانجان باختن یک  -4

 شهر در بلوار پاسداران یبا دستگاه مته برق حین کار  یکارگر ساختمانیک  خرداد،03روز پنج شنبه 

 .برق گرفتگی شد وجانش را ازدست داددچار یبرخورد مته با برق فشار قو بدنبال یسار

 ی آزادیشانکارگر برا یشدگان روز جهان بازداشت یها خانوادهادامه تجمعات *



آزادی  یکارگر برا یشدگان روز جهان بازداشت یها خانواده خرداد باری دیگر،03روز پنج شنبه 

 .زدند نیاو یمقابل دادسراعزیزانشان دست به تجمع 

 

 کانال تلگرام اتحادیه آزاد کارگران ایران:منبع خبر

کارکنان بیمارستان دهدشت درآستانه اعتصاب در اعتراض به عدم پرداخت مطالبات و و عده های *

 توخالی

مطالباتشان و توخالی در آمدن وعده و  به عدم پرداخت با اشاره  دهدشت  مارستانیاز پرستاران ب یکی

را به  یمدت رانیمجدد مد یو وعده ها یکه به واسطه گر میقصد اعتصاب داشت رایاخ:زودوعیدها،اف

 .شدآن ها مهلت داده 

ماه هاست : دهدشت گفت  مارستانیاز کارکنان ب یکیخرداد یک منبع خبری محلی، 03بنا به گزارش 

شوند  یمحقق نم که یینکرده و هر روز با وعده ها افتیمعوقات خود را در مارستانیکه کارکنان ب

 .نداشته است  یریتاث چیبار مشکالت خود را مطرح کرده اما ه نیچند. کنندیسر م

 یجلسات نیبا توجه به عدم پرداخت معوقات و همچن: گفت  نیز دهدشت مارستانیاز پرستاران ب یکی

ت شوند اما معوقات پرداخ نیبود که چند ماه قبل ا نیشبکه بهداشت گرفته شد قرار بر ا رانیکه با مد

 نهیزم نیدر ا یپرداخت چیمعوقات همه کارکنان گذشته و تا کنون ه نیاز پرداخت آخر یادیزمان ز

 .صورت نگرفته است



آورد که  یما بوجود م یرا برا یادیز یها یبه نوبه خود خستگ مارستانیمشکالت ب: افزود  یو

آن ها اثر  زهیرد کارکنان و انگعملک یبر علت شده و به مراتب برا دیتواند مز یم یمشکالت مال

 .بگذارد یمنف

نشد  یکه عمل ییبا توجه به عدم پرداخت معوقات و وعده ها: گفت  مارستانیاز پرستاران ب گرید یکی

را به آن ها مهلت  یمدت رانیمجدد مد یو وعده ها یکه به واسطه گر میقصد اعتصاب داشت رایاخ

 .ما را برآورده کنند یانتظارات مال از یبتوانند بخش قابل توجه دیداده تا شا

ارزش معوقات  ریاخ یها یمتاسفانه با بوجود آمدن گران: افزود شان یبا اشاره به مشکالت مال یو

رو به روست که عدم تحقق مسائل  یادیز یخود با مشکالت مال یکمتر از قبل شده و هرکس در زندگ

 .باشد نیتواند مشکل آفر یم یمال
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