اخبار و گزارشات کارگری  03خرداد ماه 8031
«با اتحاد پیروز میشویم ،با افتراق شکست میخوریم»
بازداشتی های مراسم روز جهانی کارگر آزاد باید گردند

 جان باختن 6کارگر براثر حوادث کاری در صدر اخبار امروز: -1جان باختن 2کارگر معدن زغال سنگ سواد کوه براثرگازگرفتگی بدنبال انفجار
 -2خفگی 2کارگر جوان حین الیروبی تصفیه خانه فاضالب شهرک صنعتی سروش بادران اصفهان
 -3مرگ یک کارگر گلخانه خمینی شهر براثر برق گرفتگی
 -4جان باختن یک کارگر ساختمانی حین کار درساری براثر برق گرفتگی
 ادامه تجمعات خانوادههای بازداشتشدگان روز جهانی کارگر برای آزادیشان کارکنان بیمارستان دهدشت درآستانه اعتصاب در اعتراض به عدم پرداخت مطالبات و و عده هایتوخالی
*جان باختن 6کارگر براثر حوادث کاری در صدر اخبار امروز:
 -1جان باختن 2کارگر معدن زغال سنگ سواد کوه براثرگازگرفتگی بدنبال انفجار
صبح روز پنج شنبه 03خرداد2،کارگر 22و  03ساله معدن زغال سنگ سواد کوه (روبه رو روستا
پارسی) براثرگازگرفتگی بدنبال انفجار جانشان را از دست دادند.
 -2خفگی 2کارگر جوان حین الیروبی تصفیه خانه فاضالب شهرک صنعتی سروش بادران اصفهان
عصر روز پنج شنبه 03خرداد ،دو کارگر  21و 02ساله حین الیروبی تصفیه خانه فاضالب شهرک
صنعتی سروش بادران اصفهان ،بر اثر استنشاق گاز مِتان جان باختند.
دراین حادثه یک کارگر  02ساله هم مسموم وبه بیمارستان الزهرا اصفهان منتقل شد.
 -3مرگ یک کارگر گلخانه خمینی شهر براثر برق گرفتگی
روز پنج شنبه 03خرداد ،یک کارگر 20ساله گلخانه خمینی شهر حین کار دچار برق گرفتگی به
وسیله کفکش گلخانه شد وجانش را از دست داد.
 -4جان باختن یک کارگر ساختمانی حین کار درساری براثر برق گرفتگی
روز پنج شنبه 03خرداد ،یک کارگر ساختمانی حین کار با دستگاه مته برقی در بلوار پاسداران شهر
ساری بدنبال برخورد مته با برق فشار قوی دچاربرق گرفتگی شد وجانش را ازدست داد.
*ادامه تجمعات خانوادههای بازداشتشدگان روز جهانی کارگر برای آزادیشان

روز پنج شنبه 03خرداد باری دیگر ،خانوادههای بازداشتشدگان روز جهانی کارگر برای آزادی
عزیزانشان دست به تجمع مقابل دادسرای اوین زدند.

منبع خبر:کانال تلگرام اتحادیه آزاد کارگران ایران
*کارکنان بیمارستان دهدشت درآستانه اعتصاب در اعتراض به عدم پرداخت مطالبات و و عده های
توخالی
یکی از پرستاران بیمارستان دهدشت با اشاره به عدم پرداخت مطالباتشان و توخالی در آمدن وعده و
وعیدها،افزود:اخیرا قصد اعتصاب داشتیم که به واسطه گری و وعده های مجدد مدیران مدتی را به
آن ها مهلت داده شد.
بنا به گزارش  03خرداد یک منبع خبری محلی،یکی از کارکنان بیمارستان دهدشت گفت  :ماه هاست
که کارکنان بیمارستان معوقات خود را دریافت نکرده و هر روز با وعده هایی که محقق نمی شوند
سر میکنند .چندین بار مشکالت خود را مطرح کرده اما هیچ تاثیری نداشته است.
یکی از پرستاران بیمارستان دهدشت نیز گفت  :با توجه به عدم پرداخت معوقات و همچنین جلساتی
که با مدیران شبکه بهداشت گرفته شد قرار بر این بود که چند ماه قبل این معوقات پرداخت شوند اما
زمان زیادی از پرداخت آخرین معوقات همه کارکنان گذشته و تا کنون هیچ پرداختی در این زمینه
صورت نگرفته است.

وی افزود  :مشکالت بیمارستان به نوبه خود خستگی های زیادی را برای ما بوجود می آورد که
مشکالت مالی می تواند مزید بر علت شده و به مراتب برای عملکرد کارکنان و انگیزه آن ها اثر
منفی بگذارد.
یکی دیگر از پرستاران بیمارستان گفت  :با توجه به عدم پرداخت معوقات و وعده هایی که عملی نشد
اخیرا قصد اعتصاب داشتیم که به واسطه گری و وعده های مجدد مدیران مدتی را به آن ها مهلت
داده تا شاید بتوانند بخش قابل توجهی از انتظارات مالی ما را برآورده کنند.
وی با اشاره به مشکالت مالیشان افزود  :متاسفانه با بوجود آمدن گرانی های اخیر ارزش معوقات
کمتر از قبل شده و هرکس در زندگی خود با مشکالت مالی زیادی رو به روست که عدم تحقق مسائل
مالی می تواند مشکل آفرین باشد.
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