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 ادامه تجمعات اعتراضی کارگران بازنشسته خشمگین مجتمع نیشکر هفت تپه -

 ماه حقوق5نسبت به عدم پرداخت  گلناز کرمان یکارگران کارخانه روغن نبات اعتراضی تجمع -

 یمقابل ساختمان استاندار

به عدم پرداخت ماه ها حقوق و حق بیمه  نسبت آبادان کارکنان سازمان آتش نشانی اعتراضی تجمع -

 یمقابل فرماندار شهرداری و وعده های توخالی مسئوالن

 آزادی وی یمقابل دادگاه شوش برا یبخش لیخانواده و دوستان اسماعادامه تجمعات  -

 :اخبار تجمعات دانشجویان فارغ التحصیالن برای اشتغال -

 اشتغال یبرا ارکیحقوق ب النیالتحص فارغات تجمعسلایر   -1

 دراعتراض به بالتکلیفی  هیدریح تربت یسالمت دهان علوم پزشک نیتکنس النیالتحص فارغتجمع  -2

 یدانشگاه علوم پزشک ی، مقابل ساختمان مرکزشغلی

نسبت به  یو معمار یمهندس یها رشته وستهیناپ یکارشناس النیالتحص فارغ یاعتراضتجمع  -3

 یراه و شهرسازمقابل وزارت  بالتکلیفی شغلی

 :خبرهایی درباره اعتراضات دانشجویان دانشگاه ها -

مقابل نسبت به بالتکلیفی تحصیلی وشغلی سالمت دهان  نیتکنسدانشجویان  یتجمع اعتراض -1

 وزارت بهداشت

 در اعتراض به شهریه باال هیارشد دوره شبانه دانشگاه ارومکارشناسی  انیدانشجوتجمع  -2

 نییپا تیفیبه ک نسبت( کرج)دانشگاه تهران یعیو منابع طب یکشاورز سیپرد نایدانشجواعتراض  -3

 غذا 

 اسوجی یدانشگاه علوم پزشک یدانشکده دندانپزشک 22سال  یورودتجمع اعتراضی دانشجویان -4

 نسبت به پایمال شدن حقوقشان

 دراستان خوزستان چه می گذرد؟ -

 :کارگر در استان فارس3مرگ  -

 ساختمانی حین کاردرشیرازبراثر سقوط از ارتفاعمرگ یک کارگر -1

 کارگرکشاورزی جوان در مرودشت براثر گازگرفتگی2مرگ  -2
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 ادامه تجمعات اعتراضی کارگران بازنشسته خشمگین مجتمع نیشکر هفت تپه*



مع نیشکر هفت تپه درادامه اعتراضاتشان کارگران بازنشسته خشمگین مجت روزشنبه چهارم اسفند ماه،

در راه دست بابی به مطالبات برحقشان،دست به تجمع مقابل درب ورودی مجتمع،مانع ورود 

 .شکربداخل کارخانه شدند

 

هفت تپه،  شکرنی شرکت بازنشستگان تجمع: اسفندماه 4 شنبهکانال تلگرام اتحادیه آزاد کارگران ایران،

 یدر روز شروع بهره بردار دیخط تول یلیه کارخانه و تعطب شکریممانعت از ورود ن

 ییشرکت و عدم جوابگو یروز  تحصن و تجمع بازنشستگان در مقابل دفتر امور مال نیاز چند پس

به داخل  شکریشرکت تجمع کردند و با ممانعت از ورود ن یبه آنها، امروز در مقابل درب ورود

 انیمطالبات خود ب افتیخود را به عدم در دیتراض شداع ،یروز بهره بردار نیکارخانه در اول

 .دکردن

 .باسکول شرکت چادر زدند و تحصن کردند یاز بازنشستگان در تداوم اعتراض خود بر رو یتعداد



مقابل  ماه حقوق5نسبت به عدم پرداخت  گلناز کرمان یکارگران کارخانه روغن نبات اعتراضی تجمع*

 یساختمان استاندار

دراعتراض به عدم  گلناز کرمان یکارگران کارخانه روغن نبات رم اسفندماه،جمعی ازروزشنبه چها

 .،زدندیمقابل ساختمان استاندار ماه حقوق دست به تجمع5پرداخت 

 

حقوق و حق بیمه ها ماه نسبت به عدم پرداخت  آبادان کارکنان سازمان آتش نشانی اعتراضی تجمع*

 یمقابل فرماندار شهرداری و وعده های توخالی مسئوالن

ماه 3دراعتراض به عدم پرداخت  آبادان ن سازمان آتش نشانیکارکنا روز شنبه چهارم اسفند ماه،

 .تجمع کردند یمقابل فرماندار،شهرداری  ماه حق بیمه و وعده های توخالی مسئوالن11حقوق و

ماه حق بیمه به 11ماه حقوق و3براساس گزارشات رسانه ای،تجمع کنندگان با اشاره به عدم پرداخت 

 .کنند یاما عمل نم ،دهند یم یریگیه پهمه مسئوالن وعد:خبرنگاران گفتند

این آتش نشانان تجمعات اعتراضی روزدوشنبه بیست ونهم بهمن ماه، قابل یادآوری است که پیش ازاین

 .،برگزار کرده بودندمقابل فرمانداری،شهرداری ودفترامام جمعه

 یی آزادی ومقابل دادگاه شوش برا یبخش لیخانواده و دوستان اسماعادامه تجمعات *

 یمقابل دادگاه شوش برا به تجمعشان یبخش لیخانواده و دوستان اسماع روز شنبه چهارم اسفند ماه،

 .آزادی وی،ادامه دادند



 

تجمع در مقابل دادگاه »اسفند طی اطالعیه ای تحت عنوان4بتاریخ  هفت تپه شکریکارگران ن یکایسند

 :،نوشت«یبخش لیاسماع یکارگر زندان یآزاد یشوش برا

در اعتراض به  یبخش لیخانواده و دوستان اسماع ۷۹آسفند   ۴امروز شنبه  یافتیساس خبر درا بر

در مقابل دا دگاه شوش مجددا دست به  یبخش لیاز سرنوشت اسماع یاطالع یادامه بازداشت و ب

 .تجمع و اعتراض  زدند

 .شدند یبخش لیاسماع ی،خواستار  آزاد ییکنندگان با در دست داشتن دست نوشت ها تجمع

هفت تپه و  شکریکارگران ن ندهی،نمایبخش لیتپه ادامه بازداشت اسماع هفت شکریکارگران ن یکایسند

 یم یبخش لیاسماع یفور یکارگران هفت تپه را بشدت محکوم کرده و خواستار آزاد یکایعضو سند

 .باشد

هفت تپه  شکرینفراخوان کارگران بازنشسته این سندیکا،طی اطالعیه ای دیگر بهمین تاریخ از

 :درحمایت از اسماعیل بخشی وبرای آزادی وی خبر داد ونوشت

 .شده اند یبخش لیاسماع یفور یهفت تپه خواستار آزاد شکریبازنشسته ن کارگران

تا چند روز  کهیبازنشسته هفت تپه اعالم کرده اند در صورت از کارگران یجمع دهیگزارش رس بنابر

خواهند  یبخش لیتپه به جمع خانواده اسماع ،کارگران بازنشسته هفتآزاد نشود یبخش لیاسماع ندهیآ

 .دادبه تجمع و اعتراض در سطح شهر شوش ادامه خواهند  یکارگر زندان نیا یو تا آزاد وستیپ

 :برای اشتغال تحصیالنلفارغ ادانشجویان تجمعات اخبار *



 اشتغال یبرا کاریحقوق ب النیالتحص فارغات تجمعسلایر   -7

آزمون  برگزاری بهدراعتراض  کاریحقوق ب النیالتحص فارغ جمعی از شنبه چهارم اسفند ماه،روز 

 .بار مقابل مجلس تجمع کردند نیچهارم یبرا اشتغال یبرا و وکالت

باطرح و تجمع کردندهفته گذشته سه بار مقابل مجلس  خالل در کاریحقوق ب النیالتحص فارغ نیا

 زانیم: ،افزودندرسانه هابا نفر 1211آزمون  وکالت به  رشیپذ تیظرف شیافزا خواستشان مبنی بر

در  یادیز النیکه ما ساالنه فارغ التحص یکم است، در حال اریقبول شدگان آزمون وکالت بس تیظرف

 .کنند یآزمون شرکت م نیکه در ا میرشته حقوق دار

حقوق  یاندازه دانشجو نیاها تا  ندارد، چرا دانشگاه تیاگر وکالت ظرف: درادامه گفتند نیمعترض

 !رند؟یگ یم

دراعتراض به بالتکلیفی  هیدریح تربت یسالمت دهان علوم پزشک نیتکنس النیالتحص فارغتجمع  -2

 یدانشگاه علوم پزشک ی، مقابل ساختمان مرکزشغلی

 یسالمت دهان دانشگاه علوم پزشک نیرشته تکنس النیالتحص فارغروز سه شنبه سی بهمن ماه،

تربت  یدانشگاه علوم پزشک ی، مقابل ساختمان مرکزشغلی یفیدر اعتراض به بالتکل هیدریح تربت

 .تجمع کردند هیدریح

 یسالمت دهان دانشگاه علوم پزشک نیرشته تکنس النی، فارغ التحصبرپایه گزارش رسانه ای شده

ه گذشته؛ ساله در هفت ۶رغم تعهد خدمت  یجذب و خدمت عل یفیدر اعتراض به بالتکل هیدریتربت ح

تجمع  نیدر ا انیوتجمع کردند؛ دانشج هیدریتربت ح یدانشگاه علوم پزشک یدر مقابل ساختمان مرکز

 .خود شدند یدر خصوص تعهد استخدام ییو پاسخگو تیخواستار شفاف

دانشجو در  رشیخبر اخذ مجوز پذ هیدریتربت ح یدانشگاه علوم پزشک یروابط عموم ۷۴سال  آذرماه

را منتشر کرد؛ پس از اخذ مجور،  هیدریتربت ح یمت دهان دانشگاه علوم پزشکسال نیرشته تکنس

 .درشته گذاشتن نیو آرزو پا به ا دیبا هزار ام انیرشته آغاز شد و دانشجو نیدانشجو در ا رشیپذ

که  شود یگرفته م یا رشته، تعهد نامه نیدر ا لیتحص یمتقاض انیاز دانشجو زیهنگام ثبت نام ن در

که دانشگاه  یدر هر محل ل،یسه برابر مدت تحص زانیبه م دیرشته با نیا النیرغ التحصطبق آن فا

بند از  نیا قیمتن دق. کند، خدمت کنند نییتع هیدریتربت ح یدرمان یو خدمات بهداشت یعلوم پزشک

مجاز، خود را به  یدر سقف زمان لیبالفاصله پس از فراغت از تحص»: شرح است نیتعهد نامه به ا

کنم و بر اساس ضوابط و  یمعرف هیدریتربت ح یدرمان یو خدمات بهداشت یگاه علوم پزشکدانش

 اتو خدم یکه دانشگاه علوم پزشک یدر هر محل ل،یسه برابر مدت تحص زانیمقررات مصوب، به م

 «.میکند، خدمت نما نییتع هیدریتربت ح یدرمان یبهداشت

مانده اند و  فیشدند، عمال بالتکل لیارغ التحصف یلیرشته تحص نیکه از ا یانیاکنون دانشجو اما

اعالم کردند که دانشگاه علوم  انیاز دانشجو یبرخ. وجود ندارد انیدانشجو نیا تیاز وضع یخبر

را  انطرحش انیسال، پا یعنوان کرده که تا انتها انیدر ماه سوم طرح دانشجو هیدریتربت ح یپزشک

 !باشد یماه م ۱۱ انیشجوکه قانونا طرح دان یدرحال کند، یاعالم م

 یبرا نیهمچن هیدریتربت ح یسالمت دهان دانشگاه علوم پزشک سنیتکن یکاردان النیالتحص فارغ

 یو پارلمان یمعاونت حقوق یبهمن ماه برا ۱۶را  یا خود به گوش مسئوالن، نامه یرساندن صدا

 .ت بهداشت داده نشداز سمت وزار انیمطالبه دانشجو نیبه ا یبهداشت فرستادند که پاسخ ریوز



 یها رشته قبال دررشته نیا النیبه اتفاق فارغ التحص بیقر تیاکثر»: نامه آمده است نیاز ا یبخش در

 یرشته، از رشته قبل نیدرا لیبوده و با انتخاب و ادامه تحص لیمشغول به تحص یارزشمند دانشگاه

 راستخدامیرشته مس نیدرا لیمه تحصمتقن ادا نیخود انصراف داده اند؛ چرا که براساس شواهد و قرا

رشته  دیهمانگونه که مستحضر گریاز طرف د. آنان را مسجل و مشخص نموده بود یریو بکارگ

 یوزارت بهداشت طراح یها استیو س ازیکه براساس ن باشد یم دیجد یا سالمت دهان، رشته نیسیتکن

ها و  نهاد ،وزارتخانه ریوزارتخانه دارد و در سا نیفقط در ا یخاص یشغل گاهیشده و جا فیو تعر

 «.نشده است فیتعر یشغل گاهیرشته جا نیا یها برا سازمان

 یمتاسفانه تا بحال وزارت بهداشت و دانشگاه علوم پزشک»: کردند دیدر ادامه تاک نیهمچن انیدانشجو

فقدان  نیما نداشته و ا یریبکارگ یبرا یا برنامه چیمتعدد، ه یها یریگ یپ رغمیعل ه،یدریتربت ح

 نیو ادامه ا میمان باش یدر زندگ یشتریب یها یباعث شده تا هرروز شاهد فرصت سوز یزیبرنامه ر

  «.شود دهیکش یوتباه یمان به نابود یزندگ ریمس شود یروند باعث م

تربت  یسالمت دهان دانشگاه علوم پزشک سنیمعترض رشته تکن النیاز فارغ التحص یکی

 تمانیوضع یریگیبر پ یمربوطه مبن نیکه به مسئول یمکرر یها و نامه یریگیبعد از پ: فت،گهیدریح

دانشگاه علوم  یدر مقابل ساختمان مرکز شنبهروز سه  میمجبور شد م،ینگرفت یو پاسخ میفرستاد

 .میشو تمانیوضع ریگیتا پ میتجمع کن هیدریتربت ح یپزشک

تجمع حاضر شد و اعالم کرد که وزارت  نیشگاه هم در ادان یمعاون منابع انسان: دهد یادامه م یو

 نیا ریگیپرداخت نکرده و دانشگاه پ هیدریتربت ح یبهداشت اعتبار الزم را به دانشگاه علوم پزشک

 .موضوع است

 استیرا با ر یا جلسه یهفته جار کشنبهیقرار است روز : کند یم حیمعرتض تصر یدانشجو نیا

 .میخودمان داشته باش تیدر خصوص وضع هیدریتربت ح یدانشگاه علوم پزشک

وزارت  نیا نیوزارت بهداشت، مسئول یها استیو س تیریمد رییمتاسفانه با تغ: دیگو یم انیدر پا یو

و به  خورند یم انیرا دانشجو یاصل ی کرده و عمال ضربه رییرشته تغ نیخانه نظرشان نسبت به ا

   !ید گردن مسگربه شوشتر زدن ،یگنه کرد در بلخ آهنگر یقول

نسبت به  یو معمار یمهندس یها رشته وستهیناپ یکارشناس النیالتحص فارغ یاعتراضتجمع  -9

 یمقابل وزارت راه و شهرساز بالتکلیفی شغلی

 یمهندس یها رشته وستهیناپ یکارشناس النیالتحص از فارغصبح روز شنبه چهارم اسفندماه،جمعی 

 .تجمع کردند یوزارت راه و شهرساز مقابل دراعتراض به بالتکلیفی شغلی

 ط  یشرا ،یوزارت علوم و وزارت راه و شهرساز:گفتندمعترضان  ،بنابه گزارش رسانه ای شده

در  یمهندس انیدانشجو یاز حقوق شغل یکسریکه از  یاند؛ به نحو آنها رقم زده یرا برا" یدشوار"

 .اند همحروم شد کیو تراف یازشهرس ،یبردار نقشه ک،یعمران، برق، مکان ،یمعمار یها رشته

 ۹۷از سال : گفت ،شده  عییبه چه واسطه حقوق آنها تص نکهیا حینفر از معترضان در تشر کی

 یاضافه شد؛ اما سرفصل و محتوا مانیها رشته نیبه عنوان" یکاربرد یو علم یتکنولوژ" یها واژه

را  وستهیناپ یکارشناس انیجوما دانش یرو وزارت راه و شهرساز نیاز ا. نکرد یرییتغ چیدروس ه

 .میاست که ما مهندس مرتبط هست یبلکه مدع داند؛ ینم یمهندس اصل



هم . میا تجمع برگزار کرده ۱۱و  میا مذکور نامه زده یها ماه است که به وزارتخانه ۱۱: ادامه داد او

 توانم یشده نم یرام دستکا خاطر که عنوان رشته نیصرفا به ا وستهیناپ یکارشناس یاکنون من  دانشجو

ها  رشته نیاز ا یکیو در  دیاز ابتدا شروع کن ندیگو یتازه وزارتخانه به ما م. رمیبگ یپروانه طراح

 .نام برده به کار رفته باشد یها واژه تانیها در عنوان رشته نکهیبدون ا دیریبگ سانسیل

صادر  یمدرک کارشناس را بر اساس یپروانه مهندس یسازمان نظام مهندس: معترض ادامه داد نیا

کارتان راه  دیخواه یاگر م ندیگو  یحال به ما م نیدکترا با ا ایارشد  ینه مدرک کارشناس کند، یم

 !شود ادرص یشما  پروانه مهندس یمدرک برا یتا رو دیارشد و دکترا بخوان یکارشناس دیبرو افتد یب

را دارند در کل کشور حدود   طیشرا نیکه ا یالنیالتحص تعداد فارغ ند،یگو یکه معترضان م آنطور

 .هزار نفر آنها در استان تهران حضور دارند ۴۱هزار نفر است که تنها  ۱۱۱

 یها رشته وستهیناپ یکارشناس النیالتحص فارغ یهم اکنون برا: معترض ادامه داد لیالتحص فارغ نیا

استخدام در  یبرا هیهمهزار س کیو تراف یشهرساز ،یبردار نقشه ک،یعمران، برق، مکان ،یمعمار

 وصاها خص رشته ریسا یاست که برا یطیدر شرا نیاند ا مشاوره در نظر گرفته یمهندس یها شرکت

 .در نظر گرفته شده است هیهزار سهم ۱۱اند  خوانده وستهیآنها که پ

 مینتوا یم یما زمان: گفت د،یکن ینیکارآفر دیاعتراض برو یبه جا ندیگو یبه ما م نکهیا انیبا ب یو

که  میکن یدر حال حاضر فکر م. شناخته شود تیبه رسم مان یلیکه مدرک تحص میکن ینیکارآفر

را به بازار کار  دیجد النیالتحص ورود فارغ یکار جلو نیمذکور قصد دارند با ا یها وزارتخانه

 نیکه استخدام ا یمیخوب در دسته مهندسان قد یها تا انحصار بازار کار و فرصت رند؛یبگ

 .بماند یها هستند باق رتخانهوزا

 :اعتراضات دانشجویان دانشگاه هاخبرهایی درباره *

مقابل نسبت به بالتکلیفی تحصیلی وشغلی سالمت دهان  نیتکنسدانشجویان  یتجمع اعتراض -7

 وزارت بهداشت

به بالتکلیفی  دراعتراض سالمت دهان نیتکنسدانشجویان از  یجمعصبح روز شنبه چهارم اسفندماه،

 .مقابل ساختمان وزارت بهداشت تجمع کردندحصیلی وشغلی ت

با : تجمع کننده در مقابل وزارت بهداشت گفت انیاز دانشجو یکیبراساس گزارشات رسانه ای شده،

 .میاشتغال ندار ایو  لیکردند حق ادامه تحص جادیما ا یکه برا یطیشرا

مقابل ساختمان وزارت بهداشت تجمع کننده  انیدانشجو: گفت انیدر خصوص اعتراض دانشجووی 

 .هستند ۷۴سالمت دهان و دندان وزارت بهداشت سال  نیرشته تکنس

تعهد  نیساله دارند و ا ۶رشته توسط وزارت بهداشت جذب شدند که تعهد  نیا انیدانشجو: افزود یو

 نیکه ا دهد یمناطق محروم است که وزارت بهداشت نه به تعهد خود قائل است و نه اجازه م یبرا

 .خود ادامه دهند لیبه تحص انیدانشجو

 لیادامه تحص توانند ینه م انیدانشجو نیدر نظر گرفته شده ا طیشرا نیبا ا: شد ادآوریدانشجو  نیا

 .مشغول کار به شوند ییدهند و نه در جا

 در اعتراض به شهریه باال هیدانشگاه ارومدوره شبانه ارشد کارشناسی  انیدانشجوتجمع  -2



 نیبا تجمع در ا هیارشد دوره شبانه دانشگاه اروم انیاز دانشجو یجمعچهارم اسفندماه،روزشنبه 

ها  هیخواستار اصالح و کاهش شهر ینامه ا یدانشگاه اعتراض و ط نیا هیدانشگاه نسبت به شهر

 .شدند

 تیفیبه ک نسبت (کرج)دانشگاه تهران یعیو منابع طب یکشاورز سیپرد انیدانشجواعتراض  -9

 غذا  نییپا

با  دانشگاه تهران یعیو منابع طب یکشاورز سیپرد انیدانشجوظهر روزیکشنبه چهارم اسفند ماه،

به ،اعتراضشان را نسبت دانشگاه نیسلف تا ساختمان آموزش ا ریدر مس چیدن سینی های غذایشان 

 .بنمایش گذاشتندغذا  نییپا تیفیک

دانشگاه تهران  یعیو منابع طب یکشاورز سیپرد ییمعاون دانشجوبراساس گزارشات رسانه ای شده،

 . موضوع را داد یریگیپوعده حاضر شد و  معترض انیدر جمع دانشجو

 نیا انیبا حضور مسئوالن دانشگاه و دانشجو یا فردا در جلسه همین گزارشات قراراست کهبنا 

 .شود یموضوع بررس

 اسوجی ینشگاه علوم پزشکدا یدانشکده دندانپزشک 32سال  یورودتجمع اعتراضی دانشجویان -4

 نسبت به پایمال شدن حقوقشان

 یدانشگاه علوم پزشک یدانشکده دندانپزشک 22سال  یوروددانشجویان  روزشنبه چهارم اسفندماه،

 .زدند دانشکده محوطهدر به پایمال شدن حقوقشان،دست به تجمع ،دراعتراضاسوجی

 



 یگذشته از سو یها یبرنامگ یب لیبه دل :گفتند انیدانشجو نیابه گزارش یک منبع خبری محلی،

 .شدند ها یورود ریفراوان نسبت به سا یها یو سخت ها بیآس لیدانشکده، آنان موجب تحم

انجام  یها یریگیرغم پ یعل انیاند که حقوق دانشجو اعتراض خود نوشته حیآنها در تشر نیهمچن

 .گرفته، پرداخت نشده است

شدن پروسه درمان شده  یموجب اتالف وقت و طوالن یولوژیش رادبخ یعدم راه انداز: افزودند ها آن

 .است

 ؟چه می گذرد خوزستاندراستان 

 خوزستان استان در ریدو سال اخطی  یکارگراعتراضی  تجمع 211برپایی *

عدد  نیپرونده هستند و ا یحل اختالف دارا یخوزستان در شورااستان هزار کارگر 22از  شیب *

 .ور استمقدار در کش نیشتریب

 در استان یجز اعتراضات کارگر یا جهینت یها به بخش خصوص شرکت ها و کارخانه یواگذار*

 .به همراه ندارد خوزستان

 .برخورداری استان خوزستان ازرتبه دوم بیکاری درکشور*

شهرستان  ژهیبو ریدر چند ساله اخ خوزستان استان یدر شهرستان ها یآمار وحشتناک خودکش *

 .دارند یشتریب یکاریر بکه آما ییها

تحت پوشش  یکشور و در آمارهااول رتبه  یستیبهز ششتحت پو یدر آمارهااستان خوزستان *

 .دکشور را دار ششمامداد رتبه  تهیکم

 :کارگر در استان فارس9مرگ *

 مرگ یک کارگرساختمانی حین کاردرشیرازبراثر سقوط از ارتفاع -7

شیرازبراثر سقوط  ستارخانارگرحین کاردرساختمانی واقع در مرگ یک کاز  رازیش یانتظام فرمانده

 .از ارتفاع،خبرداد

 کارگرکشاورزی جوان در مرودشت براثر گازگرفتگی2مرگ  -2

کارگرکشاورزی جوان در مرودشت براثر گازگرفتگی در 2مرگ  فرمانده انتظامی مرودشت از

 .روزجمعه سوم اسفند ماه،خبرداد

بر حادثه  یمبن 111 یسیپل یها تیاعالم مرکز فور یدر پ: کرد انیب "انیزراعت لیاسماع"سرهنگ 

 .به محل اعزام شدند یامداد یروهاین گریمنجر به فوت، بالفاصله ماموران به همراه د یگازگرفتگ

ماموران با حضور در محل حادثه متوجه شدند : کرد حیتصر" مرودشت"شهرستان  یانتظام فرمانده

گرم کردن آن  یدر حال استراحت بوده اند برا یکشاورز یها نیدر زم اتاقک کیکه در  انیمتوف

 .مکان از کپسول گاز استفاده کرده اند

akhbarkargari2468@gmail.com 
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