
 7931اسفند ماه  02اخبار و گزارشات کارگری 

 چه خبر از اعتراضات نسبت به ادامه بازداشت اسماعیل بخشی؟ -

  مانیمسجدسل یمیروز اعتصاب کارگران پتروش نیسوم -

 نیقزو یمقابل استاندار ماه حقوق6نسبت به عدم پرداخت کارگران سد باالخانلو تجمع اعتراضی  -

 یو وعده ها یشتیومع یشغل یفیسراسرکشور  نسبت به بالتکلعدالت  کارکنان سهاماعتراضات  -

 درتهران کماکان ادامه دارد یپوشال

 شیبه عدم افزا سراسر کشور نسبت یکارکنان وزارت جهاد کشاورز ی دوبارهاعتراضتجمع  -

 ها حقوق

ت ماه ها دراعتراض به عدم پرداخ و هفت تپه لیچغازنب یجهان راثیم گاهیکارگران پااعتصاب  -

 حقوق ومطالبات دیگر وعیدی

 یتجمع بازنشستگان فوالد اصفهان مقابل ساختمان استاندار -

 یمهندس یها رشته وستهیناپ یکارشناس النیالتحص فارغشماره ای دیگر از سلایر تجمع اعتراضی  -

 مقابل وزارت علوم 

 سبت به وضعیت تحصیلین یطوس نیرالدیخواجه نص صنعتی دانشگاه انیدانشجوطومار اعتراضی  -

 ازجانب قطعه ای ازساحل به بخش خصوصی واگذاریسوزا نسبت به تجمع اعتراضی اهالی  شهر -

 سازمان منطقه آزاد قشم

 چسب رانیکارخانه ا یکارگر درحادثه آتش سوز01شدن  یکشته وزخم -

 جان باختن یک کارگر دربانه براثرسقوط از ارتفاع -

 ل سقوط از ارتفاعمرگ یک کارگردریزد بدنبا -

 چه خبر از اعتراضات نسبت به ادامه بازداشت اسماعیل بخشی؟*

هفت  شکریشرکت ن تیریمقابل مد یبخش لیحضور مادر اسماع:هفت تپه شکریکارگران ن یکایسند

 تپه

 لیدر اعتراض به ادامه بازداشت فرزندش اسماع یبخش لیاسفند ماه ،  مادر اسماع ۰۲ دوشنبه امروز

 .کرد دایهفت تپه  ، حضور پ شکریقابل حراست شرکت ندر م یبخش

و  یبخش لیو بستگان اسماع شانیصورت گرفته است که با مراجعات مکر ا یطیحضور در شرا نیا

 .است دهینرس  یا جهیتا کنون به نت ،ییبه مراکز قضا انیقل دهیخانوا ده سپ نیهمچن

از کارگران   یکت، تعداد قابل توجهدر مقابل حراست شر یبخش لیبا حضور مادر اسماع امروز

 .در مقابل دفتر حر است دست به تجمع زدند یبخش لیبا مادر اسماع یشرکت هفت تپه در همراه

شرکت هفت تپه  تیریکارگران، به طرف دفتر مد گریهمراه با د یبخش لیادامه مادر اسماع در

 .ن ادامه داردهمچنا یتجمع اعتراض نیا_  ۵۱ساعت _خبر  دنیحرکت کرده و تا رس



به  یبخش لیاز کارگران، تا کنون دستمزد اسماع یماه تعداد یبا توجه به پرداخت دستمزد، د نیهمچن

همان  ،یبخش لیاست که تنها منبع درآمد خانواده اسماع یطیدر شرا نینشده است و ا  زیحساب  وار

 .شود یگاها به کارگران پرداخت م اد،یز ریاست که با تاخ یحقوق زیمقدار ناچ

کارگران و  گریو د انیقل دهی،سپیبخش لیهفت تپه ادامه بازداشت اسماع شکریکارگران  ن یکایسند

 ندهینما یبخش لیاسماع یفور یبازداشت شده گان را محکوم کرده و خواستار آزاد گریمعلمان  و د

 .شدبا ی، مکارگران و معلمان در بند  گریهفت تپه و د شکریکارگران  ن یکایو عضو سند یکارگر

 هفت تپه شکریکارگران ن یکایسند

 ۷۹آسفند  ۰۲ 

 هفت تپه و تجمع کارگران شکریدر شرکت ن یبخش لیحضور مادر اسماع:رانیآزاد کارگران ا هیاتحاد

بعد  ۰۳:۲ساعت  ۷۹اسفند  ۰۲امروز دوشنبه  رانیآزاد کارگران ا هیبه اتحاد یارسال یخبرها طبق

که عکس  یهفت تپه با در دست داشتن بنر شکرین یگر زندانکار یبخش لیاز ظهر مادر اسماع

 شکریآن چاپ شده بود داخل شرکت ن یبر رو" گردد  دیازاد با یکارگر زندان"وشعار  یبخش لیاسماع

 یازاد ریگیعامل   درخواست کرد که پ ریشرکت از مد نیا تیریتپه شد و در مقابل دفتر مد فته

 را فراموش نکنند لیواست که اسماعخ زیفرزندش باشد  و از کارگران ن

نفر  ستیروزکار که عازم منزل بودند و کارگران عصرکار که بالغ بردو فتیاز کارگران ش یتعداد

 .ودست به  تجمع زدند یشرکت همراه تیریرا تادرب مد لیمادر اسماع شدندیم

اعتراض  دست به اعتصاب و یبخش لیاعالم کردند در صورت ادامه بازداشت اسماع کارگران

 خواهند زد

 ۷۹اسفند  ۰۲

 رانیآزاد کارگران ا هیاتحاد

  مانیمسجدسل یمیروز اعتصاب کارگران پتروش نیسوم*

 یکه کارفرما مانیمسجدسل یمی،کارگران پتروش رانیآزاد کارگران ا هیبه اتحاد دهیرس یخبرها طبق

و پاداش کارگران  دروغ و عدم پرداخت حقوق یوعده ها لیباشد بدل یووهان م ینیآن شرکت چ

 استیسپاهان به ر مایش ،یداوود یآقا استیارژنگ ستبر تاراز، به ر رورسانین یتوسط شرکت ها

اسفند در اعتصاب به سر  ۵۱از روز شنبه  یریاردش یآقا استیو وارگه سازان به ر یکاظم یآقا

 .برندیم

 افتیرسان جهت در روین یبار به دفاتر شرکت ها نیاز آنجا آغاز شد که کارگران  چند اعتصاب

 یتوجه یاسفند ادامه داشت، کارگران که ب ۵۱ماجرا تا روز شنبه  نیحقوق خود مراجعه کردند و ا

جمع شدند، مسئول  ینیدفاتر شرکت چ یخود دست به اعتصاب زدند و در جلو دندیرا د نیمسئول

ماه، بهمن ماه، اضافه  یما حقوق د ند،یگویدروغ م یرانیا رورسانین یاعالم کرد که شرکت ها ینیچ

 شیوقت پ یلیرا خ( خبر بودند یکه کارگران از آن ب) ماه، بهمن ماه و پاداش  یآذر ماه، د یکار

 .شد ییشدند و اعتصاب وارد مرحله تازه ا نیخشمگ اریخبر بس نیا دنیکارگران با شن م،یکرد زیوار

 .را ندادند گرانیکار به د را خاموش کرده و اجازه نیسنگ یتمام ژنراتورها و دستگاه ها 



ماه و  یبعدازظهر حقوق د :گزارش شرکت ارژنگ همان روز و بعد از ساعت  نیاساس هم بر

 زیسپاهان و وارگه سازان حقوق ها را  وار مایکرد اما دو شرکت ش زیآذر ماه را وار یاضافه کار

صاب زدند و تمام دستگاه ها اسفند دست به اعت ۵۷ کشنبهیمجموعه باز هم روز  نینکردند، کارگران ا

 .کردند لیژنراتورها را خاموش کرده و کار را تعط و

اسفند  هم دست به اعتصاب زدند و خواهان  ۰۲گزارش کارگران امروز دوشنبه  نیاساس هم بر

 یرانیا رورسانین یو بخصوص پاداش خود که شرکت ها یحقوق بهمن ماه، اضافه کار افتیدر

  .کارگران سوءاستفاده کرده و پرداخت نکنند، هستند از عدم اطالع خواستندیم

به  ندهیآ یمطالباتشان فردا و روزها افتنیمجموعه در صورت تحقق ن نیگفته کارگران ا طبق

 .اعتصاب خود ادامه خواهند داد

 .پرداخت کنند انهیموظف هستند دستمزد کارگران را به صورت نقد و ماه ینیچ یدرضمن شرکت ها 

 ۷۹اسفند  ۰۲

 رانیآزاد کارگران ا هیاتحاد

 نیقزو یمقابل استاندار ماه حقوق6نسبت به عدم پرداخت سد باالخانلو کارگران تجمع اعتراضی *

به  برای اعتراضزهرا  نیدر بوئباالخانلودرحال ساخت سد کارگران  روز دوشنبه بیستم اسفند ماه،

 .زدند نیقزو یمقابل استاندار ماه حقوق دست به تجمع6عدم پرداخت 

 

ماه است که  6اعالم کردند  ییدست نوشته ها شیکارگران با نما نیارسانه ای شده، اتبرپایه گزارش

 .نکرده اند افتیدر یحقوق چیه



 عیشرکت و تسر نیکارگران ا مهیب تیبه وضع یدگیبه مطالبات و حقوق پرداخت نشده، رس یدگیرس

 .شد کارگران عنوان نیمطالبات ا گریدر پرداخت ها از د

اسفند ماه، حقوق  01از مهر ماه امسال تا امروز ۳ گفت معترض از کارگران یکیدرهمین رابطه 

و سنوات هم جزء مطالبات ما است که پرداخت نشده  یدیاست که ع یدر حال نیا میا نکرده افتیدر

 .است

روستا و  36آب شرب پنج شهر،  نیتام یزهرا قرار داشته و برا نییباالخانلو در شهرستان بو سد

کارگردراین 031و شده است یشهرستان طراح یکشاورز یهکتار از اراض 011چهار هزار و 

 .پروژه مشغول بکارند

اعتبار  نیداشت و قرار بود در صورت تام یکیزیف شرفتیدرصد پ 60 یسد در آبان ماه سال جار نیا

 شرفتیتاکنون پ خیتبار از آن تارنشدن اع نیتام لیبه دل اما برسد یبه بهره بردار یسال جار انیتا پا

 .نداشته است یمحسوس یکیزیف

 یو وعده ها یشتیومع یشغل یفیسراسرکشور  نسبت به بالتکلکارکنان سهام عدالت اعتراضات *

 ی درتهران کماکان ادامه داردپوشال

 یفیلنسبت به بالتک  به اعتراضشان سراسرکشورکارکنان سهام عدالت  روز دوشنبه بیستم اسفند ماه،

 .،ادامه دادندییو دارا دوزارت اقتصاباتجمع مقابل  یپوشال یو وعده ها یشتیومع یشغل

۳ گفترسانه ای از کارگران معترض سهام عدالت به خبرنگار  یکیبراساس گزارش رسانه ای شده،

 یتوجه یسهام عدالت در واکنش به ب یها یتعاون یکارگر دفاتر شهرستان01روز است که حدود7حدود

و  دهیو دفتر امور سهام عدالت به مطالباتشان دست از کار کش یساز یوالن سازمان خصوصمسئ

 .اند متحصن شده یساز یو سازمان خصوص ییو دارا دوزارت اقتصا یها مقابل ساختمان

همکارانشان هستند که دغدغه  ریمطالبات خود و سا ریگیپ لیدل نیکارکنان سهام عدالت به ا۳ گفت او

مسئوالن  ریو سا یساز یرا دارند و از وزارت اقتصاد و سازمان خصوص شانیها انوادهمعاش خ نیتام

 .ها احترام بگذارند آن یها مرتبط انتظار دارند که به دغدغه

 .چهار سال گذشته است یخواسته کارکنان سهام عدالت پرداخت معوقات حقوق نیتر مهم ،یگفته و به

مسئوالن وزارت اقتصاد و  رسد یبه نظر م۳ نان دارند، افزودتعداد کارگر غم  نیا نکهیا انیبا ب او

هفته از آغاز اعتراضات کارکنان سهام عدالت، هنوز از  کیبعد از  یساز یسازمان خصوص

 .کنند یپوش سال سابقه چشم ازدهیکارگران انتظار دارند از مطالبات خود بعد از 

گذشته به  یرت اقتصاد همچون روزهاو در راس آن وزا یساز یمسئوالن سازمان خصوص۳ گفت او

 .دهند ینشان م یتوجه یسهام عدالت ب یتعاون یمطالبات کارکنان دفاتر شهرستان

تاکنون،  48از سال یماه مطالبات حقوق 80حدود  قیکارکنان سهام عدالت با وجود تعو نکهیا انیبا ب او

 خواهند یمسئوالن م۳ کرد دیتاک ند،بر یبه سر م ینامناسب طیدر شرا یدر آستانه سال نو به لحاظ مال

 .ندموضوع هست نیمسئله را پاک کنند اما کارگران مخالف ا حل مسئله، صورت یجا به

 شیبه عدم افزا سراسر کشور نسبت یکارکنان وزارت جهاد کشاورز دوباره یاعتراضتجمع *

 ها حقوق



در  ن شدند تا با تجمعسراسر کشور دوباره راهی تهرا یاز کارکنان وزارت جهاد کشاورزجمعی 

به عدم بتاریخ بیستم اسفند ماه اعتراضشان را نسبت  یوزارت جهاد کشاورز یمیساختمان قد اطیح

خدمات  تیریو حقوقشان براساس مواد مندرج در فصل دهم قانون مد ازاتیامت شیافزا

 .بنمایش بگذارند،یکشور

از سراسر کشور در  یت جهاد کشاورزاز کارکنان وزار یامروز تعدادبنابه گزارش رسانه ای شده،

گرد آمدند تا اعتراض خود  یو طالقان عصریول ابانیوزارتخانه واقع در تقاطع خ یمیمحل ساختمان قد

 اتخدم تیریمطابق با فصل دهم قانون مد شان ازاتیحقوق و امت یپنجاه درصد شیرا به عدم افزا

 .نشان دهند یکشور

همچون جهاد  ییها مقامات دستگاه یکه از سو ییها یریگیو پ یرغم تمام مکاتبات ادار گفته آنها؛ به به

صورت ... مختلف مجلس و یها ونیسیکم ندگانیکشور، نما یو استخدام یسازمان ادار ،یکشاورز

 یاجرا هنحو یبررس یسازمان برنامه و بودجه برا استیر یحال دستورات الزم از سو نیگرفته، با ا

 .موضوع تاکنون محقق نشده است نیا

از آنها در مقابل مجلس و سپس سازمان برنامه و  یتعداد (اسفند08)شنبه هفته گذشته است سه یگفتن

 .نده بودبودجه تجمع برگزار کرد

جهاد جهت  ریکارکنان به عدم اهتمام وز ،یوزارت جهاد کشاورز یمیتجمع امروز در ساختمان قد در

 .اعتراض کردند زیمطالباتشان نتحقق  یریگیپ

دراعتراض به عدم پرداخت ماه ها  و هفت تپه لیچغازنب یجهان راثیم گاهیکارگران پااعتصاب *

 حقوق ومطالبات دیگر وعیدی

دراعتراض به عدم  و هفت تپه لیچغازنب یجهان راثیم گاهیکارگران پااسفند ماه،  جدهمیروزشنبه ه

 .دست از کار کشیدند سال نو وعیدیق اضافه کاری ماه ح7ماه حقوق و3حداقل پرداخت 

بدنبال  و هفت تپه لیچغازنب یجهان راثیم گاهیکارگران پااسفند رسانه ای شد،به 01بنابه گزارشی که 

 .اعتصابشان بجای پرداخت مطالباتشان وعده سرخرمن داده شد

اعتبارات  یو متوال ادیز لیبه دال۳گفت و هفت تپه لیچغازنب یجهان گاهیپا ریمد درهمین رابطه

اعتبار  نیا نیتام ریگیپ یفرهنگ راثیسطح کشور تاکنون پرداخت نشده است لذا مسئوالن م یها گاهیپا

 .ردیگ یاعتبار صورت م نیتام نیا یکشور هستند که به زود یزیر و برنامه تیریسازمان مد یاز سو

اعتبار ابالغ و  یاست، وقت یها ابالغکه اعتبار آن یبزرگ عمران یها معموال در همه طرح۳ افزود یو

 .دهند یداده شود، حقوق را پس از چند ماه م صیتخص

ها را  حقوق میتوان یم خیو تا آن تار میقرار دار 47 یدر سال مال 40 رماهیت انیتا پا۳ کرد دیتاکوی 

 .میندار دیپرداخت پس از ع یبرا یگونه منع قانون چیو ه میپرداخت کن

 یفوالد اصفهان مقابل ساختمان استاندار تجمع بازنشستگان*

مقابل بازنشستگان فوالد مبارکه و ذوب آهن اصفهان از جمعی ، روزیکشنبه نوزدهم اسفند ماه

 .تجمع کردند یساختمان استاندار



بهمن  یماه مستمر کیها خواستار وصول  بازنشسته نیااسفند،01بنابه گزارش رسانه ای شده بتاریخ 

 .خود هستند یدیوقع عماه و پرداخت به م

بهمن ماه خود  یهنوز مستمر ست، یسال باق انیبه پا گریروز د ۵۲با وجود آنکه فقط ۳ ندیگو یم آنها

 .میا نکرده افتیدر یسال جار یدیرا به همراه ع

 یمهندس یها رشته وستهیناپ یکارشناس النیالتحص فارغشماره ای دیگر از سلایر تجمع اعتراضی *

 م مقابل وزارت علو

 وستهیناپ یکارشناس النیالتحص فارغ ندگانیاز نما روز دوشنبه بیستم اسفندماه برای چندمین بار،جمعی

 .مقابل وزارت علوم تجمع کردند یمهندس یها رشته

آنها اضافه کرده  یها را به نام رشته ییشوندهایوزارت علوم پ ۳رسانه ای گفتندبه خبرنگار  معترضان

 وستهیناپ یکارشناس انیما دانشجو یمانند وزارت راه و شهرساز ربطیذ یها دستگاه جهیاست که در نت

 .کند یمحسوب نم یرا مهندِس اصل

. میا تجمع برگزار کرده نیو چند میا مذکور نامه زده یها ماه است که به وزارتخانه ۳۵۱ ادامه دادند آنها

شده،  یام دستکار وان رشتهخاطر که عن نیصرفا به ا وستهیناپ یکارشناس یهم اکنون مِن دانشجو

 نیاز ا یکیو در  دیکن عاز ابتدا شرو ندیگو یتازه وزارتخانه به ما م. رمیبگ یپروانه طراح توانم ینم

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

 النیالتحص فارغ۳ ندیافزا یم وسته،یناپ یشناسدر دسته کار یمهندس یها رشته النیالتحص فارغ نیا

و  یشهرساز ،یبردار نقشه ک،یعمران، برق، مکان ،یمعمار یها در رشته وستهیناپ یکارشناس

 یمشکالت جد یدولت یها ها و پروژه اند و در روند استخدامشان در وزارتخانه آورده یبدشناس کیتراف

 .شده است جادیا

 یمشاوره برا یمهندس یها استخدام در شرکت یبرا هینها هزار سهمگفته بودند که ت شتریپ آنها

 ریسا یاست که برا یطیدر شرا نیاند ا درنظر گرفته وستهیناپ یکارشناس یها رشته النیالتحص فارغ

 .تدرنظر گرفته شده اس هیهزار سهم 01اند،  خوانده وستهیها خصوصا آنها که پ رشته

 نیبه گفته ا. هستند شان یلیتحص یها رشته یاز ابتدا شوندهایپ نیخواهان برداشته شدن ا معترضان

 .اند آورده یرو یشخص یها به کار در کارگاه یافراد  آنها از سر ناچار

 یدر استان تهران عضو سازمان نظام مهندس طیشرا نیهزار نفر با ا 83کنندگان تنها  گفته تجمع به

 .شوند یهزار نفر م 011استان مجموعا  ریهستند که با همکارانشان در سا

 ی نسبت به وضعیت تحصیلیطوس نیرالدیخواجه نص صنعتی دانشگاه انیدانشجوطومار اعتراضی *

با امضای طوماری نسبت به وضعیت نابسامان  یطوس نیرالدیخواجه نص صنعتی دانشگاه انیدانشجو

 .تحصیلی اعتراض کردند

 ۳ دانشگاه  این استیر متن این طومار اعتراضی خطاب به

 یاز علت وجود یطوس نیرالدیکه دانشگاه خواجه نص ستیرزمانید رساند یبه استحضار م احتراما

کرد؛  یتلق توان یفاصله گرفته و هر آنچه جز دانشگاه را راجع بدان م" دانشگاه"خود به عنوان 

ر همه اقشا یعلم و معرفت را برا لیموجبات تحص ستیبا یکه به مثابه دانشگاه م یریخواجه نص



 ی نهیپرداخت هز یرا به ازا یلیشده است که حداقل امکانات تحص یبه بنگاه لیتبد کرد یم راهمف

در  ییگو. توان ورود بدان را دارند یاقشار محدود گر،یو د دهد یقرار م انیدانشجو اریگزاف در اخت

قدمت آن  ارفتخکه همواره ا یسال 41افول نبوده و اکنون با گذشت  نیبر ا میآن، تصم سیتاس یابتدا

دهشتناک گرفتار  یبه افق نیزم رانیدانشگاه ا نیتر یمیبه اصطالح قد نیا رود، یم شیاز جانب روسا

 نیدر بدتر یکهن دانشگاه به لحاظ غالب امکانات دانشگاه نیدهشتناک از آن جهت که ا. آمده است

آنچنان سرعت  فولا نیو ا رود یسر م کم سن و سال به یها دانشگاه ریممکن نسبت به سا تیوضع

دانشگاه که بنا به  یرکن وجود نیدانشجو، ا. ستیدور از ذهن ن شیدارد که سقوط برا یآور سرسام

رانده شده و در هر  هیباشد به حاش گانیتماما را لشیامکانات تحص دیبا یقانون اساس  31اصل 

 ی تا عدم ارائه یزشآموگزاف  ی نهیهز افتیاز در شود؛ یسلب م یاز و گانیرا لیحق تحص یبزنگاه

 نیآنچنان ا گرید ییاز سو. تیفیباک هیتغذ ی روزانه و عدم ارائه انیدانشجو یبرا یخوابگاه دولت

 گرید ییگشته که گو لیآن تبد یاز جانب دانشگاه اعمال شده و به روال عموم ها ضیو تبع ها یقانون یب

  .ستیقائل ن زیبه زبان آوردن آن ن یبرا یحق

 یتوجه یزمان ب گریکه د میدار یاعالم م یطوس نیرالدیدانشگاه خواجه نص انیما دانشجو امروز کنیل

 ستیرزمانیکه د میهست یا به سر آمده و ما خواهان تمام حقوق حقه انیدانشجو ینسبت به حقوق اساس

 :است ریها به شرح ز که اهم آن دیا سپرده یبه دست فراموش

 یتمام یبرا یحذف شده، افتاده و جبران یوط به واحدهامرب یها مهیو شرط جر دیق یحذف ب -۵

 .مقاطع یدر تمام ها یورود

خوابگاه منطبق بر  هیمقاطع و اخذ شهر ی روزانه در همه انیدانشجو یخوابگاه به تمام یاعطا -۰

 .نرخ مصوب صندوق رفاه وزارت علوم

رار گرفتن کنار غذا در وعده و ق( صبحانه ، ناهار ، شام) ییغذا یوعده ها یتمام تیفیبهبود ک -:

 .ناهار و شام یها

 .ها خوابگاه یتمام یو ذهاب در ساعات پر تردد برا ابیا سیسرو یساز فراهم -۴

 . 08 ینمره کسب شده باال ینیگزیحذف نمره درس افتاده از معدل و جا -۱

 .مصوب شده جهت ثبت نام هنگام حذف و اضافه مهیحذف جر -۶

 08ختران دانشجو به خوابگاه تا ساعت زمان ورود د شیافزا -۹

 ازجانب به بخش خصوصی قطعه ای ازساحل واگذاریسوزا نسبت به تجمع اعتراضی اهالی  شهر*

 سازمان منطقه آزاد قشم

در رستان قشم در استان هرمزگان از توابع شه سوزااهالی شهر  اسفند،جمعی از01روزدوشنبه 

سازمان  خش خصوصی به بمثابه اموال عمومی ازجانبازساحل به بقطعه ای واگذاری به اعتراض 

 .کردند تجمع رهیجز نیدر ساحل ا،منطقه آزاد قشم



 

قطعه  کیسازمان منطقه آزاد قشم ۳ گفترسانه ای رابطه به خبرنگار  نیسوزا در ااهالی از  یکی

واگذار کرده  یبه بخش خصوص گویاحداث شرکت پرورش م یشهر برا نیدر قسمت ساحل ا نیزم

 .است

ده  انیهم ز یطیمح ستیشهر نداشتند و از نظر ز یبرا یسود چیه یقبل یشرکت ها۳ افزودوی 

 .هستند

اقدام  نیرا تصاحب کرده و ا یبزرگ نیزم گویپرورش م تیسا نیا۳ سوزا گفتاهالی از  گرید یکی

 .است هیشب یبه ساحل خوار شتریب

مورد استفاده عموم گردشگران است و ما است که  یتپه ا یرو ت،یسا نیمحل احداث ا۳ افزود یو

 .ردیمورد استفاده همه مردم قرار بگ دیکمپ با جادیکه با ا میمعتقد

 کارگر درحادثه آتش سوزی کارخانه ایران چسب72کشته وزخمی شدن *

 البرز یشهر صنعت کارخانه ایران چسب واقع در اسفند،01درحادثه آتش سوزی عصر روزدوشنبه

 .وزخمی شدند کارگرکشته01قزوین 

 رانیشرکت ا یحادثه آتش سوز۳ ، گفتخبرنگاراندر گفتگو با  نیبحران استان قزو تیریکل مد ریمد

 یامداد یها رویشروع شده بود پس از شش ساعت، با تالش ن قهیدق ۴۱و  ۵۱چسب که از ساعت 

 .مهار شد

 یها رویاز ن پیاک ۱ شرکت، نیدوباره در ا یآتش سوز یاز وقوع احتمال یریشگیپ یبرا۳افزودوی 

 .تا صبح در محل حادثه حضور خواهند داشت یآتش نشان

 ییرجا مارستانینفر از کارگران مصدوم و به ب :و  یمامور آتش نشان ۰حادثه  نیدر ا ،یگفته و به

 .منتقل شدند

 .درمان شدند ییمصدوم هم به صورت سرپا ۳۴ بحران استان گفت تیریکل مد ریمد



 .از کارگران جان باخت یکیحادثه  نیدر ا ،یخانیگفته مهد به

 .ستیعلت حادثه مشخص ن۳ اضافه کرد یو

 جان باختن یک کارگر دربانه براثرسقوط از ارتفاع*

کوچه  واقع در ساختمان درحال احداثیک کارگر درحین کار دریک  روز دوشنبه بیستم اسفند ماه

 .ست دادبانه براثرسقوط از ارتفاع،جانش را ازد یسیو یمسجد حاج

 .ساله واهل بانه اعالم داشت81،یرحمان یعل بع خبری محلی هویت این کارگر رایک من

 مرگ یک کارگردریزد بدنبال سقوط از ارتفاع*

درخال روزهای گذشته،یک کارگرحین کاردرساختمانی نیمه کار دریزد بدنبال سقوط از ارتفاع جانش 

 .را ازدست داد

 .واهل بوکان ذکرکرد محمدرضا جوان ت این کارگررابه گزارش یک منبع خبری محلی،هوی

akhbarkargari2468@gmail.com 

 

 

mailto:akhbarkargari2468@gmail.com

