
 9911فروردین ماه  72اخبار و گزارشات کارگری 

 بازی با جان کارگران وخانواده هایشان را خاتمه دهید

 ارزش جان آنها بیشتر از سود اندوزی کارفرمایان است

چند نفر از  یموقت کار بدنبال ابتال یلیفارس نسبت به عدم تعط جیخل نگیاعتراض کارکنان هلد -

 91 دیبه کوو یمیپتروش یکارکنان ساختمان وزرا

نسبت به  نیاستان قزو یا ونقل جاده و حمل یروز اعتراضات کارگران اداره کل راهدار نیدوم -

 یبا تجمع مقابل  وزارت راه وشهرساز تختیاخراج از کاردر پا

کنش های دامنه دار صدها کارگر نساجی بروجرد برای پایان دادن به بالتکلیفی شغلی ومعیشتی  -

 کارخانه بدنبال تعطیلی

جیرفت نسبت به بالتکلیفی معیشتی  پلمب شده یو کسبه پاساژها انیاز بازار یجمعتجمع اعتراضی  -

 اتاق اصنافمقابل 

 می گویند 91از خطرابتالیشان به کووید  هیکارگران عسلو -

 انیدانشجو یرفاه -یدانشگاه علم و صنعت در امور صنف جیدخالت بس -

 :اثر حوادث کاریکارگر بر  6مرگ ومصدومیت  -

 کارگر درشهر شاندیز حین کار گودبرداری 3جان باختن  -9

 ساله در پیشوا زیرآوار 66جان باختن یک کارگر ساختمانی  -2

 وبرق گرفتگیاز ارتفاع  در کرج بدنبال سقوط یساختمان کارگرمصدومیت شدید یک  -3

 فاعبر اثر سقوط از ارت ساختمانیدر رشتکارگرمصدومیت شدید یک  -4

نسبت به عدم تعطیلی موقت کار بدنبال ابتالی چند نفر از  فارس جیخل نگیهلداعتراض کارکنان *

 91به کووید  یمیپتروش یساختمان وزراکارکنان 

 91به کووید یمیپتروش یساختمان وزرافروردین معلوم شد که چند نفر از کارکنان  26روز سه شنبه 

 .با اعتراض کارکنانش همراه شد فارس جیخل نگیهلداز طرف مبتال شده اند وعدم تعطیلی موقت کار 

 یمیتن از کارکنان پتروش 4 یتا کنون تست کرونا ،فروردین 22بنابه گزارش رسانه ای شده بتاریخ 

 .مثبت اعالم شده است یمیپتروش یوزرا مهر مستقر در طبقه اول ساختمان

به  زیساختمان ن نیهرمز مستقر در ا یمیدر پتروش زیمورد ابتال ن کی رسد یخبر م گرید ییازسو

 .است دهیگوش رس

هستند که با  ییها فارس از جمله شرکت جیخل  آپادانا یمیروشهرمز و پت یمیمهر، پتروش یمیپتروش

 .خواهند بود لیتعط یعاملشان تا اطالع ثانو رانیمد میدستور مستق



 نیان به وجود آمده دراخود را در خصوص بحر میفارس تصم جیخل نگیهنوز هلد نیب نیدرا

با  اعتراض کارکنانش همراه شد وخشمشان را نسبت به  امر نیساختمان اعالم نکرده و روز گذشته هم

 .بی تفاوتی مدیران این هلدینگ برانگیخت

ای استان قزوین نسبت به  ونقل جاده اعتراضات کارگران اداره کل راهداری و حمل دومین روز*

 ا تجمع مقابل  وزارت راه وشهرسازیدر پایتخت باخراج از کار

دردومین  ای استان قزوین ونقل جاده کارگران اداره کل راهداری و حملفروردین، 22روز چهارشنبه 

در پایتخت دست به تجمع مقابل ساختمان مقابل  وزارت راه نسبت به اخراج از کار روز اعتراضشان 

 .وشهرسازی زدند

 

و  یمقابل سازمان راهداراین کارگران اخراجی  نیفرورد 62به روز سه شن قابل یاد آوری است که

و اداره کل راه و  ی، مقابل استاندار نیفرورد 81روز دوشنبه درتهران و کشور یحمل و نقل جاده ا

 .اجتماعات اعتراضی برپاکرده بودند نیقزو یشهرساز



با توجه به : گفت نه محلیبه خبرنگار یک رسا نیاستان قزو یراه و شهرساز رکلیمددر همین رابطه،

نفر  61 نیا نیاستان نبوده و همچن یکل راه و شهرساز شرکت سپندار طرف قرارداد اداره نکهیا

و حوزه شرکت  یاز مجموعه حوزه وزارت میتوان یاداره کل ندارند؛ لذا ما م نیبا ا یارتباط استخدام

وابسته به مجموعه  یدولت یها از شرکت یکیکشور که  لحمل و نق یربناهایساخت و توسعه ز

 .میکن یریگیاست، موضوع را پ یوزارت راه و شهرساز

جذب  یرا در امور راهدار ینفر از پرسنل عوارض 23کشور  یتاکنون سازمان راهدار: افزود یو

افراد کماکان  نیکند که ا یسازمانده یشرکت سپندار برنامه خاص دیبا ای زین یمابق یکرده است و برا

 .به ارائه خدمات بپردازند در آزادراه

برای پایان دادن به بالتکلیفی شغلی ومعیشتی  نساجی بروجرد صدها کارگر کنش های دامنه دار*

 بدنبال تعطیلی کارخانه

کارخانه نساجی بروجرد با آغاز سال جدید تعطیل وصدها کارگرش با عدم دریافت حقوق اسفندماه 

دامنه دارشان در ارتباط با مراکز قدرت در شهرستان  این کارگران از کنش های.وعیدی بیکارشدند

 .بروجرد واستان لرستان ومسئوالنشان برای پایان دادن به بالتکلیفی شغلی ومعیشتیشان خبردادند

ماه سال  نیفرورد یاز ابتدا:فروردین،این کارگران به خبرنگار رسانه ای گفتند 22روز چهارشنبه 

 .اند سرگردان شده یو همگ  نها بسته شدهآ یکارخانه به رو یدرها( 11)یجار

در ادامه  م،یا مان را به مسئوالن شهرستان و استان اطالع داده موضوع مشکالت نکهیا انیبا بآنها 

 ،یواحد صنعت نیصد نفر از کارگران شاغل در ا است که چند یآمده در حال شیپ تیوضع: افزودند

 .ندپاداش از کارفرما طلبکار هست یدیراه عماه حقوق اسفند ماه خود را به هم کیهر کدام 

کارخانه با  نیدهه است که کارگران ا کیبه  کینزد :نیز گفت بروجرد یاز کارگران نساج یکی

کارخانه  تیکرونا شاهد بهبود وضع روسیو وعیقبل از ش. مواجه هستند شتیو مع دیمشکالت تول

 .اردند یدیتول تیفعال چیاما در حال حاضر کارخانه ه میبود

سال  انیتا پا یواحد صنعت نیا دیمطلوب بودن بازار فروش، روند تول لیدارد به دل دیکارگر که تاک نیا

 .کرونا اتفاق افتاده است روسیو وعیش جهیآمده در نت شیبدون مشکل بود، اما مشکالت پ بایتقر19

سال سابقه کار 26تا22که  یکارگران تیبدون توجه به وضع یدیواحد تول نیای کارفرما:وی افزود

و این موجب نگرانیشان شده است حق ورود به محل کار خود را ندارند  کارگران فعال دیگو یدارند، م

 .چند سال قبل بازگردند طیشغل خود را از دست بدهند و به شرادرادامه مبادا که 

و پاداش  یدید، عآنها حقوق اسفن. هستند یکارخانه قرارداد نیهمه کارگران ا:این کارگر درخاتمه گفت

 یدچار مشکالت شان مهیبر آن پرداخت حق ب  اند و عالوه نکرده افتیخود را از کارفرما در 19سال 

 .است

جیرفت نسبت به بالتکلیفی معیشتی  پلمب شده یو کسبه پاساژها انیاز بازار یجمعتجمع اعتراضی *

 اتاق اصنافمقابل 

توسط بهداشت  جیرفت پلمب شده یو کسبه پاساژها انیاز بازار یجمعفروردین،  22روز چهارشنبه 

 .تجمع کردند اتاق اصنافجیرفت برای اعتراض به بالتکلیفی معیشتی مقابل  و اماکن طیمح



 

عدالت در  تیدر اعتراض به عدم رعا انیاز بازار یتجمع جمع هیدر حاش رفتیاتاق اصناف ج سیرئ

به خبرنگار رسانه  رفتیج یستاد مقابله با کرونااتخاذ شده در  ماتیاز تصم هیقانون ضمن گال یاجرا

و الزم است در  ستندین یشود کارشناس یکه در خصوص بازار گرفته م یماتیمتاسفانه تصم: گفت ای

  .استفاده شود یمختلف صنف یها هیاتحاد یروسا ایها از کارشناسان بازار و  یریگ میتصم نیا

 یشده اند را الزام لیتعط روسید مبارزه با کرونا وکه بر اساس مصوبات ستا یاز اصناف تیحماوی 

کرده اند  دایشناخت پ روسیدر کاهش انتقال و یفاصله اجتماع تیمردم نسبت به رعا: دانست و گفت

بازار هم با  استشود لذا انتظار  یکرونا از بازار نم یدر ستاد مل یمال تیحما چگونهیه یو از طرف

   .مجموعه ها به کار خود ادامه دهد و نظارت همه ینکات بهداشت تیرعا

 می گویند 91از خطرابتالیشان به کووید  هیکارگران عسلو*

باشند  نهیدوست دارند در منزل بمانند و قرنط نکهیبا وجود ا هیعسلو ژهیشاغل در منطقه وکارگران 

 روسیو در معرض خطر ابتال به و از وقتشان را در محل کار بگذرانند یشتریساعت ب دیبا یول

 .کرونا هستند

را  ییها یتواند تلخ یم یمسائل بهداشت تیدر رعا یو سهل انگار ستیبردار ن یکرونا شوخ روسیو

کارگران کرونا  روسیو نکهیقبل از ا دیبا. ماندگار باشد ادهایکه افسوس آن سال ها در  اوردیبه بار ب

 .شود به حالشان یخود کند، فکر ریرا درگ هیعسلو ژهیشاغل در منطقه و

 کار طیدر مح یاقالم بهداشت کمبود



 نیا" است یشگاهیپاال یها و متظلار یکارگاه ،یمصرف لیاز وسا یو انبوه یکار ما کارگاه طیمح"

  نیا یکار تیاو درباره وضع. است هیبوشهر منطقه عسلو یمیپتروش یاز شرکت ها یکی کارگرجمله 

 نیبه ا دیآ یبه حساب م شگاهیپاال یها طیمح نیتر فیاز کث یکیکار ما  طیمح: دیگو  یم شان،یروزها

عامل  لهیوس نیگرداند و ممکن است ا یبرده و آن را به کارگاه برم تیرا به سا لهیوس رویکه ن لیدل

 یبرا تکسیتوان از آب و وا یکننده فقط م یضدعفون عیدر نبود ما یباشد از طرف روسیو نیحمل ا

 .کارگاه استفاده کرد لیوسا یپاکساز

ما قرار  اریدر اخت یگونه ماسک چیو ه ابیدست به شدت کم یو شو  محلول شست: دهد  یادامه م او

گرفته و به  یمحافظ فرد لیخودشان وسا یاز همکاران هم هستند که خودشان برا یبعض.دهند ینم

 .دان  محل کار آورده

را  یلوازم بهداشت دیواست خراز سه بار درخ شیتا االن فکر کنم ب: افزود هیعسلواین کارگر شاغل در

ماسک و دستکش التکس اصال در محل کار ما . پروژه دادم ، درخواست را قبول نکردند ریبه مد

و بهداشت هم از  یمنیواحد ا نیهمچن میکنیاستفاده م یکارگر کشو در کارگاه از دست ستیموجود ن

 .کنند یمصرف استفاده م کباریدستکش 

ما صورت نگرفته است،  یدر ساعت کار یرییتغ چیه: کند یفه ماضا یو دلخور یبا نگرانوی 

کرونا  روسیبرنده و نیعامل از ب یکند ول یشتریاستراحت ب رویکار ن نیاگرچه ممکن است با ا

 .ستین

که داخل آشپزخانه آن  یشخص دیشا:،همچنین گفتناراحت و دل نگران است تیوضع نیکه از اوی 

 یماریب نیممکن است ناقل ا ینداشته باشد ول یمشکل دیآ یشهرش مکه از  یکند زمان یمجتمع کار م

 ایکرونا دارد  ردف نیباشد که ا نیتواند نشان دهنده ا یکه انجام دهد نم یهر گونه تست ایتب سنج . باشد

 .نه

 نگونهیمحل کارش را ا تیکند وضع یکنگان کار م( 92فاز)نهم  شگاهیساله که در پاال36یک کارگر 

مشغول به کار هستند و  رویهزار ن 62حدود  یدر منطقه پارس جنوب نکهیباتوجه به ا: دده یشرح م

 یاز سو. است ادیکرونا در آنجا ز روسیآنجا شکل گرفته، خطر ابتال به و یبزرگ انسان تیجمع

و  یشرق جانیتهران، آذربا الن،یمانند استان گ ریدرگ یاستان ها یاز تمام یربومیغ یروهاین گرید

کرونا قرار  روسیما در معرض خطر ابتال به و عتایشاغل هستند که طب دراینجا ین رضوخراسا

 .میدار

نصب دستگاه  شگاه،یحذف اثر انگشت هنگام ورود و خروج از پاال لیاز قب یاقدامات: دهد یادامه ماو 

روز  هر یکننده دست و اقدام به ضدعفون یضدعفون عیپخش ما شگاه،یهنگام ورود به پاال یتب سنج

 .انجام داده است شگاهیپاال ریبوده که مد یداماتاز جمله اق یادار یدر مکان ها

که از  یافراد یتمام نکهیسوم و ا کیبه  روهایاقدام ها کاهش حجم ن نیا نیاز مهم تر: دیافزا یم یو

عالم شد که داده نشد و ا شگاهینهم شاغل بودند اجازه ورود آنها به پاال شگاهیدر پاال ریدرگ یاستان ها

 .خود حضور داشته باشند یدر محل زندگ یتا اطالع ثانو

 وعیکه بعد از ش میکرد یبعد از ظهر کار م 6صبح تا  6از  یعاد یدر روزها: ادامه می دهد وی

 یکرد که کاهش ساعت کار رییبعد از ظهر تغ قهیدق 32صبح تا سه و 2ساعت به  نیکرونا ا روسیو

 .باشد رگذاریتاث روسیو نیاز ا یریگه اندازه خود در جلوتواند ب یم روهایو تعداد ن



 هیدر عسلوکارگران شاغل  یبرا یضرر میدر خانه بمان شعار

دهد و از احتمال  یشرح م نگونهیمحل کار خود را ا ییکرونا یروزها نیایکی دیگر از کارگران 

 ادیبعلت تعداد ز.   مشغول هستم یزیواحد برنامه ر ،یمیمن در پتروش: دیگو یابتال به کرونا در آنجا م

در  روسیمتاسفانه احتمال انتقال و تیفعال یحاضر در شرکت و تجمع در محل ها یانسان یروین

 .باال است ارینفر بس کی یمبتال بودن حت صورت

ما  اریدر اخت یماسک و دستکش چیدر محل کار ه: گفت،بودبه دستش که در آن دستکش ن یبا نگاه او

 .شود یانجام م ید، فقط در هنگام ورود تب سنجدهن یقرار نم

 چگونهیه یمانیپکارگران  یکرده است و برا هیخودش ته یروهاین یکارفرما صرفا برا: ادامه داد یو

در نظر گرفته نشده است و صرفا انجام کار  مانکاریچه از طرف کارفرما و چه از طرف پ یریتدب

 انیروز در م کی تکسیب و واآفقط محلول . ل پرسن یسالمت متیبه ق یمهم است حت شانیبرا

 .شود یم یتنفس یهایماریکه موجب بروز ب شودیاستاندارد در دفاتر استفاده م ریکامال غ ورتبص

رخ  ام یدر ساعت کار یرییتغ چگونهیه: کند یاش گله مند است اضافه م یکه از ساعت کاروی 

 یشده اند و حت یلغو مرخص یماریو استرس ب دایخسته از کار ز هیبا روح زینداده و پرسنل حاضر ن

پرسنل  یبرا میو عمال شعار در خانه بمان!!! شودیخود به آنها داده نم یاجازه برگشت به محل زندگ

 .شود یم یبعنوان اخراج تلق نجایحاضر در ا

در معرض خطر  ،یکادر درمان یهم همانند پزشکان، پرستاران و اعضاعسلویه در  کارگران شاغل

 .دارند هیگال یمراقبت شخص زاتیاز آنها از نبود امکانات و تجه یوجود، بعض نیبا ا. ونا هستندکر

 یم شانیروزها نیا تیاز وضع یپارس جنوب یاقتصاد ژهیدر منطقه وساله دیگر شاغل  36کارگر 

از  فعال و در ارتباط بودن با عوامل انجام دهنده کار اعم یبه پروژه ها یباتوجه به سرکش: دیگو

 نیو همچن کنندیم ارک هیو از نقاط مختلف کشور در عسلو یبوم ریکه اکثرا غ... و  رانیکارگران، مد

 یماریب نیتوان گفت خطر ابتال به ا یاز پروژه ها م یدر بعض( ها ینیچ) یخارج یروهایحضور ن

 .کند یم دیما را تهد

: صورت گرفته است، گفت هیسلوع ژهیکرونا در منطقه و روسیکنترل و یکه برا یاز اقدامات او

به پرسنل، سرو غذا در  یگشت به صورت مداوم، دادن اقالم بهداشت یها نیکردن ماش یضدعفون

کارکنان با اثر انگشت،  ابیکردن کمپ ها، حذف حضور و غ یمصرف، ضدعفون کباریظروف 

عالئم  یابه پرسنل که دار یاستراحت اجبار نیو همچن یربومیپرسنل غ به یاستراحت اجبار

 .بوده اند از اقدامات انجام گرفته است یسرماخوردگ

دوست دارند  نکهیاست با وجود ا هیعسلو ژهیشاغل در منطقه وکارگران  یاز صحبت ها یبخش نهایا

و در  از وقتشان را در محل کار بگذرانند یشتریساعت ب دیبا یباشند ول نهیدر منزل بمانند و قرنط

 .هستند روسیو نیمعرض خطر ابتال به ا

را  ییها یتواند تلخ یم یمسائل بهداشت تیدر رعا یو سهل انگار ستیبردار ن یکرونا شوخ روسیو

کارگران کرونا  روسیو نکهیقبل از ا دیبا. ماندگار باشد ادهایکه افسوس آن سال ها در  اوردیبه بار ب

 .به حالشان شود یخود کند، فکر ریرا درگ هیعسلو ژهیشاغل در منطقه و

 فروردین 22بخشی از گزارش رسانه ای شده بتاریخ 
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و امکانات در  تیاسکان و غذا و کمبود ظرف متیق شیافزا ،یآموزش ستمیو نقص س یناکارآمد

 سیاز جمله فرسوده بودن ناوگان حمل و نقل و سرو یو رفاه یصنف ۀندیها، مشکالت فزا خوابگاه

از آن و  یو تبعات ناش یدانشگاه ها به بخش خصوص یامکانات ورزش هیرو یو اجاره ب انیدانشجو

 ان،یدانشجو شتیمع و دیآمدن قدرت خر نییدر کنار پا ،یها به بنگاه اقتصاد دانشگاه لیتبد نیچنهم

 یصنف یوجود شورا نیب نیدر ا. کرده است یقشر از جامعه را دچار مشکالت فراوان نیا یزندگ

 امیلتنامناسب کشور را ا ۀاز ادار یناش یها زخم نیا یتا حد تواند یتالشگر و به دور از انفعال م

 .بخشد

 ان،یدانشجو یشتیتوجه به مشکالت معها دچار افول شده و با  در دانشگاه یاسیس تیکه فعال هاست مدت

کشور  یدر دانشگاه ها شیکم و ب نیب نیدر ا. شود یاحساس م شیاز پ شیب یصنف تیلزوم وجود فعال

و در پس  دهش یصنف تیوارد فعال کنند یتالش م جیبس انیمتصل به جر انیام که دانشجو مشاهده کرده

  .کنند ییاهداف خود را اجرا ت،یفعال

مدت  نیاشاره کنم در ا دیخود، با اتیو بر اساس تجرب یصنف تیفعال میسال و ن ۲از حدود  پس

 ریدر مس یشروع به سنگ انداز ،یپس از کسب را ج،یمتصل به نهاد بس یمشاهده کردم که افراد

 یندگیمختلف از جمله نهاد نما یبا نهاد ها یالب ینوع جادیکرده و با اتصال و ا یصنف یشورا

را خدشه دار  یصنف یکنند استقالل شورا یم یسع ییشگاه و معاونت دانشجودان استیر ،یرهبر

 .کرده و شورا را منفعل کنند

 یرفاه -یدر امور صنف جیرا شرح بدهم که منجر به دخالت تشکل بس یروند خواهم یم جا نیا در

 .دانشگاه علم و صنعت شد

. میشروع به کار کرد یصنف یشوراهفدهم  ۀانتخابات دور یبرگزار یبود که برا شیسال پ کی حدود

 جیحراست و بس ریوقت، مد ییمعاون دانشجو یرقانونیو غ یاقدامات فراقانون لیکه به دل یانتخابات

و  ستحرا سیرئ شنهادیبه پ ییدر آن زمان معاون دانشجو. میآن گرفت قیبه تعو میتصم ،ییدانشجو

با نص  رتیمغا لیبه دل میتصم نیت که اگرف انیاز دانشجو یادیز ۀعد تیبه رد صالح میتصم ج،یبس

با توجه به . افتاد قیانتخابات مواجه شد و انتخابات به تعو ییاجرا ۀتیکم دیقانون، با مخالفت شد حیصر

 ،یدکتر قائم د،یجد ییشجوانتصاب معاون دان نیدانشگاه و همچن یلیو تعط ترم انیامتحانات پا یکینزد

 .موکول شد یترم آت لیانتخابات به اوا یبرگزار ،ییاجرا تهیکم رغم اصرار یو عل شانیا میو با تصم

 یشورا یها تالش. رخ داد انیتن از دانشجو ۲۲۲از  شیب تیمسموم ۀبود که فاجع ۸۹ماه سال  مهر

 جیبس ،یصنف یاز شورا انیدانشجو تیاقدام و رضا نیا نیبا مسبب دیبرخورد شد یبرا یصنف

 زآن زمان بود که پس ا. شدیندیب یا به نفع خود چاره طیشرا رییتغ یرا بر آن داشت که برا ییدانشجو

 استیخطاب به ر یا ۀواقعه و بازگشت از سفر کربال ، با نوشتن نام نیمسائل مربوط به ا افتنیاتمام 

 .آغاز شد یتشکل در امور صنف نیدانشگاه، دخالت ا

 یشورا هیعل یا هیم به پخش نشر، اقدا۸۹آذر ماه  لیدر اوا یصنف یدر روز انتخابات شورا سپس،

آن هم به  ان،یرا به مسموم کردن دانشجو ییو معاونت دانشجو یصنف یکرده و در آن شورا یصنف



 میکن یها درخواست م ماه، همچنان از آن ۴که بعد از گذشت  یاتهام. صورت عامدانه، متهم کردند

 .ندیشواهد خود را ارائه نما

که با ثبت نام  یانتخابات. نتخابات در روز سوم آذر ماه برگزار شودبر آن شد که ا میهر حال تصم به

 ۴ تیدر نها. شد یو مشارکت آنها جزو انتخابات پرشور محسوب م انینفر از دانشجو ۲۹۲از  شیب

را به دست ( موسسه)یمرکز یو حضور در شورا لیالزم جهت تشک یواحد تمام حد نصاب ها

 .دندآور

 یپس از برگزار ،یصنف ینظارت بر شورا یشورا ۀور دانشگاه، در جلسدر ام جیاوج دخالت بس اما

 :شد انیدور اول انتخابات نما

مربوط به دور اول انتخابات را ارائه کرده  یها شورا، گزارش نیا ییجلسه دو عضو دانشجو نیا در

 یشورا ۀندیو نما ینهاد رهبر ۀندینما. شورا قرار دادند اریدور دوم را در اخت یبرگزار میو تقو

 یناش وذخالف تفکرات خود بودند، با سوِءاستفاده از قدرت و نف ییشورا لیکه مخالف تشک یفرهنگ

به اخراج  میتصم ان،یبا سازمان امور دانشجو ینگار و نامه ییمعاون دانشجو یاز مناصبشان، همکار

 ندگانیحضور نما که بدون یبعد ۀدر جلس. نظارت گرفتند یاز جلسات شورا یصنف یشورا ندگانینما

 انیدر م ییجوو معاون دانش یفرهنگ یشورا ۀندینما ،ینهاد رهبر ۀندیبرگزار شد، نما ییدانشجو

دور دوم  یبه عدم برگزار می، تصم(دانشگاه استیر ،یاز جمله دکتر ذاکر)اعضا  گریسکوت د

 ۀکه به واسط- جیجوالن دادن نهاد بس یفرصت برا ،یمرکز یانتخابات گرفتند تا با عدم وجود شورا

 -خود را از دست داده یاقبال عموم ر،یاخ یها در سال اش ییو ضد دانشجو یضد مردم یها استیس

 .فراهم شود شیاز پ شیب

در  ییدانشجو جیموضوع دخالت بس: سطح کشور دارم یها دانشگاه انیبا دانشجو یسخن ت،ینها در

ها قبل و با  که از مدت ستیموضوع ست،ینتشکل  نیا تیدر صالح ،ۀنام نییکه مطابق آ ،یامور صنف

  :ندارد شیب لیآغاز شده و دو دل -نه فقط علم و صنعت-ها  مسئوالن دانشگاه یموافقت و همکار

 جینهاد بس ۀاقبال از دست رفت یابیباز -۱

و  راداتیتا در مقابل ا ،ییدانشجو جیبه بس کیمنفعل با حضور افراد نزد ییشوراها لیتشک -۲

 .گردد یریمسئوالن دانشگاه جلوگ یدردسر برا جادیسکوت کرده و از ا تمسیمشکالت س

دقت را بکار ببرند تا ضمن شناخت  تیخود نها ییدانشجو ندگانیدر انتخاب نما دیبا انیدانشجو

 یصنف یاشاره کنم که وجود شورا دیباز هم با. کارآمد، از مستقل بودن آنها مطمئن شوند یداهایکاند

 .ستییدانشجو ستیز یادامه  یبرا ازهاین نیمسئوالن، از مهم تر فعال و مستقل از

 کشور انیدانشجو یصنف یشوراهابرگرفته از کانال تلگرام 

 :کارگر بر اثر حوادث کاری 6مرگ ومصدومیت *

 شاندیز حین کار گودبرداری شهرکارگر در 9جان باختن  -9

برویشان کانال براثر ریزش  ین رضواستان خراسا حین کار گودبرداری در شهر شاندیز،کارگر  3

 .ودردم جان باختند مدفون شدند آوار ریز



حادثه  نیا: گفت به خبرنگار رسانه ای زیشاند یاداره آتش نشان سییرفروردین 22روز چهارشنبه 

ساله در داخل کانال مشغول کار بودند  49و  99که دو کارگر  یداد و زمان یرو یاواسط هفته جار

کرد  زشیآنها ر یبودن خاک ناگهان کانال رو زیداوم باران و سست بودن و دست ربه علت بارش م

 .مدفون شدند آوار ریو ز

کمک به داخل کانال  یبرا زیکرده ن یکه در محل با آنان کار م یکیمکان لیراننده ب: ادامه داد یو

 .خاک مدفون شد ریز زیساله ن32راننده  نیمجدد کانال ا زشیرفته که بر اثر ر

 رونیحدود دو متر خاک ب ریسه کارگر از ز یآتش نشان گاهیپا نیبا حضور ماموران ا: وی افزود

نفس  یبه سخت زین یکیمکان لیساله فوت کرده بوده و راننده ب 49و 99کارگر آورده شدند که  دو 

 .جان داد زین یاما با وجود تالش ماموران اورژانس و دیکش یم

 ساله در پیشوا زیرآوار 66انی جان باختن یک کارگر ساختم -7

 پلنگ دره  یروستا یک خانه در یانبار وارید ریتعم ساله حین کار 66یک کارگر ساختمانی 

 .آوار ماند و جان خود را از دست داد ریز ،یمیقد وارید زشیبر اثر ر،استان تهران شوایپشهر

 وبرق گرفتگیع از ارتفا در کرج بدنبال سقوط یساختمان کارگر دید یکمصدومیت ش -9

 هیمیطبقه در عظ 6 حین کار دریک ساختمانساله  36روردین،یک کارگر ف 22صبح روز چهارشنبه 

 .سقوط کرد ودچار برق گرفتگی هم شدحفاظ ترانس برق فشار  یبر رومتری 6از ارتفاع  کرج 

 .سقوط وبرق گرفتگی موجب مصدومیت شدید این کارگرتبعه افغانستان شد

 بر اثر سقوط از ارتفاع ساختمانیدر رشتکارگریک  مصدومیت شدید -4

ساله حین کار در ساختمانی واقع در گلسار کلنشهر  62فروردین،یک کارگر  22ظهر روز چهارشنبه 

 یهر دو پا، سوراخ شدگ هیاز ناح دیمتعدد و شد یدگید بیدچار آسرشت از طبقه پنجم سقوط کرد و

 .رشت انتقال یافت  ینایپورس مارستانیبه بو شددر بدن  لهینافذ شکم، به علت فرو رفتن م
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