
 4931بهمن41اخباروگزارشات کارگری

 هفت تپه متحدانه ادامه دارد شکریروز اعتراض کارگران ن نیچهارم -

 تیبه وضعنسبت  تهران و حومه  یکارگران شرکت واحد اتوبوسران یتجمع اعتراض چهارمین -

 تهران یمقابل شهردار 3و 2 داریسپ یمسکون یها نامعلوم پروژه

 چمران دانشگاه تهران معترض خوابگاهلغواسکان دانشجویان دختر  -

 النیتظاهرات در م -

 یرضا شهاب یآزاد یبرا

 یکارگر نیفعال یآزاد یبرا

 و سراسر جهان ایتالیا ران،یاعتراض در ا یآزاد یبرا

 در باره اعتراضات دختران انقالب رانیزنان ا یندا هیانیب -

 برگزارشد رانیا سندگانیکانون نو یمجمع عموم -

 !م؟یستم هست ی ستهیهمچنان شا امایآ:یداقرسول ب -

سازمان مقابل  شبه تعهدات شرکت عمل نکردن نسبت بهاطلس خوردو دارانیخر یتجمع اعتراض -

 صنعت وتجارت استان تهران

 بخار گیانفجار د رازبراثریش یشهرک صنعت یکارگر کارخانه فوم ساز4شدن یکشته وزخم -

 نیاز اعماق زم یجنوب یقایآفر کسیبئاتر ی خروج بدون تلفات کارگران معدن طال -

 هفت تپه متحدانه ادامه دارد شکریروز اعتراض کارگران ن نیچهارم

روز  نیچهارم یهفت تپه برا شکریبهمن ماه کارگران ن 44امروز شنبه :  رانیآزاد کارگران ا هیاتحاد

 . اعتصاب و اعتراض خود را از سر گرفتند

پرداخت آن و  یاعتراض به مطالبات انباشته خود و پراکندگ جهت شیاز چهار روز پ کارگران

 . سال دست به تجمع و اعتصاب زدند انیمانده به پا یبابت زمان کوتاه باق ینگران

 یصبح امروز کارگران بخش کشاورز یاز ابتدا رانیآزاد کارگران ا هیبه اتحاد دهیرس یخبرها طبق

دفتر  یشرکت در جلو یداخل یکارگران بخش ها گریبا اتحاد خود وارد شرکت شدند و به همراه د

  .دست به تجمع زدند تیریمد

به سمت کارخانه حرکت کردند و اقدام به  تیریاز طرف مد یپاسخ یو  ب یپس ازگذشت ساعات اما

 . شرکت نمودند یخاموش کردن کوره ها

 .مودندن افتیدرصد از کارگران حقوق آبان ماه را در 05به ذکر است تا کنون  الزم

 آذر ماه را به کارگران داده اند یها شیپخش ف دینو شکر،یشرکت ن تیریاوصاف امروز مد نیا با

 . گزارش اعتصاب کارگران همچنان ادامه دارد نیا میلحظه تنظ تا



 رانیآزاد کارگران ا هیاتحاد

 69بهمن  44

 تیبه وضعبت نس تهران و حومه  یکارگران شرکت واحد اتوبوسران یتجمع اعتراض چهارمین

 تهران یمقابل شهردار 9و 2 داریسپ یمسکون یها نامعلوم پروژه

 تهران و حومه  یکارگران شرکت واحد اتوبوسران روزشنبه چهاردهم بهمن ماه برای چهارمین بار،

 یمقابل شهرداردست به تجمع  3و 2 داریسپ یمسکون یها نامعلوم پروژه تیبه وضعدراعتراض 

 .زدند تهران



 

روز،  نیچهارم یمسکن برا یتعاون ۳و۲ داریکارگران شرکت واحد عضو پروژه سپ یعتراضا تجمع

 .تهران برگزار شد یبهمن در مقابل شهردار ۴۱شنبه 



 تهران و حومه   یکارگران شرکت واحد اتوبوسران کانال تلگرام سندیکای:منبع

 چمران دانشگاه تهران دانشجویان دختر معترض خوابگاه لغواسکان

اعتراض به مقررات  لیبه دل د،یاز دختران خوابگاه چمران دانشگاه تهران، در ترم جد یتعداد

 .اند از اسکان در خوابگاه محروم شده ز،یآم ضیتبع

 دی، امکان تمد استفاده از خوابگاه تیمحدود لیبه دل»:که  شود یمشاهده م ییگلستان خطا ی سامانه در

 «.وجو ندارد

کرده و  انیورود به خوابگاه ب یبرا ریتأخ یها ت آن را پر نکردن فرمخوابگاه در پاسخ، عل رشیپذ

  .است اسکان در خوابگاه ملزم به تعهد دادن کرده یرا برا انیدانشجو نیا

اعتراض به  یبود که دختران برا ییها از راه یکیخوابگاه،  ورود به ریتأخ یها نکردن فرم پر

 جهینت یوگو ب و گفت یزنیهر گونه را کهیدر حال. دگرفته بودن شیساعت ورود و خروج پ تیمحدود

 .مانده بود

 کانال تلگرام شوراهای صنفی دانشجویان کشور:منبع

 النیتظاهرات در م

 یرضا شهاب یآزاد یبرا

 یکارگر نیفعال یآزاد یبرا

 و سراسر جهان ایتالیا ران،یاعتراض در ا یآزاد یبرا

 2542 هیفور 3شنبه  الن،یم

PIAZZALE LOTTO, ANGOLO VIA MONTE BIANCO( رانیا یکنسولگر کینزد) 

 است 40.55تا  40.55ساعت  از

 ۲۲۴۲تهران و حومه از  ژوئن  یکارگران اتوبوسران یکایراننده اتوبوس و فعال سند یشهاب رضا

 .باشد یدر حبس م نیبازداشت شده و تا به امروز در زندان او

را مورد آزار  یمستقل کارگر یها هیرگران مبارز اتحادتاکنون بارها کا ۲۲۲۲از سال  رانیا مقامات

 .قرار داده اند تیو محکوم یریاتهام، دستگ ت،یو اذ

معلمان، هنوز  یکانون صنف نیفعال ،یلنگرود یو محمود بهشت یعبد لیاسماع ،یبر رضا شهاب عالوه

 .در زندان هستند

 یکی یکه رضا شهاب ران،یا یکارگر یها هیمبارز اتحاد نیفعال کیستماتیبرداشتن س انیاز م تیحکا

 .قابل توجه و مورد تامل است اریآن است، بس یاز نمادها

 دیشد ینیتام یو ب یکاریو ب...اعتصاب و اعتراض  یشاهد حمالت گسترده تر به آزاد زین ایتالیا در

د؛ را متوقف کن هیسرما یتواند سرکوب جهان یکارگران م یو آمادگ یابیفقط سازمان.... میهست

 بارزهم یا هیپاسخ دهد و اشکال پا یالملل نیو ب یدر سطح کشور دیکه با یا یو آمادگ یسازمانده

 .را بسازد یو طبقات یاسیس کپارچهی



از کارگران در  تیدر حما یالملل نیاتحاد ب"به فراخوان " یاقتصاد اضتینه به ر یجبهه مبارزات"

دهد و از زنان  یپاسخ مثبت م" یالملل نیب یکارگر یها هیو مبارزه اتحاد یشبکه همبستگ"و " رانیا

 نیو مدافع ناستثمار کارگرا نیانجمن ها، جنبش ها و مخالف ،یاسیو س یا هیو مردان، تشکالت اتحاد

شرکت  النیدر شهر م هیفور ۳ خیتظاهرات به تار نیخواهد که در ا یو مخالفت، م انیب  یحق آزاد

 .اندینم

 :یبه متن اصل نکیل

https://www.workers-iran.org/saturday-3-february-milan-all-in-front-of-the-

iranian-consulate-hands-off-reza-shahabi-hands-off-all-the-union-activists/ 

 رانیاز کارگران در ا تیدر حما یالملل نیاز اتحاد ب ریو بازتکث ترجمه

  انقالب در باره اعتراضات دختران رانیزنان ا یندا هیانیب

انقالب معروف شد فصل  ابانیخدختر موحد که به  دایوبه نام  یماه گذشته زن جوان ید لیاوا در

تا ولوله  ستادیا  ییانقالب به بلندا ابانیر خد یو. آغاز کرد رانیاز اعتراضات زنان را در ا یدیجد

کننده در  رهیخ یو با صالبت بندد یم یپا گذارد، حجاب را از سر گرفته و به چوب ریرهگذران را ز

  .کشدیاز سالها فشار بر زنان را به رخ م یریتصو نیحرکت نماد نیو در ا آورد یهوا به اهتزاز در م

 رخودیو عرف و فرهنگ را به ز نی، سالها ستم بر زنان در قوانشود یکه در هوا چرخ داده م یحجاب

    نکیرا از آنان ربوده بود، و ا اریو مجال اخت  دهیکش ریپنهان کرده  بود و انسان بودن زنان را به ز

شهر به باد گرفته   یاانقالب،  بر بلندبه دست دختر یزنان است که برسرچوب یتمام دردها و رنج ها

ضد زن  تیبه غا یتمام مصائب زنان در مناسبات ی کرهیرا نه تنها از سرش که از پ شد و او حجاب

 .داشتیبر م

ها در نداشتن حق سفر  ومیدر نداشتن حق ورود به استاد یتیجنس کیکه زن را در تفک یمناسبات

 .کرده بود ریتحق گرید یدرنداشتن حق حضانت فرزندش و هزاران حقوق انسان

 دنیو نفس کش ستنیبودن ، ز یبا زنان برا تیخشونت و ضد نیسهمگ یهاپا ریکه در ز یزنان 

 شیرو شیکننده اش به افق پ رهیو با  نگاه خ نیانقالب  آنچنان غرور آفر ابانیاند و  دختر خ دهیجنگ

انقالب  ابانیاعتراض دختر خ. باشد یزنان در آن نم هیعل ضیاز تبع یداد که خبر یرا م ییایدن دینو

 . زنان بود یانسان تیهو تیتثب یبرا ادیفر

بار  نیآزاد شد و ا یتحت فشار افکار عموم یخبریب یشد و بعد از مدت ریانقالب دستگ ابانیخ دختر

و در کمتر از  رساندیو ادامه دار بودن اعتراض را به ثبت م ستدیا یم دایو یدر جا یپا گرید یدختر

به شهر  سرعتو به  کندیم ریشهر تهران را تسخ یابانهایاز دختران انقالب خ ریچند روز دهها تصو

 یبرا یمجال گریدارد که د یگسست از اعتراض یب ینشان از موج نیشود و ا یم ریتکث گرید یها

 انیپا  نیسرزم نیاز مردمان ا یمیگرفتن  ن دهیدهه نا د نیو عزم  جزم دارد تا  به چند ندیب یتحمل نم

 .میشدنقالب ا جامعه تحت عنوان پسرانمردان  تیدهد و به دنبال آن شاهد حما

ن گما یب اما از دختران انقالب داده شده است یتعداد یریخبر از دستگ افتهیدر اخبار انتشار  هرچند

 .ندارد ستادنیموج سر باز ا نیا

https://www.workers-iran.org/saturday-3-february-milan-all-in-front-of-the-iranian-consulate-hands-off-reza-shahabi-hands-off-all-the-union-activists/
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 یوشالق  زندان قادر نبوده اراده جمع دیدهه گذشته ثابت کرده اند تهد نیهمچنان که زنان  در چند  

 لیتحم یاست که زنان از ابتدا یقتیحق نیو برابر در هم بشکند و ا یکسب حقوق انسان یبرا زنان را

فشرده اند و امروز با عروج دختران انقالب و به اهتزاز در  یضد زن تا به امروز بر آن پا نیقوان

 .خواهند رساند انیرا به پا یو نابرابر ضیحجاب در باد،سالها  تبع یآوردن چوبه 

 ۶۹بهمن۴۱

   رانیزنان ا یندا

 برگزارشد رانیا سندگانیکانون نو مجمع عمومی

از اعضا برگزار  یکیبهمن در منزل  49روز جمعه  رانیا سندگانیکانون نو یمجمع عموم سرانجام

به  یتیماموران امن ورشیبا  یاما روز برگزار شد یم لیتشک 4931 وریشهر دیمجمع با نیا. شد

  .محل مجمع، متوقف ماند

 ادیگفت و سپس به  کیمجمع را به حاضران تبر یجلسه ابتدا برگزار یسن سییر ییبابا زیپرو

 کیدرگذشت،  یکانون که در آبان سال جار ی و عضو برجسته ینام ی سندهینو انیشیدرو اشرف یعل

داوطلبان  انیمجمع از م ی سهییر ئتیه انیشیدرو اشرف یاحترام به عل یپس از ادا. سکوت داد قهیدق

گردش   سهییر ئتیه یاعضا یو محمدرئوف مراد زاده یفرخنده حاج ،یجبار رضا یعل. شد لیکتش

 یرا چوکا چکاد خواند و گزارش مال رانیدب ئتیه یها تیگزارش فعال. کار را به دست گرفتند

نظار متشکل از  ئتیه د،یمجمع رس یاعضا دییها به تا پس از آنکه گزارش. دریبازرسان را قباد ح

شدند و  دهیبرگز یعراق نجم ژهیو من یگازران ژهیمن ،یصالح یدعلیس ،یمحمد زند دانا، سییر برزیفر

و  ی، بازرس یگر منش ،یریدب یها سمت یداوطلبان برا یاسام. انتخابات را به عهده گرفتند ندیفرا

 :شرح اعالم شد نیبه ا یریگ یرا جهیبه عمل آمد ونت یریگ یثبت شد و را یصندوقدار

 :آرا بیبه ترت رانیدب ئتیه یصلا یاعضا

 (یمهاباد)رضا خندان  .1

 یمیمحسن حک .2

 یحافظ موسو .3

 یگیب اکبر معصوم .4

 یحسن اصغر .5

 (آراء نفرات چهارم و پنجم برابر است )

 :آرا بیبه ترت رانیدب ئتیه( البدل یعل) نیجانش یاعضا

 یرسول میرح .1

 باژن وانیک .2

 نهیآد رضا یعل .3

 یعمران پور یمهد اله روح .4



 کاکاوند یعل .5

 (داوطلبانه کنار رفت یکاکاوند برابر بود اما عباس یو عل یعباس رضا یآراء عل)

 :یمنش

 یفیناصر شر هرمز

 :صندوقدار

 یصبور یعل

 :بازرسان

 نیبکتاش آبت .1

 دریقباد ح. 2

 !م؟یستم هست ی ستهیهمچنان شا امایآ:یبداق رسول

 یندگیاراده کرده است که سه تن از معلمان به نما یبخشنامه ا یش طآموزش وپرور ریشده،وز دهیشن

 .امناوبازرسان بشود اتیهستند،وارد ه انیفرهنگ ی رهیهزار معلم که سهامدار صندوق ذخ ۰۶۲از 

 .شکل بوده است نیبه ا انیفرهنگ ی رهیکه ارکان صندوق ذخ میداشته باش توجه

پ ،معاون .وزارت آ یبانیوپشت تیریمعاون توسعه مد)،( امنا اتیه سیپ رئ.رآیوز: )امنا  اتیه

 (امنا اتیه یراعضاید،سایسال قابل تمد ۱مدت  یبرا ریتن به انتخاب وز ۷تا  ۲) ،( امنا اتیه

  : رهیمد اتیه

 . دیسال قابل تمد ۲ یبرا( پ.آ ریوز)امنا  اتیه سیبه انتخاب رئ یتن همگ ۷تا  ۲

به عنوان حسابرس  گررایو دوتن د رهیمد اتیه سیاز اعضا را به عنوان رئ نیازا یکی ریوز

 .کند یم یوبازرس معرف! ( مستقل)

خودآنهارا برکنارهم  اریاست،وهرگاه بخواهدبه اخت دهیبرگز ریوبازرس وحسابرس را وز رهیمد اتیه

 .کند یم

 : امنا اتیه یدائم یاعضا

هللا  ،رحمتیارشیک دیکرد زنگنه،وح یدریمرضا حمظفر،غال نی،حسیحاج ی،مرتضیاصغر فان یعل

هرکدام  نانیا یکه پست ها.است یبیعج تیآنان هرکدام حکا یپستها ،کهیریشب نیوحس یاکرم

 !دارد،شگفت یتیحکا

سال  ۲قرار بود هر ۷۹کنند، تا سال  یم نیرامعلمان تام انیفرهنگ ی رهیذخ صندوق صددرصدسهام

به  میتقس نیا یبعد یشود،دراساسنامه  میآنان تقس نیوسودشرکت ب نییسهم هرکدام ازاعضا تع کباری

 هیسال خدمت ،سهم خودازسرما ۳۲ انیسال خدمت موکول شد،ومقرر شدهرعضو درپا ۳۲ انیپا

 .کند افتیوسودبدست آمده،بعالوه همان مبلغ سهم دولت رادر یارگذ



 مهیارقام،پترو فرهنگ،خدمات ب رانیمعلم،ا ی مهیاراک،ب یساز نیشرکت مهم مانندماش 23بالغ بر  

 انهیپارس خاورم یایمیخراسان،ک یمیپتروش ان،شرکتیرانیا بهشتیارد یکارگزار ران،یشرف ا یا

 یصنعت ه،گروهیدرصدازسهام بانک سرما 45ران،یمدارس ا زاتیتجه ان،یفرهنگ نگیزی،شرکت ل

 ند،شرکتیفرآ یگذار هیسرما د،شرکتیمروار یمیپلور سبز، شرکت توسعه صنعت وخدمات، پتروش

و  دیام یا مهی،شرکت ب یپژوهش و نوآور ان،شرکتیمسکن فرهنگ نی،تام یوصنعت یمهندس یبازرس

اقتصادو رفاه،  یگذار هیسرما رداد،شرکتی،م یآموزش عیمعلم،صنا یساختمان ش،شرکتیآسا

 .....و انه،الوپنیم خاورپارس  یایمیزاگرس،ک

 www.tifco.co 

 یزیوار اردیلیم 25 انهیباشد، با ماه یم اردیلیهزار م 44صندوقچه بالغ بر  نیا یکنون ی هیسرما

 .سهم اعضاء ینقد

 .صندوق بامعلمان نبوده ونخواهد بود نیا تیریهزارم مد کی متاسفانه.......! اما

 نیا تیوضع یدرباره  یگذرد،هرگونه خبررسان یآن م سیسال که از تاس۲۲درطول  نیبرا عالوه

 یبوده که برا یرانیصندوقچه دردست وز نیا یسرنخها یصندوق جزو اسرارحکومت بوده،وهمه 

 .حکومت داشته است یزبرایشگفت انگ یتهایانتخاب آنان حساس

شود،که سهامداران  یموضوع برداشت م نیا انیفرهنگ رهیصندوق ذخ یبه بند بند اساسنامه  باتوجه

 .رابه دست به امضارسانده،وتعهدکرده اند شیخو ی هیقرارداد به غارت رفتن سرماموسسه فقط  نیا

 .تواند انجام دهد یآنان خواست م ییبادارا یپ وقت تعهد داده اند که هرکار.آ ریبه وز یعنی

 یازخود برا یندگیتن به نما کیحق انتخاب  یگستردگ نیبا ا یشده، سهامدارن دهیادیدن ی نقطه درکدام

تومان پول نقد به عنوان سهم  اردیلیم 25از  شیکه ماهانه ب کرانیب ی هیسرما کیبر روند نظارت 

 !!کند،را نداشته باشند؟؟ یم افتیدر تیعضو

معلمان  یصنف یتشکل ها ی فهیاوظی،آیوفکر یمال ونیتوالسیکاپ نیا به باتوجه اکنون

است ،  انیفرهنگ ی رهیصندوق ذخ یشدن پشت پرده  ی، محاکمه وعلن تیبازخواست،طرح شکا

 نیدر پشت دراتاق فکر ا ستادنیا یبرا ندهینما کیفرستادن  ایآنچه در گذشته برسرآنان آمده، یبرا

 !!؟؟غارت بزرگ 

 یهایدزد کیخواهند معلمان راشر یامنام اتیو ه رهیمد اتیو ه نیشیپ یرودکه وزرا یآن نم میابیآ

 خودکنند؟

بهانه واداربه سکوت کرده  نیبه ا یبازچندسال بندهیفر ازیامت نیرودکه معلمان را باا یآن نم میابیآ

 وغارت کنند؟

 !اعتماد دوباره گذاشته است؟ یبرا ییرفتارحاکمان جا یخیتار ی اسابقهیآ

 یگرگها نیا یخودوکانونهارادرمحاصره  یفسادشود،آبرو نیکه واردا یافردیآ

 داناوقدرتمندنخواهدانداخت؟

 م؟یهست یریستم پذ ستهیشا اهمچنانیآ

 م؟یوسرپرست باش یازمندولیکه ن میهست یاهنوزصغاریآ

http://www.tifco.co/


 .نبرده است یکه قلب پاک معلمان هنوز به آن پ گریپرسش د وصدها

 معلمان یکانون صنف تلگرام کانالبرگرفته از

سازمان مقابل  شبه تعهدات شرکت عمل نکردن نسبت بهاطلس خوردو دارانیخر یتجمع اعتراض

 هرانصنعت وتجارت استان ت

 عمل نکردن درادامه اعتراضاتشان نسبت بهاطلس خوردو دارانیخر روزشنبه چهاردهم بهمن ماه،

 .تجمع کردند سازمان صنعت وتجارت استان تهران ش مقابلبه تعهدات شرکت

شرکت وارد کننده خودرو از حق مردم،  کیآشکار  ییو سودجو یبدقولبراساس گزارش منتشره،

امروز مقابل سازمان صنعت معدن و تجارت استان تهران شد که در  زیآمتجمع اعتراض  جادیباعث ا

 دهیوزنه بردار هم د کیو  ریگ یکشت یکیشامل  یرفوتبالیغ یورزش یمردم معترض چهره ها نیب

 .شدند یم

 ایخودرو تهران، ک شگاهیدر نما( ۶۲)شیپ کسالیقرار است که شرکت اطلس خودرو  نیاز ا ماجرا

کمتر  یمتیخودرو با ق نیفروش ا شیکرد و چند روز بعد، پ ییرا رونما دینسل جد جیاسپورت

 ندیانجام داد اما با گذشت زمان مشخص شد که هنوز فرآ یروز کار۶۲لیتومان و تحو ونیلیم۲۲۲از

انجام نشده و  ۲۲۴۷ جیانتقال اسپورت یریگیپ یالزم برا یاستانداردها و اخذ مجوزها افتیدر

 .به کشور آوردخودرو را  نیا توان ینم

چراکه . شان بود آورتر از اشتباه شرم اریبحران البته بس نیا تیریمد یاطلس خودرو برا رانیمد دیتمه

 ۲۲۴۷مدل  یشرکت درصدد است تا خودروها نیا ان،ینام مشتر از ثبت کسالیحدود  یزیبا گذشت چ

 دینسل جد دیخر یاساسا برا بدهد که یانیروز به متقاض متیو البته به ق ریماه تاخ۰خود را با حدود

 ،یکه در مردادماه سال جار نجاستیاتفاق جالب ا. اند خودرو مراجعه کرده به اطلس جیاسپورت ایک

 یشوند تا وجه خودرو را بر مبنا یبه شرکت فراخوانده م دینسل جد جیاسپورت ایک یمتقاض انیمشتر

بعد  یها در هفته کهقرار بوده  رانیمد یچراکه براساس ادعا. کنند لیتومان تکم ونیلیم۴۶۶متیق

اعتراض  ینشد تا صدا جیاز اسپورت یخبر یخودرو به دست شان برسد اما از مرداد تا اواخر د

 انیتمام وجه خودرو را تا اواسط تابستان امسال از مشتر نکهیحال شرکت با ا. بلند شود انیمشتر

 لیتحو یبرا دیو با دهتومان ش ونیلیم ۲۰۲خودرو  متیکه ق دیگو یشرکت امروز م نیگرفته شده، ا

 !کنند زیگذشته و حال را به حساب شرکت وار یمتیخودرو، اختالف ق

 یرا برا یها مشکالت تعرفه شیافزا یمدت، بسته بودن ثبت سفارش و از طرف نیاست که در ا درست

ماه  امروز و ششوجه در مردادماه،  لیوجود آورده است، اما طبق کدام قانون پس از تکم ها به شرکت

 بکند؟ شتریدرخواست وجه ب یدوباره از مشتر تواند یشرکت م ل،یتحو نیحساب، در ح هیبعد از تسو

 بخار گید انفجار براثررازیش یشهرک صنعت یکارخانه فوم ساز کارگر1کشته وزخمی شدن

واحد  بخار در گیانفجار د: گفت رازیش یمنیو خدمات ا یسازمان آتش نشان یمسئول روابط عموم

 2رخ داد منجر به فوت  بهمن44که صبح شنبه رازیش یواقع در شهرک صنعت یفوم ساز یدیتول

 .شد یواحد صنعت نیاز کارگران ا گرینفر د 2 تیکارگر و مصدوم

انفجار در کارخانه فوم  بیمه یصدا یکارکنان شهرک صنعت یوقت: عدلو روز شنبه افزود رضایعل

سازمان  یتماس گرفتند و درخواست کمک کردند که ستاد فرمانده 420با سامانه  دندیرا شن یساز



 میگروه امداد و نجات ، ت همراهبه  3و 49، 44 ستگاهیا 3از  یاتیعمل یروهاین رازیش یآتش نشان

 .اعزام کرد یامروز به محل حادثه در شهرک صنعت 44را ساعت  ابیزنده  یتجسس و سگ ها

حادثه سقف و  نیشد و بر اثر ا دیدچار انفجار شد یلومبخار به علت نامع گید: ادامه داد یو

 .آوار فرو برد ریان را در زگرشد و کار بیکارخانه کامالً تخر نیا یوارهاید

آوار گرفتار شده  ریکارخانه در ز نیمرد از کارگران ا 4بنا به اظهار افراد حاضر : اضافه کرد عدلو

تجسس خود را به داخل کارخانه  یو سگ ها یفرد تزایتجه یریبا بکارگ یاتیعمل یروهایبودند که ن

تن  2و  وشه یتن از کارگران را که کامالً ب 2را آغاز کردند و  یآواربردار اتیرساندند و عمل

 .امدادگران اورژانس حاضر در محل دادند لیشده بودند تحو دیشد تیدچار مصدوم

 یحادثه از سو هیر همان ساعات اولدکارگران تن از 2مرگ  ،یپزشک ناتیپس از معا: کرد انیب یو

حادثه را به سرعت با کمک عوامل  نیمصدوم ا 2 یاتیعمل یروهایعوامل اورژانس اعالم شد و ن

 .انتقال دادند یاورژانس به مراکز درمان

 از اعماق زمین  یجنوب یقایآفر کسیبئاتر یمعدن طال  انکارگر بدون تلفات خروج

طوفان  که بدلیل  یجنوب یقایآفر کسیبئاتر یکارگر معدن طال605حدود روز جمعه سیزدهم بهمن ماه،

گیرافتاده  نیبهمن دراعماق زم44از روز چهارشنبه* وقطع برق واز کار افتادن آسانسور دیشد

 .شدند وردهبودند،بدون تلفات به سطح زمین  آ

را بر عهده دارد، معدن  نیو اداره ا تیکه مالک یشرکت یولستد، سخنگو مزیجبنابه گزارشات منتشره،

خون هستند  یدچار کمبود آب و فشار باال انیاز معدنچ یبعض. اند آورده شده رونیهمه ب: گفته است

 .ستین یجد چکدامشانیاما مشکل ه

 .روز دوشنبه از سرگرفته خواهد شد ازگفت که کار معدن  او

 لت توفان شدیدبخطرافتادن زندگی صدهاکارگر معدن طال ی بئاتریکس آفریقای جنوبی به ع*

کارگر معدن طالی 319طوفان شدید وقطع برق واز کار افتادن آسانسور باعث محبوس شدن حدود 

 .بهمن دراعماق زمین شده است44جنوبی از روز چهارشنبه بئاتریکس آفریقای

 اند اما اتحادیه نفر از کارگران معدن سالم بیرون آورده شده90به گفته سخنگوی این معدن طال تاکنون 

کارگران معدن نسبت به بخطر افتادن جان باقی کارگران که از روز گذشته در داخل معدن محبوس 

 .اند اظهار نگرانی شدید کرده است شده

غربی شهر  کیلومتری جنوب 265واتر تعلق دارد ودر  استیل-معدن طالی بئاتریکس آبه شرکت سیبانی

 .ژوهانسبورگ واقع شده است

 ۴۲۲۲طبقه زیرزمین است که گودترین آنها در عمق  ۲۳ن معدن دارای طور که گزارش شده ای آن

 .متری زیر زمین حفر شده است

همه معدنچیان حالشان خوب است “جیمز ولستد، سخنگوی معدن بئاتریکس به خبرگزاری فرانسه گفته 

 ”.ایم و ما برایشان غذا و آب فرستاده



ر انداختن ژنراتورهای اضطراری و استفاده از او گفته مهندسان تاسیسات در حال تالش برای به کا

 .اندازی مجدد آسانسورها هستند آنها برای به راه

بسیار “جنوبی از روند امدادرسانی انتقاد کرده و آن را  با وجود این، اتحادیه کارگران معدن آفریقای

 .ارزیابی کرده است” کند

مشکل این جاست که آنها “: ترز گفتهلیووانی مامبورو، سخنگوی این اتحادیه به خبرگزاری روی

 .”از زیر زمین بیرون بیاورند خواهند کارگران را یکی یکی  می

ها از آنجا افزایش یافته که تعداد محصورشدگان  اتحادیه کارگران معدن و ساختمانی هم گفته نگرانی

 .در زیرزمین بسیار زیاد است

های بدن  هم ممکن است به علت کم آب شدن بافتجوزف ماتونجوآ، رئیس این اتحادیه گفته همین االن 

 .و پایین آمدن سطح قند و کمبود مواد مغذی جان برخی از معدنچیان گرفتار شده به خطر افتاده باشد

 4369چهاردهم بهمن ماه

akhbarkargari2468@gmail.com 
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