
 1401بهمن ماه  19 اخباروگزارش های کارگری

 کارگران کشت وصنعت نیشکر هفت تپه جمعی از از سرگیری اعتراضات  -

روز  - ها حق  مخابرات سقز  ە ادار  ی شرکتکارکنان  اعتصاب  دومین  ماه  پرداخت  به عدم  دراعتراض 

 بیمه 

 لیفی شغلی ومعیشتی بالتک کارگران کارخانه نساجی بروجرد دراعتراض به ادامه اعتصاب وتجمع  -

صفهان در اعتراض به عدم اختصاص حق آبه با راهپیمایی و تجمع  اادامه اعتراضات کشاورزان    -

أصفهان شعارهای»  در  س  با  و  صدا  ما،  ننگ  ما  ا  «،» ما  یمای ننگ  بر  مردم    ن یمرگ  دولت 

 «و.... بی فر

 ی مقابل فرماندار    نسبت به عدم پرداخت مطالباتپنبه کاران پارس آبادمغان  ی تجمع  اعتراض -

مقابل    یاره یزنج  یهات یبه مسموم   نسبت   قم   دانش آموزان  یهاخانواده از    اعتراضی جمعی   تجمع   -

 قم  یاستاندار

اعتراضات    ی   شماره  - ازسلایر  کردیگر  قوه    باتجمع   پتولند ی مالباختگان  اول  معاون  دفتر  مقابل 

 ن حق تو فریاد بزن«و... ،دادبز»وعده وعید کافیه سفره ما خالیه«هایبا شعار ه ییقضا

 از زندان آزاد شده بود ش یکه ماه پ یدادگستر لی وک ن،یآرو  م یمرگ مشکوک مر  - 

 ر ی رکبیدانشگاه ام  ی دانشجو ک ی ی گزارش اقدام به خودکش  -

 ی گشت ارشاد در دانشگاه بهشت  یاندازراه  -

 ی ق یحبس تعلسال ۲و   ی نقد یه یجرم ، یریماه حبس تعز۱۸به   یاسکندر محمدمسعود   محکومیت  -

سال  ۲ماه حبس،  ۸نظام به    ه یعل  غیماه حبس و به اتهام تبل۶سال و  ۶به    محمد عرب  محکومیت  -

 ی اسیس یهادر احزاب و گروه  ت یسال منع عضو ۲و  یالخروجممنوع 

 دانشگاه هنر تهران  یعلم اتی ه د یاسات یو کوروش گلنار ار یماز  ری دکتر ام قی تعل -

 دانشگاه باهنر کرمان  اریدجان استادکتر زهرا خشک  قی تعل -

 ماه از زندان آزاد شد   ۱۰بعد از  ،یب یمحمد حب -

 آزاد شد   یخیفرهاد ش  -

 ی رزامحمدی محاج  نیژاسم ی آزاد -

 زاده یعل ق یشقا ی زادآ -

امروز خود به    هیان یپرورش( در ب  وکارگران آموزش   معلمان و   یجهانون یالملل )فدراس  نیآموزش ب  -

کرد: از مقامات  اعالم  رانی در ا  ی اعتراضات مردم  و   از کارگران   تیدر حما  اقدام  ی مناسبت روز جهان



معلمان و   ان،یجودانش ،یکارگران و فعاالن صنف  ی و شرط تمام د یکه فورا و بدون ق میخواه ی م رانیا

 شهروندان بازداشت شده را آزاد کنند  ریسا

همبستگ  - همدرد  ی اعالم  ابراز  با    رانیا  انیفرهنگ   یصنف   یاهتشکل   ی هماهنگ  یشورا  قی عم  یو 

 اندده ید  بیآس  ه یو سور ه یدر ترک  رانگریکه از زلزله و ییهاتمام انسان 

ی براثر ایست  گاز  یدر سکوها  ( حین کار  POGCشرکتجان باختن یکی از کارکنان صنعت نفت)  -

 قلبی 

 ی متر 13سوله  کی  یاز باال جان باختن یک کارگردراراک براثر سقوط -

 واجارگاه براثر برق گرفتگی شهرننده جرثقیل حین کاردرجان باختن را -

 ******* 

 کارگران کشت وصنعت نیشکر هفت تپه جمعی از از سرگیری اعتراضات *

 در هفت تپه  یروز تجمع اعتراض  نیاول یبرگزار

روز تجمع و اعتصاب در هفت تپه  با حضور ده ها تن    ن ینخست   ۱۴۰۱بهمن    ۱۹  -چهارشنبه    امروز

ب همکاران  معنا از  به  که  شد  بس  د یکل  یرگزار  تعداد  فردا  از  و  است  اعتصاب  به    یشتریب   اریزدن 

 .وست یاعتصاب خواهند پ 

انداز  ما اسماع   یبه سنگ  کار  به  بازگشت  اجرا   ،یبخش  لیدر  ها   نی ب  یهمسانساز  یعدم    ی شرکت 

اصل مسبب  که  طرح  هفت  عبدالعل  یتابعه  سازمان  یناصر  یآن  منازل  مشکل  همکاران،    ی است؛ 

 . م یشرکت اعتراض دار ت یر یمد  ی برا ی ناصر م یمطرح شدن نام حک  زیو ن   یهمکاران فصل ت یوضع

 فردا پنجشنبه روز دوم تجمع

برداشت و    می دست از اعتصاب نخواه یبخش لیدرود به کارگران هفت تپه ما تا بازگشت به کار اسماع 

هفت تپه    شرفت یسعه مانع پو اشخاص فاسد تو نی از مسئول یلیآباد است که خ ی خط قرمز ما هفت تپه ا

افراد    نی و دست ا  ن یحضور داشته باش  ت یریفردا پنج شنبه درب مد   یبشوند لطفا دوستان گرام خاهند یم

 . میرا با اتحاد خودمون قطع کن 

 : ما مطالبات 

  یبخش  لی بازگشت به کار اسماع- ۱

  یهمسان ساز -۲

 هفت تپه شرکت   ت یر یفاسد توسعه در مد  رانیمد  یجا  ی دخالت نکردن ب-۳

 یهمکاران فصل  فیتکل  ن یی تع -۴

 ی منازل سازمان-۵



 برگرفته از شبکه های اجتماعی 

روز* سقز  ە ادار  ی شرکتکارکنان  اعتصاب  دومین  پرداخت  مخابرات  عدم  به  ها  دراعتراض  حق  ماه 

 بیمه 

برای انعکاس  مخابرات سقز  ەادار  یکارکنان شرکت   ،برای دومین روز متوالی  بهمن  19روزچهارشنبه  

 به اعتصابشان ادامه دادند.   مهی به عدم پرداخت ماه ها حق ببیشتر صدای اعتراضشان نسبت  هرچه  

 بالتکلیفی شغلی ومعیشتی  کارگران کارخانه نساجی بروجرد دراعتراض به ادامه اعتصاب وتجمع *

وتجمع   نساج اعتصاب  کارخانه  بالتکل  ی کارگران  به  دراعتراض  ادامه  شتیومع  یشغل  ی فی بروجرد  ی 

 دارد.

 

  2ماه حقوق و    3  بروجرد   ینساج   کارگران کارخانهبهمن،  19براساس گزارش رسانه ای شده بتاریخ  

 ند. د یمعوقه از کارفرما طلب دارند که به علت پرداخت نشدن مطالباتشان دست از کار کش مه یماه ب 

ه،  شد   ل یتعط  د یآی که شناسنامه صنعت بروجرد به حساب م  ی است کارخانه نساج   ی چند روز  نکه ی ا  با 

  ن ی ا  د یو چرخ تولکنند    دایپرداخت حقوق کارگران پ   یبرا   ی اند راه ارشد استان هنوز نتوانسته   ران یمد 

 .کارخانه را به حرکت درآورند 

کارگران کارخانه نساجی بروجرد به دلیل حقوق معوقه و قطع     سه روزه    اعتصاب درهمین رابطه:

   شدن بیمه ومزایایشان

 کارگر حق طلب  3بازداشت 

 .گفته اند پولی نداریم به شما کارگرا ن پرداخت کنیم  به آنها به دروغ    خبرموثق دریافتی  طبق



را بازداشت     و چند نفر از کارگران ستمدیده وزحمتکش   اومده   اطالعات وحشی اش   رژیم ازطرق 

 .کرده است تا بقیه را بترساند ومجبورشان کند دست از اعتصاب وتحصن بردارند 

 ل کمیته پیگیری ایجاد تشکل های کارگری ایران برگرفته از کانا

صفهان در اعتراض به عدم اختصاص حق آبه با راهپیمایی و تجمع  اادامه اعتراضات کشاورزان  *

أصفهان شعارهای»  در  س  با  و  صدا  ما،  ننگ  ما  ا  «،» ما  یمای ننگ  بر  مردم    ن یمرگ  دولت 

 «و.... بی فر

  » یصفهان با شعارهاا  و تجمع   ییما یراهپ   بهمن،از  19فیلمی منتشره در شبکه های اجتماعی بتاریخ  

ننگ ما، صدا و س ما  ا  ی مایننگ  به عدم    .... ب«ویدولت مردم فر  ن ی ما«،» مرگ بر  اعتراض  در 

 خبر می دهد. اختصاص حق آبه 

 ی مقابل فرماندار  نسبت به عدم پرداخت مطالبات پنبه کاران پارس آبادمغان   ی تجمع  اعتراض*

برای بنمایش گذاشتن اعتراضشان نسبت به عدم  پنبه کاران پارس آبادمغان    ،بهمن  19روز چهارشنبه  

 این شهرستان دراستان اردبیل زدند. ی مقابل فرماندار پرداخت مطالبات دست به تجمع

ایران،  کارگران  آزاد  اتحادیه  کانال  م  کی نزد به گزارش  منطقه    اردتومان یل یهزار  از کشاورزان  پنبه 

شده و با    زیبه حساب پنبه کاران وار   اردتومان یل یم   200مبلغ تنها    نی ه از اشده است ک   یداریمغان خر

 ماه هنوز مطالبات پنبه کاران  پرداخت نشده است. 4گذشت 

آموزان  یهاخانوادهاز    اعتراضی جمعی  تجمع* مقابل    یاره ی زنج  یهات یبه مسموم  نسبت   قم  دانش 

 قم  یاستاندار

آموزان    یها هاز خانواد   یجمع  بهمن،  19روزچهارشنبه   به مسمومقم  دانش    ی اره یزنج   ی هات ینسبت 

 زدند.  قم  یمقابل استانداردست به تجمع 

  ه ییمقابل دفتر معاون اول قوه قضا  باتجمع   پتولندیمالباختگان کر دیگر ازسلایر اعتراضات    ی  شماره *

 و... ،دادبزن حق تو فریاد بزن« »وعده وعید کافیه سفره ما خالیه«هایبا شعار

چها شنبه  روز  کر  بهمن،  19ر  قضا  پتولند ی مالباختگان  قوه  اول  معاون  دفتر  مقابل  با    ه ییباتجمع 

  سایر   شماره ای دیگرازبزن«و...  اد ی حق تو فر  ه«،دادبزنیسفره ما خال   هی کاف  د یوع   »وعدهیشعارها 

 شان را بنمایش گذاشتند. اعتراضات

 زاد شده بوداز زندان آ  شیکه ماه پ ی دادگستر ل یوک ن،ی آرو م یمرمشکوک  مرگ  *

صادر شود، قبل    یمشخص شدن مدت زندان به زود   ی که بنا بوده حکم دادگاهش برا   ن ی آرو  م یمر دکتر  

داد. برخ  به نقل از نزد رسانه   ی از اعالم حکم متاسفانه جانش را از دست  علت    نی خانم آرو  کانیها 

داشت تحمل کرده  در دوران باز  شان یکه ا  یی دشوار و فشارها  ت یوضع  ی جهیدر نت  ی مرگ را خودکش

 است   ل یوک  نی خبر و علت درگذشت ا شتر یب  ات یجزئ ی. وکالپرس در حال بررسدانند یم



  ل یکه پول پرداخت وک   ی اسیس  ان یزندان   مشاوره به خانواده  ی و ارائه   ی به جرم همراه  ،   نی آرو   م یمر

م بازنشسته، را  ، معل ینظر   بهیط  شان،یمادر ا  ن،ی بازداشت خانم آرو  نی نداشتند بازداشت شده بود در ح

 .دفاع از دخترشان بازداشت کردند  لیبه دل ز ین

در    لیوک   یسالگ  25در    نی آرو  میمر و  فردوس  یدکترا  یسالگ  28شد  دانشگاه  از  را    ی حقوق خود 

  ر یشده اخ ریدستگ  نی معترض  یهاپرونده  ی که برا ییهای ریگ یپ  یدرپ  رجانی مشهد گرفت و در دادگاه س

 آزاد شده بود. قه یوث   د یا قآذر ب 21داشت، بازداشت و در 

 ران یا  انی فرهنگ یصنف  یها تشکل یهماهنگ  ی شورا کانال منبع: 

 ر ی رکبیدانشگاه ام  ی دانشجو ک ی ی گزارش اقدام به خودکش*

واصله،    بنا  گزارش  دانشجو  یک یبه  مهندس  ان یاز  رشته  دل  ی دختر  به  که  دانشگاه    ط یشرا  لیبرق 

ات به واحد  بود؛  پس از مراجعه  رفته یفراغتش صورت نپذ   ،یدرس   یهابا وجود اتمام واحد   یی کرونا 

ا  ی آموزش اطالع  به  مسئول  کارشناس  برق،  از    رساند ی م   شان یدانشکده  انصراف  دانشگاه  توسط  که 

 .درج شده است  شانی برا  ل یحصت

بازگشت در حدود ساعت    نی ا  شود ی م  گفته  از  از طبقه    ۱۱دانشجو پس  ساختمان    ۴امروز خود را 

سر،    ه یدر ناح  د یتروما شد   ب یبا وجود آس  کند؛یپرت کرده و تا طبقه اول سقوط م   ن یی به پا   حان ی ابور

 .مساعد اعالم شده است  شان ی ا یلحظه حال عموم  نی گردن و بدن، تا ا

ا  با ه   نی اعالم  دستور  با  و  امن  سه، یرئ   ات یخبر  سرپرست  یتی گشت  شهباز  ی به  کل    سیرئ   ، یحافظ 

ام  دانشگاه  د   ر،یرکب یحراست  ابور   یسترس تمام  ساختمان  اول  طبقه  به    حانیبه  و  کرده  مسدود  را 

 بماند.   یباق ی تا حادثه در سکوت خبر  شود ی اجازه حضور در صحنه داده نم چکس یه

 ی گشت ارشاد در دانشگاه بهشت یاندازراه *

دختر    انیدانشجو   یشده و برا  یوارد دانشگاه بهشت  یچند گروه مرد و زن چادر  ریچند روز اخ   یط

 .تحت فشار قرار دادند   یحجاب اجبار ت یرا برا رعا مزاحمت کرده و آنان  جاد یا

ا  یگفتن  برا   نی است  بد استفاده م  سی پل  کیفشار آوردن تکن  یگروه  با لحن کنند ی خوب و    ی . مأموران 

 را از مأموران مرد بترسانند.  ان ی دارند تا دانشجو تالش   زیدآمیدوستانه اما تهد 

 ی ق یسال حبس تعل۲و   ی نقد یه یجرم ، یریماه حبس تعز۱۸به   یاسکندر محمدمسعود   محکومیت *

دکترا   ی دانشجو  یاسکندر  محمدمسعود  اتهامات    یکروب یم  یوتکنولوژ ی ب   یمقطع  به  دانشگاه شهرکرد 

توه اسالم،  مقدسات  به  رهبر   نی اهانت  بن  نی توه   ،یبه  تبل   یاسالم  یجمهور  انگذاری به    ه ی عل  غیو 

  .محکوم شد   یق یسال حبس تعل۲و    ینقد   یه یجرم  ،یر یماه حبس تعز۱۸به   ، یاسالم ی جمهور

ا  ی گفتن  پ   نی است  در  دار  یدانشجو  پرفسور  شدن  ربوده  خبر  ژنت  وش یانتشار  علم  پدر    ک یفرهود، 

 آزاد شد.  قه ی وث د یآبان به ق ۲۸آبان بازداشت و در روز  ۲۳ خ یدر تار  ران،یا



سال  ۲ماه حبس،  ۸ظام به  ن  ه یعل  غیماه حبس و به اتهام تبل۶سال و  ۶به    محمد عرب   محکومیت*

 ی اسیس یهادر احزاب و گروه  ت یسال منع عضو ۲و  یالخروجممنوع 

انجمن فرهنگ    ریبابل و دب   ی روانیدانشگاه نوش   یم یش  ی ارشد مهندس  ی کارشناس  ی عرب دانشجو  محمد 

سال  ۲ماه حبس،  ۸نظام به    ه یعل  غ یماه حبس و به اتهام تبل۶سال و  ۶گروه به    ل یو تمدن به اتهام تشک

 محکوم شد.  یاس یس  یهادر احزاب و گروه  ت یسال منع عضو۲و    یالخروجمنوع م

 دانشگاه هنر تهران ی علم اتیه  د یاسات یو کوروش گلنار ار یماز  ری دکتر ام ق یتعل*

خود    ی مجاز  ی هنر، در صفحه   ی و مطالعات عال  ی دانشکده علوم نظر   یعلم  ات یعضو ه   ار یماز  ریام

تعل  ن   ق یاز  ا  ۱۴۰۱  -  ۱۴۰۲دوم    مسال یدر  طبق  داد.  ا   ن ی خبر  کل  شانیحکم،    ی هاساحت   ی ه یاز 

 .محروم شدند  صالح،یدر مراکز ذ  یدگیتا زمان رس   ی و پژهشت  یآموزش

پست  نی همچن  شان یا در صفحه   یدر  کرده  یمجاز   یکه  تعل منتشر  از  عضو    ،یگلنار  کوروش    قیاند 

 گاه خبر داد.دانش ن ی ا د یاسات  گریو فشار بر د   یسازگروه مجسمه  ر یو مد   ی علم ات یه

 دانشگاه باهنر کرمان  اریجان استاددکتر زهرا خشک  ق یتعل*

  اد ی دانشگاه باهنر کرمان، عضو بن  ی اسیس   ی شناسجامعه   ار یجان استاد خشک  بر اخبار واصله زهرا   بنا 

  ن ی دروس ا یشده و تمام قیبه دستور اطالعات سپاه از دانشگاه تعل  ،یفاراب  زه ینخبگان و برنده جا یمل

 .واگذار شده است   د یاسات گر یبه د استاد 

 ماه از زندان آزاد شد  ۱۰بعد از   ،یبی محمد حب

همسر محمد   ریپاک ضم   حهی آزاد شد. خد  شیپ  یق یدقا  رانیجنبش معلمان ا یچهره نام آشنا  ی بیحب  محمد 

 .او خبر داد  یاز آزاد  ی بی حب



 

به او و خانواده    یبی حب  محمد   یآزاد   کیضمن تبر   رانیا  انیفرهنگ   ی صنف  یها تشکل   ی هماهنگ  یشورا

  ی اس یو س   یو صنف  یمعلمان کشور و فعاالن مدن   گرید   ی در انتظار آزاد   یفعاالن صنف  یمحترم و همه 

 آنها است.   یهاو مختومه شدن پرونده 

 آزاد شد   یخ یفرهاد ش*

فرهاد ۱۴۰۱ماه  بهمن   ۱۸شنبه  روز سه   غروب  فعال  یخی ش   ،  زندان مرکز  یکارگر   نی از  کرج    ی از 

 .آزاد شد 

 .اش بازداشت شده بود در منزل  ی تی امن ی روها یروز اول بهمن توسط ن یخ یش فرهاد 

بازداشت    ز ین  ۹۸کارگر سال    یتجمع روز جهان   انیاست که در جر   یکارگر  نی از فعال  یخ یش  فرهاد 

 .شده بود 

ا  هیاتحاد  کارگران  ش   یآزاد   رانیآزاد  م   یخیفرهاد  شادباش  دوستانش  و  خانواده  او،  به  و    د یگوی را 

 .است  ریشدگان اعتراضات اخو بازداشت   ی اسی س ان ی زندان یو شرط تمام  د یقی ب  یاستار آزاد خو

 ران یآزاد کارگران ا ه یاتحاد 

 ی رزامحمدی محاج  نیژاسم   یآزاد*



آبان در بهشت  ۱۲دانشگاه سوره که در روز    یدست   عی صنا  یآموخته دانش  یرزامحمد یمحاج   ن یژاسم

 بهمن آزاد شد. ۱۷شده بود،  ریدستگ  ی تی امن ی روهایکرج توسط ن  نه یسک

 زاده یعل ق یشقا یزادآ*

 بهمن آزاد شد. ۱۸بازداشت شده بود،   ید ۱۵  خی که در تار  ز یدانشگاه هنر تبر  ی دانشجو زادهیعل  ق یشقا

امروز خود به    هیانیپرورش( در ب   و کارگران آموزش   معلمان و   یجهانون یالملل )فدراس   نیآموزش ب*

کرد: از مقامات  اعالم  رانی در ا  ی اعتراضات مردم  و   از کارگران   تیحمادر    اقدام  ی مناسبت روز جهان

معلمان و   ان،یجودانش ،یکارگران و فعاالن صنف  ی و شرط تمام د یکه فورا و بدون ق میخواه ی م رانیا

 .شهروندان بازداشت شده را آزاد کنند ریسا

  .تشکل و اجتماع هستند   یهمه شهروندان جامعه سزاوار حق آزاد  

 :الملل  ن ی آموزش ب ه یانیب  کاملن مت

https://www.ei-ie.org/en/item/27271:global-action-day-in-support-of-

teachers-and-workers-in-iran 

 ران یا  انی فرهنگ یصنف  یها تشکل یهماهنگ   یشورا  منبع:کانال 

با تمام    رانی ا  انیفرهنگ  ی صنف  یهاتشکل   یهماهنگ  ی شورا  ق یعم   ی و ابراز همدرد  ی اعالم همبستگ*

 اند ده ید بیآس هی و سور ه یدر ترک  رانگری که از زلزله و ییهاانسان

  .آمده است به درد   قای اند عمخود را از دست داده زان یکه عز  ی تمام کسان  یما برا  قلب 

آنان    زیعز   یهاآموزان، خانوادهبا معلمان، دانش   ران، یا  ان یفرهنگ   یصنف  یها تشکل   یهماهنگ  یشورا

تشکالت صنف در  ترک   ی و همکارانمان  در  اعالم    ی و همبستگ  ی همدرد   ه، یو سور   ه یمعلمان  را  خود 

 .میداریم

د   دهیاخبار رس   متاسفانه و  ا  یصنف   ینهادها  گریاز تشکالت معلمان  ترک  ی کارگر  یها ه یتحاد و    ه ی در 

  ت یچگونه در بستر عدم کفا  « یعیدر ظاهر »طب  ی بالها  ن ی که ا  دهد ی م  نشان   کننده است و نگران  ار یبس

سومد   ک یستماتیس  ضات یتبع   و  و    ت یر یو  فجا نهادها  به  مسئول  گسترده   ی ایمقامات    ل یتبد   ی رتبس 

  .شوند یم

که    رود ی م  آن   م ی اند، و همچنان بگشته   خانمان ی ب و  وح هزار نفر کشته و دهها هزار نفر مجر   ۸از   ش یب

کشته  افزاتعداد  وضع ابد ی  ش یها  وخامت  وجود  با  بس  ت،ی.  ت   یاری در  مناطق  وجود    یامداد   ی هام یاز 

ناکاف  ا یندارد و     ه، یاول   ی هاکمک  دارد،  ی اتیح   ی نقش  قه یدق  ک یکه هر    ط یشرا  ن یهستند. در ا   ی کامالً 

  .است  یضرور   اریبس  رهیو غ   شیگرما  ،یواد بهداشتغذا، م   ه،یاول  ی ازهاین

به    ق یسخت در تالشند که به هر طر   یمردم  و   یی کا یسند   ،ییدانشجو  ، یتشکالت معلم  یه یکل ممکن 

مقامات    ها و دولت   و   ت یروشن باشد که حاکم   د یهمگان با   یبرسانند؛ اما برا   ی اریفاجعه    نی ا  ان یقربان 

  .و اموال آنها هستند   یحفاظت از زندگ مردم و   جان م ی مختلف مسئول مستق در سطوح 

https://www.ei-ie.org/en/item/27271:global-action-day-in-support-of-teachers-and-workers-in-iran
https://www.ei-ie.org/en/item/27271:global-action-day-in-support-of-teachers-and-workers-in-iran


 ماست  یصدمه به همه ی کیبه   صدمه

 ران یا ان ی فرهنگ یصنف  یهاتشکل   یهماهنگ  ی شورا

 ۱۴۰۱بهمن  ۱۹

ی براثر ایست  گاز  یدر سکوها   ( حین کار POGCشرکتجان باختن یکی از کارکنان صنعت نفت)*

 قلبی 

  ساله   47  یابوالفتح قاسم (بنام   POGCشرکت نعت نفت)بهمن،یکی از کارکنان ص   19صبح روزیکشنبه  

 جان خودرا ازدست داد.  یقلب  ست یبراثر ا  یگاز  یکار در سکوها  ن یح

 ی متر 13سوله  کی   یاز باال جان باختن یک کارگردراراک براثر سقوط*

ساله یک کارخانه واقع در شهرک صنعتی اراک براثر    35بهمن،یک کارگر    18عصرروزسه شنبه  

 .جان خودرا ازدست داد  ی متر 13سوله  ک ی  یباال از   سقوط 

 واجارگاه براثر برق گرفتگی شهرجان باختن راننده جرثقیل حین کاردر*

دراستان    واره شهر واجارگاهحسن   یدر روستا  ساله جرثقیل حین کارجابجایی درختچه    65یک راننده  

 رفگی شد وجان باخت. جرثقیل دچاربرق گ با بدنه  یبر اثر برخورد کابل برق فشار قو  گیالن 

akhbarkargari2468@gmail.com 
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