
 8998تیرماه  9و  8اخبار و گزارشات کارگری 

 «با اتحاد پیروز میشویم، با افتراق شکست میخوریم»

 روز جهانی کارگر آزاد باید گردندبازداشتی های مراسم 

 راهپیمایی وتجمع کارگران کارخانه قند فسا در اعتراض به عدم پرداخت  ماه ها حقوق وحق بیمه و وعده های توخالی -

 ماه حقوق وماه ها حق بیمه2وتجمع کارگران کارخانه ایران پوپلین رشت دراعتراض به عدم پرداخت اعتصاب  -

 تجمعات اعتراضی کارکنان اخراجی دانشگاه بناب ادامه دارد -

 سال کارکردن بدون بیمه3نسبت به عدم پرداخت ماه ها حقوق و برازجان گنجی مارستانیب یساعتاعتراض کارگران  -

 یفاراب مارستانیبه ب یبیحب محمد اعزام:یبیحب دفاع از محمد تهیکم -

 زاده میجعفر عظ یاعاده دادرس یبرا یدواریام -

 زیتبر یمقابل فرماندارتجمع اعتراضی دستفروشان بازار تبریز نسبت به ممانعت شهرداری از کسب وکارشان  -

 دراعتراض به ازدست دادن ممر درآمدشان تهران عصریول ابانیخدستفروش  071نامه سرگشاده  -

 شهر تهران یمقابل ساختمان شورا  کیبه عوارض ورود به محدوده طرح تراف نسبت  وانت بار اعتراضی صاحبان تجمع -

 برای زراعت مقابل فرمانداری به کمبود آب  نسبتشوشتر یروستادو شلتوک کاران تجمع اعتراضی  -

 جوان یک پروزه ساختمانی در نیاوران تهراناقدام به خودکشی یک کارگر  -

 سنگ در جاده هرازجان باختن یک کارگر کشاورزی براثر ریزش  -

 شیبر اثر سقوط سنگ بر رو حین کار معدن سنگ همدانجان باختن یک کارگر  -

 خارج کردن جسد از چاه کشاورزی روستایی در بجنورد توسط یک غواص -

 شدر بدن لگردیفرو رفتن مدرشیراز براثرمصدومیت شدید یک کارگرجوان  -

 و وعده های توخالی راهپیمایی وتجمع کارگران کارخانه قند فسا در اعتراض به عدم پرداخت  ماه ها حقوق وحق بیمه*

کارخانه قند فسا برای بنمایش گذاشتن اعتراضشان نسبت به عدم پرداخت ماه ها  کارگر211تیرماه،بیش از 9صبح روز یکشنبه 

 .تجمع کردندشهرستان  نیا ژهیو یفرماندار،درخیابان های فسا راهپیمایی ومقابل و وعده های توخالی وحق بیمه حقوق

 



 

 

کارگران کارخانه قند  .قابل یاد آوری است که این دومین اقدام اعتراضی کارگران کارخانه قند فسا درسال جاری است

از  گر،دستیومطالبات د یدی،عهماه، دراعتراض به عدم پرداخت حقوق اسفندما نیوهشتم فرورد ستیروزچهارشنبه ب،فسا

 .ندده بوداجتماع برپاکر یدیواحد تول نیودرمحوطه ا دهیکارکش

 یها یریگیبا پ: کارخانه گفت نیکارگران شاغل در ا یمعوقات مزد دییکارخانه قند فسا با تا یمسئول روابط عمومدرهمان تاریخ،

 بهشتیارد 01تا  زیو دستمزد اسفند ماه کارگران ن شود یکارگران پرداخت م نیا یدیع ندهیدو روز آ یال کی یصورت گرفته ط

 .پرداخت خواهد شد



 اردیلیم کیاز  شیپرداخت دستمزد آنها به ب یبرا انهینفر کارگر مشغول به کار هستند که ماه 261کارخانه نیدر ا: ادامه داد یو

 .میهست ازمندین یتومان منابع مال ونیلیم ستیو دو

  .میمشکل دار کی، هر روز  یبه بخش خصوصکارخانه   یاز واگذارپس  :حاضر درتجمع به خبرنگار رسانه ای گفتند کارگران

کارخانه ،آنانگفته های کارخانه هستند چراکه براساس  فیو تکل نییسال سن دارند، خواهان تع 11از  شیکارگران که اغلب ب نیا

 . کند یخود کار نم یاسم تیبا ظرف

  .«شده و کارگران به خانه فرستاده شدند لیبار کارخانه تعط 1سال تاکنون  یاز ابتدا» : افزودند کارگران

 .خود کار نکرده است تیسال گذشته کارخانه با همه ظرف کیاظهارات کارگران در  براساس

کارخانه  یها و دستگاه شود ینم دیکارخانه تول نیدر ا یشکر م،یماه کامل کار نکرد کیو  میا نداشته دیتول 97از سال : ها گفتندآن 

  .شود یداشته باشد، روشن م یدیتول نکهیبدون ا

کارخانه سابقه کار  نیسال است که در ا 21به  کیدارند و نزد ییاز کارگران سن باال یاریگفته کارگران کارخانه قند فسا بس به

و  میندار یگریاز ما درامد د یاریبس» : آنها افزودند.انجام دهند یگریشغل د توانند یکنند، نم هیتسو نجایبا ا دارند و اگر بخواهند

  .«چرخد ینم مان یزندگ زین درون نیبا ا

 دیتا شا میامروز تجمع کرد لیدل نیو به هم مینگرفت جهیاما نت میمراجعه کرد یبار به فرماندار 01: این کارگران اضافه کردند

 . میریبگ یا جهینت

پنج ماه است  زین یکارخانه چهار و کارگران فصل نیا یکارگران شرکت: به خبرنگار رسانه ای گفت از کارگران معترض یکی 

 .کرد یساعت پرداخت م8ساعته ما را  02 مهیهم، ب نیکارخانه قبل از ا یاند، حت نکرده افتیخود را در مهیکه حقوق و ب

پس از تجمع و اعتراضات کارگران،  شهیهم: می افزایدتا کنون سابقه پرداخت مرتب حقوقمان وجود نداشته، نکهیا انیباب یو 

 .میکن ینم افتیرا در یحقوق یوگرنه ما در حالت عاد شود یحقوق پرداخت م

که با  دانم یو م ام کارخانه نیسال است که کارگر ا27: حاضر درتجمع نیزبهمین خبرنگار گفت و باسابقه سال انیم یکارگر 

 کرد؟ یگذار هیسرما گرید ییبا سود آن درجا دیکرد؛ کارخانه سود دارد اما چرا با ییدرآمدزا توان یها هم م فروش تفاله

 .سازند یرا بانام خود م یا شهرستان، مدرسه یاز روستاها یکیاما در کنند یحقوق ما را پرداخت نم: دهد یادامه م یو 

در  نیبوده و ا یلیاست؛ کارخانه در حال تعط...کارگر و مه،یکارخانه بدهکار چغندرکار، ب: نیز گفت از کارگران گرید یکی

 .آن در حال فروش است یها لیاست که وسا یحال

پرداخت  یاست؛ برا یونیلیم هشت هیبا شهر دیدانشگاه آزاد اقل یپرستار یفرزندم دانشجو: کند یم انیاز کارگران ب گرید یکی

 .شدم انمیترم او، مجبور به فروش موتور خود و قرض از آشنا نیا هیشهر

 عمل یب یها تنها وعده زیکارخانه ن سیو خود رئ شود ینم یریگیاما پ م،یرفت یبار به فرماندار 01تا کنون : دهد یادامه م یو

 .کند ینثارمان م

بودن قطع شدن برق منزلش به  کیاز نزد گرید یهزار تومان، کارگر11از راه ندادن فرزندش در مدرسه به خاطر  یکارگر 

از داشتن  زین یگریمانده و د قسط عقب ونیلیتصرف منزلش به علت سه م یاز برنامه بانک برا یگریعلت عدم پرداخت قبض، د

 .کند یم هیگال مهیدر منزل و عدم داشتن اعتبار ب ماریب

و  میاما گفتند ندار م،یهزار تومان مساعده خواست 211 یبرا م؛یاز کارخانه طلبکار ونیلیم 21تا  03 نیب: کارگر میانسالی گفت

 .دیبرو

 ماه حقوق وماه ها حق بیمه2اعتصاب وتجمع کارگران کارخانه ایران پوپلین رشت دراعتراض به عدم پرداخت *

دراعتراض به عدم پرداخت رشت  نیپوپل رانیاانه کارخ یو رنگرز یبافندگ ،یسندگیر یها کارگران بخشتیرماه،9روز یکشنبه 

 .تجمع کردندقزوین  -جاده رشت  1صنعتی نساجی واقع در کیلمترماه حقوق دست از کار کشیده ودر داخل این واحد 2



 

  .شود یکارگران پرداخت نم یلیتکم مهیهاست که ب عالوه بر دو ماه حقوق معوقه، ماهبه گزارش یک منبع خبری محلی،

 .حقوق معوقه خود هستند افتیکار را ندارند و منتظر در کارگران بنا بر رفتن به سر

بنا آخرین خبری که درپایان روز ازهمین منبع منتشر شد مدیریت به کارگران وعده داد که حداکثر تاپایان هفته جاری حقوق 

  .تیرماه به حسابشان واریز کند01اردیبهشت ماه کارگران وهمچنین مساعده خرداد ماه را تا

 ادامه دارد تراضی کارکنان اخراجی دانشگاه بنابتجمعات اع*

 .کارکنان اخراجی دانشگاه بناب به تجمع اعتراضیشان مقابل دفتر ریاست ادامه دادند تیر ماه،9روز یکشنبه 

 :درهمین رابطه

 ادامه تجمعات اعتراضی کارکنان اخراجی دانشگاه بناب مقابل دفتر ریاست

 کارکنان معترضحمله نیروهای حراست به یکی از 

تیرماه آغاز شده 0تجمعات اعتراضی کارکنان اخراجی دانشگاه بناب مقابل دفتر ریاست که از روز شنبه 

 .ادامه پیدا کرد(تیرماه4)است،امروز

امروزنیروهای حراست به یکی از این کارکنان اخراجی معترض که مشغول جمع آوری امضا در چارچوب اعتراضاتشان 

 .بودحمله ور شدند

تیرماه یک منبع خبری محلی،تا به امروز تجمع کارمندان اخراجی در محوطه دانشگاه ادامه داشته است و این امر 4به گزارش 

 .موجب درگیری فیزیکی حراست دانشگاه با یکی از تجمع کنندگان در حال جمع آوری امضا در چارچوب اعتراضات شد

 سال کارکردن بدون بیمه9نسبت به عدم پرداخت ماه ها حقوق و برازجان گنجی مارستانیب یساعتاعتراض کارگران *

سال کارکردن بدون بیمه رسانه 3اعتراضشان را نسبت به عدم پرداخت ماه ها حقوق و برازجان گنجی مارستانیب یساعتکارگران 

 .ای کردند



 یروهایبر اعتراض ن یمبن ییهاپوستر و متن  یمجاز یگذشته در فضا یدر روزهاتیر،8بنابه گزارش رسانه ای شده بتاریخ 

 .منتشر شد مهیحقوق و ب افتیبرازجان نسبت به عدم در یگنج مارستانیب یاوت

شبکه بهداشت و درمان  سییر ،یگنج مارستانیب یساعت یروهایاز ن یکه از طرف جمع یپوسترها و پارچه نوشته ا نیدر ا

به مدت  یصادق گنج دیشه مارستانیب یساعت ای یاوت یروهایاز ن یجمع"شهرستان دشتستان را مورد خطاب قرار داده، آمده که 

 ".دییافراد زحمتکش اقدام نما نینکرده اند و نسبت به حقوق ا افتیماه حقوق در 01و مدت  مه،یب نسال کار بدو3

 

  یفاراب مارستانیبه ب یبیحب محمد اعزام:یبیحب دفاع از محمد تهیکم*

  یو یپزشک تیوضع نیدر مورد آخر یبیحب دفاع از محمد تهیگزارش کم

  یفاراب مارستانیبه ب یبیحب محمد اعزام

، سرانجام امروز  یبیمحمد حب ،یمعلم زندان یجسم تیبه وضع یپزشک یدگیسال از درخواست رس کیاز  شیاز گذشت ب بعد

  .قرار گرفت یپزشک یدگیاعزام و مورد رس یینایبخاطر ضعف ب یفاراب مارستانیبه ب ی، و 98 ریت 9 کشنبهی،

بزرگ منتقل شد خانواده  تهران زندانبه  یرقانونیو به صورت غ ریبا ضرب و شتم دستگ 97  بهشتیارد یبیکه محمد حب یهنگام

ارجاع داد و  زکیکهر یرا به پزشک قانون ینمودند زندان و یو تینسبت به وضع یپزشک یدگیدرخواست رس یبیحب یآقا

را با  یبیمحمد حب 97فراوان باالخره مرداد  یها یریگیمداوا گردد پس از پ دیامعلم دربند ب نینمود که ا حیتصر یپزشک قانون

  .صورت نگرفت یخاص یدگیاعزام نمودند که درمان و رس یهزار تختخواب مارستانیبر پا به ب ریدستبند در دست و زنج

توده بعد  نیکه در زندان تهران بزرگ بود ا یتوده در ساعد دست چپ داشت که متاسفانه در مدت کی شیاز سال ها پ یبیحب محمد

به  یمنتقل شدند بالفاصله درخواست بررس نیبه زندان او یبیحب یآقا 97 وریکه در شهر یبزرگ شد هنگام یاز مدت ها اندک

، پزشکان معالج بر  نهیو معا یزام نمودند و بعد از بررساع یطالقان مارستانیرا به ب یو 97زندان داده شد که آبان  یبهدار

.  درمان امتناع نمود  نهیسازمان زندان ها از پرداخت هز نینمودند اما زندان  بر خالف قوان دیو خارج نمودن توده تاک یجراح

  .ادامه درمان  منصرف شد زو ناعادالنه ا یرقانونیروند غ نیدر اعتراض به ا زین یبیحب یآقا



 نهیاست و هز یدرمان به عهده زندان نهینامه سازمان زندان ها اعالم نمودند که هز نییمتاسفانه بر خالف آ زیاعزام امروز ن در

   .پرداخت شد یبیحب یبه ناچار توسط آقا

ت به هر نوع زندانبان است و نسب فهیوظ انیزندان یپزشک تیبه وضع یدگیکند درمان و رس یاعالم م یبیدفاع از محمد حب تهیکم

 . دهد یگردد هشدار م یزندان یجسم بیکه منجر به آس یحقوق زندان عییاهمال و تض

اعزام شود و  مارستانیبه ب یزندان جهت جراح نهیبا هز  یو یستیمتوقف نگردد با یبیحب یروند درمان آقا میدواریام ما

  .دیجهت ادامه درمان موافقت نما یبا درخواست مرخص یدادستان

 یبیدفاع از محمد حب تهیکم

 0398 ریت 9

 زاده میجعفر عظ یاعاده دادرس یبرا یدواریام*

 .زاده مورد قبول واقع شود میجعفر عظ یکرد که اعاده دادرس یدواریابراز ام یفروغ یجدار یمحمدعل

موکلم  یدرخواست اعاده دارس: گفت( زاده میجعفر عظ لیوک) یفروغ یجدار یمحمدعلتیر،9بنا به گزارش رسانه ای شده بتاریخ 

است  یدگیدر حال رس یعال وانید 33در شعبه  نکیام که ا کرده میکشور تقد یعال وانیبه د یسال جار بهشتیارد 4 خیرا در تار

مجدد  یدگیمورد قبول قرا گرفته و با رس یاعاده دادرس ،یفریک یدادرس نییقانون آ 477و  474با توجه به مواد  دوارمیو ام

 .موکلم آزاد شود

 رغمیعل نکیآزاد شده بود که ا قهیبا دو سند وث 91در سال  یزاده هنگام اعزام به مرخص میجعفر عظ: افزود یدادگستر لیوک نیا

در  نیاند؛ ا آزاد نشده قهیوث یهنوز سندها گذاران، قهیطبق اظهار وث برد، یدر زندان به سر م 97نامبرده از نهم بهمن ماه  نکهیا

 نیبنابرا برد؛ یبه سر م یمبلغ ملک را پرداخت کند و اکنون در فشار مال با  یاز آنها تقر یکیشده به  ریکه موکل ناگز ستیحال

  .ها اقدام شود قهیوث یبراساس قانون، نسبت به آزادساز دوارمیام

هرچه  دوارمیعمل کرده است و ام یکارگر یصنف یها تیفعال یاست و در راستا یفعال کارگر کیموکلم : افزود انیدر پا یو

 .فراهم شود یو یکشور موجبات آزاد یعال وانیعادالنه در د یدگیزودتر با رس

 .کردن حکم شش سال حبس خود در زندان است یهم اکنون در حال سپر( یفعال کارگر)زاده  میعظ جعفر

 زیتبر یمقابل فرماندارکسب وکارشان  تجمع اعتراضی دستفروشان بازار تبریز نسبت به ممانعت شهرداری از*

دستفروشان بازار تبریز دراعتراض به ممانعت شهرداری از کسب وکارشان دست به تجمع  تیر،جمعی از9صبح روز یکشنبه 

 .زدند زیتبر یمقابل فرماندار

بازار و  هیو سد معبر درحاش یهرگونه دستفروش تیفعال تیرماه،9 کشنبهیروز از زیتبر یشهردار ،بنابه گزارشات رسانه ای شده

 .اطراف آن را ممنوع کرد یها ابانیخ

قبل اصناف و کسبه  یشد که مدت یاتیها پس از آن عمل ابانیها درکنار خ یدستفروش تیدر ممانعت از فعال زیتبر یشهردار اقدام

 .کرده بودند لیرا تعط شانیها مغازه بازار تجمع کرده و نینابسامان دستفروشان ا تیدر اعتراض به وضع زیتبر تیراه ترب ادهیپ

فروشان  دست یآور و جمع یاصوال سامانده: ،افزودیفرماندارمقابل  زیفروشان بازار تبر با اشاره به تجمع دست زیفرماندار تبر

 .باشد یم یشهردار فهیوظ

 یگانه شهردار مناطق ده زا کیهر. کنند یو سامانده ییفروشان بازار را شناسا هفته دست کی یکه ط میرا ملزم کرد یشهردار

فروش محصوالت خود به آنجا  یفروشان را برا دست نیاحداث و ا یا خود بازارچه یموظف هستند در محدوده حوزه استحفاظ

 .کنند تیهدا

 دراعتراض به ازدست دادن ممر درآمدشان تهران عصریول ابانیخدستفروش  871نامه سرگشاده *

» طرح تهران اعتراضشان را نسبت به  شهر یشوراطی نامه ای سرگشاده خطاب به  تهران عصریول ابانیخدستفروش 071

 .که منجر به بیکاریشان شده است،رسانه ای کردند«یانضباط شهر



شهر، خواستار توقف  یخطاب به شورا یا تهران در نامه عصریمحدوده ول دستفروشانتیر،9بنابه گزارش رسانه ای شده بتاریخ 

 .شدند یو برخورد با دستفروش یطرح انضباط شهر

منطقه از  نیدر ا. محدوده شده است نیدستفروشان ا یکاریتهران منجر به ب عصریول ابانیدر محور خ «یانضباط شهر» طرح 

 یبه شورا یا نها در نامهنفر از آ 071که  گذرانند یروزگار م ابانیبساط کردن کنار خ قیشهر تهران صدها دستفروش از طر

 .اند خود شده شتیطرح انضباط و توجه به مع قفشهر خواستار تو

 ،یرکود اقتصاد طیدر شرا شتیمع نیتام یمحدوده، برا نیدو تا سه هزار دستفروش در ا نیب تیجمع: نامه آمده است نیا در

 .هستند یاند و به تالش خود متک ظالمانه کمر همت بسته یها میو تحر ختهیگسترده، تورم افسار گس یکاریب

 حیوجه صح چیبه ه زند، یمردم لطمه م شتیکه به مع یضربت یها طرح یاجرا ،یفعل یاقتصاد طیاند که در شرا عنوان کرده آنها

 .سازد یمحروم م اتیمختلف فرودستان را از حق ح یها ها، گروه طرح نیچراکه ا ستین

 شهر تهران یمقابل ساختمان شورا  کیبه عوارض ورود به محدوده طرح تراف نسبت  وانت بار اعتراضی صاحبان تجمع*

مقابل ساختمان   کیبه عوارض ورود به محدوده طرح تراف دراعتراض وانت بار صاحبان تیر،جمعی از9صبح روز یکشنبه 

 .تجمع کردند شهر تهران یشورا

 .بودند  یکیتراف یورود به محدوده ها یها نهیخواستار حذف هزبنابه گزارشات رسانه ای شده،تجمع کنندگان 

اما  میدار یدرصد 71 فیتخف کیورود به محدوده طرح تراف یبرا: گفترسانه ای وانت بارها به خبرنگار  نیاز رانندگان ا یکی

 .است ادیما ز یهم برا نهیهمان هز

 .بنمایش گذاشتند کیورود به طرح تراف نهیهز زینبودن و ن مهیببرافراشتن بنرهایی اعتراضشان را نسبت به  تجمع کنندگان با

جمعی از صاحبان خودروهای پالک عمومی تهران در اعتراض به سال جاری نیز،تیرماه2روز یکشنبه  خاطر نشان می شود که

و با پارک کردن مینی بوس ها و ون هایشان در خیابان بهشت، مقابل  هبه ترح ترافیک دست از کار کشید پرداخت عوارض ورود

 .نده بودشورای شهرتجمع کرد

 برای زراعت مقابل فرمانداری به کمبود آب  نسبتشوشتر یروستادو شلتوک کاران تجمع اعتراضی *

آب شهرستان شوشتر در  انیعرب حسن و عرب اسد از توابع بخش م یشلتوک کاران روستاهاتیر؛جمعی از 9روز یکشنبه 

 .شهرستان تجمع کردند نیا یمقابل ساختمان فرماندار، شانیکشاورز یها نیزم یاریآب یاعتراض به کمبود آب برا

 یاریآب یهفته است که با مشکل کمبود آب برا کیحدود : حاضر درتجمع به خبرنگار رسانه ای گفتاز شلتوک کاران یکی

 .میخود روبه رو هست یشلتوک کار یها نیزم

و  میدر کشت تابستانه شلتوک کاشت ،یآب کشاورز نیکشت و تأم تیبر رفع ممنوع یخوزستان مبن یبا اعالم استاندار: افزود یو

 .آب به کشاورزان کمک شود نیدر تأم میانتظار دار

مشکل به سازمان آب و برق  نیحل ا یپاسخگو نبود و ما را برا چکسیشوشتر ه یاز فرماندار: شلتوک کار ادامه داد نیا

 .خوزستان ارجاع دادند

عرب  یآب شلتوک کاران روستاها نیتا ظهر امروز مشکل تأم: درهمین رابطه گفتآب از توابع شهرستان شوشتر انیم بخشدار

 .که گرفته شده حل خواهد شد یماتیحسن و عرب اسد با تصم

جمعی ازشلتوک کاران شهرستان هویزه به نمایندگی از خرداد ماه سال جاری،28قایل یادآوری است که پیش ازاین روز سه شنبه 

از شاخه های رودخانه کرخه ) سایر کشاورزان این شهرستان در اعتراض به نبود آب به دلیل خشک شدن رودخانه کرخه نور 

 .، دست به تجمع مقابل ساختمان فرمانداری این شهرستان زدند( در هویزه

 یک کارگر جوان یک پروزه ساختمانی در نیاوران تهران اقدام به خودکشی*

 لیجرثق کی یاز روساله به قصد خودکشی بدلیل اختالف با پیمانکار این پروژه ساختمانی 24تیر،یک کارگر 9ظهر روز یکشنبه 

 .رساند نینقطه تاورکر نیتر ییباال رفت و خودش را به انتها اورانیدر محله ن یساختمان



 یبرا شاندر محل حاضر شده و اقدامات یاورژانس اجتماع و ینشان آتش رسانه ای شده،بدنبال حضورنیروهایبنابه گزارشات 

 .منصرف شدی جوان از خودکشاین کارگرمنصرف کردن 

دست به  مانکاریاختالفات با پ لیدر محل مذکور بوده که به دل یپروژه ساختمان کیاز کارگران  ینشان داد، و هیاول یها یبررس

 .کار زده است نیا

 سنگ در جاده هرازجان باختن یک کارگر کشاورزی براثر ریزش *

معلق از  یها سنگ زشیربراثر جاده هراز 61 لومتریدر ک از باغ السیبرداشت گ ساله حین کار41تیرماه،یک کارگر8روز شنبه 

 .وی جانش را ازدست داد کوه و پرت شدن آن به 

 یشبر اثر سقوط سنگ بر رو حین کار همدانمعدن سنگ جان باختن یک کارگر *

 .جان خود را از دست داد شیبر اثر سقوط سنگ بر رو حین کار معدن سنگ همدانیک کارگر 

واقع در شهر مهاجران از توابع  سنگ معدنیک  حین کاردر انسالیکارگر م نیاتیر،9بنابه گزارش رسانه ای شده بتاریخ

 .کند یسقوط م یو یسنگ بر رو یا شهرستان بهار بر اثر حادثه

 کشنبهی بامداد روز  ،یداخل یزیسر و بروز خونر هیهمدان منتقل شده اما به علت شدت ضربه به ناح مارستانیکارگر مصدوم به ب

 .جان خود را از دست داد تیر9

 از چاه کشاورزی روستایی در بجنورد توسط یک غواص خارج کردن جسد*

 یدر روستا یچاه کشاورز کیاز  یجسد مردتیر8روز شنبه عصر ،یامداد یاتیدر عمل: بجنورد گفت یآتش نشان رعاملیمد

 .شد دهیکش رونیبجنورد ب یکالته نق

روستا در جنوب بجنورد،  نیا یدر چاه کشاورز یبر سقوط فرد یمبن یبا تماس مردم و دادن گزارش: افزود یوانیگر دیمج 

 .به محل اعزام شدند ینشان آتش یروهاین

مرد، پس از پنج ساعت  نیجسد ا: افزود م،یغواص شد کیبه کمک گرفتن از  ریفرد، ناگز نیجسد ا افتنی یبرا نکهیا انیبا ب یو

 .شد دایچاه پ یمتر 21تالش در عمق 

رفته، اما به  یروشن کردن موتور پمپ آب به درون چاه کشاورز یفرد برا نیا ،یبر اساس اظهارات افراد محل: افزود یوانیگر

 .شده است یمحدود دچار خفگ یکربن در فضا دیعلت انتشار گاز منواکس

 شدر بدن لگردیفرو رفتن ممصدومیت شدید یک کارگرجوان درشیراز براثر*

 شیراز بلوار حجرت  واقع در کاره مهیدر ساختمان نتیر،یک کارگر جوان حین کار8عصر روز شنبه 

توسط عوامل و شد دیشد بیپهلو و شکم دچار آس هیاز ناحوفرو رفتن در بدنش  از ارتفاع سقوط  لگردیم کیبر اثر سقوط 

 .منتقل شد یاورژانس به مرکز درمان

akhbarkargari2468@gmail.com 
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