
 1931خرداد1اخباروگزارشات کارگری

 اعتصاب وتجمعات اعتراضی رانندگان کامیون در سراسر کشور -

 مهیماه حقوق،حق ب4آبادان دراعتراض به عدم پرداخت یاعتصاب  وتجمع کارگران شهردار -

 گریومطالبات د

 عدم پرداخت حقوق لیبدل یشهردار نیاز کارگران ا یکی یخودسوز

 ع کارگران شهرداری شادگان برای دومین روزمتوالیادامه اعتصاب  وتجم -

 برای جلوگیری از خروج از ابزارتولید رشت نیپوپل رانیکارخانه اتجمع کارگران  -

افراد  داریفراهم کردن د قیکارگران شرکت واحد از طر یکایسند هیوزارت کار عل دیتوطئه جد -

 کار یسازمان جهان ندگانیبا نما کایشده از سند تیخلع مسئول

 یساز یهپکو به سازمان خصوص یواگذار -

 اسفندقه در کرمان تیدار معدن کروم کارگران سهامادامه  تجمعات اعتراضی  -

 لوشان  یکارگران شهردارماه حقوق 5عدم پرداخت  -

 ویدئو+مانع ازانتقال بچه زن دستفروش به بهزیستی شدند یرازیش یرزایم حاضرین در متروی -

 دانشگاه یبه امکانات رفاه نسبت دانشگاه آزاد تهران جنوب انیدانشجوتجمع اعتراضی  -

 آوار  زشیبراثر ردر گلبهارکارگر جان باختن یک  -

 بر اثر سقوط از ارتفاع انیرانیزرند ا مرگ دلخراش کارگر کارخانه فوالد -

ز پس ا طوس یشهرک صنعت ینیظروف چ دیکارخانه تولجان باختن آتش نشان مصدوم حادثه  -

 روز دست پنجه نرم کردن با مرگ دربیمارستان81

 سراسر کشور رانندگان کامیون در اعتصاب وتجمعات اعتراضی

روز سه شنبه اول خردادماه، رانندگان کامیون در سراسر کشوردست به اعتصاب زدند وضمن 

 .خودداری از بارگیری تجمعات اعتراضی برپاداشتند

وشبکه های اجتماعی بتاریخ اول خردادماه حاکی از  تصاویر وخبرهای منتشره در رسانه ها

 .استاعتصاب رانندگان کامیون در سراسر کشور

نشانی ازتردد وخالی،کامیون ها در پارک با نصب پالکارد اعالن بار یها سالنبنابه این گزارشات،

 .بروال روزهای گذشته نیستکشور یها جاده کامیون های در

 .چند روز پیش درشبکه های اجتماعی منتشر شده بود فراخوان این اقدام اعتراضی از

صبح روز سه شنبه رانندگان کامیون همزمان با آغاز اعتصاب پیامی درشبکه های اجتماعی منتشر 

 :کردند که بخش هایی از آن بقرارزیراست



از گردانندگان چرخه اقتصاد کشور اعتراض خود را  یکیبه عنوان  ونیمارانندگان و مالکان کام

مشکالت ما  دنیشن یبرا ییچراکه تاکنون گوش شنوا میکن یحضورتان عرض م یصورت قانون به

 . است هنبود

دالر، عدم وجود جاده  متیآن به ق  یو وابستگ ونیقطعات کام یونقل گرفته تا گران حمل نییاز نرخ پا

 یتوسط بعض ینونرقایدر گرفتن بار، اخذ مبالغ غ یباز مناسب، عدم وجود استراحتگاه، دالل و دالل

 یهمه زحمت و سخت نیبا ا ایحقوق و مزا زانیمتناسب نبودن م ،یشغل گاهینبود جا ها، انهیاز پا

که  گریونقل و هزاران مشکل د حمل ستمیمدرن نبودن س ،یکار، دور بودن از خانواده به مدت طوالن

 ها یکار کم نیتاوان ا دیبا مانیها ما رانندگان و خانواده تیتلخ است که در نها یگفتن آنها به کام بعض

 .اند همسئوالن رسالت خود را فراموش کرد یچرا که برخ میرا بده

وپنجه نرم  و هرروز با مرگ دست میها در آستانه مرگ هست جاده نیما قشر زحمتکش با وضع ا

چرا  م؟یستیاما مشمول قانون کار ن میکن یکامل دولت کار م نیچرا ما رانندگان که تحت قوان میکن یم

 م؟یستین یاستعالج یاما مشمول طرح مرخص میکن یپرداخت م مهیحق ب یماریدر زمان ب

صنعتمان کاال  دیچرخه تول یدارو و برا مارانیب یبرا ،ییمردم کشورمان مواد غدا یما رانندگان برا

 .میتا کاال را سالم به مقصد برسان میکن یرا تحمل م یداریشب تا صبح ب م،یکن یحمل م

 افتیدر یحقوق میبتوان نکهیچه برسد به ا دهد یرا نم ونیکام نیما کفاف مخارج سنگ انهیماه هیکرا

 .میهست یواقعا در مرز ورشکستگ دیما برس ادیبه داد و فر. میکن

 :استان خراسان جنوبی*

  مقابل انجمندست از کارکشیده و یخراسان جنوبخرداد،رانندگان کامیون استان 8صبح روز سه شنبه

 .دربیرجند تجمع کردندو حمل و نقل استان یربربا

 نیا: گفت رجندیحمل و نقل بار در ب یاز شرکت  ها یکیمنبع آگاه  در  کیبراساس گزارش منتشره،

 نیسوم یامسال برا یاظهار داشتند نرخ باربر دیرس ینفر م 44افراد که امروز تعدادشان به حدود 

 . داشته است شیسه سال افزا نیدر همه ا ااتوبوس هها و یکه نرخ تاکس یحالسال ثابت مانده است در

 شیها افزا ونیکام یروغن برا ضیاز جمله تعو یو خدمات کیالست دیداران، نرخ خر ونیگفته کام به

 .کند یصرف نم یکنون متیبه ق یاست و نرخ باربر افتهی

 .ابدی شیافزا یتا نرخ باربر رندیگ ینم لیتحو یاعالم کردند  بارنامه ا وندارانیکام

 :استان فارس*

فارس همزمان  یها شهرستان تیداران و رانندگان ترانز ونیاز کام یجمعخرداد،8روزسه سه شنبه 

 .و اعتصاب کردند دهیبا سراسر کشور دست از کار کش

در استان آغاز شده است و  یقبل یاعتراضات طبق فراخوان و هماهنگ نیابرپایه گزارش منتشره،

ها، عوارض اتوبان ها،  مهیب متیق شیها، افزا هیاقدام خود را ثابت بودن کرا نیرانندگان علت ا

  .کنند یم انیها ب خودرو یدکیلوازم  یباال متیو ق راتیتعم یباال نهیها، هز یباربر یباال ونیسیکم



با  ییها اعتصاب کرده اند با در دست داشتن پالکارد یا به گونه یکه در هر شهر ونیکام رانندگان

اعتراض " عدالت یاجرا یروز اتحاد و اعتصاب رانندگان ناوگان حمل و نقل برا ۷۳/۳/۱" موضوع

  .دهند یخود را نشان م

نفر  ۰۴خود را در منازل پارک کرده اند، در پاسارگاد حدود  یها نیشهرستان کوار رانندگان ماش در

ها  و خرامه در جاده زیر یمشکان نداران  ونیتجمع کرده اند، کام یداران مقابل فرماندار ونیاز کام

 .مناطق استان ادامه دارد گریدر د یحرکت جمع نیاقدام به اعتصاب کردند و ا

 یقطعات اصل متیگران شدن ق یدر پ ها یتیاعتراضات و نارضا نیا: یک از رانندگان معترض گفت

همزمان و متناسب نکرده و  ی رییتغ چیها ه است، اما دستمزد آن کیاز جمله الست شانیها نیماش

 .است افتهین شیافزا

 نیرفع ا یبرا یمساعد یها و قول ییها یزنیرا یو استان یمسوالن محل یبرخ یاز سو: گفت یو

 شود یبار مطرح شده است که البته، چون مکتوب نم متیق یدرصد ۷۱ شیمشکالت از جمله افزا

 .کنند یموضوع را قبول نم نیصاحبان بار ا

تن  ۱۴۴هزار و  ۲شهرستان روزانه  نیفقط در ا نکهیندگان کوار با اشاره به ااز از ران گرید یکی

موضوع هرچه  نیاگر ا: گفت شود، یم تیبه سراسر کشور ترانز یلیتر ۷۱۴شمش فوالد در قالب 

  .شود یبه اقتصاد استان وارد م یحل نشود ضربه اساس عتریسر

اعالم کرده اند  کنند یم یزیخود را برنامه رها و تحرکات  فراخوان یمجاز یکه در فضا یرانندگان

 .ها برخورد خواهند کرد نکنند با آن یرویاعتصاب پ نیاز ا گریکه اگر رانندگان د

  .وارد شهر نشود نیهم حرکت نکنند و بنز یبار یها ها باعث شده که نفت کش دار ونیکام اعتصاب

 .مردم راهم به دنبال داشته است یتیشده که نارضا جادیا یطوالن یها صف ها نیپمپ بنز در



 

 

 :زیر ین+

 .تجمع کردند زیر یشهر ن یدر ورود وندارانیاز کام یشنبه اول خردادماه تعداد روز سه در

 .خودرو معترض بودند یمصرف لیو وسا ون،یسیحق کم شیو افزا ها، هیبودن کرا نیینسبت به پا آنها

و بنا شد تا جلسه  افتیخاتمه  زیر یهرستان نش یانتظام یبا حضور فرمانده یتجمع اعتراض نیا

 .امر برگزار شود نیبه ا یدگیرس



 :فسا+

 

 

 :مشکان+



 

 :استان قزوین*

 

خرداد، رانندگان کامیون همزمان با همکارانشان درسراسر کشوردست از کارکشیده 8روزسه شنبه 

 .استان تجمع کردند یکاال یباربر انهیدر پاو

 یاز دغدغه ها یدکیگران شدن عوارض و لوازم  رغمیبار عل هیماندن کرا تثاببنابه گزارش منتشره،

 . مسئوالن شدند یآن از سو یقشر است که خواستار بررس نیا

 

 



 :استان لرستان*

 .کردند یبار خوددار ییلرستان از جابجا خرداد، رانندگان کامیون استان8روز سه شنبه 

 .داران است ونیعلت اعتراض کام نیار مهمتربودن نرخ حمل ب نییپابرپایه گزارش منتشره،

 .است افتهین شینرخ حمل بار در کشور و لرستان افزا ///۷از سال بنابه گفته یکی از معترضان،

عنوان کرد و  یاجتماع نیتام مهیب یدولت برا ارانهیداران را حذف  ونیاعتراض کام گریعلت د یو

اما با حذف سهم  کرد، یپرداخت م مهیزار تومان حق به ۷۱۴هر راننده ماهانه حدود  نیقبل از ا: گفت

 .پرداخت کند مهیهزار تومان حق ب ۰/۴ دیدولت ماهانه با

تن در  ۰داران را حدود  ونیبار مجاز کام زانیم یسازمان حمل و نقل و راهدار: افزود نیهمچنوی 

 یکیمورد هم  نیا داران است و ونیکام یکاهش نرخ بار برا یبه معنا نیهر بار کاهش داده و ا

 .داران است ونیاعتراض کام یها از علت گرید

 .وجود دارد ونیهزار راننده کام ۲۴لرستان حدود  استاندر

 :(استان آذربایجان شرقی)بناب*

 یجاده ا یرانندگان ناوگان حمل کاال یمقابل انجمن صنفخرداد، رانندگان کامیون بناب 8روزسه شنبه

   .شهرستان بناب تجمع کردند

ها را از  اعتراض نیبار ا نیپنجم یما برا: از رانندگان معترض گفت یکیبراساس گزارش منتشره،

 یها اقدام هیکرا شیطرح مربوط به افزا یاجرا یاما متاسفانه برا میده یانجام م یو ادار یراه قانون

   . نشده است

 نییپا ارینرخ بس لیبه دل: ها گفت مهیپرداخت ب یاز رانندگان با اشاره به عقب افتادگ گرید یکی

تورم و مشکالت  شیو با افزا م،یکن زیخود را وار یها مهیب میفوالد، چند ماه است که نتوانست یباربر

همه  زما ا هیو استهالک خودرو، در سطح استان نرخ کرا نهیدارها از باب هز ونیخاص کام

   .استان کمتر است یشهرها

نکرده است،  یرییتغ چیشهرستان بناب ه یتعرفه ها 39ز سال ا نکهیبا اشاره به ا یگرید راننده

فوالد شهرستان، دو بار حق  یکارخانه ها یها یاز کارخانه دارها، باربر تیبه خاطر حما: افزود

در طول  انهها هم بود که متاسف هینرخ کرا شیقرار بر افزا شیافزا نیها را باال بردند و با ا ونیکمس

 . است  افتادهیاتفاق ن نیچهار سال ا

محل تجمع  نیدر ا ونیاز پنج روز گذشته رانندگان کام:  گفت تجمع نیدر خصوص اراننده دیگری 

حمل و نقل   نرخ یساز کسانیو  ها هینرخ کرا شیکرده اند تا اعتراض خود نسبت به عدم اعمال افزا

   .در سطح استان اعالم کنند

و آنها  میانتقال داد ربطیبار به فرماندار و مسئوالن ذ نیرانندگان را چند نیما مشکالت ا: افزودوی 

فوالد  یرا به ما اعالم کردند، اما متاسفانه کارخانه دارها هینرخ کرا شیپس از جلسات متعدد افزا

سال  یتعرفه ها یدر اجرا یسع ونکرده و به دستور مسئوالن اعتنا نکرده  تیشهرستان از تعرفه تبع

   . گذشته دارند یها

 :(استان سمنان)هرودشا*



دست از کارکشیده واجتماع شهرستان شاهرود  ونیاز رانندگان کامخرداد،جمعی 8روزسه شنبه 

 .کردند

احقاق حق خود در محل  ینفر بودند روز سه شنبه برا کصدیتعداد که  نیابرپایه گزارش منتشره،

 .اجتماع کردند شانیمجن با خودروها-بسطام  یبار سه راه دانیم

 افتهی شیبه شدت افزا یدکیو قطعات  لیها، وسا ونیکام متیکه چند سال گذشته ق نیا انیا بب آنان

 .است افتهین شیافزا چیاز پنج سال ه شیآن ها به مدت ب هیحال کرا نیاست ، در ع

و  کیالست متیاز پارسال تاکنون از جمله ق: گفت یسال سابقه رانندگ 72با یکی از تجمع کنندگان 

 .برابر شده است 7.5دود هوا ح لتریق

استان سمنان را نامطلوب خواند و  ریکو هیحاش یراه ها ژهیکشور و به و یراه ها شتریب تیوضع یو

 یوارد م یادیها شده و خسارت ز ونیکام کیو الست نگیراه ها موجب استهالک فراوان ر نیا: گفت

 .کند

داخل  دیتول یها کیارز انواع الست متیماه گذشته به بهانه نوسانات ق 7در : گفت یگریراننده د

 .داشته اند یمحسوس شیافزا

بود که اکنون  الار ونیلیم 78داخل  دیتول زیگل ر کینوع الست کی شیماه پ 7: کرد  حیتصر یو

 ونیلیم 79بود اکنون به  الار ونیلیم 83شده و نوع گل درشت آن هم که  هزار الار 544و  ونیلیم74

 .است افتهی شیافزا الار

هزار  454و  ونیلیم کی یرانیروغن ا یتریل 74هر گالن  شیماه پ کیتا : گفت یگرید یونداریکام

 .شده است هزار الار 244و  ونیلیم کیآن  متیشد اما اکنون ق یفروخته م الار

پنج : خواند و گفت  وندارانیمشکالت کام گرید یکیرا  یباربر یعدم نظارت برکار شرکت ها یو

و  ونیلیبود اما اکنون هشت م الار ونیلیم 3از شاهرود به تهران  ونیدستگاه کام کی هیکرا شیسال پ

 .است افتهی شیشرکت ها افزا نیا ونیسیکه حق کم یشد در حال هزار الار 544

: برشمرد و اضافه کرد وندارانیکام نیاز مشکالت ا گرید یکیرا  یها عبور ونیاستفاده از کاموی 

استفاده  یعبور یها ونیکنند از کام یببرند تالش م یشتریکه سود ب نیا یبرا یباربر یشرکت ها

 .کنند یرا به آن ها پرداخت م یکمتر هیکنند چون کرا

 شیچند سال پ: قشر ذکر کرد و گفت  نیرا مشکل بزرگ ا نیعدم ثبات در قوان دیگری ونیراننده کام

که همه رانندگان  نیاما به محض ا اس کردند یپ یهمه رانندگان را موظف به استفاده از دستگاه ج

شده و  یتموجب مشکال یو نصب کردند اعالم شد که مشکالت ماهواره ا یداریرا خر لهیوس نیا

 .آن ها شد دیخر یبرا یادیز یها نهیکه هز یدر حال ستیبه استفاده از آن ها ن ازین گرید

 ونیلیم 87ن اتاقک نصب کنند که درو نیاکنون هم رانندگان را موظف کرده اند دورب: ادامه داد  یو

اس دچار  یپ یپس از نصب آن به عاقبت دستگاه ج ستیآن است ، معلوم ن متیق هزار الار 544و 

 .نشود

 :شهرضا*



شهرضا و  یکمربند هیدر حاش اعتصاب وشهرضا،خرداد،جمعی از رانندگان کامیون 8روزسه شنبه

 .،تجمع کردندهیشهر منظر

بودن  نییپا ه،یشهرضا و شهر منظر یکمربند هیداران با حضور در حاش نویکامبنابه گزارش منتشره،

خود  یمشکالت صنف نیرا از مهمتر یدکیقطعات  یو گران مهیب ینبود بار، نرخ باال ه،ینرخ کرا

 .اعالم کردند

مانند نبود عدالت  یبه مشکالت یدگیرانندگان، رس یداران شهرضا عالوه بر مطالبات عموم ونیکام

 .مطالبه کردند زیرا ن یدیبزرگ تول یبار در بنادر و مجمتع ها عیدر توز

حضور  ونیدستگاه کام 24تا  04داران که در سکوت و آرامش برگزار شد  ونیاجتماع کام در

 .داشت

 .در شهرضا وجود دارد ونیهفت هزار دستگاه کام حدود

 :گرمه*

حمل و  یها هیبه کاهش نرخ کرا در اعتراضرانندگان کامیون گرمه  خرداد،جمعی از8روزسه شنبه

 .شهر تجمع کردند نینقل مقابل مرکز اعالم بار ا

حمل بار ،  ونیسینرخ کم شیبا اشاره به افزا یتجمع اعتراض نیدر ا رانندگانبرپایه گزارش منتشره،

 .کردند هیها گال هیخودرو از کاهش نرخ کرا یو لوازم جانب لیگازوئ

 .ف استداران معرو ونیگرمه به شهر کام 

 :(یاستان خراسان رضو)گناباد*

 یگناباد داران ونیمشکالت، کام ریو سا یدکیقطعات  یاعتراض به گران یدر پخرداد،8روزسه شنبه 

 .دست به اعتصاب زدند

 یب یدر اقدام یگناباد داران ونیاز کام یادیخردادماه تعداد ز کمی امروزبراساس گزارش منتشره،

 یدگیاعتصاب کرده و خواستار رس دختیجاده نوقاب به ب یخود در ابتدا یها ن ویسابقه با توقف کام

 .مسئوالن به مشکالتشان شدند

 نیچند ونیمربوط به کام یدکیلوازم  متیق کبارهیبه : اظهار کرد ،معترض  وندارانیاز کام یکید  ع

 .شده است ادهیز ونیلیم کی ونیکام کیو الست افتهی شیبرابر افزا

 یرییتغ چیما ه یها هیسال است که نرخ کرا 2از  شیب نکهیا انیبا ب زین یگناباد اروندیکام گریج د م

 مهیهزارتومان پول ب 444 دیدو برابر شده و هر ماه با مهیب یها در عوض تعرفه: کرد حینکرده، تصر

 .هزارتومان بوده است 804مبلغ  نیکه قبال ا یآن هم در حال م؛یکن

اما  خورد یدر گناباد به چشم م ونیهمه کام نیا: ترض عنوان کردمع ونداریکام گریم خ د نیهمچن

 .کنند یو بندرعباس استفاده م زدیاز   یربومیغ وندارانیمعادن ما از کام

 یکه به داد دردها میگناباد ندار وندارانیکام یبرا یتیو حما یانجمن صنف کیما  نکهیبا اشاره به ا یو

به  وندارانیشود که اعالم بارها سر و سامان داده شده و کام لیتشک یاگر دفتر: کرد دیما برسند، تأک

 .شود یعدالت م جادیباعث ا نیا رند،ینوبت بار بگ



و تره  وهیم نیهم به ما توجه ندارد؛ هم یو کس میهست یبد طیواقعا در شرا: ادامه داد  دار ونیکام نیا

ساعت در  74که  رساند یقشر را م نیزحمت ا نیا کنند، یکه مردم استفاده م یا کروزهیو  زیبار تم

 .راه بوده و توانسته بار را سالم و به موقع به مقصد برساند

را در استان خراسان  یونقل برون شهر ناوگان حمل نیشتریب یاست شهرستان گناباد دارا یگفتن

نفر  7544از  شیب کهیدارد؛ به طور زیونقل کاال در کشور ن در حمل زین ییبوده و نقش بسزا یرضو

 .بخش فعال هستند نیبه عنوان راننده در ا

 :نوشهر*



 



ماه حقوق،حق بیمه 4دراعتراض به عدم پرداختآبادان  یکارگران شهرداراعتصاب  وتجمع 

 ومطالبات دیگر

 خودسوزی یکی از کارگران این شهرداری بدلیل عدم پرداخت حقوق

ماه 4دراعتراض به عدم پرداختدان آبا یکارگران شهردار روزسه شنبه اول خرداد ماه، جمعی از

 .حقوق،حق بیمه ومطالبات دیگر،دست از کارکشیده ومقابل شهرداری مرکزی این شهر تجمع کردند

پرداخت نشدن چند ماه حقوق روبه  لیآبادان بدل یکارگر شهرداریک  ،(اردیبهشت91)دوشنبه شب

 .کرد یاقدام به خودسوز 2منطقه  یساختمان شهردار یرو

 یشهردار یمختلف خدمات شهر یکارگر شاغل در بخش ها 854از  شیبارش منتشره،بنابه گز

عقب افتاده دست از کار  یایآبادان روز سه شنبه در اعتراض به پرداخت نشدن چهار ماه حقوق و مزا

 . شهر حاضر شدند نیا یمرکز یودر مقابل ساختمان شهردار دهیکش

در مناطق مختلف  یکارگران شهردار یاضافه کار و ایچهارماه حقوق مزا: گفتندتجمع کنندگان 

 .پرداخت نشده است یخدمات شهر

پرداخت نشدن حقوق خود روبه  لیاز همکاران ما شب گذشته بدل یکی: کارگران گفت نیاز ا یکی

 .کرده است یمنطقه سه آبادان اقدام به خودسوز یشهردار یرو

 .بکنند یحل مشکل ما فکر یبرا دیبا نیسئولسرنوشت همه کارگردان آبادان است و م نیا:افزود یو

 نیو حقوق فرورد یچهارماه اضافه کار: مطلب گفت نیا دییآبادان با تا یشهردار یمال ،یادار معاون

 .کارگران تاکنون پرداخت نشده است بهشتیو ارد

ه و اضاف 9از حقوق کارگران منطقه  یها انجام شده قرار است بخش یریگ یبا پ: ُدر افزود آرش

 مهیو حق ب یتابع شهردار یو سازمان ها یآتش نشان ،ی، سازمان موتور 4کارگران منطقه  یکار

 چهپرداخت شود تا آنان بتوانند دفتر یدر روز جار نیکارگران در ماه فرورد یاجتماع نیسازمان تام

 .کنند دیخود را تمد یاجتماع نیتام مهیب یها

و  کهزاریتعداد  نیاز ا: نفر عنوان کرد و گفت 844و هزار 7آبادان را  یشمار پرسنل شهردار یو

 دیحقوق با الار ونیلیم 444و  اردیلیم 38ماهانه  نیانگینفر کارگر وجود دارد که به طور م 254

 .شود یپرداخت م

قادر به پرداخت حقوق  یمنابع درآمد یالیر اردیلیم 94کاهش  لیآبادان به دل یشهردار:گفت ُدر

 .ستید نکارگران و پرسنل خو

عنوان کرد و  الار اردیلیم 244هزار و 7و کارگران را  مانکارانیآبادان به پ یشهردار یبده یو

به  یانسان یرویپنج تا هفت ماه ن مهیبابت پرداخت حق ب الار اردیلیم 044آبادان  یشهردار: گفت 

  .بدهکار است یاجتماع نیسازمان تام

 کرد یآبادان خودسوز یکارگر شهردار کی

پرداخت نشدن چند ماه حقوق روبه  لیآبادان بدل یکارگر شهرداریک  ،(اردیبهشت98)شنبه شبدو

 .کرد یاقدام به خودسوز 7منطقه  یساختمان شهردار یرو



 یاعتراض به پرداخت نشدن حقوق خود روبه رودر معرف پور یبنام عبدالنب یکارگر شهردار نیا

به  یدرصد سوختگ14کرد و با  یاقدام به خودسوز یذالفقار یکو کی ستگاهیدر ا 7منطقه  یشهردار

 .از آنجا به اهواز منتقل شد وآبادان  وریشهر 82 مارستانیب

که در محل حادثه حضور و قصد کمک به  زین ین شهردارگراز کار گرید یکی جانیضامن اذرب

منتقل  مارستانیبه ب یدرصد سوختگ44شده و با  یبه شدت دچار سوختگ زیهمکار خود را داشت ن

 .شده است

 در آبادان  یخودسوز یکارگر قربان 2 تیوضع نیآخر

آبادان را که  یکارگر شهردار 7 تیوضع نیاهواز آخر یطالقان یسوانح و سوختگ مارستانیب سییر

 .شده بودند اعالم کرد یخودسوز یقربان

 ن،یاز بنز یناش یدرصد سوختگ 17ساله با  54مرد  کی: کرد انیزهرا بزرگ زاده سه شنبه ب دکتر

 نیآبادان، در ا مارستانیبامداد امروز از ب کیدر ساعت  یدرصد سوختگ 93ساله با  53و مرد 

 .شدند رشیپذ مارستانیب

و درجه سه است که هم اکنون در بخش مراقبت  قیعم 7درجه  شترینفر ب 7 نیا یسوختگ: افزود یو

 .تندو در حال مداوا هس یبستر مارستانیب نیا یسوختگ ژهیو یها

 انیو مشاوره الزم صورت گرفته و روند درمان در جر هیدرمان اول نکهیزاده، با اشاره به ا بزرگ

دارد اما با توجه  یخوب یاتیح میساله هم اکنون ثابت است و عال 54 یقربان تیوضع: است ادامه داد

 .قرار دارد یدر معرض خطر عوارض سوختگ ،یسوختگ ادیبه عمق و وسعت ز

 دیعفونت ها و تهد یعوارض سوختگ: کرد انیاهواز ب یطالقان یسوانح و سوختگ ستانماریب سییر

 .شود یرا شامل م اتیح

به  یرسان ژنیشده و اکس ریاستنشاق دود درگ لیبه دل زین یسوختگ یفرد با درجه باال هیر: گفت یو

 .با مشکل روبه رو شده است یو

 ایماه مزا 0ماه حقوق و  7پرداخت نشدن  لیه دلآبادان ب یشهردار یپسماند و خدمات شهر کارگران

 .برگزار کرده بودند یآبادان تجمع صنف یشهردار یساختمان مرکز یدر چند روز گذشته روبه رو

 کارگران شهرداری شادگان برای دومین روزمتوالیوتجمع  ادامه اعتصاب 

شادگان دراعتراض به  یکارگران شهردار،*روزسه شنبه اول خرداد ماه برای دومین روز متوالی

 . به اعتصابشان ادامه دادند ومقابل فرمانداری شادگان تجمع کردند ماه حقوق3عدم پرداخت

 ماه حقوق3کارگران شهرداری شادگان دراعتراض به عدم پرداخت اعتصاب وتجمع*

ماه 3روزدوشنبه سی ویکم اردیبهشت ماه، کارگران شهرداری شادگان دراعتراض به عدم پرداخت

 .دست از کارکشیده ومقابل شهرداری این شهر اجتماع کردند حقوق



 

ما کارگران شهرداری شادگان ‘براساس گزارش منتشره،تجمع کنندگان در حالی که بنری با مضون 

، خواستار پاسخگو ‘میلیارد الار هستیم 94خواستار استرداد مبالغ پس انداز خود نزد شهرداری بمبلغ 

 .بودن شهردار و شورای اسالمی شهر در این خصوص شدند

در ماه رمضان دیگر چیزی برای خوردن :در این باره گفت یکی از کارگران شهرداری شادگان

 .نداریم و کسی هم به ما جنس نسیه نمی دهد

 .از صبح روبه روی شهرداری جمع شدیم ولی هیچکس جوابگوی ما نیست:وی افزود

شب گذشته فرزندم بیمار شد و بدلیل بی پولی :یکی دیگر از کارگران شهرداری شادگان نیز گفت

 .را به دکتر ببرمنتوانستم وی 

 برای جلوگیری از خروج از ابزارتولید رشت نیپوپل رانیکارخانه اتجمع کارگران 

تجمع در محوطه  ییبا برپا نیپوپل رانیاز کارگران سهامدار ا یجمع،(ماه بهشتیارد98) شبدوشنبه 

آنها   شواحد را داشتند که تال نیا زاتیو تجه آالت نیقصد ممانعت ازخروج ماش یواحد نساج نیا

 .ماند جهینت یب

بافنده شرکت  آالت نیدستگاه ماش ۰۴محموله شامل   کیشب گذشته قرار بود برپایه گزارش منتشره،

به خارج از کشور منتقل شود که کارگران سهامدار کارخانه  یلیدستگاه تر نیتوسط چند نیپوپل رانیا



به  یتوجه یبا ب تیو در نها شوند یکار م نیتجمع مانع ا ییماجرا با برپا نیپس از اطالع از ا

 .شود یاز کارخانه به خارج از آن منتقل م ها یلیاعتراض کارگران؛ محموله بار تر

 میدرصد از سهام کارخانه هستند، نسبت به تصم ۰که از کارگران سابق و سهامدار  کنندگان تجمع

 گرید یها به واحد صنعت آن واحد و انتقال نیا زاتیو تجه آالت نیخروج ماش یکارخانه برا تیریمد

 آالت نیاز ماش یگرید یها قسمت زیتابستان سال گذشته ن: ندیگو یاند و م در خارج از کشور معترض

 .کارخانه از کشور خارج شده است رانیبه دستور مد یزلیدستگاه ژنراتور د کیواحد ازجمله  نیا

که شب گذشته  یکارخانه هستند و اتفاق نیسال است سهامدار ا ۲۱از  شیب نکهیا یادآوریبا  معترضان

 ۷۱در سال : شدند ادآوریو بدون اطالع آنها صورت گرفته است،  یرخ داد؛ با سکوت مسئوالن استان

و  یا ملحفه ،یچادر ،یروپوش ،یراهنیپ یها انواع پارچه دکنندهیتول) نیپوپل رانیسهام کارخانه ا

از  شیو ب یدولت ،یبخش خصوص داریخر انیدولت وقت در م عیوزارت صنا یاز سو( یا پرده

شده است و  میاند، تقس بازنشسته شده یواحد صنعت نیکه از آن زمان تاکنون در ا یکارگر شاغل ۷۷۷۴

 .کرد یموضوع باخبر م نیکارفرما سهامداران کارخانه را از ا میانتظار داشت

 نیتر یتنها و اصل نیپوپل نرایادعا که ا نیروز گذشته با طرح ا یحاضر در اجتماع اعتراض افراد

در : است، ادامه دادند میکارگر در شهرستان رشت به صورت مستق ۴۴/درآمد  حدود  نیمنبع تام

 دیوزارت صنعت با یدولت رانیجوانان منطقه حل نشده است، مد یکاریکه هنوز مشکل ب یطیشرا

 .گرفتند یرا به خارج از کشور م یواحد نساج نیا آالت نینقل و انتقال ماش یوجل

اتفاق توسط آنها به اطالع مسئوالن  نیروز گذشته گزارش ا نکهیا انیدر خاتمه با ب معترضان

است، در  دهیدر استان رس یتیو چند نهاد امن یهمانند صنعت و معدن و تجارت، فرماندار یشهرستان

 دیتول یها ر سالند ها یلیبعداز آنکه کارگران معترض قصد داشتند مانع بار زدن تر: خاتمه افزودند

بافنده  نیدستگاه ماش ۰۴کارخانه،  یبدون توجه به اعتراض کارگران سابق و فعل داریشوند، خر

 .کرده و کارخانه را به مقصد پاکستان ترک کرد یلیکارخانه را بار تر

افراد خلع  داریفراهم کردن د قیکارگران شرکت واحد از طر یکایسند هیوزارت کار عل دیتوطئه جد

 کار یسازمان جهان ندگانیبا نما کایشده از سند تیولمسئ

 یکارگران شرکت واحد اتوبوسران یکایسند هیتوطئه خود عل نیدتریکار و خانه کارگر در جد وزارت

 یا)کار  یسازمان جهان ندگانیبا نما یو تشکالت مستقل کارگر کاهایسند دارید یتهران و حومه، برا

خود،  یها استیس یوزارت کار در راستا. کردند جادیدند، مانع اسفر کرده بو رانیکه به ا( ال او

کار را به عنوان  یاسالم یشوراها ریکه دست ساز دولت هستند نظ یتشکالت به اصطالح کارگر

 .کار سازمان داد یسازمان جهان ندگانیبا نما دارید یکارگران برا ندهینما

را  رانیدر ا یکارگر یکایسند چینه تنها ه خود تاکنون یکار با توجه به اهداف ضد کارگر وزارت

 یها یهمچون خانه کارگر و شورا یوابسته ا ینهادها قینشناخته است بلکه از طر تیبه رسم

 یکایسند یاعضا هیها عل تیاقدامات و محدود نیدتریشد یتیامن یروهاین یکار و همراه یاسالم

 نیبا وجود همه ا. را انجام داده است دیتهدزندان، اخراج و انواع آزار و  ریشرکت واحد نظ رانکارگ

 یتوطئه ا یبا طراح یکار، مقامات دولت یسازمان جهان ندگانیسفر نما انیدر جر کایسند هیفشارها عل

که سال هاست در جلسات و  کایسابق سند یاعضا ،ییرزایو حسن م انیتراب دیسع انیآقا  نباریا دیجد

در  یتیسمت و مسئول چیه کایسند یاعضا یبا نظر جمع حضور نداشته اند و کایسند یها تیفعال



سازمان  ندگانینما داریبه د ۱۳۴۲۳۴۱//۷در روز  کایسند ندگانیندارند، را به عنوان نما کایسند

 .را آغاز کرده اند قیوارونه نشان دادن حقا یبرا یدیپروژه جد نکاریکار برده اند و با ا یجهان

با  ریاخ یدر سال ها کایسند یها تیالوه بر عدم مشارکت در فعالدو تن ع نیکند ا یاعالم م کایسند

 یتیامن یروهایکار استان تهران و ن یاسالم یوزارت کار، خانه کارگر، کانون شورا یسازمان ده

 انکار بر کارگر یاسالم یشورا لیدر برابر اعتراضات کارگران در مورد مطالبات مسکن و تحم

 یمنتسب به شورا ینگاتنگ داشته اند، و اسناد آن در رسانه هات یهمکار تیریشرکت واحد با مد

 یو بر مبنا انیتراب دیبا در خدمت گرفتن سع زین نیاز ا شیپ. کار شرکت واحد موجود است یاسالم

و  دندمنسوب کر کایسند رهیمد اتیعضو ه یرضا شهاب یکامال کذب را به آقا یاتهامات یاعتراف و

. کار ارسال نمودند یبه سازمان جهان یگزارش یاتهامات را ط آن شانیزندان ا هیتوج یبرا

 یال ۷// یدر بندها ۲۴۷۱کار مورخ هفدهم ژوئن  یانجمن سازمان جهان یآزاد تهیکم حاتیتوض)

  (آن سازمان تی، منتشر شده در سا/۰۴

راه را  زین کایبا سند داریارتباط و د یکار برا یسازمان جهان ندگانینما کیستماتیس یکوتاه البته

 یرسم لیمیا قیاز طر ستیبا یم ندگانینما نیهموار کرده است چرا که ا یکار بیفر نیا یبرا

 نیدر ا. ندکرد یاعالم شده بود اقدام م یالملل نیدر چند نوبت در سطح ب ییها هیاطالع یکه ط کایسند

 .سازمان اعالم خواهد کرد نیجداگانه اعتراض خود را به ا کایمورد سند

و فشار  یدولت افتهیسازمان  یتهران و حومه توطئه گر یکارگران شرکت واحد اتوبوسران یکایسند

اعمال شده بر  یها تیکند و خواهان رفع محدو یمستقل کارگران را محکوم م یکایسند هیعل

باشد و به حق خود بر داشتن  یم ییکایسند یها تیو انجام فعال کایبه سند وستنیپ یکارگران برا

 .فشارد یم یپا ییکایو سند یتقل کارگرمس التتشک

 تهران و حومه یکارگران شرکت واحد اتوبوسران یکایسند

 ۱//۷خرداد  کمی

 یساز یهپکو به سازمان خصوص یواگذار

خبر  یساز یهپکو اراک به سازمان خصوص تیریمد یاز واگذار یامور اقتصاد یهماهنگ معاون

 .داد

 یو توسعه منابع استاندار یامور اقتصاد یاون هماهنگمعخرداد،8برپایه گزارش منتشره بتاریخ 

 .خبر داد یساز یشرکت هپکو اراک به سازمان خصوص تیریمد یاز واگذار یمرکز

 ریبا حضور وز روزیکه د دکشوریو رفع موانع تول لیتسه یکارگروه مل ژهیبا اشاره نشست و یفرخ

وزارت کشور،  ندهیکل کشور، نما یسمعاون سازمان بازر ،یصنعت،معدن و تجارت، استاندار مرکز

 بر: در تهران برگزار شد، افزود یچند از مسئوالن استان یو تن یساز یمسئوالن سازمان خصوص

واگذار  نیشیبه سهامدار پ دیبا یواحد صنعت نیشرکت هپکو، ا دیسهامدار جد یاساس قانون با استعفا

با ارائه وکالت به سازمان  ،یدار قبلسهام لیو عدم تما یشد که با مخالفت مسئوالن استان یم

 .واگذار شد یساز یخصوص

تا  ،یساز یسازمان خصوص یوهفت دهم درصد04مالکانه  اریبا توجه به اخت: کرد حیتصر یو

صنعت، معدن و تجارت، مقرر  ریوز فیبر اساس تکل دیو سهامدار جد یمشتر تیوضع نییزمان تع

 .هده داشته باشدهپکو را بر ع تیریسازمان راسا مد نیشد ا



 یم کارگروه ملیاز تصم نیهمچن یمرکز یو توسعه منابع استاندار یامور اقتصاد یهماهنگ معاون

: خبر داد و افزود ندهیکشور با پرداخت حقوق معوق کارگران تا هفته آ دیو رفع موانع تول لیتسه

 تهقرار گرف رانیمد و مرتبط با هپکو اراک در دستور کار یصنعت تیگذار با اهل هیانتخاب سرما

 .است

 اسفندقه در کرمان تیدار معدن کروم کارگران سهامادامه  تجمعات اعتراضی 

مقابل ساختمان اسفندقه،  تیدار معدن کرم از کارگران سهامروزسه شنبه اول خردادماه،جمعی 

 .تجمع کردند،و دفتر شرکت معادن اسفندوقه واقع در جاده کرمان به تهران یاستاندار

 یواحد معدن نیدرصد از سهام ا ۲/حال مالک  نیکارگران که در ع نیایه گزارش منتشره،برپا

 .سهامداران معترض هستند یماه مجمع عموم بهشتیارد ۲۷نشست روز  یها هیهستند، نسبت به حاش

در کرمان برگزار شده است،  یمجتمع معدن نیا یمجمع که در دفتر مرکز نیا جیقرار معلوم نتا از

 .کارگران سهامدار واقع شده است رادیمورد ا

 .مالحظه نشده است یقانون یها بینشست ترت نیا یکارگران معتقدند در برگزار نیا

درصد سهام  ۱۷فوالد که صاحب  یصندوق بازنشستگ: ندیگو یدار معدن اسفندوقه م سهام کارگران

سهام معدن  اردیلیم ۷۷۴ شیاداران قصد افز سهام ریاسفندوقه را دارد؛ بدون اطالع سا تیمعدن کروم

 .را دارد

سود سهام و  عیاز روند توز یساز دار خواهان شفاف سالهاست ما کارگران سهام: ندیگو یمعترضان م

به ما  یتوجه یداران اصل نشده و سهام یکه تا امروز عمل میخود هست یها ساالنه سهام یها گزارش

 .کارگران ندارند

سهام خود  هیاز سهامدران سرما کیهر «هیسرما شیافزا»ت با طرح قرار اس: ندیگو یکارگران م نیا

با  دیداران با از سهام کیکه برگزار شد؛ هر یا العاده طبق مجمع فوق بیترت نیبد. دهند شیرا افزا

 نیدر تام هما کارگران ک جهیدهند در نت شیتومان سهم خود را افزا ونیلیم ۴۴تا  ۱۴پرداخت حدود 

 .میسهام را انجام ده شیافزا نیا میتوان یچگونه م میا د واماندهخو یزندگ یها حداقل

معدن بدون درنظر  نیو فروش سهام ا دیدارند که خر دیاسفندوقه در ادامه تاک تیمعدن کرم کارگران

 .است یرقانونیغ یسهم آنان عمل زانیگرفتن م

 یازسو( کشور تیمعادن کروم نیاز بزرکتر یکی)اسفندقه  تیسهام معادن کروم ۱۷در سال   

و  ریام یمعدن یفوالد و شرکت صنعت یصندوق بازنشستگ نیوزارت صنعت و معدن دولت وقت ب

 .شده است میاند، تقس مشغول بوده یواحد معدن نیکه آن زمان در ا یکارگر ۷۱۴از  شیب

 یمعدن یدرصد سهم، شرکت صنعت ۱۷فوالد با  یداران شرکت صندوق بازنشستگ حاضر سهام درحال

 .دار هستند درصد سهام ۲/درصد سهم و پرسنل و کارگران معدن اسفندقه  ۷۱با  ریام

 لوشان  یکارگران شهردارماه حقوق 5عدم پرداخت 

 .پرداخت نشده است لوشان یکارگران شهردارماه حقوق 5:خبرکوتاه

 ویدئو+شدند به بهزیستی ی مانع ازانتقال بچه زن دستفروشرازیش یرزایم حاضرین در متروی



که با مشاهده زن و بچه دست فروش قصد  تختیپا یماموران اجتماعخرداد،8عصر روزسه شنبه

 .کار نشدند نیزن دست فروش را داشتند با دخالت مردم موفق به ا نیبردن بچه ا

 یتهران با مشاهده زن و بچه دست فروش در مقابل مترو یماموران اجتماعبراساس گزارش منتشره،

 نیداشتند که ا یستیکار شدند و قصد بردن بچه زن دست فروش را به بهز دست به یرازیش یرزایم

زن تجمع کردند و  نیا یها ادیمردم با فر. کار شد نیو کمک خواستن از مردم مانع ا ادیزن با فر

فضا از  نیا دنیبا د یرقم خورد که ماموران اجتماع یرازیش یرزایم یمقابل مترو یمتشنج یفضا

 .کار منصرف شدند نیا

http://khordadnews.ir/files/fa/news/1397/3/1/59180_592.mp4 

 دانشگاه یبه امکانات رفاه نسبت دانشگاه آزاد تهران جنوب انیدانشجوتجمع اعتراضی 

امکانات وضعیت به  دراعتراض د تهران جنوبدانشگاه آزا انیدانشجو اردیبهشت،98روزدوشنبه 

 .دست به تجمع زدند دانشگاه یرفاه

 

دانشگاه آزاد تهران جنوب و  یروابط عموم ریمد اد،خرد8براساس گزارش رسانه ای شده بتاریخ 

: دانشگاه گفت نیا یبه امکانات رفاه انیدر واکنش به اعتراض دانشجو ییکل امور دانشجو ریمد

و  یآموزش ،یدرباره امکانات رفاه انیبه اعتراض دانشجو یدگیرس یسخ براجلسه پرسش و پا

 .است برگزار شده یپژوهش

 نیدر ا( ییکل امور دانشجو ریدانشگاه آزاد تهران جنوب و مد یروابط عموم ریمد) یاعلم قهیصد

جلسه  کی سهیرئ اتیواحد و ه سیدانشگاه آزاد تهران جنوب با رئ انیروز گذشته دانشجو: باره گفت

http://khordadnews.ir/files/fa/news/1397/3/1/59180_592.mp4


کاغذ نوشتند و  یرو اها مشکالتشان ر آن. به مشکالتشان داشتند یدگیپرسش و پاسخ در خصوص رس

 !؟اند که تجمع کرده رسد یطور به نظر م نیا ریدر تصاو

 اتیواحد و ه سیزمان برد و رئ 84:94تا  88:94جلسه پرسش و پاسخ از ساعت  نیا: ادامه داد یو

فرصت  سهییر اتیبه ه دیهم با جیبه نتا یدگیرس یبرا. ورد گفتگو کردندم نیدر ا انیبا دانشجو سهیرئ

 .داد تا انجام شود

به  یدگیرس یاما برا خواهند یم یرا آرمان زیهمه چ انیدانشجو: اضافه کرد نیهمچن یاعلم

واحد است و تمام  سییدغدغه ر انیحل مشکالت دانشجو رایبه ما زمان بدهند ز دیبا شانیها خواسته

 .ندرا حل ک انیکه مشکالت دانشجو کند یش را متالش

 آوار  زشیبراثر ردر گلبهارکارگر جان باختن یک 

 یجانب واریآوار و د زشیبراثر ر (یاستان خراسان رضو یز شهرهاا)در گلبهار سال انیم کارگریک 

 .ساختمان در دم جان باخت

خوان در جمع خبرنگاران  سوم مسعود روضه اری، آتش خردادیک منبع خبری محلی8گزارش  به

گلبهار، بالفاصله  ۷۲۱آوار به سامانه  ریز یبر مدفون شدن کارگر یمبن یگزارش یط: اظهار داشت

 .کردند اتیگلبهار در محل حادثه حاضر و عمل ینشان آتش ستگاهیگروه نجات هر دو ا

جسد کارگر : ودرا به عهده گرفته بود افز اتیعمل یگلبهار که فرمانده ینشان اداره آتش مسئول

از همان  یباخته بود و مرگ و ساختمان دردم جان یجانب واریآوار و د زشیکه براثر ر سال انیم

آوار  ریاز ز ینشان نجات آتش نیبود توسط مأمور دشدهییتوسط عوامل اورژانس تأ هیاول قیدقا

 .شد اتیآمبوالنس متوف لیتحو سیو در حضور عوامل پل یرهاساز

 بر اثر سقوط از ارتفاع انیرانیزرند ا کارخانه فوالد مرگ دلخراش کارگر

بر اثر  انیرانیاز کارگران شاغل در احداث کارخانه فوالد زرند ا یکیخرداد،8عصر روزسه شنبه

 .سقوط از ارتفاع در دم جان خود را از دست داد

ارخانه در ک یمانکاریشرکت پ کیساله که در  41رسا کارگر حدود  نیحس، بنابه گزارش منتشره

سر  هیاز ناح یارتفاع حدود هشت متر زسقوط ا که بدنبال شهرستان مشغول به کار بود نیفوالد ا

 .داد جان خود را از دست مارستانیبه ب دنیشد و قبل از رس یجد بیدچار آس

پس از  طوس یشهرک صنعت ینیظروف چ دیکارخانه تولحادثه جان باختن آتش نشان مصدوم 

 کردن با مرگ دربیمارستانروز دست پنجه نرم 11

طوس  یکه هنگام مبارزه با آتش در شهرک صنعت ینشان مشهد آتشخرداد،98صبح روز دوشنبه

سرانجام  یاز سوختگ یروز تحمل درد ناش 81حوضچه آب جوش سقوط کرده بود پس از  کیدرون 

 .جان سپرد

 دیکارخانه تول کیدر  قیبا اعالم حر بهشتیدوازدهم ارد روزخرداد،8بنابه گزارش منتشره بتاریخ

 یبه گفته سخنگو. نشانان به محل اعزام شدند از آتش یمیطوس، ت یدر شهرک صنعت ینیظروف چ

کرده  زشیذوب کارخانه، مواد مذاب به حوضچه آب مجاور آن ر گیبر اثر سوراخ شدن د ینشان آتش

 .رسد یو آب به نقطه جوش م



نشانان بود  از آتش یکیحسن پوراکبر : طوس گفت یشهرک صنعت ینشان آتش سیرئ دهیعق پاک ییحی

بود که  قیسمت کانون حر حوضچه گذاشت و در حال رفتن به نیا هیپا به حاش ،یکه با از خودگذشتگ

 .درون حوضچه آب جوش سقوط کرد ش،یو سر خوردن پا نیبودن زم سیعلت خ ناگهان به

انتقال  مارستانیشده بود که به ب یدیشد یدو پا و کمر دچار سوختگ هینشان از ناح آتش نیا متأسفانه

شهادت  به دیعلت عفونت شد نشان فداکار به آتش نیا روزیصبح د ،یو با وجود تالش کادر پزشک افتی

 .دیرس
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