
 6931تیر22اخباروگزارشات کارگری

اعتراض به طرح کارورزی و مهارت آموزی وظیفه ای همگانی 
کارگران،معلمان،پرستاران،کارمندان،دانشجویان،فارغ التحصیالن دانشگاه ها،دانش آموزان )

 است....( ،جوانان متقاضی کارو

گران، حقوق خود و مهارت آموزی دفاع ازدستاوردهای کار اعتراض به اجرای طرح کارورزی
 ونسل های آینده است

 !پرداخت بخشی از مطالبات کارگران اخراجی کارخانه ذوب آهن اردبیل پس از اعتصاب غذایشان -

 !تجمع اعتراضی کارگران اخراجی عسلویه مقابل فرماداری پارسیان -

شتی مقابل نسبت به بالتکلیفی شغلی ومعی لرستان یساز نیماشکارخانه کارگران اعتراضی تجمع  -

 استانداری همزمان با سفر وزیرکشور

 !گرید یتوطئه ضد کارگر کیهشدار در باره  -

کارکنان  یها هیاتحاد ونیرسول طالب مقدم در کنگره کنفدراس دیو س یدیشرکت حسن سعگزارش  -

  KESK هیترک یعموم

 تهران وحومه یناکارآمد شرکت واحد اتوبوسران تیریتوسط مد رگاهیحقوق کارگران تعم عییضت -

  رشت یسازمان حمل و نقل و بار و مسافر شهردار عدم پرداخت ماه ها حقوق وحق بیمه کارگران -

 !غذاساز یکارگران ساده؛ ربات ها -

 یمحمودآباد شهر رکارگران کوره های آجر پزی   گزارشی درباره -

 استان یوم پزشکمقابل درب ستاد دانشگاه علزنجان  یپرستار انیدانشجوتجمع اعتراضی  -

 به داخل چاله آسانسور در مشهددرپی سقوط کارگر یک   مصدومیت شدید -

 آوار  ریدر دزفول ز یکارگر ساختمانجان باختن یک  -

 یکارگردربادرود براثربرق گرفتگ2شدن  یکشته وزخم -

 !نپرداخت بخشی از مطالبات کارگران اخراجی کارخانه ذوب آهن اردبیل پس از اعتصاب غذایشا

کارگران اخراجی کارخانه ذوب آهن اردبیل در ادامه تجمعات اعتراضیشان نسبت به بالتکلیفی شغلی 

 .این شهر زدند اکبر یعل رزایمسجد م ومعیشتی،دست به تحصن واعتصاب غذا در

 یها پیحضور اک طول کشیدن اعتصاب غذا ونامساعد بودن حال تعدادی از کارگران اعتصابی موجب

 .شدمسجد ژانس در و اور یدرمان

قسط  9شد که طلب کارگران در  نیقرار بر ادرمحل، لیاردب دادستان درچنین شرایطی وباحضور

کارگران پرداخت  نیتومان از مطالبات ا ونیلیم 058و پرداخت شود که قسط اول در حدود  میتقس

 .دادند انیخود پا یبه اعتصاب غذاکارگران شده و 



که  لیآهن اردب نفر از کارگران کارخانه ذوب 011حدود  نه ای شد،برپایه گزارشی که امروز رسا

تومان است، به دنبال پرداخت نشدن  اردیلیم 3ها که سرجمع در حدود  شده و مطالبات آناخراج 

 .اعتصاب غذا کرده بودند لیدباکبر ار یرزاعلیمطالبات در مسجد م

حضور  رگران اعتصابی موجبطول کشیدن اعتصاب غذا ونامساعد بودن حال تعدادی از کا

 .شدمسجد و اورژانس در  یدرمان یها پیاک

قسط  3شد که طلب کارگران در  نیقرار بر ادرمحل، لیاردب دادستان درچنین شرایطی وباحضور

کارگران پرداخت  نیتومان از مطالبات ا ونیلیم 051و پرداخت شود که قسط اول در حدود  میتقس

 .دادند انیخود پا یبه اعتصاب غذاکارگران شده و 

قابل یادآوری است که بنا به آخرین گزارش منتشره بقیه کارگران ذوب آهن اردبیل هم بدنبال تعطیلی 

 .*کارخانه در وضعیت بالتکلیفی از نظر شغلی ومعیشتی بسر می برند

 بیکارشدن کارگران ذوب آهن اردبیل بدنبال تعطیلی کارخانه *

کارخانه ذوب آهن اردبیل به دلیل : ت استان اردبیل گفترئیس سازمان صنعت، معدن و تجار

 .مشکالت مدیریتی و مالی فعال تعطیل بوده و سرنوشت فعالیت آن در ابهام است

سید حامد عاملی صبح شنبه در جمع خبرنگاران در پاسخ به اقدامات این مجموعه برای رفع مشکالت 

 .عمالً تعطیل شده و تولید ندارد آهن در وضعیت فعلی ذوب: ذوب آهن اردبیل تصریح کرد

آهن اردبیل با مشکالت مالی و مدیریتی مواجه است و به دلیل اینکه  واحد تولیدی ذوب: وی افزود

 .مالک توان مالی و مدیریتی ندارد، فعالً تعطیل شده است

مستأجری از استان گیالن نیز به صورت : رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تأکید کرد

گذار استان را ترک  این سرمایه  موقت این واحد تولیدی را اجاره کرد که به دلیل اتمام مهلت اجاره

 .آهن تعطیل است کرده و در حال حاضر ذوب

توان در خصوص وضعیت و نحوه  تا زمانی که مشکالت فعلی کارخانه رفع شود نمی: وی متذکر شد

 .فعالیت مجدد آن اظهارنظر کرد

رسیدگی بر مشکالت کارگران را متوجه اداره کار، تعاون و رفاه اجتماعی استان عاملی مسئولیت 

در وضعیت فعلی به دلیل مشکالت مالی مالک، حتی اعطای تسهیالت نیز مقدور : دانست و افزود

 .نیست

 :درهمین رابطه

 !آهن اردبیل نسبت به بالتکلیفی شغلی ومعیشتی کارگران کارخانه ذوب تجمع اعتراضی *

آهن اردبیل دراعتراض به بالتکلیفی شغلی  خرداد،کارگران اخراجی کارخانه ذوب9امروزظهر

 .ومعیشتی مقابل دفتر امام جمعه اردبیل تجمع کردند

در حالی که تنها منبع درآمد من و : به خبرنگاری گفت یکی از کارگران حاضر در این تجمع

اشتغال من در کارخانه است اما هنوز ام برای معیشت و گذران زندگی درآمد حاصل از  خانواده



ام را به شدت در تنگنا قرار  ام و این امر من و خانواده هاست که حقوقی از کارخانه دریافت نکرده ماه

 .داده است

ماه خود را دریافت  01بنابه گفته کارگران معترض حاضر در این تجمع حتی برخی کارگران حقوق 

برای آنها در حوزه معیشتی شده است چرا که تنها منبع برای  اند که این امر سبب مشکالتی نکرده

 .رود گذران زندگی اغلب کارگران حقوق ماهیانه دریافتی آنها از کارخانه به شمار می

در کارخانه ذوب آهن اردبیل بیش از : کننده در این تجمع اعتراضی گفت یکی دیگر ازکارگران شرکت

یت دارند که چندین ماه مطالبات معوقه از کارفرما دارند که نفر کارگر رسمی و قراردادی فعال 011

کارگران قراردادی کارخانه از سوی کارفرما به بهانه مشکالت مالی   پیش از این نیز تعداد زیادی از

 .اند با اتمام قرارداد کار بیکار شده

طالباتمان دریافت با توجه به اینکه این کارگران هیچ پاسخ قاطعی از سوی کارفرما برای دریافت م

خود این تجمع را بارها در مقابل استانداری و برخی   اند برای احقاق حقوق از دست رفته نکرده

اند که با وجود تاکید مسئوالن بر بررسی و پیگیری مشکالت کارگران اما  نهادهای دیگر انجام داده

 .هنوز اقدامی در این زمینه نشده است

انه ذوب آهن اردبیل نسبت به عدم پرداخت ماه هاحقوق مقابل کارخ تجمع اعتراضی کارگران *

 !استانداری

خرداد،جمعی از کارگران کارخانه ذوب آهن اردبیل برای باردیگردر اعتراض به عدم 2امروز

 .پرداخت ماه ها حقوق مقابل استانداری تجمع کردند

 



مبارزه با فساد با شعار محقق »:به گزارش منابع خبری محلی،کارگران با بنر نوشته هایی همچون

 -عزا عزاست امروز روز عزاست امروز» ، «ماهه 01معوقه »، «نمی شود اقدام و عمل الزم است

 .اعتراضشان را بنمایش گذاشتند…و« کارگر ذوب آهن رو به فناست امروز

 !مقابل فرماداری پارسیانعسلویه تجمع اعتراضی کارگران اخراجی 

دراعتراض به اخراج  یپارس جنوب یشرکت ها یاز کارگران اخراج، جمعی (تیر20)روزگذشته

 .تجمع کردند انیپارس یمقابل فرماندارای بازگشت بکاروبر

 ۴۱سابقه :گفت یبه اخراجش از پارس جنوب نیاز معترض یکی احمدبه گزارش منابع خبری محلی، 

هستم من را از شرکت  یبوم ریفرد غ کی نکهیرا دارم، اما به بهانه ا یدر پارس جنوب تیسال فعال

 .اخراج کردند

: را دارند افزود هیسال کار در عسلو۷از  شیسابقه ب یاخراج یروهایاغلب ن که نیبا اشاره به ا یو 

که  یزیرا به سرانجام رساندند اما حاال تنها چ هیعسلو یپروژه ها ط،یشرا نیافراد در دشوارتر نیا

 .آن ها شده حکم اخراجشان است بینص

را دارم اما به جرم  ینوبدر پارس ج تیسال فعال ۴۱سابقه :کارگر معترض اظهار داشت گرید محمد 

 .دانسته واخراج کردند یربومیکه متعلق به هرمزگان است من را غ ۱۷۴داشتن کد 

رقم  میبرا یچه سرنوشت ستیشدنم،معلوم ن کاریباشم و با ب یم زیفرزند ن ۲ یمن دارا:ادامه داد یو 

 .باشد یظلم بزرگ در حق من وخانواده ام م کی نیخواهد خورد وا

  

در :ابراز داشت هیعسلو یاز اخراجش در شرکت ها یوناراحت هیبا ابراز گال نیاز معترض گرید یکی

 یماه جار وریشهر انیرا به ما داده اند که تا پا گریکارگر د ۱۴از  شیوعده اخراج ب ندهیآ یهفته ها

 .نخواهد داشت تیفعال هیدر عسلو انیاز پارس یکارگر چیه

را  یاز مشکالت ما در پارس جنوب یتا به امروز درد نیمسئول یوعده ها نکهیبا اشاره به ا نیمعترض

نبوده  زیمشکالت ما ن یتا به امروز در حد شعار بوده و راهگشا نیمسئول یوعده ها:حل نکرده گفتند

 .شده است زیکه کاسه صبرمان لبر میتجمع به همگان فهماند نیاست وامروز با ا

روزها  نیبودن ا یربومیغ لیمتأسفانه به دل:گفت انیارسرادمهر فرماندار شهرستان پدرهمین رابطه،

که  میسته یپارس جنوب ۲۴و  ۴۷،۴۱،۲۴ یاز شهرستان در فازها یادیشاهد اخراج کارگران ز

 یکه با تجمع در فرماندار میکن یکارگران ومردم مشاهده م نیرا در ب یونگران یتیاز نارضا یموج

 .را ابراز کرده اند یتینارضا نیا

شهرستان ها  ،همهیپارس جنوب یلومتریک ۴۴۴در شعاع  رانیوز ئتیبا اشاره به مصوبه ه هررادم 

 ،پسیلومتریک ۲۱با قرار گرفتن در فاصله  انیآنجا که شهرستان پارس زشوند و ا یمحسوب م یبوم

 .شوند یمحسوب نم یربومیمنطقه غ نیا یروهاین

کنند به عنوان مهمان،از همه نوع  یم یندگشهرستان ز نیکه در ا یپارس جنوب یروهاین:افزود یو 

 .کند ینم دایپ یبون معنا ومفهوم یبوم ریبرند،پس غ یبهره م یخدمات



باشد و  یم یپارس جنوب یها یندگیسال متأثر از آال انیسال انیپارس:ادامه داد انیپارس فرماندار 

خود ادامه دهندو  تیفعال شوند وبه یریمجدد به کارگ یانیپارس یروهایرود کارگران ون یانتظار م

 .ودجوانان منطقه استفاده ش یواقع شده از تمام هیدر عسلو یکه به عنوان پروژه مل یتیظرف

 یمهم اجتماع یاز مطالبه ها یکی یدر پارس جنوب روهاین نیمجدد ا یریبکار گ: اشاره کرد رادمهر

 .تحمل کنند دیرا با هیعسلو یهشگایپاال یها تیاز فعال یناش یها یندگیاست که آال یمردم شهرستان

: اند ، خاطر نشان کرد  دهیچسب هیبه عسلو انیشهرستان پارس یروستاها یبرخ نکهیا یادآوریبا  یو

 نیدر ا یو مل یمنطقه ا یروستاها را بر اساس شاخص ها نیا یروهایرود ن یاز مسئوالن انتظار م

 .رندیبکار گ یپروژه بزرگ مل

غرب  یلومتریک 511در فاصله  تینفر جمع 595هزار و  51با هرمزگان  انیسرپا شهرستان

 .واقع شده است هیغرب عسلو یلومتریک 25بندرعباس مرکز استان هرمزگان و 

نسبت به بالتکلیفی شغلی ومعیشتی مقابل  لرستان یساز نیماشکارخانه کارگران اعتراضی تجمع 

 استانداری همزمان با سفر وزیرکشور

همزمان با سفر وزیر کشور به این استان  لرستان یساز نیماشکارخانه گران کار تیرماه،22امروز 

 .دراعتراض به بالتکلیفی شغلی ومعیشتی،دست به تجمع مقابل استانداری لرستان زدند

 یساز نیشرکت ماش" همچون  ینیبا مضام ییها واحد با حمل نوشته نیاخراج شده از ا کارگران

"  ایو " شوند یم لیتعط دیو ام ریدولت تدب هیدر سا یاد مقاومتاقتص ،یمل دیلرستان در سال تول

 یاوها مس کارخانه یلیمسئوالن تعط"و " کاریفقر و ب یمساو یها کارخانه یلیاستاندار لرستان تعط

 نیا یلیمسئوالن استان و انعکاس تعط تر عیهرچه سر یدگیخواستار رس" یو طالق و خودکش یکاریب

 .ه مسئوالن کشور شدندمهم استان ب یواحد صنعت

واحد  نیمشکالت ا دیتشد لیدل: به خبرنگاری گفتتجمع نیدر ا یواحد صنعت نیاز کارگران ا یکی

 حیصح تیریمسئوالن استان و عدم مد یتیمسئول یساله ب 01 نهیشیاستان لرستان با پ یمیقد یصنعت

 .داده استقرار  یلیکارخانه را در آستانه تعط نیاست که ا نهیزم نیها در ا آن

ها  آن مهیحق ب زیماه عدم وار 5 ایماه حقوق معوقه و  5واحد  نیمشکل کارگران ا: دیافزا یم یو

 .کارخانه است نیکامل ا یلیدر اثر تعط یکاریها ب بلکه مشکل آن ستین

 یمرغدار کیبه  یدگیمسئوالن استان رس: دیگو یخود م یادهایبا فر یواحد صنعت نیکارگر ا گرید

 !دهند یم حیترج یبزرگ نیبه ا یا را به کارخانه یمتر 20

 کشد یآخر خود را م یها بحران نفس دیروزها با تشد نیسال ا ۱۴بر  بالغ یلرستان با قدمت یساز نیماش

 .لرستان اضافه کند لیتعط یواحدها خچهیبه تار زیصنعت را ن نیتا ا رود یو م

ساخت و نصب انواع  ،یطراح نه  یدرزم سال 01از  شیب یا لرستان باسابقه یساز نیشرکت ماش

 یکه زمان شود یصنعت استان لرستان محسوب م نیتر یمیقد یصنعت زاتیو تجه یفلز یها سازه

را به سرانجام  دست نیازا یاریبس یها و پروژه ینفت یو سکوها یپارس جنوب کیفاز  یها سازه

 .دشو یکارخانه بلند نم نیاز ا یاست دود یرسانده است و چند سال



 یکارگر خود رونق محسوس 511با  یمال یها از آغاز بحران شیلرستان درگذشته و پ یساز نیماش

 یو اخراج کارگران خود حت یمال یها بحران دیداشت و امروز با تشد یفلز یانواع سازها دیدر تول

 .شود یم روزیشرکت هرروز بدتر از د نیا طیو شرا ستین یخدمات یها شرکت نهیهز نیقادر به تأم

کالن اعدام  یها و اختالس یمال یفسادها لیآن به دل ریبود که مد ایشرکت گروه آر نیا نیشیپ مالک

کشور قرارگرفته و  یدادستان اریاست در اخت یلرستان چند سال یساز نیماش تیشد و اکنون مالک

 .کندخود را آغاز  تیتا فعال شود یم دهیشن یآن به بانک مل یاز واگذار زین ییها زمزمه

را  عیصنا نینتوانست درد کارگران اخراج شده از ا زیاستان ن لیمسئوالن در ستاد تسه یآمدوشدها اما

واحد  نیاز کارگران ا یآباد تعداد کشور به خرم ریسفر وز انیامروز و در جر نکهیدرمان کند تا ا

 استانشهر  یمنتخبان شوراها شیهما یلرستان محل برگزار یبا تجمع مقابل استاندار یصنعت

 .خود شوند تیبه وضع یدگیخواستار رس

 !گرید یتوطئه ضد کارگر کیهشدار در باره 

که  دهیمشاهده شده که هنگام مراجعه کارگر به اداره کار جهت اعزام کارشناس، اعالم گرد" رایاخ

در  یمحل قاتیاز طرف اداره کار جهت تحق یبه بعد کارشناس نیاز ا!! ؟ دیدستورالعمل جد کیطبق 

ق مدارک و یاثبات اشتغال و سابقه کار کارگر اعزام نخواهد شد و کارگر ملزم است تنها از طر نهیزم

 یبر همگان آشکار است که با توجه به عدم دسترس! دیخود را ثابت نما یمستندات معتبر ادعا

 یزیچ نیچن" عمال ره،یو غ ابیو مدارک حضور و غ یحقوق ستیل لیاز قب یکارگران به مدارک

 بامسائل مرتبط  نیاز مهمتر یکینبوده و کارگر در صورت اختالف با کارفرما، در  ریامکان پذ

 .شود یاحقاق حقوق خود، خلع سالح م

 !گرید یتوطئه ضد کارگر کیهشدار در باره 

با قانون کارهستند، توسط اداره  ریمغا" که اساسا ییشده که بخشنامه ها و دستورالعمل ها دهید اریبس

سرو صدا به  یگردند و ب یچند شهرصادر م ای کیدر  یمدت یبرا یاجتماع نیسازمان تام ایکار 

جا افتاد،  حبخشنامه ها گذشت و به اصطال نیا یاز اجرا یمدت نکهیبعد از ا. ندیآ یمرحله اجرا در م

به  یدگیعدم رس یرقانونیبخشنامه غ. )رسند یم بیشده و به تصو داده یبه آن ها صورت قانون

 یدر بعض یطرح کارورز یرقانونیغ یاجرا نیو همچن فهیکارگران مشمول خدمت نظام وظ اتیکاش

.( باشند یدست م نیاز ا یینمونه ها ،یدانشگاه النیاز فارغ التحص دنیکش یگاریازشهرها با هدف ب

 نامه خالف قانون و با نییبدون وجود همان دستورالعمل و آ یمشاهده شده حت نکه،یبدتر از آن ا

صورت  یاقدامات ضد کارگر نیخودشان، چن یکارگران نسبت به حقوق قانون یاستفاده از ناآگاه

 . گرفته است

و اشتغال کارگر در  یاست، مربوط به مسئله اثبات سوابق کار یریکه درحال شکل گ یدیتوطئه جد

 از یعضدر ب" رایباشد که اخ یکارگر و کارفرما م انیدر صورت بروز اختالف م ،یمراکز کار

 .افتاده است انیمراکز اداره کار به جر

موجود در آن  یایو از مزا ردیکارگر تحت پوشش قانون کار قرار گ نکهیا یشرط برا نیاول میدان یم

. . .  ایو  یکارگاه ای یشرکت) از مراکز کار  یکیکه در  دیاست که بتواند اثبات نما نیاستفاده کند، ا

خود را  یادعا واندبت ستیبا یم یعنی. است بوده ییـ کارفرما یکارگر، اشتغال داشته و در رابطه (

 نیموضوع در قانون کار به ا نیا. سابقه کار در شرکت مفروض اثبات کند زانیبراشتغال و م یمبن

 :است دهیگرد انیصورت ب



 زانیوم نیطرف نیماب یف یو مدارک دال بر وجود رابطه کار لیارائه دال" -کار یدادرس نییآ 01 ماده

و  لیبه عهده کارگر وارائه دال* سابقه کار در کارگاه زانیو م یباالتر از حداقل قانون یایمزد و مزا

به عهده  نیفعدم شمول مقررات قانون کار به روابط طر ایحقوق مذکور و  دییمدارک دال بر تا

 .".کارفرما است

شامل اقرار،اسناد و  بیالف کار به ترتادله اثبات دعوا در مراجع حل اخت" -کار یدادرس نییآ 02ماده

 ".اماره محسوب شود ط،یشرا تیتواند با رعا یخواهان م یگواه. امارات است

از  کیبه درخواست هر ایخود  صیتواند به تشخ یکننده م یدگیمرجع رس" -کار یدادرس نییآ 09ماده

 ".دیصادر نما یمحل قیدعوا، قرار تحق نیطرف

 یمحل ها ریکننده با مراجعه به محل کار و درصورت لزوم سا قیتحق" -کار یدادرس نییآ90ماده

که  یافراد ایشوند  یم یمعرف نیطرف یکه از سو یمرتبط وبا استماع اظهارات و اطالعات افراد

موثر واقع شوند در  قیکه بتواند در امر تحق یمدارک و دفاتر یدهد و با بررس یم صیخود تشخ

انجام شده  قاتیالزم را به عمل آورده و تحق یصادره مرجع،بررسموضوعات مذکور در قرار  دمور

 ".دینما یبه مرجع گزارش م یرا با ذکر منابع وافراد مورد مراجعه به طور کتب

 یاحقاق حقوق خود م یکارگر و کارفرما، کارگر برا انیزبان ساده تر در صورت بروز اختالف م به

کارت  مه،یدفترچه ب ،یبرگه مرخص ،یحقوق شیف لیز قبا یبا استفاده از اسناد و مدارک ای ستیبا

 شتغالا ق،یو تحق یبررس یاماره به معنا قیاز طر ایاقرار کارفرما و ایو . . . و  ابیحضور و غ

تواند از اداره کار درخواست  یقانون کار، کارگر م 02طبق ماده. دیخود را در کارگاه اثبات نما

 یاضا کند که کارشناس اداره کار به محل اعزام و از راه هاتق یعنی. دیبنما کارشناسانه یبررس

 یواحد کار ناشتغال کارگر در آ ره،یوغ یمحل قاتیهمکاران، تحق ایشاهدان  یگواه لیمختلف از قب

 .دینما دییرا تا

که  دهیمشاهده شده که هنگام مراجعه کارگر به اداره کار جهت اعزام کارشناس، اعالم گرد" رایاخ

در  یمحل قاتیاز طرف اداره کار جهت تحق یبه بعد کارشناس نیاز ا!! ؟ دیتورالعمل جددس کیطبق 

ق مدارک و یاثبات اشتغال و سابقه کار کارگر اعزام نخواهد شد و کارگر ملزم است تنها از طر نهیزم

 یبر همگان آشکار است که با توجه به عدم دسترس! دیخود را ثابت نما یمستندات معتبر ادعا

 یزیچ نیچن" عمال ره،یو غ ابیو مدارک حضور و غ یحقوق ستیل لیاز قب یران به مدارککارگ

 بامسائل مرتبط  نیاز مهمتر یکینبوده و کارگر در صورت اختالف با کارفرما، در  ریامکان پذ

که کارگر امکان  یدر صورت 02طبق ماده میدیهمانطور که د. شود یاحقاق حقوق خود، خلع سالح م

تواند از اداره کار درخواست  یاسناد و مدارک جهت اثبات سابقه کار را نداشته باشد،م به یدسترس

ر گواهان، یسا ایو  دهیگرد یمعرف یکه توسط کارگر به و یافراد قیتا از طر دیاعزام کارشناس نما

 .دیخود را در ارتباط با اشتغال اثبات نما یموضوع مورد ادعا

 یگفت درواقع عدم احراز سابقه کار دیاست با انیکه در خفا در جرتوطئه  نیا تیاهم زانیمورد م در

کارگر و  یحقوق قانون هیرفتن کل نیاز ب یبه معنا ،ییـ کارفرما یوعدم اثبات وجود رابطه کارگر

" اساسا یرابطه ا نیدر مسئله ارث استکه بدون اثبات چن یعدم اثبات رابطه فرزند تیمشابه اهم

 .دباش یم یمسئله ارث منتف

کارگران سازد، تنها راه  ریتواند دامنگ یکه م یمیتوطئه و عواقب عظ نیا تیاهم زانیتوجه به م با

 یمورد نیکه به چن یودرصورت مییرا نسبت به موضوع آگاه نما گریکدیاست که  نیمقابله با آن ا



لذا . میهستخود واقف  یکه به حقوق قانون میو نشان ده میبار نرو ریز یبه راحت م،یبرخورد نمود

 نیبه چن تیشکا یریگیکه هنگام مراجعه به اداره کار جهت پ یاست در صورت یضرور

صورت از دو  نیدر ا. که آن دستورالعمل را به ما نشان دهند میاشاره شد، درخواست کن یدستورالعمل

 ریغ" امالاگر وجود داشته باشد، ک ایوجود نداشته و  یدستورالعمل نیچن" اساسا ای ست؛یحالت خارج ن

 رانهیگیو پ مینظت یتیخصوص شکا نیدر ا ستیبا یباشد که در هر دو حالت کارگران م یم یقانون

 .ندیدنبال نما(  یعدالت ادار وانیتا د یحت)را  تیبه شکا یدگیمراحل رس یتمام

ضد  یتوطئه ها نیچن یتواند مانع اجرا یم عیما کارگران درسطح وس یو اقدام جد یرسان اطالع

را از ابتدا متوقف ساخته و آن ها را  یو ضد کارگر انهیموذ یپروژه ها لیقب نیو ا دهیگرد یکارگر

 .دیدر نطفه خفه نما

__________ 

محل کار اعم از کارگاه، کارخانه، رستوران  یهرجا در قانون کار از کارگاه نام برده شده، به معنا*

 .باشد یم گریهر محل کار د ایو 

 21/10/0395 - یکارگر یتشکل ها جادیکمک به ا یبرا ینگهماه تهیکم

کارکنان  یها هیاتحاد ونیرسول طالب مقدم در کنگره کنفدراس دیو س یدیشرکت حسن سعگزارش 

  KESK هیترک یعموم

 یبرا هیترک( معلمان)کارگران بخش آموزش  ندگانیاز جمله نما یکارگر ندگانیکنگره نما نیا در

کارگران  یکایسند ریکشورها نظ ریاز سا یهمانانیخود حضور داشتند و م ییکایانجام امور سند

فرانسه، هلند، آلمان، گرجستان،  ل،یتهران و حومه، تونس، نروژ، برز یشرکت واحد اتوبوسران

  .کنگره شرکت داشتند نیدر ا...  رس،قب

 یخارج یکاهایسند یها امیپ نیکردند همچن یسخنران KESK ونیروز اول کنگره مسوالن کنفدراس در

 امیحضور نداشتند پ ندگانشانیکه نما ییشان خوانده شد و کشورها ندگانیحاضر در کنگره توسط نما

که  یس وی یت یآ ونیکنفدراس ندهینما نیکنگره همچن نیدر ا. که فرستاده بودند خوانده شد یها

 .شتباشد حضور دا یتهران عضو آن م یکارگران شرکت واحد اتو بوسران یکایسند

مختلف  یکارگران داشت و کارگران کشورها یجهان یبر همبستگ دیخوانده شده عموما تاک یها امیپ

 .کردند یرا مشخص م هیخود با کارگران ترک یهمبستگ ریبعضا مس

 یکارگر ندگانیکنگره موفق شدند در گفتگو با نما نیکارگران شرکت واحد در ا یکایسند ندگانینما

از کارگران شرکت واحد  تیکشورها مشارکت آنان را در حما ریو سا هیمختلف در ترک یبخش ها

 .جلب کنند ییکایسند یها تیفعال یدر مورد آزاد رانیکارگران ا ریتهران و سا یاتوبوسران

 ونیکنفدراس یتهران و حومه با دعوت رسم یکارگران شرکت واحد اتوبوسران یکایسند ندگانینما

KESK افتندیکنگره حضور  نیدر ا ونیکنفدراس نیر توسط اسف یها نهیو با پرداخت هز. 

 (KESK) هیترک یکارکنان عموم یها هیکل اتحاد ریبا دب یخارج همانانیم یادگاری عکس



 

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

 ی تهران وحومهوبوسرانناکارآمد شرکت واحد ات تیریتوسط مد رگاهیحقوق کارگران تعم عییضت

 تیریو قانون و از همه مهمتر برابر منطق، مد یدر شرکت واحد اتوبوسران یدسته جمع مانیپ مطابق

دست لباس مخصوص فصل گرما  کی. کند هیکارگران ته یساالنه دو دست لباس کار برا ستیبا یم

 .دهد لیفصل سرما به کارگران تحو یدست لباس برا کیو 

به کارگران  یناکارآمد شرکت واحد اتوبوسران تیریمد BRT6سامانه  رگاهیر تعمتماس کارگ برابر

کرده  هیسرد است ته یکه مخصوص روزها یدست لباس کار زمستان کیو توقفگاه فقط  رگاهیتعم

 .تن خود کنند یتابستان لباس زمستان دیشد یاست و کارگران مجبورند در گرما

 تهران و حومه یرگران شرکت واحد اتوبوسرانکا یکایسندبرگرفته از کانال تلگرام 

  رشت یسازمان حمل و نقل و بار و مسافر شهردار کارگرانعدم پرداخت ماه ها حقوق وحق بیمه 

مشکل پرداخت نشدن دستمزد معوقه مجموعه کارگران شاغل در سازمان حمل و نقل و بار و مسافر 

 .هنوز ادامه دارد النیرشت در استان گ یشهردار

 انهیو پا یرانیتاکس ،یاتوبوس ران یها کارگران که در واحد نی، امنابع خبری محلیگزارش به  

مشغول  یوروزمزد یقرارداد ،یمانیرشت به صورت پ یسازمان حمل و نقل و بار و مسافر شهردار

 .ماه حقوق معوقه طلب دارند۳تا  ۲کارند، دست کم



 یو نبود منابع مال ینگیها کمبود نقد نشدن مزد آن عامل پرداخت نیتر مهم نکهیا انیکارگران با ب نیا

مطالبات معوقه کارگران شاغل در سازمان : مطالبات خود افزودند اتیاست، در ادامه درباره جزئ

دستمزد  دنافتا ریو به تاخ ۵۱از دستمزد سال  یرشت به بخش یحمل و نقل و بار و مسافر شهردار

 .شود یمربوط م ۵۹وخرداد سال  بهشتیارد یماها

رشت جدا از مطالبات  یشاغل در سازمان حمل و نقل و بار و مسافر شهردار کارگرانبنا به گفته 

 .پرداخت نشده است یاجتماع نیبه تام ۵۱ها از زمستان سال  آن مهیحق ب ،یمزد

اتفاق افتاده است که روز  یقبل تیریاز مطالبات آنها در زمان مد یادیکارگران، بخش ز نیگفته ا به

 .داده است(  رماهیت ۲۲)وعده پرداخت بخش از آن را امروز پنجشنبه  یفعل تیریذشته چهارشنبه مدگ

 !غذاساز یکارگران ساده؛ ربات ها

 غذاها و رستوران ها هیکارگران ته تیاز وضع یگزارش

 جنت الدیم

دارد سگ اش شرف  د؛یبفروش گاریس ابانیشما اگر کنار خ یعنی! هیرستوران شغل مزخرف یکارگر»

که از  نیا ست؛یصورت اشتباه ن کیرستوران بودن در  یکارگر آشپزخانه ! در رستوران یبه کارگر

غذا و  یخواه یو م یتازه وارد بازار کار شو یو بخواه یبه شهر یمحل خانه ات سفر کرده باش

سه  …یریبگ ادیکار  کیو  یرینم یو از گرسنگ ینکن ییو گدا یدزد ؛یخواب داشته باش یجا

 ریدر غ. یآشپز شو گریسال د ۴۴حدود  دیشا یروز کیکه  نیا دیبه ام یکن یم ییهار سال پادوچ

 «…یاست که کارگر رستوران شو نیبهتر از ا یلیخ یکن یصورت، دستفروش نیا

 .رستوران ها کار کرده بود یسال از عمرش را در آشپزخانه  ۱ساله که  ۳۲ یکارگر

 :لینک متن کامل

http://www.kanoonm.com/2781#more-2781 

 یمحمودآباد شهر رکارگران کوره های آجر پزی   گزارشی درباره

رنگ  یریکاله حص. محمد اما سرش گرم کار است. جهنم کرده هیها، گود را شب کوره یو گرما آفتاب

ماه  2از خواف آمده و  دیگو یخودش م. گل فرو رفته یزانو توتا  شیبه سر دارد و پاها یا و رو رفته

کار  شغولمحمد با سه پسر کوچک و همسرش م. اوردیسال را درب هیبق یاریکتا خرج ب کند یکار م

 .هستند

اند که صورتشان  که آنقدر کار کرده یهاست و کارگران بلند کوره یها دودکش کند یتا چشم کار م 

انگار که کارناوال است و ما . کنند یمان م ها دوره و بچه میچرخ یگودها م یالالبه . همرنگ آجر شده

محوطه،  یباال ندیگو یها به ما م بچه. با آنها سرگرم شوند خواهد یها دلشان م که بچه یشاهنگانیپ

 ابان؟یب نیاستخر؟ آن هم در ا. یآنجا باز روند یاستخر دارند و م

هم  ها یمحل هیبق ست،ین یآنجا که کار. میکن یو کار م مییآ یم نجایا هر سال از خواف دیگو یآقا م زیعز

 رهیدو سه ماه پولمان ذخ یاالقل برا نجایهرچه باشد ا. مشهد یاصفهان و بعض روند یم یبعض

و  دیآ یم رونیب یپشت تور هیهمسرش از سا. میکن یسال زندگ هیبق یبرا میتوان یو م شود یم

 د؟یاوریها عروسک ب چهب یبرا دیتوان یم: پرسد یم
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 یبرهنه، برادر کوچکش را کول کرده و با لباس راه راه قرمزش ال یو پا  ییطال یبا موها کوثر

آنها هر ... و جواد رضایو عل لیکوثر و راح. دهد یجان م ابانیو به خاک و ب دود یآجر م یها خشت

 یو به گود زنند یم رونیب شان یمتر 02شب همراه با پدر و مادر از خانه  مهین 3روز ساعت 

 یآنها هر سال از خواف و مشهد برا. خام کمک کنند یها تا در جا به جا کردن خشت روند یها م کوره

 «شتریدوزار پول ب یبرا»به قول خودشان . ندیآ یم یبه محمود آباد شهرر یدو ماه کار فصل

رنگ  یریکاله حص. م کار استمحمد اما سرش گر. جهنم کرده هیها، گود را شب کوره یو گرما آفتاب

ماه  2از خواف آمده و  دیگو یخودش م. گل فرو رفته یتا زانو تو شیبه سر دارد و پاها یا و رو رفته

کار  شغولمحمد با سه پسر کوچک و همسرش م. اوردیسال را درب هیبق یکار یتا خرج ب کند یکار م

که از او  یو با هر سؤال ندیچ یهم م یخشک را رو یها تر همسرش خشت آن طرف یکم. هستند

. ندینش یاز لبخند م یاش نقش کمرنگ صورت خاک گرفته یو رو کند یهم به محمد م ینگاه پرسم یم

داند و  یرا نبود کار در خواف م یمهاجرت فصل نیا لیمحمد دل. لبخند است نیها هم پاسخ همه پرسش

و اکثر مردم مثل من مجبورند به  خواف خشک شده یها نیزم. یهست و نه کار ینه آب»: دیگو یم

 یآب یمثل او هرسال به خاطر ب گرید یاریاو و بس« .کنند دایپ یبروند تا کار کیدور و نزد یشهرها

 یهم فرق شان یو برا شوند یبزرگ م یدر اطراف شهرها ینینش هیمجبور به کوچ و حاش یو خشکسال

 .قد است میفرزند قد و ن 5 هر چه باشد بهتر از گرسنه ماندن با ؛یچه کار کند ینم

 گرید یکی. کنند یبرهنه در جابه جا کردن خشت به مادرشان کمک م یفرزند کوچک محمد با پاها 2

سال سن دارد دائم نگاهش به سمت 01احمد که . زدن خاک است لیهم آنطرف در سکوت مشغول ب

از احمد . کند یم شتریب رددا یرا که برم ییها تعداد خشت میریگ یعکس م ندیب یتا م. است نیدورب

 یاست و وقت التیاالن تعط یول خوانم یدرس م»: دیگو یم کند؟ یدرس و مدرسه را چکار م پرسم یم

عمو »: دیگو یدائم م شیها حرف یال به ال« مدرسه روم یخواف و م گردم یتابستان تمام شد، برم

 اقتط یبرهنه در گرما یرا با پاتابستان  التیفرزندان محمد تعط «؟یدوچرخه بخر میبرا یتوان یم

 گذرد؟ یفرزندان شما چطور م التیتعط. گذرانند یمحمودآباد م یها ابانیب یفرسا

اند که صورتشان  که آنقدر کار کرده یهاست و کارگران بلند کوره یها دودکش کند یچشم کار م تا

انگار که کارناوال است و ما . کنند یمان م ها دوره و بچه میچرخ یگودها م یالبه ال. همرنگ آجر شده

محوطه،  یباال ندیگو یها به ما م بچه. با آنها سرگرم شوند خواهد یها دلشان م که بچه یشاهنگانیپ

ساله است جلو  0 یجواد که پسر ابان؟یب نیاستخر؟ آن هم در ا. یآنجا باز روند یاستخر دارند و م

فضا . یزراع ها نیاست و زم یسبز کند، یار متا چشم ک میرو یها که باال م از محوطه کوره. رود یم

که از  دهد یرا نشان م درختجواد با دست چند . یبه مزرعه و سبز ابانیاز ب شود؛ یعوض م کبارهی

جواد مدام . است دنیتنها راه رس یزراع یها نیزم کیبار یمرزها. زده رونیب ها نیوسط زم

 شود یم دایهو یآلونک میشو یم کیها که نزد درخت به« .دیپر از مار است مراقب باش نجایا»: دیگو یم

 .ها پارس سگ یو بالفاصله صدا

 دیسع. دییایو ب دیکه نترس کند یو با دست اشاره م دیآ یم رونیاز آلونک ب یرکاب راهنیرپیبا ز یمرد

 3 ینفر دیگو یخودش م. یزراع یها نیوسط زم یحیصاحب مجموعه تفر. ساله است 01 باً یتقر

آب و  یصدا. درکنند یبه آب بزنند و خستگ یها و کارگران تن تا بچه ردیگ یم تین پول بلهزار توما

 یکنار استخر خبر کیش یها از فود کورت و کافه نجایا. پشت آلونک میرو یم. دیآ یپسرها م یشلوغ

اند و  چند درخت قد برافراشته شود، یکه از آب خنک چاه پر م یمانیطرف حوض س کی. ستین

هم  دهم، یزباله انجام م کیهم کار تفک نجایا»: دیگو یم دیسع. بزرگ زباله یها سهیک رگیطرف د



کارگران خودم  شتریهم ب نهایا. آورم یاستخر در م یبرا یزیو هم پول ناچ دارم یرا نگه م میکبوترها

 رجهیش و دائم مشغول شناسند یها و کارگران افغان سر از پا نم بچه« .مانند یم نجایهستند که شب ا

بتواند  دیشا یچاه و آبتن کتابستان، آب خن یگرما نیدر ا. ندیآ یبه نظر خوشحال م. زدن در آب هستند

 .ببرد ادشانیچند لحظه از  یمشکالت را الاقل برا

اند  از آجرها گذاشته یکی یتلفن همراه را ال. هستند یتر، دو مرد مشغول خشت زن کوره آن طرف چند

اهل . کنند یبلند آجر رفت و آمد م یها ستون نیب یریدو مرد کاله حص. ندکن یگوش م کیو به موز

 آورد یمها را از قالب در که خشت طور نیکه حال صحبت دارد، هم یکی. یمشهد هستند و کارگر فصل

 35 یروز یبرا میکن یغروب کار م 5و تا  مییآ یم 3از صبح ساعت »: دیگو یم ندیچ یهم م یو رو

با خانواده  شتریدوزار ب یما برا. دهند یتومن م 32 یکار در مشهد روز نیهم یبرا. هزارتومان

و  ییشو دست اتپه ساخته شده ب کی الی یاست که رو یمتر 02اتاق  کی شانیها خانه «نجایا مییآ یم

 .مشترک یحمام

و دختر ها تنگ هم هستند  اتاق. اند ها برگشته کوتاه به خانه یاستراحت یظهر است و همه برا کینزد

با  رسد ینم ییقدشان به روشو نکهیها به خاطر ا بچه یبعض. یو باز طنتیکوچک مشغول ش یها بچه

خانه . کند یم وتاش دع افغان مرا به خانه یرمردیپ. ندیبشو یشدستیپ ای  اند تا قابلمه پا داخلش رفته

بانداژ دستش مشغول عوض کردن  رمردیپ. ستین یمیقد یو فرش دیسف واریچهار د کیجز  یزیچ

درد  یشکسته، بدجور جا نیدستم هم»: کند یم تیاز درد شکا یظیغل یو با لهجه افغانستان شود یم

پخته  ینیزم بیس دو گردد؛ یو با ناهار برم رود یم رونیب رمردیپ« .ندارم دکتر بروم یپول. کند یم

 .میباش همانشیکه ناهار را م کند یتعارف م. یدست شیپ کیدر 

طرف . پهن شده نیزم یبا چوب و پارچه مسقف شده و نور آفتاب از آن ال به ال رو  ها هاز خان یکی

تنگ  یاز ورود اش یخسته با دو پسر خاک یمرد. تابد یم میندارد و آفتاب مستق یبانیسا چیاما ه گرید

 زیعز. ندیآ یم نجایکار به ا یآنها هم اهل خواف هستند و هر سال برا. شوند یها م وارد محوطه خانه

 یلیخ. شوند یو دو پسر کوچکش هم کنار پدر مشغول وضو گرفتن م دیشو یرا م اش یآقا دست و رو

. کند یاست نگاهش م زانیآو یکه از در ورود یپارچه تور یهمسرش از ال. حال حرف زدن ندارد

 ها یمحل هیبق ست،ین یکارآنجا که . میکن یو کار م مییآ یم نجایهر سال از خواف ا»: دیگو یآقا م زیعز

 رهیدو سه ماه پولمان ذخ یالاقل برا نجایهرچه باشد ا. مشهد یاصفهان و بعض روند یم یهم بعض

 «.میکن یسال زندگ هیبق یبرا میتوان یو م شود یم

 «د؟یاوریها عروسک ب بچه یبرا دیتوان یم»: پرسد یو م دیآ یم رونیب یپشت تور هیاز سا همسرش

 یپاها. خندد یو م آورد یم رونیدامنش پنهان شده باشد، سرش را بانگار که پشت  یا دختربچه

 انها دلش بچه نجایا. کند ینو فکر م یبه عروسک دیشا. مانده زانیو کچل در دستش آو فیکث یعروسک

 .ستین شنیاست یاز تبلت و پل یخبر. خوش است ها یاسباب باز نیبه هم

هستند اما خواف و  یاز هر شهر ید شهر رکوره فعال محمودآبا 01 کارگرانبه گزارش ایران،

تعداد  نجایا ندیگو یم یاهال. دهند یم لیکارگران را تشک نیا یاصل تیمشهد جمع  هیحاش یشهرها

 کیکه از  ینانینش هیحاش. شده ادتریز یرانیچند سال، تعداد کارگران ا نیها کم شده و در ا افغان

. به کوره، از جهنم به جهنم ابانیاز ب ر،یبه کو یسالاز خشک کنند، یکوچ م گرید یا هیبه حاش هیحاش

 .انداز رنج سال با پس هیدو ماه کار و گذران بق یبرا

 استان یمقابل درب ستاد دانشگاه علوم پزشکزنجان  یپرستار انیدانشجوتجمع اعتراضی 



 مقابل درب ستادزنجان استان  یرشته پرستار انیاز دانشجو جمعیتیر،22پیش از ظهر امروز

 .اند استان تجمع کرده یدانشگاه علوم پزشک

در نظر  گذرد، یکه هشت ماه از زمان آنها م یها، عدم پرداخت معوقات در پرداخت ها یعدالت یب

 لیاز دال یمارستانیپرستار ب تیترب استیموظف و س یها فتیدر ش یور نگرفتن ساعات بهره

 .افراد بوده است نیاعتراض ا

کار قرار  تیمحور ها مارستانیطرح ب نیشدن ا ییبا اجرا: اری گفتبه خبرنگاز معترضان یکی

 .شوند یخارج م ت،یها از محور بودن و دانشگاه کیاز آکادم یو رشته پرستار رندیگ یم

 نیاما در کشور ا شود یپرداخته م کیبه صورت آکادم یدر سطح جهان به رشته پرستار: افزود یو

 .شدخواهد  یادیطرح موجب بروز مشکالت ز

و  یدانشگاه التیبا وجود تحص: کرد، ادامه داد یباز یبا جان مردم دینبا نکهیا انیمعترض با ب نیا

اگر  دهد، یرخ م یمارستانیدر حوزه ب یادیز یهنوز در کشور خطاها ،یکارورز یها گذراندن دوره

 ؟!چه خواهد شد جهینت ستیمشخص ن  اتفاق افتد، ها مارستانیپرستاران در ب تیترب

را  انینفر از دانشجو 31ابهر اعالم کرده که  ریالغد مارستانیدر حال حاضر ب نکهیبا اشاره به ا یو

 یگذراندن دوره کارورز یبرا یبخش مارستانیب نیکه ا یدر حال نیا: کرد حیجذب خواهد کرد، تصر

 .شوند یم یزنجان معرف یها مارستانینداشته و کارورزان آن به ب

پرستار  تیو امکانات الزم طرح ترب ها نهیبدون فراهم کردن زم نکهیبر ا دیدانشجو با تاک نیا

کشور نسبت  یپرستار یها نهادها و انجمن شتریدر حال حاضر ب: مطرح شده است، افزود یمارستانیب

 .طرح معترض هستند نیبه ا

کنکور  یها پرستاران را وارد دفترچه نیا یها در حال حاضر قصد دارند کد رشته نکهیا انیبا ب یو

را  یانقالب فرهنگ یعال یاست که طرح هنوز مصوبه شورا یدر حال نیا: کنند، گفت یسراسر

 .ندارد

موجب به خطر افتادن سالمت  یمارستانیپرستار ب تیطرح ترب یاجرا نکهیمعترض با اشاره به ا نیا

دارد که به دنبال قدرت  سالمت قرار یایماف ایقضا نیمتاسفانه پشت همه ا: شد ادآوری  افراد خواهد شد،

 .هستند

 نیبه ا دیبا کنند، یم افتیدر یاردیلیدر استان زنجان هستند که کارانه م یدر حال حاضر افراد یو

 نیکه امور مربوط به پرستاران توسط متخصصان ا ردیپذ یوزارت بهداشت نم  شود، یدگیامور رس

 .شود یریگیحوزه پ

 ییما به جا یبه اشتغال در کشور وجود دارد، صدا لیو ما رکایهزار پرستار ب 05  :معترض گفت نیا

 .میکن یعمل م اریو آتش به اخت رسد ینم

 به داخل چاله آسانسور در مشهددرپی سقوط کارگر یک   مصدومیت شدید

 کی تیر22امروز:مشهد گفت یشهردار یمنیو خدمات ا ینشان پنجم سازمان آتش ستگاهیسرپرست ا

 .شد مارستانیب یسقوط در چاله آسانسور به شدت مصدوم و راه یدر پ یکارگر ساختمان



 یسقوط در چاله آسانسور به شدت مصدوم و راه یکارگر مزبور در پ نکهیا انیبا ب یباقر یمرتض

در حال احداث واقع در  یمجتمع مسکون کیحادثه ظهر امروز در  نیا: شد، اظهار کرد مارستانیب

 .بلوار دانشجو رخ داد

چهار طبقه بود، به  یپروژه ساختمان نیکه از کارگران ا دهید حادثه فرد حادثه نیدر ا: ادادامه د یو

 .کند یاز طبقات به داخل چاله آسانسور سقوط م یکیکار در  نیدر ح یعلت نامعلوم

 دهید فرد حادثه: که کارگر از آن سقوط کرده بود، عنوان کرد یا با اشاره به نامعلوم بودن طبقه یباقر

منتقل و  نیاز داخل چاله آسانسور به سطح زم ،ینشان شماره پنجم آتش ستگاهیامداد و نجات ا میت توسط

 .اورژانس شد یها نیتکنس لیتحو مارستانیاعزام به ب یبرا

 آوار  ریدر دزفول ز یکارگر ساختمانجان باختن یک 

جانش را  دزفول مغازه در حال ساخت در کییک کارگر ساختمانی براثرریزش دیوارتیر،22امروز

 .از دست داد

 قهیدق 03:00حادثه ساعت  نیدزفول ا یشهردار یمنیو خدمات ا یگزارش سازمان آتش نشان به

 .دزفول رخ داد نشیآفر ابانیپنجشنبه در خ امروزظهر

جداره  زشیاعالم حادثه ر یدر پ:عامل سازمان در محل حادثه اظهار داشت ریمعظم فر مد نیعبدالحس

گروه امداد و نجات به محل  ،کارگر کیآوار ماندن  ریمغازه در دست ساخت و زباب  کی یسنگ

 .حادثه اعزام شد

 کارگری:و حر در شهر دزفول عنوان کرد و گفت نشیآفر یها ابانیحادثه تقاطع خ نیمحل ا یو

 .آوار مدفون شده و به علت شدت حادثه جان خود را از دست داد ریز بیتخر نیساله ح ۱۴حدودا 

 .باشند یکارگر م نیخارج کردن جسد ا یبرا یدر حال آوار بردار ۴۲۱ انیناج:فر افزود ممعظ

  یبرق گرفتگکارگردربادرود براثر2کشته وزخمی شدن 

 .بادرود براثر برق گرفتگی کشته وزخمی شدند کاره  مهیدر ساختمان ن کارگر حین کار2تیر،22امروز

 یر گفتگو با خبرنگاران، از مرگ کارگر ساختمانشهرستان نطنز د یپزشک یها تیمرکز فور سیرئ

کاره در کنار مسجد   مهیروز پنج شنبه در ساختمان نظهر  یحوال: در بادرود خبر داد و اظهار کرد

 ییو بنا یجوشکار اتیعمل حالکه در  یتوکل بادرود واقع در بلوار کشاورز دو نفر کارگر ساختمان

 .شدند دیشد یگرفتگ  بودند دچار برق

احمر بادرود بدون فوت وقت و  و هالل ۴۴۱اورژانس  گاهیپا یروهایکه ن نیا انیبا ب یمخلص نیسح

که  یباغبان یبه نام عل دگانید  از حادثه یکی: با دو دستگاه آمبوالنس به محل حادثه اعزام شدند، افزود

 یاتیبود عالئم حپرت شده  نییکاره به پا مهیساختمان ن یاز طبقه ها یکیاز  یگرفتگ  بر اثر برق

 .بادرود درگذشت هیفاطم مارستانیدر ب یپزشکان و عوامل درمان ینداشت و با وجود تمام تالش ها

 هیاز ناح یدچار سوختگ زیحادثه است ن نیا گریساله که مصدوم د ۱۹ یحداد یسیع: اضافه کرد یو

در حال انجام  یو یروو مداوا بر  یبادرود بستر هیفاطم مارستانیاکنون در ب  دو دست شده و هم

 .است



  تیمصدوم رضا نیا یکه حال عموم نیا انیشهرستان نطنز با ب یپزشک یها تیمرکز فور سیرئ

 .است یدر دست بررس یو انتظام یعلت حادثه توسط کارشناسان فن: بخش است، خاطر نشان کرد
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