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 یاقتصاد ژهیمستقر در منطقه و یها یمیپتروش یشرکت ها یمانکاریکارگران پادامه اعتراضات  -

باتجمع مقابل  در پرداخت حقوق ضیو تبع یمانکاریپ یقراردادها یساز کسانیبندرامام نسبت به عدم 

 فرمانداری ماهشهر

 عدم پرداخت حقوق لیه  به دلهفت تپ شکریبرن یعتصاب کارگران نا -

نسبت به وضعیت   تجمعات اعتراضی کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومهادامه  -

 شهرداری تهران شورای شهرو مقابل  3و 2های مسکونی سپیدار  نامعلوم پروژه

بی بالتکیلفی معیشتی وشغلی و نسبت به تاکستان یشهردار یاخراج کارگر79ادامه اعتراضات  -

 تفاوتی کارفرمای شرکت پیمانکاری ومسئوالن طراز اول این شهر

 :یکارگر یتشکلها جادیا یریگیپ تهیکم -

،  یشده است واقع دیدر مورد حداقل دستمزد به آن اشاره وتاک یسه تشکل کارگر هیانیتمام آنچه در ب

  ستیودور از دسترس ن

 :یکارگر یتشکلها جادیا یریگیپ تهیکم -

،  یشده است واقع دیدر مورد حداقل دستمزد به آن اشاره وتاک یسه تشکل کارگر هیانیر بتمام آنچه د

  ستیودور از دسترس ن

 ...  نیو چهارم نی،سومینیموحد،نرگس حس دایو انقالب دختران،آتنا و گلرخ :رانیزنان ا یندا -

 کارگران کارخانه فوالد نطنز ماه حقوق کارگران01پرداخت قطره چکانی  -

 نیقزو شهیشکارخانه  کارگر281ماه حق بیمه 2ماه حقوق و3دم پرداخت ع -

 تهران و حومه یشرکت واحد اتوبوسران یآر ت یب ۵گزارش مشکالت رانندگان و کارگران سامانه  -

 مطالبات یکساله شان دراعتراض به عدم پرداخت یپزشکان طرحاعتصاب سراسری  -

 الر م رضااما مارستانیاعتصاب پزشکان درمانگاه ب -

 تهران و حومه یشرکت واحد اتوبوسران یآر ت یب ۵ سامانه کارگران و رانندگان مشکالت گزارش -

  ۲شماره  فروشگاه افق کوروشنسبت به افتتاح دهدشت  انیبازار دوباره یتجمع اعتراض -

 مقابل وزارت بهداشت« اس یام پ» مارانیتجمع ب -

 سیمقابل دفتر رئ دانشگاه یساز یبه پولنسبت  هیمدانشگاه ارو انیدانشجوتجمع اعتراضی  -

را از دست داده  شیکه پا یا راننده - به کارگر است نیتوه ،یهزار تومان غرامت از کارافتادگ073-

 از کارافتاده کامل محسوب شود دیبا

 همراه است ابتیخطر ابتال به د شیبا افزا یشب کار -

 *اهواز واریزر دیخورش ستکیشرکت ا انفجار جان باختن یکی از کارگران مصدوم حادثه -



 یاقتصاد ژهیمستقر در منطقه و یها یمیپتروش یشرکت ها یمانکاریکارگران پادامه اعتراضات 

باتجمع  در پرداخت حقوق ضیو تبع یمانکاریپ یقراردادها یساز کسانیبندرامام نسبت به عدم 

 مقابل فرمانداری ماهشهر

مستقر  یها یمیپتروش یشرکت ها یمانکاریکارگر پصدها  ماه، روزچهارشنبه بیست وپنجم بهمن

 باتجمع مقابل فرمانداری ماهشهربه اعتراضات دامنه دارشان بندرامام یاقتصاد ژهیدر منطقه و

 .ادامه دادند در پرداخت حقوق ضیو تبع یمانکاریپ یقراردادها یساز کسانینسبت به عدم 

 

شرکت های پتروشیمی های مستقر در منطقه ویژه اقتصادی کارگران پیمانکاری 0371در بهمن ماه 

نسبت به عدم یکسان . …بندرامام اعتراضاتشان را به اشکال مختلف از اعتصاب،تجمع،تحریم غذا و

 .سازی قراردادهای پیمانکاری و تبعیض در پرداخت حقوق بنمایش گذاشتند

حضور در سالن ماه سال جاری  در روزهای اول بهمنفجر یمیپتروش یمانکاریکارگران پ ازجمله

 .وبعبارتی دیگر دست به تحریم غذا زدند دنکرد یخوددار یو صرف وعده ناهار یغذاخور

بدنبال این اعتراضات در اواسط ماه جاری جلسه مدیران منابع انسانی هلدینگ خلیج فارس و اداره 

ت های پتروشیمی های کار منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی ونمایندگان کارگران پیمانکاری شرک

 .منطقه درخصوص یکسان سازی قراردادهای پیمانکاری ورفع تبعیض در پرداخت حقوق،برگزارشد

کارگران پتروشیمی بوعلی وسوم بهمن ماه،  ستیروزدوشنبه بدرادامه اعتراضات این اعتراضات 

اقتصادی  سینا با اعتصاب وتجمعشان خواهان صدور رأی نهایی اداره کار سازمان منطقه ویژه

 .پتروشیمی درهمین رابطه شدند

 عدم پرداخت حقوق لیهفت تپه  به دل شکریبرن یعتصاب کارگران نا



بر بابت اعتراض  یبهمن کارگران ن 22بعد از ظهر امروز چهارشنبه : رانیآزاد کارگران ا هیاتحاد

 .دندیمعوقه اشان دست از کار کش یبه عدم پرداخت دستمزدها

پرداخت حقوق کارگران  ی، طبق روال کنون رانیآزاد کارگران ا هیه اتحادب دهیرس یخبرها طبق

 . است شدهیکارگران انجام م هیهفت تپه جلوتر از بق شکریبر شرکت ن یو ن یکشاورز

 . هستند یآذر و د یکارگران خواهان پرداخت حقوق ماهها نیا

به  یآنان  از بانک مل یانککارت ب ضیخواهان تعو یشرکت به تازگ تیریکارگران ،مد یگفته  طبق

 . بانک انصار شده است

 .آنان را ، منوط به داشتن کارت بانک انصار ذکر نموده است یمعوقه  یشرط پرداخت حقوق ها و

 یما کارگران روز مزد فقط  روز: گفت  رانیآزاد کارگران ا هیتماس با اتحاد یاز کارگران ط یکی

 .میروز کار کرد33هم  یرو 7و 8؛حقوق برج  می،مزد دار میکنیکه کار م

 . میروز کار کرد 22هم فقط  01چون در برج  میخواهیرا هم  م01ما حقوق برج  نیبنابر ا 

سال نو  یها نهیسال ،نگران عدم پرداخت مطالبات و هز انیشدن به پا کیبخاطر نزد کارگران

دست از کار  یبهمن همگ 22بعد از ناهار امروز چهارشنبه  لیدل نیهستند و به هم شانیخانواده ها

 . دندیکش

دسته دارد 31که هر قسمت  باشندیو توسعه مشغول بکار م یبرها در دو قسمت فعل یذکر است ن قابل

 .نفرکارگر دارد21 بایو هر دسته تقر

 .باشندیدر قسمت توسعه مشغول م 0211و  ینفر در قسمت فعل 1500

 رانیآزاد کارگران ا هیاتحاد

 71بهمن  22

نسبت به وضعیت نامعلوم   جمعات اعتراضی کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومهتادامه 

 شهرداری تهران شورای شهرو مقابل  9و 5های مسکونی سپیدار  پروژه

کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و  روزهای بیست وچهارم وبیست پنجم بهمن ماه،جمعی از

 مقابل باتجمع  3و 2های مسکونی سپیدار  ت نامعلوم پروژهنسبت به وضعی به اعتراضاتشان حومه

 .ادامه دادند شهرداری تهرانشورای شهرو



 



 

 یاز اعضا یبهمن ماه تعداد۲۲ روز ،کت واحد اتوبوسرانی تهران و حومهکارگران شر به گزارش

ع تهران دست به تجم یدووسه درمقابل شهردار داریرانندگان شرکت واحد عضو پروژه مسکن سپ

و  یشهردار یمتاسفانه تاکنون ازسو کندیم یروز خود را سپر نیاعتراضات که دهم نیزدند ،ا

از  یکه تعداد یانتظام یرویون ن نیامروز دو ماش. به معترضان داده نشده است  یشهر جواب یشورا

خواستند که به زور پالکادر رانندگان معترض  یضد شورش درآن حضور داشتند م یها ژهیو گانی

 . ادامه داشت ۲۲اعتراض با پالکادر تا ساعت  نیا جمع کنند که با مقاومت رانندگان روبرو شدند و ار

روز از اعتراضات کارگران شرکت واحد عضو  نیازدهمیبهمن ۲۵روز بنابه گزارش همین منبع،

 .برگزارشد تهران یمسکن در مقابل شهردار یتعاون۳و۲داریپروژه سپ

نسبت به بالتکیلفی معیشتی وشغلی وبی  تاکستان یشهردار یخراجکارگر ا39ادامه اعتراضات 

 تفاوتی کارفرمای شرکت پیمانکاری ومسئوالن طراز اول این شهر

ماه اخراج از کار نسبت به بالتکیلفی معیشتی 08پس از  تاکستان یکارگر شهردار79اعتراضات

 .ین شهر ادامه داردوشغلی وبی تفاوتی کارفرمای شرکت پیمانکاری ومسئوالن طراز اول ا

 یشهردار یخدمات ینفر از کارگران قرارداد ۷۹بهمن،22براساس گزارش رسانه ای شده بتاریخ

هستند، با اتمام قرارداد از « پاکراه» یمانکاریشرکت پ تیکه تحت مسئول نیتاکستان در استان قزو

 .کار اخراج شدند

اداره کار شهرستان  یدگیرس اتیه در تیشده با طرح شکا کاریآن زمان تاکنون کارگران ب از

 .آنها هنوز ادامه دارد یفیاند اما بالتکل کار خود شده  مطالبات معوقه و بازگشت به ریگیتاکستان، پ



 یسال در بخش خدمات ۸تا  ۶کم  تاکستان که دست یشهردار یاز کارگران اخراج یکی نهیزم نیا در

 یکاریب مهیب یمقرر انیحال حاضر دو روز به پادر : دیگو یدارد، م یتاکستان سابقه کار یشهردار

 .نگران کرده است شیمسئله ما را از مدتها پ نیو ا ماندهیهمه ما باق

 یادیز یو خدمات یصنعت یکار به واحدها یام در جستجو  که اخراج شده یجده ماهیدر ه: دیگو یم یو

همکاران  ریمن و سا یبرا یکار چیلحظه ه نیتا ا ام؛ یسن طیشرا لیام اما به دل مراجعه کرده

 .نشده است دایپ ام یاخراج

 نیکه چند میبازگشت به کار هست یبرا طیشرا جادیهمکارانم به دنبال ا ریمن و سا یدرحال: گفت او

حل اختالف اداره کار تاکستان  اتیو ه صیتشخ اتیماه است احکام بازگشت به کار خود را از ه

 اشتغالتاکستان با  یو نه مسئوالن شهر یمانکاریرفرما شرکت پوجود نه کا نیبا ا میا کرده افتیدر

 .ستندیموافق ن یشهردار یدوباره ما در بخش خدمات

 :یکارگر یتشکلها جادیا یریگیپ تهیکم

 یشده است واقع دیدر مورد حداقل دستمزد به آن اشاره وتاک یسه تشکل کارگر هیانیتمام آنچه در ب

  ستی، ودور از دسترس ن

کارگران  یتوجه به خواست واقع یو ب یمستقل کارگر یده ها سال است بادور زدن تشکلها تیحاکم

! بسته  یکار پشت درها یعال یکارگران، در شورا یوحداقل دستمزد را برا(  دوزدیو م ُبردیخود م)

  .کندیم نییسطح تع نیتر نییدر پا

و  میوبودجه و تحر ینگیر کمبود نقدب یرنگا رنگ ، مبن یاست که عالرغم اعالم دولتها یدر حال نیا

 ییتوانا یهست، که دولت براحت ادوگستردهیوذالک ، درآمد دولت   آنقدر ز رهیوغ یرکود اقتصاد

  .شده را داشته باشد نییپرداخت حقوق کارگران به مقدار تع

 نینترییپا نییتعداران است با  هیمنافع سرما یغافل ماند که اساسا دولت که حام دینبا تیواقع نیاز ا لذا

 . کندیندارد دو تا هدف را دنبال م یهمخوان یبا تورم جار یسطح دستمزد که حت

 ! از آنان شیوبستن راه پس وپ.به کارگران  ریبخورو نم استیاعمال س -۲

است از  دهیخود تراش یکه برا ییکذا ییها نهیدولت هز یمعن نیبد ،ینگینقد یجبران کمبودها -۲

 . کندیخت مکارگران پردا بیج

هر  گریواز طرف د. میدستمزد اعتراض دار نییتع انهیسه جانبه گر ا یتاکنون وهیش نیمصرانه به ا ما

تومان را به تاراج بردن آشکار  ونیلیم ۵ زانیشده کمتر از حداقل دستمزد به م نییاز دستمزدتع زانیم

تشکلها  گرید با یضد کارگر مناسبات نیهمه ا دنیبرچ یو برا. میدانیکار م یرویماحصل دسترنج ن

 .....زد میرا گره خواه ادواعتراضمانیوکارگران ، فر

 یکارگر یتشکلها جادیا یریگیپ تهیکم

 ۷۶بهمن  ۲۵

 !دیمقدس گرد زیخانمان سوز ن یبال نیشدن خط فقر، ا یبا اعالم مل:یمراد ریجوانم

که توسط متفکران طبقه  یرگید دهیو هر پد یمل یدار هیسرما ،یپول مل ،یمل تیامن ،یمل منافع

 یفرودستان جامعه، باور و تئور یچیاز منافع خود در مقابل تعرض و سرپ یحاکمه  بر اساس پاسدار



آن به باور  لیدر تبد یسع ،یو دولت یحکومت ستمیس یابزارها یریشود و با بکارگ یآن خلق م سیتقد

افراد جامعه به جرم تابو  رد،ینگو پرستش عموم جامعه قرار  رشیدارند، چنانچه مورد پذ یعموم

صاحبان قدرت مواجه  زیبا برخورد قهرآم رهیو غ یشده مل دهیبه مقدسات تراش یاحترام یو ب  یشکن

  .گردند یم

که  یتوده ا یو هر مطالبه ا یشدن حقوق اجتماع مالیچهل سال گذشته، هر گونه اعتراض به پا یط

 یکیدوئولوژیو ا یفکر یطره انداخته است، دستگاههارا به مخا هیصاحب قدرت و سرما تیمنافع اقل

 یو مذهب یمل یتعرض به ارزش ها  یرا به بهانه ها یعموم یطبقه حاکمه، اعتراضات و خواستها

 .اند دهیبخش تیمستوجب سرکوب و مجازات دانسته و به اعمال سرکوبگرانه خود مشروع  رهیو غ

مجزا و  نیبه سرزم رانیا لیتبد یخود برا تیاکمتحت ح یائیصاحبان قدرت در محدوده جغراف تالش

کم درآمد، زن و جوانش آورد و  ریرا سر کارگر، معلم، مزدبگ یکه بتوان هر بالئ ایاز دن دهیبر

منحصر خود  یسنتها و باورها ن،یاست و قوان رانیا نجایا نکهیبه بهانه ا یتوده ا یبتوانند به خواستها

اعتصاب کارگر به خاطر به . چهل ساله را پشت سر گذاشته است یکنند، دوره ا یرا دارد، دهن کج

زورگو و غاصب و دزدان و چپاولگران، حرام اعالم  انیو آرامش کارفرما تیخطر انداختن امن

 یها یزاددهند، کردند، آ یم لیاز جامعه را تشک یمیکردند، به زور حجاب را بر سر زنان که ن

خط و نشان ها مطابق قانون نوشته  نیاز ا کیاز هر  یچیو سرپ دیممنوع و حرام اعالم گرد یاجتماع

 .دیسزاوار سرکوب و زندان و شکنجه گرد یمل یمنحصر درون مرزها

 ریمعاون وز «یدریم»کارگران،  یحداقل دستمزد برا نییسال، زمان تع انیو در هنگامه پا اکنون

خط فقر تازه کشف . کند یم یا معرفدر مورد خط فقر ر یاقتصاددانان مل «یمن درآور» شهیکار، اند

کارگران را از آنچه که تا حاال  شتیمع اریخواهند با آن رسما ع یاست که م یا لهیح نیشده، آخر

خط فقر  دیجد ارینفره ع 2خانواده  کی یهزار تومان برا 911. کاهش داده اند، کمتر و سبک تر کنند

و  زندیاز جا برخ «یمل»واژه مقدس  دنیانسان با شن ونیلیکرده اند و انتظار دارند دهها م نییتع یمل

. و غارتشان بپردازند اولمدافعشان آسوده خاطر به چپ یو دم و دستگاهها انیهورا بکشند تا کارفرما

 یخط فقر با مخالفت شورا یباال زانیحداقل دستمزد به م شیافزا یسال است  کارگران برا انیسال

و  یرکود اقتصاد م،یتحر ،یسازندگ تیجنگ، اولو»مانند  یاساس یب دهیعد یکار به بهانه ها یعال

. مواجه هستند یحکومت یهاهمه دستگاه یها یهمراه با سرکوبگر «یمل دیاز تول تیضرورت حما

مبارزات  یخط فقر است، ول ریگرچه همچنان دستمزد، پنج برابر ز یطوالن انیسال نیا یاما ط

طرف مقابل  یبکاریوقفه ادامه داشته و هر ترفند و فر یمزد مطلوب خود ب شیبر سر افزا یکارگر

  .است دهیگرد یخنث

شده خود که  مالیکسب حقوق دهها سال پا یمردم برا یابانیو خ یسراسر زشیبعد از خ حاال

دهند و  یم لیبخش اعظم شرکت کنندگان را تشک یکاریاز فقر و ب دگانید بیو آس کارانیکارگران، ب

 دیام نیاست، آخر دهیبخش یشتریتوان ب ،یطبقات یاروئیگران را در روکار تیخود، موقع نیا

  .بسته شده است یخط فقر مل« تاس»و مدافعان آنان به  انیاکارفرم

 هیپردازان خدوم سرما یبه واژه شوم فقر، از جانب مقامات و تئور یطور حتم چسباندن واژه مل به

با باخت همراه خواهد  زیکارگران ن بیجهت فر یبخت آزمائ نیبه عنوان آخر انیداران و کارفرما

 اساتاحس زانندهیبه اصطالح برانگ یها یبکارینوع فر نیعموم جامعه و بخصوص کارگران با ا. بود

از فقر،  ریغ یزیمقدسات چ نیاند که از ا افتهیکامال آشنا هستند و به تجربه  یو مذهب یمل ،یقوم

شده،  لیجامعه تحم تیب طبقه حاکمه به زور بر اکثرو بستن دهان که از جان ضیتبع ،ینابرابر



خود  یاربهره برد یبرا یصاحب ثروت و قدرت از هر امکان و مجال تیاقل یگردد ول ینم بشانینص

 .برخوردار است

 یانسان امروز ستهیشا یو حق زندگ مینخورده ا هایباز بیکارگران همچنانکه تا به امروز فر ما

ضرورت و  ت،یخود در مقابل هر نوع اولو یرن را مطالبه و خواست فورمد یمطابق با استانداردها

و از مبارزه  میداران، قرار داده ا هیسود سرما نیو تأم یو نجات اقتصاد بحران دیملزومات چرخش تول

تا دست  شتریبا توان ب زیدر ادامه ن م،یدست بر نداشته ا یو ضرور یخواست انسان نیتحقق ا یبرا

خوار و مقامات هر طور که  رهیاقتصاددانان ج. کرد میخود مبارزه خواه یخواستها یبه تمام یابی

 یبه آن از پا دنیاست و تا رس شیما رفاه، آرامش و آسا اریمع. اورندیب نییرا پا شتیمع اریع لندیما

 .نشست مینخواه

 22/00/71      یمراد ریجوانم

 ...  نیو چهارم نی،سومینیموحد،نرگس حس دایو انقالب دختران،آتنا و گلرخ :رانیزنان ا یندا

 زیو آنها ن 88 یو آتنا ها و گلرخ ها یانقالب امتداد ندا آقا سلطان،ترانه موسو ابانیشمار زنان خ یب

 یم ستی، حقوق زن جهان ینه غرب ینه شرق ،ینه توسر یبا شعار نه روسر 29مارس  8امتداد 

 یاهیکه س ییها و قرچک ها نیزدند تا او ادیشهر فر یها یو بلند ابانهایکه زنان از خ یحق. باشند

آتناها و گلرخ ها و دختران انقالب را  نیآهن یخامش صبح نشنود مشتها الیکه به خ دیچ حانیشبش ر

 !را یاریاخت یو اجبار و ب یظلم و تباه نیا میریپذ ینم ندیگو یکوبند و م یم وارشیکه به د

چند دهه خرد کردن کرامت و  یحقوق ین به چند دهه بنه گفت یروزها نیتمام شور و شعف ا با

به  ندیگو یو م ستندیا یدختران انقالب که م یزنان، با تمام شجاعت و جسارت ستودن یحرمت انسان

دو تن از  یشهر تب آلود است وقت یروزها نیحال ا میده ینم تیرضا یو آزاد یکمتر از برابر

و  یکنند ، آتنا دائم یم یبا ورق جانشان باز رفتنیو نپذ ندیو جنگ ستادنیا نیا یانقالب برا راندخت

از  شانیرقانونیغ دیبهمن ماه در اعتراض به ضرب و شتم و تبع 23که از روز شنبه  ییرایگلرخ ا

غذا  بروز اعتصا نیازدهمیبه زندان قرچک دست به اعتصاب غذا زدند و هم اکنون در  نیزندان او

 .دروز اعتصاب خشک هستن نیو چهارم

 شهر تب آلود است یروزها نیا حال

مادر و پدر آتنا از وخامت حال  یبه قلب فشرده شده از درد و نگران هیقضائ یجواب قوه  یوقت 

 !انداختنشان است رونیو از اتاق ب یتفاوت یدخترشان ب

 ریتوان هر شب در مس یاشک خواهران آتنا را م یردپا یشهر تب آلود است وقت یروزها نیا حال

 دیه،سپیشب س انیپا اریخواهر طاقت ب ندیبگو شانیبه دلبندشان، آتنا روندیکه م دیدان قرچک دزن

 !است

سال  ۹دفاع از حقوق کودکان و زنان و مخالفت با اعدام به  نهیدر زم تیفعال لیکه به دل یمیدا اتنا

در باره  ییه هاو  دستنوشت یبه جرم نوشتن کتاب چاپ نشده ا زین ییرایزندان محکوم شد و گلرخ ا

 .سنگسار به شش سال زندان محکوم شد

 یمتماد یها یبا پرونده ساز نیخواهران اتنا و همچن یبرا یچند سال گدشته با پرونده ساز یط در

 دیبا تبع نکیدر هم شکنند و ا تیزنان مصمم را در دفاع از انسان نیدر زندان تالش کرده اند اراده ا

خواهند  یباشد م یم یاسیس ریغ میجرا یکه محل نگهدار نیچک ورامزنان استوار قدم به زندان قر



گذاشتن از جانشان دست به اعتراض زده اند و  هیسرو قامتشان را خم کنند که آتنا و گلرخ با ما

زنان  هیخود را بر عل افتهینظام  تیضد طیاست که در تمام شرا یبا حاکمان مایجان آنها مستق تیمسؤل

 . حکام نشان داده اندو ا نیدر تمام قوان

در زندان  یتیجنس ضیتبع هیبه جرم دفاع ازحقوق کودکان و مبارزه عل ییرایو گلرخ ا یمیدا اتنا

 . هستند

اراده  یاسیس انیزندان یبا لگد مال کردن حقوق انسان دیتوانیو نم ستیآتنا و گلرخ در زندان ن یجا

 .دیانها را در هم بشکن نیآهن

 !ندارد ستادنیخود سر باز ا یانسان تیدر راه کسب هوکه جنبش زنان  همانطور

 رانیزنان ا یندا

 71بهمن  22

 کارگران کارخانه فوالد نطنز ماه حقوق کارگران61پرداخت قطره چکانی 

 افتیرا در 71از حقوق مهرماه  یبخش یبعد از گذشت مدت: فوالد نطنز کارخانه  از کارگران یکی

 .میا کرده

حقوق  هیبخش از حقوق مربوط به پا نیا: افزود یوبهمن،22ی شده بتاریخبراساس گزارش رسانه ا

از حقوق را در  یمیاست که به صورت ُخرد به ُخرد به کارگران داده شده است که حدود ن یکارگر

 .ردیگ یبر م

مسائل  گریو د تیحق مسئول فت،یبخش دوم حقوق که شامل حق ش: کارگر فوالد نطنز گفت نیا

 .پرداخت شود یتا چه زمان ستیهنوز پرداخت نشده است و مشخص ن شود یم

 شود، یبخش از حقوقتان پرداخت م نیکه ا ندیگو یمسئوالن فوالد نطنز دائماً به ما م: کرد حیتصر یو

باز  تیوضع نیبا ا م،ینوروز هست امیا کیکه نزد ییندارد و از آنجا یو زمان مشخص خیتار چیاما ه

    .شد میخود خواه هم شرمنده خانواده

که در چند روز گذشته  71از حقوق مهرماه  یبا پرداخت بخش:گفتاز کارگران فوالد نطنز گرید یکی

از  یو بخش 72و اسفند  یمهر، آبان، آذر، د یها به صورت ُخرد ُخرد پرداخت شده است، حقوق ماه

 نیو تا ا میشرکت طلب کار هست نیرا از ا یسال جار ماه یآبان، آذر و د یها و ماه 71حقوق مهرماه 

 .میا نکرده افتیحقوق در میماه حدود هشت ماه و ن نیبدون احتساب ا میهست ماه همنلحظه که اواخر ب

 نیقزو شهیشکارخانه  کارگر581ماه حق بیمه 5ماه حقوق و9عدم پرداخت  

 .پرداخت نشده است نیقزو شهیشکارخانه  کارگر281ماه حق بیمه 2ماه حقوق و3

نفر است، در  ۲۸۲که تعداد آنها حدود  نیقزو شهیکارگران ش ،بهمن رسانه ای شد22ه گزارشی کهبناب

 ماهیآبان، آذر و د یها ما مربوط به طلب ماه یمطالبات مزد: طلب وصول نشده خود گفتند حیتوض

 پرداخت نکرده( یآذر و د) هما را در دو ماه گذشت مهیکارفرما حق ب نیهمچن. شود یم یسال جار

 .است



با  میا کرده افتیدر رایدستمزد مهر ماه را اخ: گفت نیقزو شهیاز کارگران شاغل در کارخانه ش یکی

را در  مان یا مهیو ب یاز مطابات عقب مانده مزد یگریحال کارفرما وعده پرداخت بخش د نیا

 .داده است یآت یها هفته

در آستانه : گفت م،یسال سابقه کار دار ۲۲تا  ۲۵ نیانگیصورت م هرکدام از ما به نکهیا انیبا ب یو

 یموقع از سال حداقل بخش نیسه ماه گذشته، کارفرما در ا یجدا از مطالبات مزد ۷۹نوروز و سال 

 .است فتادهیاتفاق ن نیاما هنوز ا کرد یرا به کارگران پرداخت م یسال جار یدیاز ع

 تهران و حومه یواحد اتوبوسرانشرکت  یآر ت یب ۵ سامانه کارگران و رانندگان مشکالت گزارش

 .باشد یم شیگرما ستمیشوفاژ نمازخانه خراب است و نمازخانه در حال حاضر فاقد س اتوریراد

رغم مراجعات کارگران به  یندارند و عل ییدستشو عیدر داخل توقفگاه ما یحت یبهداشت یها سیسرو

 .اثر داده نشده است بیصورت گرفته ترت یها یریگیو پ نیمسئول

 طیشرا تیریهر زمان اعتراضات و تجمعات کارگران کمتر شد؛ مد یسنندج مانیپ تیرمدی دوره در

اعتراضات  دیروند با نیاز ا یریجلوگ یبرا. کارگران را پرداخت نکرد یایکار را سخت تر و مزا

 .ابدیگسترش 

 تهران و حومه یکارگران شرکت واحد اتوبوسران یکایسندبرگرفته از کانال تلگرام 

 ی دراعتراض به عدم پرداخت مطالبات یکساله شانپزشکان طرحاعتصاب سراسری 

ی سراسر کشوردراعتراض به عدم پرداخت پزشکان طرح روزچهارشنبه بیست وپنجم بهمن ماه،

 .مطالبات یکساله شان دست به اعتصاب زدند

در  یکان طرحپزش یها، اعتصاب سراسر و وعده داتیتهد رغمیپزشکان، عل یبه گزارش کانال خبر

 .کرده بودند، آغاز شد یکه اعالم آمادگ یاکثر مراکز

 ۲۵صبح امروز چهارشنبه  ل،یشهر ذ ۲۲۵کا در حدود  بیاز پزشکان ضر یگزارشات برخ براساس

 :اجتناب کردند راورژانسیغ مارانیب تیزیها و و بهمن از حضور در درمانگاه

 كاشمر -۲

 بردسكن -۲

 تایباد -۳

 بجستان -٤

 بت جامتر - ٥

 ایذه - ٦

 باغ ملك- ۹

  رامهرمز- ۸

   امیدیه- ۷



 بهبهان- ۲۲

 مسجد سلیمان- ۲۲

 دزفول- ۲۲

 خوي -۲۳

 تكاب -۲٤

 دورود-۲۵

 گودرزیال-۲۶

 بروجرد-۲۹

 ازنا-۲۸

  کوهدشت-۲۷

 خلخال -۲۲

 خرمدره -۲۲

 ابهر -۲۲

 خدابنده -۲۳

 شهربابک -۲۲

 رفتیج -۲۵

 بم -۲۶

 اندیمشك-۲۹

 بناب -۲۸

 شبستر -۲۷

 هریس -۳۲

 اهر -۳۲

 اسكو -۳۲

 آذرشهر -۳۳

 عجب شیر -۳٤

  بستک -۳۵



 بندر لنگه - ۳۶

 دهدشت -۳۹

 نوراباد -۳۸

 پارس آباد -۳۷

  علي اباد كتول-٤۲

 نكا -٤۲

 نیاسفرا-۲۲

 طبس -۲۳

 شاهرود-۲۲

 نقده-۲۵

 الر-۲۶

 هیاروم -۲۹

 جانیدل -۲۸

 محالت -٤۷

 ساوه -٥۲

 استهبان -٥۲

 المرد -٥۲

 نکا -٥۳

 اروجف -٥٤

 بجنورد -٥٥

 روانیش -٥٦

 زرقان -٥۹

 هیاسد -٥۸

 هیزرند -٥۷

 جاجرم -٦۲

 تنکابن -٦۲



 یآغاجار -٦۲

 شهیسرب -٦۳

 فارس روزابادیف -٦٤

 لمید -٦٥

 درگز -٦٦

 ورزقان -٦۹

 بهشهر -٦۸

 گلوگاه -٦۷

 زیراب -۹۲

 مرند -۹۲

 خورموج-۹۲

 یگرم-۹۳

 مرودشت.۹۲

 محمود آباد.۹۵

 گراش.۹۶

 دیاقل.۹۹

 سرخس.۹۸

 بروجن.۹۷

 خواف.۸۲

 رزن.۸۲

 بهار.۸۲

 کبودر آهنگ.۸۳

 نیفامن.۸۲

 بدیم.۸۵

 اردکان.۸۶

 اسوجی.۸۹



 رجانیس.۸۸

 سرپل ذهاب.۸۷

 صحنه.۷۲

 بافق.۷۲

 مهران.۷۲

 آباد یحاج.۷۳

 نابیم .۷۲

 سلماس.۷۵

  آشخانه.۷۶

 رودان.۷۹

 گناباد.۷۸

 پلدختر .۷۷

 سپید دشت.۲۲۲

 شوش .۲۲۲

  الشتر.۲۲۲

 اق قال.۲۲۳

 نور.۲۲۲

 داراب.۲۲۵

 آباده.۲۲۶

 چالدران.۲۲۹

 تاکستان.۲۲۸

 نهاوند.۲۲۷

 جانیکم.۲۲۲

 چابهار-۲۲۲

 اردستان-۲۲۲

 بندر گناوه-۲۲۳



 اسدآباد-۲۲۲

 لنده-۲۲۵

 الر امام رضا مارستانیاعتصاب پزشکان درمانگاه ب

عدم الر در اعتراض به  مارستانیاز پزشکان درمانگاه بچهارشنبه بیست وپنجم بهمن ماه،جمعی  روز

 .افتندیمعوقاتشان در محل کارشان حضور ن افتیدر

،پزشکان متخصص شهر الر، طبق قرار ۷۶بهمن ماه  ۲۵امروز به گزارش یک منبع خبری محلی، 

به  میو موارد ناعادالنه، تصم ساله کیپرداخت معوقات  ریجهت اعتراض به تاخ یسراسر کشور

 .داشتند رانیبا پزشکان سراسر ا یهمراه

  ۲شماره  فروشگاه افق کوروشنسبت به افتتاح دهدشت  انیبازار دوباره یراضتجمع اعت

و ااصناف شهردهدشت در اعتراض به افتتاح و  انیبازارروزچهارشنبه بیست وپنجم بهمن ماه،

 .دست به تجمع زدند2افق کوروش  یا رهیزنج یها فروشگاه یانداز راه

فروشگاه افق کوروش در شهر دهدشت  یاندازهاست که راه  مدت ،به گزارش یک منبع خبری محلی

کرده  لیتبد یو اقتصاد یبحران اجتماع کیشده و کار را به  لیشهر تبد نیا انیبازار یبه دغدغه اصل

 .است

تهران  یعنیالزم را از مرکز  یمجوزها یتمام هیلویفروشگاه که به گفته مسئوالن شهرستان کهگ نیا

 .دشت افتتاح شددر ده ۷۵سال  وریدر شهر کند یاخذ م

 یلیتجمع کرده و خواستار تعط ۲فروشگاه شماره  یتجمع خود جلو نیدهدشت امروز در دوم انیبازار

 .فروشگاه شدند نیا

و  کند یم یغاتیمانور تبل یخاص یکاالها یفروشگاه افف کوروش رو: گفت یدهدشت انیاز بازار یکی

آنها حساس  یکه مردم کمتر رو گرید یکاالها یو در عوض رو فروشد یم یم دیخر متیق ریز یحت

 .فروشد یم متیهستند، چند برابرق

 یتومان از شرکت کاله ول ۶۹۲۲ میخر یرا ما م لویک ۲/۵مثالً ماست سون : گفت یبا ذکر مثال یو

هست  دشیتومان خر ۲۲۹۵که  نوورایج تریل میدر عوض الوئورا ن یتومان ول ۵۶۲۲ فروشد یاون م

 فیتومان و با تخف ۵۲۲۲جلد  یزدند، رو متیمصرف کنندگان ق تیمان حمارا که بدون نظارت ساز

تومان  ۲۹۲۲ باً یتقر دیو عرف بازار با یکه از نطر قانون یتومان در صورت ۲۲۲۲فروشد  یم

 .بفروشد

را به وجود آورده که با  یتیاز نارضا یگزارش افتتاح فروشگاه اول در دهدشت موج نیا براساس

 ییو اشتغالزا دیو تول ییدرآمدزا یو کشاورز یصنعت یها شهرستان در حوزه نیا نکهیتوجه به ا

آوردند که با توجه به راه  یرو یو فروشگاه یخدمات یها شهر به شغل نیندارد جوانان ا یخاص

ها مانده  مغازه هیقسط وام و کرا نیبارسنگ ریافق کوروش اکثراً آنها با مشکل مواجه شدند و ز یدازان

 .هم از شهر مهاجرت کردند یا رشکسته و عدهو یو تعداد

 مقابل وزارت بهداشت« اس یام پ» مارانیتجمع ب



بار چندم مقابل وزارت  یبرا «اس یپ ام»مبتال به  مارانیب یها خانواده ،(بهمن22)روز گذشته صبح

 .بهداشت تجمع کردند

صبح « اس. یپ.ام»به کودکان مبتال  نیاز والد یشماربهمن رسانه ای شد،22براساس گزارشی که 

نادر مقابل  یماریب نیا ازیمورد ن یبار چندم در اعتراض به در دسترس نبودن دارو یروز گذشته برا

 .وزارت بهداشت تجمع کردند

« اس یام پ» مارانیب یافراد، دارو نیبه گفته ا. صبح روز گذشته آغاز شد 7تجمع از ساعت  نیا

  .ردیگ یاز کودکان قرار م یمحدود یتعداد اریا تنها در اختداروه نیبوده و در حال حاضر ا یواردات

بهمن  02 خیما در تار: تجمع اظهار داشت نیا لیدر خصوص دلاس یپ مبتال به ام مارانیاز ب یکی مادر

کودکان ما به وجود آمده بود مقابل سازمان غذا و دارو اعتراض خود  یکه برا یمشکالت لیماه به دل

با  یکارگروه کیروز  3 یال 2سازمان قول دادند که پس از گذشت  نیا نئوالو مس میرا اعالم کرد

 .مشکالت فرزندانمان برگزار شود یبررس یبهداشت برا ریحضور معاونان وز

مانند ارتوپد و  یدرمان یها نهیمسئوالن وزارت بهداشت به ما وعده دادند که هز نیهمچن: افزود یو

 نیانجام شود اما پس از چند روز از ا گانیبه صورت را ها تانمارسیفرزندان توسط ب یچشم ناتیمعا

بودن  کینزد لیلکه به ما اعالم کردند به د میها مجدداً به مسئوالن وزارت بهداشت مراجعه کرد وعده

 .برگزار خواهد شد امیا نیجلسه پس از ا نیدهه فجر ا

که  میابیابل وزارت بهداشت حضور که مق میگرفت میمطالباتمان مجدداً تصم یریگیپ یگذشته برا روز

داده  مینفر از کودکان آنز 31اند که به  به ما اعالم شد که جلسه برگزار شده است و مسئوالن وعده داده

 ها میآنز نیکه ا کردند یمصرف م 1و  کی پیت میآنز اس یپ از کودکان مبتال به ام یبرخ. خواهد شد

دارو به  نیکه ممکن است مصرف ا یمارانیشود و به ب کاربرد نداشته و قرار شد مقدار آنها کمتر

 .داده شود شود یها کمک م بهبود آن

 یمسئوالن وزارت بهداشت مجدداً وعده دادند که برا نیهمچن: افزود اس یپ کودک مبتال به ام نیا مادر

اقدام در سال  نیکه مقرر شد ا ردیآنها قرار بگ اریشود و در اخت هیته میآنز مارانیاز ب گریدو گروه د

  .انجام شود ینوروز التیو پس از تعط ندهیآ

مجدد توسط  ناتیو معا یاند که پس از بررس مسئوالن وزارت بهداشت اعالم کرده: گفت انیدر پا یو

از  یاریاست که بس یدر حال نیقرار خواهد گرفت که ا مارانیب اریدر اخت ها میآنز نیپزشکان ا

 مارانیب نیا یها در حال حاضر خانواده. اند کرده افتیدر یماریب هیدییکودکان از پزشکان خود تأ

 نهیدرمان کودکانشان هز یتومان برا ونیلیم 2هزار تومان تا  811و  ونیلیم 2حدود  یمبلغ انهیماه

 .ردیرا هم بر عهده بگ نهیهز نیکه قرار شد وزارت بهداشت ا کنند یم

  سیمقابل دفتر رئ دانشگاه یساز یبه پول نسبت هیدانشگاه اروم انیدانشجوتجمع اعتراضی 

در  هیارشد دانشگاه اروم یکارشناس انیاز دانشجو یجمعظهر روز چهارشنبه بیست وپنجم بهمن ماه،

 .دانشگاه تجمع کردند سیها در مقابل دفتر رئ دانشگاه یساز یاعتراض به پول

 هیدوره روزانه دانشگاه اروم انیکه توسط دانشجو یتجمع اعتراض نیا در، برپایه گزارشات منتشره

دانشجو پول »از جمله  ییآنها شعارها یدر دست داشتند که رو ییپالکاردها انیبرپاشده بود، دانشجو

 .نقش بسته بود رهیو غ« ها دانشگاه یساز ینه به پول»، «ندارد، مسئول مشکل ندارد



 نهیکه هز یواحد ۳ یمردود تجمع به پرداخت دروس نیدر ا انیدانشجو نیهمچن بنا بهمین گزارشات،

 ایداده شود  فیتخف دیاست که با نیا انیهزار تومان است، اعتراض دارند و مطالبه دانشجو ۶۲۲آن 

 .گرفته نشود نهیهز نیا

را از دست داده  شیکه پا یا راننده - به کارگر است نیتوه ،یهزار تومان غرامت از کارافتادگ639

 داز کارافتاده کامل محسوب شو دیبا

چپش را از  یبپردازند که پا یا به راننده یهزار تومان غرامت از کارافتادگ ۳۹۱اگر قرار است فقط 

 .نپردازند بهتر است چیدست داده، ه

 زانیم ،یپزشک یها ونیسیچپش را از دست داده و در کم یکه پا یوانیراننده مر ،«یضیکمال ف»

هزارتومان غرامت ماهانه تعلق  ۳۹۱ه او فقط اند و ب کرده نییاو را چهل درصد تع یازکارافتادگ

شده، اعتراض دارد و  دییات زین دنظریروزها دوباره به حکم صادره که در تجد نیاست، ا گرفته

 ؟!هزار تومان چه کنم ۳۹۱ یامرار معاش ندارم؛ با پنج سر عائله و ماه یبرا یراه: دیگو یم

در ارتباط با سرنوشت ( یو کارشناس حقوق یدادگستر لیوک)مقدم  رضایعل ،براساس گزارش منتشره

 نیبا فلسفه و روح قوان یپزشک یها ونیسیتوسط کم ییآرا نیصدور چن: دیگو یم نینش کارگِر خانه نیا

 .از اساس منافات دارد یاجتماع نیکار و تام

 بحث غرامت و ن،یآمده در متن قوان نکهیکه معتقد است هدف قانونگذار از ا یدادگستر لیوک نیا

هزار تومان غرامت از  ۲۷۳: دیگو یاز کارگر بوده، م تیرا گنجانده، حما یازکارافتادگ یِ مستمر

دارد، نه  یپرداز مهیکار از دست داده و سالها سابقه ب نیچپش را ح یکه پا یا راننده یبرا یکارافتادگ

 .است یکار در تضاد ماهو یرویاز ن تیبلکه با فلسفه حما ست،یاز کارگر ن تیتنها حما

 نیبلکه توه کنند، یرا مرتفع نم دهید بیکارگراِن آس یشتینوع آرا، نه تنها مشکالت مع نیا: دیگو یم او

دارند به کارگر صدقه  ییهزار تومان گو ۲۷۳چراکه با پرداخت  شوند؛ یبه کارگر محسوب م

 .دهند یم

کارگر به  یبرا یئبمصا زین یسطوح نازل، از نظر روح نیمعتقد است؛ پرداخت غرامت در ا مقدم

 کند، یاالسف به هرجا هم که رجوع م و مع کند یم دایپ یریکارگر حس صدقه بگ آورد؛ یوجود م

 .اوردیبسوزد و بسازد و دم برن دیکرد؛ لذا با توان ینم یقانون است و کار ندیگو یم

 کجاست؟ یحقوق یراهکارها ست؟یچ چاره

 دهید وجود دارد که کارگران حادثه یچه راهکار یقاز نظر حقو ست؛یچاره کار چ میپرس یمقدم م از

 یدرصدها نییدر تع یپزشک یها ونیسیکم نکهیاول ا: دیگو ینشوند؟ او در پاسخ م یمکافات نیدچار چن

کارگر  شغلرا براساس  یدقت کنند و درصد ازکارافتادگ یتیحما نیبه روح قوان دیبا یازکارافتادگ

صد  دیبا یعنیازکارافتاده کامل محسوب شود؛  دیرا از دست داده، با چپش یکه پا یا راننده. کنند نییتع

 .است کار قطع شده نیکه انگشتان دستش ح یکارگر فرشباف نطوریهم. ردیبگ یدرصد از کارافتادگ

قانونگذار : دیگو یو م داند یم یانجام اصالحاِت ضرور یرا اهتمام قانونگذار برا یراهکار بعد او

اصالح قانون اقدام کند؛  یبرا یستیکه با روح آن تناقض دارد، با ندیب یقانون م یدر اجرا یاگر نقص

 کنند؟ یاقدام نم یاصالح قانون ازکارافتادگ یمجلس برا یها ندهیچرا نما نجاستیسوال ا



مربوط به  نیاصالح قوان یبرا ها یباالدست یها تاکنون همه تالش ،یکارشناس حقوق نیبه گفته ا

ها  دولت  اشاره او به تالش. است بوده یتیو زدودن حقوق حما انیاز کارفرما تیماکارگران در جهت ح

 .است انیاصالح قانون کار به نفع کارفرما یبرا

و  شوند ینم دانیهم که شده، به نفع کارگران وارد م کباری یچرا  برا دیپرس دیبا: دهد یاو ادامه م 

 شود؟ نیکار تام یروین یبرا یکه منفعت کنند یاصالح نم یا گونه را به نیقوان

مربوط به  نیقوان رییعرصه ورود کنند و تغ نیدر ا دیبا زین یکارگر یها تشکل: کند یم دیتاک مقدم

کاهش قدرت کار او درنظر گرفته شود، در  زانیکه شغل کارگر و م یا را به گونه یازکارافتادگ

 اسخپ یمطالبه جد نیواهند که به افهرست مطالبات خود قرار دهند و از دولت و مجلس به جد بخ

 .دهند

 همراه است ابتیخطر ابتال به د شیبا افزا یشب کار

 ابتیباال ابتال به د سکیکنند در معرض ر یشب کار م فتیکه ش یدهند افراد یهشدار م محققان

 .است قرار دارند یقلب یها یماریفاکتور ب شی، که پ۲نوع

شبانه غالبا منجر به عدم  یکار یها فتین نشان داده اند که ش، مطالعات گوناگوبرپایه گزارش منتشره

 .شود یمنجر به مشکالت سالمت م تاً یبدن شده که نها ستمیتعادل در س

 یادیز راتییشبانه احساس آرامش دارند اما سالمت بدن متحمل تغ یها فتیافراد در ش یبرخ اگرچه

 .شود یم یدر ساعت بدن و سبک زندگ

 .گذارد یم ریقند خون در بدن تاث یفرآور قهیل مزمن است که بر طرمشک کی ۲نوع ابتید

 یچرخش اینامنظم  یکار یها فتیکه ش یدهد افراد یمحققان دانشگاه کلورادو نشان م مطالعه

 .قرار دارند ۲نوع ابتیدر معرض ابتال به د شتریدرصد ب ۲۲بخصوص در شب دارند 

قرار  ۲نوع ابتیدر معرض ابتال به د یفتیکارگران شبا کارگران روزکار، تمام  سهیدر مقا بعالوه

 .دارند

و  یتعداد دفعات شب کار نیما به رابطه ب»: دیگو یباره م نیدر ا ق،یتحق می، سرپرست ت«وتر نیس»

 شتریشان ب یفتیهر چقدر افراد تعداد دفعات کار ش کهیبطور م،یبرد یپ ۲نوع ابتیابتال به د سکیر

 «.در انها باالتر خواهد بود یارمیباشد احتمال ابتال به ب

 *اهواز واریزر دیخورش ستکیشرکت ا جان باختن یکی از کارگران مصدوم حادثه انفجار

 ستکیشرکت ا روز سه شنبه بیست وچهارم بهمن ماه، یکی از کارگران مصدوم حادثه انفجار

 .زدست دادجانش را ادر اهواز  یمارستانیاهواز بر اثر شدت جراحات در ب واریزر دیخورش

از توابع سروآباد، " ورید" یساله اهل روستا ۳۸ یعطا داراش به گزارش یک منبع خبری کردستان،

براثر شدت جراحات  اهواز واریزر دیخورش ستکیشرکت اکارگران مصدوم حادثه انفجاراز  یکی

 .ش را ازدست دادجان یاز سوختگ یوارده ناش

 دثه انفجارگازکارگریک شرکت غذایی اهوازدرحا3مصدومیت  *



کارگردر حادثه انفجار گاز در  7شدن  معاون امداد و نجات جمعیت هالل احمر خوزستان از مصدوم 

 .یک شرکت غذایی در اهواز خبر داد

حادثه انفجار گاز در طبقه فوقانی ( بهمن23)روز گذشته  21:31حوالی ساعت : صادق سالمت گفت

به سمت برومی به جمعیت هالل ( میدان چهار اسب) یک شرکت غذایی واقع در میدان سه راهی تپه

 .احمر اطالع رسانی شد

سوزی و فرو ریختن بخشی از ساختمان این شرکت شده  در این حادثه که منجر به آتش: وی افزود 

 .نفر دچار سوختگی شدند 7بود، 

ز رهاسازی مصدومان این حادثه پس ا: معاون امداد و نجات جمعیت هالل احمر خوزستان ادامه داد

های پزشکی و جمعیت هالل احمر به بیمارستان سوانح و سوختگی آیت هللا  توسط نیروهای فوریت

 .طالقانی اهواز و دیگر مراکز درمانی انتقال یافتند

این حادثه به علت انفجار پیک نیک گاز در یک : وی در خصوص علت وقوع این حادثه عنوان کرد 

 .رخ داد و تمام مصدومان این حادثه از کارگران شرکت بودنداتاق در طبقه فوقانی این شرکت 

کارگرمصدوم این حادثه را اهل مریوان وسروآباد گزارش کرد 8یک منبع خبری از کردستان 

 :ونوشت

 .هشت کارگر جوان در اهواز به دلیل انفجار کپسول گاز زخمی و راهی مراکز درمانی اهواز شدند

 .شید زریوار اهواز کار می کردنداین کارگران در شرکت ایستک خور

 :منبع دیگری اسامی کارگران زخمی این حادثه رابقرارزیر اعالم داشت

نریمان داردان  -٤ساله  ۲٤عدنان سعیدی  -۳ساله  ۲۳زانیار داردان  -۲ساله  ۳۸عطا داراشی  -۲

 فیمحمد یوس -۸عبدالرحمن کریمی  -۹آریز برادر محمد کریم  -٦محمد کریم  -٥ساله  ۲۷

 0371بیست وپنجم بهمن ماه

akhbarkargari2468@gmail.com 

 

 

 

 

mailto:akhbarkargari2468@gmail.com

