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 از کارگران پاالیشگاه ها چه خبر؟*



نسبت به عدم پرداخت مطالبات برای  آبادان شگاهیپاال یکارگران کارگاه مرکزتجمع اعتراضی  -2

 دومین روز متوالی

 یکارگران کارگاه مرکز فند ماه برای دومین روز متوالی،جمعی ازروز سه شنبه بیست ویکم اس

 .دراعتراض به عدم پرداخت مطالبات،دست به تجمع زدند آبادان شگاهیپاال

 راتیکارگر بخش تعم 216به  کینزد( اسفندماه21)صبح امروز  ،بنابه گزارش رسانه ای شده

مشغول کارند  یدر کارگاه مرکز« پاک مینس» یمانکاریشرکت پ تیآبادان که تحت مسئول شگاهیپاال

 .برپا کردند یوصول مطالبات معوقه خود، تجمع اعتراض یریگیپ یبرا

به پرداخت سنوات،  مانکاریپ یتوجه یتجمع را اعتراض به ب نیا یبرگزار یکارگران علت اصل نیا

مطالبات ما از  یگریبخش د: شدند یخود عنوان کردند و در ادامه مدع یپاداش و حق مرخص ،یدیع

 .سال است انیمحاسبه سنوات پا وهیمربوط به ش

به  رهیمد اتیحق سنوات بر اساس نامه ابالغ شده ه افتیخواسته ما در نکهیبر ا دیبا تاک آنها

بخش  یمانکاریکارگران پ یدیکارفرما پرداخت ع نکهیجدا از ا: است، در ادامه افزودند مانکارانیپ

بر پرداخت  یمبن اآبادان ر شگاهیپاال رهیمد اتیانداخته، دستور ه ریبه تاخآبادان را  شگاهیپاال راتیتعم

 .کند ینم ییروز اجرا 36ل حق سنوات کارگران بر اساس امک

 وهیش یو آزاد اقتصاد ژهیاظهارات کارگران معترض؛ طبق مقررات قانون کار در مناطق و طبق

مجتمع را  نیا مانکارانیپ شگاه،یپاال رهیمد اتیروزه است اما ه 11 یبر مبنا یمحاسبه سنوات خدمت

 نیطبق قانون کار سرزم)روزه  36خود را بر اساس  تیموظف کرده سنوات کارگران تحت مسئول

 .پرداخت کنند( یاصل

کار، هر کارگر  یبه موجب قانون کنون: کردند حیخود تصر یکارگران در خاتمه درباره حق مرخص 

با حقوق استفاده کند، اما در مناطق آزاد نه تنها به کارگران  یخصروز مر میدو و ن انهیماه تواند یم

که  یتیماه بابت فعال انیدر پا مانکارانیپ یبلکه در موارد شود یداده نم یحق نیامکان استفاده از چن

 .کنند یپرداخت نم یخود انجام داده است، پول یقانون یکارگر در دوره مرخص

دراعتراض به عدم پرداخت ( یپارس جنوب یگاز دانیم 21فاز )تجمع کارگران پاالیشگاه نهم  -1

 حقوق،عیدی وحق سنوات مقابل دفتر کارفرما

( یپارس جنوب یگاز دانیم 12فاز )کارگران پاالیشگاه نهم  روز سه شنبه بیست ویکم اسفند ماه،

 .دراعتراض به عدم پرداخت حقوق،عیدی وحق سنوات مقابل دفتر کارفرما اجتماع کردند

اند،  و سنوات خود را نگرفته یدیکارگران که حقوق بهمن و ع نیااساس گزارش رسانه ای شده،بر

 مان پرداخت نشود؟ و مطالبات میباش پول یب دیشب ع دیچرا با: ندیگو یم

است که قراردادش تمام شده و رفته اما دستمزد و  یقبل مانکاریمشکل از پ نیکارگران، ا ی گفته به

 .ستین( یفعل یکارفرما) دیجد مانکاریمتوجه پ یتینپرداخته لذا مسئول معوقات کارگران را

وصول کنند و به  یقبل مانکاریدرخواست دارند مطالبات آنها را از پ ژهیکارگران از مقامات منطقه و 

در  مانیها خانواده. میا درمانده دیو شب ع ستیبند ن ییدستمان به جا: ندیگو یآنها م. آنها بپردازند

 .میبازگرد نهبه خا یدست خال دیشب ع میتوان یو نم میپول بفرست شانیر هستند که براانتظا



 یمربع در بلوک جنوب شرق لومتریک 261در حدود  یبا مساحت یپارس جنوب یگاز دانیم 12فاز 

فاز با  نیا. و قطر قرار گرفته است رانیمشترک ا یمرز آب یشرق هیو حاش یحوزه پارس جنوب

 یگاز دانیم ریدرصد از ذخا 1متر مکعب حدود  اردیلیم 066درجا معادل  ریخااز ذ یبرخوردار

 116مسافت حدود  یفاز با ط نیدر ا یدیتول یعیگازطب.را به خود اختصاص داده است  یپارس جنوب

شرق کنگان منتقل  یلومتریک 11به منطقه تمبک واقع در  یخشک شگاهیبه پاال ایاز بستر در لومتریک

 .شود یم

ی شاهرود در آستانه سال لو بدنبال تعطیلی بدلیل روزینفت و گاز پ شگاهیپاالکارگر  086یکاری ب -9

 عدم تامین مواد اولیه توسط شرکت نفت

بدلیل عدم تامین مواد اولیه  جاده دامغان، 11 لومتریشاهرود، کواقع در  یروزینفت و گاز پ شگاهیپاال

 .ه سال نو بیکار شدندکارگرش در آستان 086توسط شرکت نفت تعطیل و

 هبهر ردمو 1331 لساآن در  یك زفاو آغاز   1332 لسا یروزینفت و گاز پ هپاالیشگا اثحدا وژهپر

 .گرفت ارقر داريبر

 ئيلزوگاو  بنزین تن 216 نهروزا توليد ظرفيت باآن  یك ناحيه كه هشد تعریف ناحيه سه با وژهپر ینا

 216و  ارهز یك بهآن  توليد ظرفيتآن،  ناحيه سه هراز  ريدابر هبهرو  وژهپر تكميل باو هشد حفتتاا

 .سيدر هداخو تن

 رتبصو نفر 226 ايبرآن  یك ناحيهو در  هشد ساخته رهكتا شش مساحت به مينيدر ز هپاالیشگا ینا 

 .ستا هشد دیجاا لشتغاا مستقيم

 ،نشاز دا يگيرهبهر با ركشو خصوصي صددر  صد هپاالیشگا تنها وزيپير زگاو  نفت هپاالیشگا

 .ستا هشد ازيندو راه ا ساخت ركشو بومي تماما اتتجهيزو  تخصص

آن  نهروزا ايبشكه ارهز13 راكخو كه ستا زيگا تميعاناو  مخا نفت ي،توليد حدوا ینا ليهاو ادمو

 .دميشو تامين نفت شركت توسط

 .است كش نفت تریلي هستگاد 126دارای نيز هپاالیشگا ینا پایانه 

اسفند رسانه ای شد،این پاالیشگاه  بدلیل عدم تامین مواد اولیه اش توسط شرکت 21که بنا به گزارشی 

 .کارگرش در آستانه سال نو بیکار شدند086نفت تعطیل و

 :خبرهایی درباره اذیت وآزار فعالین کارگری*

 یبازداشت تعدادی از کارگران مجتمع نیشکر هفت تپه بدنبال تجمعشان برای آزادی اسماعیل بخش -1

کردن فعاالن  یاحکام شالق و زندان:تهران و حومه یکارگران شرکت واحد اتوبوسران یکایسند  -2

  میکن یرا محکوم م یکارگر

 یمحمد قیزداشت توفبا -3

بازداشت تعدادی از کارگران مجتمع نیشکر هفت تپه بدنبال تجمعشان برای آزادی اسماعیل  -2

 بخشی

 !دیارعاب و سرکوب کارگران هفت تپه خاتمه ده به:هفت تپه شکریکارگران ن یکایسند



 !گردد دیآزاد با عایسر یبخش لیاسماع یزندان کارگر

  دهیاسفند ماه در هنگام حضور مادر رنج کش ۰۲دوشنبه  روزید دیرس اطالع به قبال که همانطور

ستار از کارگران هفت تپه با او همراه شده و خوا یدر مقابل دفتر حراست، جمع یبخش لیاسماع

 .شدند یبخش لیاسماع یآزاد

باز داشت  تیامن سیحضور داشتند توسط پل روزینفر از کارگران که در تجمع د ۲۰سه شنبه  امروز

 .شده بودند

با آن  یبخش لیباز داشت شده بودند مادر اسماع تیامن سیدوستان کارگر توسط پل نکهیاز ا بعد

  .ران در کنار کارگران بازداشت شده حضور داشتکارگ یکارگران بازداشت شده همراه شد و تا آزاد

دارد  یارعاب  و وحشت را محکوم کرده و اعالم م یفضا جادیهفت تپه ا شکریکارگران ن یکایسند

 یا فهیبلکه وظ ستینه تنها جرم ن یبخش لیاسماع یعنیخود  ندهیکارگران هفت تپه از نما تیکه حما

 .است یطبقات

هفت تپه  یکارگر یکایکارگران هفت تپه و عضو سند ندهینما یبخش لیاسماع عایسر میخواستار ما

 .آزاد شود

 هفت تپه شکریکارگران ن یکایسند

 ۷۹اسفند  ۰۲شنبه  سه

 هفت تپه شکریاز کارگران ن یبازداشت موقت و تحت فشار قرار دادن تعداد

بعدازظهر،  روزید یتجمع اعتراض یدر پ رانیآزاد کارگران ا هیبه اتحاد دهیرس یبه گزارشها بنا

.... و یوداوودمحمد یثالب صلیوف یلیعارف جم یاز کارگران شرکت به نام هاامروز صبح  هفت نفر

انتقال داده شدند و درحضورخانواده  تیامن سیدرشرکت بازداشت شدند و به مقرپل تیامن سیتوسط پل

 نیآخر. قل شده اندتشوش من یتربه آنهااعالم کرد که به دادگس تیامن سیپل  ،یها منجمله خانواده بخش

 .شده اند آزاد با کفالت شیپ یاز آنست که ظاهرا ساعت یخبرها حاک

 رانیآزاد کارگران ا هیاتحادبرگرفته از کانال تلگرام 

کردن فعاالن  یاحکام شالق و زندان:تهران و حومه یکارگران شرکت واحد اتوبوسران یکایسند -1

  میکن یرا محکوم م یکارگر

 یزندان نیکارگران همچن یتهران و حومه حکم شالق برا یکارگران شرکت واحد اتوبوسران یکایسند

کارگران  یبرا نیاز ا شیشرمانه شالق که پ یحکم ب. کند یکردن کارگران و معلمان را محکوم م

 میعظ فرجع یبرا نباریو متاسفانه ا افتهیسنندج، چادرملو، آق دره و هپکو اراک صادر شده بود تداوم 

حکم شالق صادر " بتیغ" یبه اتهامات واه زیزندان است ن تیکردن محکوم یزاده که در حال سپر

 ییدر جهت رها یصنف تیبه ناحق و صرفا بخاطر فعال یادیمتاسفانه کارگران و معلمان ز. شده است

 .اند شده یانو زند یمستقل پرونده ساز یو تشکل صنف کایسند جادیا لیبه دل نیطبقه فرودست و همچن

کنند و آنجا  یکارگران استفاده م یصنف تیاز فعال یریجلوگ یخود برا تیاز تمام ظرف یتیامن ینهادها

نشده  یمستقل کارگر یکایسند جادیو ا یصنف تیکه ضرب و زور در برابر اراده کارگران، مانع فعال

 .شوند یکارگران م یمستقل و واقع یکایسند تیمانع از فعال یاست، با هر ترفند



گذشته  کسالیتهران است که در  یدر شرکت واحد اتوبوسران یدولت یساز کایسند ینمونه آن پروژه 

کارگران  یبا پشتوانه و همراه یتیامن یهرچند ترفند نهادها. کردند یریگیآنرا پ یتیامن ینهادها

 کایندس انیدر جر رانیا یافراِد درون جنبش کارگر یاما متاسفانه برخ دیگرد یشرکت واحد خنث

شاهد  ندهیدر آ میدواریشدند که ام یتیامن یگرفتار تله نهادها یانحراف یها زهیبا انگ یدولت یساز

 .میانحرافات و اتفاقات نباش نگونهیا

کردن کارگران و  یو زندان یتهران و حومه پرونده ساز یکارگران شرکت واحد اتوبوسران یکایسند

محکوم کرده  یصنف یها تیو فعال یتشکل مسقل کارگر کا،یسند جادیا ،یحق خواه لیمعلمان را به دل

 ن،و شرط کارگرا دیق یو ب یفور یو آزاد شانیا هیاحکام زندان و شالق عل هیو خواهان لغو کل

 .باشد یم یزندان یفعاالن صنف گریمعلمان و د

 تهران و حومه یکارگران شرکت واحد اتوبوسران یکایسند

 ۷۹اسفند  ۰۲

 یمحمد قیزداشت توفبا -9

 یسنندج، فعال کارگراطالعات  ی اداره یو لباس شخص یتیامن یروهاین( ۷۹/۲۰/۲۹)شب  شنبه

  .منتقل نمودند یکار بازداشت و به مکان نامعلوم نیرا در ح یمحمود قیتوف

. خبر بازداشت خود را به خانواده اطالع داده است یکوتاه تلفن اریتماس بس کی یط یمحمد قیتوف

علت بازداشت،  یریگیاطالعات سنندج و پ ی اداره یپس از مراجعه به ستاد خبر زین شانیا ی خانواده

 قیتوف یشخص یخودرو افتیاند و تنها موفق به در اطالعات روبرو شده نیمامور یبا جواب سرباال

 .اند شده یمحمد

 یکارگر یها تشکل جادیکمک به ا یبرا یهماهنگ تهیکم

ماه حقوق و 0 به عدم پرداخت  زدراعتراضیتبر یساز نگیبلبر کارگران کارخانهدوباره  تجمع *

 وعده های توخالی مسئوالن مقابل فرمانداری

واقع در شهرک  یساز نگیکارگران کارخانه بلبر روز دوشنبه بیستم اسفند ماه برای باری دیگر،

نر سفره خالی دست به تجمع مقابل فرمانداری تبریز زدند وبا برافراشتن ب زیمنطقه غرب تبر یصنعت

 .ماه حقوق و وعده های توخالی مسئوالن بنمایش گذاشتند0اعتراضشان را نسبت به عدم پرداخت 



 



ماه 8ماه از 3اسفند ماه این کارگران پرداخت 12و11قابل یادآوری است که پس تجمعات روزهای 

 .حقوق عقب مانده شان از طرف فرماندارتبریز داده شد

: :به خبرنگار یک رسانه محلی گفت درباره تجمع مجددشان یساز نگیلبرب کارخانه از کارگران یکی

ماه از حقوق  2پس از تجمع و قول مساعد مسووالن، فقط  شیهفته پ م،یماه است که حقوق نگرفته ا8

 .معوقه امان پرداخت شد

 احقاق حقوق و یماه از حقوقمان همچنان پرداخت نشده است، امروز هم برا0: دهد یادامه م او

 .میمعوقه تجمع کرد یایمزا

در اعتراض به وعده های پوشالی مسئوالن مقابل گچساران  ریچمش کارگران سدتجمع مجدد *

 فرمانداری

 ریشرکت ساب رشاخهیز کیو ژئوپولت ریدو شرکت ساباسفند ماه،جمعی از کارگران 21روز سه شنبه

 .کردند در اعتراض به وعده های پوشالی مسئوالن مقابل فرمانداری تجمع

این کارگران  روزسه شنبه چهاردهم اسفند ماهبدنبال تجمع  به گزارش یک منبع خبری محلی،

و بهارستان نشین این شهرکه مسئوالن مربوطه از جمله  یدرحالماه 11دراعتراض به عدم پرداخت 

دادند اما برای پرداخت مطالبات کارگران خبر  یتومان اردیلیاعتبار هفت ماز تامین معاون فرماندار 

 2تا  1سنوات و فقط حقوق دو برجشان پرداخت شده است و جمعاً حدود  نهیهز ندیگو یکارگران م

 .هرکدام از کارگران پرداخت شده است یبرا ونیلیم

است که  رینفر از کارگران شرکت ساب 116مربوط به حدود  یتومان پرداخت ونیلیم 2تا  1 نیاما ا

 .نفرشان مشغول کار هستند116 نفر آنها اخراج شده و حدود166

به  یحقوق چیقرارداد دارند از هفته گذشته تا االن ه کیکه با شرکت ژئوپولت یکارگران گریطرف د از

 .دانند یها م تیریاز سومد یرا ناش یدگیعدم رس نینشده است و ا زیحسابشان وار

داده شود و  مانکارانیبه پ دیپول با نیپول فقط حق کارگر است چرا ا نیا ندیگو یکارگران م نیهمچن

 .دهند صلهیف گریحق ما را بخورند و ماجرا را تا شش ماه د

آب و  چیاند، در محل کار ه را قطع کرده مان مهیب م،ینداشت یا یافتیدر چیه دیگو یاز کارگران م یکی

و  تیریمد یاز جمله مجموعه فرماندار یها و مسئوالن شهر و مسئوالن شرکت میندار ییگاز و غذا

 .کرد یموضوع نظارت م نیفرماندار شخصاً در ا دیکه با ینظارت ندارند، در حال

داده  مانکارهایکه حق کارگر بوده به پ ینشده و پول میتقس یپول به درست نیاذعان دارند ا کارگران

 .است رانیمد یتیمسئول یاز عدم نظارت و ب یناش نیشده و ا

ز نسبت به عدم پرداخت چندماه حقوق مقابل شهرداری اهوا 1تجمع  اعتراضی کارگران منطقه *

 مرکزی برای دومین روز متوالی

اهواز در اعتراض  2کارگران منطقه  روز سه شنبه بیست ویکم اسفند ماه برای دومین روز متوالی،

 .به عدم پرداخت چندماه حقوق  دست به تجمع مقابل شهرداری مرکزی زدند به



 

 تقاضی اشتغال بهبهان مقابل دفتر بهارستان نشین این شهرستانتجمع  خانوادگی جوانان م*

 یدر آزمون استخدام هشرکت کنند جوانان متقاضی اشتغال از یجمع اسفند ماه،21روز سه شنبه

مقابل دفتر بهارستان نشین این شهرستان تجمع کردند  بهبهان بهمراه خانواده2دبلندیب شگاهیپاال

 .وخواستار کار شدند

قانون ششم برنامه توسعه کشور  14طبق ماده : کنندگان درگفتگو با رسانه ای بیان کرد تجمعاز یکی

 .است یبوم یروهایمنطقه با ن یاستخدام در شرکت ها و سازمان ها تیاولو

روبه رو هستند، و با وجود  یکاریجوانان شهرستان بهبهان باوجود استعداد، با معضل ب: افزود یو

در  یبوم یروهایبودند سهم ن دوارین وجود داشت در آن شرکت کردند و امآزمو نیکه در ا یابهامات

  .ابدی شیافزا شگاهیپاال نیاستخدام ا

تجمع کنندگان  نیاز ا یکیسواالت آنها نبوده و تنها  یپاسخگو یمسئول چیتجمع ه نیدر ا یگفته و به

 ندهیرا به مسئول دفتر نما یامشرکت کنندگان در آزمون استخد یافراد، دغدغه ها ریاز سا یندگیبه نما

  .منتقل کرده استمجلس این شهرستان 

نسبت به عدم پرداخت ماه ها حقوق  گلناز کرمان یروغن نباتاعتراض رسانه ای کارگران کارخانه *

 وعیدی و وعده های سرخرمن

 اعتراضشان را نسبت به عدم پرداخت ماه ها حقوق گلناز کرمان یروغن نباتکارگران کارخانه 

 .وعیدی و وعده های سرخرمن رسانه ای کردند

: گلناز کرمان گفت یاز کارگران کارخانه روغن نبات یکیاسفند،21بنابه گزارش رسانه ای شده بتاریخ

 .دهد یو کارفرما فقط وعده م مینکرده ا افتیمان را در یدیو ع  ماه حقوق معوق 0هنوز 



کارفرما در پرداخت  یشر شود،با انتقاد از کوتاهکارگر شرکت گلناز کرمان که نخواست نامش منت نیا

مشکل معوقات کارگران شرکت همچنان : گلناز گفت یروغن نبات کارخانهکارگران   معوق یها حقوق

تاکنون تنها  یمعوقه ما پرداخت شود ول وقماه حق 1امسال  انیاست و قرار بود تا پا یبه قوت خود باق

 .میکرد افتیحقوق بهمن ماه را در

فروش وصول  یکارخانه قرار شد هر وقت حواله ها ریمد یها طبق گفته: کارگر در ادامه افزود نیا

هم  گریحقوق معوق د 1روز بعد از آن  16ماه حقوق پرداخت کند و  کیشد به کارگران شرکت 

کند و با  افتیدر التیتسه اردیلیم 1 یاز بانک مرکز تیریقرار بود مد نیعالوه بر ا. پرداخت شود

 .فتدیها ن وعده نیاز ا چکدامیمعوقه ما را پرداخت کند که ه یحقوق ها یرفتن وام تمامگ

کرده  افتیدر میو ن اردیلیسه م ایگو التیتسه اردیلیم 1از  ریمد نیا ها دهیبر اساس شن: ادامه داد یو

به هفته گذشته دوشن میکه مجبور شد ییوجود حقوق ما را پرداخت نکرده است تا جا نیبا ا یول

 . میکرمان تجمع کرد یاسفند ماه مقابل استاندار زدهمیس

بود که  نیا لشیرا به ما پرداخت کرد و دل ازدهیکاخانه حقوق معوقه برج  ریمد: کارگر عنوان کرد نیا

 یروزها حقوق نیو کارگران در ا میداشت یلیماه تعط نیداشته است چرا که ا شیرا برا نهیهز نیکمتر

 یحقوق ها اختپرد یداد گفت برا لیکه با کارگران تشک یا جلسه یط ریمد نیا. کنند ینم افتیدر

تان را  معوقه یفعال باشد تا بتوانم دستمزدها دیدر کارخانه خط تول دیندارم و با یمعوقه تان پول

 .پرداخت کنم

 ماهه22نسبت به عدم پرداخت مطالبات کاشان  یبهشت مارستانیپرستاران باعتراض *

 .ماهه اعتراض کردند11نسبت به عدم پرداخت مطالبات کاشان  یبهشت ارستانمیپرستاران ب

در  ینوع اضافه کار چیتاکنون ه یسال جار یاز ابتدا اسفند،21برپایه گزارش رسانه ای شده بتاریخ

کارمندان  .کاشان پرداخت نشده است یبهشت مارستانیقالب طرح قاصدک به پرستاران بخش درمان ب

پرداخت  یبرا یا اما بودجه اند ردهک افتیستاد تا مردادماه اضافه کار خود را درمعاونت درمان و 

 رهیو غ ستیولوژیراد شگاه،یشامل پرستار، کارمند آزما مارستانیب نیاضافه کار به بخش درمان ا

 .است افتهین صیتخص

 نیافه کار ااساس اض نیاز مطالبات دانشگاه است و بر هم یبودجه اضافه کار جدابنابهمین گزارش،

 .شده است نهیهز یدر چه بخش ستیمشخص ن یمارستانیبخش درمان ب یروهاین

و عدم پرداخت اضافه  ضیتبع لیبه دل یبهشت مارستانیپرستاران ب:دربخش پایانی گزارش آمده است

کاشان مطالبه  یماهه خود را از مسئوالن دانشگاه علوم پزشک 11کار خود اعتراض و معوقات 

 .کردند

و  یبازار میگوشت تنظ هینسبت به حذف شدن سهمی قصابان تهران و شهررع اعتراضی تجم*

 شان  مقابل وزارت صنعت یدولت

و  یبازار میگوشت تنظ هیبه حذف شدن سهم یاز قصابان تهران و شهرر یجمعاسفند،26روز دوشنبه

 .تجمع کردند مقابل وزارت صنعت شان  یدولت

از : گفتخبرنگار رسانه ای از قصابان محله خزانه به  یکیبان اعتراض قصا لیرابطه و دال نیا در

 میبه عنوان قصابان منتخب، گوشت قرمز تنظ یقصاب در شهر تهران و شهرر 86حدود  1383سال 



که البته در گذشته به  کردند یبازار به مردم عرضه م میو با نرخ ستاد تنظ گرفتند یم لیتحو یبازار

آزاد گوشت قرمز وجود نداشت،  متیبازار و ق مینرخ مصوب ستاد تنظ نیب یکه فاصله چندان نیا لیدل

گوشت قرمز عامه  یناگهان متیق شیبا توجه به افزا یاما در سال جار شد یاز آن نم یاستقبال چندان

 .هجوم آوردند یبازار میتنظ یگوشتها نیجامعه به سمت ا فیاقشار ضع ژهیمردم به و

بازار گوشت عرضه  میستاد تنظ متیکه تخلف کرده و بعضاً با ق ییمدت قصابها نیدر ا: افزود یو

که  ییها یهمه قصاب یچند روز گذشته به صورت ناگهان یشان حذف شده اما ط هیسهم کردند، ینم

 .داده نشده است یبازار میبه ما گوشت تنط گریو د وستندیجمع پ نیبه ا زیداشتند ن مهیسه

روز گذشته که : شما حذف شده است؟ گفت هیسوال که چرا سهم نیقصاب در ادامه در پاسخ به ا نیا

وزارتخانه در جمع  نیاز ا یندگینفر به نما کی میمقابل وزارت صنعت، معدن و تجارت اعتراض کرد

است که گوشت  نیعنوان که قصد دولت ا نیمطرح کرد تحت ا یبیما حاضر شد و اظهارات عج

 فیاقشار ضع ژهیاست که مردم به و نیبدهد که سوال ما ارا به سازمانها و ادرات  یبازار میتنظ

 .استفاده کنند یبازار میاز گوشت تنظ توانند یجامعه چگونه م

 افتیشان را حداقل در هیاما سهم ستادندیا یتا چند روز گذشته گرچه مردم در صف م: اظهار کرد یو

از اقشار مردم  یاریرا که بسآنها وجود ندارد چ یبرا یامکان نیاما در حال حاضر چن کردند یم

 میخواه ین میکنند و از مسؤول هیته یهزار تومان 166از  شیب متیگوشت قرمز آزاد را به ق توانند ینم

 .بدهند حیرابطه توض نیدر ا

 جان باختن کودک کار حین کولبری براثر سقوط*

درحین کولبری  اهل مریوانازین یادیافشار صساله بنام 11یک کودک کار (اسفند26)دوشنبه شب

 .جانش را ازدست دادمنطقه هورامان در از گردنه تته براثر سقوط 

 شهرستان شازند یهمیاران شهرداریها یشركت دانه بند جوانمرگ دلخراش کارگر*

شهرستان شازند  یهمیاران شهرداریها یشركت دانه بندجوان  کارگر اسفند،یک26ظهرروز دوشنبه 

 .خود را از دست داد جانکرد و در دم  ریگ یماسه شور یحلزون نیدر ب

شهرک  یمبل و مصنوعات چوب کارگاه مبل یسوز آتش حادثه کارگر درکشته ومصدوم شدن دو*

 زیگلر

 یمبل و مصنوعات چوب کارگاه مبل یسوز آتش حادثه کارگر دردو اسفند،21بامداد روز سه شنبه

 .تهران کشته ومصدوم شدند واقع در جنوب  زیشهرک گلر

واقع در  یكارگاه مبل سازدری حادثه آتش سوز نیا انی، در جر121 یخبر گاهیپا اسفند21ارشبه گز

کارگر  کی ،صبح امروز  1در حدود ساعت  یمحمد حسن ابانیخ ز،یبزرگراه آزادگان، شهرك گلر

 عایشد که سر دیشد تیو مصدوم یدچار دود گرفتگ زین گریکارگرد کیجان خود را از دست داد و 

 .افتیانتقال  ستانماریبه ب

توانستند هر دو  یمحل آتش سوز یگزارش، آتش نشانان و نجاتگران هم پس از جستجو نیاساس ا بر

امدادگران اورژانس حاضر در محل  لیانتقال داده و تحو رونینفرمحبوس شده را از داخل كارگاه به ب

به علت  زیدوم ن كارگره و از كارگران فوت شد یكیمشخص شد  هیاول ناتیحادثه دهند كه پس از معا

 .افتیانتقال  یشده است كه بالفاصله به مركز درمان یجد تیدچار مصدوم دیشد یدود گرفتگ
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