
 8931فروردین ماه  62اخبار و گزارشات کارگری 

 «با اتحاد پیروز میشویم، با افتراق شکست میخوریم»

 نکاچوبکارخانه مقابل  نسبت به بیکاری حفاظت جنگل تجمع اعتراضی کارگران -

 یتیو امن یانتظام یروهایدخالت نخاتمه موقت تجمع بدنبال 

 یکارگران ساختمان مهیق بح درصدی05ادامه اعتراضات نسبت به افزایش  -

 دراعتراض به روند انتقالی برای دومین روز متوالی شموکید یربومیغاعتصاب وتجمع معلمان  -

نسبت  راحمدیو بو هیلویکهگ اعتراض رسانه ای جمعی ازکارکنان و معلمان آموزش وپرورش استان -

 به عدم پرداخت ماه ها مطالبات

 بت به انعقاد قرارداد با بیمه گذاردر دقیقه نوداعتراض بازنشستگان صنعت فوالد نس -

بر  یمبن یقرارداد لیتحمدر راستای کشور  ییکارگزاران مخابرات روستاادامه فشار اقتصادی به  -

 کاهش مزد

 نسبت به بالتکلیفیش و بی خبری از وی یمحمود قیدوستان توف جمعی ازو  خانواده تجمع اعتراضی -

 طالعات شهر سنندجا ی اداره یمقابل ستاد خبر

 پلدختر زدگان لیبه س یامدادرسانابتکارات کارگران کارخانه هپکوبرای  -

 نکاچوبکارخانه مقابل  نسبت به بیکاری حفاظت جنگل تجمع اعتراضی کارگران*

 یتیو امن یانتظام یروهایدخالت نخاتمه موقت تجمع بدنبال 

از جمله شرکت )ت جنگل شرکت نکاچوبکارگران حفاظ دوشنبه بیست وششم فروردین ماه،روزصبح 

 ها سازمان جنگل یاز سودراعتراض به عدم تمدید قرارداشان ( های مازندران بهره بردار جنگل یها

 وبیکارشدن از ابتدای اردیبهشت ماه دست به تجمع مقابل کارخانه کشور یزداری، مراتع و آبخ

 .واقع درشهرستان میاندورود،استان مازندران زدند نکاچوب

) مازندران  یعیو وعده مسووالن منابع طب یتیو امن یانتظام یروهایبا دخالت ناین تجمع اعتراضی 

 .افتیقراردادشان به طور موقت خاتمه  دیبر تمد یمبن( یمنطقه سار

شرکت نکاچوب در حال : گفت حاضر درتجمعاز کارگران  یکی به گزارش یک مبع خبری محلی، 

هزار هکتار  085خانه تجن تا شرق شهرستان بهشهر که حدود حاضر حفاظت جنگل از شرق رود

قاچاق چوب را  یجلو یشوند قرار است چه کسان کاریکارگران ب نیاست را برعهده دارد و اگر ا

 .رندیبگ

ها را گرفته است قرار بود در آن فقط  طرح تنفس جنگل که نفس کارگر، جنگل و شرکت: افزود یو

 یمرمت، حصارکش ،یراهدار اتینهال، عمل دیتول ،یکار امروز نهالمتوقف شود اما  یبردار بهره

 .شده است و عمال قرقبانان بدون حصار در حال حفاظت از جنگل هستند لیتعط... و

هزار مترمکعب چوب  055در جنگل  ریاخ یقبل از بارندگ: کارگر حفاظت از جنگل اظهار کرد نیا

است که در  یا هیسرما نیشده و ا شتریب اریوز آمار بسکن وجود داشت و امر شهیشکسته و افتاده و ر

 .رفتن است نیحال از ب



بازنشسته  گریچند سال د ها یدارند و بعض یکارگران هر کدام سابقه طوالن نیا: کرد حیتصر یو

افراد خانواده  نیاز ا کیشوند، هر  کاریامروز ب یبد اقتصاد طیدر شرا ستین ستهیو شا شوند یم

 .آنها باشند یپاسخگو دیدارند و با

دارد  روین 035شرکت نکاچوب : به خبرنگارهمین رسانه گفتباره، نیاز کارشناسان جنگل در ا یکی

حفاظت  یروهاین یشرکت برا نینفر را به ا 055ها حقوق حدود  سازمان جنگل نکهیو با توجه به ا

 جهیبود در نت لیآن تعط نداشت و صنعت یشرکت درآمد خاص نکهیاست و با توجه به ا داده یجنگل م

 .نشود کاریب یتا کس کرد یم میتمام کارگران خود تقس نیحقوق را ب دارمق نیشرکت ا

افراد را به شرکت نداده است و شرکت  نیماه قبل حقوق ا 0ها از حدود  سازمان جنگل: کرد انیب یو

افراد را  نیحقوق اقرض  افتیدر ایکارگران مجبور شد با فروش ادوات و  نیپرداخت حقوق ا یبرا

 .پرداخت کند

منطقه هستند و در واقع شرکت مشارکت  یشرکت بوم یروهایقالب ن نکهیا انیکارشناس با ب نیا

جنگل را حفظ  یبوم یروهایحفظ جنگل در پنجاه سال گذشته داشته و با استفاده از ن یرا برا یمردم

 دو در قالب خروج دام از جنگل واردامدار بودند  روهاین نیاز ا یاریبس: کرده، خاطرنشان کرد

اره  ایو  شوند یدوباره با دام وارد جنگل م ایشوند  کاریسازمان شدند تا از جنگل حفاظت کنند و اگر ب

 .رندیگ یبه دست م یموتور

 هیکل ،یدار جنگل یها طرح یلیو تعط 60برنامه تنفس جنگل از سال  یبا اجرا: کرد دیتاک یو

 یقبل، مرمت و نگهدار یها کاشته شده سال یها پرورش و مراقبت نهال ،یکار نهال یها اتیعمل

حفظ  یضرور یها تیاز فعال یاریاست و بس یمل هیتومان سرما اردیلیکه هزاران م یجنگل یها جاده

 .شده است لیتعط گلجن

 شیعلت کمبود چوب و افزا با توجه به حضور دام در عرصه، قاچاق گسترده چوب به: افزود یو

 .کرده است دایسوق پ یشتریبا سرعت ب شتریب ینابود یچوب، جنگل به سو متیق دیشد

 یها سازمان جنگل نکهیبا توجه به ا: گفت به خبرنگار رسانه ای دیگر کارگراناین ازدیگر یکی

 گرید بهشتیارد کیشرکت به ما اعالم کرد که از  تیرینکرده، مد دیکشور قراردادش را با ما تمد

 یشده است و درآمدها دیتمد یو نه قرارداد حفاظت دیآ یشرکت م یبرا یراکه نه چوبچ مییایسر کار ن

 .شود یم لیشرکت به طور کامل تعط ن،یبنابرا. شود یشرکت قطع م

حدود  انیم نیمشغول به کار هستند که از ا میطور مستق شرکت به نینفر در ا 055از  شیب: افزود یو

اش  در محل شرکت و در کارخانه زین هیو بق پردازند یتان مها به حفاظت از درخ نفر در جنگل055

مختلف  یها حدود دو هزار نفر به شکل ت،یدر زمان فعال نها،یجدا از ا. اشتغال به کار دارند

   .درآمدشان مرتبط به نکاچوب است

گران شرکت بلکه کار نینشود، نه فقط کارگران ا دیقرارداد تمد نیاگر ا: کارگر خاطرنشان ساخت نیا

 کاریاز کار ب رسد، یهزار نفر م نیآنها به چند تیمشابه دارند و جمع تیکه فعال یگرید یها شرکت

 .شوند یم

کارگران شده و آنها را به  یو نگران شیشرکت باعث تشو یلیخبر تعط: اشاره کرد ان،یدر پا یو

 .شدت نگران کرده است



 یارگران ساختمانک مهیحق ب درصدی05ادامه اعتراضات نسبت به افزایش *

با صدور اطالعیه ضمن اعتراض نسبت به   یکارگران واستاد کاران ساختمان یانجمن صنف 38

مبنی بر لغو این و عاجل  ینظر فور دیخواستار تجد یکارگران ساختمان مهیحق بدرصدی 05افزایش 

 .افزایش شدند

 یکارگران ساختمان مهیب 68/0/30اگر تا روز شنبه مورخه :صادر کنندگان اطالعیه اعالم کردند

از جمله تجمع اعتراض و تحصن محتمل است و در روز کارگر  یعمل ینکند هر اقدام دایکاهش پ

 . کرد میاعالم خواه زیاعتراضات خود را ن

با وسرواباد  وانیمر یکارگران ساختمان یانجمن صنفقابل یادآوری است که دراوایل فروردین ماه،

ضمن  «دیهزار تومان رس ۳۵۱به  یکارگران ساختمان مهیحق ب»تحت عنوان یا هیاطالعصدور

 یدرخواست کرد تا اطالع ثانو یازکارگران ساختمان درصدی05 شیافزا نیبه ا دیاعتراض شد

 .را پرداخت نکنند مهیحق ب شیف چگونهیه

ک همچنین بدنبال باال گرفتن اعتراضات کارگران ساختمانی نسبت به این مصوبه،هیجدهم فروردین ی

 ،یاجتماع نیسازمان تام یانفراد یها و حساب یسینو بنقل ازمسئول اداره کل نام خبرگزاری حکومتی

نرخ به  نیلغو وا 68سال  یبرا یکارگران ساختمان یاجتماع مهیرقم نرخ ماهانه ب شیافزا:نوشت

 .سطح سال گذشته برگشت داده شد

 د انتقالی برای دومین روز متوالیدراعتراض به رون شموکید یربومیغاعتصاب وتجمع معلمان *

 65در  واقع در شموکید یربومیغمعلمان  فروردین برای دومین روزمتوالی،60روزدوشنبه 

 یرویجذب ن، دراعتراض به روند انتقالی مبنی برعدم هیلویدهدشت مرکز شهرستان کهگ یلومتریک

ازرفتن برسر خود  یه هاو انتقال خود به مناطق محل سکونت خانواد نیگزیجهت جا یکاف یانسان

 .کالس های درس خودداری کردند ودست به تجمع مقابل اداره آموزش وپرورش منطقه زدند



 

مان برابر باقانون  یاگر خواسته ها: گفت معترض به خبرنگاررسانه ای محلی معلماناین از  یکی

 .محقق نشود تحصن ادامه دارد

منطقه  یبرا یانسان یروین صیو تخص میو تقس عیتوزو  یاعتراض به روند انتقال لیتحصن به دل نیا

 .از سه سال؛ بوده است شیبا سابقه حداقل ب یربومیجهت انتقال معلمان غ

 شموک،یمسووالن اداره د یاز سو لیتحصالتازه استخدام و فارغ  یکاف یرویخواهان جذب ن معلمان

 .هستند یربومیو انتقال معلمان غ نیگزیجهت جا

و استقرار و  شیخود به محل سکونت خو یخواهان موافقت با انتقال شموکید یربومیغ معلمان

 .خود هستند یسکونت درکنار خانواده ها

 ریبه مد یدر نامه ا شموکیبخش د یربومینفر از معلمان غ 88از  شیب برپایه گزارشی دیگر،

رس د یتا برطرف نشدن مطالبات خود از حاضر شدن در کالس ها شموکیآموزش و پرورش د

 .کردند یخوددار

 نیدر ا 60هستند از سال  انیدانشگاه فرهنگ لیکه فارغ التحص شموکیمنطقه د یربومیغ معلمان

 .بخش مشغول به کار شده اند

 ییجابه جا یسال ها برا نیدر ا راحمدیو بو هیلویمعتقد هستند که اداره کل آموزش و پرورش کهگ آنها

 .نکرده است یبا آنها همکار یبوم یروهایو انتقال ن

 یبه جا: گفتند یو شهرستان یمسئول استان یبا اشاره به مراجعه مستمر به نهادها یربومیغ معلمان

 .مواجه شده اند یرمنطقیغ هیو توج یقانون یبا برخوردها یشیو چاره اند تیحما



ورش اداره کل آموزش و پر یسال سابقه کار دارند و خواستار همکار 05از  شیب روهاین نیا شتریب

 .انتقال به مناطق موردنظر خود شدند یاستان برا

حوزه آموزش بخش  یربومیاست که به گفته معلمان غ یمشکالت نیاز مهمتر سیتدر یبرا زهیانگ نبود

 .کند یم دیرا تهد شموکید

اجرا نشده،  شموکیوقت در منطقه محروم د چیه یآموژش یروهاین یساز یبوم نکهیبا اشاره به ا آنها

است در  ازیهستند که ن سیشهرستان ها مشغول تدر گریدر د شموکیبخش د یبوم یروهاین: افزودند

مناطق  گریبه د یربومیو اعژام معلمان غ شموکیبه د روهاین نیانتقال ا یبرا یزیراستا برنامه ر نیا

 .انجام شود

با  دالورودیجد یاروهین یرقانونیو انتقال غ یربومیغ یروهایساله و بلندمدت ن نیچند یماندگار آنها

 .به وضع موجود شدند یدگیدانستند و خواستار رس یادار یرا نابرابر «یانتقال ادار»عنوان 

با  شموکیدر بخش د یول« است یکار در خدمت زندگ»داشتند که بر اساس قانون  دیمعلمان تأک نیا

 .گرفته استمختل و تحت الشعاع کار قرار  یربومیمعلمان غ یمنطقه زندگ تیتوجه به محروم

در بخش  یانجام ول یبخش ها به خوب گریدر د یربومیهمکاران غ گریکار انتقال د ندیگو یم آنها

 .شود یم شتریمشکل همچنان روز به روز ب نیا شموکید

حق ) داالستخدامیجد یروهاین یحداکثر ینیگزیخواهان جا شموکیمنطقه د یربومیغ معلمان

 ازیمورد ن یروهایبوده و در عوض ن شموکیدر منطقه د 68سال ( یو رسم یاستخدام ،یسیالتدر

 .شود نیانتقال دادن آنان تأم قیشهرستان ها از طر ریسا

 .داشتند تا برطرف شدن مشکل خود به تحصن ادامه خواهند داد دیتأک آنها

 راحمدیو بو هیلویکهگ اعتراض رسانه ای جمعی ازکارکنان و معلمان آموزش وپرورش استان*

 سبت به عدم پرداخت ماه ها مطالباتن

نسبت به  اعتراضشان را راحمدیو بو هیلویازکارکنان و معلمان آموزش وپرورش استان کهگ یجمع

 .،رسانه ای کردندعدم پرداخت ماه ها مطالبات

و  هیلویکهگ استان آموزش و پرورش یادار کارکنانفروردین،60برپایه گزارش رسانه ای شده بتاریخ

مطالبه به  نیا گرید یها در استان یآنان پرداخت نشده در حال یماهه اضافه کار 0: فتندگ راحمدیبو

 .حق کارکنان پرداخت شده است

که به  یو معلمپرداخت نشده است  رموظفیمعلمان غ یو اضافه کار سیحق التدر ماه0 نیهمچن

 .ده استماه بوده که پرداخت نش 0حق الزحمه آنان  زیدارد ن تیفعال فتیصورت دو ش

امتحانات  یکه کار برگزار ییروهاین یعنیانجام شده حق الزحمه امتحانات  یها یبنا به بررس نیهمچن

 .تاکنون پرداخت نشده است 60عهده دارند از سال  بررا یدانشگاه شیسوم و پ یینها

از هزار تومان  055 انهیشدن ماه یادار لیبه دل: افزودند آموزش و پرورش یادار کارکناناین 

صورت مجبور به استعفاء و  نیبوده که در ا یآنان به اضافه کار یحقوق آنها کم شد و تنها دل خوش

 .در مدارس هستند سیتدر



 اعتراض بازنشستگان صنعت فوالد نسبت به انعقاد قرارداد با بیمه گذاردر دقیقه نود*

 .ه نود معترضندبازنشستگان صنعت فوالد نسبت به انعقاد قرارداد با بیمه گذاردر دقیق

با هزار زحمت از شهرستان به تهران آمده و امروز  ،فروردین60بنابه گزارش رسانه ای شده بتاریخ

خِس  که خس ییگرفتن داروها یمراجعه کرده؛ برا یکارگر جنوب ابانیدر خ نیفرورد66به داروخانه 

 یساعت یسنگ را برا ار ذغالها کار در غب که بتواند رنج سال ییرا بخواباند؛ داروها اش هیو ر نهیس

دالر، توان  یباال متیق نینباشد، با ا مهیب نیکه اگر هم ییبخشد؛ داروها امیالت یا لحظه یحت ای

 .دیامانش را خواهد بر یرا ندارد و نفس تنگ دنشیخر

که در تهران سرگردان  ست یکار کرده، چند روز یسنگ البرز شرق ها در معدن ذغال که سال رمردیپ

شده و  یدکتر بستر نیا زیکه بارها با تجو یکردن دکتر متخصص دایاست؛ اول پ شیداروها گرفتن

کردن و نسخه نوشتن  تیزیها نشستن در مطب دکتر تا پروسه و تحت درمان قرار گرفته؛ بعد ساعت

باز به سنگ  شیشود؛ حاال هم که امروز نسخه در دست به داروخانه مراجعه کرده، انگار پا لیتکم

 گذار مهیب -ملت  مهیچون قرارداد ب میدارو بده میتوان یاند فقط تا آخر ماه م کرده؛ به او گفته ریگ

 .دارد تباراع نیفرورد نیتا آخر هم یعنیفقط تا آخر ماه   -صندوق بازنشستگان فوالد یدرمان

 یرا ط ریسم نیبعد از آن دوباره همه ا دیو با ردیدارو بگ ندهیشش روز آ یتوانسته فقط برا رمردیپ

دوباره به داروخانه مراجعه کند و در  رد؛یدکتر متخصص برود و نسخه بگ شیدوباره پ یعنیکند؛ 

 .و دوباره به درمانگاه فوالد بازگردد ستدیبا فاکتور شیدارو و پ لیتحو لیطو یها صف

 شان ید درماندر رون گاهیکه گاه و ب یما از اختالالت یمیمعدنکار قد نیمانند ا زین گرید بازنشستگان

بخش صنعت  نیتر و جانکاه نیتر ها در سخت بازنشستگان که سال نیا. هستند یناراض دیآ یم شیپ

م اگر قرار بوده یدار یویر یها یماریما اکثراً ب: ندیگو یاند، م کار کرده نیزم ریدر معادن ز یعنی

 نیتا ما بازنشستگان با ا شود، چرا زودتر اقدام نکردند یقراردادش منقض ایشود  ضیتعو گذار مهیب

 !م؟ینمان فیدرد و عذاب، سرگردان و بالتکل همه نیخاص و با ا طیشرا

و سرساِم برآمده  یحوصلگ یب ،ینگران نیبه ا دیسنخ است؛ البته با کیاز  یبازنشستگان همگ ینگران

انم؛ شما حساب تهران بم ایبرگردم شهرستان  دانم یحاال نم»: مییافزایهمه رفت و برگشت را ب نیاز ا

معطل  ام یزندگ تبعد از چند روز دوباره برگردم؛ اگر هم بمانم که همه امورا دیاگر بروم با دیکن

تهران آمدن و نسخه گرفتن چه  یبازنشسته معدنکار برا کیکه  کنند یچرا از قبل فکر نم ماند؛ یم

 «....شود یسخت م یلیخ کند، کار یمراحل را از سر ط نیدارد و اگر بخواهد همه ا ییها یدشوار

بازنشستگان است،  یملت که کارگذار خدمات درمان مهیقرارداد صندوق بازنشستگان فوالد با ب خاتمه

 یلیتا امروز هم خ: ندیگو یاست که بازنشستگان را نگران کرده است؛ بازنشستگان فوالد م یا مساله

 بدتر شود؟ نیاوضاع بعد از ا نکند م؛یا پرداخته «بیج»درمان و دارو را از  یها نهیاز هز

 فیملت، تکل مهیاست که با خاتمه قرارداد ب نیسوال ما ا: کنند یمطرح م زیرا ن یگرینکته مهم د آنها

 ونیسیکه در انتظار کم ییها نسخه شود، یچه م شترهاستیپ یلیکه متعلق به خ ییدارو یها نسخه

 .دهدسواالت پاسخ ب نین کند و به اما را روش فیو پاسخ هستند؟ کاش صندوق، خود تکل یپزشک

 مهیکه بابت خاتمه قرارداد ب ییها یفوالد در ارتباط با نگران یصندوق بازنشستگ یروابط عموم ریمد

 یدر حال حاضر، در حال بررس یول شود یتمام م نیقرارداد آخر فرورد: دیگو یملت وجود دارد، م



 ای میکن یم دیقرارداد را تمد گذار مهیب نیا همب ایکه آ ستیهنوز مشخص ن م؛یمختلف هست یها نهیگز

 .خواهد کرد رییتغ گذار مهیب

بر  یمبن یقرارداد لیتحمدر راستای کشور  ییکارگزاران مخابرات روستاادامه فشار اقتصادی به *

 کاهش مزد

بر  یمبن یقرارداد لیتحمفشار اقتصادی در راستای  از ادامه کشور ییکارگزاران مخابرات روستا

 .خبر می دهند هش مزدکا

 یقراردادها یامضا یفشارها برا :به خبرنگار رسانه ای گفتندکشور ییمخابرات روستا کارگزاران

 .شدت گرفته است یقانون یایفاقد مزا

ها اعالم  مناطق مخابرات استان یمال نیبه ناظر رانیشرکت مخابرات ا یمعاونت مال:آنها افزودند

پرداخت  یرا امضا نکنند، حقوق یقرارداد ارسال ییمخابرات روستا که کارگزاران یکرده است مادام

 .نخواهد شد

اقدامات قصد دارند کارگزاران را  نیبا ا: درادامه گفتندکشور ییکارگزاران مخابرات روستا ندگانینما

بتوانند به  ریمس نیتا از ا ست یو فن یاشکاالت حقوق یکه دارا ندینما یقرارداد شیریمجبور به پذ

 تشرک یو به اصطالح سودآور دهیشرکت رس یجار یها نهیداف خود در خصوص کم کردن هزاه

 .دهند شیرا افزا

 ستمیب خیسرگشاده بتار ینامه ا یکشورط ییکارگزاران مخابرات روستا خاطرنشان میشود که،

به اخراج شرکت مخابرات  دیوتهد یو اعتراض به فشار اقتصاد کردن ماه، ضمن محکوم نیفرورد

روند دست به  نیم کردند در صورت تداوم االبر کاهش مزد،اع یمبن یقرارداد لیتحم یبرا رانیا

 .خواهند زد یتجمعات اعتراض

ی نسبت به بالتکلیفیش و بی خبری از محمود قیدوستان توف جمعی ازو  خانواده تجمع اعتراضی*

 اطالعات شهر سنندج ی اداره یمقابل ستاد خبر وی

دراعتراض به  یمحمود قیدوستان توف جمعی ازو  خانواده ،ردین ماهفرو60روز چهارشنبه 

بدنبال این .،تجمع کردنداطالعات شهر سنندج ی اداره یمقابل ستاد خبر بالتکلیفیش و بی خبری از وی

 .تجمع خانواده این فعال کارگری موفق با مالقات حضوری با وی شدند

 یروهاینتوسط 0360هیجدهم اسفند ماه سال  ری،فعال کارگ محمودیتوفیق  قابل یادآوری است که،

 .شدکار بازداشت  نیت سنندج، حعاطالا اداره یو لباس شخص یتیامن

اش  خانواده اطالع خبر بازداشت خود را به یکوتاه تلفن اریتماس بس کی یط این فعال کارگری

 .رساند

 انواده این فعال کارگریفروردین ماه،خ60ازآن تاریخ تا برپایی تجمع اعتراضی ومالقات حضوری 

جواب  با،شعلت بازداشت یریگیسنندج و پ العاتاط اداره یبه ستاد خبر ات مکررس از مراجعپ

 .ش شدندیشخص یخودرو افتیو تنها موفق به در ال روبرو بودندسربا

روز بنابه گزارش مندرج در کانال تلگرام کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری،

 یمداوم موفق به مالقات حضور یها یریگیپس از پ یمحمود قیتوف ی خانواده ۱۲/۳/۸۳نبه چهارش

 .دربندشان شدند زیبا عز



با تجمع  یمحمود قیو دوستان توف  خانواده یاز اعضا یریذکر است روز چهارشنبه جمع کث انیشا

 یدگیصورت عدم رس تحصن در ی به ادامه دیسنندج، و تهداطالعات شهر  ی اداره یمقابل ستاد خبر

 بهسازمان اطالعات را مجبور  نیمامور ،یمحمود یآقا یبر آزاد یآنان مبن ی به خواست و مطالبه

 ی چهیدر یمالقات حضور ازیخود نموده، و با گرفتن امت ی مسئوالنه ریاز مواضع غ ینیعقب نش

 .از نمودندب زشانیو شرط عز دیق یب یخود جهت آزاد یها یریگیپ ی را جهت ادامه یدیجد

 پلدختر زدگان لیبه س یامدادرسانابتکارات کارگران کارخانه هپکوبرای *

تا  نیسنگ نیماش راتیچون تعم یاقدامات زده لیبه مناطق س یامدادرسان یهپکو براکارخانه  کارگران

 .اند لوازم منزل انجام داده ریو تعم یگل و ال هیتخل  پمپ

اند  داده لینفره تشک 35حدود  یها میکارگران ت :انه ای گفتندبه خبرنگار رس هپکو کارخانه کارگران

چون  ینیسنگ یها نیماش ریکارگران به تعم. دادند یرا انجام م نیسنگ نیماش راتیکه عمدتا کار تعم

کار  نیکشور داشته و در ح ریاخ لیکاربرد را در س نیشتریکه ب یکیمکان لیبولدوزر  و ب در،یگر

 ساتیاز واحد تاس یجوشکار، برقکار و کارگران یحال تعداد نیدر ع .رداختندپ شد، یخراب م

 .اند لوازم منزل انجام داده ریتعم یبرا یهپکو اقداماتکارخانه 

 یها پمپ یکه کارگران رو یکاربر رییتغ یمنازل با اندک یگل و ال هیجهت تخل ییها پمپ نیهمچن

اثرگذار  زدگان لیمنازل س یکه در پاکساززده اعزام شده است  لیشرکت انجام دادند، به مناطق س

 .بوده است

گازسوز  یبخار 85به  کیکارگران که در حال حاضر در پلدختر مستقر هستند، نزد نیا: آنها افزودند

 .نبوده است یمال ها یحال عمدتاً امدادرسان نیبا ا. اند اعزام کرده زین یآب معدن سانین 3و اجاق گاز و 

 یها میحضور در ت یبرا کارخانه هپکو نفر از کارگران355تاکنون  ،انکارگر این اظهارات طبق

 .اند کرده یاعالم آمادگ یامدادرسان

akhbarkargari2468@gmail.com 
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