
 3011خرداد ماه  03و03اخباروگزارشات کارگری 

نسبت به ماه ها مطالبات پرداخت نشده مقابل کارخانه  اصفهان یکارگران کاشتجمع اعتراضی  -

 ومسدود کردن راه رفت و آمد

پس ازتجمع مقابل شرکت  وبستن  خوزستان ییشرکت آب و فاضالب روستاکارگران خشمگین  -

 ن،راهی استانداری خوزستان شدنددرب های ورود وخروج  ساختما

نسبت به عدم بکارگیری اقدامات الزم جهت مقابله  خوزستان یها شگاهیپاالاعتراض کارگران پیمانی  -

 توسط کارفرمایان91با بیماری کووید 

ادامه تجمعات اعتراضی کارگران مجتمع کشت وصنعت نیشکر هفت تپه نسبت به بالتکلیفی معیشتی  -

 غلیونداشتن امنیت ش

 یبروجن یزندان خسرو صادق تیمورد محکوم در نگاران آزاد تهران روزنامه یانجمن صنف هیانیب -

 حکم زندان یاجرا یبرا سندهیاحضار سه نو :کانون نویسندگان ایران -

مقابل  نسبت به قطعی آب و بالتکلیفی معیشتی عباس آباد نهاوند یروستا یاهالاعتراضی تجمع  -

 همدان یاستاندار

نسبت به عدم تحویل ( شرکت آذویکو)باختگان شرکت صنعت خودرو آذربایجان مالادامه اعتراضات  -

 مقابل وزارت صنعت دوباره خودرو با قیمت قطعی با تجمع

 راحمدیو بو هیلویکهگ یاستاندارتجمع نانوایان یاسوج مقابل  -

استان آذربایجان شرقی افزایش بیش از صد درصدی کارگران جان باخته براثر حوادث کاری در -

 ماه اول سال جاری 2طی 

 مقابل کارخانهماه ها مطالبات پرداخت نشده نسبت به  اصفهان یکارگران کاشتجمع اعتراضی *

 ومسدود کردن راه رفت و آمد

ماه  برای انعکاس صدای اعتراضشان نسبت به کاشی اصفهانکارخانه کارگران خرداد،19روز شنبه 

 91واقع در کیلومتر  این واحد تولیدیده دست به تجمع مقابل درب ورودی ها مطالبات پرداخت نش

 .زدند و راه رفت وآمد را مسدود کردندنجف آباد  -جاده اصفهان 



 

شرکت  نیا یساز یاز زمان خصوص: گفتحاضر درتجمع به خبرنگار رسانه ای از کارگران  یکی

سال است که  نیچند م،یخود را خواهان شو تا مطالبات گذشته میامروز آمد.شدآغاز زیمشکالت ما ن

 .شود ینم رگردر احقاق حق کا یاما تفاوت چندان شود یعوض م ها تیریفقط مد

 نیکارگر در ا 044دارند، حدود  یشرکت که هنوز معوقات نیا یها از بازنشسته ریغ  به: افزود یو

 .طلب دارند ایو مزاتا دو سال حقوق  کی نیانگیطور م  شرکت مشغول به کار هستند که به

وبستن درب  تجمع مقابل شرکت پس از خوزستان ییشرکت آب و فاضالب روستاکارگران خشمگین *

 راهی استانداری خوزستان شدندهای ورود وخروج  ساختمان،

کنش های در ادامه (آبفار)خوزستان ییشرکت آب و فاضالب روستاکارگران  خرداد، 19روز شنبه 

بنمایش گذاشتن پس از و وعده های توخالی مسئوالن بالتکلیفی شغلی ومعیشتیدامنه دارشان نسبت به 

راهی استانداری خوزستان  ،ورود وخروج به ساختمان شرکت وبستن دو درب تجمع مقابل خشمشان با

 .شدند تا صدای اعتراضشان را هرچه بیشتر منعکس کنند



 

ماه سال گذشته  از بهمن :انه ای گفتبه خبرنگار رس کنندگان که مدرک دکترا دارد از تجمع یکی

 .انجام نشده است یطرح یروهایبه ن یپرداخت چیتاکنون ه

 یریگیحل قرارداد، ُپ یهرچند مسئوالن قول مساعد برا:،گفتداردکاری سابقه  سال 21 که گرید یکی

 .ه استنشد یها عمل وعده نیاز ا کی چیتا امروز ه یاند ول حل مشکل حقوق و مجوز استخدام را داده

 یطرح یروین 212شرکت حدود  نیا: گفتاز حاضرین در تجمع به خبرنگار رسانه ای دیگر  یکی

کشور  یآبفا یو شرکت مهندس رویاز وزارت ن  یرینفر مجوز بکارگ 921تعداد  نیدارد که از ا

 .است شده فیآنها تعر یبودجه برا فیدارند و رد

مسئوالن موفق به کسب مجوز  یها یکار کم یبرخ لیبه دل یطرح یروهاین یمابق: ادامه دادوی 

صندوق توسعه  ،یعمران یها مختلف مانند بودجه یها آنها از محل یایاند و حقوق و مزا استخدام نشده

 .شود یپرداخت م یو بودجه جار

سال  2به  کیشرکت پرداخت نشده است و نزد نیا یماه حقوق کارکنان قرارداد2:وی اضافه کرد

 نیسنوات ا زیتاکنون ن 19ادامه دارد و از سال  ریماه تاخ نیپرداخت حقوق با چندروند  نیاست ا

 .کارکنان داده نشده است

 زین یدر سن بازنشستگ یافراد یسال و حت 21با سابقه  یافراد یطرح یروهاین نیدر ب: او افزود

 .ص استآنها مدرک دکترا دارند اما هنوز سرنوشت قرارداد آنها نامشخ یوجود دارد، برخ



حاضر  دیجد تیریاستان خوزستان مد ییو روستا یشهر یآبفا یها با ادغام شرکت: او همچنین گفت

 .هستند فیکارکنان بالتکل نینشد و ا یطرح یروهایپرداخت حقوق ن رشیبه پذ

درحال : گفت یطرح یروهایبا اشاره به عدم پرداخت حقوق از بهمن ماه سال گذشته تاکنون به ن یو

 .شوند لیتعد ،ینگران هستند که باوجود سابقه کار یطرح یهارویحاضر ن

تجمع اعتراضی دوباره کارگران قرارداد طرحی شرکت آب و فاضالب روستایی :درهمین رابطه

 خوزستان نسبت به بالتکلیفی شغلی ومعیشتی

خرداد برای دومین بار درسال جاری، کارگران قرارداد طرحی شرکت آب و  22روز دوشنبه 

ب روستایی خوزستان برای بنمایش گذاشتن اعتراضشان نسبت به بالتکلیفی شغلی ومعیشتی فاضال

 .دست به تجمع مقابل ساختمان این شرکت در اهواز زدند

 

پس از ادغام آبفار و آبفای خوزستان :یکی از کارگران حاضر درتجمع به خبرنگار رسانه ای گفت

استار تعیین تکلیف مشخص نیست تکلیف نیروهای قراردادی شرکت آبفار چه خواهد شد و ما خو

 .وضعیت کاری خود هستیم

نفر در شرکت آبفار استان به صورت قرارداد طرحی مشغول به کار  212وی با اشاره به اینکه 

سال است  2ماه حقوق کارکنان قراردادی این شرکت پرداخت نشده است و نزدیک به  2: هستند افزود

تاکنون نیز سنوات این کارکنان  19دارد و از سال این روند پرداخت حقوق با چندین ماه تاخیر ادامه 

 .پرداخت نشده است



،جمعی از کارگران آب وفاضالب و آب وفاضالب 11اردیبهشت  91قابل یاد آوریست که روز شنبه 

روستایی استان خوزستان برای اعتراض به ادغام دوشرکت دست به تجمع مقابل ساختمان شرکت 

 .درکالنشهر اهواز زده بودند

نسبت به عدم بکارگیری اقدامات الزم جهت  خوزستان یها شگاهیپاالعتراض کارگران پیمانی ا*

 توسط کارفرمایان31مقابله با بیماری کووید 

اعتراضشان را نسبت به عدم بکارگیری اقدامات  خوزستان یها شگاهیپاالکارگران پیمانی  جمعی از

 .ان اعالم کردندتوسط کارفرمای91الزم جهت مقابله با بیماری کووید 

کرونا : به خبرنگار رسانه ای گفتند خوزستان یها شگاهیپاال یمانکاریپ کارگرانخرداد، 19روز شنبه 

همچنان بدون  دیمختلف صنعت و تول یها وجود، بخش نیقرمز است با ا تیدر خوزستان در وضع

 .است تیوقفه مشغول فعال

رفت  سیاغلب سرو م؛یمشغول به کار هست رانهیشگیپگونه اقدامات  چیه تیما بدون رعا: آنها افزودند

 م،یدار سیکه هم سرو یدر موارد رد؛یگ یبرعهده نم یتیرابطه مسئول نیدر ا مانکاریو پ میو آمد ندار

 .برد یخطر را باال م سکیمساله، ر نیو ا نشانند یم لیاتوموب کیپنج نفر را کنار هم در 

آنهم  میکن یم هیته یشخص نهیرا با هز کننده یژل ضدعفون ماسک، الکل و: اضافه کردندکارگران  نیا

 یطوالن اریبس ریاست و غالباً دستمزدمان را با تاخ نییپا ها یمانکاریکه درآمد ما پ یطیدر شرا

 .کنند یپرداخت م

ادامه تجمعات اعتراضی کارگران مجتمع کشت وصنعت نیشکر هفت تپه نسبت به بالتکلیفی معیشتی *

 شغلی ونداشتن امنیت

خرداد،جمعی از کارگران مجتمع کشت وصنعت نیشکر هفت تپه در  19وشنبه  14روز های جمعه 

مقابل نسبت به بالتکلیفی معیشتی ونداشتن امنیت شغلی  شان ادامه اعتراضات روز های گذشته

 .تجمع کردند شرکت تیریساختمان مد

ن شوش شدند ومقابل فرمانداری خرداد،جمعی از کارگران این مجتمع راهی شهرستا 19روز شنبه 

 .اجتماع کردند

 :درهمین رابطه

هفت تپه در اعتراض به عدم  کارگران:سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران وحومه+

 نیدر ششم یساز یدرمان و لغو خصوص یدفترچه ها دیپرداخت سه ماه حقوق معوقه و عدم تمد

 شوش زدند یمقابل فرماندار رکت وی در شروز اعتصاب ، دست به تجمع اعتراض

تجمع از کارگران در محل شرکت  کیهفت تپه  شکریاعتصاب در ن روز نیدر ششم خرداد 19مروزا

 .اند شوش تجمع کرده یدر مقابل فرماندار زیاز کارگران ن یبرپا شده است و گروه

شرکت به  نیکه ا ییمطالبات معوقه خود هستند و از آنجا ریهفت تپه سالهاست درگ شکرین کارگران

هفت تپه به علت تخلفات و  فساد  شکرین یواگذار شده و در حال حاضر کارفرما یبخش خصوص

 . باشدیم ییتحت بازجو ییمقامات قضا یازسو یمال



و کارگران هفت  ستیهفت تپه ن شکریدستمزد ومطالبات معوقه کارگران ن یپاسخگو یکس متاسفانه

 .قرار دارند یشتیسخت مع اریبس طیتپه در شرا

 یهمه  یشناختن حق اعتراض و اعتصاب برا تیکارگران شرکت واحد ضمن برسم یکایسند

و خواستار  کندیم تیحما ایهفت تپه قو شکریکارگران ، از اعتراضات و اعتصابات کارگران ن

 .باشد یهفت تپه م شکریمسئوالن به خواسته ها ومطالبات معوقه کارگران معترض ن یفور یدگیرس

 یم تیخود حما یبرادران هفت تپه ا یاز خواسته ها:رانیا کیکارگران فلزکارمکان یکایندس+

 !میکن

مختلف  یبخش ها یاعتصاب تمام نیدر ا. گذرد یهفت تپه م شکریروز از اعتصاب کارگران ن شش

کارگران . حضور داشتند یامور ادار ،یکیو مکان زاتیتجه ،ییربنایکارخانه، ز ،یاز جمله کشاورز

 یدر حال. است دهینگرد دیشان تمد یدرمان یماه حقوق نگرفته و دفترچه ها نیاز فرورد یفت تپه اه

فطر به حساب  دیمطالبات معوق تا قبل از ع نیشرکت، مقرر شده بود تا ا نیکه طبق وعده مسئول

 :است ریکارگران به شرح ز نیا یخواسته ها. شود زیکارگران وار

 از هفت تپه یگر و بخش خصوصاختالس یکارفرما دیخلع  -١

 مهیدفترچه ب دیمعوقه و تمد یپرداخت حقوق ها -٢

و  یفریمحمد خن ،یاخضر مانی،ایبخش لیاسماع انیبازگشت به کار همکاران اخراج شده، آقا -٣

 یژنیساالر ب

 یرستم -یگیاسدب یو مجازات حبس ابد برا یگیبازداشت اسد ب -٤

 به کارگران اختالس شده یبازگرداندن ثروت ها -٥

تپه به  شکرهفتیکارگران ن یاز خواسته ها تیضمن حما رانیا کیکارگران فلزکارمکان یکایسند

حقوق  یگیاسد ب یشرکت و حساب شخص یشود از حساب ها یمتذکر م ییو قضا یاستان نیمسوول

دستور دهد  یاجتماع نیتواند به سازمان تام یدستگاه قضا م. توان پرداخت کرد یکارگران را م

انجام  یکارگران هفت تپه ا یبرا دیاست که با یکار نیکمتر نهایا. کند دیکارگران را تمد یدفترچه ها

 .ردیگ

 است یروزیرمز پ یکارگر یهمبستگ

 رانیا کیکارگران فلزکارمکان یکایسند

 ١٣١١خرداد  ٣٣

 یبروجن یخسرو صادقزندان  تیمورد محکوم در نگاران آزاد تهران روزنامه یانجمن صنف هیانیب*

 یمیو عضو قد یاسینگار و پژوهشگر حوزه رفاه و اقتصادس روزنامه «یبروجن یصادق خسرو»

سال  7استان تهران به  دنظریدادگاه تجد 12نگاران آزاد تهران، توسط شعبه  روزنامه یانجمن صنف

  .زندان محکوم شد



رو بوده و ضبط اموال  روبه ییضاو ق یتیامن یدو سال گذشته با برخوردها یعضو انجمن، ط نیا

رو کرده  روبه یادیو موانع ز ها تیبا محدود شانیا یرا برا ینگار روزنامه تیامکان فعال  یشخص

  .است

 سهیمق یقاض استیدادگاه انقالب به ر 21در شعبه  9111مرداد ماه سال  2 شان،یا هیاول دادگاه

دفاع داده نشد و  یبرا یفرصت کاف شانیا لیو وک یبروجن یدادگاه به خسرو صادق نیدر ا. برگزار شد

 نیا یزاربرگ رو نیاز ا. قابل قبول در پرونده است یفاقد مستندات کاف شانیاز اتهامات ا یاریبس

  .داشت یادیمحکمه منصفانه فاصله ز کیدر  یطرف یعدالت و ب تیدادگاه با انتظار جامعه از رعا

االجرا است و در دادگاه  که الزم یبروجن یرو صادقزندان خس تیسال از محکوم 9نمونه  یبرا

هر . است «یداخل تیامن هیعل یاجتماع و تبان»شده، مربوط به اتهام  دییتا نایع زین دنظریتجد

 نفرفرد شود و الزمه آن، حضور دو  کیمتوجه فقط  تواند یاتهام نم نیا داند یرشته حقوق م یدانشجو

عضو انجمن از  نیا که یکشور است؛ در حال تیبر ضد امن «هانیمخف»و  «یعمل»با قصد  شتریب ای

 یها کشور است و نوشته یو مجاز یرسم ینگاران و پژوهشگران شناخته شده در فضا روزنامه

 شان یحوزه تخصص یشده و علم فیو در چارچوب قواعد تعر  یواقع تیبا نام و هو شهیهم شانیا

و استفاده از  یو وبالگ شخص تیسا سیتاس یاوردر کمال ناب یدر دادگاه بدو شود؛ یم رمنتش

  .ذکر شده است یعنوان موارد اتهام به «یعدالت اجتماع»مانند  ینیعناو

 دنظریدر مرحله تجد ،یو ناعادالنه صادر شده در دادگاه بدو نیما انتظار داشت حکم سنگ انجمن

با  یقبل یتیامن یه برخوردهااما متاسفانه در ادام ابد،ی فیقرار گرفته و تخف یجد یمورد بازنگر

که  شدرو  روبه یعضو انجمن با حکم نیاتفاق صورت نگرفت و ا نیا سندگان،ینگاران و نو روزنامه

  .دارد یرا در پ یینگاران از عدالت و انصاف دستگاه قضا روزنامه شتریب یو دلسرد یدیناام

 یبرا یها نقش مهم رسانه نگاران و موجود جامعه که روزنامه یو اقتصاد یاجتماع طیشرا در

 یاحترام به آزاد کنند، یم فایدولت و ملت ا انیو شکاف م یاجتماع هیسرما میبازگشت اعتماد و ترم

 اکه تنه یو برخورد عادالنه با کسان یالملل نیب یها ونیو کنوانس یمصرح در قانون اساس انیب

  .کشور دارد یاجتماع و یدر توسعه فرهنگ یاست، نقش مهم  شهیقلم و اند شان هیسرما

خسرو  ینگاران آزاد تهران، ضمن اعتراض به حکم صادر شده برا روزنامه یصنف انجمن

با  ییقضا یانتظار دارد مراجع عال شان،یا یو تخصص یا حرفه یها تیو دفاع از فعال یبروجن یصادق

 شانیبه برائت ا یمجدد قرار داده و را دنظریحفظ شأن و استقالل خود حکم صادر شده را مورد تجد

 .صادر کنند

 حکم زندان یاجرا یبرا سندهیاحضار سه نو :کانون نویسندگان ایران*

رضا خندان  رانیا سندگانیاحکام با سه عضو کانون نو یاجرا رهیخرداد از دا ٣١شنبه  امروز

ماه،  ریول تا کشنبهیباژن تماس گرفتند و از آنها خواستند که فردا،  وانیو ک نی، بکتاش آبت(یمهاباد)

 .کنند یاحکام معرف یاجرا کیخود را به شعبه 

به شش سال  کیکانون هستند و هر  رانیدب ئتیه یاز اعضا نیو بکتاش آبت( یمهاباد)خندان  رضا

به سه سال و شش ماه زندان محکوم  زین رانیدب ئتیباژن عضو سابق ه وانیک. اند زندان محکوم شده

« نظام هیعل غیتبل»و « کشور تیامن هیبه قصد اقدام عل یاع و تباناجتم»آنها  یها اتهام. شده است

و  ندهیو حضور بر مزار پو هیکانون، انتشار نشر یها هیانیکانون، ب خچهیکتاب تار فیتال. است

 یمخالفت آنها با سانسور و دفاع از آزاد قت،یدر حق. است سندهیسه نو نیا یها اتهام قیمصاد یمختار



حکم  یاجرا یبراآنها امروز . است دهیسال و شش ماه زندان انجام ١۱مجموعا به صدور حکم  انیب

 .اند احکام  احضار شده یاجرا رهیبه دا

مقابل  نسبت به قطعی آب و بالتکلیفی معیشتی عباس آباد نهاوند یروستا یاهالاعتراضی تجمع *

 همدان یاستاندار

به قطعی آب  برای اعتراض هرستان نهاوندعباس آباد ش یروستا یاهالخرداد،جمعی از 19روز شنبه 

 .تجمع کردند همدان یمقابل استاندار و بالتکلیفی معیشتی

 میآباد و کارگر و دامدار هست عباس یما اهل روستا :گفتبه خبرنگار رسانه ای کنندگان  از تجمع یکی

 .میستیبرخوردار ن یمناسب یمال طیکه  از شرا

که  میدار یروستا مراتع نیدر ا: داند، اضافه کرد یم شانیروستاآب  یتجمع را قطع یاصل لیکه دل او

که از  راوندیشی روستا یاهال. است دهیعباس آباد به ثبت رس یسندشان به نام روستا 79از سال 

 14هکتار و  744 کهزارویبه وسعت  یکشاورز یها نیزم یبرخوردارند و دارا یبهتر یمال طیشرا

شان قرار داده اند و آب  یها دام یمراتع ما را مورد استفاده چرا یجار سال لیحلقه چاه هستند از اوا

 .کنند یما را قطع م یروستا

 راوندیش یروستا یدادستان شهرستان نهاوند صادر شده اهال یکه از سو  یبا وجود حکموی گفته  به

. دهند یخود ادامه م نکرده و به کار یحکم توجه نیچراگاه را ندارند اما آنها به ا نیحق استفاده از ا

 یمقابل استاندار یدادخواه یبرا وزاند و امر مان تلف شده گوسفندان یکاف یعدم چرا  لیمتاسفانه به دل

 یرا برا یندگانیو نما دیتجمع نکن نجایا ندیگو یبه ما م یکه عوامل حراست استاندار میا تجمع کرده

 .دیخودتان انتخاب کن نیصحبت کردن با مسئوالن در ب

اند  مکاتبه کرده یخصوص با استاندار نیماه است در ا 0به گفته تجمع کنندگان است که  یدر حال نیا

 .اند نگرفته یا جهیاما تاکنون نت

نسبت به عدم تحویل ( شرکت آذویکو)باختگان شرکت صنعت خودرو آذربایجان مالادامه اعتراضات *

 تمقابل وزارت صنع دوباره خودرو با قیمت قطعی با تجمع

درادامه ( شرکت آذویکو)باختگان شرکت صنعت خودرو آذربایجان مال ز،جمعی اخرداد 19شنبه روز 

دست به تجمع مقابل وزارت صنعت دوباره اعتراضاتشان نسبت به عدم تحویل خودرو با قیمت قطعی 

 .زدند

صمت  کنه،یم انتیخ کویآذ"  :تجمع کنندگان با برافراشتن پالکارد ودست نوشته ها شعار می دادند

 "کنه یم تیحما



 

با ( شرکت آذویکو)باختگان شرکت صنعت خودرو آذربایجان ادامه اعتراضات مال :درهمین رابطه

 تجمع مقابل وزارت صنعت

( شرکت آذویکو)باختگان شرکت صنعت خودرو آذربایجان خرداد،جمعی از ، مال 29روز یکشنبه 

با قیمت قطعی دست به تجمع مقابل وزارت درادامه اعتراضاتشان نسبت به عدم تحویل خودرو 

 .صنعت زدند

اقدام به  17خرداد  99هزار مالباخته، در بازه زمانی اردیبهشت تا 9قابل یادآوری است که بیش از 

با قیمت قطعی و « آذویکو»از شرکت صنعت خودرو آذربایجان  124جی  ثبت نام خودروی ام

درصد قیمت خودرو به صورت نقد در زمان  94ه روزه کردند ک 904و  924، 944سررسید تحویل 

 .داران گرفته شد ثبت نام توسط شرکت از حواله

ها هیچ تاثیری در تحویل خودروها ندارد و به اندازه چند  شرکت آذویکو با طرح این مطلب تحریم

دستگاه  2044ها قطعه در داخل کشور وجود دارد، اقدام به پیش فروش حدود  برابر پیش فروش

رو کرد و حاال پس از گذشت بیش از یک سال از موعد تحویل خودروها، این شرکت از تحویل خود



خودروها امتناع کرده است و در جدیدترین اظهار نظر، اعالم کرده هیچ خودرویی را تحویل نخواهد 

 .توانند انصراف دهند داران می داد و حواله

در اعتراض ( صنعت خودرو آذربایجان) شرکت آذویکو ٣۶٣جمعی از حواله داران خودروی ام جی

خرداد مقابل ساختمان  20به عدم تحویل خودرو از سوی این شرکت با قیمت قطعی، روزشنبه 

 .سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان دست به تجمع زده بودند

 راحمدیو بو هیلویکهگ یاستاندارتجمع نانوایان یاسوج مقابل *

 هیلویکهگ یاستاندارعی ازصاحبان نانوایی های یاسوج دست به تجمع مقابل خرداد،جم 19روز شنبه 

 .زدند راحمدیو بو

است که  یاست و مدت نیینان پا متیق: گفتیکی از نانوایان حاضر درتجمع به خبرنگار رسانه ای 

 .میکن یم نیتام رازیکه آرد را از ش یدر حال مینان هست متیق شیخواستار افزا

نان به  نییپا تیفیک: دارند، افزود هینان به شدت گال نییپا تیفیکه مردم از ک سوال نیادر پاسخ به  یو

 .نان مورد انتقاد مردم است تیفیک لیدل نیاست به هم تیفیک یب اسوجیآرد کارخانه . آرد آن است لیدل

 کنند، یم نیتام رازیآرد خود را از ش یادیدر مرکز استان تعداد ز یواحد خباز 144از :  وی افزود

دارند که از آرد  یینسبت به واحدها یبهتر تیفیک کنند یم نیتام رازیکه آرد خود را از ش ییواحدها

 .کنند  یاستفاده م اسوجیکارخانه 

افزایش بیش از صد درصدی کارگران جان باخته براثر حوادث کاری دراستان آذربایجان شرقی طی *

 ماه اول سال جاری 2

جان  یشرق جانیاز کار دراستان آذربا یاول امسال بر اثر حوادث ناش دو ماهه ینفر در ط 19

خبر  نیاستان با اعالم ا یقانون یپزشک رکلیمد. آنها مرد بوده است یخودرااز دست دادند که همگ

 .است افتهی شینفر افزا 91نفر بود به  1آمار نسبت به مدت مشابه سال گذشته که  نیا: گفت

 نیفرد علت فوت ا یصفائ یاستان ، دکتر عل یقانون یپزشک یعموم روابط خرداد 19گزارش به

نفر براثر برخورد جسم  0 ،ینفر به علت سقوط از بلند94: کرد که حیتشر نصورتیافراد را به ا

جان خود را  یبه علت خفگ زین کنفریو  یبراثر سوختگ زین کنفریو  ینفر براثر برق گرفتگ 1سخت،

 .از دست داده اند

از حوادث کار به ادارات  یناش تیبر اثرمصدوم زینفر ن 907مدت تعداد  نیا یدرط: کرد اضافه یو

 .مرد بودند هینفر زن و بق 9تعداد  نیاستان مراجعه کردند که از ا یقانون یپزشک

akhbarkargari2468@gmail.com 
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