
  

     ١٣٩٧خرداد – روز شمار حوادث محيط کار

 از انتشارات نهادهای همبستگی با جنبش کارگری در ايران

  تهيه و تنظيم: فعالين نهادهای همبستگی در کلن

)٣(  

تعداد  علت و نوع حادثه و اسامی مالحظات
 نفرات

شماره  تاريخ شهر نام واحد
 رديف

و ضامن درصد  ٨٢ساله با  ٥٠عبدالنبی معرف پور 
در صد سوختگی راهی بيمارستان  ٤٠ساله با  ٥٩آذربيجان 

 شدند 

خودسوزی، بعلت عدم 
 حقوق پرداخت چند ماه

 ١  ٩٧خرداد  ١ آبادان شهرداری ٢

 ٢  " " " خراسان رضوی-گلبهار کار ساختمانی ١ ريزش آوار و ديوار جانبی جان باختن يک کارگر ميان سال

 ٣  " " " زرند کارخانه فوالد زرند ايرانيان ١  متری ٨قوط از ارتفاع س ساله ٤٨مرگ حسين رسا کارگر 

روز در  ١٨مرگ حسن پور اکبر آتش نشان فداکار پس از 
 بيمارستان به علت سوختگی شديد 

سقوط در حوضچه آب 
جوش هنگام خاموش کردن 

 آتش

 ٤  " " " شهرک صنعتی طوس کارخانه توليد ظروف چينی ١

نجات نفر دوم.رانندگان تهديد کرده مرگ مهرداد احمدی و 
 اند که در اعتراض خودروهای خود را در فرودگاه آتش 

 می زنند

راننده تاکسی ٢خودکشی
بعلت فشارکار ناشی از 
 تغييرات طرح ترافيک

 ٥  " " /٢ تهران فرودگاه امام ٢

خارج شدن واگن از ريل  مجروخ شدن دو لوکوموتيوران
 به علت ريزش کوه

مرز  –حبش قطور  ترکيه  ٠ی ايرانقطار باربر ٢
 رازی خوی

" " "  ٦ 

 ٧ " " " قائمشهر طبقه ٤ساختمان  ١ سقوط از ارتفاع ساله ٤١مرگ يک کارگر 

 ٨  " " /٥ قزوين ساختمان قديمی ١ ريزش آوار ساله افغانستانی ٢٣مرگ يک کارگر 

 یاقدام اعتراض کيکه در  یکارگر »جانيآذربا زامل«
 .باخت یردارمقابل ساختمان شه

 ٩  / " " ٦ آبادان شهرداری ١ خودسوزی
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تعداد  علت و نوع حادثه و اسامی مالحظات  
 نفرات

شماره  تاريخ شهر نام واحد
 رديف

 یانتظام یروهايدست ن هب هک یکولبرريبوار مرادی 
 هس. شد و جانش را از دست داد هبست هگلول هب شبيد یمرز

هم  هانها متاسفاناز  یکيشدند و  یهم زخم گريکولبر د
 اکنون جان باخت

تيراندازی نيروهای 
 انتظامی

 ١٠  ٩٧خرداد  ٨ سنندج کولبران ٤

 ١١  / " " ٩ گناباد کوره آجرپزی ١ ريزش آوار در کوره ساله زير خروارها خاک ١١مرگ يک کودک 

 ١٢  " " /١٢ سور او بانه کولبر  شليک نيروهای مرزی ساله جوانی کشته شد ٢٦کولبر 

 يیکارگزار مخابرات روستاود حسنی آقابيگ محم
روز در بيمارستانی در تبريز  ٢٠پس از  »نخوددره«

 درگذشت

متری  ٨سقوط از تير 
 مخابرات 

 ١٣  " " " تبريز مخابرات روستايی ١

حبس شدن بين چرخ دستی  ساله ٢٠مرگ يک کارگر 
 و ديوارۀ آسانسور

 ١٤  " " " تهران حادثه در آسانسور ١

 ١٥  " " /١٣ تکاب مخابرات ١ یسقوط از دکل مخابرات ارگرمرگ يک ک

برق گرفتگی با دستگاه  ساله جان باختند ٣٠و  ٢٧جوان ٢
 ميکسر

 ١٦  " " /١٤ اصفهان-فالورجان کار ساختمانی ٢

  برق گرفتگی در حال ساله جان خودراازدست داد ٣٠کارگر١
 بتون ريزی

 ١٧  " " " کاشان کانال فاضالب ١

ستيخسارات مشخص ن قيدق زانيم  ١٨  " "  /١٧ بوکان کار ساختمانی ؟ ريزش ساختمان 

شليک مستقيم نيروهای  کولبر اشنويه٢کولبرسلماسی و٢مصدوميت 
 مرزی

 ١٩  " " " ولبررانک /کردستان کولبر ٤

 ٢١ " " " سردشت -مالشيخ  کولبر ١ " " " " جان را از دست داد ەفرزند حمز» اسکندر.ف«

روز  کي »یصبور قادر«ساله به نام  ۴٧ یکولبرمرگ 
 سقوطپس از 

  ٢٠  / " " ١٨ پاوه کولبر ١ سقوط از ارتفاعات مرزی

 ٢١  ٩٧خرداد١٩ شهرک انديشه -بوکان ساختمان در حال ساخت ٣ ريزش ساختمان کارگرديگر٢کارگرومصدوميت١مرگ
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تعداد  علت و نوع حادثه و اسامی مالحظات  
 نفرات

ره شما تاريخ شهر نام واحد
 رديف

 ٢٢  / " " ٢٠ سيرجان معدن گل گهر ٢٢ مسموميت غذايی نفر از کارگران ٢٢مسموميت 

 ٢٣  / " " ٢٢ يزد -بهاباد  معدن بهاباد ١ ريزش سنگ ساله ٢٥فوت يک کارگر 

 ٢٤  " " " قم )یکارگاه مترو (قطار شهر چند نفر انفجار ناشی از نشت گاز  شدند تياز کارگران دچار مصدوم یتعداد

 ٢٥  / " " ٢٧ آستارا لگرديم ديکارخانه تول ١ مذاب لگرديبرخورد با م ساله ٣٦مرگ يک کارگر 

 ٢٦  " " " تهران خيابان آيت هللا سعيدی ٢ انفجار سيلندرهای گاز مايع کارگرهنگام تخليه سيلندرها٢مصدوميت 

 ٢٧  / " " ٢٨ اراک کار ساختمانی ١ سقوط از ارتفاع ساله ٣٠مرگ يک کارگر 

 ٢٨  " " " فارس -گراش  ساختمان در حال ساخت ١ سقوط از ارتفاع و پنج ساله اهل افغانستان ستيهللا کارگر بروحمرگ 

 ٢٩  / " " ٢٩ بانه کار ساختمانی ١ سقوط از ارتفاع کارگربه نام مهدی کريم پوری ١فوت 

سنگ قشالقدر معدن زغال یمعدنچ کيمصدوم شدن   ٣٠  " " " آزادشهر - قشالق  سنگ معدن زغال ١ ريزش معدن 

مسموميت ناشی از نشب  مسموميت دو آتش نشان
 گاز آمونياک

 ٣١  / " " ٣٠ چابهار شرکت آرمان جنوب ٢

 

 

 ضميمه ها:

  

 روايِت خودسوزی کارگر شهرداری آبادان؛

 

 گرددديگر به خانه بازنمی» زامل»

گويد: از همه طرف به او فشار آمده بود؛ پنج ماه حقوق نگرفته بود و ديگر کمتر خانه شته دست به خودسوزی زد؛ داماد او میزامل آذربايجان، کارگر خدماتی شهرداری آبادان هفته گذ
 ....آمدمی
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شدن بدهی، کار را تمام کنی؛ به ای فکر کردن، بدون اينکه به خودت فرصت پشمان به گزارش خبرنگار ايلنا، يک پيت نفت يا بنزين بياوری و روی سر خود خالی کنی؛ بعد بدون لحظه
ی همکارانت؛ همه را کنار بزنی، فقط کبريت را ديدهسوخته و رنجهای آفتابهای همسرت؛ چهرهها و نگرانیهايت، غمای نگاه نکنی؛ لبخند بچهعقب بازنگردی، به آنچه پشت سر گذاشته

 .شود؛ تمامکشد؛ همه چيز شعله میروشن کنی، يک، دو، به سه نمی

ها منفی، استيصال ی خيلیها باشد. بيش از شجاعت يا جسارِت به عقيدهاين شعله شدن و مرگ برای يک آدم پنجاه و چند ساله، راحت نيست؛ نبايد راحت باشد؛ قاعدتاً نبايد به همين سادگی
 ...ی که به مرز جنون برسدطلبد؛ استيصالخواهد، استيصال میخواهد؛ کبريت را کشيدن در اين سن و سال، درماندگی میمی

خرداد در بيمارستان  ۶ماه در يک اقدام اعتراضی مقابل ساختمان شهرداری آبادان اقدام به خودسوزی کرده بود، يکشنبه ارديبهشت ٣١کارگری که عصر روز دوشنبه ” زامل آذربايجان“
 .جان خود را از دست داد

شود، آنقدر کم زياد می» فشار«ارديبهشت، آنقدر  ٣١شهرداری آبادان بود که حداقل پنج ماه دستمزد نگرفته بود؛ آن وقت، دوشنبه  زامل آذربايجان، کارگر خدماتی ناحيه دو منطقه سه
د که درنهايت، دست و بال شوهای آتش درگير میکند او را نجات بدهد؛ با شعلهزند؛ يکی از همکارانش سعی میآورد که در محل کار و در ساعت کاری، دست به آتش زدن خودش میمی

 .کننددرصد سوختگی او را به بيمارستان سوانح سوختگِی آبادان منتقل می ٣۵گيرد و با خودش هم آتش می

 .کرده استشود پس از  اين حادثه  دردناک، کارفرما همه مطالبات مزدی کارگران شهرداری آبادان را يکجا پرداخت به نقل از يکی از همکاران اين کارگر گفته می 

ميرد؛ پرداخت حقوق معوق ديگر فايده ندارد؛ شود؛ اما زامل بعد از چند روز در بيمارستان میجا پرداخت میکند؛ گرچه همه مطالبات يکپرداخت مطالبات به هيچ وجه ديگر افاقه نمی
» توان«زند که اگر جا، يک سوال را در ذهن کليد میيک» پرداخت«است؛ از اينها گذشته، اين شدههای بازگشت به خانه، سد تواند بازگردد؛ راهگردد؛ نمیديگر بازنمی» زامل آذربايجان«

 .....  شد بپردازند، چرا پيش از اينکه کارد به استخوان برسد، نپرداختند؛ پيش از اينکه زامل به آن حد برسد که پيت بنزين را بياورد وپرداخت بود و می

خواهم مديون کسی های مرحومم؛ نمیها و بدهیگويد از صبح دنبال پاس کردن چکای دارد؛ خستگی، عزا و درد در صدايش هست؛ میدارد، صدای خستهیمردی که گوشی تلفن را برم
 .خواهم دينی بر گردنش باشدبماند؛ نمی

 :هاستکند، پاسخ خيلی از سوالای که روايت مینداريم؛ اما قصهدانيم؛ با نامش کاری دارد، نمیهمسِر دختِر زامل است؛ نام اين مرد، مردی که گوشی را برمی

ام؛ مسير ام؛ ديگر کم آوردهگفت به ته خط رسيدهراستش از همه طرف به او فشار آمده بود؛ از يک طرف قسط بانک عقب افتاده بود و از آن طرف، پنج ماه حقوق نگرفته بود؛ هميشه می »
های محل از قصابی گرفته تا نانوايی و سوپرمارکت، دارها چشم در چشم شود به همه مغازهخواست با مغازههای محل رد نشود؛ نمیه از جلوی مغازهکرد کبرگشت به خانه را دور می

پرسند خودش کجاست؛ روم، همه میش که میبدهکار بود؛ اصل موضوع اين است که از همه طرف به پدر خانمم فشار آمده بود؛ از حد تحملش بيشتر شده بود اين فشارها. پيش طلبکارهاي
 «....گويم نتوانست تحمل کند، رفت؛ حاللش کنيدشش ماه است که نديديمش؛ می

خبرم؛ اين مرد که بی دادم؛ مشکالِت زامل يکی دوتا نبوده؛ خيلی بوده؛ حتی من هم از خيلی از اين مشکالتگويد: اگر من هم جای او بودم، شايد همچين کاری را انجام میداماد زامل می
ها های عقب افتاده را طلب کرده؛ گفته اگر اجارهديگر پدربزرگ شده بود و همه عمرش کار کرده بود، حتی يک آلونک چهل متری از خودش نداشت؛ ده روز پيش صاحبخانه آمده و اجاره

کار آمد؛ شبداشت که خوِد همين، عذاب کمی نيست. آنقدر عرصه برايش تنگ شده بود که ديگر کمتر خانه می ريزم بيرون. يک جوان بيکار هم در خانهتان را میرا نپردازيد، اسباب، اثاثيه
   .توانم بيايم خانهنگيرم نمی» حقوق«گفت تا زمانی که زد بيرون؛ میخوابيد و بعد میآمد تا يازده صبح کمی میبود؛ چهار صبح می

افتاد؛ سه تا بچه دارد؛ پرداختند تا اين اتفاق نمیگويند کاش قبل از اين، حداقل بخشی از مطالبات را میروحيه و ناراحتند؛ میز اين اتفاِق نحس، همه بیگويد: همکاراِن زامل بعد ااين مرد می
 دو دختر و يک پسر؛ سه تا هم نوه دارد؛ پسرش ديپلم گرفته، سربازی هم رفته ولی بيکار است؛ نتوانسته کار پيدا کند
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گاز بگيريم؛ گاز نداريم؛ شايد اين  حادثه به همسرش زنگ زده بود گفته بود غذا را گرم کن که غذا بخورم و بروم سرکار که همسرش گفته بود پول در خانه نيست که برويم کپسول روز
 ....آخرين ديالوگ اين مرد بود با همسر و فرزندانش

 .گرددديگر به خانه بازنمی» زامل«شود و پول ندارد؛ غذا گرم نمی» ايجانآذرب«کشی ندارد؛ همسر آبادان گاز ندارد؛ گاز لوله

پرسيم؛ اينکه چرا شرکت پيمانکاِر شهرداری ماهها حقوق کارگران خدماتی را پرداخت نکرد و چرا در شهرداری رويم؛ از او در ارتباط با اين اتفاق دردناک میسراغ شهردار آبادان می
گويد: خبرنگارتان را شود؛ شهردار در پاسخ به اين سواالت ضمن تاييد خبِر اين حادثه دردناک بعد از اصرار فراوان، میور) بر عملکرد پيمانکاران نظارت نمیهای کش(مجموعه شهرداری

 .شودجا تمام میبفرستيد بيايد اينجا تحقيق کند. گفتگو با شهردار همين

کاری و کار يدی ِ سنگين، است؛ شبها، کارشان سختاست؛ کارگران خدماتی شهرداریپاسخ ماندهست که مدتهاست بیتند؛ اين، سوالیچرا  کارگران در چنين شرايطی مشغول به کار هس
 .ی دستمزد کارگران شهرداری منتشر نشودها اخباری از تاخير چندماههست که در رسانهها، کمتر روزیآسان نيست؛ با همه اين سختی

ها را مجاب کرد که بر حقوق کارگران پيمانکاری نظارت شود شهرداریکانون هماهنگی شوراهای اسالمی کار کشور) در اين رابطه و در پاسخ به اينکه چگونه میحسين حبيبی (دبير 
است. متاسفانه بايد گفت فرمای مادر را مشخص کردهقانون کار به وضوح در ارتباط با حق و حقوق کارگران پيمانکاری صحبت کرده و تکاليف کار ١٣گويد: به هر حال ماده کنند، می

تواند ورق را به نفع کارگران برگرداند و کارفرماها را ملزم کند که اين مفاد قانونی را های کارگری میشوند و تنها فشار کارگران و تشکليکسری تصريحات قانون کار داريم که اجرا نمی
 .اجرا کنند

کنند. پس با اين حساب، » تبعيت«ها و در همه سطوح بايد از قانون کار گويد کليه کارفرماها در همه بخشی يک قانون کار است که میشده، مادهصِل فراموشترين ادهد: مهموی ادامه می
است؛ اين را هم بايد دهنده را مشخص کردهی مادر يا پيمانقانون کار به صراحت وظايف کارفرما ١٣های پيمانکاری هم ملزم به رعايِت بند بنِد قانون کار هستند؛ از آن طرف، ماده شرکت

ً پيمانکار نيستند، اين روزها با يک خلط مبحث عجيب مواجهيم؛ خيلی از شرکت» های پيمانکاریشرکت«ی گفت که در زمينه های پيمانکارِی موجود به خصوص در بخش خدمات، واقعا
 .افتدها اين اتفاق میها و سازمانهای مادر هستند. در خيلی از مجموعهکتبرای شر» کننده نيروی انسانیتامين«بلکه فقط 

ی او، آدميزاد از يک جايی به زند، اتفاقی غيرطبيعی و عجيب نيست؛ چراکه به عقيدهبه عقيده حبيبی، اينکه کارگری ميانسال در آبادان به خاطر پنج ماه حقوق نگرفتن، خودش را آتش می
 .ای برايت نماند، دست به انتحار زدن، عجيب نيسترسد؛ وقتی مرزهای تحمل را رد کردی و هيچ چارهبعد به استيصال می

ان دهند؛ بدهکار همه فاميل و آشنايکند، کسبه ديگر به تو جنس نسيه نمیگويد: پنج ماه حقوق نگرفتن، يعنی شرمنده خانواده شدن؛ وقتی پنج ماه حقوق نگيری، صاحبخانه جوابت میاو می
 .است که با افسوس فراوان بايد گفت اين عدم رعايت، اين روزها به يک عرف معمول تبديل شده» حقوِق کار«شوی و اين يعنی رسيدن به تِه خط. همه اينها نتيجه رعايت نشدِن می

 ...جدی  تلقی شود است می تواند يک زنگ خطر باشد: اميدوارم اين خودسوزی، يک زنگ خطرِ به اعتقاد او، اتفاقی که افتاده

در » زامل«کارگِر شهرداری آبادان است؛ وقتی » زامل آذربايجانی«اند؛ آبادان گاز ندارد؛ ها امنيت شغلی ندارند؛ کارگراِن شهرداری آبادان پنج ماه حقوق نگرفتهکارگراِن شهرداری
 ....گرددديگر به خانه بازنمی» زامل«می پردازد؛ » جايک«ارگران را کشد، شهردارِی آبادان، همه مطالباِت کهای آخر را میبيمارستان سوختگی، نفس

   گزارش: نسرين هزاره مقدم

  

  خرداد ١٠



٦                                                                                                                                                                                                    ١٣٩٧خرداد  –روز شمار حوادث محيط کار   

 

 تن به دليل حوادث کار در تهران فوت کردند ١٩فروردين ماه امسال؛ 

وادث کار فوت کردند و به مراکز پزشکی قانونی اين استان ارجاع داده شدند که تن به دليل صدمات ناشی از ح ١٩مدير کل پزشکی قانونی استان تهران گفت که در فروردين ماه سال جاری 
  درصد کاهش داشت ٩اين رقم در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته 

  

 درصدی مصدوميت در کارگران ساختمانی آذربايجان شرقی ۶افزايش 

 . توانند هزينه درمانی خود را از بيمه دريافت کنندتنها دوسوم اين کارگران می ٩۵سال درصدی در حوادث حين کار داشته است. طبق آمار  ۶آذربايجان شرقی افزايش 

شرقی رتبه افزايش شش درصدی داشته و آذربايجان ٩۵نفر بود که نسبت به سال  ٣٣٢تعداد مصدومين حوادث کاری يک هزار و  ٩۶شرقی گفت: در سال قانونی آذربايجان مديرکل پزشکی 
 .ه ازای جمعيت رتبه هفدهم را کسب کرده استششم کشوری و ب

درصد نيز  ۵درصد برق گرفتگی و  ٩درصد به دليل برخورد با جسم سخت،  ١٩درصد اين حوادث به دليل سقوط از بلندی،  ۴٩راد با اشاره به نوع حوادث حين کار نيز تاکيد کرد: صمدی
 .اندسال بوده١٨درصد باالی پنجاه سال و سه درصد نيز زير  ٢٨سال،  ٣٩تا  ٣٠درصد در بازه سنی  ٣۶سوختگی بوده که از اين افراد 

 .درصد کارگر غيرساختمانی و مابقی نيز مربوط به کارمندان و باغبانان وغيره است ٣١شدگان کارگران ساختمانی، درصد اين فوت ۴٨وی افزود: 

هزار نفر از آنان بيمه هستند و اين موضوع يعنی در صورت بروز حادثه برای کارگران در حين کار  ٢٢شرقی تنها هزار کارگر ساختمانی در آذربايجان ۶۵از  ٩۵مطابق آمار پايان سال 
  دو سوم آنها نخواهند توانست هزينه درمانی خود را از بيمه دريافت کنند اگرچه هر لحظه خطر مرگ آنها را تهديد کند./ايلنا

  خرداد ١٥

 قدان ايمنی محيط کارکارگر در سايه ف ۵مرگ و مصدوميت 

 

را به خود  ١٠٢ی رعايت مسائل ايمنی کار در ميان کشورهای جهان رتبه کارگر مصدوم شدند. ايران درزمينه ٢کارگر کشته و  ٣طی روزهای گذشته، در سايه فقدان ايمنی محيط کار،  
  که رتبه بسيار پايينی استاختصاص داده 

  

 .نفر در اصفهان به دليل حوادث ناشی از کار فوت شدند ١٧نی استان اصفهان، بيش از براساس اعالم روابط عمومی پزشکی قانو

 افزايش مرگ مير های ناشی ازحوادث کار در اصفهان

 

 .نفر در اصفهان به دليل حوادث ناشی از کار فوت شدند ١٧براساس اعالم روابط عمومی پزشکی قانونی استان اصفهان، بيش از 



٧                                                                                                                                                                                                    ١٣٩٧خرداد  –روز شمار حوادث محيط کار   

 

 

اند؛ به دليل فوت ناشی از حوادث کار در مراکز پزشکی قانونی استان مورد نفر که همگی مرد بوده ١٧قانونی استان اصفهان اعالم کرد: از ابتدای سال جاری روابط عمومی پزشکی  
 .اندمعاينه قرار گرفته

 

 .شابه سال قبل بيست و يک دهم درصد افزايش داشته استمرد) در مقايسه با مدت م ٣۵۶زن و  ٢٣مورد ( ۴۶٠در اين مدت آمار مصدومان ناشی از حوادث کار با 

 

 مرد)  به دليل حوادث ناشی از کار مصدوم شدند./ايلنا ٣۵۶زن و  ٢٣نفر در استان ( ٣٧٩براساس گزارش روابط عمومی پزشکی قانونی اصفهان؛ سال گذشته بيش از 

  

  

  . هر روز دو کارگر به خانه بر نمی گردند

 

ث ناشی از کار را اينگونه کار چه کسانی مسئولند .هر اتفاقی که منجر به صدمه شود در محل کار را حادثه محل کار گويند وبا اتکا به آمار جهانی ساالنه آمار حواددر برابر حوادث محل 
افتد که طبق بر آورد سازمان ملل هزينه های ناشی ار اين حوادث  ميليون حادثه جزئی اتفاق می ٢٦٨اعالم کرده اند .ساالنه در دنيا ميليون حادثه ناشی از کار منجر به فوت می شود و

درصد اين ٦٤ود اختصاص داده اند که درصدتوليد ناخالص داخلی کشورها در سراسر جهان را تشکيل می دهد .در ايران بعد از حوادث رانندگی حوادث محل کار بشترين ميزان را به خ٤
مليارد تومان را به خود اختصاص می دهد ٣٤در صد آنها منجربه فوت می شود وحوادث جزئی در ايران ساالنه هزينه ای معادل ٧٠فتد که حوادث در حوزه صنعت ساختمان اتفاق می ا

ان ناپذيرند .بنا به نظر کارشناسان ثرات ان جبر.اگر از بعد انسانی واجتماعی وافتصادی وهزينه های که فرد خانواده وجامعه در اثر حوادث متحمل می شودبررسی کنيم  بسياری از ابعاد وا
توان گامی مثبت در  درصد اين حوادث قابل پيشگيری است وبا اتخاذ داهکارهای عملی ومداوم ارتقاد مهارت کارگرساختمانی ورعايت تمامی استانداردهای ايمنی می٩٠الی ٨٥اين حوزه 

پروژه ها بايد ملزم شوند که ايمنی ساختمان را رعايت کنند .همدلی وهمسويی تمامی دستگاههای اجرای با عزمی راسخ  اين راه بر داشت .تمامی پيمانکاران ناظر مهندسين ساختمان مجريان
رگری ميد است با فشار فعالين کاضروری است .متاسفانه بحران حوادث چه در کوتاه مدت وبلند مدت از طريق دستگاههای اجرايی وسئولين مربوطه راهکاری جدی ديده نمی شود .ا

  وانجمنهای صنفی بتوانيم اين امر را به يک عزم ملی تبديل کنيم

 

 حسن عزتی ريس انجمن کارگران ساختمانی بانه

 


