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  سای پی از شرآت پروژه ایگزارش مختصر
 شماه هشتاد و شدهم اسفند جه                                                             اس ی آارگر شرآت پیبهروزناصر

  
 

دن خط لوله ي ، آشیل سد سازي از قبیت پروژه ايسال در فعال٣٠ش از ي بیت تهران به قدمتي سا به مرآزیشرآت پ

حال حاضر در. ت دارديانه فعالي میاي آسیه و آشورهايل ترآيقبران ازيارج ازبه خاشتريران و بي نقاط ایگاز به اقص

ست آه انتقال ي پروژه ایانيآارگر بخش پانفر١٨٠ساوه به همدان با دن خط لوله گازازين شرآت آشيت ايفعال ازیبخش

یران برايا گازیسال با شرآت مل٣ت ن شرآت به مديداد اقرار. استآشورتًا خارج ازينهاجان ويجنوب به آذرباازگاز  

 یاست آه تنها برا دهيردگارد تومان منعقد يليم١٤٠رين مسيمبلغ قرارداد بابت ا. باشديم) فقط ساوه، همدان(ن پروژه يا

.ت گاز اسی متفرقه به عهده شرآت ملینه هايهزريساد لوله ها ويه خريباشد آلي میلوله گزار  

ل يم وهم طبق نظرمانكاريپ و. است آاریآه بخش اصل داده شده جوشكارمان آاري تومان به پارديليم ۵ مبلغ فوقاز

 جامعه و بازار آار دریت شغليبه علت عدم امنبا توجه .  آندیپرداخت مداقل دستمزد را به جوشكاران ماهر حخودش

 روزانهآار اقل ساعتنصورت آه حديدب كند،يل ميل خودش به آارگران تحميمبا خواسته وقرارداد راآارفرما

ل ينكه اضافه آار محسوب شود به آارگران تحمي را بدون ایالت رسمي جمعه و تعطیروزهازيد و نيمفساعت آار١٠

 گردد آه در ابتدا آارگران تن به ی باعث میكاريدن بيآش ویط روحيشرا.  گرددیقرارداد منعقد م آنند آه آتبًا دریم

 )جاده ساوه همدان٦٠لومتريآ(باشد يمنطقه مزمستان درصفرريدرجه ز٢٠ ی آه سرمایطيشرادهند درقراداد بستن ب

 در آار یچگونه توقفيان برساند هيپروژه را به پا) سال٢(ینكه بتواند در زمان آوتاهتريع آار و اي تسریآارفرما برا

ط خوابگاه يشران بدتريااز) اآرمامبريرحلت پدان ويشه ساالریام سوگواري ایحت( .آورد ی بوجود نمیلوله گزار

اسكان داده آارگرنفر١٠متوسط خوابگاه ها به طوردر. باشدي میمني و بدون ایبهداشتري، غ وحشتناكیليآارگران خ

 یكينظافت نداشتن حمام و. تابستان مواجه هستندنك آننده درزمستان و خل گرما زا دريشود آه با مشكل وسايم

 یعدد پتو٢آارگر، به هرهمه بدتر استراحت آارگران ازینداشتن تخت خواب برا. مشكالت خوابگاه استازگريد

ماه ٣كه هريداخت حقوق به طوررپدرريتاخ. قرار گرفته استگريدآارگر١٠استفاده شود آه قبًال هم مورديف داده ميآث  

. دهدیآارگران را آزار مروان و است آه روح یگريمشكل د كنند يافت ميدرك ماه رايحقوق   

. شودیل اشاره ميآمده است آه به مورد ذن آارگران دري روزمره ایزندگ ازین آار بصورت بخشيححادثه در  

ل لوله يثق لوله به جرهكس نبودن آابل دوريآارگران به علت ف ازیكيآانال  درین لوله گزاري در ح٢/١٢/٨٦مورخ در

 و لگن یقسمت دستگاه تناسلمقابل لوله قرارداشت از آه دریآارگرمحل خود خارج شد وطرف به شدت ازك ياز

  آه یآارگر. مارستان منتقل آنديده را به بي نداشت آه آارگر حادثه د وجود  هم  ی آمبوالنسیآه حت. ديب ديبشدت آس

.ده انجام نداده استيب ديآس آارگر ی برایچ اقداميشرآت هم تاآنون ه. ده استي بهره گردی بیسالمتشه ازي همیبرا  

هم رنج  ویآن یمهم آارآه چرا -یشيندي بیستيبازان رو -ی آریآن یمتو آار  -ی باریبر یرنج مو -ی آریكنيمآار تو  

)٦٠لومتري ساوه همدان آهپروژه منطق( سای آارگر شرآت پیناصربهروز                 .یكشيم  


