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اعتراض به طرح کارورزی و مهارت آموزی وظیفه ای همگانی 
کارگران،معلمان،پرستاران،کارمندان،دانشجویان،فارغ التحصیالن دانشگاه ها،دانش آموزان )

 است....( ،جوانان متقاضی کارو

گران، حقوق خود و مهارت آموزی دفاع ازدستاوردهای کار اعتراض به اجرای طرح کارورزی
 ونسل های آینده است

 !هستنداصالح قانون کار حهیمشابه ال یو مهارت آموز یدو طرح کارآموز -

 کرمانشاهنفت  شگاهیپاالاخراج جمعی از کارگران معترض  -

بجای پاسخگویی به خواسته هایشان تهدید به اخراج  کارگران اعتصابی را رانیشرکت مخابرات ا -

 !کرد؟

 !یک هفته را پشت سرگذاشت و کابل مخابرات آبادان ییرگران شبکه هواکااعتصاب  -

مقابل استانداری هپکو در اعتراض به عدم پرداخت حقوق  کارخانه کارگرانراهپیمایی وتجمع  -

 (همراه با تصاویر)مرکزی

در راه احقاق حقوق حقه وبی توجهی  سراسر کشور یرانتفاعیمعلمان مدارس غادامه کنش های  -

 !رت آموزش وپرورش ؟وزا

 (لوشان انیوار) النیروغن گ شیکارخانه پاال ادامه بالتکلیفی معیشتی وشغلی کارگران اخراجی -

 کارخانه یلیتعطبدنبال عنبرآباد  ریشکارگر02بیکاری -

 خوزستان یدزفول مقابل استاندار نیمهاجر یروستا یاهال اعتراضی تجمع -

 اصالح و تربیتگزارشي از وضعیت كودكان در كانون  -

 ساوجبالغ یمرگ دلخراش کارگر جوان کارگاه کارتن ساز -

 جان باختن کارگر مقنی در ورامین براثربرق گرفتگی -

 آبادان و وخامت حال دونفرشان شگاهیپاال یسوز کارگر درحادثه انفجار و آتش6تیمصدوم -

 !هستنداصالح قانون کار حهیمشابه ال یو مهارت آموز یدو طرح کارآموز

اصالح  حهیرا مشابه ال یرت آموزاو مه یدو طرح کارآموز یپژوهشگر حقوق کار محتوا کی

و  هیدر مقام صاحبان سرما انیکارفرما ت،یوضع نیاست که در ا یعیطب: قانون کار دانست و افزود

 .کارگر استفاده کنند تیموقع فیتضع یاز قدرت خود برا دیابزار تول

که  ییاشتغالزا یها برنامه: اظهار داشت لنا،یکار در گفت و گو با ا پژوهشگر حقوق یلیاسماع فرشاد

را « کار»آنرا دارد، مفهوم   یقصد اجرا «یمهارت آموز»و  «یکارورز»دولت در قالب دو طرح 

 .دهند یتنزل م یبه حوزه حقوق خصوص یاز حوزه حقوق عموم

 فیتعر یحقوق عموم  طهیدر ح ،یدکه قانون کار از لحاظ دسته بن ستیدرحال نیا: افزود یلیاسماع

و  قیطر نیمحسوب شده است تا از ا یاز حقوق عموم یا شاخه ریحقوق کار ز قتیشده چراکه در حق

 .اوردیبه عمل ب تیحما انیبه واسطه مداخله دولت از کارگران در برابر قدرت کارفرما



اصالح  حهیمشابه الرا  یرت آموزاو مه یدو طرح کارآموز یمحتوا ،یاز نظر تبعات حقوق یو

و  هیدر مقام صاحبان سرما انیکارفرما ت،یوضع نیاست که در ا یعیطب: قانون کار دانست و افزود

 .کارگر استفاده کنند تیموقع فیتضع یاز قدرت خود برا دیابزار تول

 یاست که از سو یحقوق کار نقدمشترک« بودن یتیاصل حما»فقدان  نکهیا انیبا ب یلیاسماع

وارد شده است،  یو مهارت آموز یکارورز یها طرح نیبه ا یو فعاالن حوزه کارگر حقوقدانان

از  یارینموده اند  و بس تیرا تقو  ییدو طرح در مجموع جانب کارفرماگرا نیکنندگان ا میتنظ: گفت

 .اند کنند را نقض کرده یکار م یکه به هر عنوان یحقوق کار درباره افراد یتیاصول حما

متعدد   قرارداد  یبا دادن حق فسخ ها  یطرح کارورز ۴۱به عنوان مثال در ماده  نکهیا انیبا ب یو

است که مطابق فلسفه حقوق کار  یدر حال نیا: است، گفت افتهیشغل کارگران  تیامن انیبه کارفرما

 .فسخ قرار شدن داشته باشد یبرا یشده ا ینیب شیپ طیشرا دیبا دینبا  یهر قرارداد کار

عقد »کار را از  یدادهارقرا تیماه یقانون اراتیدست اخت نیا نکهیا انیحقوق کار با ب پژوهشگر نیا

اصل  طیشرا نیدر ا: دهد، افزود یچرخش م انیبا حق فسخ کارفرما «زیعقد جا»به سمت « الزم

 یم یحقوق خصوص یقرارداد یخود را به اصل آزاد یحقوق کار جا یبودن حقوق عموم یتیحما

 .دهد

است،  یدر حقوق خصوص یکه از اصول حقوق مدن« اراده تیحاکم»رو اصل  نیاز ا: افزود یو

 وندیپ یشده و به نظم عموم رفتهیبودن در آن پذ« آمره»قواعد حقوق کار که اصل  نیگزیجا تواند ینم

 .خورده است، بشود

دن و بو یتیدر حقوق کار و فلسفه کار  صحبت از اصل حما نکهیا انیحال باب نیدر ع یلیاسماع

اشاره کرد و  یطرح کارورز ۴۱به ماده  ،یقرارداد یاراده و آزاد تیدخالت دولت است و نه حاکم

 ندیفرا نیگفت که ا دیشود که با یدر کارگاه پر رنگ م یانضباط یها تهیاساس نقش کم نیبر ا: گفت

 .نخواهد داشت یضلع کارگر فیو تضع ییضلع کارفرما  تیجز تقو یا جهینت

نامه حق انتخاب آزادانه شغل از کارورزان گرفته شده است،  نییآ نیا ۴۱در ماده   نکهیا انیبا ب یو

 یعنی. کارورز است لیتحص ایاحراز اشتغال  ۴۱از موارد فسخ قراداد  در ماده  گرید یکی: افزود

 لیادامه تحص هدر سامانه ثبت نام کند و بعد بخواهد  در دانشگا یمثال اگر کارورز با مدرک کاردان

در خصوص  یقانون اساس ۸۲ماده خالف اصول  نیشود که ا یفسخ م  یو یداد کارورزردهد قرا

 .انتخاب آزادانه شغل است

و  ییدانشجو تیهو نیشکاف ب جادیمنجر به ا دیطرح نبا نیا نکهیا انیپژوهشگر حقوق کار با ب نیا

پس چه  شود یتغال محسوب نماش یاگر  کارورز میرا روشن کن فمانیتکل دیبا: شود، افزود یکارگر

 تغالوجود دارد  و اگر اشتغال است پس چرا مقررات اش یهمزمان با کارورز لیدر ادامه تحص یمنع

 رد؟یگ یو حداقل دستمرد را در بر نم یاجتماع نیقانون کار و تامن تیمثل شمول

مشخص نشده . روز کارورز است ۵از  شیب بتیداد، غرفسخ قرا گریمورد د: در ادامه افزود یو

است  یروز متوال ۵منظور  ستی؟ مشخص ن یدر کل مدت دوره کارورز ایروز در ماه  ۵است که 

دست  ابهامات در طرح  نیموجه؟ البته از ا ریغ ایموجه است  بتیغ ؟یروز به صورت کل ۵ ای

 .است اریبس



 اریز بسرکارو طرح در بخش حقوق نیابهامات فوق را نشان از آن دانست که ا انیدر پا یلیاسماع

 .ستندیبرخوردار ن یکاف یحقوق تیکنندگان آن از درا میدهد که تنظ یحال نشان م نیدر ع. است ریفق

 کرمانشاهنفت  شگاهیپاالاخراج جمعی از کارگران معترض 

،اعتراضات کارگران کرمانشاهنفت  شگاهیزپاالیبحث برانگ یازواگذار پس:اخباروگزارشات کارگری

از کارگران جمعی  شگاه،یپاال نیا رعاملیمد یوبرکنار کارگر معترض6ازداشت به این واگذاری،ب

 .اخراج شدند شگاهیپاال نیا

از  یاقدام خود، تعداد نیرا ترک نکرد و در آخرش محل کاربرکناری،از  پس شرکت نیا رعاملیمد

مراحل  یپس از ط  یاز کارمندان رسم یتعداد یکارگران را اخراج و خاتمه قرارداد استخدام

هستند که نسبت  یکارمندان هکه در شرف اخراج هستند از جمل یافراد. کرد اعالم یشیفرما یابیکار

از جمله  ینظارت یبا نهادها کینزد یاز آنها همکار یمعترض بوده اند وبرخ یارزان فروش نیبه ا

 .داشته اند  یسازمان بازرس

بازداشت شده بودند و با ابزار ارعاب،   شگاهیاالپ تیبودند که با شکا یاخراج شده همان کارکنان نفرات

 یساز یخصوص یقربان دیاعتراض کردند و با یواگذار نیکه نسبت به ا یپرسنل یشدند برا یا نمونه

 .شرکت باشند دارانیعامل و خر ریعجوالنه و اقدامات خودسرانه مد یها

 یمسئول چیواحدها بود ه ریسا یکه رو یبوده و با فشار یها صور یابیکار نیاساس مستندات ا بر

ارسال شد  گرید شگاهیپاال ۶ یآنها برا یکارکنان معترض را نداشت تا اسام یجرات اعالم سمت برا

 .نکردند ازین زاعالمیها ن که آن

 طیشرا لیباسابقه هستند و بدل یرسم یروهایاساس گزارش منابع موثق کارمندان اخراج شده  ن بر

 ییروهایاز ن دهند یم حیها ندارند و ترج به آن یا شده عالقه یخصوص یشیپاال یها خاص آنها شرکت

 .ردیها تعلق نگ نفت به آن یرسم یروهایو حقوق ن ایاستفاده کنند که مزا

کرمانشاه را به  شگاهیپاال یکارکنان تخلفات واگذار نیکه ا ردیگ یصورت م یبرخوردها در حال نیا

معترض  بودند اما مسئوالن  شگاهیپاال نیا یبه ارزان فروشو مجلس گزارش داده و  ینظارت ینهادها

که  یبطور کردندکارکنان ارسال  ریسا یرا برا یروشن امیافراد، پ نیکردن ا یبا قربان شگاهیپاال نیا

 .در شرکت حکمفرما شده است یجو نامناسب  شگاه،یپاال نیدر ا نیهم اکنون بر اساس گفته شاغل

که  یدارد و در صورت یو مراحل طیشرا یابیکارمند جهت کار یمعرف ،نیاست بر اساس قوان یگفتن

 میبا تصم یول شدند یم یتخلفات معرف ونیسیبه کم دیکارکنان انجام شده بود با یاز سو یتخلف

 وملز یطیشرا نیدر چن.  اخراج محکوم شدند تیو در نها یابیبه کار شگاهیپاال نیسابق ا رعاملیمد

از هر زمان  شیکرمانشاه ب شگاهیاقدام پاال نیبه ا یز جمله سازمان بازرسا ینظارت یورود نهادها

 تیب یواگذار یکه افشاکنندگان تخلف و رانت در ماجرا ستین بندهیز رایز شود یاحساس م یگرید

 .اج شونداخر ق،یتشو یالمال به جا

 :نمونه خاتمه قرارداد استخدامی زیرامروز از طرف مهر منتشرشد



 :درهمین رابطه

کارگرپاالیشگاه نفت کرمانشاه درجریان تجمعات اعتراضی زمستان سال گذشته نسبت  1بازداشت *

 !به واگذاری



  فروردین ماه،دادستان کرمانشاه درنشست خبری پرده ازبازداشت02امروز:اخباروگزارشات کارگری

به  کارگرپاالیشگاه نفت کرمانشاه درخالل تجمعات اعتراضی زمستان سال گذشته نسبت 6

 .واگذاری،برداشت

برگزار شد، به مباحث مطرح شده در ( فروردین 02)نعمت صادقی در نشست خبری که امروز 

گذاری آن  در مورد اصل واگذاری پاالیشگاه و قیمت: پاالیشگاه کرمانشاه اشاره کرد و گفت  خصوص

مان بازرسی در مباحثی مطرح است که مراجع قانونی شامل کمیسیون مجلس، دیوان محاسبات و ساز

 .حال بررسی موضوع هستند

ورود دستگاه قضا ارتباطی با اصل واگذاری و کیفیت آن ندارد و صرفا به دلیل تجمع : وی ادامه داد

ای  جلسه.توانست باعث اخالل در نظم، تخریب و توهین شود بدون مجوز و مستمر افرادی بود که می

عهد شدند از روال قانونی مطالبه خود را پیگیری در این خصوص برگزار شد و افراد تجمع کنند مت

 .نفر هم در این خصوص دستگیر شده بودند که همه آنها آزاد شدند 6.کنند

 !تجمع اعتراضی کارگران پاالیشگاه نفت کرمانشاه نسبت به واگذاری به بخش خصوصی*

ل رفتن امنیت کارگران پاالیشگاه نفت کرمانشاه در اعتراض واگذاری به بخش خصوصی وزیرسئوا

 .شغلیشان دست به تجمع زدند

میلیارد تومان  522فارس،واگذاری پاالیشگاه نفت کرمانشاه با قیمتی در حدود 5931دی 02به گزارش

عامل کارخانه شیر بیستون بوده است و همین موضوع تجمع اعتراضی کارگران این پاالیشگاه  به مدیر

 .دنبال داشت را به

 522نظیری است و ریز آمار محاسبه شده این پاالیشگاه با  آالت و ابزارهای بی پاالیشگاه دارای ماشین

 .میلیارد تومانی که واگذار شده است اصال مطابقت ندارد

کارگران و پرسنل پاالیشگاه کرمانشاه با بیان اینکه اگر آهن قراضه و زمین این پاالیشگاه را به حراج 

کند، نسبت به این اقدام شدیدا معترض هستند،  ناچیز قیمت میها برابر بیش از این مبلغ  بگذارند، ده

 .دانند چرا که عواقب آن را به نفع استان نمی

هزار میلیارد تومانی پاالیشگاه آناهیتا علت واگذاری این پاالیشگاه عنوان شده است در حالی  32بدهی 

 .بدهی داردمیلیون تومان  622هزار میلیارد و  0که پاالیشگاه آبادان نزدیک به 

های کارخانجات به بخش خصوصی ندارد، عاقبت واگذاری  کرمانشاه خاطرات خوشی از واگذاری

 .دنبال نداشته است کارخانه نساجی غرب چه شد؟ جزو بیکاری کارگران چیزی را به

احداث و ساخت   جای استان کرمانشاه رتبه نخست بیکاری کشور را دارد، مسؤوالن و دولت به

 .هزار نفر دیگر را نیز بیکار کنند 0زایی درصدد هستند نزدیک به  عتی و اشتغالواحدهای صن

 !تجمع دوباره کارگران پاالیشگاه نفت کرمانشاه دراعتراض به واگذاری به بخش خصوصی*

،کارگران رسمی و پیمانی پاالیشگاه نفت کرمانشاه همزمان با ( 5931چهارم بهمن ماه) روز دوشنبه

ایندگان وی در پاالیشگاه،در اعتراض به واگذاری این مجموعه به بخش حضورخریدار یا نم

 ۵خصوصی و حضور غیر قانونی خریدار در محل پاالیشگاه دست به تجمع اعتراض آمیزی به مدت 

 . ساعت زدند



به گزارش منابع خبری محلی،هنوز حرف و حدیث های بالتکلیفی واگذاری پاالیشگاه کرمانشاه به 

گسترش است و هیچ یک از مسوولین با قاطعیت این بالتکلیفی را تعیین تکلیف  بخش خصوصی روبه

 .نمی کنند

کارگران اعتصابی را بجای پاسخگویی به خواسته هایشان تهدید به اخراج  رانیشرکت مخابرات ا

 !کرد؟

اعتصاب وتجمعات کارگران شرکتی مخابرات چند استان طی  دنبال به:اخباروگزارشات کارگری

 لیتبد یمشاغل وبرا یطرح طبقه بند یاجرا ،عدمیشغل تیدر اعتراض به نداشتن امنگذشته  دوهفته

کارگران معترض را تهدید به اخراج  یا هیانیببا صدور  رانیشرکت مخابرات ا یروابط عموم تیوضع

 .از کارکرد

کنون حربه  تا روین لیبه اخراج و تعد دیتهد که اینیادآوری گران معترض مخابرات در پاسخ با کار

بر حق پرسنل  یاز خواسته ها یریقانون و پرداخت مطالبات و جلوگ یعدم اجرا یبوده برا یا

طرح  یو بدون واسطه همراه با اجرا میما قرارداد مستق ی تنها خواستهی تاکید کردند،خصوص

 رانیا یاسالم یقانون کار جمهور ۰۵و ۹۴یها مطابق ماده رانیمشاغل شرکت مخابرات ا یبند طبقه

 .است

 :متن کاملش را منتشر کرده از جمله آمده است امروز دراین بیانیه که ایلنا

به  یاسیس یها انیاز جر یتعداد تیکند و حما دایروند ادامه پ نیرود که اگر ا یآن م میب کنیل»

 لیرا تعد سنلپر نیاز ا یادیخود مجبور شود جمع ز لیرغم م یشرکت عل نیآن منجر شود، ا تیتقو

 «.دکن

 یها مخابرات در استانکارگران  ران،یشرکت مخابرات ا یتوسط روابط عموم هیانیب ایناز انتشار پس

 :ندواکنش نشان داد هیانیب نیمختلف به ا

 :با انتشاربیانیه ای یاد آورشدند مخابرات یاز کارکنان شرکت یگروه

 یمعدن مجلس شوراصنعت و  ونیسیکم ندگانیدر حضور نما رانیمخابرات ا یشرکت یروهاین»

داشته و هر بار شرکت  ەمخابرات نشست و مذاکر رانیبارها با مد ۵٦و  ۵۵در طول سال  یاسالم

داشت  میشرکت مخابرات نخواه رانیبا مد یگونه نشست چیه گریو د. مخابرات خلف وعده کرده است

مشاغل شرکت  یبند طرح طبقه یو بدون واسطه همراه با اجرا میما قرارداد مستق ی و تنها خواسته

 «.است رانیا یاسالم یقانون کار جمهور ۵۵و ۱۵یها مطابق ماده رانیمخابرات ا

 :مخابرات منتشر کرده اند، آمده یکه کارکنان شرکت یگرید هیانیب در

قانون و پرداخت مطالبات و  یعدم اجرا یبوده برا یتا کنون حربه ا روین لیبه اخراج و تعد دیتهد »

 رانیو هر بار مد میتا کنون بارها مذاکره کرد ؛یبر حق پرسنل خصوص یته هااز خواس یریجلوگ

 یبند طرح طبقه یاجرا یادعا هیانیب نیدر ا. اند و فقط  به وعده  اکتفا نموده اختهاند قیزمان را به تعو

شرکت مخابرات کامال  یدانسته شده و اظهارات روابط عموم اساس یب ییمشاغل در مخابرات، ادعا

 «.است دهرد ش

 :لینک اخبار مرتبط

 ادامه وگسترش اعتصاب وتجمعات اعتراضی کارگران وکارکنان شرکتی مخابرات سراسرکشور*
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ان های خراسان رضوی،لرستان اعتصاب وتجمعات اعتراضی کارگران شرکتی مخابرات است *

 وخوزستان

http://etehadbinalmelali.com/ak/10-04-96/ 

 !یک هفته را پشت سرگذاشت و کابل مخابرات آبادان ییکارگران شبکه هوااعتصاب 

و کابل مخابرات آبادان  ییهواشبکه  کارگرانیک هفته است که :اخباروگزارشات کارگری

 .ماه حقوقشان دراعتصاب بسر می برند3دراعتراض به عدم پرداخت

نفر از کارگران  02از  شیهفته است که ب کی مدت تیر رسانه ای شد،50برپایه گزارشی که امروز

نکردن مطالبات و  افتیاست در اعتراض به در یمرکز مخابرات 1شبکه مخابرات آبادان که شامل 

 .اند دهیماهه خود دست از کار کش 3وق حق

درجه  20کمتر از  یکه دما یدر شهر یروز ها کار و زحمت شبانه مخابرات با اشاره به ماه کارکنان

 .خود را تقاضا کردند یشتیمع تیبه وضع عیسر یدگیو رس هیمسئوالن ، گال یتوجه یندارد از ب

با : مختلف مخابرات افزودند یها یکارمانیدر وصول مطالبات در پ ضیاز تبع هیبا گال آنان

تعهدات ( و کابل ییبخش شبکه هوا) یبخش خدمات فن مانکاریشده مشخص شد که پ انجام یها یریگیپ

 ای یمخابرات مرکز یخود را جهت پرداخت حقوق کارکنان در چند ماه اول سال انجام داده ول

 .کرده است یگریرا صرف امورات د مانکاریپ تیوضع بودجه صورت  اکارفرم

مقابل استانداری هپکو در اعتراض به عدم پرداخت حقوق  کارخانه کارگرانراهپیمایی وتجمع 

 (همراه با تصاویر)مرکزی

برای دومین بار درهفته جاری نسبت به عدم پرداخت هپکو کارخانه کارگران تیرماه،50امروزدوشنبه

 .ک مقابل استانداری مرکزی تجمع کردندماه ها حقوقشان اعتراض کردند وبا راهپیمایی در شهر ارا

 :ی با مضامین زیر دردست داشتندیبنرهامعترض  کارگرانبه گزارش منابع خبری محلی،

 خانواده و کارگران شرکت هپکو انیبن یفروپاش= یآالت راهساز نیماش یاصول ریواردات غ -

 انهیمخاور  یآالت راه ساز نیتنها سازنده ماش یکارگران و ورشکستگ یکاریب-

شرکت هپکو گذشت تا به امروز چه کرده  ییجشن شکوفا یروز از وعده شما جهت برگزار ۴۸۵-

 دیا
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 :درهمین رابطه

 (همراه بافیلم وتصاویر)تجمع اعتراضی کارگران کارخانه هپکودر خیابان*

میدان صنعت  تیرماه،جمعی از کارگران کارخانه هپکو در52امروزشنبه:اخباروگزارشات کارگری

اراک تجمع کردند واعتراضشان نسبت به عدم پرداخت ماه ها حقوق را باسر دادن شعار ونشستن 

 .درکف خیابان بنمایش گذاشتند

این اقدام اعتراضی کارگران کارخانه هپکو منجر به مسدودشدن خیابان وجلوگیری از تردد وسایل 

 .نقلیه شد



 

تیرماه همزمان با روز صنعت و  ۴۵کارخانه هپکو امروز  به گزارش منابع خبری محلی،کارگران 

اعتراض خود را ( نزدیک ترمینال)معدن با راهپیمایی و نشستن بر روی زمین و مسدود کردن خیابان 

 .نسبت به مشکالت این شرکت و عدم پرداخت حقوق و معوقات اعالم کردند

ارگران این شرکت بارها در پی عدم تحقق وعده های مسئوالن در پرداخت این در حالی است که ک

 .حقوق و معوقاتشان مقابل استانداری مرکزی تجمع کرده اند



اسفندماه سال گذشته این کارگران به دلیل تاخیر شش ماه حقوقشان مقابل ساختمان استانداری  ۴۴

برای رفع مشکلشان داده شد که این قول مرکزی تجمع کردند و از سوی مسئوالن استانی وعده هایی 

 .ها هنوز به صورت کامل عملیاتی نشده است و اعتراضات دنباله دار کارگران را به همراه دارد

از ابتدای امسال تاکنون : یکی از کارگران تجمع کننده در خصوص مشکالت شرکت هپکو اراک گفت

د کارگران به عنوان معوقات باقی مانده فقط بخشی از دستمزد یک ماه پرداخت شده و مابقی دستمز

 .است

حقوق اسفندماه سال گذشته کارگران : وی در خصوص معوقات حقوق سال گذشته کارگران گفت

 .ماه سال گذشته به صورت کامل چرداخت نشده است پرداخت شده، ولی حقوق آذر، دی و بهمن

با این : پرداخت معوقات است بیان کردوی با اشاره به اینکه تجمع کارگران تنها به دلیل تاخیر در 

 .شرایط اقتصادی کشور و باال بودن هزینه های زندگی چگونه می توان با این شرایط زندگی کرد

درهمین رابطه،حاجی پور رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی با اشاره به اینکه 

دنبال   قرار شده به: رنگاران گفتمبلغی از معوقات کارگری شرکت هپکو باقی مانده است به خب

 . معرفی هیئت مدیره جدید کارهای پرداخت این معوقات هم پیگیری شود

تازگی   خردادماه هنوز هیئت مدیره قبلی حضور داشتند و هیئت مدیره جدید به 06تا :حاجی پور افزود

سازی انجام  خصوصی اند که با توجه به تاخیر سهامداری که توسط سازمان مسئولیت را تحویل گرفته

 .باید هیئت مدیره جدید معرفی و کارها پیگیری شود  شده

 :لینک فیلم تجمع امروز
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بی توجهی در راه احقاق حقوق حقه و سراسر کشور یرانتفاعیمعلمان مدارس غادامه کنش های 

 !موزش وپرورش ؟وزارت آ

دراعتراض به  سراسر کشور یرانتفاعیمعلمان مدارس غ، (تیر55)تجمع روزگذشته یاز برگزار پس

معلمان به وزارت  نیا ندگانی، نمای مقابل مجلساستخدام یفیوبالتکل مهیدستمزد،نداشتن ب نییسطح پا

کنندگان  پرداختند؛ مذاکره یزنیوزارتخانه به مذاکره و را نیآمورش و پرورش رفته و با مسئوالن ا

قبول کنند که  ستندینبوده و مسئوالن وزارتخانه حاضر ن زیآم تیروز گذشته موفق یها صحبت ندیگو یم

 .میهست یدچار مشکالت جد ،یصوصبخش خ یما، کادر آموزش

 یب: دیگو یمبه ایلنااز معلمان آزاد که از استان زنجان در تجمع روز گذشته شرکت داشته،  یکی

که  میهست یآماده با تجارب ارزنده ا یروهایکه ما ن یآزاردهنده است؛ در صورت نیمسئول یجهتو

حق و حقوق و  تیبار مسئول ریز خواهد یآموزش و پرورش نم یول م،یا هم داشته یادیافتخارات ز

و آمار  رندیبگ دیجد یروهایقصد دارند مدام ن ایگو.  برود ست،یکه تعدادشان کم هم ن روهاین نیا مهیب

 کشند یزحمت م یدولت ریغ یروهایکه در بدنه آموزش و پرورش ن یبدهند ، در صورت یاشتغال زائ

 .دارندیوزارتخانه برم نیدوش ا یاز رو یو بار بزرگ

 نیب یو عدم هماهنگ مهیتر از حداقل دستمزد مصوب، فقدان ب نییدستمزد پا ،یفیمعلم آزاد بالتکل نیا

را از  یبخش خصوص یآموزش یروهاین یر در ارتباط با ساماندهآموزش و پرورش و وزارت کا

 .مشکالت خود و همکارانش برشمرد نیمهمتر
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 :درهمین رابطه

 !تجمع اعتراضی معلمان مدارس غیرانتفاعی سراسر کشورمقابل مجلس

 سراسر کشور بیش از صد نفر از معلمان شاغل در مدارس غیرانتفاعی ( یازدهم تیرماه)صبح امروز 

عتراض به سطح پایین دستمزد،نداشتن بیمه وبالتکلیفی استخدامی به تهران آمدند و مقابل مجلس درا

 .تجمع کردند

مندند و نه حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار نصیبشان  این معلمان که نه از حق بیمه بهره

 .شود، از شرایط شغلی خود به شدت ناراضی هستند می

فرق ما با معلمان رسمی چیست؟ ما هم همان کار را : به ایلنا گفتیکی از حاضران در این تجمع 

دهیم اما دستمزدمان از آنها خیلی کمتر است؛ در تابستان درآمد نداریم و از مزایای بیمه هم  انجام می

 .وجه عادالنه نیست محرومیم و این به هیچ

ز مزایای دیگر معلمان این معلم آزاد خواسته خود را جذب در آموزش و پرورش و برخورداری ا

 .عنوان کرد

این معلمان که از چند روز پیش در فضای مجازی برای این تجمع هماهنگی کرده بودند، از ساعات 

 .اکنون نیز در حال رایزنی با مقامات و نمایندگان مجلس هستند صبح مقابل مجلس جمع شدند و هم 2

 (لوشان انیوار) النیروغن گ شینه پاالکارخا ادامه بالتکلیفی معیشتی وشغلی کارگران اخراجی

 انیوار) النیروغن گ شیکارخانه پاال یکارگر، رسم ۶روز از اخراج  ۴۱از گذشت حدود  پس

 .مطالبات معوقه خود معطل مانده اند افتیبازگشت بکار ودر یکارگران برا نی، هنوز ا(لوشان

لوشان اخراج  انیروغن وار شیپاال کارخانه یخرداد تا به امروز توسط کارفرما۸۵که از  یکارگران

 .اند خواستار بازگشت به کار خود شدند شده

کارفرما  یاز سو تیبه دو دهه فعال کیگفتند که پس از نزد لنایابه نفر است  ۶کارگران تعداد آنها  نیا

 .اند شده کاریتابستان ب یاز ابتدا نطوریا جهیشده و در نت یمازاد تلق یرویبه عنوان ن

داشتن سابقه کار در مشاغل  لیهستند که به دل ینفر ۴۴گروه  کیاز  یاخراج شده بخش کارگران

حاضر به پرداخت  یبودند اما چون کارفرما یقبل منتظر بازنشستگ یآور از مدت انیسخت و ز

 یآنها خوددار یبرا یاز صدور احکام بازنشستگ یاجتماع نیمربوطه نشده بود سازمان تام یها  نهیهز

 .است ردهک

 دیبا شوند یآور م انیکه مشمول قانون مشاغل سخت و ز یانیکارفرما یاجتماع نیقانون تام برابر

دوران اشتغال کارگر در  مهیدرصد حق ب 2تا  2معادل  یا نهیکارگران مشمول هز یبازنشستگ یبرا

 .آور پرداخت کنند انیمشاغل سخت و ز

 لیدر اداره کار شهرستان منج یتیبه طرح شکااقدام  ریکارگران در دو هفته اخ نیقرار معلوم ا از

 .اند خواستار بازگشت به کار خود شده قیطر نیاند و از ا کرده



 زین ۵۵سال  یدیماه دستمزد و ع ۱بازگشت به کار، بابت  یبرا یریگیمذکور عالوه بر پ کارگران

اداره کار مراجعه  شده مدام به نییتع یزمان یها تا به امروز در مهلت: ندیگو یطلبکار هستند؛ م

 .دخود شدن یها به پرونده یدگیمسئوالن مربوطه معطل رس بتیغ لیاند اما هر بار به دل کرده

 :درهمین رابطه

 کارگر کارخانه واریان لوشان به جای بازنشستگی، اخراج شدند6

 وعیدی کارگران این کارخانه ماه حقوق 4عدم پرداخت

که از یک سال پیش در انتظار نوبت بازنشستگی بودند، با کارگر کارخانه واریان لوشان  ۶سرنوشت 

 .اخراج رقم خورد

ها فعالیت در مشاغل سخت و زیان آور منتظر بودند تا سازمان تامین  این کارگران بعد از سال

اجتماعی پس از دریافت هزینه بازنشستگی مشاغل سخت و زیان آور برای آنها حکم بازنشستگی 

ماه  ۱ران مذکور به همراه شمار دیگری از همکاران شاغل خود هنوز بابت صادر کند، همچنین کارگ

 .از کارفرما طلبکارند ۵۵دستمزد و عیدی سال 

نفر از همکاران  ۶در تماس با ایلنا از اخراج « واریان»کارگران کارخانه پاالیش روغن گیالن

 .دهند باسابقه خود خبر می

یروهای رسمی کارخانه پاالیش روغن گیالن واریان از قرار معلوم این کارگران اخراجی جزء ن

 .سال سابقه کاری هستند ۸۵لوشان هستند که همگی دارای بیش از 

این کارگران را ( خرداد ماه ۸۵/ دوشنبه)برپایه این اطالعات کارفرمای این واحد تولیدی روز گذشته 

 .نیروی مازاد تلقی و از ورود آنها به محل کار جلوگیری کرده است

های بسته  شود این کارگران تازه اخراج شده که اکنون برای ورود به محل کار خود با درب گفته می

 .اند اند از حدود یک سال پیش در انتظار نوبت بازنشستگی خود بوده مواجه شده

اند چرا که مدعی  این کارگران در واکنش به اخراج خود شکایتی را در اداره کار منجیل مطرح کرده

تواند بدون حکم قانونی نسبت به اخراج  به عنوان نیروی رسمی محسوب شده و کارفرما نمیهستند 

 .آنها اقدام کند

ها فعالیت در مشاغل سخت و  شود که آنها بعد از سال در مورد مطالبات این کارگران نیز گفته می

ی مشاغل سخت و زیان آور منتظر بودند تا سازمان تامین اجتماعی پس از دریافت هزینه بازنشستگ

زیان آور برای آنها حکم بازنشستگی صادر کند، همچنین کارگران مذکور به همراه شمار دیگری از 

 .از کارفرما طلبکارند ۵۵ماه دستمزد و عیدی سال  ۱همکاران شاغل خود هنوز بابت 

پیش از  برابر قانون بازنشستگی مشاغل سخت و زیان آور، کارفرمایان مشمول باید بابت بازنشستگی

ای جداگانه به سازمان تامین اجتماعی پرداخت  موعد کارگران دارای شغل سخت و زیان آور هزینه

داری مشاغل  ای است که کارگر در دوران عهده درصد حق بیمه ۱کنند، مبنای محاسبه این هزینه 

 .سخت و زیان آور به سازمان تامین اجتماعی پرداخت کرده است

 

 



 کارخانه یلیتعطبدنبال برآباد عن ریشکارگر12بیکاری

 .بیکارشدند کارخانه یلیتعطماه پیش بدنبال 9کارگرشیر عنبرآباد از 02

و  لیتعط نیمسئول یبرخ یکارشکن لیعنبرآباد به دل ریش کارخانهبه گزارش یک منبع خبری محلی،

 .کارخانه شد نیشدن کارگران ا کاریباعث ب

نفر  ۸۵از  شیشدن ب کاریشده است و موجب ب لیکه تعط عنبرآباد به مدت سه ماه است ریکارخانه ش

 .کارخانه شده است نیاز کارگران ا

شده اند و قرار  کارینفر از کارگران کارخانه  ب ۸۵ ریشدن کارخانه ش لیبا تعط: کارخانه گفت سییر

ال شدن کارخانه در ح لیتعط لیبه دل  میبسته بود اتیکه با کشور عراق جهت صادرات لبن ییدادها

 .لغو شدن هستند

 خوزستان یدزفول مقابل استاندار نیمهاجر یروستا یاهال اعتراضی تجمع

در اعتراض به آنچه که نرخ از توابع دزفول، نیمهاجر یروستا ینفر از اهال 92حدود تیر،50امروز

خوزستان در  یشهرستان عنوان کردند مقابل استاندار نیمسکن ا ادیبن یاز سو نیزم متیق یاعالم

 .هواز تجمع کردندا

به  یمسکون نیسال است که زم 02: اظهار کردی کنندگان در گفت و گو با خبرنگار تجمع ندهینما

هر متر  متیبا ق نیقرار شده زم ریسال اخ 0روستا داده نشده، و در  نیدر ا طیواجد شرا انیمتقاض

 .شود ذارواگ انییمسکن به روستا ادیاز طرف بن هزار دلار 022و  ونیلیم کیمربع 

شود قابل  یکسب م یکارگر قیمردم محروم روستا که درآمد آنها از طر یبرا متیق نیا: افزود یو

 .ستیپرداخت ن

صحبت با مسئوالن به داخل ساختمان  یچند نفر از تجمع کنندگان برا: تجمع کننده ادامه داد نیا

 یو شوراها ییکل امور روستا ها شوراها اداره یاریزاده معاون امور ده دیرفتند و عم یاستاندار

صورت  رنظ دیتجد دیها اعتراض بزنند تا شا نیزم نیا متیخوزستان از آنها خواست به ق یاستاندار

 .ردیگ

 .خوزستان ادامه داشت یظهر مقابل استاندار یتجمع از صبح تا حوال نیا

 گزارشي از وضعیت كودكان در كانون اصالح و تربیت

 دفاع از کودکان  كار و خیابان تیحقوق کودکان عضو جمعزاده فعال  میبهنام ابراه

 انیوکرامت قربان تیحث نآ جهیشکنجه است که در نت ،تجاوزات به حقوق بشر نیتر عیاز   فج یکی

ماده )زند  یم بیشان اس یعاد یها تیوفعال اتیح یانان در ادامه  ییشود وبه توانا یسلب م

 (۵۵بند،۸

 یزابل  که به خاطر دزد تیسال در کانون اصالح وترب جدهیه ریز کودکان نیا تیخبر  وضع شنیدن

است که امروزه  یتیواقع نیگفت ا دیبا. ارزش به زندان افتاده اند در باورتان سخت بگنجد   یب یها

با  راکزم گریزابل ود تینابهنجار در کانون اصالح وترب تیهجده  سال با ان وضع ریدهها کودک ز

 یهجده سال که ناخواسته واز رو ریکودکان ز نیاز ا یما هرروز تعداد کنندیان دست وپنجه نرم م

الزم به ذکر است که مددکار . میکنیم یقتل شده اند معرف یوحت یاجبار و فقر اجتماعي  مرتکب دزد



 نیا یتوجه یکه به شدت از نحوه برخورد وب" محمد نظام دوست"است  به نام  یکودکان شخص نیا

 . اش ، کودکان مظلوم گله مند هستند انهیحشو یشخص ورفتارها

 یاکچهز یونورعل،کشته  میواحسان کر اسریس یمرتض ،سه کودک تیاز وضع یدر نوشته قبل 

زابل به شدت مورد  تیوکانون اصالح وترب یکه در زمان بازداشت تا انتقال به کالنتر یکودکان

اشتراک  دیوام یزدیبهمن  گریکودک دامروز از دو . میقرار گرفته اند نوشت انهیضرب وشتم وحش

 .نوشت میکودک خواه تداراندوس یبرا

 ساله۴۶ یزدی بهمن

  دهیعدد تخم مرخ دزد شش

  ماه است داخل زندان است هفت

  هم شده یشاک تیاعالم رضا نکهیا باوجود

الش شامل ح۱۸اعمال ماده   نکهینه ماه حبس بهش دادند با وجود ا یمحاکمه صور کیدادگاه در  یول

 . برد یدر حبس بسر م تیکودک همچنان در کانون اصالح ترب نیباشد اما ا یم

 ،ساله ۴۲اشتراک  دیام

 ، یاز سمسار سرقت

 ،باشد  یدر حبس م تیماه است که درزندان زابل کانون اصالح وترب ازدهیاز  شیب

 . کندیم یخوددار یو یهمچنان دادگاه از ازاد یول تیوجود اعالم رضا با

مورد ضرب وشتم  تیوکانون اصالح وترب یتا انتقال به کالنتر یریدکان در زمان دستگکو نیا

 . قرار گرفته اند انهیوحش

 . میباش یاکچهز ینورعل یتمام قدرت صدا با

 . دستان نان اور ش را از دست بدهد ینورعل مینگذار

در کانون  اریتفرزند بخ  یاکچهز ینورعل یکودک زندان تیاز وضع یگذشته گزارش یروزها یط

است که به  یکودک ینورعل. رسانه ها قرار گرفت  یخروج یزندان زابل بر رو تیاصالح وترب

دوازده واقع در مسجد بلوچ ها  یماموران کالنتر یفراوان از سو یاتهام نکرده  بعد از شکنجه ها

وسرودست وقفسه  ندکنیرا با او م انهیوحش یبرخوردها نیتر انهیووحش نیبدتر نکهیوبعد از ا ریدستگ

 یزابل انتقال م تیبه کانون اصالح وترب تیوضع نیواز انجا با هم یبه کالنتر ندیبیم بیاس یو نهیس

مبرم به  ازیباشد وپدرش را هم از دست داده است اون یکارگر وتنها نان اور خانواده م یگردد نورعل

 یخصوصا اقدام یو یپزشک تیاست که اگر به وضع یحاک یافتیدر یدارد خبرها یپزشک یدگیرس

کودک دست راست خود را از دست  نیا ردیصورت نگ یبه زود یوتاول زده و یزخم یدستها یبرا

کودکان  نیاجحاف بر ا نیموضوع وا نیا ییشود اگر مقامات زندان وقضا یونقض عضو م دهدیم

نابهنجار  طیشرا نیادر  یکه همچون نورعل یوکودکان ینورعل کیرا باور ندارند بروند از نزد ممظلو

کنند در  هیوعکس ته لمیوف رندیوخبر بگ قیتحق برندیبسر م تیدر کانون اصالح وترب یانسان ریوغ

 از کیاجازه بدهند تا از نزد یبه دوستداران کودک وفعاالن حقوق کودک وحقوق بشر نصورتیا ریغ

وهمراهانش انجام  ینورعل یبراعاجل وموثر  یکنند تا بتوانند اقدام دنیهمان شکنجه گاه د ایکانون و



  یکه قلبشان برا یوهمه کسان یحقوق بشر یانسان دوستان سازمانها ونهادها یبدهند ما از تمام

 تیوترب حکودکان مظلوم در شکنجه گاه اصال نیوا ینورعل یصدا میتپد درخواست دار یم تیانسان

 یاو برا ردیصورت نگ یپزشکواقدام  یکار یدر خطر است اگر به زود یزابل باشند جان نورعل

 انهیاقدام وحش نیدر برابر ا دیبا تیوضع نیمسببان ا. دست راست خود را از دست خواهد داد  شهیهم

 وجوابگوباشند. وندپاسخگو ومحاکمه بش دیکودک که تنها نان اور خانواده اش بوده با نیشکنجه کردن ا

. 

 زاده فعال حقوق کودکان میابراه بهنام

  زابل تینوجوان متهم به قتل در کانون اصالح وترب یملک دیدام سعبه اع دیتهد

ماه است كه  در کانون  زدهینوجوان هفده ساله که به اتهام قتل دختر بیست ساله اي  س ٫ یملک دیسع

 . برد یبسر م یسخت اریبس طیزابل در شرا تیاصالح وترب

شده چون  یاسالم یجمهور یتیامن یهااشکار مسوالن نها د سهیتوطئه  ودس یاین زنداني  قربان  

او هستند به او قول داده بودند که او اتهام را بپذیردوانها  ظرف  کانیکه از اقوام ونزد یقاتالن اصل

در زندان وحبس  فیاست که بالتکل کسالیاز  شیاکنون ب یسه ماه اورا از زندان ازاد خواهند کرد ول

کرده که هرچه  دیامده به دفعات تهد نییله و تحملش پاکم حوص اریروزها بس نیا دیبرد سع یبسر م

 کندیرا برمال م قیاش را فراهم نکنند تمام حقا یزودتر موجبات ازاد

 ؟ ستیچ قیحقا اما

از  یدر شهرستان زابل وبعض ییزابل ومقامات قضا یاز مسوالن اداره اگاه یبعض نکهیا قیحقا

 یم زیپرونده  ن یکه قاض یبه نام نجف یدگستردا سیر ژهیروندبه و یسوال م ریمسوالن زندان ز

 نیاست به خاطر فرار از مجازات ا یقو یودادگستر یکه دستشان د راداره اگاه یباشد قاتالن اصل

 ردیوارعاب وادار کردند كه ارتکاب قتل را بپذ دیسال سن داشته با تهد۴۶را  که کمتر از  وجوانن

 یکه دختر زیکودک ست تاکارانیجنا نیکنند ا یو را ازاد موبهش قول دادند که ظرف کمتر از سه ماه ا

دفن کرده اند  ااور ر یقانون ریساله را ربوده ومورد تجاوز قرار داده وبه قتل رساندندوبه طرز غ۸۵

تا تحت  اندازندیبه زندان ب یرا به اتهام واه یموفق شده اند پدر دختر مقتول به نام محمد بخار یحت

مرحله است که دست مقامات  نیتنها پس از ا رایز دینما تیاعالم رضا هیمجبور زندان  نیفشار مسول

به خاطر مقاومت پدر  یکنند ول مشودتا  بتوانند پرونده را بسته وانرا مختومه اعال یباز م ییقضا

نوجوان هم که  او را  نیصبروتحمل وحوصله ا گرید یمقتول نقش شوم انان شکست خورده واز سو

 .  شود یاش حکم اعدام صادر م هیبزند ودهن باز کتد بر عل یکه اگر حرفترسانده اند 

ودر خواب به  دیگو یم انیهر شب از ترس طناب دار شبها کابوس وهذ دیسع انیگفته هم بند طبق

 هیاز بر مال شدن قض یریجلوگ یبرا لیدل نیاورد به هم یصورت نامعلوم اسم افراد را بر ز بان م

 یحفاظت برا سییر رایدست به کار شدند ز ییطالعات زندان غالم رضا رضاحفاظت ا سییعوامل ر

 دیبا بردیفرزند سلطان که به جرم قتل در زندان زابل بسر م ییبه نام صالح رضا شیپسر عمو جاتن

 .خودش را كمك كند یکند تا بتواند پرونده پسر عمو یخوش خدمت   ییمقامات قضا یبرا

 : جوانعاملین ترس و تهدید این نو 



 یاز و لییکانون مثل عزرا یباشد وبچه ها یبند کانون م یکه از مراقب ها"  یعباس شهرک" -یك 

وازار وفشار  تیرا تحت اذ دیسع ینوجوان قربان نیفرد به طور مداوم ا نیشود ا یگفته م.ترسند  یم

  ترساند که سکوت کند یدهد واو را م یقرار م

با  یهفتک یحضور یمالقات ها، ینوجوان قربان نیا یه برافرمانده قرارگاه زندان است ک -دو

 . اورمدیب شیدهد واجازه داده هرانچکه الزم دارد برا یم بیخانواده ودوستانش ترت

مباشر هستند که مدام  یومهد،محمد نظام دوست ، یکوچک یمهد یحفاطت اطالعات به نام ها  -سه

مکان زندان بند  نیدهند واو را به بدتر یقرار متحت فشار  یاجبار تیاخذ رضا یپدر مقتول را برا

 انیزندان نیوب رداریواگ یها یر مایوانواع ب تیوهپات(ایدز)  یو یاچ ا مارانیچهار محل ب

 گریدانندوتا انجا که بتوانند به د یکه اعمال خشونت را هنر م یانیانتقال داده اند  زندان  وروقاتل شر

وازار وشکنجه  تیکه با چراخ سبز مسوالن به اذ یانیسد زندانوتا چه بر  ندیگویزور م انیزندان

 یمتر مربع فضا دارد وحدود چهارصد زندان۸۵۵الزم به ذکر است بند چهار .پردازند  یم انیزندان

 داده است یدر خود جا میجرا کیقانون تفک تیرا بدون رعا

 ز کودکان  كار و خیاباندفاع ا تیزاده فعال حقوق کودکان عضو جمع میاز بهنام ابراه گزارش

 ساوجبالغ یکارگاه کارتن سازمرگ دلخراش کارگر جوان 

کارگر جوان  کیکه  ،(تیر55)روزگذشتهاستان البرز اعالم کرد یپزشک یها تیمرکز فور سیرئ

 .کار دچار حادثه شد و جان باخت نیدر شهرستان ساوجبالغ ح یکارگاه کارتن ساز

ساوجبالغ  هیدر شهرک طاووس روزیحادثه عصر د نیا: گاران گفتامروزبه خبرن ییدکتر مهرداد بابا

 .رخ داد

 .کاغذ در دم جان سپرد ریساله با سقوط به داخل مخزن خم ۸۱حادثه کارگر  نیدر ا: ادامه داد یو

 نیا یبرا یدر حال چرخش همزن داخل مخزن، مرگ دلخراش یبرخورد با پره ها: گفت ییبابا

 .کارگر جوان رقم زد

از حوادث مشابه اقدامات  یریشگیپ یخواست برا یو صنعت یدیتول یدست اندرکاران واحدهااز  یو

 .در محل کار به عمل آورند یمنیا

 جان باختن کارگر مقنی در ورامین براثربرق گرفتگی

تیرکارگر 50عصر امروز: گفت نیورام یشهردار یمنیو خدمات ا یسازمان آتش نشان یسخنگو

شده بود، جان خود را از  یحفر چاه و استفاده از باالبر دچار برق گرفتگ نیحکه در  یسال انیممقنی 

 .دست داد

بخش  «جدانکیا» یحفار در چاه واقع در روستا کیحادثه سقوط  شیپ یساعات: گفت یکرمان بهنام

  .اطالع داده شد یسازمان آتش نشان یروهایجواد آباد  به ن

سازمان آتش  یمرکز ستگاهینجات ا میمحبوس در چاه، تبه فرد  یبه منظور امدادرسان: افزود یو

 .کردند دایو به موقع در محل حادثه حضور پ عیسر نیورام ینشان



محل حادثه  عایسر: حفر چاه اظهارکرد یبا اشاره به وقوع حادثه در پ یسازمان آتش نشان یسخنگو

عوامل  لیخارج و تحودهانه چاه فرد محبوس، از چاه  یکارگاه بر رو جادیو با ا یساز منیا

 .اورژانس شد

وارد چاه  طیمح یساز منیکارگر، پس از ا نیبه ا یامدادرسان یها برا آتش نشان: ادامه داد یکرمان

  .کارگر را از چاه خارج کردند نیشده و ا

فرد  یآتش نشان یروهاین: داشت انیکارگر پس از خروج از چاه ب نیا تیدر خصوص وضع یو

 .عوامل اورژانس دادند لیج کردن از چاه تحومحبوس را پس از خار

سال سن داشت،  ۱۵سال که حدود  انیمتاسفانه فرد م: خاطرنشان کرد یسازمان آتش نشان یسخنگو

 .شده بود و جان خود را از دست داد یحفر چاه و استفاده از باالبر دچار برق گرفتگ نیدر ح

 و وخامت حال دونفرشان آبادان اهشگیپاال یسوز انفجار و آتشکارگر درحادثه 1مصدومیت

 ازکارگراننفر6آبادان  شگاهیآب و گاز در پاال یها عبور لوله ریدر مس یسوز حادثه آتش لیبه دل

 .گزارش شده است دینفر از آنها شد ۸ یمصدوم شدند که سوختگ

در  یراتیرخ داد که گروه تعم یآبادان زمان شگاهیدر پاال یسوز آتش حادثهبرپایه گزارشات منتشره،

 .لوله را داشتند دنیبوده و قصد بر شگاهیعبور گاز و آب در پاال یها از لوله یبخش ریحال تعم

به محض بستن دستگاه کاتر  یو وجود مواد سوخت طیاز حد مح شیحرارت ب لیاساس به دل نیا بر

گذاشت که  نفر مصدوم به جا 6 یسوز آتش نیا. لوله و قبل از شروع کار، انفجار رخ داده است یرو

آبادان  مارستانینفر در ب 0در اهواز منتقل شدند،  یمارستانیباال داشته به ب ینفر از آنها سوختگ 0

 .مداوا شده و مرخص شدند ییسرپا زینفر ن 0شدند و  یبستر
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