
 9911مهر ماه  62اخباروگزارشات کارگری 

 دراعتراض به عدم پرداخت بموقع حقوق انیگاز پارس شگاهیپاال اعتصاب وتجمع کارگران -

طرح طبقه  یاجرااعتراض کارگران پیمانی صنعت نفت نسبت به وعده های پوچ مسئوالن مبنی بر -

 وبیمه تکمیلیمشاغل  یبند

و جلوگیری از کسب وکارشان  یشهردار نیماموربه عملکرد  تجمع دستفروشان سنندج در اعتراض -

 وبرای راه اندازی بازار روز

 ران،یا سندگانیحکم زندان سه عضو کانون نو یبه اجرا ایواکنش پن استرال :کانون نویسندگان ایران -

 باژن وانیو ک نی، بکتاش آبت(یمهاباد)رضا خندان 

 لوله گاز  یانفجار خط اصل در حادثه هیاشنو کارگرشهرداری 2سوختگی  -

 جان باختن یک کارگر درسقز براثر سقوط از ارتفاع -

 ساله 22کارگر  کیدر استان بوشهر امروز  یخودکش نیسوم -

 دراعتراض به عدم پرداخت بموقع حقوق انیگاز پارس شگاهیپاال اعتصاب وتجمع کارگران*

در  هیعسلو -مهر - بر کناره بزرگراه المرد واقع انیگاز پارس شگاهیکارگران پاالمهر، 22روز شنبه 

دراستان فارس برای انعکاس  ُمهر یجنوب شرق یلومتریک 22المرد و  یشمال غرب یلومتریک 03

 شگاهیپاال نیدومصدای اعتراضشان نسبت به عدم پرداخت بموقع حقوق دست از کارکشیدند ودراین 

 .تجمع کردندگاز کشور



 

طرح طبقه  یاجرانفت نسبت به وعده های پوچ مسئوالن مبنی بر اعتراض کارگران پیمانی صنعت*

 وبیمه تکمیلیمشاغل  یبند

کارگران پیمانی صنعت نفت اعتراضشان را نسبت به وعده های پوچ مسئوالن  مهر، 22روز جمعه 

 .وبیمه تکمیلی،رسانه ای کردندمشاغل  یطرح طبقه بند یاجرامبنی بر

 232مشاغل جهت  یطرح طبقه بند یبر اجرا ینفت مبن ریوز 89ماهاسفند هیبا گذشت نه ماه از ابالغ

وعده  نیدر انتظار تحقق اکارگران دسته از  نیصنعت نفت هنوز ا یمانکاریپ یروهایهزار نفر از ن

 .هستند

بر اساس اعالم معاونت منابع . شود  ییاجرا یماه سال جار نیطرح قرار بود از اول فرورد نیا

مستمر  یها تیشاغل در فعال یمانکاریپ یروهاین یافتینظام، در نیا یاجرا وزارت نفت با یانسان

 .ابدی یم شیتومان افزا ونیلیم کیهشتصد هزار تا  نیبه طور متوسط ب یا رپروژهیغ

کارکنان  یوزارتخانه ها اول طرح برا ریدر سا: پیمانی صنعت نفت نوشتند درهمین رابطه،کارگران

شود که کارکنان در انتظار  یموضوع باعث م نیشود و هم یم یسانه اشده و بعد از اجرا ر ییاجرا

 کنند یوزارت نفت منتشر م یرسم یرا در رسانه ها هیبالغو ا دکننیم یا  اول رسانه نجایاما ا. نمانند

 .کنند یم روهایبعد تا بخواهند اجرا کنند خون به دل ن

 مهیب یماه سال جار نیار بود از اول فروردمشاغل قر یطرح طبقه بند یعالوه بر اجرا:آنها افزودند

 زیموضوع ن نیهنوز ا دیاز هفت ماه از سال جد شیشود اما همچنان با گذشت ب ییاجرا زین یلیتکم

 .نشده است  ییاجرا



ی و جلوگیری از کسب شهردار نیمامورتجمع دستفروشان سنندج در اعتراض به عملکرد *

 وکارشان وبرای راه اندازی بازار روز

به عملکرد مهر،جمعی ازدستفروشان سنندج برای بنمایش گذاشتن اعتراضشان نسبت  22وز شنبه ر

در یکی از میادین این شهرستان دست به تجمع  از کسب وکارشان یریو جلوگ یشهردار نیمامور

 .بازار روز شدند یراه انداززدند و خواهان دراستان کردستان 

 

 سندگانیحکم زندان سه عضو کانون نو یبه اجرا ایاسترالواکنش پن  :کانون نویسندگان ایران*

 باژن وانیو ک نی، بکتاش آبت(یمهاباد)رضا خندان  ران،یا

رضا خندان  ران،یا سندگانیحکم زندان سه عضو کانون نو یدر واکنش به اجرا ایاسترال پن

خود فراخوان  یآن به اعضا یمنتشر کرد و در پ یا هیانیباژن، ب وانیو ک نی، بکتاش آبت(یمهاباد)

 یبرا نو فراخوا هیانیب نیا رانیا سندگانیانتشارات کانون نو ونیسیگروه مترجمان کم. اقدام داد یبرا

 .ترجمه کرده است یاقدام را به فارس

به خاطر اعتراض » سندهیسه نو نینکته که ا نیملبورن و پرث با اشاره به ا ،یدنیپن س ه،یانیب نیا در

ها،  سازمان ی همه» ی فهیاز آنان را وظ تیحما« اند شده دهیبه بند کش انیب یو دفاع از آزادبه سانسور 

 .شده است سندگانینو نیبالدرنگ ا یدانسته و خواستار آزاد «انیب یو مدافعان آزاد سندگانینو

و  یارسرا به زبان ف ایدر استرال رانیا ریاز نامه به سف یشنهادیپ ی نسخه کی نیهمچن ایاسترال پن

 شیکرده است و از اعضا" اقدام یفراخوان برا" ی مهیضم ش،یاعضا ی به منظور استفاده ،یسیانگل

 رانیا تبه گوش حکوم سندهیسه نو نیحکم زندان ا یاعتراض خود را به اجرا بیترت نیخواسته به ا



شده و گروه برداشته  ایپن استرال تیاز سا نایع یشنهادیپ ی نامه نیا یفارس ی ترجمه. برسانند

 .متن نداشته است نیا ی در ترجمه یدخالت رانیا سندگانیانتشارات کانون نو ونیسیمترجمان کم

 لوله گاز  یانفجار خط اصلدر حادثه  هیاشنو کارگرشهرداری 6سوختگی *

این شهر  انیشهرک فرهنگ حین کارحفاری در هیاشنوکارگر شهرداری  2مهر، 22صبح روز شنبه 

دچار سوختگی وبه بیمارستان منتقل  لوله گاز یانفجار خط اصل براثر یغرب جانیاستان آذربا در

 شدند. شدند

حادثه صبح امروز در شهرک  نیا: گفت به خبرنگاران هیاداره گاز اشنو سیرئدرهمین رابطه،

بدون کسب استعالم از اداره  یداد که شهردار یرو یشهر هنگام نیا یو جنب دادگستر انیفرهنگ

 .مکان کرده بود نیدر ا یحفار اتیبه عمل گاز اقدام

گاز ضربه وارد شده و  یبه لوله اصل یحادثه، هنگام حفار نیدر ا: ادامه داد هیاداره گاز اشنو سیرئ

 .انفجار شده بود جهیموجب نشت گاز از آن و در نت

شدند  یگدرصد سوخت 02و  22دچار  ینفر از کارگران شهردار 2حادثه متاسفانه  نیدر ا: افزودوی 

 .اند شده یاکنون تحت مداوا قرار گرفته و بستر که هم افتندیانتقال  مارستانیکه بالفاصله به ب

 جان باختن یک کارگر درسقز براثر سقوط از ارتفاع*

در حین کار دریک ساختمان نیمه کاره واقع  بنام عثمان عبداله زاده یک کارگرمهر، 22روزجمعه 

 .ط از ارتفاع جانش را ازدست دادسقزبراثر سقوشهرک دانشگاه  

 ساله 69امروز یک کارگر  در استان بوشهر یخودکش نیسوم*

خود  یکرد و به زندگ زیدر شهرستان جم خود را حلق آوساله  22مهر،یک کارگر 22روز شنبه 

 .خاتمه داد

در استان  یشاهد وقوع سه مورد خودکش ریاخ یروزها ی،  طبراساس گزارشات رسانه ای شده

 .که هر سه مورد در جنوب استان رخ داده است میا شهر بودهبو

 کی شاهد خودکشیو کنگان، امروز رید یها ساله در شهرستان 22و  22دو نوجوان  یاز خودکش پس

جوان که در شهرستان جم مشغول به کار بود صبح امروز  نیا. بودیم ساله در شهرستان جم 22جوان 

 .خود خاتمه داد یکرد و به زندگ زیخود را حلق آو

akhbarkargari2468@gmail.com 
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