
 8931اردیبهشت81اخباروگزارشات کارگری

فراخوان شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران برای تجمع واعتصاب در 
 اردیبهشت02و81، 81روزهای

 تحصن در مدارس: اردیبهشت81چهارشنبه*

اردیبهشت در مدارس سراسر ایران سر کالس نمی رویم و در  81دو زنگ آخر روز چهارشنبه 

 .تحصن می کنیم اتاق معلمان
 تجمع در سراسر کشور :اردیبهشت02پنج شنبه*

 بودجه و برنامه سازمان مقابل : البرز و تهران استان

 ادارات کل: مراکز استان ها 

 اداره شهرستان: شهرستان ها 

 :مقابل مجلس بهشتیارد جدهمیروز سه شنبه هتجمعات اعتراضی  -

نسبت به عدم همسان سازی حقوق واجرانشدن  یو فرهنگ یبازنشستگان کشوراعتراضی  تجمع *

 مقابل مجلس قانون مدیریت خدمات کشوری

مقابل  کشوردراعتراض به بالتکلیفی استخدامی یکشاورز مهیکارگزاران صندوق بتجمعات سریالی *

 ادامه دارد مجلس

 مجلس مقابل نسبت به بالتکلیفی استخدامی استان فارس یمعلمان نهضت سواد آموزاعتراضی تجمع *

ماه حقوق 3نسبت به عدم پرداخت(چوکا)تجمع اعتراضی کارگران صنایع چوب وکاغذ ایران -

 ومشکالت بیمه در کارخانه

 نسبت به عدم پرداخت ماه ها حقوق بابل سیپرد یحیکارگران مجتمع تفرتجمع اعتراضی  -

 فرمانداریدر

بالتکلیفی شغلی ومعیشتی مقابل نسبت به  نیقزو یقوط رانیاادامه اعتراضات کارگران کارخانه  -

 شهر الوند یاجتماع نیتام

 !!پرستاران نداشته است؟؟ یبرا یخروج چیه یتعامل وزارت بهداشت و سازمان نظام پرستار -

مقابل سازمان  فارس جیدو روزه کارگران شرکت حمل ونقل خلمشروط تجمع اعتراضی   انیپا -

 در تهران خصوصی سازی

 شرکت جنگل شفارودکارگر066ق ماه حقو5عدم پرداخت -

 تجمع مقابل استانداری کرمانشاه در اعتراض به وضعیت نابسامان مساکن مهر2برپایی هفته ای  -

نابسامان منازل مقابل دفتر  تیبه وضعنسبت  مسکن مهر رفسنجان انیمتقاضتجمع اعتراضی  -

 بار نیچندم یبرا گسترش مسکن مهر

تحت  مقابل ساختمان وزارت بهداشت  به همراه خانواده«اس یپ ام» مارانیبتجمع چندین باره  -

 «حق ماست یو زندگ میزنده بمان میخواه یم»عنوان

و  ینامطلوب خدمات آموزش تیفیک و یدر اعتراض به دانشگاه پول هیدانشگاه اروم انیدانشجوتجمع  -

 یرفاه



 براثرسقوط ازارتفاع  درتهران کارگرجوانجان باختن یک  -

 :مقابل مجلس روز سه شنبه هیجدهم اردیبهشت تراضیتجمعات اع

نسبت به عدم همسان سازی حقوق واجرانشدن  یو فرهنگ یبازنشستگان کشوراعتراضی  تجمع *

 مقابل مجلس قانون مدیریت خدمات کشوری

در ادامه   یو فرهنگ یبازنشستگان کشور روز سه شنبه هیجدهم اردیبهشت ماه،جمعی از

دست به  واجرانشدن قانون مدیریت خدمات کشوری عدم همسان سازی حقوق اعتراضاتشان نسبت به

 .زدند مقابل مجلستجمع 



 



 



 یهماهنگ یشورا فراخوان این تجمع روزها پیش در شبکه های اجتماعی منتشرشد ومورد حمایت

 .درچارچوب همبستگی شاغلین وبازنشستگان قرار گرفت رانیا انیفرهنگ یصنف یتشکل ها

جلوه دادن فضا، تجمع را  یتیامن جوسازی و با دیگروه از بازنشسته ها کوش کیته شگذ یروزها یط

 !!؟؟دیلغو نما

مقابل  کشوردراعتراض به بالتکلیفی استخدامی یکشاورز مهیکارگزاران صندوق بتجمعات سریالی *

 ادامه دارد مجلس

 یکشاورز مهیوق بحدود صد نفر از کارگزاران صند ه هیجدهم اردیبهشت ماه،سه شنبروز صبح

 .مقابل مجلس تجمع کردنددیگر برای باری  دراعتراض به بالتکلیفی استخدامی سراسر کشور

طرح »هاست در انتظار آمدن  ماه نکهیا انیاز حاضران در تجمع با ب یکیبراساس گزارش منتشره،

 ین بررسدر دستور بود لیبه دل دیقبل از آغاز سال جد: گفت م،یمجلس هست یبه صحن علن« جذب

طرح  یهنوز نوبت به بررس زین دیدر سال جد. قرار دادند یبعد یها تیبودجه، ما را در اولو حهیال

مجلس مطرح شود و  یطرح در صحن علن نیفردا ا ایظرف امروز  میدواریام. است دهیجذب ما نرس

 .هرچه زودتر روشن شود یکشاورز مهیما کارگزاران صندوق ب فیتکل

 یاجتماع ونیسیدر بدنه دولت، در کم یکشاورز مهیب کارگزاران صندوق بگذشته، طرح جذ سال

 .مجلس هستند یطرح در صحن علن نیرو کارگزاران منتظر مطرح شدن ا نیآورد و از ا یمجلس را

مختلف به تهران  یها از شهرها و استان یکشاورز مهیبار است که کارگزاران صندوق ب نیچندم نیا

و  یاستخدام فیآنها روشن شدن تکل ی خواسته نیتر مهم. کنند یگزار مبر یآمده و تجمع اعتراض

 .ست یشغل یفیخروج از بالتکل

مقابل  نسبت به بالتکلیفی استخدامی استان فارس یمعلمان نهضت سواد آموزاعتراضی تجمع *

 مجلس

دراعتراض به  استان فارس یاز معلمان نهضت سواد آموز یجمعاردیبهشت،81روز سه شنبه

 .کلیفی استخدامی مقابل مجلس اجتماع کردندبالت

استان فارس صبح امروز با تجمع  یاز معلمان نهضت سواد آموز ی، جمعبرپایه گزارش منتشره

 .آموزش و پرورش شدند یاستخدام نیقوان تیخواستار شمول یاسالم یمقابل مجلس شورا

حق  نیمعلم یاستخدام فیتکل نییقانون تع ۰۱ماده  ۰۱تبصره » نکهیا انیمعلمان معترض با ب نیا

 22که از سال  یمعلمان« در وزارت آموزش و پرورش ینهضت سوادآموز ارانیو آموزش یسیالتدر

 .تبصره از قانون را خواستار شدند نیاصالح ا شود یاند را شامل نم به بعد مشغول به کار شده

نباشد که  نطوریباشد و ا سانکیهمه  یبرا دیثبت نام جذب معلمان با: کنندگان اذعان داشتند تجمع

 یو کارشناس یمدارک کارشناس یدارا نکهیاند کما ا به بعد مشغول به کار شده 22که از سال  یکسان

 .نشوند رفتهیجذب پذ یارشد هم هستند، برا

 ارانیو آموزش یسیحق التدر نیمعلم یاستخدام فیتکل نییقانون تع 81ماده  86تبصره :یادآوری

 یروهایو ن یدبستان شیپ انیوزارت آموزش و پرورش مکلف است مرب: دیگو یم ینهضت سواد آموز

در آموزش و پرورش به  یخصوص ای یعموم یشرکت ها قیرا که از طر یخدمات آموزش دیخر

با آموزش و پرورش  28مستمر را که قبل از سال  ریغ سانیحق التدر نیشده اند همچن تهکار گرف



 یمرب( ریدب ایآموزگار )معلم  نیبا عناو سیحق التدر یروین نیداشته اند به منظور تأم یهمکار

منحصر به دوره ) یلیبا توجه به ارتباط رشته تحص یبهداشت، مشاور و ادار یمرب ،یپرورش

آن با وزارتخانه  یسنوات و همکار ،یمنطقه ا ازین ت،یجنس یحداقل کاردان یلیتحص عمقط( متوسطه

 .ردیقانون به کار گ نیا 1ماده  تیبدون الزام به رعا

ماه حقوق 9نسبت به عدم پرداخت(چوکا)تجمع اعتراضی کارگران صنایع چوب وکاغذ ایران

 ومشکالت بیمه در کارخانه

ماه حقوق 3روزشنبه پانزدهم اردیبهشت ماه،کارگران کارخانه چوکا دراعتراض به عدم پرداخت

 .ومشکالت بیمه دست به تجمع دراین واحد تولیدی زدند

چوکا واقع در  رانیاکارخانه کارگران شاغل در  ،اردیبهشت81گزارش رسانه ای شده بتاریخ براساس

خود  یکم سه ماه دستمزد از کارفرما دستگفتند، النیشهرستان رضوان شهر استان گ ۰۱ لومتریک

 .طلبکارند

ند که از انواع کاغذ مشغول کار دکنندهیواحد تول نیحدود هزار کارگر در اکارگران معترض،گفته  به

آنها  یاجتماع نیتام مهیدر خصوص ب زین یافتاده و مشکالت ریها به تاخ دستمزد آن ۶۹بهمن ماه سال 

 .وجود دارد

ها  آن یها، معوقات مزد کارخانه نیا یفعل تیاست که مبادا با استمرار وضع نیاز ا کارگران ینگران

صورت  کارگران به( ماه بهشتیارد ۰۱) روز شنبه لیدل نیکند به هم دایپ شیافزا ندهیآ یها در ماه

 .در محل کار خود برپا کردند یتجمع اعتراض کیخودجوش 

 راتییبا تغ میبود دواریام:  چوکا و کارگرانش گفتند رانیکارخانه ا تیوضع آخریندرمورد کارگران

 دایپ شیافزا دیکاغذ برطرف شده و سطح تول دکنندهیقطب تول نیوجود آمده، مشکالت ا که به یتیریمد

برطرف  زین یمتداول در پرداخت مطالبات مزد یها ریتاخ بلیمشکالت کارگران از ق جهیکند و درنت

 .شود

 نسبت به عدم پرداخت ماه ها حقوق بابل سیپرد یحیکارگران مجتمع تفرتجمع اعتراضی 

 فرمانداریدر

دراعتراض به  بلبا سیپرد یحیکارگران مجتمع تفر روزسه شنبه هیجدهم اردیبهشت ماه،جمعی از

 .فرمانداری تجمع کردنددر عدم پرداخت ماه ها حقوق

 .ماه حقوق معوقه طلبکار هستند 85هشت تا  نیب :تجمع کننده گفتند ، کارگرانبراساس گزارش منتشره

و تاکنون  مینکرد افتیحدود هشت ماه است که حقوق خود را در: مجتمع گفت  نیان اگراز کار یکی

  .مشکل اثر بخش نبوده است نیرفع ا یها برا یگریپ زین

: مشغول به کار بود ، افزود  سیمجتمع پرد یکه به گفته خودش در بخش مال کارگرمعترض نیا

کنند حق و حقوقشان به آنها  یمجموعه کار م نیچند ماه در ا نکهیهستند که بعد از ا یمتاسفانه افراد

 تیبه اداره کار شکا ندیگو یم سیمسئوالن پرد کنند ، یروند اعتراض م نیبه ا یشود و وقت یداده نم

  .دیکن

به مصادره  تیو در نها یبه دادگستر ایو  میکن تیکه به اداره کار شکا میکن یما کار نم: گفت  یو

  .میکن افتیحقوق خود را در میتا بتوان میکن یما کار م.  میاموال بپرداز



رفع مشکل  یخواهان ارائه راهکار مناسب برا یما امروز با حضور در فرماندار: کارگر افزود  نیا

  . میحقوقمان شد افیدر یخود برا

 یلومتریهکتار در سه ک 86به مساحت  ینیدر زم 29بابل سال  سیپرد یسرگرم یحیتفر مجتمع

 .شهر بابل ساخته شد یجنوب شرق

حسوب شمال کشور م یحیتفر یمجتمع ها نیاز بزرگ تر یکیدر حال حاضر  یحیمجموعه تفر نیا

 ستیروباز ، پ یباز ی، فضاها نگیکارت ستی، پ ی، شهرباز دهیسرپوش یپارک آب یشود و دارا یم

 . ، تاالر مراسم و رستوران است تیبال ، اسک نتی، پ نگیجامپ ی، بانج یو یت یا

 یو سرسره ها یباز لیوسا نیدتریمجموعه به مساحت چهار هزار متر مربع با جد نیا یآب استخر

  .شده است یهزار متر مربع طراح 86با  یآب

 یدر بخش ها روین 856بابل که در حال حاضر حدود  سیپرد یسرگرم یحیساخت مجتمع تفر یبرا

 .شده است نهیهز دلار اردیلیم 966مختلف آن مشغول کار هستند ، تاکنون 

 ی مقابلنسبت به بالتکلیفی شغلی ومعیشت نیقزو یقوط رانیاکارگران کارخانه ادامه اعتراضات 

 شهر الوند یاجتماع نیتام

ی دست شتیومع یشغل یفینسبت به بالتکل درادامه اعتراضاتشان نیقزو یقوط رانیکارگران کارخانه ا

 .زدند شهر الوند یاجتماع نیمقابل تام به تجمع

ره دراعتراض به اخراج از کار و عدم با ریاخ یدر ماه ها نیقزو یقوط رانیا کارخانه  کارگران

 .استان قزوین زدندمقابل ادارات مختلف  حقوق،حق بیمه وعیدی دست به تجمع  پرداخت

در خصوص  نیاستان قزو یاجتماع نیکل تام ریمد ،اردیبهشت81برپایه گزارش رسانه ای شده بتاریخ

نقش و  چیه یاجتماع نیسازمان تام: شهر الوند گفت یاجتماع نیمقابل تامکارخانه کارگران تجمع 

موضوع  نیکارخانه نداشته و کارگران بعد از اطالع از ا نیا یوص فروش دستگاه هادر خص یتیفعال

 .تجمع خود را ترک کردند

خشک، کنسرو، کمپوت  ریش یفلز یانواع قوط دیتول نهیساله در زم 96با قدمت  یقوط رانیشرکت ا

 856 روین لیاز تعد شیمستقر است و پ نیالبرز استان قزو یدر شهرک صنعت یو رب گوجه فرنگ

 .کارگر داشت

و  یقوط رانیشرکت ا: خصوص گفت نیشهرستان البرز در ا یاداره تعاون،کار و رفاه اجتماع سیرئ

نامناسب، آن را به  تیریصنعت در کشور هستند اما مد نیا یبرندها نیآذر جزو بهتر یساز یقوط

 .استده کارگران کشان ونیپرداخت معوقات و د یبرا زاتیو فروش تجه روهاین لیتعد

دانند  یم روین لیتعد یبرا یاصل لیشرکت کاهش تقاضا را دل رانیالبته مد: افزود یانتظار دیوح

 روین لیو تعد یریگ نیزم یعامل اصل ییشرکت ها نیچن نیا یکاهش سفارش برا دیکه نبا یدرحال

 .باشد

کارگران  تید به شکاخو یذات فیطبق وظا یبه هرحال اداره تعاون،کار و رفاه اجتماع: ادامه داد یو

حکم و  یآنها به مرحله اجرا تیکرد و پرونده شکا یدگیحقوق و معوقات چندماه رس افتیدر یبرا

  .است دهیاموال شرکت رس فیتوق



است که مبادا اموال شرکت توسط  نیران از اکارگ یدر حال حاضر نگران: مسئول اضافه کرد نیا

معوقات کارگران مثل گذشته،  تیشود و در نها فیقتو یاجتماع نیتام لیدستگاه ها از قب ریسا

 .بماند یپرداخت نشده باق

ممتاز بوده و حتما  ونیبه کارگران قول داده شد که معوقات آنها از د ینگران نیرفع ا یبرا: افزود یو

شود و در مرحله بعد به مطالبات  یاموال شرکت ابتدا مطالبات آنان پرداخت م فیدر صورت توق

 .شود یم یدگیرس دستگاه ها

 یقوط رانیکارگران شرکت ا: خصوص گفت نیدر ا زین نیقزو یاستاندار یتیو امن یاسیس رکلیمد

و  افتهیمختلف حضور  یبار مقابل دستگاه ها نیپرداخت نشدن حقوق و معوقات خود چند لیبه دل

 .واحد شده اند نیبه مشکالت ا یدگیخواستار رس

 یاسیاداره کل س یکارگر تیامن ونیسیدر کم یدیواحد تول نیمشکل ا:پور افزود یجهان وسفی

الزم اتخاذ  ریحل مشکل آنها تداب یبرا ییاجرا یمطرح شده و با حضور دستگاه ها نیقزو یاستاندار

 .شد

باشد که در  یم یتیریمسائل مد یناش یدیتول یاز مشکالت واحدها یاریمتاسفانه بس: افزود یو

 .کرده است جادیتان ااس یرا برا یمراحل بعد مشکالت

 !!؟؟پرستاران نداشته است یبرا یخروج چیه یتعامل وزارت بهداشت و سازمان نظام پرستار

 ر،یدر چند ماه اخ یمقدم با اشاره به تعامل وزارت بهداشت و سازمان نظام پرستار یفیمحمد شر

 .پرستاران نداشته است یبرا یخروج چیتعامل هنوز ه نیمتاسفانه ا: کرد دیتاک

انداختن مطالبات  قیبه تعو یزمان برا دیوزارت بهداشت به دنبال خر نکهیمقدم با انتقاد از ا یفیشر

منافع  یریگیتشکل، به هر شکل ممکن از پ کیخانه پرستار، به عنوان : است، افزود یپرستار

 .کوتاه نخواهد آمد یپرستار

 قیمطلب که تزر نیدم با اشاره به امق یفیمحمد شراردیبهشت،81بنابه گزارش رسانه ای شده بتاریخ

طلبد نظارت  یرو، م نیاز هم: از درآمد نفت در کشور است، افزود شیپول به حوزه سالمت ب

ساز و  میو تصم ریگ میتصم ا،یدن یجا چیدر ه را،یز. نظام سالمت داشت یها نهیبر هز یشتریب

  .ستیمجموعه ن کیکننده،  نهیو هز استگذاریس

خاص است و  یمتاسفانه انباشت قدرت و ثروت در حوزه سالمت، دست گروه: مقدم ادامه داد یفیشر

کنند با در دست گرفتن قدرت و  یتالش م ل،یگروه اندک و قل نیاست که ا یخطرناک اریکار بس نیا

 .خود محروم شوند یارائه دهنده خدمات سالمت از حقوق قانون یگروه ها هیثروت، بق

 نیشترینظام سالمت نام برد که ب یاز گروه ها یکیستار، از پرستاران به عنوان خانه پر رکلیدب

 دهیسال رس کیماه تا  ۰۱به  یدر حال حاضر معوقات پرستار: دهند و افزود یخدمات را ارائه م

 .است

متاسفانه : کرد دیتاک ر،یدر چند ماه اخ یبا اشاره به تعامل وزارت بهداشت و سازمان نظام پرستار یو

 .پرستاران نداشته است یبرا یخروج چیتعامل هنوز ه نیا



انداختن مطالبات  قیبه تعو یزمان برا دیوزارت بهداشت به دنبال خر نکهیمقدم با انتقاد از ا یفیشر

منافع  یریگیتشکل، به هر شکل ممکن از پ کیخانه پرستار، به عنوان : است، افزود یپرستار

 .کوتاه نخواهد آمد یپرستار

مقابل سازمان  فارس جیدو روزه کارگران شرکت حمل ونقل خلتجمع اعتراضی مشروط   انیپا

 در تهران خصوصی سازی

اعتراض  مشروط انیاز پا ،ماه بهشتیارد 81شنبه  فارس روز سه جیشرکت حمل ونقل خلکارگران 

 .خبر دادند یساز یمقابل ساختمان خصوص ،در تهران شان دو روزه 

 ۰۱و  ۰۹ یها روز یهستند که ط یمعترضان از کارگراناردیبهشت،81تاریخارش منتشره بزبنابه گ

که از  یفیبالتکل نیاز سه ماه مزد معوقه و همچن شیماه در واکنش به پرداخت نشدن ب بهشتیارد

 .اند، اعتراض کرده بودند به آن دچار شده یدیواحد تول نیا یساز یزمان خصوص

 ۰۱ساعت  یحوالصبح روزشانزدهم اردیبهشت آغاز شده بود شبانه روزی این کارگران که از  تجمع 

 .افتیخاتمه  یساز یبا وعده مسئوالن سازمان خصوص روز هفدهم اردیبهشتعصر قهیدق یو س

همزمان با هفدهم اردیبهشت روز : گفتند شود، ینفر برآورد م ۰۱۱ها تا  کارگران که شمار آن نیا

شهرک  ۰۳۱ یخود به کالنتر یمطالبات مزد یریگیپ یبرا یساز یتجمع مقابل ساختمان خصوص

مسئوالن  تینها  در مراجعه کردند وواقع شده است، یساز یغرب که در جوار سازمان خصوص

 .دادند بیها ترت با آن یصورت حضور را به یا جلسه یساز یخصوص

ن، وعده با گوش دادن به سخنان و مشکالت آنا یساز یگفته آنان، مسئوالن ارشد سازمان خصوص به

 .دادند ندهیکارگران را تا چند روز آ یا خواسته یریگیپ

دوباره شرکت به بخش  یو واگذار یخواسته ما پرداخت مطالبات معوقه مزد: کردند حیتصر کارگران

 .امکان قرار است با باز شدن نماد فروش در شرکت بورس فراهم شود نیاست که ا دیجد یخصوص

فارس که از  جیهمه کارگران شرکت حمل ونقل خل: ندیگو یم یا دهواحد حمل ونقل جا نیا کارگران

تهران شده بودند، با اعتماد به وعده مسئوالن ارشد سازمان  یشهرستان اسالمشهر راه

 .دادند انیخود پا یموقتا به تجمع اعتراض یساز یخصوص

 شرکت جنگل شفارودکارگر066ماه حقوق 5عدم پرداخت

 .پرداخت نشده است ل شفارودشرکت جنگکارگر066ماه حقوق 5

جنگل شفارود  یکارگران شاغل در مجموعه شرکت سهام ،اردیبهشت81بنابه گزارش منتشره بتاریخ

 .اند نکرده افتیماه گذشته خود را در ۱هنوز دستمزد  النیواقع در استان گ

و  ینگیود نقدها کمب عامل پرداخت نشدن مزد آن نیتر مهم ست یکارفرما مدع: ندیگو یکارگران م نیا 

تنفس »طرح  یخود با اجرا یشغل تیکارگران نگران امن نیحال ا نیدر ع. است ینبود منابع مال

 .هستند یبان و جنگل یعیمنابع طب یازسو« جنگل

 یسلولز عیصنا ازیاز ن یبخش نیچوب و تام نهینقل از کارگران شرکت جنگل شفارود که در زم به

 یدر شش ماه گذشته با اجرا شود؛ یدارد، گفته م تیفعال النیکشور در منطقه رضوان شهر استان گ



است  هها قبل ناچار شد آنان رونق سابق را نداشته و کارفرما از مدت تیفعال( تنفس جنگل)طرح  نیا

 .شرکت را کاهش دهد تیاز فعال یادیبخش ز

کارفرما اواخر سال  که دیرس یماه م ۱شرکت به  نیمطالبات کارگران ا نیاز ا شیگفته کارگران، پ به

 .بخش از آن را به حساب کارگران پرداخت کرد یمنابع مال نیبا تام( ۶۹)گذشته 

عالوه بر : ندارند، در ادامه گفتند تیموجود رضا تیکارخانه از وضع نیکارگران ا نکهیا انیبا ب آنان

 یو رسم یدادکارگران قرار یشغل تیبر امن یدیکارخانه؛ تهد نیا داتیکاهش تول یمطالبات مزد

 .کارخانه شده است

سال قبل : خود گفتند یمطالبات مزد یریگیکارگران شرکت جنگل شفارود در خصوص پ نیهمچن

 .در محوطه شرکت انجام دادند یتجمع اعتراض نیمطالبات معوقه خود چند یریگیپ یبرا

 ن مساکن مهرتجمع مقابل استانداری کرمانشاه در اعتراض به وضعیت نابساما2برپایی هفته ای 

 یبار مقابل درب استاندار 2 یهفته ا :گفت کرمانشاه یاستاندار یامور عمران یهماهنگ معاون

 .میشو یرفع مشکالت مسکن مهر م یکرمانشاه شاهد تجمع مردم معترض برا

کرمانشاه  یاستاندار یامور عمران یهماهنگ معاوناردیبهشت،81بنابه گزارش رسانه ای شده بتاریخ

و  یریتدب یب ل،یکرمانشاه نسبت به عدم تکم یمردم در مقابل درب استاندار یهفتگ یها از اعتراض

 .مسکن مهر در استان خبر داد یسامان یب

از مسووالن در سالن  یمسکن استان که ظهر امروز با حضور جمع یدر جلسه شورا یمهرداد ساالر

ساکن مهر که ساخت و ساز آن مشکالت م: کرمانشاه برگزار شد، اظهار داشت یجلسات استاندار

 .کرمانشاه شده است یتاندارمردم مقابل اس یهفتگ یسبب اعتراض ها افتهیتاکنون خاتمه ن

 نیو عملکرد ا ندیهر مقدار که فرآ: کرد حیکرمانشاه تصر یاستاندار یامور عمران یهماهنگ معاون

 مهین یچراکه در ساختمان ها ،ردیگ یآن مورد بحث قرار م لیاما عدم تکم م،یکن یپروژه را جمع بند

 .مردم جمع شده و متضرر شدند هیسرما یکار

 یکرمانشاه شاهد تجمع مردم معترض برا یبار مقابل درب استاندار 2 یهفته ا: مسوول متذکر شد نیا

 نیا لیو تکم لیقابل استفاده تبد یمردم به کاال هیسرما دیلذا با م،یشو یرفع مشکالت مسکن مهر م

 .شود فیتکل نییپروه تع

در پرونده مسکن مهر استان   20آبان سال  22سرپل ذهاب در  ریزلزله اخ نکهیبا اشاره به ا یو

دولت شده و مردم معتقدند  ریگ بانیمعضل گر نیا: کرده است، گفت جادیا یاریبس یتاکنون حواش

 یآسان هحل کردن آن بچراکه  م،یاعتقاد را دار نیا زیپروژه انجام نداده ما و ن نیا یبرا یدولت کار

 .ردیگ یصورت نم

و درشت پروژه مسکن مهر در کشور و استان کرمانشاه،  زیمشکالت ر یمسوول بااشاره به برخ نیا

 .آمد میپروژه کوتاه نخواه نیپرونده ا یاز بررس یریگ جهیدر صورت عدم نت: گفت

مقابل دفتر گسترش  نازلنابسامان م تیبه وضعنسبت  مسکن مهر رفسنجان انیمتقاضتجمع اعتراضی 

 بار نیچندم یبرا مسکن مهر



به دراعتراض  مسکن مهر رفسنجان انیمتقاض عصر روزدوشنبه هفدهم اردیبهشت ماه،جمعی از

 .تجمع کردندمقابل دفتر گسترش مسکن مهر برای چندمین بار نابسامان منازل  تیوضع

کت گسترش مسکن مهر رفسنجان عامل شر ریمد یجاللاردیبهشت،81برپایه گزارش منتشره بتاریخ

 یمردم حق دارند و گله مند: است گفت یمهر مل یها مشکل مسکن نکهیا انیخصوص با ب نیدر ا

 .دیرا د ها یپول یمشکالت کار  و ب دیها به حق است، اما از آن طرف با آن

شکالت شوند، م دهید دیبا انیمتقاض ی هم سطح و همگن باال رود و همه دیپروژه با: گفت یجالل

 .شود دهیباعث شود مسئله حاد د دیکوچک نبا یا هیحاش

 رکردیشده و مشکل د دیکار ما تمد انیپا میندار یو مشکل میبا بانک هماهنگ هست: کرد حیتصر یو

 .میندار

خرداد مشکل آب و برق و گاز  ۰۳عامل شرکت گسترش مسکن مهر رفسنجان قول داد که تا  ریمد

 .شوند یواگذار م انیها به متقاض منازل حل خواهد شد و واحد

 علیرغم ایجاد جو ارعاب وتهدید ها اعتصاب بازاریان بانه بیست وچهارمین روزرا پشت سرنهاد

علیرغم ایجاد جو ارعاب  اعتصاب بازاریان بانه با سپری شدن روزسه شنبه هیجدهم اردیبهشت ماه،

 .بیست وچهارمین روزش را پشت سرگذاشت وتهدید ها

اطالعاتی برای  –منابع خبری محلی،بازاریان شهربانه بارها از طرف نهادهای امنیتی به گزارش 

 .پایان دادن به اعتصابشان مورد تهدید واقع شده اند

تحت  مقابل ساختمان وزارت بهداشت  به همراه خانواده«اس یپ ام» مارانیب چندین بارهتجمع 

 «حق ماست یو زندگ میزنده بمان میخواه یم»عنوان

برای چندمین  شان به همراه خانواده «اس یپ ام»مارانیب نیاز ا یریجمع کثاردیبهشت،81دوشنبه  زرو

مقابل ساختمان وزارت دست به تجمع  «حق ماست یو زندگ میزنده بمان میخواه یم»تحت عنوان بار

 .زدند بهداشت در شهرک غرب

در  «اس یپ ام»مبتال به  مارانیب بار نیچندم یبرا روزیداردیبهشت،81برپایه گزارش منتشره بتاریخ

 .اعتراض به نبود دارو مقابل ساختمان وزارت بهداشت تجمع کردند

که  یماریب. آشنا شدند «اس یپ ام»نادر به نام  یماریب کیها و مردم با  است که رسانه یماه چند

. دیآ یارج آن برنماز پس پرداخت مخ یا خانواده چیو ه رسد یتومان م ونیلیم 166آن تا  انهیسال نهیهز

 .محدود است زینادر ن یماریب نیبه ا انیالبته ناگفته نماند که تعداد مبتال

داشتند گفته  مارانیب نیکه با خانواده ا یا ماه قبل بود که مسئوالن سازمان غذا و دارو در جلسه چند

نفر از  85به دارو به  ازمندیبچه ن 56را ندارد و تنها از  نیسنگ یها نهیهز نیتوان پرداخت ا: بودند

کودک مبتال  35و  کنند یم داینفر از مرگ نجات پ 85 یعنی نیدارو اختصاص بدهد و ا تواند یها م آن

  .منتظر مرگ باشند دیبا MPS به

و  میزنده بمان میخواه یم»است که با عنوان  ریاخ یها ماه یتجمع ط نیچندم نیابنابهمین گزارش،

ادامه  یبرا یراه افتنی دیبه ام کباریهر چند وقت  مارانیب. استبرگزار شده « حق ماست یزندگ



 یو راه فتندیب یاتفاق دیهربار چشم انتظار که شا شوند، یساختمان وزارت بهداشت م یراه اتیح

 .گرید یها مثل همه آدم ،یحق زندگ داند، یها دارو را حقشان م آن. کنند دایپ یزندگ یبرا

دارند، مادر که  دیبازهم ام گردند، یم بر شانیها به خانه یده، اما دست خالاز وع یبار هم با کوله هربار

اش را به دوش  پدر که پسر بچه هشت ساله ای ند،یاش را بب و پر پر شدند کودک دو ساله دیبنش تواند ینم

ند و بچرخوان یقلم ها یبهداشت ارتشود و وز یفردا فرج دیشا نکهیبه ا دیاند، ام زنده دیبا ام کشد، یم

 .شان را وارد کنند جگرگوشه متیگران ق یدارو

 ینبود دارو و اختصاص ندادن بودجه برا نیندارد و ا کار نیا یبرا یمیبهداشت ظاهرا تصم وزارت

 نیبه ا ستندین یکه انگار مردم راض دهد یکرده و جلوه م هیتوج یا را به گونه «اس یپ ام» ماریب 866

 .کمک شود مارانیب

 ینامطلوب خدمات آموزش تیفیک ی ودر اعتراض به دانشگاه پول هیدانشگاه اروم انیدانشجوتجمع 

 یو رفاه

در اعتراض به دانشگاه  هیدانشگاه اروم انیدانشجو ظهر روز سه شنبه هیجدهم اردیبهشت ماه،

دانشگاه تجمع  نیا یمقابل ساختمان سلف مرکز یو رفاه ینامطلوب خدمات آموزش تیفیک ی وپول

 .کردند

گوسفند »  «میخواهینم یدانشگاه پول»با عنوان ییمعترض با در دست داشتن پالکاردها انینشجودا

 مسئول»وسردادن شعارهای «ردیپذ یذلت نم ردیمیدانشجو م»و   «ستیسالم ن نجایآب ا» ،«ستین

بنمایش تجارت اعتراض خود را  ایدانشگاه علم است  نیا ریتدب»،  «میخواینم م،یخواینم تیکفایب

 .ذاشتندگ

نامطلوب  تیفیظهر امروز در اعتراض به ک هیدانشگاه اروم انیدانشجوبراساس گزارش منتشره،

 «میخواهینم یدانشگاه پول» یبا شعارها ییبا در دست داشتن پالکاردها یو رفاه یخدمات آموزش

 .دانشگاه تجمع کردند نیا یمقابل ساختمان سلف مرکز

و  هیمسئوالن دانشگاه ملزم به پرداخت شهر دیجد یها میساس تصمکه بر ا هیدانشگاه اروم انیدانشجو

آنها محدود شود، با  یخدمات رفاه یاست که در ترم آت نیقرار بر ا زیشده اند و ن نیسنگ یها مهیجر

 .مسئله ابراز کردند نیدانشگاه اعتراض خودشان را به ا یسلف مرکز یتجمع روبه رو

 شیدانشگاه پ نیارشد ا یو کارشناس یمقطع کارشناس انیو دانشجو ستیاعتراض آنها ن نیاول نیا البته

دانشگاه با خطاب به  استیدر مقابل دفتر ر یبا اعتراض حضور زین دیوقبل از آغاز سال جد نیاز ا

 .کرده اند هیالکنند، گ یعنوان م انیدر حق دانشجو یعدالت یدانشگاه از آنچه که ب یمعاون امور مال

: دانشگاه گفت نیا انیبا اشاره به علت تجمع دانشجو ، هیمعترض دانشگاه اروم انیاز دانشجو یکی

در  یپژوهش یکردن دستگاه ها یپول ،یحیتفر ،یشدن امکانات ورزش ینامطلوب غذا و پول تیفیک

 گریمشکالت د یاریخوب آب دانشگاه و بس تیفیخوب در دانشگاه، نبود ک نترنتیدانشکده ها، نبود ا

 .آن را حل کنند ستندیعنوان حاضر ن چیض ماست و مسئوالن به هاعترا لیاز دال

 یعلم یسهایتابیبه د یدسترس تیدانشگاه مشکل دارد و وضع نترنتیا: کرد انیب ییفعال دانشجو نیا

 .ستیمناسب ن

 براثرسقوط ازارتفاع  درتهران کارگرجوانجان باختن یک 



 یپروژه ساختمان کیقوط از ارتفاع درکارگر جوان بر اثر س کاردیبهشت،ی81عصر روزسه شنبه 

 . جان باخت یآزاد ابانیدرخ

امروز حادثه  80ساعت  یحوال: شامگاه سه شنبه افزود یملک دجاللیسبراساس گزارشات منتشره،

اعالم شد و بالفاصله آتش  825به سامانه  ادگارامامیبزرگراه  هیحاش یآزاد ابانیسقوط از ارتفاع درخ

 .اعزام شدندنشانان به محل حادثه 

نامشخص به  لیساله از طبقه سوم به دال 38ساختمان درحال ساخت کارگر  کیدر: کرد انیب یو

 .سه سقوط کرد یطبقه منها

 . کارگر جان باخت نیو شدت جراحات وارده ا ادیارتفاع ز لیبه دل: ادامه داد یملک

 8321هیجدهم اردیبهشت ماه

akhbarkargari2468@gmail.com 
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