
 7231اردیبهشت32اخباروگزارشات کارگری

 دگرد دیماه مقابل سازمان برنامه و بودجه آزادبا  بهشتیارد ستمیب یبازداشتمحمد حبیبی 

 کفالت دیبه ق سازمان برنامه و بودجه نفر از بازداشت شدگان بیستم اسفند مقابل7آزادی  -

 محمد حبیبی کماکان زندانی است

معلمان سراسر  یصنف یتشکلها یهماهنگ یبازرس شوراوایت آخرین وضعیت محمد حبیبی بر -

 کشور

 معلمان دستگیر شده باید فورا آزاد شوند:رانیاز کارگران در ا تیدر حما یالملل نیب اتحاد -

تجمع اعتراضی کارگران کارخانه هپکو نسبت به بالتکلیفی شغلی ومعیشتی و وعده ها ی توخالی  -

 مرکزی وکارفرما مسئوالن طراز اول کشور واستان

 اقدام به خودکشی یکی از کارگران این واحدتولیدی در اغما

ماه حقوق 7دراعتراض به عدم پرداخت گچساران ریو سد چم ش روگاهین اعتصاب صدها کارگر -

 برای دومین روز متوالی

 یشغل یفینسبت به بالتکلسراسر کشور سهام عدالت  یها یکارکنان تعاونتجمع اعتراضی دوباره  -

 یساز یمقابل ساختمان خصوص و وعده های  سرخرمن مسئوالن یشتیومع

 کارگر اخراجی کارخانه صدر فوالد برای بازگشت بکار وپرداخت مطالبات081تجمعات دامنه دار -

تجمع اعتراضی رانندگان استیجاری شهرداری تبریز نسبت به عدم تبدیل وضعیت و وعده های پوچ  -

 مقابل شهرداری تبریز

ماه حقوق وحق 00نسبت به عدم پرداخت(سونیشرکت ک)پروژه باغ کتابجمع اعتراضی کارگران ت -

 ساله00سنوات 

 بازهم مقابل وزارت کار بازداشت شدپارس خودرو یکارگر اخراج ،یعیداوود رف -

 می باشد آهن زواره اصفهان راهعدم پرداخت بموقع حقوق ومشکالتی که گریبانگیرکارگران  -

 برجام یمحروم، با برجام و ب یتوده ها کارگران و -

 دروس افتاده  هیپرداخت شهر نسبت به دانشگاه بناب انیدانشجوتجمع اعتراضی  -

 برای دومین روز متوالی یلیبه کاهش سنوات تحصدراعتراض  یدانشگاه فردوس انیدانشجوتجمع  -

 یلیسنوات تحص شیقوچان به منظور افزا یدانشگاه صنعت انیدانشجو تجمع -

 کاره  مهیساختمان نکارگر درتبریز براثر ریزش 3کشته وزخمی شدن  -

 دراستخر شهرستان اردلشیالت رستم آباد  کارگر جوانغرق شدن یک  -

 کفالت دیبه ق سازمان برنامه و بودجه نفر از بازداشت شدگان بیستم اسفند مقابل1آزادی 

 محمد حبیبی کماکان زندانی است



 

 معلمان بیستم اسفندی هفت نفر از بازداشت شدگان تجمع اعتراضم اردیبهشت،روزیکشنبه بیست وسو

 .کفالت آزاد شدند دیمقابل سازمان برنامه و بودجه به ق

 .محمد حبیبی دیگر بازداشتی این تجمع کماکان زندانی است

معلمان سراسر  یصنف یتشکلها یهماهنگ یبازرس شورا آخرین وضعیت محمد حبیبی بروایت

 کشور

بازداشت او  تیکه از وضع یاز معلمان یکی یبیمحمد حب تیضمن اشاره به وضع فر ابراهیمیجع

که  یتماس تلفن یط و میهم مطلع شده ا شانیا تیاکنون از وضع: در دست نبود ، گفت یاطالع

اش خوب است و  یجسم تیبا همسرش داشته اعالم کرده که خوشبختانه وضع یبیامروز محمد حب

او به  تیوضع یریگیپ یبرا یبیقرار است امروز خانواده محمد حب میکه ما دار یعاطال نیطبق آخر

 .مراجع مربوطه مراجعه کنند

معلمان در مقابل سازمان  یچهار روز پس از تجمع صنفاردیبهشت،33بنابه گزارش منتشره بتاریخ

با تجمع  یتیامن یروهایبرنامه و بودجه که همزمان در سراسر کشور برگزار شد و به برخورد ن

بازداشت شدگان  یآزاد یکه برا رسدیاکنون خبر م د،یاز معلمان، انجام یکنندگان و بازداشت تعداد

 .قرار کفالت صادر شده است

 نیمعلمان سراسر کشور در خصوص آخر یصنف یتشکلها یهماهنگ یبازرس شورا یمیابراه جعفر

نفر از  ۵۱ر تجمع روز پنجشنبه د: ماه گفت بهشتیارد ۰۲در تجمع  یمعلمان بازداشت تیوضع

 ۸و  ندانجام شده آزاد شد یها یریگینفر آنها خوشبختانه همان روز با پ ۷معلمان بازداشت شدند که 



 ،ینیرحمان عابد ،یفالح یمحمدتق ،یرسول بداق ،یبیاقدام دوست، محمد حب هیعال یمعلم به نامها

هر  یدر ابتدا برا. برندیر بازداشت به سر مهمچنان د یجواد ذوالنور ،یغالم نیحس ،یگرام لیاسماع

خانواده بازداشت  یریگیپبا  یمیشد که به گفته ابراه نییتع یتومان ونیلیم ۱۲ قهیمعلمان وث نیاز ا کی

 .شده است لیها به قرار کفالت تبد قهیوث نیشدگان، اکنون ا

 قهیوث لیرس پرونده با تبدخانواده ها با بازپ یبا توجه به گفت و گو: خصوص گفت نیدر ا یمیابراه

 .به کفالت موافقت شده است

بازداشت او  تیکه از وضع یاز معلمان یکی یبیمحمد حب تیضمن اشاره به وضع نیاو همچن 

که امروز  یتماس تلفن یط و میهم مطلع شده ا شانیا تیاکنون از وضع: در دست نبود ، گفت یاطالع

اش خوب است و طبق  یجسم تیخوشبختانه وضع با همسرش داشته اعالم کرده که یبیمحمد حب

او به  تیوضع یریگیپ یبرا یبیقرار است امروز خانواده محمد حب میکه ما دار یاطالع نیآخر

 .مراجع مربوطه مراجعه کنند

 معلمان دستگیر شده باید فورا آزاد شوند:رانیاز کارگران در ا تیدر حما یالملل نیب اتحاد

معلمان در تهران و  بهشت،یارد ستمیمعلمان، روز ب یصنف یتشکل ها یهماهنگ یبا فراخوان شورا

دست  یخود به تجمع اعتراض یخواسته ها یریگیپ یبرا گریشهر و شهرستان، بار د یاز س شیب

 نییپا تیفیو تاسف آور خود، ک یانسان ریغ یشتیمعلمان گرد هم آمدند تا همچنان به وضع مع. زدند

 .اعتراض کنند هیسرما یاسالم میکردن آموزش توسط رژ ییاالو ک یدر مدارس و پول آموزش

هجوم، سرکوب و : بود یشگیبه خواست معلمان بطور مشخص در تهران همان پاسخ هم میرژ پاسخ

 یتیامن یروهایتجمع معلمان تهران در برابر سازمان برنامه و بودجه ، ن یاز همان ابتدا. و ببند ریبگ

 شتممورد ضرب و  انهیزنان معلم را بطور وحش ژهیبردند و بو رشویها به معلمان  یو لباس شخص

نفر از  01 ختهیافسار گس ورشی نیا انیمعلمان تهران در جر یبه گزارش کانون صنف. قرار دادند

کل كانون صنفى معلمان تهران، محمد حبیبى،عضو هیات  ریمعلمان ازجمله محمد تقى فالحى، دب

 رهصنفى معلمان تهران و همچنین رحمان عابدینى عضو هیات مدی مدیره، رسول بداقى بازرس كانون

كانون صنفى استان البرز، خانم عالیه اقدام دوست و روح هللا مردانى از فعاالن صنفى معلمان دستگیر 

با سپردن وثیقه از زندان آزاد شده بود با ضرب و  شتم  رایمحمد حبیبى كه اخ بیترت نیبه هم. شدند

 .منتقل شد ننامعلوم برده شد و سپس به دادسراى زندان اوی یها به مکانتوسط لباس شخصى 

در خواست کرده اند اما  یمیلیون تومان ٠۲سركوبگر رژیم براى آزادى بازداشت شدگان وثیقه  عوامل

 .و همچنان در بازداشت بسر مى برند رفتهیبازداشت شدگان  حکم را نپذ

معلمان تجمع کننده در . افتی انیمعلمان بدون خشونت پابه گزارش ها در شهرهاى دیگر، تجمع  بنا

از آنان، دو  یتعداد یریبه تجمع همکاران خود در تهران و دستگ ورشیشهر مریوان با شنیدن خبر 

 .ساعت دیگر به اعتراض خود ادامه دادند و خواهان آزادى بى قید و شرط همه بازداشت شدگان شدند

خواسته ها و مبارزات معلمان، همراه با آنان تا آزادى بى قید و از  تیبین المللى ضمن حما اتحاد

شرط همه فعالین كارگرى و معلمان از جمله اسماعیل عبدى كه در هیجدهمین روز اعتصاب غذاى 

 .دمحمود بهشتى لنگرودى، به كمپین خود ادامه خواهد دا  یمعلم زندان گریخود بسر مى برد و د

 رانیز کارگران در اا تیدر حما یالملل نیب اتحاد

 ۰۲۵۸مه  ۵۱



تجمع اعتراضی کارگران کارخانه هپکو نسبت به بالتکلیفی شغلی ومعیشتی و وعده ها ی توخالی 

 مسئوالن طراز اول کشور واستان مرکزی وکارفرما

 اقدام به خودکشی یکی از کارگران این واحدتولیدی در اغما

رخانه هپکو دراعتراض به بالتکلیفی شغلی روزیکشنبه بیست وسوم اردیبهشت ماه، کارگران کا

ومعیشتی و وعده ها ی توخالی مسئوالن طراز اول کشور واستان مرکزی وکارفرما دست به تجمع 

 .زدند یدیواحد تولاین  یاصل بمقابل درمقابل 

 یاقدام به خودکش یاریپل بخت یاز رو واحدتولیدی در اغما نیاز کارگران ا یکیتجمع  نیابدنبال 

که در آن جا حضور  یافراد لهیبه وس تیکه در نها وقصد پرت کردنش را از ارتفاع داشت  کرد

 .افتیداشتند نجات 

 



 یخواستار بازنگر یدیواحد تول یکارگران با اجتماع مقابل در اصل نیا براساس گزارشات منتشره،

 یند تا براو پرداخت معوقات خود شدند و از مسئوالن درخواست کرد تیریمد وهیدر بهبود ش

 .کنند یشیهپکو چاره اند یشرکت صنعت تیوضع یسامانده

در واکنش به محقق نشدن : حضور داشت، گفتاعتراضی اجتماع  نیکه در ا یاز کارگران یکی

 .میا جمع شده نجایکارخانه ا تینامشخص بودن وضع نیکارفرما و همچن یها وعده

 نیا تیاست مالک کسالیحدود : تجمع کنند، گفت که باعث شده او و همکارانش یاتفاقات حیدر تشر یو

 دیبه سهامدار جد یبا حداقل ارزش مال یساز یمسئوالن سازمان خصوص یاز سو یواحد صنعت

 تیداده شده در خصوص بهبود وضع یها مدت کارفرما عالرغم وعده نیواگذار شده است،  در ا

مدت خود  کوتاه یها مکتوب برنامه یها هاز رسان یکیدر گفتگو با  رایکارخانه خوب عمل نکرده و اخ

 .کارخانه اعالم کرده است یانداز راه یرا برا

خرداد ماه همه مشکالت شرکت اعم  انیتا پا دیجد یقرار بود براساس تعهدات، کارفرما ،یگفته و به

موارد  نیکارفرما نه تنها در ا میا مشاهده کرده یاز کارخانه و کارگرانش را مرتفع کند اما به تازگ

مکتوب از  یها از رسانه یکیدر  رایبلکه اخ ست یانجام نداده و مشکالت همچنان باق یاقدام چیه

 کسالیموضوع بعد از  نیکارخانه صحبت کرده و ا تیبهبود وضع یکوتاه مدت خود  برا یها برنامه

 .نگران کننده است

 ادآوریشده بود،  دیین مربوطه تاتوسط مسئوال دیمالک جد تیاهل ؛یدر زمان واگذار نکهیا انیبا ب یو

وپنج اتفاق افتاد،  دور نخست اعتراضات کارگران هپکو اراک که در سال نود ییبه دنبال برپا: شد

دار  سهام دنبرکنار کرد اما با آم تینداشتن اهل لیسهامدار سابق را به دل ،یساز یسازمان خصوص

 .نشده است جادیا یرییتغ چیشرکت ه تیدر وضع دیجد

کارخانه به بخش  نیا یگذشته، پس از واگذار یها هپکو در سال کارگرانبل یادآوری است که قا

نشدن به موقع دستمزد خود اعتراض کرده و خواستار بازگرداندن  بارها به پرداخت ،یخصوص

 .اند آن به دولت شده تیمالک

ماه حقوق برای 1تدراعتراض به عدم پرداخ گچساران ریو سد چم ش روگاهین اعتصاب صدها کارگر

 دومین روز متوالی

 ریو سد چم ش روگاهین روزیکشنبه بیست وسوم اردیبهشت ماه برای دومین روز متوالی، صدها کارگر

 .ماه حقوق به اعتصابشان ادامه دادند7دراعتراض به عدم پرداخت گچساران

نفر از  0111: گچساران گفت ریچم ش روگاهیطرح سد و ن ییاجرا معاونبراساس گزارشات منتشره،

ماه  7پرداخت نشدن لیگچساران به دل ریو سد در حال ساخت چم ش روگاهیکارکنان و کارگران ن

 .دندیحقوق معوقه خود دست از کار کش

دارد  یکیزیف شرفتیدرصد پ71 رگچسارانیچم ش یاحداث سد مخزن اتیعمل: افزود محمد رضا فاضل

 .شود یم یریآبگ 0337سال  انیاعتبار بصورت ماهانه در پا نیو در صورت تام

گچساران به  ریو سد در حال ساخت چم ش روگاهینفر از کارکنان و کارگران ن 0111: کرد انیب یو

 .دندیماه حقوق معوقه خود دست از کار کش 7پرداخت نشدن لیدل



 نفر 311حدود  رویتعدا د ن نیاز ا: کرد حیگچساران تصر ریچم ش روگاهیطرح سد و ن ییاجرا معاون

از روز  زین گرینفر د 711پرداخت نشدن حقوق معوقه به کار بازنگشتند و  لیبه دل یسالجار لیاز اوا

 .دندیعنوان شده دست از کار کش لیبه دل یشنبه هفته جار

گچساران در اسفند ماه  ریحقوق به کارکنان و کارگران سد چم ش یپرداخت نیآخر: عنوان کرد فاضل

 .بوده است 39سال 

در  زیماه ن کیماه حقوق معوقه در سال گذشته و  9 ریبه کارکنان و کارگران سد چم ش: داد ادامه یو

 .میحقوق بدهکار هست یسالجار

اعتبار  صیما منتظر تخص: گچساران خاطرنشان کرد ریچم ش روگاهیطرح سد و ن ییاجرا معاون

 .مشکل مرتفع شود نیا تا هرچه زودتر میهست ریجهت پرداخت معوقات کارگران و کارکنان سد چم ش

کارگاه  یلیصورت گرفت تا از تعط ریمسئوالن سد چم ش یاز سو یادیتالش ز: کرد انیب فاضل

 .ستندیشود اما کارکنان حاضر به بازگشت به محل کار تا زمان پرداخت مطالبات خود ن یریشگیپ

 یشغل یفیبالتکلنسبت به سراسر کشور سهام عدالت  یها یکارکنان تعاونتجمع اعتراضی دوباره 

 یساز یمقابل ساختمان خصوص مسئوالنسرخرمن  ی و وعده های شتیومع

 سهام عدالت  یها یکارکنان تعاون روزیکشنبه بیست وسوم اردیبهشت ماه برای باری دیگر،جمعی از

مقابل ساختمان  مسئوالنسرخرمن ی و وعده های شتیومع یشغل یفیبه بالتکل سراسر کشوردراعتراض

 .ی اجتماع کردندساز یخصوص

اعتراضشان را ننسبت «هیشما عال یجا هیما خال یسفره »تجمع کنندگان با سردادن شعارهایی ازجمله

سال کارکردن  و وعده های 00ماه حقوق وحق بیمه ونداشتن امنیت شغلی پس از 38به عدم پرداخت 

 .سرخرمن مسئوالن بنمایش گذاشتند

 یکنان حاضر در تجمع امروز که از نقاط مختلف کشور برااز کار یتعداد منتشره، اتبرپایه گزارش

بار است که  نیچندم یبرا: اند، گفتند و مطالبات معوقه خود عازم تهران شده یشغل تیوضع یریگیپ

و  میکن یمان از نقاط مختلف کشور به تهران سفر م و پرداخت مطالبات یشغل تیوضع یریگیجهت پ

 .میزن یدست به تجمع م یساز یمقابل ساختمان سازمان خصوص

 یمجلس شورا یها کارکنان دفاتر سهام عدالت مقابل ساختمان زین نیاز ا شیگفته معترضان، پ به

آن مقابل ساختمان  نیتجمع کرده بودند که آخر یساز یوزارت اقتصاد و سازمان خصوص ،یاسالم

 *.جام شدان( سالن اجالس سران) رانیا یاسالم یجمهور یالملل نیب یها شیمرکز هما

مقابل ساختمان ( ۶۹اسفند ماه سال  ۰۲ کشنبهی)اظهارات کارکنان سهام عدالت؛ در تجمع روز  طبق

نکوداشت  نییآ»که در آن ( سالن اجالس سران) رانیا یاسالم یجمهور یالملل نیب یها شیمرکز هما

 لسازمان قو نیمسئوالن ا شد، یبرگزار م  یساز یسازمان خصوص یاز سو« سهام عدالت یسامانده

 .نشده است یسال داده بودند که تاکنون عمل انیو پرداخت مطالباتمان را تا پا یشغل تیوضع یریگیپ

سهام  یتعاون یها حدود هزار و پانصد نفر در دفاتر شرکت شود، یکارگران گفته م نینقل از ا به

د رها شده و در حال سال مشغول کار هستند که به حال خو ۵۵عدالت سراسر کشور  با سوابق حدودا 

 .معوقه طلبکارند یا مهیو ب یماه مطالبات مزد ۱۸حاضر حدود 



بر پرداخت معوقات سه  یمبن یساز یسازمان خصوص سیرئ ینیحس یشدن قول پور ییعدم اجرا

 ینکوداشت سامانده نییاسفند ماه نود و شش در برنامه آ ستمیساله کارکنان سهام عدالت که روز ب

تجمع امروز  لیکنند از دال یافراد را حل م نیوعده دادند که مشکل ا بونیترسهام عدالت پشت 

 .کارکنان بود

قول را به کارکنان  نیسهام عدالت ا ینکوداشت سامانده نییدر آ یساز یسازمان خصوص سیرئ

تا امروز  یمعوقات مذکور پرداخت شود ول دیدادند که تا شب ع یسهام عدالت شهرستان یشرکت ها

 .ده استنش یعمل

باتجمع   های سهام عدالت نسبت به بالتکلیفی شغلی ومعیشتی کارکنان تعاونی ادامه اعتراضات*

 همزمان با آیین نکوداشت ساماندهی سهام عدالت سالن اجالس سران محل مقابل

نسبت * های سهام عدالت درادامه اعتراضاتشان روزیکشنبه بیستم اسفند ماه،جمعی از کارکنان تعاونی

، مقابل سالن اجالس سران محل همزمان با آیین نکوداشت ساماندهی  التکلیفی شغلی ومعیشتیبه ب

 .سهام عدالت،تجمع کردند

سازی به مطالبات معطل  براساس گزارشات منتشره، معترضان خواستار رسیدگی سازمان خصوصی

 .تندهای استانی سهام عدالت هس هزار نیروی متعلق به تعاونی 3مانده و بالتکلیفی 

این افراد به دلیل بالتکلیفی دو ساله و عدم دریافت بخشی از حقوق و مطالبات خود اعتراضاتی را 

 .نسبت به برگزاری این همایش دارند

توانست به جای برگزاری همایش عمومی درخصوص سهام  کارشناسان معتقدند سازمان خصوصی می

عیین تکلیف سهام عدالت اقدام کند و به های تخصصی برای ت ها و نشست عدالت به برگزاری همایش

 .های عمومی برای دولت ایجاد شود های کمتری نیز با عدم اجرای همایش این ترتیب هزینه

 کارگر اخراجی کارخانه صدر فوالد برای بازگشت بکار وپرداخت مطالبات781تجمعات دامنه دار

 :کارخانه صدر فوالد پس از پنج ماه اخراج از کار انکارگر

مقابل ساختمان  بار  کی یبازگشت به کارمان هرچند روز تیوضعی و مطالبات مزد یریگیپ یابر

 .هستیم فیاما هنوز بالتکل میزن یمختلف دست به اعتراض م ینهادها

از نفر081بیش ازماه از اخراج  ۱از  شیگذشت ب بااردیبهشت،33بنابه گزارش منتشره بتاریخ

را  یکارگران اخراج یحقوق یها ، هنوز کارفرما مطالبه*دآبا کارگران کارخانه صدر فوالد خرم

 .کار خود هستند بازگشت به ریگیکارگران از زمان اخراج تاکنون پ. پرداخت نکرده است

آباد در  نفر از کارگران کرخانه صدر فوالد خرم ۵۸۲بیش از، ۶۹آذر ماه سال بنابهمین گزارش،

. کارفرما اخراج شدند یاز سو ازیعدم ن لیه کار به دلسال سابق ۵۱تا  ۵۲ نیانگیاستان لرستان با م

را از  خودکار  کردند، یصدر فوالد که در دفتر تهران کار م ینفر از پرسنل ادار ۱حدود  نیهمچن

 .اند دست داده

بازگشت به  تیوضع یمطالبات مزد یریگیپ یبرا شود، یگفته م یواحد صنعت نینقل از کارگران ا به

اما هنوز  **میزن یمختلف دست به اعتراض م یمقابل ساختمان نهادها بار کی یکارمان هرچند روز

 .هستند فیبالتکل



 یکار به واحدها یاند؛ در جستجو که اخراج شده یکارخانه در پنج ماه نیقرار معلوم کارگران ا از

 یکار چیلحظه ه نیکه دارند تا ا یسن طیشرا لیاند اما به دل مراجعه کرده یادیز یو خدمات یصنعت

 .نشده است دایآنها پ یبرا

از کارفرما خود طلبکارند  یماه مطالبات مزد ۷در حال حاضر حدود  یکارگران اخراج شود یم گفته

 ینتوانند برا تیوضع نیآنها نگرانند که با ادامه ا. اند قرار نگرفته یکاریب مهیاما تاکنون تحت پوشش ب

 .دبتوانند ادامه دهن طیشرا نیبا ا یادیمدت ز

مشکالت  لیکه به دل یطیدر شرا ست یمدع یواحد صنعت نیا تیریمد ؛یگفته کارگران اخراج به

شدگان  امکان بازگشت به کار اخراج ست،یقادر به پرداخت دستمزد کارگران موجود ن یحت یاقتصاد

 .وجود ندارد

 ارخانهکارگر صدر فوالد خرم آباد با ماه ها حقوق معوقه بدنبال تعطیلی ک781بیکاری  *

 .کارگرش با ماه ها حقوق معوقه بیکارشدند087کارخانه صدر فوالد خرم آباد تعطیل و

رسانه ای شد، علی آشتاب مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی  0339آذر03براساس گزارشی که 

دارد و این افراد   کارگر ۵۸۱کارخانه صدر فوالد خرم آباد : استان لرستان در همین رابطه گفت

های  ین ماه از حقوق خود را از این کارخانه طلب دارند؛ همچنین این کارخانه به شرکتچند

  ها و همچنین مشکالت مربوط به حق رسان آب و برق بدهکار است که باید مشکالت این بدهی خدمات

 .بیمه های کارگران آن برطرف شود

ر فوالد هم که در دفتر تهران کار نفر از کارکنان اداری صد ۱بنا بهمین گزارش،عالوه بر این حدود 

 .اند می کردند هم کار خود را از دست داده

نسبت به بالتکیلفی شغلی  رشده کارخانه صدر فوالد خرم آبادتجمع اعتراضی کارگران بیکا**

 ومعیشتی مقابل استانداری لرستان

باد دراعتراض به ، کارگران بیکارشده کارخانه صدر فوالد خرم آ0339روزپنج شنبه سوم اسفند ماه

 .عدم پرداخت مطالباتشان وتعطیلی کارخانه وبرای بازگشت بکارمقابل استانداری لرستان تجمع کردند

براساس گزارش منتشره،پرداخت حقوق، سنوات و بازگشایی مجدد کارخانه خواسته اصلی کارگران 

 .معترض مقابل استانداری لرستان است

کرد وبنا  هزار تن فوالد تولید می 911ار وسعت دارد و ساالنه هکت 31کارخانه صدر فوالد خرم آباد 

 .تن در سال افزایش یابد 111و   میلیون 0بود این ظرفیت به 

ترین مشکل  به گفته رئیس هیئت مدیره شرکت صدر فوالد خرم آباد، تأمین سرمایه در گردش، مهم.

                                                                     این کارخانه است

سید موسی خادمی استاندار لرستان آذر ماه امسال به مسئوالن شرکت صدر فوالد خرم آباد دو ماه 

                                  فرصت داد تا مشکالت پیش روی این کارخانه را مرتفع کنند

خرم آباد پایان یافته و هنوز خبری ماهه استاندار به مسئوالن شرکت صدرفوالد  3  هر چند فرصت 

 .از حل مشکالت این کارخانه نیست



اما سید موسی خادمی در اولتیماتوم آذر ماه خود گفته بود، اگر مالک کارخانه درفرصت تعیین شده  

 .دیگری اقدام خواهیم کرد  مرتفع نکند ازراه  را  مشکالت

پوچ ت به عدم تبدیل وضعیت و وعده های تجمع اعتراضی رانندگان استیجاری شهرداری تبریز نسب

 مقابل شهرداری تبریز

، رانندگان استیجاری شهرداری شهر یهمزمان با جلسه شورا روز یکشنبه بیست وسوم اردیبهشت

دست به تجمع مقابل شهرداری این پوچ تبریز دراعتراض به عدم تبدیل وضعیت و وعده های 

 .شهرزدند

در مقابل  زیشهر تبر یکه همزمان با جلسه شورا یجاریاسترانندگان  ،براساس گزارش منتشره

در  یشهردار حضرتعال یجناب آقا » ی با نوشته یتجمع کرده بودند، بنر یشهردار یخیعمارت تار

و دکتر  ینجف کترحمل زباله به همراه د یها نیراننده ماش 091دوره چهارم شورا در مورد مشکالت 

 یمشکل شانه خال نیحل ا یبرا استیحاال در رأس ر یول دیگذاشت یاقدم جلسه اضطرار ییبابا

 .در دست داشتند «دیکن یقشر ظلم م نیا یها  و در حق خانواد دیکن یم

 اریو استخدام رانندگان خارج از اخت تیوضع لیتبد: خصوص گفت نیدر ا زیمقام شهردار تبر قائم

 .است یشهردار

 لیتبد یکنون تیو مقررات است که در وضع نیوانق یاستخدام تابع برخ: ادامه داد ییموسا رسول

 .دارد یرانندگان منع قانون تیوضع

ماه حقوق وحق 77نسبت به عدم پرداخت(سونیشرکت ک)پروژه باغ کتابتجمع اعتراضی کارگران 

 ساله77سنوات 

دراعتراض به عدم (سونیشرکت ک)پروژه باغ کتابروزشنبه بیست ودوم اردیبشت ماه، کارگران 

باغ  ،یونک، بلوار کتابخانه مل دانیتر از م نییدر تهران پا ساله00ماه حقوق وحق سنوات 00پرداخت

 .زدندتجمع کتاب تهران دست به 

 سونیاز مشکالت کارگران شرکت ک کایسند امیگزارش خبرنگار پ

 نیسال کار خود را از ا ۵۵ماه حقوق و سنوات  ازدهی سونیکارگر پروژه باغ کتاب شرکت ک ۷۲

 ۵۵با  یقرارداد موقت بوده و کارگران یکارگران همگ نیا. طلبکارند یساختمان کریول پشرکت غ

 شرکت هستند نیسال سابقه طلبکار ا

با  دیکه از سال جد یشدند در حال یمشغول به کار م کسالهی یکارگران با قرارداد نیسال گذشته ا در

 .ماهه کارگران قرارداد بسته اند کی یقراردادها

 ،یونک، بلوار کتابخانه مل دانیتر از م نییدر تهران پا بهشتیارد ۰۰شرکت در روز  نیا کارگران

 . باغ کتاب تهران دست به اعتراض زدند

 بازهم مقابل وزارت کار بازداشت شدپارس خودرو یکارگر اخراج ،یعیداوود رف



 

مطالباتش  یریگیپ یپارس خودرو که برا یکارگر اخراج ،یعیداوود رف اردیبهشت،33روزیکشنبه

 .بازداشت شد یتیامن یروهایمقابل وزارت کار رفته بود، توسط ن

 می باشد آهن زواره اصفهان راهعدم پرداخت بموقع حقوق ومشکالتی که گریبانگیرکارگران 

آهن زواره اصفهان که ظاهرا چندسال است  راه ستگاهیکارگران ا کباریپرداخت حقوق چندماه  مشکل

 . کارگران در طول سال با مشکل مواجه شود نیا یده که گذران زندگمانده باعث ش نحلیال

اکثرا  و  دهد یرا به آنها نم یزیر برنامه گونه چیه جازهنحوه پرداخت حقوق ا نیکارگران، ا نیبه گفته ا

 . خود با مشکل مواجهند یدر پرداخت اقساط بانک یحت

 نیبا اشاره به ا زدیآهن  راه رکلیرابطه مد نیا دراردیبهشت،33براساس گزارش رسانه ای شده بتاریخ

 یآهن به لحاظ قانون است و راه یآهن زواره اصفهان، بخش خصوص راه ستگاهیکارگران ا انیکه متول

 نیپرداخت حقوق معوقه ا یبرا مانکاریالبته پ: بخش را ندارد، گفت نیاجازه دخالت در امور ا

 .هفته قول مساعد داده است انیکارکنان تا پا



زواره از اسفند ماه  ستگاهیآهن ا در خصوص عدم پرداخت حقوق کارکنان راه «یداود یمصطف دیس»

موضوع را ندارد و  نیاجازه ورود به ا زدیاداره کل راه آهن  یبه لحاظ قانون: سال گذشته افزود

کل  با مراجعه به اداره توانند یاز کارفرما م تیدر صورت نداشتن رضا یکارگران از نگاه قانون

خود را مطرح  تیکارگر و کارفرما، شکا نیب یتیبه عنوان دستگاه حاکم یتعاون، کار و رفاه اجتماع

 .کنند

حق کارگران را از  توانند یاداره کار، راه آهن م یبا اعالم را یموارد نیدر چن: عنوان کرد یو

پرداخت شان  حق الزحمه یکسر و به کارگران در ازا یبخش خصوص مانکاریپ تیصورت وضع

 .دینما

کارگران پانزدهم هر  نیا یکه شرکت متول دهد یاداره کل راه آهن نشان م یها یبررس: گفت یداود

مطلب، تنها هشت روز از پرداخت  نیکه به احتساب ا کند یماه اقدام به پرداخت حقوق کارکنان خود م

هفته با  نیا انیمعوقه را تا پا نیراه آهن، شرکت وعده داده که ا یها یریگیآنها معوق شده است و با پ

 .کند هیکارکنان خود تسو

 01 دیکه با زیکه بنا به گفته کارکنان، آنها حقوق اسفندماه خود را ن نیمسئول در مورد ا نیا

 یها البته براساس روال شرکت: اند، خاطرنشان کرد تاکنون نگرفته کردند، یم افتیدر ماه نیفرورد

 انیاحساب تا زمان پ هیتسو یماه از حقوق کارکنان خود را برا کی توانند یآنها م یبخش خصوص

افراد  نیدر واقع دو ماه از حقوق به ا هیصورت در هنگام تسو نیقرارداد نزد خود نگه دارند که در ا

ماه حقوق بوده است که  کی نیجزو هم زیکارکنان ن نیو حقوق ماه اسفندماه ا شود یپرداخت م

 .ه استآن را نگه داشت مانکاریپ

 برجام یمحروم، با برجام و ب یکارگران و توده ها

                    یمراد رمیجوان

 یدولت ها یهسته ا یها میو به دنبال آن تحر دیرس بیبه تصو 31مهر  03 خیکه در تار برجام

سال و سه ماه از سر کار آمدن ترامپ و  کیبعد از حدود  دند،یلغو گرد رانیحکومت ا هیعل یغرب

رغم  یعل رانیو ا کایآمر یدولت ها انیسال و سه ماهه تنش و کشمکش م کیمدت  کیشدن  یپرس

 میبرجام را پاره کرد و تحر بهشتیاز امضاء کنندگان برجام، ترامپ هجدهم ارد گریدولت د 1تالش 

 .به اجرا گذاشته شوند کایمجددا قرار است از جانب دولت آمر یهسته ا یها

 مهین لینژاد آغاز شد و در اوا یاحمد یجمهور استیدر دوره ر 0381ز سال ا یهسته ا یها میتحر

 ش،یتا چند روز پ 31و از مهر  دیرس انیبه پا یروحان یجمهور استی، دوره اول ر31دوم سال 

 .ها برداشته شده بودند میتحر

ه با جناح ها مردم که فاقد ثروت و رابط هیشامل کارگران و بق رانیمردم ا تیاکثر یزندگ تیوضع اما

انواع دولت ها و  یشدن زمامدار یتا امروز که دوران سپر شیسال پ 11در قدرت از  یو باندها

ها  میرتمدنها، تح یگفتگو ،یاز دوران جنگ گرفته تا سازندگ ،یو اقتصاد یاسیس طیدوره ها و شرا

اشتن آنها را دارد، افتخار برد یها که روحان میو برداشتن تحر کیپلماتیآن، دوره تالش د نیو آخر

 چگونه بوده است؟

معمول  ریمتعارف و غ ریغ طیشرا ریسو تحت تأث نیبه ا شیسال پ 11مردم از  تیاکثر یزندگ سطح

وقفه در  یدور و بر موجود است، مدام و ب یدار هیسرما تیمشابه آن چه که در جهان تحت حاکم



 تر کیمرتبط با آن نزد یکت و هزاران بالافول قرار گرفته و هر روز به ته دره فقر و فال یبیسراش

نداشته،  یتیو مبرم تیاهم نیصاحبان قدرت کمتر یدوره ها، آنچه که برا یدر تمام. شده است

از امکانات موجود در  یو برخوردار یحق زندگ یدارا دیکه با یمردم به عنوان انسان هائ تیموجود

در تالش بوده و هستند که  یگریبعد از د یکیسال است که دولت ها  11. جامعه باشند، بوده است

 یگزاف اقتصاد یها نهیرا با هز یالملل نیچه در داخل و چه در سطح ب تیحاکم یاسیس یبحران ها

 تیاکثر یربط به زندگ یاهداف ب یبرا شتریو ب شتریرا ب یعموم یحل کنند و روز به روز ثروت ها

 یتوسط باندها یاردیلیهزاران م یها یدزد ن،ینگس اریبس یها نهیهز نیدر کنار ا. مردم صرف کنند

باعث  یعموم یها هیغارت سرما یو انواع زد و بندها برا یبه قدرت، رانتخوار کینزد ایدر قدرت 

 یبه مرحله فروپاش گریتر و ورشکسته تر شود و امروز د یروز بروز بحران رانیشده که اقتصاد ا

 .است دهیرس

است که شدت  نیها شروع شده، ا میسال قبل از اعمال تحر 31و  شیپسال  11روند که از  نیا جهینت

خارج  دیورشکسته و از چرخه تول یدیو کارخانه ها و مراکز تول ردیوقفه باال بگ یو تورم ب یگران

کارگر شاغل  زارابجاد نگردد، بلکه هر ساله صدها ه کارانیگردند و نه تنها اشتغال متناسب با تعداد ب

سال قبل از اعمال  31در  شهیمردم ر تیفالکتبار امروز اکثر تیوضع. دست بدهند کار خود را از

 ،یتن فروش اد،یکه امروز کمر مردم را شکسته و اعت یا یو گران یکاریفقر،ب شهیر. ها دارد میتحر

کرده است، در  لیبدامروز جامعه ت یمایرا به س رهیو غ یخودکش ،یکودک فروش ،یعضو بدن فروش

صرف عمران و  دیکه با یهائ هیاز سرما یمیحل آن بخش عظ یاست که برا یا یاسیس همان بحران

شد، صرف آن شده  یم یرفاه اجتماع نیدر جهت تأم یاجتماع یها مهیو ب دیتول یو نوساز یبازساز

بخش  هیو بق رانیرا کارگران و مزدبگ یالملل نیو ب یداخل یها یناهنجار نیهمه ا جادیا یاست و بها

 .دم محروم پرداخته اندمر یها

سال گذشته همواره خواست ها و مطالبات و اعتراضات مردم به تنگ آمده از  11 یتمام دوره ها یط

 8. مختلف با سرکوب و زندان پاسخ داده شده است یمتناسب با دوره ها یبه بهانه ها یفقر و تنگدست

 ، یسرکوب شد و هر معترض به بهانه مملکت در حال جنگ است یسال به بهانه جنگ هر اعتراض

به بار آمده  یها یرانیبعد از و یدوران سازندگ یعنیسال بعد از جنگ،  8. ربط داده شد گانگانیبه ب

کار و  یشتیسر و صدا و بدون اعتراض به وضع ناهنجار مع یب دیبا نکهیتوسط جنگ، به بهانه ا

 نیب دهش بیروابط تخر میترم یاسال به بهانه تالش بر 8.تالش کرد، اعتراضات را سرکوب کردند

 یبرا یخارج یها هیدستمزدها را با هدف جذب سرما نیتر زیآم ریتمدن ها، تحق یبا پز گفتگو یالملل

و ببند کارگران  ریو نجات اقتصاد به گل نشسته با توسل به سرکوب و بگ رانیدر ا یگذار هیسرما

 ریچند برابر ز زددستم میال به بهانه تحرس 8. نمودند لیبه کارگران تحم یکارگر نیمعترض و فعال

سال  1کردند و  لیمردم با زور سرکوب و زندان تحم هیسرسام آور به کارگران و بق یخط فقر و گران

سرکوب وجود ندارد، اما دستمزد  یبرا میبهانه تحر گریها برداشته شده اند و د میاست که تحر

وعده اش را  یکه روحان یدوره طالئ نیدر ا یگرانو  افتهیخط فقر کاهش  ریبرابر ز 1کارگران به 

از  شیبرداشته شدند و فروش نفت به ب یو اقتصاد یتجار یها تیاز محدود یلیخ کهیداد، در حال یم

از دو  شیبلوکه شده آزاد شدند، ب یاز پول ها یو عالوه بر آن بخش دهیرس میدو برابر دوران تحر

هزار تومان و بعد  1ها به  میتحر رانارزش دالر که در دو. ستا افتهی شیها افزا میبرابر دوران تحر

هفته قبل که هنوز ترامپ برجام را پاره نکرده  کیبود، تا  دهیتومان رس 111هزار و  3به  یاز مدت

 .دیهزار تومان رس 7بود به 



 ،یمتوال یگذار دوره ها یمردم ط تیدهد که کارگران و اکثر یسال گذشته نشان م 11 تجربه

تر شده است و به طبع تسلسل دوره ها،  میهر دوره نسبت به دوره قبل، بدتر و وخ شانیزندگ تیعوض

 میرمعلوم است که چه تح. قبل از خود بوده است یدوره ها هیها بدتر از بق میدوره برداشته شدن تحر

ک مهل یو گران یکاریاز فقر، ب ریغ یزیکارگر و مردم محروم چ یباشد و چه نباشد توده ها

 یاست که بر سر عموم م یتفاوت تنها در سرعت و شتاب درجه بالهائ. شود ینشده و نم بشانینس

 بهتومان  0111 گریماه د کیاز امروز تا  میتحر ریغ طیبه عنوان مثال اگر قرار باشد در شرا. دیآ

 شهیر. دافتیاتفاق ب نیممکن است پانزده روزه ا میاضافه شود، در زمان تحر یمصرف یقلم کاال کی

ساله بدون  1هم نباشد، همچنانکه در دوره  میاگر تحر یاست و حت یدر اقتصاد در حال فروپاش یگران

 .است ریعموم مردم توقف ناپذ یو فقر و فالکت برا یروند گران میتجربه کرد میتحر

از  کیچیه میسال گذشته نشان داده ا 11 یما کارگران و مردم محروم همچنانکه ط یبرا جهینت در

مبنا و  یشتیفالکتبار مع طیواداشتن و به سکوت وادار نمودن ما نسبت به شرا نیبه تمک یبهانه ها برا

است و  میکه تحر مانخ ن یگونه بهانه ها نیما مصرانه تر بدون توجه به ا. میا رفتهینبوده و نپذ اریمع

 یتر م یر و سراسرمتحدانه ت یانسان یزندگ کیاز  یبر برخوردار یبر خواست خود مبن ره،یغ

 .کرد میدرنگ نخواه یبه آن لحظه ا دنیو تا رس میستیا

 33/3/0337                   یمراد رمیجوان

 دروس افتاده  هیپرداخت شهر نسبت به دانشگاه بناب انیدانشجوتجمع اعتراضی 

افتاده، دروس  هیپرداخت شهردراعتراض به دانشگاه بناب  انیدانشجواردیبهشت،33هر روزیکشنبهظ

 .دانشگاه تجمع کردند نیا هیمقابل دانشکده علوم پا

در روز دوشنبه و اعالم مخالفت خود در  گریتجمع د کی یخواستار برگزار انیاز دانشجوتعدادی 

 .هستندعلوم  ریوز ،یمقابل دکتر منصور غالم

 ستمیه به سبا توج: رابطه گفت نیدانشگاه بناب در ا انیاز دانشجو یکیبراساس گزارش منتشره،

 نیپرداخت کنند و ا هیشهر دیبه خاطر دروس افتاده با انیدانشگاه دانشجو نیدر ا گانیرا یآموزش

 .شده است انیدانشجو یتیموجب نارضا

بابت  هیدانشگاه قول داده بود شهر سیآمده بود، اما رئ شیموضوع پ نیا یقبل یها در ترم: گفت یو

ترم دوهفته مانده به امتحانات  نینکردند، اما ا افتیدر هیردروس افتاده گرفته نشود و ترم قبل شه

 .پرداخت شود هیشهر دیترم و ترم قبل با نیاعالم کردند بابت دورس افتاد ا

 نیو ا میپرداخت کن هیشهر دیاعتراض دارند که چرا با انیدانشجو: مطرح کرد ییفعال دانشجو نیا

 .کرده است بیتصوراموضوع  نیامنا ا تیود که هئب نیدانشگاه ا نیمسئول هیخالف قانون است و توج

آن تجمع  جهیکردند که نت بیدانشگاه خارج از قانون مصوبه تصو یامنا ئتیمتاسفانه ه: گفت یو

 .دانشگاه بناب شده است انیدانشجو

مربوط به پرداخت  یها ستمیدانشگاه قول دادند که س سیالبته رئ: کرد حیتصر ییفعال دانشجو نیا

 .نداشته باشند یمشکل انیصفر کنند تا دانشجورا هیشهر

مبلغ  نیبه ما عودت نشده است و قرار بوده ا یدورس افتاده مبلغ هیبابت شهر انیدانشجو: افزود یو 

 .پرداخت کند دیتومان با ۵۱۹ دیهر واحد افتاده با یبه دانشجو برگشت داده شود؛ و برا



 انیکه از دانشجو یپول»دانشگاه که گفته بود  سینامه رئبا توجه به : کرد دیدانشگاه بناب تاک یدانشجو

گرفته نشود  یبه بعد پول نیاز ا نکهیا یو برا شود یبابت دروس افتاده گرفته شده است عودت داده م

 .کند یامنا خارج از قانون عمل م اتیه میهست یو ماهم ناراض «کنم یم یسع تینها

 برای دومین روز متوالی یلیبه کاهش سنوات تحصدراعتراض  یدانشگاه فردوس انیدانشجوتجمع 

مشهد در  یدانشگاه فردوس انیاز دانشجو یجمعاردیبهشت برای دومین روز متوالی،33روزیکشنبه

 .دانشگاه تجمع کردند نیدر ا یلیاعتراض به کاهش سنوات تحص

 رماهیکه از ت گردد یبازم یا به مصوبه یدانشگاه فردوس انیدانشجو اعتراضبراساس گزارش منتشره،

شده  ۶۱ یورود انیدانشجو یلیو منجر به کاهش سنوات تحص دهیگرد بیدر وزارت علوم تصو ۶۱

 .است 

اما اکنون با  شدند یترم م ۵۲ یدر ط یلیالتحص در گذشته موفق به فارغ یمقطع کارشناس انیدانشجو

 دیسئله را در مصوبه جدم نیا شهیو ر شوند یم یلیسنوات تحص دیترم مجبور به تقاضا تمد ۸حداکثر 

  .دانند یوزارت علوم م

من تمام  ۸ترم  گریکمتر از دوماه د: دیگو یم ،یدانشگاه فردوس یدانشجو. الف. م ن،یمعترض انیم از

  .خواهم شد دیقانون جد نیمشمول ا لیادامه تحص یو من برا شود یم

 ۶۱ یورود انیشود به کار دانشجوحل  یا شهیتا مشکل ر میمنتظر باش میاگر بخواه: دهد یادامه م یو

 .خورد ینم

ما : دیگو یم انیمعترض در خصوص علت اعتراض دانشجو انیاز دانشجو گرید یکی. س. ن 

ممکن است کار  ریچرا که در صورت تاخ م،یمصوبه وزارت علوم هست یروند بررس عیخواستار تسر

 .از کار بگذرد

 یبرا انیبه دانشجو یها دانشگاه ریو از کمک سا نندک یچارت دروس اشاره م رییبه عدم تغ انیدانشجو

دروس بر  یروال ط یدر دانشگاه فردوس ایاما گو. ندیگو یترم سخن م ۸ یخود در ط لیاتمام تحص

 .اند شده یدچار سردرگم انیم نیدر ا انیترم مجاز بوده که دانشجو ۵۲طبق 

علوم که قرار است  رید به وزتجمع را جهت بازتاب موضع و اعتراض خو نیمعترض ا انیدانشجو

  .کنند یحاضر شود، اعالم م یماه در دانشگاه فردوس بهشتیارد ۰۱روز دوشنبه 

در روز دوشنبه و اعالم مخالفت خود در  گریتجمع د کی یخواستار برگزار انیاز دانشجو یبرخ

  .شوند یعلوم م ریوز ،یمقابل دکتر منصور غالم

 یلیسنوات تحص شیچان به منظور افزاقو یدانشگاه صنعت انیدانشجو تجمع

در مقابل  یلیسنوات تحص تیبه وضع یقوچان امروز در اعتراض یدانشگاه صنعت انیدانشجو

 .دانشگاه تجمع کردند نیا استیساختمان ر

عدالت  تی، خواستار رعا یلیسنوات تحص شیضمن درخواست افزا انیاعتراض دانشجو نیا در

 . دانشگاه ها شدند ریبرابر همانند سا یو استفاده از فرصت ها یآموزش



دانشگاه به صورت مشترک با چند دانشگاه هم  نیا یامنا ئتیچون ه نکهیا انیدانشگاه با ب نیا نیمسئول

به آن ( خرداد ماه )  یآت یامنا منتقل خواهند کرد و در جلسه  ئتیرا به ه هیقض نیباشد ، ا یمنطقه م

 . خواهد شد یدگیرس

مشترک با  یامنا ئتیه یدارا) مشهد  یدانشگاه فردوس انیدانشجو زیز گذشته ناست که رو یگفتن

 . برگزار کرده اند یبه کاهش سنوات آموزش یا یتجمع اعتراض( قوچان  یدانشگاه صنعت

آن ها در  یا قهیسل ماتیدانشگاه ها و تصم یامناها ئتینقش ه ریبه ذکر است که در چندسال اخ الزم

 میدانشگاه ها را عاجز از تصم سهیرئ ئتیبرابر شده و عمال ه نیگاه ها چنددانش یساز یروند پول

جلسات  یدانشگاه و عدم برگزار نیچند یامنا ئتیکرده و در دسترس نبودن ، مشترک بودن ه یریگ

 . باشد یم انیمشکالت دانشجوافراد دربرابر نیبه صورت منظم و کوتاه مدت ، باعث پاسخگو نبودن ا

 کشور انیدانشجو یصنف یشوراها گرامکانال تل:منبع

 کاره  مهیساختمان نکارگر درتبریز براثر ریزش 2کشته وزخمی شدن 

کارگر  کی دیشد تیکارگر و مصدوم 3منجر به فوت  زیکاره در تبر مهیاز ساختمان ن یبخش زشیر

 .شد گرید

 دییبا تااردیبهشت 33 کشنبهیروز  زیتبر یشهردار یمنیو خدمات ا یسازمان آتش نشان اتیعمل معاون

باران  زشیر لیاتفاق به دل نیبر وقوع ا یمبن یمجاز یمنتشر شده در فضا یخبرها: خبر افزود نیا

  .نادرست است

بوده  لیحا وارید ختنیاتفاق ناگوار فشار خاک و فرو ر نیوقوع ا یاصل لیدل: ادامه داد یستار لیجل

 .است

متاسفانه بر : اعالم و اظهار کرد زیتبر یبخش مرکزحادثه را محله بارون آواک در  نیمحل ا ،یو

مصدوم و  زیاز کارگران ن یکیساله جان خود را از دست دادند و  91و  91حادثه دو کارگر  نیاثر ا

 .منتقل شد زیتبر یدرمان به مراکز درمان یبرا

 دراستخر شهرستان اردلشیالت رستم آباد  کارگر جوان یک غرق شدن

 .غرق شددر استخر  الت منطقه رستم آبادشی ساله 31یک کارگر

جوان  نیا کریپ: گفت یاریچهارمحال و بخت یپزشک یها تیمرکز حوادث و فور ریمد نیفرامرز شاه

اورژانس با  یها نیشد که بالفاصله تکنس دایدر منطقه رستم آباد در کف استخر پ التیاز کارگران ش

بیست وسوم .بوده است شتهگذ یجوان ساعات نیمرگ اآمبوالنس به محل اعزام شدند، اما از  کدستگاهی

 0337اردیبهشت ماه
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