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دراعتراض  المیگاز ا شگاهیدادن به اعتصاب وتجمعات  کارگران پاال انیپا یبرا یتوخال یوعده ها -

 بازگشت بکار آنان یبه اخراج همکارانشان وبرا

 آزادی عثمان اسماعیلی از زندان مرکزی سقز -

  یبیدفاع از محمد حب تهیکمپیام قدر دانی  -

 یبیپرونده محمد حب تیوضع نیآخر -

 هزارتومان است025فقط  های  استان همدان ییکارگران نانواحقوق ماهیانه  -

 بروایت مرکزآمارایران 6931نرخ بیکاری سال  -

 در اعتراض به بستن مرزهادومین روز اعتصاب بازاریان بانه وجوانرود  -

 بازاریان جوانرود هم سفره خالی پهن کردند

 عات اعتراضی اهالی کازرون نسبت به تقسیم شهرستانادامه تجم -

 بجنورد یمقابل فرماندار قشالق از توابع شهرستان بجنورد یروستا یاهالتجمع  -

 برای سومین روزمتوالی مدرس تیدانشگاه ترب انیدانشجوادامه تجمعات اعتراضی  -

 *69کارگر شرکت نفت و گاز پارس در فاز 9جان باختن علت  -

 :گزارش با پوزش کی حیتصح -

دراعتراض  المیگاز ا شگاهیکارگران پاال اعتصاب وتجمعات  وعده های توخالی برای پایان دادن به

 بازگشت بکار آنان یبه اخراج همکارانشان وبرا

 .علیرغم وعده های داده شده ادامه دارد المیگاز ا شگاهیپاال کارگرمعترض اخراجی66بالتکیفی شغلی 

پس از تجمعات هفته : گفتند المیگاز ا شگاهیپاال کارگرانفروردین،22ره بتاریخبراساس گزارش منتش

از تحقق  یبدون شرط به سر کار بازگردند اما هنوز خبر ها یمقرر شد هفت نفر از اخراج *گذشته

 .ستیوعده ن نیا

 لیکتش المیا یدر استاندار یکارگر ونیسیکم( نیو هفتم فرورد ستیب)قرار معلوم، امروز ظهر  از

 رعاملیمد شود، یم یبررس ونیسیکم نیدر ا ها یخواهد شد و موضوع بازگشت به کار اخراج

 .در جلسه امروز شرکت خواهد کرد زین المیگاز ا شگاهیپاال

 یمعرف دیجد مانکاریکارگران به پ نیاست که ا اعالم کرده شگاهیپاال نیا رعاملیحال مد نیع در

 .شوند یم

 :رابطه جهت اطالعات بیشتردرهمین

 :گسترده تر ومستحکمتر باد همبستگی کارگران در راه دستیابی به مطالباتشان

 روزه همکارانشان9کارگرمعترض کارگر پاالیشگاه گاز ایالم پس از اعتصاب وتجمع 2بازگشت بکار



 کارگر معترض دیگر4ادامه بالتکلیفی شغلی 

روزه همکارانشان 9جمع کارگرمعترض اخراجی پاالیشگاه گاز ایالم پس از اعتصاب وت7

 .کارگرمعترض اخراجی دیگر کماکان ادامه دارد4برسرکارشان بازگشتند وبالتکلیفی 

بدنبال تحمعات ما :فروردین، کارگران پاالیشگاه گاز ایالم گفتند24براساس گزارشات منتشره بتاریخ

نداری داشتیم، قرار شد ای که با مسئوالن استا دراعتراض به اخراج یازده نفر از همکارانمان در جلسه

تکلیف بازگشت به کار چهار کارگر اخراجِی .ها بدون شرط به سر کار بازگردند هفت نفر از اخراجی

باقیمانده هنوز مشخص نیست اما قرار است در جلسه روز یکشنبه با مدیرعامل پاالیشگاه این موضوع 

 .مطرح و بررسی شود

الیشگاه گاز ایالم همچنین از قراردادهای موقت شغلی خود بنابهمین گزارشات،کارگران ارکان ثالِث پا

های پیمانکاری  ما کارگران ارکان ثالث یا پیمانکاری طرف قرارداد با شرکت: گویند انتقاد دارند و می

دهد، امنیت شغلی ما به خطر  مختلف هستیم و هر سال با تغییراتی که در ترکیب پیمانکاران رخ می

از ما قرارداد منعقد نکنند و بیکار « تعدادی»های جدید با  یم که شرکت یا شرکتهمواره نگران. افتد می

 .شویم

 :یادآوری

دومین روزمتوالی اعتصاب وتجمع کارگران پاالیشگاه گاز ایالم دراعتراض به اخراج همکارانشان  

 وبرای بازگشت بکار آنان

کارگران پاالیشگاه گاز ایالم روزچهارشنبه بیست ودوم فروردین ماه برای دومین روز متوالی،

 .دراعتراض به اخراج همکارانشان وبرای بازگشت بکار آنان دست به اعتصاب وتجمع زدند

فروردین،تحصن کارگران ارکان ثالث پاالیشگاه گاز ایالم در 22براساس گزارش منتشره بتاریخ

شد تا شاید از این طریق  اعتراض به اقدام مدیرانشان در بیکار نمودن چندین کارگر وارد دومین روز

صدای اعتراض کارگران به گوش مسئولین استان ،پاالیشگاه ونهایتا وزارت نفت رسیده و مدیران 

 .پاالیشگاه را به پاسخگویی در مقابل اقدامات نسنجیده اشان وادار نمایند

 کارگران معترض اخراجی پاالیشگاه گاز ایالم یازده نفرند

 .کارگر معترض را اخراج کرد66گاه گاز ایالمدر سال جدید مدیریت پاالیش

فروردین،کارگران ارکان ثالث پاالیشگاه گاز ایالم از تعدیل برخی 25بنابه گزارش منتشره بتاریخ

 .همکاران خود در روزهای ابتدایی سال جدید خبر دادند

 .ر شدندیازده نفر از همکاران ما در روزهای ابتدایی سال جدید بیکا: گویند این کارگران می

 سقز مرکزی آزادی عثمان اسماعیلی از زندان

پس ازپشت سرگذاشتن دوماه حبس از زندان  روزدوشنبه بیست وهفتم فروردین ماه،عثمان اسماعیلی

 .سقز آزاد ومورد استقبال جمعی از اعضای خانواده،دوستان وفعالین کارگری قرار گرفتمرکزی 



 

 یراه یریماه زندان تعز ۲کردن  یسپر یبرا یلیععثمان اسما ۱/۲۱/۹/روز چهار شنبه مورخ 

 .سقز شد یزندان مرکز

ماموران وزارت  یکارگر از سو یبه اتهام شرکت در روز جهان ۴۱۲۱/۸ خیدر تار یلیعثمان اسماع

در بازداشتگاه اداره اطالعات سقز به  یساعت نگهدار ۲اطالعات شهرستان سقز بازداشت و بعد از 

سنندج به زندان  گاهدر بازداشت ییو بازجو یروز نگهدار ۱/بعد از . قل شدبازداشتگاه سنندج منت

 .سقز منتقل شد یمرکز

از  یتومان ونیلیم ۲۲ قهیبا قرار وث یروز بازداشت در سلول انفراد ۲/از  بعداین فعال کارگری،

 .زندان آزاد شد

 یادگاه انقالب اسالمدرشعبه اول د ۹/۸/ماه  وریشهر //و  ۱/ یها خیدر تار یلیعثمان اسماع 

 تیعضو – ۲ رانیا یاسالم یمخالف نظام جمهور یبه نفع گروها غیتبل – /شهرستان سقز به اتهام 

با  ۲۱۱۴۱/۸ خیبه تار ۲۴۲۸/۱۱۱۴۸۸//۸۱/دادنامه شماره  یمحاکمه و ط ستیدر کومه له کمون

 .محکوم شد یریسال زندان تعز کیبه  ۱۱/۸۲//۴۴۲۸//۸۱/شماره پرونده 

به  یدر فرجه قانون وعثمان اسماعیلیبه خانواده او ابالغ شده  ۱/۸//۲۱/ خیصادره در تار یرا 

نظر استان کردستان  دیدر شعبه چهارم دادگاه تجد ۹/۱/اعتراض نمود و در اسفند ماه  هصادر یرا

کاهش  یریماه زندان تعز ۲او به  یریسال زندان تعز کیمجدد قرار گرفت و  یپرونده مورد بررس

 .فتای

 یراه یریماه زندان تعز دوکردن  یسپر یبرا 6931نهم اسفند روز چهار شنبه این کارگر نقاش

 .سقز شد یزندان مرکز

  یبیدفاع از محمد حب تهیکمپیام قدر دانی 

ها و  تیحما نیا هیتنها در  سا قهیتومان وث ونیلیم 752با سپردن  یبیحب هرچند موقت محمد یآزاد

 ریو سا یبیمحمدحب  میمعتقد نکهیرو و با توجه به ا نیق داشت از همها امکان تحق یهمبستگ



و عبدالفتاح  یاسد ، مختار یعبد لیاسماع، یلنگرودی همچون محمودبهشت یو مدن یفعاالن صنف

 یم دیتاک یو یتا تبرئه و آزاد یبیاز محمد حب تیحما یبر تالش برا ستندیمجرم ن... و  یسلطان

و باور  میهست یو مدن یمعلمان و فعاالن صنف ریو سا یو شرط و دیدون قب یو خواهان آزاد میینما

نموده اند  لیجامعه تحم تیرا به اکثر یکه فقر و گرسنگ رندیقرار گ گردیتحت پ یکسان دیبا  میدار

 نیسرزم نیشده  و کودکان ا یغلط باعث بحران در کشور و نظام آموزش یها استیکه با س یکسان

 .اندکرده  ندهیآ یرا ب

 دیبرو اهیاگر در کاسه چشمان من و تو گ یحت شود،یم تیرو یروزیپ

  یقدردان و تشکر

 !رانیا فیشر مردم

 !زیعز همکاران

 !یآموزان گرام دانش

 نیاز زندان او  یبیحب محمد زمانیعز قیرف و دوست همکار، موقت بازداشت روز 44 از پس امروز

در سطح جامعه در  یو همراه با خشونت که اعتراضات جد یرقانونیغ یبازداشت. آزاد شد قهیوث دیبا ق

  .گذارند یو عدالتخواه را تنها نم یداشت و نشان داد که معلمان و مردم فعاالن صنف یپ

مستقل  یابیو دفاع از حق تشکل  یصنف تیمجدد بر حق فعال دیضمن تاک یبیحب محمد از دفاع تهیکم

سخت کنار ما  ینمودند و در روزها یاریما را به هرشکل که  یداند که از تمام کسان یخود م فهیوظ

 .دینما یتشکر و قدردان ستادندیا یبیحب و خانواده محمد

 ان،یفرهنگ یصنف یها نیکمپ زیعز همکاران،یصنف عاالنفان،یفرهنگ یصنف یها تشکل تمام از ما

 تیحکومو م یتیحما یریبازنشستگان بخاطر موضع گ یگروههاو  یتلگرام یمجاز یگروهها

 یها تشکل یهماهنگ یشورا یو راهبرد یو  نقش رهبر میکن یم یقدردان  یبیحب محمد بازداشت

 .میکن یم شیمعلمان دربند  ستا ریاز سا تیو حما نهیزم نیرا در ا رانیا انیفرهنگ یفصن

تاکنون   یریاز روز اول دستگ یبیحب یآقا یبعنوان وکال انیسیرئریام یتاج و آقا نیحس یآقا

 یاریما را  یمشاوره حقوق هیپرونده  و ارا یریگیرساندند و با پ یاریدقانه و فداکارانه به ما صا

 .میکن یم یتشکر و قدردان شانینمودند از ا

  یمدن و یکارگر یها و کارگران بخصوص تشکل زنانان،یدانشجو،یمدن فعاالن از تمام نیهمچن

 یو پشتوانه اجتماع یدلگرم هیآنان را ما یتماعاج یها تیو حما میکن یم یتشکر و قدردان مانهیصم

 .میدان یم رانیجنبش معلمان ا

 یکه برخ یدر حال میکن یم یما شدند قدردان یکه صدا ینگاران روزنامه و خبرنگاران تمام از ما

رسانه ها و  یهستند و برخ یفعاالن صنف یبرا یاقتدارگرا مشغول پرونده ساز یها تیرسانه ها و سا

 نهیزم یتیامن سازان ولتنب یبا سکوت و فرصت دادن به برخ یطلب اصالح یمدع یهاروزنامه 

 در یا رسانه رسانه ها و روزنامه نگاران مستقل و فعاالن گاهیکنند نقش و جا یسرکوب را فراهم م

 نیهستند و در ا انیصدا یب یصدا که   یما از تمام کسان شودیم انینما شتریب یمجاز یها شبکه

 .میشدند سپاسگزار رانیمعلمان ا یعدالتخواه یمدت صدا



 یکه آقا یپر التهاب یدانش أموزان در روزهاو  ایاولدلگرم کننده  یها امیو پ یمردم یها تیحما

بخصوص  زیعز یبود ما از تمام رفقا تهیقوت قلب خانواده و کم هیبودند ما یانفراد در سلول یبیحب

 .میکن یتشکر م یبیحبمحمد یو خانوادگ یو دوستان گرام ییرجاریدب تیترب سابق دانشگاه انیدانشجو

و از تالش  میکن یتشکر م شهیاند_هنرستاندر   یبیحب_همکاران محمد یها تیو حما یهمکار از ما 

 نیدر ع میبودند سپاسگزار یبیحب یآقا تیوضع ریگیکه پ یستادو  یادارآن دسته از همکاران  یها

همراه با  یریدستگ تیوزارتخانه ومحکوم یاف و اصولشف یریحال همچنان منتظر موضوع گ

 .میهست یبیحبخشونت محمد

 یحضور یصنف یکنش ها گریچون د تیحما نیکمپ و ها برنامه در  بازنشسته زنان و معلم زنان

 یاعتال یها و حضور را از نشانه ها تیحما نیو ا مینه یحضور را ارج م نیموثر داشتند ما به ا

 .میدان یم رانیمعلمان ا جنبش

ها و  نیبا ادم یبیو کانال  دفاع از محمد حب نیکمپ یشبانه روز یو راهبر تیهدا یاصل زحمت اما

 .میکن یبود از همه تشکر م نیکمپ نیا یاعضا

ها و  تیحما نیا هیتنها در  سا قهیتومان وث ونیلیم 205با سپردن  یبیحب هرچند موقت محمد یآزاد

فعاالن  ریو سا یبیحبمحمد  میمعتقد نکهیرو و با توجه به ا نیاز همها امکان تحقق داشت  یهمبستگ

و  یو عبدالفتاح سلطان یاسد مختار،  یعبد لیاسماع، یلنگرود یبهشتهمچون محمود یو مدن یصنف

و خواهان  میینما یم دیتاک یو یتا تبرئه و آزاد یبیاز محمد حب تیحما یبر تالش برا ستندیمجرم ن... 

 یکسان دیبا  میو باور دار میهست یو مدن یمعلمان و فعاالن صنف ریو سا یو شرط و دیبدون ق یآزاد

 استیکه با س ینموده اند کسان لیجامعه تحم تیرا به اکثر یکه فقر و گرسنگ رندیقرار گ گردیتحت پ

 .کرده اند ندهیآ یرا ب نیسرزم نیشده  و کودکان ا یغلط باعث بحران در کشور و نظام آموزش یها

 دیمسئوالن هستند که با نیو ا میکن یمطالبه م یو صنف یکه از موضع عدالتخواه میما هست نیا

 .خود باشند یعملکرد اشتباه و بحرانزا یپاسخگو

 .زندان نباشد یها لهیپشت م یمعلم چیکه ه یروز دیام به

  تحقق دیام به

 یو برابر ی، آزاد صلح

 یبیدفاع از محمد حب تهیکم

 6932 نیفرورد 26

 یبیپرونده محمد حب تیوضع نیخرآ

با سپردن  نیفرورد 21شده بود روز  ریاسفندماه همراه با خشونت دستگ 62که روز  یبیحب محمد

 . بصورت موقت آزاد شد یتومان ونیلیم 205 قهیوث

 نیمقدس او یدادسرا یبازپرس 2شده بود در شعبه  ریکه توسط اطالعات سپاه دستگ یفعال صنف نیا

 نیا یو بازپرس ییبازجو یدر ط یبیحبنظام متهم شده است و محمد هیعل غیو تبل یتبانبه اجتماع و 

 یصنف انوندر قالب ک یصنف یها تیو اجتماع  فعال یاتهامات را رد نموده است مصداق اتهام تبان

رسانه  یصنف یها تیمعلمان و فعال یکانال کانون صنف زینظام ن هیعل غیمعلمان تهران و مصداق تبل



و  یخود را شفاف، صنف تیطبق قانون، فعال یبیحبمدت محمد نیدر تمام ا. عنوان شده است یو یا

 .نموده است دیخود تاک یصنف تیدانسته و بر حق فعال یقانون

در  شودیکه احتمال داده م یروز از حبس خود را در  سلول انفراد 61مدت ،  نیدر ا یبیحب یآقا

 نینموده  و متاسفانه در ا یسپر نیپاه است خارج از زندان اوالف س کیشرق تهران و موسوم به بند 

 یبیبح یآقا یموهاو بااجبار یرقانونیغبصورت   ییبه دستور ضابط قضا یمدت زندان انفراد

 .شده است دهیتراش

 رشیوعده پذ  یبیحب محمدها به خانواده  ییاسفند پس از اتمام بازجو 21روز  دیدان یم که همانطور

 4اسفند  به بند  22روز   یبیحب_محمدنشد و  نییبازپرس تع یشد اما مبلغ آن از سوداده  قهیوث

 یبیدفاع از محمد حب تهیکم یاز سو قهیوث رشیاسفند خبر وعده پذ 21همان . دیمنتقل گرد یعموم

خلف وعده نمود و علت عدم موافقت خود را  ییمقام قضا ،یاما روز بعد در کمال ناباور دیمنتشر گرد

اسفند از  21اما حاال مشخص شده است که وعده روز . عنوان نمود یمجاز یار خبر در فضاانتش

 یکامل نبوده و آقا قهیصدور وث یبرا یپرونده و خیبوده است چرا که اساسا در آن تار هیپا یاساس ب

مورد  یبازپرس احضار شده و توسط و یمجدد از سو نیفرورد 29و  22 یدر روزها یبیحب

اتهامات را  هیخر کلآ دفاع در جلسه یبیحب_محمد نیفرورد 29ار گرفته است و در روز قر ییبازجو

شرکت در  قیطراز  یعموم نظم در اخالل دیجلسه آخر اتهام جد نیدر هم. مجددا رد نموده است

 .رد نموده است زیاتهام را ن نیا شانیشده است که ا میتفه یبه و یتجمعات صنف

را  یبیحب_خوشنام کشور وکالت محمد یاز وکال انیسیرئریتاج و ام_نیحس انیبه ذکر است آقا الزم

  .خواهد شد یریگیپ زانیعز نیا یو همکار ییاند و ادامه روند پرونده چون گذشته با راهنما رفتهیپذ

 یبیدفاع از محمد حب تهیکم

 هزارتومان است572فقط  همداناستان  های  ییکارگران نانواحقوق ماهیانه 

 21 وباتوجه به ندنک یم افتیهزار تومان در 25روزانه  یی های استان همدان،نانواان کارگر:خبرکوتاه

 .شودیهزار تومان م 025شان تنها  انهیدرآمد ماه ی درماه روز کار

به  یدگیمسئوالن کازرون رس تیشهرستان کازرون؛ اولو میمردم در مخالفت با تقس یتجمع اعتراض

 باشد یکاریو ب یرکود اقتصاد

است و  یا هیبحث حاش کیشهرستان کازرون  میبحث تقس یفعل طیدر شرا: جمعه کازرون گفت امام

 .شهرستان است میتر از تقس مهم یکاریو ب یبه رکود اقتصاد یدگیرس

 بروایت مرکزآمارایران 7931ی سال نرخ بیکار

 .منتشر شد ۹/١/كار سال  نتایج طرح آمارگیري نیرويبیست وهفتم فروردین ماه،

شاغل )درصد از جمعیت فعال  /،۲/دهد كه  تر نشان مي ساله و بیش ۱/بررسي نرخ بیكاري افراد  

بررسي روند تغییرات نرخ بیكاري حاكي از آن است كه این شاخص، نسبت . اند ، بیكار بوده(و بیكار

 .افته استیدرصد کاهش  ۱،۹، ۹/١/به سال 



اند؛ یعني در  تر از نظر اقتصادي فعال بوده ساله و بیش ۱/درصد جمعیت  ٣۱،۹، ۹/١/در سال 

بررسي تغییرات نرخ مشاركت اقتصادي حاكي از آن است كه . اند گروه شاغالن یا بیكاران قرار گرفته

 .است افتهی شیدرصد افزا /.۱،  (۹/١/)این نرخ نسبت به سال قبل 

عاالن این گروه سني در درصد از ف ۲١،۹ساله حاكي از آن است كه  /۲تا  ١/نرخ بیكاري جوانان 

ساله نشان  /۲تا  ١/نرخ بیكاري جوانان  ی بررسي تغییرات ساالنه. اند بیكار بوده ۹/١/سال 

 .درصد کاهش یافته است۱.١دهد، این نرخ نسبت به سال قبل  مي

نفر  /۲/۱١١که نسبت به سال گذشته  دینفر رس ۲۹۹۲۴١/۹به  ۹/١/در سال  نیتعداد شاغل

 .تاس افتهی شیافزا

 یدرصد ۱./ شیافزا ۹/١/که نسبت به سال  دیدرصد رس ۹١،١به  ۹/١/نسبت اشتغال در سال 

 .داشته است

به دالیل   درصد جمعیت شاغل، ۱،٣/، ۹/١/دهد كه در سال  بررسي سهم اشتغال ناقص نشان مي

عت سا ٣٣تر از  كم( …تر و فصل غیركاري، ركود كاري، پیدا نكردن كار با ساعت بیش)اقتصادي 

درصد از ۹۴.۴این در حالي است كه . اند در هفته كار كرده و آماده براي انجام كار اضافي بوده

 .اند تر در هفته كار كرده ساعت و بیش /٣تر،  ساله و بیش ١/شاغلین 

 ١۱،٣، بخش خدمات با ۹/١/دهد كه در سال  هاي عمده اقتصادي نشان مي بررسي اشتغال در بخش

هاي صنعت با  در مراتب بعدي بخش. شتغال را به خود اختصاص داده استترین سهم ا درصد بیش

 .درصد قرار دارند ۲.١/درصد و كشاورزي با  ۹۲.۱

 در اعتراض به بستن مرزهادومین روز اعتصاب بازاریان بانه وجوانرود 

 بازاریان جوانرود هم سفره خالی پهن کردند

بازاریان بانه وجوانرود به  ،*روزمتوالیروزدوشنبه بیست وهفتم فروردین ماه برای دومین 

 .ادامه دادند در اعتراض به بستن مرزهااعتصابشان 

 .بازاریان جوانرود در دومین روز اعتصابشان دست به  پهن کردن سفره خالی زدند

 اعتصاب دوباره بازاریان بانه و جوانرود در اعتراض به بسته شدن مرز *

ه و جوانرود دوباره در اعتراض به بسته شدن مرز دست به فروردین، بازاریان بان21روزیکشنبه

 .اعتصاب زدند

دارن بازار محلی بانه را کساد  بنابه گزارش منتشره، بسته شدن مرز کولبری در بانه، بازار مغازه

داران که از  وری، کاسبِی این مغازه این روزها پس از بستن مرزها و بازگشایی بازار پیله. است کرده

 .است خریدند، با مشکل مواجه شده د را از کولبران میاجناس خو

داران بانه امروز در بلوار شهرداری سفره خالی پهن کردند وبدین طریق اعتراضشان را  مغازه

 .بنمایش گذاشتند

 ادامه تجمعات اعتراضی اهالی کازرون نسبت به تقسیم شهرستان



نسبت به تقسیم  *ن درادامه اعتراضاتشاناهالی کازرو صبح روز دوشنبه بیست وهفتم فروردین ماه،

 .شهر تجمع کردند اینمرکزی  دانیدر م گریبار د شهرستان

 .بازاریان این شهربا تعطیل کردن حجره هایشان به این تجمع اعتراضی پیوستند

 تجمع مردم کازرون در اعتراض با طرح تفکیک این شهرستان مقابل فرمانداری*

ن ماه،جمعی از اهالی کازرون همزمان با حضور کارشناسان روزسه شنبه بیست ویکم فروردی

 .تقسیمات کشوری دراعتراض با طرح تفکیک این شهرستان مقابل فرمانداری اجتماع کردند

برپایه گزارش منتشره،این عده با اعتراض به روند طرح تفکیک شهرستان کازرون که در وزارت 

قیقی در این طرح صورت نگرفته و عملی شدن کشور طی کرده است، معتقدند کارهای کارشناسی د

ایجاد شهرستان جدید نه به دلیل دارا بودن منطقه از شرایط قانونی، بلکه به علت برخی فشارهای 

 .سیاسی انجام گرفته است

ویژه اهالی  مخالفان همچنین بر این باورند در جریان مطالعه این طرح، صدای همه مردم شهرستان به

خوبی شنیده نشده و  شوند، به برم که در این طرح از کازرون جدا می  تان و دشتهای انارس دهستان

کنندگان طرح تفکیکی به هر قیمتی  نباید در این طرح هویت کازرون تحت شعاع قرار گیرد و دنبال

 .دنبال ایجاد شهرستانی جدید هستند

 بجنورد یقشالق از توابع شهرستان بجنورد مقابل فرماندار یروستا یاهالتجمع 

قشالق از توابع شهرستان بجنورد با تجمع مقابل  یروستا یاز اهال یجمعفروردین،22روزدوشنبه

 یروستا برا نیا یدر حوال یمل یاز اراض ینیبجنورد خواستار اختصاص زم یدرب فرماندار

 . روستا شدند نیمهاجرت کرده ا یاستقرار خانواده ها

:  بجنورد گفت یفرماندار یتیو امن یاسیمعاون س ،یورمعم محمودبه گزارش یک منبع خبری محلی،

خانوار هستد،  25تا 15پسرکانلو که حدود  یروستا یاهال یگرفته شد تا برا میسال گذشته، تصم

 در نیخانوارها به علت رانش زم نیو ا ییقشالق جانما یروستا یحوال یمل یدر اراض ینیزم

 .کنند دایقشالق انتقال پ یدر روستاشده  ییجانما یمل یپسرکانلو به اراض یروستا

 نیشدند و زم نیزم ییاستان موظف به جانما یعیمسکن و منابع طب ادیادارات کل بن: افزود یمعمور

 .نشده است یشده آماده ساز ییجانما نیزم نیدر ا یرساختیو ز ساتیتاس چیشد اما هنوز ه ییجانما

 نیقشالق مهاجرت کردند، با ا یروستا یاهال زینسال ها قبل : در ادامه عنوان کرد یحال، و نیع در

روستا  نیخود به ا یو باغ یزراع یبه اراض یدگیرس یبرا یوجود، آنان هر ساله به صورت فصل

 .در رفت و آمد هستند

بجنورد خواستار  یدرب فرماندار یامروز تجمع خود جلو زیقشالق ن یروستا یحال اهال: گفت یو

ها، مشخص کنند تا  ییپسرکانلو یشده برا ییجانما نیدر جوار زم یمل یاز اراض ینیشده اند که زم

 .مستقر شوند دیبتوانند در منطقه جد زیآنان ن

 برای سومین روزمتوالی مدرس تیدانشگاه ترب انیدانشجوادامه تجمعات اعتراضی 



به  مدرس تیدانشگاه ترب انیدانشجو روزدوشنبه بیست وهفتم فروردین ماه برای سومین روز متوالی،

خوابگاه  یرقانونیغ هیتخل ،شفافیت دربودجه وهزینه های دانشگاهتجمعات اعتراضیشان نسبت به عدم 

 .ادامه دادند....و ها

 32ماه  نیفرورد 21مورخ  کشنبهیروز به گزارش کانال تلگرام شوراهای صنفی دانشجویان کشور،

و  فیضع تیریموجود و مد یو رفاه یدانشگاه جهت حل مشکالت صنف انیاز دانشجو یجمع

مطابق )در بودجه  یساز آن شفاف یرا برگزار کردند که ط یدانشگاه، تجمع نیمسئول ی خودسرانه

استاندارد  یفضا تصاصاخ نترنت،یو ا هیتغذ تی، بهبود وضع(آزاد به اطالعات یقانون دسترس

 ی شدن پرونده بسته ،یخوابگاه فردوس هیعدم تخل ان،یبه دانشجو یو رفاه یپژوهش ،یآموزش

 هیعدم تخل ،یتجمع اعتراض نیا انیدر جر. را خواستار شدند... معترض و انیدانشجو یانضباط

 ی در جلسه ییانشجومعاون د ی بود که با توجه به گفته انیاز مطالبات دانشجو یکی یخوابگاه فردوس

ساکن  انیدانشجو از یریو تعداد کث یصنف یشورا یماه با حضور اعضا نیفرورد 22روز چهارشنبه 

 نیمسئول می، تصم(قراداد با مالک ی ساله 0 دیبا وجود تمد)خوابگاه  نیا هیعلت تخل ،یخوابگاه فردوس

هر زمان دانشگاه بخواهد  هموظف هستند ک انیو دانشجو باشد یم ها نهیمربوطه در جهت کاهش هز

 ی هیدر اطالع ،ییعاون دانشجوم یها رغم صحبت یاست که عل یدر حال نیا. ندینما هیخوابگاه را تخل

  .اتمام قرارداد اجاره با مالک اعالم شده بود هینصب شده در خوابگاه علت تخل

 هیتجمع فقط بعلت تخل نیگفتند که ا یا در مصاحبه( دانشگاه استیر) یاحمد دکتر امروز تجمع از بعد 

در  یمطلب شانیدر مصاحبه ا نیهمچن. با توجه به اتمام قرارداد اجاره با مالک است یخوابگاه فردوس

ذکر است که آماده  قابل. خوردیبه چشم م سیپرد کینزد دتریبه خوابگاه جد انیرابطه با انتقال دانشجو

به طول  32 زیتا پائ( مانکارانیو پ نیبه گفته مسئول) استیخوابگاه وعده داده شده توسط ر یساز

داشته و کهنه خواندن خوابگاه  تیگاه خود رضاخواب تیاز وضع انیدانشجو شتریب نیهمچن. انجامد یم

دستورالعمل صندوق رفاه  2 ی بصرهاست بر اساس ت یگفتن. ندینما یم بیدانشگاه را تکذ سیتوسط رئ

پس از  گردند یمند از خوابگاه متعهد م بهره انیدانشجو نکهیبر ا ی، مبن30۱59۱61مورخ  ییدانشجو

 هیخوابگاه محل سکونت را تخل ل،یو فراغت از تحص ییوقطع ارتباط دانشج ،یلیهر سال تحص انیپا

 ،یروح یها یتنش و ناراحت جادیو ا یباطن لیم رغم یترم و عل انهیدر م انیدانشجو ییجابجا ند،ینما

نشان  یدکتر احمد یها ذکر شده، صحبت حاتیتوض نیلذا با توجه به ا. باشد یم یقانون ریغ یعمل

 یگریدر دانشگاه د یینسبت به مسائل مختلف دانشگاه است و گو شانیا یعدم اشراف و آگاه  دهنده

  .دارند تیمسئول

 یشفاف ساز ژهیمعترض به و انیمطالبات دانشجو یبر برآورده شدن تمام انیدانشجو یصنف یشورا

و  نیمسئول تیو عدم شفاف ضیضد و نق یها دارد و صحبت دیکرد دانشگاه تاک نهیدر بودجه و هز

مطالبات  ریگیهمانند گذشته پ زیو ن دینما یرا محکوم م یو رفاه یسائل صنفدر م ماتشانیتصم

شفاف خود برداشته و  ریدست از اقدامات خودسرانه و غ نیکه مسئول یخواهد بود تا روز انینشجودا

  .ندینما ییبهتر دانشگاه اجرا تیریرا در مد انیدانشجو یها نظرات و خواسته

 :درهمین رابطه

 انشجویان دانشگاه تربیت مدرستجمع اعتراضی د



امروز بیست وششم فروردین دانشجویان دانشگاه تربیت مدرس در اعتراض به سیاست گذاری های   

مدیران رده باالی دانشگاه و علی الخصوص معاون دانشجویی، محمدرضا اصالحچی تجمع و 

 .اعتراض کردند

آنها مدعی اند امکانات و بودجه . هستندهزینه های دانشگاه شجویان خواستار شفافیت دربودجه ودان

آن ها همچنین به . دانشگاه در اثر سوءمدیریت هئیت رئیسه اتالف شده و به درستی صرف نمی شود

به نهادها و ( …سالن ورزشی، استخر و) تخلیه غیرقانونی خوابگاه ها، اجاره امکانات دانشگاه 

در اثر همان سوء مدیریت و نگاه تجاری و  اشخاص خارجی و مسائلی از این دست که به زعم آن ها

 .بنگاه دارانه مدیران دانشگاه حاصل شده است، اعتراض دارند

گفتنی است شورای صنفی دانشجویان دانشگاه تربیت مدرس، حمایت خود از این اعتراضات را اعالم 

 .کرده است

 *79کارگر شرکت نفت و گاز پارس در فاز 9جان باختن علت 

محفظه حمل )بسکت  سقوط از من لیدل به 69در فاز شرکت نفت و گاز پارس باخته جان سه کارگر 

جان  یمتر ۲۱حدودا  یاز ارتفاع یج یپ ساخت مراحل طبقات مخرن ال یکه برا( نفر با بسکت

 .اند باخته

ها و  ها، بست باز شدن ضامن لیاتفاق به دل نی، افروردین رسانه ای شد22براساس گزارشی که

 .داده استها رخ  شگل

مذکور  اتیو عمل طیخطر کامل از شرا یابیارز کی دیبه نظر کارشناسان قبل از شروع کار با بنا

حمل نفر از  یچه برا موجود آشنا شده باشند و چنان یعمل آمده وتمام نفرات با خطرات احتمال به

 .باشد صالحیاز مراجع ذ هیدییو تأ یفن یبازرس نامهیگواه یدارا دیدستگاه با شود، یاستفاده م لیجرثق

 79کارگر شرکت نفت و گاز پارس در فاز 3 جان باختن*

کنگان از  ۹/بند شاغل در فاز  بامداد روز یکشنبه بیست وششم فروردین، سه تن از کارگران داربست

روی داربست سقوط کرده و بر اثر صدمات وارد پس از انتقال به بیمارستان کنگان جان خود را از 

 .ددهن دست می

 ٣۲/براساس گزارش منتشره،از قرار معلوم این کارگران به عنوان کارگران پیمانی در یونیت

دلیل  کنگان مشغول کار بودند که به ۹/جی شرکت عمران صنعت واقع در فاز  پی های ال تانک

 .شوند مصدومیت شدیدسقوط از ارتفاع به بیمارستان کنگان منتقل می

 .اصلی این شرکت، شرکت کارفرما شرکت پتروپایدار ایرانیان استبر اساس این گزارش، کارفرمای 

 .همچنین اسامی کارگران متوفی نجف خلیفه، محمد فتحی و یزدان فروزنده گزارش شده است

 :تصحیح یک گزارش با پوزش

اعتصاب رانندگان  »گزارشی تحت عنواندر  6932 نیفرورد21و20در اخبار وگزارشات کارگری 

شهرسیرجان حذف شد که با پوزش از خوانندگان بشرح زیر تصحیح «ر سنگ آهنحمل با یلرهایتر

 :می گردد



 سیرجان اعتصاب رانندگان تریلرهای حمل بار سنگ آهن

در  سیرجان ازصبح روزیکشنبه بیست وششم فروردین ماه،رانندگان تریلرهای حمل بار سنگ آهن

 .رایه ها اعتصاب کردنداعتراض به کاهش تناژ ظرفیت بارگیری و افزایش نیافتن ک

ای که  از صبح امروز طبق بخشنامه:به گزارش یک منبع خبری محلی،یکی از رانندگان معترض گفت

از سوی پایانه به باربری های مربوط ارائه شده است تمامی ماشین های سنگین می توانند با وزن 

 .تن بار حمل کنند ۸۱خود ماشین 

 .افزایش کرایه ای نسبت به کرایه سال گذشته وجود نداشته استگفتنی است که در سال جدید هیچگونه 

 6932بیست وهفتم فروردین ماه

akhbarkargari2468@gmail.com 

 

mailto:akhbarkargari2468@gmail.com

