
 7931اسفند ماه  52اخبار و گزارشات کارگری 

وحومه  نسبت به عدم اجرای حکم دادگاه  تهران یکارگران شرکت واحد اتوبوسراناعتراضی تجمع  -

  هییقوه قضا ییمقابل ساختمان معاونت اجرا مسکن یتعاون رهیمد اتیه درباره

 زاده میحکم شالق جعفر عظ یبرا دنظریدرخواست تجد -

مقابل  یصادرات گوجه فرنگ تیممنوعاضی کشاورزان استان هرمزگان نسبت به تجمع اعتر -

 استانداری

خشمگین هشتبندی وحومه در اعتراض به نا ایمن بودن جاده و وعده های توخالی مسئوالن با  یاهال -

 مسیر تردد وسایل نقلیه را مسدود کردند یهشتبند  - نابیمحور متجمع  در

مجتمع  رمجازینسبت به ساخت غ ،زعفرانیه تهران دانش آموزان ایله و اولمح یاهال یتجمع اعتراض -

 سبز یفضا در یمسکون

به عدم اجرای حکم دادگاه  وحومه  نسبت تهران یکارگران شرکت واحد اتوبوسراناعتراضی تجمع *

  هییقوه قضا ییمقابل ساختمان معاونت اجرا مسکن یتعاون رهیمد اتیه درباره

وحومه   تهران یکارگران شرکت واحد اتوبوسران جم اسفند ماه،جمعی ازروزشنبه بیست وپن

مقابل دست به تجمع  مسکن یتعاون رهیمد اتیه به عدم اجرای حکم دادگاه درباره دراعتراض

 زدند هییقوه قضا ییساختمان معاونت اجرا

 

 :رزیزراستوحومه بقرا تهران یکارگران شرکت واحد اتوبوسرانگزارش کانال تلگرام سندیکای 



در  هییقوه قضا ییتهران در مقابل ساختمان معاونت اجرا یتجمع کارگران شرکت واحد اتوبوسران

 .جهت پرونده در دادگاه یاعتراض به معطل ماندن ب

شرکت واحد هستند با اعمال  رانیاز مد یکه مجموعه ا یتعاون رهیمد اتیشرکت واحد و ه رعاملیمد

است از  یواقع ریمخدوش و غ زیآن ن یامضاها خیکه تار یز نوشته انفوذ و قدرت با سوء استفاده ا

 .را گرفته اند یقطع یرا یاز اجرا یریجلوگ یدادگاه دستور موقت برا

مسکن  یکارگران را در تعاون تیعضو یرقانونیمسکن بصورت غ یشرکت واحد و تعاون تیریمد

 تیبر اساس شکا. دهند یمشارکت نم رهیمد اتیه نییتع یاند و کارگران را در مجمع عموم رفتهینپذ

 تیریکارگران صادر شده است اما با اعمال نفوذ مد تیبر حقان یکارگران بعد از چهار سال را

شرکت واحد واحد  تیریافتاد تا مد قیبه تعو یمدت یبرا یدر اداره تعاون مجمع عموم واحدشرکت 

 .ردیرا بگ یرا یفرصت داشته باشد تا با نفوذ در دادگاه دستور موقت اجرا

 ۵۲/۲۷/۷۹ شنبه

 زاده میحکم شالق جعفر عظ یبرا دنظریدرخواست تجد*

ضربه شالق  03حکم برای  دنظریتجد درخواستاز وکیل جعفر عظیم زاده یفروغ یجدار یمحمدعل

 .خبر داد زاده میجعفر عظ

حکم صادره  رویپ: گفترسانه ای با خبرنگار  یتماس تلفناسفند،طی 52روز یفروغ یجدار یمحمدعل

با عنوان  زاده میجعفر عظ یضربه شالق برا 03تهران در مورد  5 یفریدادگاه ک 9913از شعبه 

 اهدر دادگ میدواریخود را اعالم داشته و ام یدنظرخواهیامروز مراتب تجد ،یاز مرخص بتیغ

 .حکم فسخ شود نیا دنظریتجد

ی مقابل صادرات گوجه فرنگ تیممنوعتجمع اعتراضی کشاورزان استان هرمزگان نسبت به *

 استانداری

 کشاورزان استان هرمزگان با تجمع مقابل استانداری اعتراضشان را اسفند،جمعی از52صبح روزشنبه

 .،بنمایش گذاشتندیصادرات گوجه فرنگ تینسبت به ممنوع

 تیممنوعمبنی بردولت  میبا اشاره به تصمبراساس گزارشات رسانه ای شده،یکی از تجمع کنندگان 

قبل و بعد از برداشت  ،کشورزبه خارج ا یفرنگ هصادرات گوج: ی،گفتصادرات گوجه فرنگ

گرفته اما اکنون در زمان  یبوشهر و کرمان بالمانع صورت م یها محصول هرمزگان در استان

 .میهرمزگان هست یصادرات گوجه فرنگ تیفصل برداشت شاهد ممنوع

مانع از صادرات   یگر یو گلخانه داران با الب یفرنگ داران رب گوجه کارخانه نکهیا انیبا ب یو

تنها گلخانه داران مجوز صادرات محصول دارند : اند، گفت محصول هرمزگان به خارج از کشور شده

 اناز کشاورز یزیناچ متیرا با ق یفرنگ محصول گوجه یلیتبد عیرو گلخانه داران و صنا نیاز ا

 .شود یم انبه گوجه کار انیکنند که موجب ضرر و ز یم یردایهرمزگان خر

از  یحداقل متیبا ق یدالالن با ورود به بازار، محصول گوجه فرنگ: افزوداین کشاورز معترض 

 .کنند یصادرات م یا کنند و به عنوان محصول گلخانه یم یداریکشاورز خر

 تیفعال یفرنگ و کشت گوجه دیتول نهیهرمزگان در زم نفر دراستانهزار 53حدود : شد ادآوری یو

 .کند یهرمزگان وارد  م استان یکشاورز کریبر پ یریدارند که ادامه وضع موجود ضربه جبران ناپذ



 533دو هزار و  یفرنگ محصول گوجه لویهر ک دیهم اکنون تول: کرد حیمعترض تصر کشاورزاین 

 یداریتومان از گوجه کار خر 033و هزار  کی متیدر بردارد اما با ق نهیکشاورز  هز یتومان برا

 .شود یچهار هزار تومان فروخته م یسه ال نیو در بازار ب شود یم

امکان  یبا کشت گونه صادرات یسازمان جهاد کشاورز شنهادیبه پ یگوجه کاران هرمزگان:گفت یو

 اما بسته شده یبا طرف عراق زیعراق فراهم کردند و قراردادها ن یعرضه محصول را در بازارها

و در داخل  میصادرات امکان فروش محصول در بازار هدف را ندار تیاکنون با وضع قانون ممنوع

 .باشد یز بازارپسند نمین

 حیتصر کنند یبسنده م یریگیشنوند و به وعده پ یرا نم مانیمسئوالن استان صدا نکهیا انیبا بوی 

در  نیمانده همچن جهینت یمشکل ب نیبه ا یدگیرس یگوجه کاران برا یها یریگیتالش ها و پ:کرد

با  که میبود یفضل یگذاشتن مشکل با رحمان انیکشور در هرمزگان خواستار درم ریوز ریسفر اخ

 .امر محقق نشد نیممانعت مسئوالن استان  ا

خشمگین هشتبندی وحومه در اعتراض به نا ایمن بودن جاده و وعده های توخالی مسئوالن  یاهال*

 را مسدود کردندمسیر تردد وسایل نقلیه  یهشتبند  - نابیممحور با تجمع  در

در اعتراض به نا ایمن  روز شنبه بیست وگنجم اسفند ماه،جمعی از اهالی خشمگین هشتبندی وحومه

 نابیبا تجمع در محور م و وعده های توخالی مسئوالن مبنی بر مرمت متعدد یها تصادف بودن جاده،

 نیا .محور شدند نیا یساز منیرا مسدود کردند و خواستار اصالح و ا مسیر تردد این جاده یهشتبند -

 .بیش از یک ساعت بدرازاکشیدتجمع و انسداد راه 

 

هرمزگان مورد استان مهم شرق  یها از راه یکیعنوان  به یبندتهش جادهبراساس گزارشات منتشره،

 .میجاده هست نیااز  نیسبک و سنگ هینقل لیوسا لیتوجه بوده و روزانه شاهد عبور خ

شاهد ر مرمت این جاده ب علیرغم وعده وعیدهای مسئوالن مبنی عدم توجه مسؤوالن لیبه دل اما

 . میهستمرگ منجر به  مکرر تصادفات و حوادث ناگوار

 .کیلومتری شهرستان میناب در استان هرمزگان واقع شده است52شهرهشت بندی در 



 رمجازینسبت به ساخت غ ،زعفرانیه تهران آموزان دانش ایمحله و اول یاهال یتجمع اعتراض*

 سبز یفضا در یمجتمع مسکون

زعفرانیه تهران  دانش آموزان ایمحله و اول یاز اهال یجمع اعتراضروز شنبه بیست وپنجم اسفند ماه،

مشکالت مختلف  جادیو ا هیسبز زعفران یدر فضا یمجتمع مسکون رمجازیبه ساخت غ دراعتراض

 .جمع در این محله زدندیشاندست به تبرا

 

 یطبقه در فضا55 یمجتمع مسکون نیا یقانون ریغتجمع کنندگان خواهان برخورد قضایی با ساخت 

 .نددتهران ش یشهردارجانب سبز، مانع از 

akhbarkargari2468@gmail.com 
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