
 

 

 

 6011فروردین ماه  61اخباروگزارشات کارگری 

 ؟4100چه خبر از کارگران شهرداری های کشور در نیمه اول فروردین ماه  -

اعتراضات کارگران کارخانه فوالد بافق نسبت به کاهش دوره زمانی قرارداد ها وسطح نازل حقوق  -

 همکارحق طلب 2و تمدید نشدن قرارداد 

کارگران کشت وصنعت هفت تپه نسبت به کاهش دوره زمانی قراردادها ادامه اعتراضات جمعی از  -

 یدفتر امور اداربا حضور در 

 کارگراین مجتمع 6کارگر اخراجی وادامه بالتکلیفی شغلی ومعیشتی 2بازگشت بکار 

 مقابل وزارت کار کشورنسبت به بیکاریو بهداشت کار یمنیمشاوران اتجمع اعتراضی  -

  :رانکانون نویسندگان ای -

 شد یبستر نیزندان او یابتال به کرونا در بهدار لیبه دل نیبکتاش آبت

 دادگاه انقالب تهران 26به شعبه  ییپرونده سه فعال دانشجوارجاع  -

 استیو تداوم س یمراد ریجوانم یصدور حکم زندان برا رامونیپ رانیآزاد کارگران ا هیاتحاد هیانیب -

 یتیامن یسرکوب کارگران توسط نهادها

 رجندیب یدانشگاه صنعت ودانشجویان یعلم ئتیه یاعضا،کارکنان یتجمع اعتراضسومین روز  -

 و خلف وعده وزارت علوم رجندیدانشگاه در دانشگاه ب نینسبت ادغام ا

 مقابل ساختمان سازمان بورسبا تجمع  در پی سیرنزولی بورس سهامداراناز سرگیری اعتراضات  -

 ومجلس

 ؟6001شهرداری های کشور در نیمه اول فروردین ماه  چه خبر از کارگران*

 تاریخ شهرداری شهر محل خدمت تحت نظر بخش رخداد توضیحات



 

 

 

تبریک سال نو به 
 کارگران 

 04/04/4100 تهران اتوبوسرانی دولتی اعالمیه

کارگر خدمات شهری 
تبریز درمیدان 

بایجان تبریز دچار آذر
سانحه تصادف در حین 

انجام خدمت میشود و 
به بیمارستان منتقل 

 میشود

سانحه حین 
 کار

 00/04/4100 تبریز خدمات شهری نامعلوم

دفی در اکارگر تص
میدان آذربایجان بعد از 

روز دسته پنجه نرم  1

 کردن مرگ، فوت شد

 06/04/4100 تبریز  خدمات شهری نا معلوم فوت 

لیل مسدود کردن به د
ورودی بازار شهر 
 دست به تجمع زدند

 00/04/4100 هرمزگان/میناب کسبه شهر ___ تجمع

کارگران اخرجی بخش 
فضای سبز شهرداری 

امیدیه از اداره کار حکم 
 بازگشت گرفتند

 00/04/4100 خوزستان/امیدیه فضای سبز دولتی اخراج

جمعی از کارگران 
شهرداری کوت عبدهللا 

خش های که از ب
متفاوت این شهرداری 

بودند به دلیلل عدم 

ماه  1پرداخت حقوق 

گذشته خود در مقابل 
استانداری دست به 

 اعتصاب زدند

/ عبدهللا  کوت تمام بخش ها دولتی تجمع
 خوزستان

44/04/4100 

یک کارگر پسماند 
اهواز توسط  5منطقه 

نماینده پیمانکار با 
 ماشین زیر گرفته شد

سانحه حین 
 کار

 42/04/4100 اهواز پسماند  خصوصی

کارگران پسماند 
شهرداری کوت عبدااله 

به دلیل عدم پرداخت 
حقوق و عیدی خود 

توسط شهرداری دست 
 به اعتصاب زدند

/ عبدهللا  کوت پسماند دولتی اعتصاب
 خوزستان

41/04/4100 



 

 

 

به کاهش دوره زمانی قرارداد ها وسطح نازل حقوق  اعتراضات کارگران کارخانه فوالد بافق نسبت*

 همکارحق طلب 2و تمدید نشدن قرارداد 

اعتراضشان  جنب سنگ آهن چغارت واقع در افقکارگران کارخانه فوالد ب فروردین، 46روز دوشنبه 

همکارحق  2نسبت به کاهش دوره زمانی قرارداد ها وسطح نازل حقوق و تمدید نشدن قرارداد  را

 .،بنمایش گذاشتندطلب

حقوق  یمجتمع فوالد نیدر ا: شرکت فوالدبافق به خبرنگاریک رسانه محلی گفت از کارگران یکی

 یکمتر از برخ یزیکارخانه و فروش آن چ دیشود اما تول یرداخت مپ ریطبق اداره کار و بدون تاخ

 .رندیکارگر در نظر گ یبرا یبهتر یایتوانند مزا یپس م ستیاز معادن بزرگ شهرستان ن

بار پاداش پرداخت  0یا  2 دیدر سال شا: دشادآوریکار  یسخت نهیبه موضوع پرداخت هز با اشاره یو

 .دهند یکاهش م یزانیم شود اما همان برج حقوق را به یم

 . عدد آن حساب باز کرد یشود رو یو نم ستیثابت شده ن یبرج چیحقوق ه زانیم: اوافزود

 ریگیپ یکارگر یکه در مورد شورا یینفر از کارگرها 2قرارداد : گفت معترض در ادامه کارگراین 

 .نشده است دیبوده اند تمد

 کیاز  یجار ساله بوده اما در سال کیقرارداد ها  و سال گذشته مینداشت یشغل تیما امن: افزود یو

 .سال شده است 4 یماه و تعداد اندک 6ماه تا 

 لیرا تعط دیدفعه خط تول کی:،افزوددر کارخانه یشغل تیبه عدم امن با اشاره یگریمعترض د کارگر

 .نکند دایپ شیشوند تا حقوق افزا یروز کار م یفتیش یکنند و کارگرها یم

با کارگر ساده  لیثقیراننده جر یروین: ،اضافه کردیطرح طبقه بند یبه عدم اجرا با اشاره یو

 افتیدر یکسانیدارد با کارگر ساده حقوقش  یکه مهارت خاص یروین نکهیا ایاست و  یکیحقوقش 

 .کند یم

کارگران برای دریافت 
حق و حقوقات معوقه 

خود در مقابل 
 استانداری خوزستان
 دست به تجمع زدند

/ عبدهللا  کوت تمام بخش ها دولتی تجمع
 خوزستان

41/04/4100 

کارگران فضای سبز 
امیدیه  نسبت به اخراج 

همکاران خود وعدم 
دریافت معوقات مزدی 

 خود اعتراض کردند

 45/04/4100 خوزستان/ امیدیه  فضای سبز دولتی اعتراض

دم پرداخت عبه دلیل 
حقوق عیدی سنوات 

به تجمع مقابل  دست
استانداری خوزستان 

 زدند

/ کارون  خدمات شهری دولتی تجمع
 خوزستان

45/04/4100 



 

 

 

دراین   یکارگر یشورا لیو تشک یطرح طبقه بند یاجراخواهان   انیمعترض در پا کارگراین 

 .مجتمع شد

ادامه اعتراضات جمعی از کارگران کشت وصنعت هفت تپه نسبت به کاهش دوره زمانی قراردادها *

 یدفتر امور اداربا حضور در 

 این مجتمعکارگر 1وادامه بالتکلیفی شغلی ومعیشتی کارگر اخراجی 2بازگشت بکار 

با  یبازرگانو  زاتیتجهحراست،دفع آفات، فروردین،جمعی از کارگران بخش های  46روز دوشنبه 

 .نسبت به کاهش دوره زمانی قراردادها بنمایش گذاشتند اعتراضشان را یدفتر امور ادار حضور در

نفر از کارگران این مجتمع دوره زمانی 400برپایه گزارش منتشره درشبکه های اجتماعی،بیش از 

 .قراردادهایشان به نصف ویا کمتر کاهش پیدا کرده است

 6نفرشان برسرکاربازگشتند و 2کارگر اخراجی این مجتمع  0ی شده،از براساس گزارشات رسانه ا

 .نفردیگر دربالتکلیفی شغلی ومعیشتی بسر می برند

 مقابل وزارت کار نسبت به بیکاریکشورو بهداشت کار یمنیمشاوران اتجمع اعتراضی *

رچه بیشتر کشوربرای انعکاس هو بهداشت کار یمنیمشاوران افروردین،جمعی از  46روز دوشنبه 

 .درپایتخت زدندمقابل وزارت کاردست به تجمع  صدای اعتراضشان نسبت به بیکاری

تعداد : گفتحاضر درتجمع به خبرنگار رسانه ای کار  طیو بهداشت مح یمنیاز مشاوران ا یکی

ها  در کارگاه ستیز طیبهداشت و مح ،یمنیو مسؤول ا یکه به عنوان مشاور فن ینفر از کسان 2000

کار مشغول کار بودند، به خاطر بخشنامه معاونت روابط  طیو بهداشت مح یمنیوان مسؤوالن ابا عن

 .اند شده کاریب کند، ینم دیافراد را تمد نیا تیاجرا شده و مجوز فعال 80کار که از اول مهر ماه سال 

 یصبه بخش خصو یدولت یها یتصد یو واگذار 11اصل  یکل استیس یاجرا یدر راستا  :افزود یو

 80 وریدر شهر یا نامه نیوزارت کار آئ قاتیمرکز تحق نیمعاونت روابط کار وزارت کار و همچن

که  یشده و مقرر کردند تمام کسان لیتشک یشرکت به بخش خصوص 20س آن  کرد که بر اسا نیتدو

شرکت کار  نیا یدیتول یها و خدمات بهداشت کار در کارگاه یو حفاظت فن یمنیا شاورهدر بخش م

 .مشغول به کار شوند 41شرکت و بعد از گذراندن آزمون و کسب نمره  20 نیا قیاز طر کردند، یم

و  یمنیآنها مرتبط با ا یلیاند مدرک تحص که امروز تجمع کرده یاست که کسان یدر حال نیا: گفت یو

اد طبق افر نیاز ا یسال سابقه کار دارند و برخ 40تا  45 نیکار است و هر کدام ب طیبهداشت مح

کار است و  نیا رساله آنها گواه ب 45اند و اکنون سابقه  مشغول کار شده 40 ای 42با نمره  یقبل اریمع

 یو کسان رندیگ یم روین کیبرق و مکان یمهندس یها فقط از رشته دیشده جد لیتشک یها اکنون شرکت

 .رندیگ یه کار نمکار هستند را ب طیو بهداشت مح یمنیا سانسیل فوق ایو  سانسیل یکه دارا

کار با  طیو بهداشت مح یرقابت در عرصه خدمات فن جادیرفع انحصار و ا یدولت به جا: اوادامه داد

 جادیاند ا شده لیتشک یفراخوان جزئ کیشده که در  ادیشرکت  20 یانحصار برا یبخشنامه نوع نیا

که کار  یحال رکرده، د جادیانحصار ا کیبرق و مکان یمهندس یها رشته یکرده و اکنون فقط برا



 

 

 

امر هستند،  نیکه متخصص در ا یکسان دیاست و با یرشته تخصص کیکار  طیو بهداشت مح یمنیا

 .ها اقدام کنند و کارگاه یدیتول یها به ارائه خدمات در بنگاه

کار قبال مجوز خود را  طیو بهداشت مح یمنیگذشته تمام فعاالن عرصه ا هیطبق رو :گفتهمچنین  یو

 شد، یم دیمجوزها هر سه سال تمد نیو ا کردند یم افتیوزارت کار سابق در ایاونت روابط کار از مع

که طبق  یراداف نینشده و آخر دیتمد دیجد نامه نیمجوزها طبق آئ نیبه بعد ا 80اما از مهرماه 

آن مجوزشان اعتبار دارد و بعد از  یمشغول کار هستند، حداکثر تا خرداد سال جار یقبل یمجوزها

 .شوند یم کاریب

و  یمنیخدمات ا نهیدر زم یا سال سابقه کار حرفه 40تا  45که  یاست که کسان نیسوال ا :گفتوی 

شوند و چرا  کاریب دیها داشتند چرا با ها و کارخانه ها و بنگاه کار در کارگاه طیمشاوره بهداشت مح

 .شوند فتهفراد به کار گرشود که فقط از کانال آنها ا لیتشک یشرکت خصوص 20 یانحصار برا

تجمع  نیکرده  بودند که در ا یرشته اعالم آمادگ نینفر از فعاالن ا 200امروز حدود : افزود  یو

 نامه نیاز آنها شرکت کرده و در مقابل وزارت کار در اعتراض به آئ یشرکت کنند اما اکنون تعداد

 .اند معاونت روابط کار تجمع کرده

 کیبرق و مکان یمهندس یها در جذب رشته یاست که انحصار نیافراد ا نیخواسته ا:اودرخاتمه گفت

 نیکار بتوانند در ا طیحفاظت و بهداشت مح ،یمنیا سانسیل و فوق سانسیدارندگان مدرک ل دینباشد و با

 .بپردازند ها ها و بنگاه سال گذشته به ارائه خدمات به کارگاه 45ها شرکت کرده و مانند  آزمون

 :کانون نویسندگان ایران*

 شد یبستر نیزندان او یابتال به کرونا در بهدار لیبه دل نیبکتاش آبت

 سندگانیعضو کانون نو ن،یبکتاش آبت نیفرورد ۵۱ کشنبهی ن،یاز زندان او دهیاساس اخبار رس بر

  .شد یبستر نیزندان او یمرکز یکرونا در بهدار یماریب لیبه دل رانیا

او  آر یس یزندان منتقل شده بود و تست پ یبا عالئم کرونا به بهدار نیفرورد ۵۱جمعه  نیآبت بکتاش

اعالم کرده بودند؛ اما پس از دو روز با شدت گرفتن عالئم مجددا او را به  یساعت منف میرا پس از ن

ر اکنون د نیآبت. ستا یماریب ریدرگ هیاز ر ینشان داد که بخش هیمنتقل کردند و اسکن ر نیاو یبهدار

  .است یبستر نیزندان او یبهدار

 رانیا سندگانی، عضو کانون نو(یمهاباد)از رضا خندان  ن،یبکتاش آبت تیاز مشخص شدن وضع پس

کرونا تست گرفته شد که  فیو داشتن عالئم خف نیاتاق بودن با بکتاش آبت هم لیبه دل یمیصم وانیو ک

 .اعالم شد یساعت منف میپاسخ تست هر دو پس از ن

 ی پرونده ی کرونا، با ارائه یبحران طیبا توجه به شرا شتریپ( یمهاباد)و رضا خندان  نیآبت شبکتا

 .رو شد روبه ییکرده بودند که با مخالفت مراجع قضا یدرخواست مرخص شان یپزشک

مبتال به  انیتعداد زندان شیکه از افزا یو اخبار ریاخ یکرونا در روزها تیشدن وضع تر یبحران با

  .دربند خود هستند زانیعز تیبه شدت نگران وضع انیزندان یها خانواده رسد، یه گوش مکرونا ب



 

 

 

 ،یاسالم یحاکمان جمهور: "اعالم کرده بود یا هیانیبا انتشار ب نیاز ا شیپ رانیا سندگانینو کانون

و " داند یدر بند خود م یو وزارت اطالعات را مسئول حفظ جان و سالمت اعضا هیقضائ ی قوه

 .شده بود یدتیو عق یاسیس انیزندان ریدربند خود و سا یو شرط اعضا دیق یب یستار آزادخوا

 دادگاه انقالب تهران 21به شعبه  ییپرونده سه فعال دانشجوارجاع *

 ،یبخش یعل نیرحسیام یبه نام ها ییاز ارجاع پرونده سه فعال دانشجو ،یدادگستر لیوک انیسیرئ ریام

 لیاوا انیدانشجو نیا. دادگاه انقالب تهران خبر داد ۶۲به شعبه  ینبو نیداءالیو ض جوان قتیحق یعل

قرار  عیبا تود الدر تهران بازداشت و اواسط اسفندماه همان س یتیامن یروهایتوسط ن ۸۹اسفندماه 

 .آزاد شدند قهیوث

 یاجتماع و تبانقرارگاه ثارهللا و از بابت اتهامات  تیپرونده با شکا نیا ،یدادگستر لیوک نیا گفته به

گشوده شده  ییسه فعال دانشجو نیا ینظام برا هیعل غیتبل نیو همچن یمل تیبه قصد بر هم زدن امن

 .است

 ۴ خیجوان در تار قتیحق یو عل یبخش یعل نیرحسیو ام ۸۹اسفندماه  ۲ خیدر تار ینبو نیاءالدیض

در  یبخش یجوان و عل  قتیحق انیآقا. در تهران بازداشت شدند یتیامن یروهایتوسط ن ۸۹اسفندماه 

 .قه آزاد شدندیقرار وث عیاسفندماه همان سال با تود ۵۶مورخ  ینبو نیاءالدیاسفند ماه و ض ۵۱ خیتار

 برگرفته از کانال شوراهای صنفی دانشجویان کشور

 استیو تداوم س یمراد ریجوانم یصدور حکم زندان برا رامونیپ رانیآزاد کارگران ا هیاتحاد هیانیب*

 یتیامن یرکوب کارگران توسط نهادهاس

ابالغ کرد  یمراد ریرا به جوانم یدادگاه انقالب کرمانشاه حکم کیماه شعبه  نیفرورد ۵۴شنبه  روز

. محکوم شده است یریحبس تعز کسالینظام به  هیعل غیبه اتهام تبل یمراد ریکه طبق آن جوانم

 ریماز جوان یپیرار داده است انتشار کلق یصدور رأ یکه دادگاه آن را مبنا یمصداق نیتر یاصل

 .است ۸۹شدگان آبان  در رابطه با کشته یمراد

انجمن کارگران برق و فلزکار  ریو دب رانیآزاد کارگران ا هیاتحاد رهیمد أتیعضو ه یمراد ریجوانم

شد و در  ریتوسط مأموران اطالعات سپاه کرمانشاه دستگ ۸۸ ماهید ۵۴کرمانشاه است که در روز 

 .موقتا آزاد شده بود یونیلیم ۱۳۳ قهیبا قرار وث ماهید ۶۱ز رو

. اند شدت داده اریرا بس یکارگر نیحمالت خود به کارگران و فعال یتیامن یروهاین ریدو سال اخ در

آزاد کارگران  هیاتحاد یاعضا هیعل زیرا ن یا جانبه سرکوب کارگران، هجوم همه یراستا و برا نیدر ا

 زاده، میجعفر عظ ،یمراد ریجوانم یو صدور حکم زندان برا یرید که به دستگسازمان دادن رانیا

اکنون  هم. منجر شد یجواد نیو نسر یقربان دریح ،یمحمد نیخداجو، پرو دیراد، ناه یشاپور احسان

و  نینسر ن،یپرو در،یح ر،یو جوانم برندیراد در زندان به سر م یزاده و شاپور احسان میجعفر عظ

 .اند زندان محکوم شده المدت لیه احکام طوب زین دیناه

به  زین یفخر یو مهد یمانیسل یهاد ،یخیآزاد از جمله فرهاد ش هیاتحاد یاز اعضا یگرید تعداد

در  زیزاده ن میجعفر عظ یهمسر کارگر زندان پور میاکرم رح یبرا یاند و حت محکوم شده یقیاحکام تعل



 

 

 

 یاعضا زا یگریشد و تعداد د لیتشک ییپرونده قضا هیاتحاد یبه اعضا شتریاعمال فشار ب یراستا

 .قرار گرفتند یریو اقدام به دستگ دیمورد تهد زین هیاتحاد

 یتهایفعال. اند را از رو بسته ریشمش یجنبش کارگر شرویپ نیکارگران و فعال هیعل یتیامن ینهادها

 یتا آنها را زندان کنندیرو مروب یتیامن یرا با اتهامات واه رانیکارگران و مزدبگ یو طبقات یصنف

 نیاز وجود چن دقرار دار یاجتماع یرا که در آستانه تالطمات جد رانیخود جامعه ا الیکرده و به خ

 .دیمحروم نما یرهبران

مفرط کارگران و  یحقوقیو ب یکاریخط فقر، ب ریمرتبه ز نیچند یو فالکت، دستمزدها فقر

 یتیحاکم یکرده است و نهادها لیتحم رانیل جامعه ارا به ک یضدانسان تیبغا طیشرا رانیمزدبگ

را به عقب  یو جنبش کارگر رانیمردم ا یمطالبات میسرکوب، جنبش عظ یرویقصد دارند تا تنها به ن

 .ندبران

اعتراض به  ،یکنون یاز مناسبات ضدانسان ییرها یدر کنار تالش و مبارزه گسترده برا رانیا جامعه

 یها از پرچم یکیرا به  یو اعتراض یمطالبات یو رهبران جنبشها نیعالنمودن ف یو زندان یریدستگ

سال  روعاندک از ش یروزها نیتحوالت هم. ستادیکرده است و درمقابل آن خواهد ا لیخود تبد یاصل

در کنار  یو اجتماع یاسیس انیزندان یآزاد یسال تالش جامعه برا ،یکه سال جار دهدینشان م ۵۴۳۳

 .دستمزدها خواهد بود شیو افزا شتیدفاع از مع یترده براو گس یمبارزه عموم

خواهان  یمراد ریجوانم یضمن ابراز انزجار از صدور حکم زندان برا رانیآزاد کارگران ا هیاتحاد

کارگران  یتمام یو آزاد یکارگر نیفعال گریو د یمراد ریجوانم هیعل ییقضا بیتعق یمنع فور

 .است یاسیو س یجتماعا یجنبشها گرید انیو زندان یزندان

 ۵۴۳۳ ماه نیشانزدهم فرورد -رانیآزاد کارگران ا هیاتحاد

 رجندیب یدانشگاه صنعت ی ودانشجویانعلم ئتیه یاعضا،کارکنان یتجمع اعتراضسومین روز *

 و خلف وعده وزارت علوم رجندیدانشگاه در دانشگاه ب نینسبت ادغام ا

و  اعضای هیئت علمی،کارکنان  لی،جمعی ازفروردین برای سومین روزمتوا 46روز دوشنبه 

دانشگاه صنعتی بیرجند برای اعتراض نسبت ادغام این دانشگاه در دانشگاه بیرجند در  دانشجویان 

 .اجتماع کردند سان جنوبیاین واحد آموزش عالی در مرکز استان خرا محوطه



 

 

 

 

 :درهمین رابطه

صنعتی بیرجند نسبت ادغام این دانشگاه در تجمع اعتراضی کارکنان و اعضای هیئت علمی دانشگاه 

 دانشگاه بیرجند و خلف وعده وزارت علوم

فروردین، کارکنان و اعضای هیئت علمی دانشگاه صنعتی بیرجند برای اعتراض نسبت  41روز شنبه 

های دانشگاه صنعتی از دفترچه انتخاب رشته و  ادغام این دانشگاه در دانشگاه بیرجند، حذف کدرشته

در محوطهاین واحد آموزش عالی در مرکز استان خراسان  عده وزارت علوم دست به تجمع خلف و

 .جنوبی زدند



 

 

 

 

به گزارش یک منبع خبری محلی،اوایل اسفندماه سال گذشته بحث ادغام دانشگاه صنعتی بیرجند با 

 .دانشگاه بیرجند مطرح شد و اعتراض بسیار زیادی را به دنبال داشت

د و دیداری که توسط نمایندگان مجلس با مسئوالن با توجه به اعتراضاتی که در این خصوص انجام ش

وزارت علوم برگزار شد مقرر شد بحث ادغام دانشگاه صنعتی بیرجند با دانشگاه بیرجند به تعویق 

 .بیفتد

اسفند ماه سال گذشته  26در تاریخ : یکی از کارکنان دانشگاه صنعتی بیرجند در این خصوص گفت

ری با معاون پژوهشی وزارت علوم مبنی بر ادغام دانشگاه جنوبی دیدا نمایندگان مجلس خراسان

 .صنعتی بیرجند با دانشگاه بیرجند داشتند

زده انجام شده  که ادغام این دو دانشگاه بدون انجام کار کارشناسی و شتاب به توجه به این: وی افزود

 .بود قرار شد به حالت تعویق و تعلیق در بیاید

این مسئله متعهد شده و مقرر شد بحث ادغام دو دانشگاه تا حصول کار به وزارت علوم به : اوادامه داد

صورت کارشناسی از کارگروه آمایش آموزش عالی استان و مقامات استانی به دست وزارت علوم 

 .برسد، متوقف شود

های  ای مبنی بر حذف کد رشته اسفند دقیقا فردای این دیدار، نامه 20اما در تاریخ : وی اظهار کرد

 .دانشگاه صنعتی بیرجند به سازمان سنجش از طریق وزارت علوم ابالغ و ارسال شده است



 

 

 

جنوبی بوده  توجهی به درخواست مجموعه نخبگان استان خراسان اعتنایی و بی این اقدام، بی: او گفت

 .که با اعتراض دانشگاهیان مواجه شده است

 .د داردگری سیاسی وجو پشت پرده این اقدامات البی: وی افزود

 مقابل ساختمان سازمان بورسبا تجمع  در پی سیرنزولی بورس سهامداراناز سرگیری اعتراضات *

 ومجلس

با  سهامداراناعتراضات  طی روزهای گذشته، در پی سیرنزولی بورس فروردین، 46روز دوشنبه 

 .درتهران از سر گرفته شد ومجلس مقابل ساختمان سازمان بورستجمع 

ذیربط  نیمسئول یاستعفا خواهان«استعفا استعفا تیکفا یمسئول ب»سردادن شعار تجمع کنندگان با

 .شدند

akhbarkargari2468@gmail.com 
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