
 3131اسفند ماه 31اخباروگزارشات کارگری

 تحصن سه روزه معلمان سراسر کشور دومین روز -

شرکت تراورس )کشور آهن راه یفن هیکارگران خطوط ابنگسترش ودامنه دارترشدن اعتراضات  -

 :مهینابسامان ب تیوضع گرویحقوق ومطالبات دنسبت به عدم پرداخت ( راه آهن مانکاریپ

و  مشکیهرمزگان، لرستان، زاگرس، مشهد، اند آهن راه یفن هیرگران خطوط ابنکااعتصاب وتجمع -1

 جانیآذربا

 شابورین آهن راه یفن هیکارگران خطوط ابناعتصاب وتجمع -2

 در راه دست یابی به مطالباتشان دست به فوالد وذوب آهن اصفهان خشمگینبازنشسته  کارگران -

 زدند ابانیوبستن خ ییمایتجمع ،راهپ

دراعتراض به بالتکلیفی شغلی ومعیشتی و وعده های تجمع کارکنان سهام عدالت سراسرکشورامه اد -

  یساز یسازمان خصوص توخالی مقابل

  در مقابل وزارت کار یتجمع کارگران شرکت واحد اتوبوسران -

دراعتراض به عدم پرداخت (0133ان جی ال)کارخانه گاز وگاز مایع دهلرانکارگران اعتصاب  -

 ماه حقوقچند

ادامه  یشتیومع یشغل یفیبه بالتکل دراعتراضگلناز  یتجمعات کارگران کارخانه روغن نباتسلایر  -

 دارد

 ماه حقوق5دراعتراض به عدم پرداخت سوز نوشهر زباله  روگاهین پروژه کارگراناعتصاب وتجمع  -

 قوق وحق بیمهنسبت به عدم پرداخت ماه هاح شانیگم اعتراض رسانه ای کارگران شهرداری -

 میلیون تومانی233آزادی بهنام ابراهیم زاده با تودیع وثیقه -

 میلیون تومانی133با قرار کفالت  یمحمد نیپروآزادی  -

 سرویسسلف  یغذا نامناسب تیفیبه ک در اعتراض سبزوار یعلوم پزشک انیدانشجوتجمع  -

 یرستیدر اعتراض به طرح رج زیفروشان تبر لیموبااعتصاب وتجمع  -

 زنده زنده سوختند یاریسقوط بالگرد اورژانس در چهارمحال و بخت حادثهدرنفر 5-

 جان باخت بازهم یک کارگر شهرداری حین کار براثر تصادف -

 جان باختن یک کارگرجوان در یوسف آباد تهران براثر سقوط -

 ساله در رشت بدنبال سقوط از ارتفاع46مصدومیت شدید کارگر  -

 ن سه روزه معلمان سراسر کشورتحص دومین روز*

 ،یروزتحصن سه روزه معلمان سراسر کشور برا نیاسفندماه،دوم زدهمیدوشنبه س

 مستقل، یتشکل ها تیفعال یآزاد 



 ،یمعلمان زندان یآزاد

 مدارس، دهیجهت رفع مشکالت عد  یبودجه کاف نیمدارس وتام یساز یپول  استیس توقف

آن به  یبا شاغالن و ارتقا یحقوق بازنشستگان فرهنگ یو همسان ساز انیحقوق فرهنگ میترم

خدمت، حق  دیباالتر ازحد خط فقرو پرداخت تمام معوقات معلمان اعم از مطالبات معلمان خر

 ،… و یسیالتدر

 انیفرهنگ یکارآ و پاسخگو برا یا مهیآن با ب ینیگزیو جا یفعل یلیناکارآمد تکم مهیقرارداد با ب لغو

 شاغل و بازنشسته،

اصفهان،البرز،خراسان  ،یوغرب یشرق جانیآذربا یاستقبال معلمان استان ها اب

 .روبروشد.....و زدین،کردستان،کرمانشاه،مازندران،همدان،یفارس،قزو ،خوزستان،زنجان،یرضو

استان ها با حضور در دفاتراز رفتن برسرکالس درس اجتناب  نیا یدر مدارس شهرستان ها معلمان

 .کردند

 انیفرهنگ یصنف یتشکلها یهماهنگ یوزتحصن معلمان کشوردرکانال تلگرام شورار نیردومیتصاو

 .شده است ران،درجیا

 

 :درهمین رابطه

  گزارش روز دوم تحصن: رانیا انیفرهنگ یصنف یتشکلها یهماهنگ یشورا*



 یفتن به سر کالس ها خودداراز ر یهماهنگ یبا دعوت شورا شرویاسفند معلمان آگاه و پ 10امروز 

 .آموزش اعتراض کردند تیفیبودن ک نییخود و پا یشتیبد مع تیکردند و به وضع

معلمان تمام استان ها در تحصن مشارکت داشتند اما سطح مشارکت در استان ها  دهیبر اخبار رس بنا

... و  زدیاصفهان ،  کرمانشاه، ن،یکردستان ، همدان ، قزو  یدر استان ها انیم نیمتفاوت بود در ا

 شتازیپ... کرج و   ن،یقروشهر، سقز،  ینیخم  وان،یمرهمدان،  یگسترده بود و شهرها اریاستقبال بس

 .بودند

آمدند که  دانیدفاع از حقوق خود به م یمختلف معلمان برا یکه در شهرها میروز دوم شاهد بود در

 یتوان به شهرها یلها نشده بود از جمله مخبر آن به کانال شورا ارسا ایروز اول کم فروغ بودند 

... زرند و ،اسوجی،نیالوندقزو، شهر نیزر،فوالدشهر،اریشهر،صفاشهر،کرمان،شهرکرد،پرند،ریمال

 .اشاره نمود

باشکوه تر و گسترده  یانیرود تحصن در روز پا یتوجه به استقبال معلمان در روز دوم انتظار م با

 .تر برگزار گردد

مطالبات و اعتراضات  نیدر فراخوان خود اعالم کرده است اگر ا یهماهنگ یشورا به ذکر است الزم

 تیحاکم یاز سو یرسم یریبه اعتراضات ادامه خواهد تاکنون موضعگ ردیقرار گ یتوجه یمورد ب

 .مطالبات صورت نگرفته است نینسبت به ا

 تحصن اول روز گزارش: رانیا انیفرهنگ یصنف یتشکلها یهماهنگ یشورا*

با  رانیمعلمان ا یروز تحصن سراسر نیبه کانال شورا، اول دهیرس ینا بر اخبار و گزارش هاب

 .از تحصن آبان ماه برگزار شد شتریبه مراتب ب یاستقبال

از صد شهر و دهها روستا  شیاز شکل گرفتن تحصن در تمام استان هاست و در ب یحاک اخبار

  .تحصن برگزار شده است

توان به جرات گفت معلمان  یخبر تحصن خود را منتشر نکردند اما م نیمتحصناز  یاریبس متاسفانه

تحصن کردند تنها در سقز پنجاه مدرسه در تحصن حضور  یاز هزار واحد آموزش شیدر ب رانیا

،کرج ، همدان،  زدیکرمانشاه،  یتحصن در شهرها. شده است لیمدارس تعط یفعال داشتند و برخ

 .با شکوه برگزار شده است... و تاکستان سنندج و  نی، قزو وانی، مر ازریشهر ، ش ینی، خم ناصفها

بهتر از آبان بوده  لیو اردب یو غرب یشرق جانیمازندران و آذربا یتحصن در استان ها نیهمچن

رود در دو روز  یباشکوه نبوده اما انتظار م النیاست که تحصن در تهران و گ یدر حال نیا. است

 .نبه تحصن باشکوهتر از روز اول باشدش سه دوشنبه و ماندهیباق

  بود؟ فیضع النگی و تهران در تحصن چرا*

کشور هستند و در کارنامه  شرویباسابقه و پ یصنف یاز تشکل ها النیتهران و گ یصنف یها  کانون

تحصن بکشانند علت  دانیتشکل ها نتوانسته اند بدنه خود را به م نیدارند اما ا یخود سابقه درخشان

  ست؟یچ

 ریتوان به موارد ز یسرکوب و اختناق بخصوص در تهران م یسوال، بعد از فضا نیپاسخ به ا یبرا

  :اشاره نمود



برنامه توسط فعاالن و تشکل ها دارد  غیو تبل تیبا فعال میاستقبال از تحصن ارتباط مستق زانیم:  اول

مشاهده  یو واقع یمجاز یفضا در یخاص تیتشکل ها فعال نیبه تحصن ما از ا یمنته یدر روزها

 .مینکرد

 النیکانون تهران و گ رهیمد اتیه یاز اعضا یاریدارد بس میتحصن با شاغل بودن ارتباط مستق:  دوم

 .ستندین یدانیعالقمند به کنش م زین یکنند برخ یتوانند با تحصن همراه یبازنشسته هستند و عمال نم

 تیاز علل عدم فعال یکیمند به مذاکره هستند که عالق یفکر فیممکن است که وجود ط:  سوم

 .کانون ها باشد نیا رهیمد اتیه یاعضا

از معلمان مجبور به کار در شغل دوم شده اند اما کم کم شغل  یاریدر کالنشهر تهران بس:  چهارم

 .نوع تحصن ها ندارند نیا یبرا یا زهیشده است و االن انگ لیبه شغل دوم تبد شانیبرا یمعلم

اما همچنان  ستیو بوشهر ن النیعامل مختص تهران و گ نیترس است ا گرید یعامل عموم: پنجم

 .از عوامل مهم عدم شرکت در تحصن هاست یکیترس 

استان ها مانند  ریو سا النیتهران و گ  یصنف یرود کانون ها یتوجه به موارد فوق انتظار م با

بودن مطالبات بدنه  یبر صنف دیه اند با تاککه در روز اول مطلوب عمل نکرد... بوشهر و زنجان و 

 یعیطب باشندحرکت  شتازیپ رهیمد اتیکانون ها و ه یخود را به تحصن فرابخوانند و فعاالن و اعضا

 .بود میاست با تمام سرکوب ها و ترس ها ما شاهد حضور گسترده معلمان در تحصن خواه

شرکت تراورس )کشور آهن راه یفن هیکارگران خطوط ابنگسترش ودامنه دارترشدن اعتراضات *

 :مهینابسامان ب تیوضع گرویحقوق ومطالبات دبه عدم پرداخت نسبت ( راه آهن مانکاریپ

که  ژهیو گانیحضور نداشت به جز  یدگیرس یکس برا چیزمان اعتراض ه :کارگر راه آهن نیشابور

 دیع کینزد م؛یحرکت کن یبه سمت فرماندار میما مجبور شد د،پراکنده کردن ما آمدن یآن هم برا

 .میندار یاست و ما پول

 مشکیهرمزگان، لرستان، زاگرس، مشهد، اند آهن راه یفن هیکارگران خطوط ابناعتصاب وتجمع -3

 جانیو آذربا

هرمزگان، لرستان، زاگرس، مشهد،  آهن راه یفن هیکارگران خطوط ابن روزشنبه یازدهم اسفند ماه،

 ،مهینابسامان ب تیوضع گرویومطالبات د حقوق به عدم پرداخت دراعتراض جانیو آذربا مشکیاند

 .دست از کارکشیده وتجمع کردند

 شابورین آهن راه یفن هیکارگران خطوط ابناعتصاب وتجمع -2

در اعتراض به  شابورین آهن راه یفن هیکارگران خطوط ابن از جمعیروز دوشنبه دوازدهم اسفند ماه،

آهن  راه ستگاهیدر گذرگاه کاشمر واقع در ادست از کار کشیده و گرومطالبات دی پرداخت نشدن حقوق

 .تجمع کردند شابورین

آهن هستم و  سال کارگر راه 05از  شیمن ب: گفت ،به خبرنگار رسانه ایاز کارگران معترض  یکی

اند  تهبه ما گف. مجبورم به کار خود ادامه دهم ام مهیپرداخت نشدن ب لیهمچنان مشغول به کارم اما به دل

 .دیتا بازنشسته شو دیکن زیرا خودتان وار یبازنشستگ مهیکه ب



اما با کدام پول؟  میکن نهیتومان هز ونیلیم 15تا  13 دیبا میبازنشسته شو میاگر بخواه: ادامه داد یو

مشغول کار هستند که  یدر مجموعه ما کارگران.از موعد مقرر مشغول کار هستم شتریسال ب 11من 

 .سن دارند زیسال ن 41تا 

 میکن یهر بار که اعتراض م م؛یا ماه است که حقوق نگرفته 5: از کارگران عنوان کرد گرید یکی

 چیسال است که ه 13. افتد ینم یکرد اما باز هم اتفاق میحقوقتان را پرداخت خواه گریهفته د ندیگو یم

 .میا ندهعاجر ما زین ییمواد غذا نیاز تام یاست و حت دیع کینزد م؛یا نکرده افتیدر یسنوات

 گریدر مجموعه هستند که د یکارگران مسن: کرد انیکار ب یبا اشاره به سخت گریمعترض د کارگر

گرما؛ زمان اعتراض  زیو در تابستان ن ردیگ یکار ما را م یرویتوان کار ندارند در زمستان، سرما ن

ما  د،پراکنده کردن ما آمدن یکه آن هم برا ژهیو گانیحضور نداشت به جز  یدگیرس یکس برا چیه

 .میندار یاست و ما پول دیع کینزد م؛یحرکت کن یبه سمت فرماندار میمجبور شد

 در راه دست یابی به مطالباتشان دست به فوالد وذوب آهن اصفهان خشمگینبازنشسته  کارگران*

 زدند ابانیوبستن خ ییمایتجمع ،راهپ

 فوالد وذوب آهن اصفهان خشمگینبازنشسته  ارگرانک صبح روز دوشنبه سیزدهم اسفندماه،13ساعت 

بهمن واسفند  یحقوق ماه ها برای دومین روز در دورجدید اعتراضاتشان نسبت به عدم پرداخت

یشان ووضعیت قانون سختي کار برا 131ماده  وعدم همسان سلزی،اجرایی نشدن دیسال جد یدیوع

  .ی اصفهان زدندنابسامان بیمه تکمیلی،دست به تجمع مقابل استاندار

 ییاجرا 131ماده  5تبصره  »و«حقوق ما عقب افتاده است »تجمع کنندگان پالکاردهایی با جمله های

 .می دادند«حقوق اول ماه، حق مسلم ماست »حمل میکردند وشعارهایی منجمله«گردد دیبا

 کیند و ترافمانع تردد خودروها و اتوبوس ها شد ابانیبا استقرار در خ یپس از مدتبازنشستگان 

 .شد جادیاصفهان ا یاستاندار ابانیدر محدوده خ ینیسنگ

حرکت کردند که به ( دروازه دولت) نیامام حس دانیبه سمت م 11بازنشستگان حدود ساعت  نیا

 .کالنشهر اصفهان منجر شد یدر محدوده مرکز ینیسنگ کیتراف

ماه حقوق و 2 نکهیبا اشاره به ارسانه ای بازنشستگان در گفت و گو با خبرنگار  نیاز ا یتعداد

از مسووالن صندوق بازنشستگان  کی چیه: نکرده اند گفتند افتیامسال خود را در یدیع نیهمچن

 .به مطالبات ما ندادند یروز پاسخ 2 نیفوالد و مسووالن امر در ا

: افزودند صورت نگرفته است، شانیبرا یپرداخت چیتاکنون ه یسال جار یاز ماه د نکهیا انیبا ب آنها

 .میمواجه هست یو همسان ساز یلیتکم مهیمانند ب یگریما با مشکالت د

 دیو تاک انیخود ب یبازنشستگان فوالد را از خواسته ها یکار برا یقانون سخت 131اعمال ماده  آنها

 .کردند

 یشتیمشکالت مع جادیآنها باعث ا یدیپرداخت نشدن حقوق و ع نکهیبازنشستگان با اشاره به ا نیا

 .بر مشکالت آنها افزوده است زینرخ تورم ن شیکردند که افزا حیشده است، تصر

دراعتراض به بالتکلیفی شغلی ومعیشتی و وعده تجمع کارکنان سهام عدالت سراسرکشورادامه *

  یساز یسازمان خصوص های توخالی مقابل



به بالتکلیفی شغلی  دراعتراضکارکنان سهام عدالت سراسرکشور روز دوشنبه سیزدهم اسفند ماه،

 .ادامه دادند یساز یسازمان خصوصمقابل  ومعیشتی و وعده های توخالی به تجمعشان

 تیمشخص کردن وضع: دفاتر امور سهام عدالت کشور گفت رکلیمدبراساس گزارش رسانه ای شده،

 هحیمنتظر ال دیخارج است و با یساز یعهده سازمان خصوص ازکارکنان دفاتر سهام عدالت  یشغل

در صحن  یخود باشند که قرار است به زود یشغل تیدولت به مجلس در خصوص وضع یارسال

 .مجلس مطرح شود یعلن

پس از دوروز تجمع کارکنان سهام عدالت سراسرکشوردرتهران مقابل وزارت اقتصاد  پیش ازاین

ونهم  تسیروز دوشنبه ب( یساز یسازمان خصوص سیرئ) ینیحس یاشرف عبدهللا پور ی،عل ییودارا

ماه از 04هفته کی یکارکنان معترضان وعده داد که تا ط ندگانیبا دعوت از نما سال جاری بهمن ماه

 یبرا رانیوز اتیه یکه از سو یتومان اردیلیم 25را بر اساس بودجه  آنهاماهه  64 یمطالبات مزد

اخت خواهد پرد افته،ی صیسهام عدالت تخص یشهرستان یتعاون یها جبران خدمات کارکنان شرکت

 .کرد

کارگران  ندگانیکارکنان دفاتر سهام عدالت خطاب به نما یشغل تیدر خصوص امن «ینیحس یپور»

 میمجلس هست یسهام عدالت در صحن علن یآزادساز حهیارتباط منتظر ال نیدر ا: گفت زین

  در مقابل وزارت کار یتجمع کارگران شرکت واحد اتوبوسران*

از کارگران شرکت  یتهران و حومه جمع یکارگران شرکت واحد اتوبوسران یکایفراخوان سند با

قدرت  یآمدن هفتاد درصد نییدر اعتراض به پا( اسفند ۳۱)تهران و حومه  امروز  یواحد اتوبوسران

 هیانیبرگزار کرده و با قرائت ب یمقابل وزارت کار تجمع اعتراض یطبقه کارگر و تورم و گران دیخر

 نیدر ا. تومان شدند ونیلیم ۷حداقل دستمزد کارگران تا   شیتجمع خواستار افزا نیا انیدر پا یا

 .مشارکت داشتند زیمدافع کارگر ن انیاز دانشجو یگروه اتحاد بازنشستگان و جمع یتجمع اعتراض

دستمزد عادالنه حق ( )هیوعده ها پوشال ه؛یسفره ما خال)چون  ییتجمع امروز، کارگران با شعارها در

 هی( )ونیلیها دو م یافتیدر ون؛یلیخط فقر هفت م( )هیالیحقوقمون ر هیها دالر نهیهز()ماست مسلم

( یپاسخ بده روحان ؛یتورم گران( )درود بر کارگر؛ مرگ بر ستمگر( )مسکن مناسب حق مسلم ماست

بودن  نیینسبت به پا(حق مسلم ماست ؛ینان کار آزاد( )کند یم تیکند مجلس حما یم انتیدولت خ)

   .دستمزد معترض شدند

هفت  یزندان( )از هفت تپه تا تهران کارگران در زندان)کارگران حاضر در تجمع  یشعارها گرید از

 یزندان یدانشجو( ) گردد دیآزاد با یمعلم زندان( ) گردد دیآزاد با یکارگر زندان( )گردد دیتپه آزاد با

  .بودند یزندان انیان، معلمان و دانشجوو شرط کارگر دیق یب یکه خواستار آزاد(گردد دیآزاد با

تعداد قابل ( دیدرد ما درد شماست مردم به ما ملحق شو)دادند؛  یکه تجمع کنندگان شعار م یحال در

با کارگران همراه  ستهیو در مطالبه دستمزد شا وستهیاز عاربران و شهروندان به تجمع پ یتوجه

 یتیامن رانپرداخته و رو به مامو یبود به سخنران تهوسیپ تیاز شهروندان زن که به جمع یکی.  شدند

 یکه از کارگران م دیکن یزندگ دیتوان یهزار تومان م ۰۲۲و  ونیلیم کیشما با دستمزد  ایآ) گفتیم

 زیدر چند مورد ن(. دیکن یم یزنند آن ها را زندان یم یهر وقت کارگران حرف. ساکت باشند دیخواه

با . کردند تیت اعالم حمایمقابل وزارت کار رو به جمع یآر ت یوس بزنان از اتوب ژهیمسافران به و

اعتراضات  لیقب نیرود ا یانتظار م نده،یحداقل دستمزد به سال آ نییتوجه به احتمال موکول شدن تع

 .کند دایادامه پ



 تهران و حومه یکارگران شرکت واحد اتوبوسران یکایسند

دراعتراض به عدم پرداخت (1333ان جی ال)دهلرانکارخانه گاز وگاز مایع کارگران اعتصاب *

 چندماه حقوق

شرکت ) کارخانه درحال ساخت گاز وگاز مایع دهلران کارگران روزدوشنبه دوازدهم اسفند ماه،

دراعتراض به عدم پرداخت چندماه (پیمانکار پروژه -اویک  – نفت عیو ساختمان صنا یمهندس

 .حقوق،دست از کارکشیده وتجمع کردند

 

بعد از : شهرستان دهلران گفت  یاداره تعاون ، کار ورفاه  اجتماع سیرئ نابه گزارش رسانه ای شده،ب

 .میکرد یگریمسئوالن شرکت پ قیتجمع کارگران بالفاصله مو ضوع را از طر

ال مشغول به کار است چندماه  یان ج مانکاریکه به عنوان پ کویشرکت او: افزودبهار شیعباس ب

 .ن را پرداخت نکرده استمطالبات کارگرا

 یپرداخت حقوق ومطالبات کارگران  اداره تعاون، کار و رفاه اجتماع یدر راستا:ادامه داد یو

برگزار کرد که قرار شده تا چند روز  یجلسه ا کویشرکت او ندهیشهرستان دهلران صبح امروز با نما

 . ندیتمام مطالبات کارگران را پرداخت نما ندهیآ

 یاسفند ماه تمام مطالبات  کارگران پرداخت شود و برا15جلسه قرار شده تا  نیادر : افزودوی 

 .خواهند کرد یسرمشکالت  را بر کیاداره از نزد نیکار ،ا نیفردا بازرس،موضوع شتریب یسربر

 0133 عیگاز و گاز ما کارخانهپروژه  در یروز مزد و قراردادکارگربصورت  133در حال حاضر 

 .مشغول بکار هستندم،،استان ایالدهلران

ادامه  یشتیومع یشغل یفیبه بالتکل دراعتراضگلناز  یتجمعات کارگران کارخانه روغن نباتسلایر *

 دارد



به  دراعتراض به تجمعشان گلناز یکارگران کارخانه روغن نبات روز دوشنبه سیزدهم اسفند ماه،

 .مقابل استانداری کرمان ادامه دادند یشتیومع یشغل یفیبالتکل

 لیگلناز به دل یکارگر شرکت روغن نبات 033صبح امروز حدودا  ،براساس گزارش رسانه ای شده،

 .اند کرمان تجمع کرده یاستاندار یحقوق معوقه شان به نشانه اعتراض جلو

 یدیشرکت به کارگران حقوق و ع نیماه است که ا 4: باره گفت نیشرکت در ا نیاز کارگران ا یکی

 .پرداخت نکرده است

 ماه حقوق5دراعتراض به عدم پرداخت سوز نوشهر زباله  روگاهین پروژه کارگراناعتصاب وتجمع *

 یشرکت ساختمان)نوشهر درحال ساخت سوز  زباله روگاهین کارگران روز دوشنبه سیزدهم اسفندماه،

،دست از کارکشیده ودرمحل کارشان تجمع ماه حقوق5دراعتراض به عدم پرداخت (-پیمانکار - آژند

 .کردند

 

بنابه گزارش یک منبع خبری محلی،پس از اعتراض کارگران،وعده پرداخت بخشی از مطالباتشان از 

 .طرف شهردار نوشهر داده شد

 یبه زودوقرار است  در حال ساخت است شهرستان نوشهر یپلهم کتدر منطقه سوز  زباله  روگاهین

 .زمان بر خواهد بود روگاهین نیاز ا یدیق تولاما بر شود  یبهره بردار روگاهین نیبخش زباله سوز ااز

 نسبت به عدم پرداخت ماه هاحقوق وحق بیمه شانیگم اعتراض رسانه ای کارگران شهرداری*



ماه هاحقوق وحق بیمه ،رسانه ای نسبت به عدم پرداخت اعتراضشان را  شانیگم یکارگران شهردار

 .کردند

از  یکیمن : گفتبه خبرنگار رسانه ای  شانیگم یران شهرداگراز کار یکیاسفندماه،15روز دوشنبه 

پرداخت نشده  زیما ن مهیماه است که حقوق نگرفتم و ب 4هستم و اکنون  تپه شیگم یکارکنان شهردار

 .به فکر ما باشند یاست مسؤوالن کم

: نکردن حقوق خود گفت افتیاز در هیبا ابراز گال شانیگم یاز کارمندان شهردار گرید یکی

 رود یها کجا م پول نیا دهد یو اگر م دهد یبودجه نم شانیگم یبدانم واقعا دولت به شهردار خواهم یم

 میبدهند مگر ما خانواده ندار توانند یرا نم کارکنانها حقوق  چرا ماه کنند؟ ینم یدگیچرا مسؤوالن رس

 .میشپول نان شب را هم نداشته با یکه حت میشرمنده باش مانیها زن و بچه شیپ یآخر تا ک

بابا حقوق  دیگو یبچه کوچکم به من م گردم؛ یاز سر کار برم یوقت: ادامه داد یکارمند شهردار نیا

کودک  نیبه ا دانم یخانه؛ نم ییآ یم یخال که همش دست یکن یبرام مگه کار نم یآورد یبابا چ ،یگرفت

 .بدهم یچه جواب

 نیمیلیون توما233آزادی بهنام ابراهیم زاده با تودیع وثیقه*

 .میلیون تومانی آزاد شد233بهنام ابراهیم زاده با تودیع وثیقه روز دوشنبه سیزدهم اسفند ماه،

 میلیون تومانی333با قرار کفالت  یمحمد نیپروآزادی *

 .میلیون تومانی آزاد شد133عصر روز دوشنبه سیزدهم اسفند ماه،پروین محمدی با قرار کفالت 

 سرویسسلف  یغذا نامناسب تیفیبه ک در اعتراض ارسبزو یعلوم پزشک انیدانشجوتجمع *

 تیفیسبزوار در اعتراض به ک یعلوم پزشک انیاز دانشجوروز یکشنبه دوازدهم اسفندماه،جمعی ظهر

 .مقابل سلف گذاشتند زیخود را ن یظروف غذاو مقابل سلف دانشگاه تجمع کردند یغذا نییپا

اعتراض ما به : گفتبه خبرنگار رسانه ای وار سبز یمعترض داشگاه علوم پزشک انیاز دانشجو یکی

مسئله باعث  نیدارد و هم ینییپا یلیخ تیفیاست که متاسفانه ک یا هیسلف در خصوص مواد اول یغذا

 .شده است انیدانشجو یتینارضا

به آشپزخانه سلف رفت تا  یصنف یشورا ندهینما ریچندماه اخ یط: معترض اظهار کرد یدانشجو نیا

غذا به مسئوالن سلف داده شد؛  تیفیک یدر جهت ارتقا یخوب یکند و راهکارها یبررس غذا را تیفیک

 .نشد یاما بازهم توجه

سبزوار به  یعلوم پزشک انیدانشجو: صورت گرفته عنوان کرد یها یبا اشاره به مطالبه گر یو

 نیه مسئولمتاسفان ان،یدانشجو یمعترض هستند و با توجه به مطالبه گر اریسلف بس یکنون تیوضع

 .ستندیدانشگاه پاسخگو ن

 یستریدر اعتراض به طرح رج زیفروشان تبر لیموبااعتصاب وتجمع *

خود را در اعتراض به طرح  یمغازه ها زیفروشان تبر لیموباروز دوشنبه سیزدهم اسفند ماه،

 .در محوطه بازار تجمع کردندو بستند ،یستریرج



 توانند یها نم شرکت ،یستریطرح رج یاجرا لیبه دل: گفتبه خبرنگار رسانه ای از تجمع کنندگان یکی

 یدرآمد چیهفته هست که ه کیو حدود  میکه بفروش میشده ندار ستریرج یوارد کنند و ما گوش یگوش

 .میکارینداشته و عمالً ب

وارد  یگوش یشرکت چیهفته هست که ه کیحدود : دیگو یم زیتبر لیاز کسبه بازار موبا گرید یکی

فروشان قشر جوان  لیدارند، اکثر موبا ییباال یلیخ متیهم که در بازار هست ق ییها یگوش و کند ینم

 .هستند کاریب یکنون طیهستند که عمالً در شرا

اند و  را بسته یستریرج تیهفته هست که سا کیحدود : دیگو یم زین لیموبا فروشندگاناز گرید یکی

فروخته شده و دست مردم هستند بدون  راً یکه اخ ییها یگوش م،یکن ستیرج یگوش میتوان یکالً نم

را  تیچرا سا نکهیا لیدل آورند، یمردم آنها را پس م ،یهستند و موقع اتمام مهلت قانون یستریرج

 .میدان یبستند را هم نم

دارند و  ییباال متیکه با کد هستند ق ییو آنها میدر کشور ندار یقانون یعمالً گوش: دیافزا یم یو

 .بپردازد یاضاف نهیتومان هز ونیلیم کیهزار تا  ۰۲۲ر هست از مجبو یمشتر

و در حال  میاند عمالً فروش ندار را بسته تیهفته هست سا کیاکنون هم که حدود : دهد یادامه م یو

 .میدادن هست انیز

از زمان مطرح شدن بحث  یگوش م،یکن یما هر روز ضرر م: دیگو یبازار م نیاز کسبه ا گرید یکی

کنند، در  یدگیبه مشکالت ما رس میخواه یندارد، ما م دیقدرت خر یگران شده است، کس ،یستریرج

که االن به  ییها یگوش. کند هیخانواده خود نان شب ته یبرا خواهد یم یهر کس یاقتصاد طیشرا نیا

 .شود یقطع م گریماه د کیمردم فروخته شده است 

 م؛یکن ستیرج میا را که فروخته ییها یکه گوش میماه وقت دار میو ن کی: دیگو یم یگرید معترض

 .میها را ببند مغازه میو ما مجبور گردانند یرا برم ها یگوش ها یمشتر

در مورد  م،یکه آن را بفروش ستیدار در بازار ن یشده و گارانت ستیرج یکاال: دهد یادامه م یو

مربوطه را  تیاالن سا کرد، یم و گمرک آن را باز میختیر یبدون کد هم که خودمان پول م یها یگوش

 .اند بسته

 د،یکه فعالً منتظر بمان اند دهیمراجعه کردند و جواب شن یدوستان ما به استاندار: دهد یادامه م یو

 .ندارد تیگمرک هم ظاهراً گفته فعالً قصد باز کردن سا

 زنده زنده سوختند یاریسقوط بالگرد اورژانس در چهارمحال و بخت حادثهدرنفر 5*

 اریدر شهرستان ک یاریچهارمحال و بختبالگرد اورژانس استان ظهر روز دوشنبه سیزدهم اسفند ماه،

در دم جان  یپزشک یها تیفور نیدو نفر تکنس سرنشینش اعم سه نفر کادر پروازو5و سقوط کرد

 .باختند

از  یکی یدهدل یاز روستا ماریاعزام ب یبالگرد اورژانس برابنابه گزارشات رسانه ای شده،این 

دچار  تیبه محل مامور دنیالعبور شهرستان اردل اعزام شده بود که قبل از رس صعب یروستاها

 .جان باختند  یپزشک یها تیفور نینفر از کادر پرواز و دو نفر تکنس 0حادثه  نیدر او سانحه شد

 جان باخت بازهم یک کارگر شهرداری حین کار براثر تصادف*



 یخودرو به فضا کیراهور فاتب از ورود  سیاداره تصادفات پل سیئرروز دوشنبه سیزده اسفند،

 .فضا مشغول به کار بود، خبر داد نیکه در ا تهران یسبز و کشته شدن کارگر شهردار

در حال  ینیاسیغرب به شرق بزرگراه  ریدر مس دیپرا یدستگاه سوار کی: باره گفت نیدر اوی 

بزرگراه  هیحاش لیبا گاردر هینقل لهیم کنترل وسبه علت عد نیح نیحرکت بوده است که در هم

 .شود یسبز کنار اتوبان م یبرخورد کرده و وارد فضا

 نیا: مشغول به کار بوده است، گفت یاز کارگران شهردار یکیفضا  نیدر ا نکهیبا اشاره به ا یو

رد کرده و ساله بود برخو۰۲حدودا  یکه مرد یسبز با کارگر شهردار یخودرو بعد از ورود به فضا

 .دهد یتصادف جان خود را از دست م نیکارگر بر اثر شدت ضربه ا نیمتاسفانه ا

 جان باختن یک کارگرجوان در یوسف آباد تهران براثر سقوط*

 مهیساختمان ن یک یاسکلت فلزاز بدنبال سقوط کارگرجوان کی صبح روز دوشنبه سیزدهم اسفند ماه،

 .را از دست دادیوسف آباد تهران،جانش  واقع در کاره

تهران،  یآتش نشان اتیافسر آماده منطقه دو عمل یآشور یگفته مهد به، 125 یخبر گاهیگزارش پا به

در داخل  زین یکارگر ساختمان 0کاره که  مهیساختمان ن نیا یباال رفتن کارگران از اسکلت فلز یدر پ

 .دو سقوط کرد یکارگران از طبقه دوم به طبقه منف یکیآن حضور داشتند، ناگهان 

دو سقوط و به  یساله بود به طبقه منف 23 یاز کارگران که جوان یکیحادثه  نیبر اثر ا: افزود یو

زده از دل سازه  رونیب یگرد ها لیم یطبقات برخورد کرده و بر رو نیب یفلز یشدت با سازه ها

 .افتاد

عوامل اورژانس دادند  لیا تحوکارگر ر نیآتش نشانان بالفاصله ا: کرد حیآماده منطقه دو تصر افسر

 .کردند دییکه متأسفانه عوامل اورژانس مرگ کارگر جوان را تا

 ساله در رشت بدنبال سقوط از ارتفاع46مصدومیت شدید کارگر *

ساله حین کار در ساختمانی در حال ساخت در محله رشتیان شهر 46اسفند،یک کارگر 10روز دوشنبه

 .آسیب دیدگی شدید در کمر وپاشدار رشت از طبقات باال سقوط کرد ودچ

در رودخانه شفارود متری 23مصدومیت یک کارگرشرکت راهسازی براثر سقوط از ارتفاع 

 رضوانشهر

به داخل رودخانه شفارود  حین کار از ارتفاع خلخال –در جاده پونل  یک کارگرشرکت راهسازی

 .دست و پا مصدوم شد هیاز ناح ورضوانشهر سقوط کرد

ساله مصدوم را به  51کارگر این  امدادگران اورژانس اسفند،10ارش رسانه ای شده بتاریخبرپایه گز

 .رضوانشهر منتقل کردند یشهدا مارستانیب

akhbarkargari2468@gmail.com 
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