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بازداشت شدگان بیستم اردیبهشت ماه مقابل سازمان برنامه و بودجه آزادباید گردند
تجمع معلمان شاغل وبازنشسته سراسر کشور بدنبال فراخوان شورای هماهنگی تشکلهای صنفی
فرهنگیان ایران
یورش وحشیانه نیروهای امنیتی ولباس شخصی به تجمع معلمان شاغل وبازنشسته استان های
تهران والبرز مقابل مقابل سازمان برنامه و بودجه

روزپنج شنبه بیستم اردیبهشت ،معلمان شاغل وبازنشسته سراسر کشوربه فراخوان شورای
هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران ،پاسخ مثبت دادند.
رسانه ها وشبکه های اجتماعی از برگزاری تجمع در شهرهای زیر خبردادند:
اراک،اصفهان،بجنورد،بهبهان،بوشهر،تهران،تبریز،جلفا،خرم آباد،خمینی شهر ،رشت ،زنجان،
زیویه،
دهگالن،دیواندره،سروآباد،سقز،سنندج،شهرضا،شیراز،قروه،قزوین،کازرون،کرمانشاه،مریوان،مشه
د،مالیر،ممسنی ،همایونشهر،همدان،شهرهای خراسان شمالی ومازندران،هرمزگان و......
تجمع معلمان شاغل وبازنشسته استان های تهران والبرز مقابل مقابل سازمان برنامه و بودجه با
یورش وحشیانه نیروهای امنیتی ولباس شخصی روبرو شد وجمعی ازتجمع کنندگان مورد ضرب

وشتم قرار گرفتند وتعدادیشان ازجمله محمدتقی فالحی ،دبیرکل  ،محمد حبیبی ،عضو و رسول
بداقی ،بازرس کانون صنفی مجوزدار معلمان تهران ورحمان عابدینی عضو هیات مدیره کانون
صنفی البرز پس ازکتک خوردن شدید به همراه تعدادی از همکارانشان روانه بازداشتگاهها شدند.
 تجمع معلمان شاغل وبازنشسته سراسر کشور بدنبال فراخوان شورای هماهنگی تشکلهای صنفیفرهنگیان ایران
یورش وحشیانه نیروهای امنیتی ولباس شخصی به تجمع معلمان شاغل وبازنشسته استان های تهران
والبرز مقابل مقابل سازمان برنامه و بودجه
 بیانیه شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران درخصوص ضرب و شتم فرهنگیان درتجمع صنفی  ۰۲اردیبهشت  ۷۹۳۱تهران
 بیانیه کانون صنفی معلمان تهران و محکوم کردن بازداشت معلمان و حمله ددمنشانه به آنها درتجمع تهران
 قطعنامه پایانی تجمع سراسرى «بیستم اردیبهشتماه » 7931شورای هماهنگی تشکلهای صنفیفرهنگیان ایران
 بیانیه انجمن صنفی فرهنگیان خراسان شمالی در محکومیت برخوردهای امنیتی با فرهنگیانکنشگرصنفی در تهران
 جعفر ابراهیمی:معلمان بازداشتی را تنها نخواهیم گذاشت تعرض به یک تجمع و سکوت جامعه!!! گروه اتحاد باز نشستگان ضمن محکوم کردن تهاجم وحشیانه و دستگیری معلمان و بازنشستگانبازداشت شده ،خواهان آزادی فوری و بدون هر گونه قید و شرط و یا درخواست وثیقه و جرایم نقدی
این عزیزان است
 تجمع کارکنان اخراجی مرکز بهداشتی درمانی شرق اهوازبرای بازگشت بکارمقابل استانداریخوزستان
 چرا کارگران کارخانه ایران قوطی قزوین دست به تجمع مقابل اداره تامین اجتماعی شهر الوندزدند؟*
 تجمع اعتراضی رانندگان تاکسی فرودگاه امام نسبت به نداشتن مجوز ورود به محدوده طرحترافیک مقابل شورای شهر تهران
 تجمع اعتراضی تاکسی رانان سقز نسبت به راه اندازی دفتر تاکسی آنالین تجمع اهالی روستاهای یاسوج از جمله گنجه ای ،مزدک ،گوشه و مادوان برای دریافت چادر مقابلهالل احمر کهگیلویه و بویراحمد
 پایان اعتصاب بازاریان بانه پس از52روزباصدوریک بیانیه مصدومیت 8کارگرزن ومرد مزارع نشاء برنج هزار جریب نکا بدنبال تصادف مینی بوس حاملشان -مرگ دلخراش کارگر جوان کارگاه بلوک زنی در دستگاه میکسر سیمان

 مرگ یک کارگر ساختمانی جوان حین کار در سقزتجمع معلمان شاغل وبازنشسته سراسر کشور بدنبال فراخوان شورای هماهنگی تشکلهای صنفی
فرهنگیان ایران
یورش وحشیانه نیروهای امنیتی ولباس شخصی به تجمع معلمان شاغل وبازنشسته استان های
تهران والبرز مقابل مقابل سازمان برنامه و بودجه

روزپنج شنبه بیستم اردیبهشت ،معلمان شاغل وبازنشسته سراسر کشوربه فراخوان شورای
هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران ،پاسخ مثبت دادند.
رسانه ها وشبکه های اجتماعی از برگزاری تجمع در شهرهای زیر خبردادند:
اراک،اصفهان،بجنورد،بهبهان،بوشهر،تهران،تبریز،جلفا،خرم آباد،خمینی شهر ،رشت ،زنجان،
زیویه،
دهگالن،دیواندره،سروآباد،سقز،سنندج،شهرضا،شیراز،قروه،قزوین،کازرون،کرمانشاه،مریوان،مشه
د،مالیر،ممسنی ،همایونشهر،همدان،شهرهای خراسان شمالی ومازندران،هرمزگان و......
تجمع معلمان شاغل وبازنشسته استان های تهران والبرز مقابل مقابل سازمان برنامه و بودجه با
یورش وحشیانه نیروهای امنیتی ولباس شخصی روبرو شد وجمعی ازتجمع کنندگان مورد ضرب
وشتم قرار گرفتند وتعدادیشان ازجمله محمدتقی فالحی ،دبیرکل  ،محمد حبیبی ،عضو و رسول
بداقی ،بازرس کانون صنفی مجوزدار معلمان تهران ورحمان عابدینی عضو هیات مدیره کانون
صنفی البرز پس ازکتک خوردن شدید به همراه تعدادی از همکارانشان روانه بازداشتگاهها شدند.

بیانیه شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران درخصوص ضرب و شتم فرهنگیان در
تجمع صنفی  ۰۲اردیبهشت  ۷۹۳۱تهران
«شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران براساس وظیفه ذاتی خود اعالم می دارد
تجمع همکاران شریف استان تهران والبرز در  ۰۲اردیبهشت  ۷۹۳۱فعالیتی صرفا صنفی  ،مستقل
و مبرا از تمام جریان های ریز و درشت خارجی و داخلی و مبتنی بر اصول شهروندی و حقوق
صنفی و مدنی شان بوده است .بنابراین ضمن محکوم کردن این اقدام غیرقانونی که نقض آشکار
حقوق مدنی و صنفی فرهنگیان کشور است ،از همه مسئوالن ذیربط می خواهد ضمن آزادی هرچه
سریعتر بازداشت شدگان به صورت رسمی از جامعه فرهنگی کشور ،دلجویی و عذرخواهی کنند .
بدیهی است درصورت محقق نشدن این خواسته حداقلی ،شورای هماهنگی از تمام ظرفیت های
قانونی خود بهره خواهدبرد».
امروز در پایتخت کشور  ،حادثه ای تلخ به وقوع پیوست که تجلی بارز فاصله حرف و عمل در نزد
مسئوالن کشور است .اتفاقی غیر قانونی و شنیع که در طی آن نه تنها حقوق شهروندی معلمان کشور
زیر پای تصمیمات غیرمدنی و غیرانسانی لگدمال شد بلکه بخوبی روشن گردید که قانون گرایی و
مردم ساالری که برخی از مسئوالن در تریبون های مختلف ادعا می کنند ،سرابی توهمی بیش نیست .
کمیسیون ماده  ۷۲احزاب وزارت کشور که ترکیبی از نمایندگان قوه قضاییه  ،مجلس و دولت یعنی
قوای سه گانه کشور است ،پس از ماهها و سالها تحقیق  ،استعالم و جلسات متعدد برای تشکلی
صنفی (دراینجا کانونهای صنفی معلمان تهران والبرز) به صدور مجوز اقدام می کنند و موجودیت
آنها را به رسمیت می شناسد اما به محض کمترین اقدام قانونی همین تشکلها در جهت مطالبه گری
صنفی و با استنادبه اصل  ۰۱قانون اساسی ،بخش دیگری از نیروهای تحت هدایت همین مسئوالن و
همین قوای رسمی کشور ،وارد عمل می شوند و اعتراض مدنی ،قانونی و مسالمت آمیز آنها را به
آشوب می کشند و فرمان تهاجم ماموران به معلمانی را صادر می کنند که مقرر است زیرساخت های
توسعه اخالقی ،فرهنگی و اقتصادی را در کالس های درس رقم بزنند .
تجمع  ۰۲اردیبهشت معلمان درتهران تحت هدایت کانونهای صنفی شناسنامه دار این استانهای تهران
والبرزمانند دیگر استان های کشور ،کنشی مدنی و اعتراضی مسالمت آمیز برای احیای پیکر محتضر
آموزش و پرورش و حقوق منکوب شده معلمان بازنشسته و شاغل در سراسر ایران بود که با حمله
سازماندهی شده نیروهای لباس شخصی و امنیتی به تنش و تشنج بدل گردید .درجریان این سناریوی
ظالمانه ،گیسوی بانوان فرهنگی در دستان ماموران مهاجم پچیده شد تا معلوم گردد که اگر مصلحت
اقتضا کند ،چه حرام هایی که حالل می شوند و چه ناحق هایی که ملبس به لباس عاریتی حق می
گردند! در این روز بود که مشت و لگد و چماق همراه با کشیده شدن برروی زمین ،هدیه ی دانش
آموزان دیروز و ماموران امروز به معلمانی بود که آمده بودند تا عدالت را درخواست کنند .درهمین
روز بود که محمدتقی فالحی ،دبیرکل  ،محمد حبیبی ،عضو و رسول بداقی ،بازرس کانون صنفی
مجوزدار معلمان تهران رحمان عابدینی عضو هیات مدیره کانون صنفی البرز پس ازکتک خوردن
شدید به همراه تعدادی از همکارانشان روانه بازداشتگاهها شدند تا جای خالی چپاولگران اموال
عمومی را که از امنیت کافی برخوردارند ،پر کنند.
آری؛ مسئوالنی که در بیشتر ساعات شبانه روز از تریبون های متفاوت به دفاع از جریان های
عدالتخواهی در کشورهای مختلف مشغول و سرگرم هستند ،وقتی نوبت به خودشان می رسد ،آسمان

دفاع از ستمدیده و عدالت خواهیشان می تپد و هر مطالبه حقی را تحت عنوان آشوبگری و همنوایی با
دشمن به بند می کشند .
شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران براساس وظیفه ذاتی خود اعالم می دارد تجمع
همکاران شریف استان تهران والبرز در  ۰۲اردیبهشت  ۷۹۳۱فعالیتی صرفا صنفی  ،مستقل و مبرا
از تمام جریان های ریز و درشت خارجی و داخلی و مبتنی بر اصول شهروندی و حقوق صنفی و
مدنی شان بوده است .بنابراین ضمن محکوم کردن این اقدام غیرقانونی که نقض آشکار حقوق مدنی و
صنفی فرهنگیان کشور است ،از همه مسئوالن ذیربط می خواهد ضمن آزادی هرچه سریعتر
بازداشت شدگان به صورت رسمی از جامعه فرهنگی کشور ،دلجویی و عذرخواهی کنند .
بدیهی است درصورت محقق نشدن این خواسته حداقلی ،شورای هماهنگی از تمام ظرفیت های قانونی
خود بهره خواهدبرد.
شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران ـ بیستم اردیبهشت ۷۹۳۱
بیانیه کانون صنفی معلمان تهران و محکوم کردن بازداشت معلمان و حمله ددمنشانه به آنها در
تجمع تهران
امروز معلمان در حالی مورد ضرب و شتم نیروهای امنیتی و لباس شخصی قرار گرفتند که عملی
جز حضور در یک تجمع مسالمت آمیز به سیاق قبل با پالکاردهایی با مضمونهای نافی خشونت و بی
عدالتی انجام نداده بودند .نیروهای امنیتی و لباس شخصی معلمان را بر سنفگرش خیابان کشیدند و
صورت زنان معلم را با خون رنگین کردند تا صدای حق خواهی شان را خفه کنند .اما مقاوت معلمان
خصوصا مقاومت شجاعانه زنان معلم در برابر نیروهای امنیتی و ممانعت از بازداشت همکارانشان
برگ زرین دیگری در کارنامه ی صنفی معلمان بود .
تجمع امروز معلمان تهران ( 52اردیبهشت  )31متعاقب بیانیه ی شورای هماهنگی تشکل های صنفی
معلمان ایران برای پیگیری مطالبات صنفی معلمان برگزار گردید .این معلمان طبق قرار قبلی اعالم
شده از ساعت  72صبح مقابل سازمان برنامه و بودجه گردآمدند تا نسبت به وضعیت اسفناک معیشتی
خود و پایین بودن کیفیت آموزشی در مدارس اعتراض کنند .اما از همان ابتدای مراسم حضور
نیروهای لباس شخصی و امنیتی بارز بود .با شکل گیری تجمع و باال رفتن پالکاردها بر تعداد
نیروهای امنیتی و ضدشورش افزوده شد .با اینکه معلمان بنابر درخواست پلیس از محدوده پارک
خارج نشدند به ناگاه با یورش نیروهای لباس شخصی مواجه شدند .در این برخورد تعدادی از معلمان
زن به طرز سبعانه ای مورد ضرب و شتم قرار گرفتند و تعدادی از معلمان مرد از جمله سه نفر از
اعضای کانون صنفی معلمان تهران و چندین نفر از فعالین صنفی دستگیر شدند .در بین
دستگیرشدگان که بیش از  72نفر می باشند نام دبیرکل کانون صنفی معلمان تهران آقای محمد تقی
فالحی ،بازرس کانون صنفی معلمان تهران آقای رسول بداقی ،عضو هیئت مدیره ی کانون صنفی
معلمان تهران آقای محمد حبیبی به چشم می خورد .همچنین فعاالن صنفی آقای محمد حسن پوره ،آقای
گرامی ،خانم اقدام دوست،آقای علی زلفی و تعدادی دیگر از معلمان جزو دستگیرشدگان می باشند.
کانون صنفی معلمان تهران ضمن محکوم کردن این حمله به معلمان ،خواهان آزادی فوری و بی قید
و شرط این معلمان می باشد .با توجه به اینکه پس از دستگیری غیر انسانی محمد حبیبی در اسفند
سال گذشته برای بار دیگر چنین برخورد ی تکرار می شود؛ کانون صنفی معلمان تهران نسبت به این

رویه ی جدید نیروهای امنیتی هشدار می دهد و خواهان پایان دادن به این شیوه ی برخورد با معلمان
می باشد.
کانون صنفی معلمان تهران
 52اردیبهشت 31
قطعنامه پایانی تجمع سراسرى «بیستم اردیبهشتماه » 7931شورای هماهنگی تشکلهای صنفی
فرهنگیان ایران
در حالی امسال به استقبال روز معلم و بزرگ داشت ابوالحسن خانعلی و تمام پیشگامان عرصه تعلیم
و تربیت رفتیم که وضعیت آموزشوپرورش از هر زمان دیگرى بحرانیتر و آشفتهتر است .
عدم توجه به زندگی و معیشت معلمان بازنشسته و شاغل و بیتوجهی به کیفیت آموزش در مدارس
نشان از آن دارد که آموزشوپرورش در اولویت نهادهای حاکمیتی و مسئوالن دولتی نیست .شورای
هماهنگی نسبت به این وضعیت اعتراض دارد و نسبت به ادامه بیتوجهیها و تبعات آن به مسئوالن
هشدار میدهد.
شورا پیشبینی میکند که با توجه به افزایش بیرویه تورم و گرانی و افزایش تعداد دانش آموزان (با
توجه به رسیدن دانش آموزان نظام جدید به پایه دوازدهم ) وضعیت نیروهای آموزشی و اداری
مدارس در سال تحصیلی  31– 38بهمراتب سختتر خواهد شد و توجه ویژه به وضعیت معلمان و
نیازهای دانش آموزان امری ضروری است .در همین راستا مطالبات صنفی و آموزشی خود را به
شرح زیر اعالم میکنیم :
1.باید دولت و مجلس زمینههای افزایش حقوق و دستمزد معلمان بازنشسته و شاغل را تا باالی خط
فقر یعنی پنج میلیون تومان فراهم نماید .در این راستا اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری و
اجرای فاز دوم رتبهبندی الزامی است .
2.بیمه درمانی تکمیلی یک ضرورت اساسی برای فرهنگیان بخصوص بازنشستگان است و بایستی
معلمان به یک بیمه کارآمد دسترسی داشته باشند .
3.معلمان بازنشسته و شاغل باید در تصمیمات نهادهای مرتبط مانند صندوق بازنشستگی و صندوق
ذخیره فرهنگیان نقش واقعی و جدی داشته باشند .ضروری است نمایندگان معلمان در صندوق
بازنشستگی مشخص گردند و اساسنامه صندوق ذخیره اصالح و نمایندگان معلمان مجدداً انتخاب
شوند .
4.تأکید بر آموزش مبتنی بر تکنیک و کنکور باعث رشد مافیای آموزش و گسترش روند پولی سازی
آموزش شده است و دانش آموزان طبقات محروم در سایه سیاستهای پولی و خصوصیسازی دچار
افت تحصیل شده یا از مدارس طرد و از امکان ورود به دانشگاه محروم میشوند .ما به این
سیاستهای مخرب اعتراض داریم .خصوصیسازی آموزش را فوراً متوقف نمایید و مدارس را به
تکنولوژی نوین آموزشی مجهز کنید .مدارس کپری و کانکسی را برچینید و تغذیه مناسب را در
مدارس ارائه نمایید.

5.تشکل یابی مستقل و آزاد حق ماست .دولت و مجلس عامدانه مانع تحقق آن میشوند تا اصالح
قانون مربوط به تشکلهای صنفی در مجلس ،دولت باید پروانه فعالیت تشکلهای صنفی را سریعا ً
تمدید نماید .
6.به فضای امنیتی حاکم بر فعاالن صنفی فوراً پایان دهید و معلمان زندانی محمود بهشتی ،اسماعیل
عبدی و مختار اسدی را آزاد کنید و معلمان تبعیدی و اخراجی را به مدرسه بازگردانید .
شورای هماهنگی در این شرایط ،بخصوص نسبت به حفظ جان اسماعیل عبدی که در اعتصاب غذا و
در شرایط سخت بسر میبرد به قوه قضاییه و دولت هشدار میدهد .اسماعیل عبدی به خاطر عدم
رعایت حقوق اولیه یک زندانی اعتصاب نموده است .شورا ضمن حمایت از معلمان زندانی و خواسته
های اسماعیل عبدی ،از مسئوالن می خواهد به شرایط و مطالبات وی رسیدگی شود تا وی به
اعتصابش پایان دهد .معلمان زندانی را آزاد کنید .
. ۱به تبعیض نسبت به معلمان حق التدریسی ،آزاد و مربیان پیش دبستانی پایان دهید و امنیت شغلی
آنان را تضمین نمایید.
شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران بهعنوان یک تشکیالت صنفی و مستقل ،پیگیری
مطالبات فرهنگیان را وظیفه خود میداند و از حمایتهای مردمی و نهادهای مدنی تشکر میکند و
تأکید دارد که مطالبات فوق دستیافتنی است .چگونه ممکن است برای افزایش حقوق معلمان و کیفی
سازی آموزش بودجه و اعتبار کافی وجود نداشته باشد درحالیکه به گفته مسئوالن میلیاردها دالر ارز
از کشور خارج میشود و روزانه اخبار اختالسهای میلیاردی را میشنویم؟ !
شورای هماهنگی از مسئوالن می خواهد که باتوجه به اذعان همه ی آنها در رده های گوناگون
مسئوولیتی برای برآورده شدن این خواسته های برحق و اجرای مصوبات پیشین از خود حسن نیت
نشان دهند ،بدیهی است که تشکل های صنفی فرهنگیان سراسر کشور آماده ی هرنوع راهنمایی و
همراهی برای بررسی راهکارهای برون رفت از وضعیت فعلی است اما در صورتی که روند بی
توجهی و انباشت این مطالبات و عدم پرداخت معوقات ازجمله پاداش بازنشستگان ،دستمزد
حقالتدریس ،سرانه کافی و الزم مدارس و ....ادامه یابد شورا از تمام ظرفیت های خود و از هر
کنش اعتراضی مدنی و مسالمت آمیز استفاده خواهد نمود
با آرزوی روزهای بهتر برای مردم ایران و مجموعه ی آموزش و پرورش کشور.
شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران
 52اردیبهشت 31
بیانیه انجمن صنفی فرهنگیان خراسان شمالی در محکومیت برخوردهای امنیتی با فرهنگیان
کنشگرصنفی در تهران
امروز بیستم اردیبهشت  ۷۹۳۱فرهنگیان به درخواست شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان
ایران در سراسر ایران تجمعات قانونی و صنفی داشتند.
خبرها و گزارشات از استانها و شهرستانها ی مختلف حکایت از برگزاری تجمعات صنفی بسیار
پرشور و آرامی دارند ولی متاسفانه در تجمع صنفی معلمان تهران برخورد غیرقانونی و زشت
نیروهای لباس شخصی و امنیتی باعث متشنج کردن اوضاع در بین فرهنگیان شده است.

درین یورش زشت و ناپسند تعدادی از معلمان مورد ضرب و شتم قرار گرفته اند و حتی به بانوان
فرهنگی نیز تعرض کرده و آنها را کتک زده اند .
همچنین تعدادی از معلمان درین برخورد زشت بازداشت شده اند .نامهایی که تاکنون توسط حاضرین
در تجمع گزارش شده است:
 1.محمد حبیبی  .5رسول بداقی .9محمدتقی فالحی .4محمدحسن_پوره .2گرامی .6علی زولفی .1
دونفرشهرستانی میباشند .
انجمن صنفی فرهنگیان خراسان شمالی این حرکت غیرقانونی و برخوردقهری با کنشگران صنفی که
برای اعتراض به بیعدالتی و تبعیض حقوق و دستمزد و وضعیت آموزش و پرورش تجمع کرده
بودند ،شدیدا محکوم کرده و از مسووالن وزارت آموزش و پرورش و دستگاههای قضایی و امنیتی
میخواهد که هر چه زودتر برای آزادی و دلجویی از این عزیزان رایزنی و اقدام کرده و هرگونه
برخورد قهری و امنیتی با فرهنگیانی که صدای عدالت خواهی خویش را بلند کرده اند را محکوم
نمایند .
انتظار جامعه ی فرهنگیان رسیدگی به مطالبات صنفی و برحق میباشد و یقینا اینگونه تهدیدها و
برخوردهای ناپسند هم به حیثیت نظام و کشور آسیب زده و و هم روح و روان فرهنگیان را نیز آشفته
تر میسازد .
هرچه سریعتر آرامش را به خانواده ی آموزش وپرورش بازگردانید پیش ازآنکه معلمان ناچار به
اعتراضی دیگر شوند .
انجمن صنفی فرهنگیان خراسان شمالی از برخوردهای محترمانه مامورین انتظامی و اطالعات در
سایر نقاط کشور سپاسگزاری مینماید.
بیستم اردیبهشت ماه31
جعفر ابراهیمی:معلمان بازداشتی را تنها نخواهیم گذاشت
« همه چیز آرام بود تا اینکه لباس شخصیها وارد شدند .نه پلیس حساسیتی به خرج داد و نه
شعاری خارج از قاعده و برنامه داده شد .یکدفعه ریختند ،زدند و بردند»..
تهران ،تبریز ،شهرضا ،کردستان ،کرمانشاه ،شیراز و شهرهای مختلف کشور امروز شاهد حضور
صدها معلمی بود که در اعتراض به وضعیت نامناسب معیشتی و شرایط نامطلوب آموزشی تجمع
مسالمت آمیز صنفی کردند .با این حال این تجمعات در تهران به بازداشت و ضرب و شتم تعدادی از
معلمان کشیده شد.
تجمع صنفی و مسالمت آمیز معلمان سراسر کشور که صبح امروز  52اردیبهشت ماه  ،در اعتراض
به کمبود بودجههای آموزشی  ،دستمزدهای پایینتر از خط فقر  ،دفاع از حق تحصیل تمام کودکان و
مطالبات دیگر با فراخوان شورای هماهنگی کانونهای صنفی معلمان در سراسر کشور برگزار شده
بود ،با حمله نیروهای لباس شخصی در تهران به ضرب و شتم و بازداشت گروهی از فعاالن صنفی
منجر شد .این درحالیست که برخی از فعاالن صنفی در گفتگو با جامعه نو ،از موضعگیری کانون
صنفی معلمان و شورای هماهنگی تشکل های صنفی معلمان کشور در حمایت از حق برگزاری تجمع

صنفی مسالمت آمیز خبر میدهند .آنها میگویند ؛ "معلمان بازداشتی را تنها نخواهیم گذاشت .و دولت
نیز باید در خصوص برخوردهای صورت گرفته پاسخگو باشد"
معلمان  ،در حالی هفته معلم امسال را سپری کردند که همچنان مشکالت صنفی بسیاری حل نشده و
بی پاسخ باقی مانده است .بی توجهی به زندگی و معیشت معلمان بازنشسته و شاغل و نامناسب بودن
کیفیت آموزش در مدارس از جمله مواردی است که به گفته فعاالن صنفی این حوزه ،نشان از آن دارد
که آموزش وپرورش در اولویت نهادهای حاکمیتی و مسئوالن دولتی نیست .آنها در اعتراض به
وضعیت معیشتی ،ضدیت با خصوصی سازی آموزش ،برخوردهای امنیتی و قضایی با فعاالن
صنفی ،و دفاع از حق تحصیل تمام کودکان که از جمله مطالباتی عمومی و در جهت خیر همگانی
است ،تجمعات صنفی بسیاری را در سالهای اخیر برگزار کردهاند .در ادامه این تجمعات ،شورای
هماهنگی کانون صنفی معلمان در فراخوانی از معلمان و بازنشستگان فرهنگی سراسر کشور دعوت
کرد تا در هفته معلم در اعتراض به وضعیت نامناسب دستمزد  ،کمبود بودجه و فضای آموزشی حاکم
بر نظام آموزش و پرورش تجمعات صنفی و مسالمت آمیز برگزار کنند .مقدمات این فراخوان به پیش
از شروع سال جدید برمیگردد  .معلمان اعالم کرده بودند که «اگر تا پایان فروردین ،دولت و مجلس
به خواستههای به حق آموزشی عمل نکند ،در اردیبهشت ماه و هفته معلم تجمع اعتراضی برپا
میکنیم ».حاال خبر میرسد این تجمعات در تهران به برخورد و بازداشت جمعی از فعاالن صنفی
کشیده شده است.
جعفر ابراهیمی ،بازرس شورای هماهنگی تشکل های صنفی ایران که از شرکت کنندگان حاضر در
این تجمع بود با اشاره به مسالمت آمیز بودن فضای تجمع صنفی و همکاری پلیس با معلمان  ،در
خصوص برخوردهای صورت گرفته میگوید :در این تجمع شعارهای چون " معیشت ،منزلت ،حق
مسلم ماست"  " ،بودجه عادالنه حق مسلم ماست" " ،تشکل  -تجمع ،حق مسلم ماست" و همچنین
"بطحائی  ،نوبخت  ،استعفا  ،استعفا" در اعتراض به افزایش پلکانی حقوق و دستمزدهای پایین سر
داده شد .هیچ شعاری خارج از شعارهایی که شورای هماهنگی مقرر کرده بود و در حقوق صنفی
معلمان را مدنظر داشت ،سر داده نشد .ضمن اینکه اغلب تجمع کنندگان کاورهای یک دست شورای
هماهنگی را به تن کرده بودند.
او ادامه میدهد :پس از شروع تجمع ،پلیس از معلمان خواست که وارد خیابان روبروی ساختمان
برنامه بودجه نشوند و آنها هم در محوطه پارک ماندند .با این حال و با وجود اینکه تعامل بین پلیس و
معلمان خوب بود ،چند نیروی لباس شخصی وارد تجمع شدند و برخی از معلمان را هدف قرار داده و
به یک باره حمله کردند که این حمله با مقاومت سایر معلمان مواجه شد.
به گفته این فعال صنفی  ،با حمله نیروهای لباس شخصی ،پلیس هم به تجمع ورود کرد .ابراهیمی در
توضیح جزییات برخورد با فعاالن صنفی معلمان میگوید :یگان ویژه برخورد خاصی با معلمان
نداشت اما نیروهای امنیتی تعداد زیادی از معلمان به خصوص معلمان زن را مورد ضرب و شتم
قرار دادند و پلک یک معلم زن دچار جراحت شدید شد « .تعداد معلمان زن خیلی بیشتر از معلمان
مرد بود و متاسفانه برخوردهای خشونت باری آنها صورت گرفت .ضمن اینکه هنوز از اینکه آیا در
میان معلمان زن هم بازداشتی وجود داشته یا خیر ،اطالعی در دست نیست.
به گفته ابراهیمی ،در پی حمله نیروهای لباس شخصی به تجمع صنفی و مسالمت آمیز معلمان در
تهران ،تاکنون بازداشت حداقل  6معلم و فعال صنفی تایید شده است که در میان آنها نام محمد فالحی
( دبیر کانون صنفی معلمان تهران)  ،محمد حبیبی (عضو کانون صنفی معلمان تهران)  ،رسول بداقی

(بازرس کانون صنفی معلمان تهران) ،محمد حسن پوره ،گرامی و چند تن دیگر به چشم میخورد.
برخی از منابع تایید نشده هم آمار بازداشتیها را بیش از این تعداد اعالم میکنند.
دفاع از حق تحصیل تمام کودکان  ،کیفی سازی آموزش ،مدارس استاندارد ،مطالبه دستمزد عادالنه و
مطالبات عمومی که از قضا در روزهای اخیر در صحبت های تمام مسولین از صدر تا ذیل تکرار
شد از جمله شعارهایی بود که روی پالکاردهای معلمان معترض دیده میشد .
ابراهیمی میگوید :چرا وقتی این حرفها به عنوان مطالبه صنفی معلمان در یک تجمع صنفی مسالمت
آمیز مطرح می شود با آن برخورد می شود.در هفته ای که همه مسولین حرف از تکریم مقام معلم
میزنند  ،این برخورد تناقض آمیز چه معنایی میتواند داشته باشد!
ابراهیمی میگوید :اکثر معلمان حاضر در این تجمع از این حمله نیروهای لباس شخصی دچار بهت و
حیرت شده بودند که چرا باید با یک تجمع مسالمت آمیز چنین برخوردی شود.
اکثر معلمان حاضر در این تجمع از این حمله نیروهای لباس شخصی دچار بهت و حیرت شده بودند
که چرا باید با یک تجمع مسالمت آمیز چنین برخوردی شود.
تعرض به یک تجمع و سکوت جامعه!!!
آتوسا شهریاری ،فعال صنفی البرز
امروز پنج شنبه  ۰۲اردیبهشت  ،۳۱تعدادی از فرهنگیان شاغل و بازنشسته بنا به فراخوان شورای
هماهنگی کانون صنفی معلمان ایران ،جلوی سازمان برنامه و بودجه در بهارستان جمع شدند و
خواهان امنیت شغلی،تحصیل_رایگان،بهبودکیفیت آموزشی،بیمه کارآمدو...ونیز همسان سازی حقوق
معلمان شدند .

از آنجا که در هفته گذشته که هفته بزرگداشت_معلم !!! نام داشت ،تهدید و ارعاب و احضار را در
میان معلمان (نه فقط فعالین )پراکنده بودند ،تعدادمان کمتر  ۹۲۲نفر بود اما به جرأت میتوان گفت که
دو برابر معلمان حاضر ،نیروهای امنیتی بودند که جوالن میدادند و عکاسان اطالعات که از زوایای
مختلف خجالتمان دادند و عکاسی کردند.
تجمع آرام بود و شعارها در راستای خواسته هایمان .اما نیروهای لباس شخصی در معیشت و
حضور نیروی انتظامی همین آرامش مان را نیز نتوانست تحمل کند و شروع کرد به متشنج کردن
اوضاع .
در نهایت میگرفتند و میزدند .
روی زمین میکشیدند و بی اغراق خون بود که از سر و روی همکاران جاری بود.
چقدر خانمهای همکار را زخمی میدیدم و چقدر سعی کردیم نگذاریم آقایان را ببرند.
بعد از دو ساعت که با چند تن از دوستان توانستیم خودمان را به ایستگاه مترو برسانیم ،زمین و زمان
دور سرم میچرخید .

جمعیتی را دیدم که دور پارک جمع شده بودند و این صحنه ها را نظاره گر بودند و صدایشان در
نیامد.
رانندگان تاکسی که در این موقعیت از آب گل آلود ماهی میگرفتند و ...
اینها جمع کثیری از مردم هستند و ما همچنان در اقلیت.
ناباورانه به خانه رسیدم و روز از نو و روزی از نو.
در راه که می آمدم فکر کردم شاید این آخرین بار باشد که رفتم چرا که همراهان کم هستند .و گویی
صدای حق خواهی ما به گوش نمیرسد ،اما اکنون که به خانه رسید ه ام انگار؛
«صدایی باز هم مرا میخواند»...
گروه اتحاد باز نشستگان ضمن محکوم کردن تهاجم وحشیانه و دستگیری معلمان و بازنشستگان
بازداشت شده ،خواهان آزادی فوری و بدون هر گونه قید و شرط و یا درخواست وثیقه و جرایم
نقدی این عزیزان است
امروز ۰۲اردیبهشت  ۳۱در پی دعوت شورای همآهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان و با اعالم
پشتیبانی گروه اتحاد بازنشستگان ،معلمان شاغل و بازنشسته برای بیان مسالمت آمیز خواسته های بر
حق خود ،در مقابل سازمان برنامه و بودجه تجمع کردند اما مورد تهاجم و یورش وحشیانه نیروی
انتظامی و لباس شخصی ها قرار گرفته و پس از ضرب وشتم ،تعدادی از این عزیزان دستگیر شدند.
این بازداشت شدگان آقایان محمد حبیبی ،رسول بداقی ،اسماعیل گرامی ،محمد تقی فالحی ،علی
زولفی ،رحمان عابدینی ،غالمحسینی و خانم عالیه اقدام دوست و همچنین تعدادی دیگر از معلمان
شهرستانی هستند.
گروه اتحاد باز نشستگان ضمن محکوم کردن تهاجم وحشیانه و دستگیری معلمان و بازنشستگان
بازداشت شده ،خواهان آزادی فوری و بدون هر گونه قید و شرط و یا درخواست وثیقه و جرایم نقدی
این عزیزان است.
"گروه اتحاد بازنشستگان"
۳۱/۰/۰۲
تجمع کارکنان اخراجی مرکز بهداشتی درمانی شرق اهوازبرای بازگشت بکارمقابل استانداری
خوزستان
صبح روز چهارشنبه نوزدهم اردیبهشت ماه ،کارکنان اخراجی مرکز بهداشتی درمانی شرق اهواز
برای بازگشت بکاردست به تجمع مقابل استانداری خوزستان زدند.
برپایه گزارش منتشره ،یکی ازکارکنان اخراج شده در طرح سالمت که به همراه همکاران خود به
نشانه ی اعتراض روبروی درب استانداری تجمع کرده بودند ،گفت :تعداد  ۱۲نفر از ما با آزمون
وزارت کشور سال  ۳۹از تاریخ  ۷/۱/۳۱مشغول به کار شدیم که در ادامه به منظور گسترش طرح
سالمت این تعداد به  ۱۲۲نفر رسیده است.

وی افزود :این طرح به صورت پیمانکاری به شرکت فجر اندیکای مسجد سلیمان وابسته به هالل
احمر واگذار گردید و در تاریخ  ۰۳/۷۰/۳۲قرارداد ما با این شرکت پایان یافت و قرارداد مجددی
صورت نگرفت و پایان همکاری به ما اعالم شد.
وی در ادامه گفت :جذب نیروی مازاد و کارشناسی نشده سبب شد که اکنون نیروهای کارآمد و غیر
کارآمد باهم اخراج شوند.
یکی دیگر از کارکنان مرکز بهداشتی درمانی شرق اهواز در پاسخ به این سوال که اکنون خواسته
شما چیست؟ گفت :دعوت دوباره به همکاری و عقد قرارداد  ۷ساله خواست همه ماست .چرا که تا
کنون قراردادهای ما  ۷ماهه و  ۹ماهه بوده که امنیت شغلی ما را اینچنین به خطر انداخته است.
وی در ادامه گفت :از روز شنبه مورخ  ۷۹/۰/۳۱هیچ کدام از مسئولین ذیربط پاسخگوی ما نبوده و
هیچ توضیحی در این خصوص نداده اند.
چرا کارگران کارخانه ایران قوطی قزوین دست به تجمع مقابل اداره تامین اجتماعی شهر الوند
زدند؟*
کارگر کارخانه ایران قوطی قزوین :تبانی نماینده سازمان تامین اجتماعی با کارفرما مانع از پرداخت
حقوق کارگران کارخانه ایران قوطی قزوین شد.
به گزارش52اردیبهشت یک منبع خبری محلی،شرکت ایران قوطی به عنوان یک شرکت خصوصی
در شهرک صنعتی البرز با بیش از  ۷۹۲نیروی کارگر حدود  ۹۹سال است به تولید انواع قوطی
میپردازد اما هماکنون حال و روز خوشی ندارد و وضعیت بحرانی آن از سال گذشته با اعتراض و
اعتصابهای کارگری خودنمایی کرده است.
جمعی از کارگران این شرکت روز یکشنبه شانزدهم اردیبهشتماه سال جاری با تجمع مقابل سازمان
تامین اجتماعی شهر الوند نسبت به این عملکرد این سازمان اعتراض کردند*.
برای اطالع از علت و جزئیات این تجمع به گفتوگو با یکی از کارگران پرداختیم:
این کارگر با اشاره به عدم دریافت حقوق از اردیبهشت تا بهمن ماه سال گذشته اظهار کرد :تنها نیمی
از حقوق ماههای دی و بهمن سال  ۳۲را دریافت کردهایم.
وی افزود :حدود  ۱سال عیدی و  ۹سال هم بن کارگری دریافت نکردهایم و به هیچ عنوان سنوات ما
پرداخت نشده است.
کارگر شرکت ایران قوطی یادآور شد :سال گذشته عدهای از کارگران در دو مرحله اخراج و از کار
بیکار شدند.
این کارگر در ادامه گفت :عدهای از کارگران اقدام به شکایت کردند و با پیگیریهای مجدد از
استانداری و فرمانداری ،مسوولین تصمیم گرفتند به منظور پرداخت بخشی از حقوق کارگران یکی از
دستگاههای صنعتی این شرکت به مزایده گذاشته شود و به فروش برسد.
وی بیان کرد :این مزایده روز یکشنبه برگزار شد اما متاسفانه با تبانی که بین کارمند بیمه و صاحب
شرکت صورت گرفته بود؛ نتیجه مزایده به نفع کارفرما تمام شد.

کارگر شرکت ایران قوطی بیان کرد :کارگران در اعتراض به کارشکنی بیمه در رسیدن به
حقوقهایشان ،تجمع اعتراضآمیزی مقابل سازمان تامین اجتماعی شهر صنعتی البرز برگزار کردند و
این در حالی بود که سازمان بیمه هم نسبت به تخلف نمایندهاش اعتراف کرد.
این کارگر ادامه داد :کارشکنیهای سازمان بیمه در حالی بود که رئیس دادگستری شهرستان البرز
برگزاری مزایده را بالمانع اعالم کرده بود و به کارگران گفته شده بود که هماهنگی الزم با تامین
اجتماعی جهت برگزاری مزایده انجام شده است.
وی با بیان اینکه هدف ما از این مزایده پرداخت بدهی بیمه و مطالبات کارگران بود خاطرنشان کرد:
ما قصد داشتیم با اجرای این مزایده ،بدهی به بیمه که  ۰میلیارد و  ۰۲۲میلیون تومان است را
بپردازیم و مابقی درآمد حاصل فروش بیمه به کارگران پرداخت شود اما متاسفانه با کارشکنی
سازمان بیمه ،به حق و حقوق خود نرسیدیم.
کارگر شرکت ایران قوطی عنوان کرد :در حال حاضر شرکت فعالیتی ندارد و این نقشهای از پیش
تعیین شده است تا با جذب نیروی جدید ،تسهیالت از دولت دریافت کنند.
وی یادآور شد :مدیریت شرکت از سال  ۶۲وامهای کالن دریافت کرده که هیچکدام پرداخت نشده
است و هر بار با مراجعه برای دریافت حقوقها ،مشکالت مالی را بهانه کردهاند.
این کارگر اذعان داشت :متاسفانه مسئولین فقط از کارفرمایان و سرمای هداران حمایت میکنند و
توجهی به وضعیت کارگران ندارند؛ تا به امروز به همه مسئولین استان مراجعه کردهایم اما هیچ
اقدامی جز شعار دادن صورت نگرفته است.
وی یادآور شد :سال گذشته یکی از نمایندگان مجلس قزوین به ما وعده داد که یک هفتهای مشکالت را
حل میکند اما  ۲ماه است که هیچ اتفاقی نیفتاده است و حدود  ۶۲نفر از کار بیکار شدهاند.
کارگر شرکت ایران قوطی ابراز کرد :کارفرمایان ادعا میکنند که کارگران به اختیار خود از شرکت
دادهاند.
خارج شدهاند اما این در حالی است که به همه ما برگه عدم نیاز 
وی اضافه کرد :حداقل بیمه بیکاری و کمترین حقوق پایه را برای ما کارگران که بیش از  ۷۹سال
سابقه داریم ،تعیین کردهاند.
این کارگر در پایان با بیان اینکه  ۱۲میلیون تومان از این شرکت طلبکار دارد ادامه داد ۲ :ماه است
بیکار هستیم و توان تامین هزینههای زندگی را نداریم.
* ادامه اعتراضات کارگران کارخانه ایران قوطی قزوین نسبت به بالتکلیفی شغلی ومعیشتی مقابل
تامین اجتماعی شهر الوند
کارگران کارخانه ایران قوطی قزوین درادامه اعتراضاتشان نسبت به بالتکلیفی شغلی ومعیشتی دست
به تجمع مقابل تامین اجتماعی شهر الوند زدند.
کارگران کارخانه ایران قوطی قزوین در ماه های اخیر باره دراعتراض به اخراج از کار و عدم
پرداخت حقوق،حق بیمه وعیدی دست به تجمع مقابل ادارات مختلف استان قزوین زدند.
برپایه گزارش رسانه ای شده بتاریخ78اردیبهشت ،مدیر کل تامین اجتماعی استان قزوین در خصوص
تجمع کارگران کارخانه مقابل تامین اجتماعی شهر الوند گفت :سازمان تامین اجتماعی هیچ نقش و

فعالیتی در خصوص فروش دستگاه های این کارخانه نداشته و کارگران بعد از اطالع از این موضوع
تجمع خود را ترک کردند.
شرکت ایران قوطی با قدمت  42ساله در زمینه تولید انواع قوطی فلزی شیر خشک ،کنسرو ،کمپوت
و رب گوجه فرنگی در شهرک صنعتی البرز استان قزوین مستقر است و پیش از تعدیل نیرو 722
کارگر داشت.
رئیس اداره تعاون،کار و رفاه اجتماعی شهرستان البرز در این خصوص گفت :شرکت ایران قوطی و
قوطی سازی آذر جزو بهترین برندهای این صنعت در کشور هستند اما مدیریت نامناسب ،آن را به
تعدیل نیروها و فروش تجهیزات برای پرداخت معوقات و دیون کارگران کشانده است.
وحید انتظاری افزود :البته مدیران شرکت کاهش تقاضا را دلیل اصلی برای تعدیل نیرو می دانند
درحالی که نباید کاهش سفارش برای این چنین شرکت هایی عامل اصلی زمین گیری و تعدیل نیرو
باشد.
وی ادامه داد :به هرحال اداره تعاون،کار و رفاه اجتماعی طبق وظایف ذاتی خود به شکایت کارگران
برای دریافت حقوق و معوقات چندماه رسیدگی کرد و پرونده شکایت آنها به مرحله اجرای حکم و
توقیف اموال شرکت رسیده است.
این مسئول اضافه کرد :در حال حاضر نگرانی کارگران از این است که مبادا اموال شرکت توسط
سایر دستگاه ها از قبیل تامین اجتماعی توقیف شود و در نهایت معوقات کارگران مثل گذشته،
پرداخت نشده باقی بماند.
وی افزود :برای رفع این نگرانی به کارگران قول داده شد که معوقات آنها از دیون ممتاز بوده و حتما
در صورت توقیف اموال شرکت ابتدا مطالبات آنان پرداخت می شود و در مرحله بعد به مطالبات
دستگاه ها رسیدگی می شود.
مدیرکل سیاسی و امنیتی استانداری قزوین نیز در این خصوص گفت :کارگران شرکت ایران قوطی
به دلیل پرداخت نشدن حقوق و معوقات خود چندین بار مقابل دستگاه های مختلف حضور یافته و
خواستار رسیدگی به مشکالت این واحد شده اند.
یوسف جهانی پور افزود:مشکل این واحد تولیدی در کمیسیون امنیت کارگری اداره کل سیاسی
استانداری قزوین مطرح شده و با حضور دستگاه های اجرایی برای حل مشکل آنها تدابیر الزم اتخاذ
شد.
وی افزود :متاسفانه بسیاری از مشکالت واحدهای تولیدی ناشی مسائل مدیریتی می باشد که در
مراحل بعد مشکالتی را برای استان ایجاد کرده است.
تجمع اعتراضی رانندگان تاکسی فرودگاه امام نسبت به نداشتن مجوز ورود به محدوده طرح ترافیک
مقابل شورای شهر تهران
روز پنج شنبه بیستم اردیبهشت ماه،جمعی ازرانندگان تاکسی فرودگاه امام واقع در جنوب تهران،
دراعتراض به نداشتن مجوز ورود به محدوده طرح ترافیک مقابل شورای شهر پایتخت تجمع کردند.

براساس گزارش منتشره ،یکی از تجمع کنندگان گفت:به این گروه از تاکسیرانها ،مجوز ورود به
محدود طرح ترافیک مانند سالیان گذشته داده نمیشود و آنها نمیتوانند مسافران خود را به مناطق
مرکزی تهران ببرند .آنها میگویند زندگیشان فلج شده و از نان خوردن افتادهاند.
تجمع اعتراضی تاکسی رانان سقز نسبت به راه اندازی دفتر تاکسی آنالین
تاکسی رانان سقزدراعتراض به راه اندازی دفتر تاکسی آنالین دراین شهر دست به تجمع زدند.
معاون حمل و نقل شهرداری و فرماندهی انتظامی از پلمپ دفتر تاکسی انالین در شهرستان سقز خبر
دادند.
برپایه گزارش منتشره بتاریخ52اردیبهشت ،رانندگان سقز از اینکه اسنپ بدون هماهنگی اخذ مجوز
از سازمان تاکسیرانی در سقز قرار فعالیت کنند ابراز نارضایتی کردند.
یکی از رانندگان اظهار کرد :مردم به راحتی به رانندگان اسنپ اعتماد می کنند رانندگانی که به
صورت شخصی و زیر نظر شرکت خصوصی فعالیت میکنند.
وی افزود :ما رانندگان زیر نظر شهرداری فعالیت میکنیم در صورتی که مشکل ایجاد شود می توانیم
به راحتی از حق خود دفاع کنند.
این راننده تاکسی در سقز عنوان کرد :اشتغال در جامعه زمانی که باعث مشکل برای یکمجموعه
فعال در شهر شود اخالقی نیست و ما رانندگان مطالبه گر حقمان هستیم.
وی گفت :چندین سال است که به مردم بر اساس تعرفه های مشخص خدمات داده ایم اما امروز عده
ای بدونمجوز فعالیت ما را با مشکل مواجه کرده اند.
یکی دیگر از این رانندگان می گوید :افرادی که به عنوان راننده در اسنپ فعالیت میکنند شغل دومشان
هست این در حالی است که رانندگان ما تنها از این راه امرار معاش می کنند .
کامل کریمیان معاون سیاسی فرماندار سقز ضمن تأیید خبر پلمپ دفتر تاکسی آنالین گفت :تاکسی
آنالین مجوز کشوری دارد اما در بند پایانی این مجوز اشاره شده است که فعالیت این سرویس دهی
منوط به پذیرش ضوابط شهرداری محل است و از آنجا که تاکسی آنالین بدون توجه به این بند اقدام
به فعالیت کرده است دفتر آن پلمپ شده است.
وی همچنین عنوان کرد :فضای سقز و نیز معیشت رانندگان تاکسی پذیرای چنین امری نیست.
تجمع اهالی روستاهای یاسوج از جمله گنجه ای ،مزدک ،گوشه و مادوان برای دریافت چادر مقابل
هالل احمر کهگیلویه و بویراحمد
جمعی از اهالی روستاهای اطراف یاسوج با تجمع مقابل هالل احمر کهگیلویه و بویراحمد درخواست
چادر کردند.
بنابه گزارشات منتشره،طی زلزله های یک هفته اخیر در شهرستان های بویراحمد و خسارت به
برخی از خانه ها ،اهالی روستاهای بویراحمد از جمله گنجه ای ،مزدک ،گوشه و مادوان با تجمع در
مقابل جمعیت هالل احمر کهگیلویه و بویراحمد در خواست چادر کردند.

تعدادی از تجمع کنندگان گفتند :خانه هایشان براثر زلزله های اخیر شکاف برداشته و دهیاری و
کالنتری هم این موضوع را صورتجلسه کردند.
اهالی روستاهای یاسوج گفتند :از شدت ترس نمی توانیم شب را در خانه هایمان سپری کنیم و از
طرفی هم نمی توانیم خانه ها را ترک کنیم ،از مسووالن استان خصوصا هالل احمر درخواست داریم
چادر در اختیارمان قرار دهند تا این بحران را سپری کنیم.
اما عزیز فیلی معاون استاندار کهگیلویه و بویراحمد گفت :چادر فقط در اختیار کسانی قرار داده می
شود که خانه هایشان دچار خسارت شده است.
مدیرعامل جمعیت هالل احمر کهگیلویه و بویراحمد در همین خصوص هم گفت :به هیچ عنوان چادر
انفرادی در اختیار افراد قرار نمی گیرد.
سید امان هللا جهانبین گفت :چادرهایی برای بیمارستان ها ،خوابگاه ها و سایر دستگاه ها برپا شده و
برای اسکان اضطراری مردم در پارک مهرورزی ،پارک والیت و اتوبوسرانی بیش از  ۰۲۲چادر
برای مردم شهر یاسوج برپا شده است.
وی عنوان کرد :کسانی که در زلزله های اخیر دچار خسارت شدند بعد از تایید کالنتری در اردوگاه
های اسکان اضطراری اسکان داده می شوند.
این مسوول عنوان کرد :نیروی انتظامی حافظان امنیت هستند و خانوارهای روستاهای اطراف شهر
یاسوج با آرامش در چادرهای اسکان مستقر می شوند.
پایان اعتصاب بازاریان بانه پس از02روزباصدوریک بیانیه
بازاریان شهربانه با انتشاربیانیه ای از پایان اعتصابشان پس از بیست وپنج روز،با امید به رسیدگی به
مشکالتشان وپاسخگویی خواسته هایشان،خبردادند.
مصدومیت 8کارگرزن ومرد مزارع نشاء برنج هزار جریب نکا بدنبال تصادف مینی بوس حاملشان
بامداد روزپنج شنبه52اردیبهشت،بدنبال تصادف مینی بوس حامل کارگران مزارع نشاء برنج با یک
کامیون در محور هزار جریب در منطقه نهالستان چل مردی 8کارگرزن ومرد مصدوم شدند.

براساس گزارش منتشره،بخشدار هزار جریب با بیان اینکه علت این حادثه انحراف به چپ کامیون
اعالم شده است گفت :مسافران مینی بوس که از کارگران مزارع نشاء برنج بودند8 ,نفر مصدوم
شدند.
محمد محمدیان با اشاره به اینکه مصدمان این حادثه 4نفر و 4نفر مرد بودند ,افزود9 :نفر از
مصدومان به بیمارستان بوعلی و 2تن دیگر به بیمارستان امام حسین نکا بستری شدند.
مرگ دلخراش کارگر جوان کارگاه بلوک زنی در دستگاه میکسر سیمان
چهارشنبه شب(73اردیبهشت)،یک کارگر جوان کارگاه بلوک زنی واقع در شهرستان خور و بیابانک
بدنبال سقوط در دستگاه میکسر سیمان،جانش را ازدست داد.

به گزارش 52اردیبشت پایگاه خبری پلیس،فرمانده انتظامی شهرستان خور و بیابانک از سقوط یک
کارگر جوان در دستگاه میکسر سیمان خبر داد.
سرگرد "نعمت خلیلی" اظهار داشت :شب گذشته ماموران انتظامی خور و بیابانک از سقوط فردی
در دستگاه میکسر سیمان در یک کارگاه بلوک زنی مطلع و بالفاصله به محل اعزام شدند.
وی افزود :ماموران با حضور در محل مشاهده کردند که جوانی  56ساله به داخل دستگاه سقوط کرده
و در اثر شدت جراحات وارده جان خود را از دست داده است.
مرگ یک کارگر ساختمانی جوان حین کار در سقز
روز چهارشنبه73اردیبهشت ،یک کارگر ساختمانی جوان حین کار در سقز بدنبال برخورد کیسه گچ
با سرش ،جانش را از دست داد.
هویت این کارگر جوان از طرف منابع خبری محلی”مظهر محمدیان“ فرزند مظفر و ساکن روستای
”تیکانلو“ سقز اعالم شده است.
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