
 

 6932بهمن62اخباروگزارشات کارگری

یاسوج نسبت به عدم پرداخت  یسبز شهردار یها و فضا کارگران سازمان پارک تجمع اعتراضی -

 شهر یمقابل شورا ماه ها حقوق وحق بیمه

 نسبت به عدم پرداخت ماه ها حقوق مقابل تابان شهر یساختمان شرکت کارگران یاعتراضتجمع  -

 رجندیب یراز مارستانیب

 كارگران پیماني منطقه ویژه پتروشیمي ماهشهرگزارشی درباره اعتراضات دامنه دار -

 در رفسنجان یسونوگراف نیاعتصاب متخصصادامه  -

 کرمانشاه استان  یاعتصاب مراکز سونوگراف -

 نسبت به فاجعه محیط زیستی درمسیر مسئوالن راحمدیدشت سقاوه بوتجمع اعتراضی اهالی  -

 رازیشهر ش یدر شورا یسازمان نظام مهندس انیمجر زیآم تجمع اعتراض -

 حین کاربراثرتصادف المیا یکارگر شهردارجان باختن  -

گزارش تصویری از تظاهرات درپاریس برای حمایت از اعتراضات درایران نسبت به حجاب  -

 اجباری

م پرداخت ماه ی یاسوج نسبت به عدسبز شهردار یها و فضا کارگران سازمان پارک تجمع اعتراضی

 شهر یمقابل شورا ها حقوق وحق بیمه

سبز  یها و فضا از کارگران سازمان پارک یجمع صبح روز پنج شنبه بیست وششم بهمن ماه،

 یمقابل شورا ی یاسوج دراعتراض به عدم پرداخت ماه ها حقوق وحق بیمه دست به تجمع شهردار

 .زدندشهر

 یامسال تاکنون حقوق رماهیاز ت: ان معترض گفتاز کارگر یکیخبری محلی، به گزارش یک منبع

 .نکردم افتیرا هم هنوز در ۲۹ یها ام، و حقوق معوق سال نکرده افتیدر

و به  کند یسبز را پرداخت نم یحقوق کارگران فضا د،یآ یکه م یهر شهردار: دیگو یکارگر م نیا

چرا سازمان خدمات  .ستین یسبز جز شهردار یها و فضا که سازمان پارک ندیگو یکارگران م

 دهند؟ یبه ما حقوق نم یاند ول کرده افتیحقوق معوق خود را در یشهردار یشهر

 ندیایدولتب ندهیعنوان نما که به میتوقع دار راحمدیو بو هیلویاستاندار کهگ یاز احمد: افزود درادامه  یو

 ابیا پولو خانه هیکرا یحت گرید م،یدار یکه ما چه وضع ندیاز کارگران را باز کنند، بب یکی خچالیو 

 .میذهاب ندار و

 یاز شهردار یتومان هر کارگر ونیلیم ۹۲از  شیتاکنون ب ۲۹از سال : کارگر معترض ادامه داد نیا

 . میکن یکار م یمفت یما در شهردار ایطلبکار هستند، و گو

که خودم  یاقتصاد وضع نیام، با ا شده ریاز جانم س گریکه د یکیمن : دیگو یاز کارگران م گرید یکی

 .ادامه ندارم یبرا یتوان چیه گریام دارند، د و خانواده



 د؟یکرد یکار م چه دیریماه حقوق نگ کیشما اگر  میاز خود مسئوالن بپرس دیبا: ادامه داد یو

خانه کارگر : کرد، گفت راحمدیو بو هیلویاز خانه کارگر استان کهگ یدیشد یکه انتقادها یگریدکارگر

وحقوق کارگران دفاع کنند،  است که از حق نیخانه کارگر ا فهیشده است؟ وظ درست یزیچه چ یبرا

 .نیهم روند، یو م خورند یم وهیو آبم کیک ند،یآ یاما متأسفانه در روز کارگر مسئوالن م

 نیاز کارگران بنز یکی ده،یجانشان به لب رس گریکارگران د. باشد دیبا یچرا تضاد طبقان: افزود یو

 .کند یخودکش میشهر خودش را بسوزاند ما نگذاشت یشورا یود که جلوآورده ب

 م،یکن یتجمع م مانیها اگر مطالباتمان پرداخت نشود، با زن و بچه نکهیا انیکارگر معترض با ب نیا

 .میریگ یم ینان زن و فرزندانمان را قرض یها حت ماه هیو بق میریگ یماه حقوق م ۳: اظهار داشت

ها ول  کارگران در شرکت مهیو در واقع ب کنند یتا اآلن رد نم ۲۹را از سال  ها مهیحق ب: دیگو یم او

 .شده است

هزار تومان بوده، اآلن  ۰۲۲و  ونیلیم ۱ یکار حقوق هر کارگر با اضافه ۲۹سال : اضافه کرد یو

 ما یها در خانه یو سبز وهیگوشت، م ن،یهزار تومان شده است، پروتئ ۱۲۲و  ونیلیم ۱حقوق ما 

را  مانیها و قسط خانه هیکرا تیوضع نیچطور با ا. شود ینم دایدر خانه کارگران پ وهیم. است لیتعط

 .میا داده اعتبارمان را از دست دهد، یبه ما کارگران پول قرض نم یحت گرید ،یکس م؟یپرداخت کن

ا در آب، حلوا زنم آرد و شکر ر: کارگر در ادامه که اشک در چشمانش حلقه زده بود، اظهار کرد نیا

 .ندینگو چیتا بخورند و ه دهد، یم مانیها و به بچه کند یم

 نسبت به عدم پرداخت ماه ها حقوق مقابل تابان شهر یساختمان شرکت کارگران یاعتراضتجمع 

 رجندیب یراز مارستانیب

تابان شهر که در حال ساخت  یشرکت ساختمان کارگرانصبح روز پنج شنبه بیست وششم بهمن ماه،

ماه سال جاری تا به از مهر  شانحقوقعدم پرداخت به  دراعتراضهستند، رجندیب یراز مارستانیب

 .کردند تجمع رجندیب یراز مارستانیمقابل ب امروز

کارگران را  نیشرکت تابان شهر که ا: گفت رجندیب یراز مارستانیب سیرئ ،براساس گزارش منتشره

کرده، و  افتیدر یخود را از دانشگاه علوم پزشک یها نهیهز یبه کار گرفته است تاکنون تمام

 .شرکت ندارد نیبه ا یگونه بده چیه یدانشگاه علوم پزشک

کارگران ندارد و شرکت  نیدر پرداخت نشدن حقوق ا ینقش چیه یدانشگاه علوم پزشک: افزودوی 

 .حقوقشان را خود پرداخت کند دیتابان شهر با

 نکهیا انیبا ب زین رجندیشرکت تابان شهر در ب ندهیو نما یراز مارستانیب یپروژه ساختمان مسئول

 نیاز ا یبخش: ماه پرداخت نشده است گفت 4پروژه به مدت  نیا ینفر از کارگران ساختمان 05حقوق 

 .پرداخت خواهد شد دیتا قبل از سال جد یو بخش ندهیمعوقات تا دو هفته آ

شود  یرفع م گریروز د 05تا  8ود آمده بود که شرکت بوج نیدر ا یمشکل داخل نکهیا انیبا ب یعامر

تومان از شرکت  ونیلیم 055کارگران در مجموع  نیا: و حقوق کارگران پرداخت خواهد شد افزود

 .شود یپرداخت م ندهیاز آن تا دو هفته آ یطلب دارند که بخش

 كارگران پیماني منطقه ویژه پتروشیمي ماهشهرگزارشی درباره اعتراضات دامنه دار



شود كه اعتصاب غذا  یك ماهي مي» : پیماني منطقه ویژه پتروشیمي ماهشهر یکی از کارگران

اما دیدیم نتیجه نداد و كسي هم نپرسید دردتان چیست؟ مجبور شدیم به . رویم رستوران نمي. ایم كرده

. «شویمدامان فرماندار  به شدیم دست وراي نگرفتیم و مجب باز هم نتیجه. اداره كار مراجعه كنیم

اگر عمل شد كه چه . هایشان عمل كنند منتظریم به وعده»: گوید زند و با ناامیدي مي پوزخند مي

 .«بهتر، اگر نه باید فكر دیگري بكنیم

مان را به  امنیت شغلي. كنند كنیم، با ما برخورد مي هر موقع هم اعتراض مي»: ردیگ معترضكارگر

ها كه  حراست شركت. اند ان را از اطالعات ماهشهر خواستهبارها برخي از همكارانم. اندازند خطر مي

 .«گویند سخن مي تهدیدكنند و از در  خوانند و توبیخ مي مرتبا ما را مي

قراردادهاي . اعتصاب در صنعت نفت را پایاني نیستبهمن ماه،62بنابه گزارش رسانه ای شده بتاریخ

دهاي رسمي، معین، موقت و پیمانكاري بسته قراردا  چهارگانه وزارت نفت با كارگران كه در قالب

. صورت جدي در فاز تبعیض برده و همین تبعیض صداي كارگران را درآورده است شده، كار را به

تفاوت دریافتي بین چهار تا پنج میلیون تومان در قالب تبعیض نقدي و مزایایي مانند دریافتي بابت بدي 

آن است، چالش جدي كارگران با قراردادهاي پیماني  كه چاشني غیرنقدي... وهوا، حق مسكن و آب

هاي ماهشهر را بریده اما  توفان شن و خاك امان كارگران پیماني منطقه ویژه پتروشیمي. شده است

وهوایي است كه  شان همان حق آب سبب نشده تا دست از اعتراض بردارند كه یكي از موارد اعتراضي

مدت سه روز در  آخرین صداي كارگران در این بخش به . است  گیرند و از آنها دریغ شده دیگران مي

روز عزاست / عزا عزاست امروز »: دادند آنها در این تجمع اعتراضي شعار مي. ماهشهر شنیده شد

 «هواست امروز یرو/ کارگر یزندگ/ امروز

دست به هاي پتروشیمي این منطقه  سومین روزي بود كه كارگران پیماني مجتمع (بهمن60)دیروز. 

. نتیجه ماند، دست به دامان فرماندار جدید شدند اعتراض زدند و پس از آنكه اعتصاب غذایشان بي

 .حاال فرماندار به آنها وعده داده تا مشكالتشان را برطرف كند 

قدر صدایش گرفته بود كه به سختي حرف  از كارگراني كه در این تجمع حضور داشت، آن یكي

هاست كه كارگران پیمانكار حق  هاي بندر ماهشهر سال نطقه ویژه پتروشیميدر م»: گوید مي. زد مي

تومان حقوق  یلیونسال سابقه كار، ماهي دو تا دوونیم م ۱١تا  ۱١با . كنند واقعي خود را دریافت نمي

برابر من چیزي  كنم، اما فرد دیگري با همین سابقه كار یا حتي كمتر، حداقل چهار تا پنج  دریافت مي

 .«گیرد د هفت تا هشت میلیون تومان حقوق ميحدو

هاي ما به تبعیضي است كه بین نیروهاي قراردادهاي  ض اعترا»: دهد گیرد و ادامه مي نفس مي كمي

هر سه نوع قرارداد كارگري، مزایاي بهتري از . رسمي، معین و موقت با نیروهاي پیماني حاكم است

 .«ما دارند

 ٠۲هاي سازماني یا  مزایاي غیرنقدي مانند خانه. مزایاي نقدي استاینها فقط »: دهد ادامه مي او

البته قراردادهاي . هم هست... میلیون ودیعه مسكن، پروازهاي رایگان، خدمات درماني رایگان و

 .«تندگونه نیس ها مواجه هستند، اما دو قرارداد دیگر این موقت هم كمي با مشكل در این زمینه

 !لودگي هوا نداردهاي ما هم فیلتر آ ریه 

بینیم فرد دیگري با  وقتي مي»: گوید آلود این روزهاي خوزستان مي وهواي خاك كنایه در مورد آب به

گیرم، چه حالي باید باشم؟ كارگري كه در  گیرد و مِن نوعي نمي وهوا مي یك قرارداد دیگر حق بدي آب

پتروشیمي را  نایعه نیست و آلودگي صكند، فقط با این مشكل مواج وهواي ماهشهر كار مي این بدي آب



حاال چه فرقي است بین كارگران پیماني كه این مزیت را ندارند و دیگراني كه . كشد هم نفس مي

 .«هاي ما فیلتر آلودگي هوا دارد و آنها نه؟ دارند؟ به فرماندار گفتیم آیا ریه

 شناسد وزیر نفت هم ما را به رسمیت نمي 

درصد تولید بر دوش همین  ١۲»: گوید كند و مي سوي وزیر نفت گالیه ميشدن از  گرفته نادیده از

اند كه بالغ بر  هزار نفر فعال ۱۲هاي ماهشهر  در منطقه ویژه پتروشیمي. نیروهاي پیمانكاري است

نظر  دراگر بخواهید كل صنعت پتروشیمي را . نفر از آنها كارگران پیماني هستند ۳۲۲هزارو  پنج

هزار نفر در این صنعت، از كارگران پیماني هستند كه حتي وزیر نفت هم آنها را  ٠۲بگیرید، بالغ بر 

ما ! بیند بیند و ما را اصال نمي وزیر فقط قراردادهاي موقت به باال را مي. شناسد به رسمیت نمي

 .«!برایشان اصال وجود خارجي نداریم

آن را داده بود و تنها به قراردادهاي  او به تغییر وضعیت قراردادهایي است كه وزیر نفت وعده اشاره

 .نگاهي به كارگران پیماني نیست كه نیست شد و خبري از نیم موقت ختم مي

 كنند كنیم، برخورد مي اعتراض مي 

كنیم، با ما  هر موقع هم اعتراض مي»: گوید هاي همكارش مي دیگري هم در ادامه حرف كارگر

بارها برخي از همكارانمان را از اطالعات . اندازند طر ميمان را به خ امنیت شغلي. كنند برخورد مي

سخن  تهدیدكنند و از در  خوانند و توبیخ مي ها كه مرتبا ما را مي حراست شركت. اند ماهشهر خواسته

حاال اما امیدوار به فرماندار جدید منطقه هستند كه . گوید این را با اندكي چاشني خشم مي. «گویند مي

 .تشان را مرتفع كندوعده داده مشكال

كه بدانیم  شبه حل شود، همین سال ایجاد شده یك ۳۲تا  ۹۲اي كه در انتظار نداریم مسئله»: وی افزاید

 .«دارند برایمان كافي است مي ها گام بر مسئوالن در جهت رفع این تبعیض

كار را ... مای نفر تجمع كرده ٠۲۲وحوش هزارو  حول»: گوید اید؛ مي چه تعداد تجمع كرده پرسم مي

هاي  از همه شركت. تعدادي ماندند كه كار شركت نخوابد و تعداد دیگر تجمع كردیم. تعطیل نكردیم

 .«پتروشیمي تعدادي در تجمع حاضر شدند

 واسطه توافق با فرماندار پایان تجمع به 

؛ به توافق رسیدیم و ...امروز سومین روز و روز پایاني بود»: گوید از توافق با فرماندار مي دیگري

،  قرار شد قبل از عید، پاداشي در قالب كارت هدیه به كارگران پیماني بدهند و  بعد از عید نیز، سه

در جهت بهبود  نروردیبندي مشاغل را از اول ف ها اضافه كنند و طرح طبقه چهار آیتم را به دریافتي

 .«ها اعمال كنند دریافتي

اما . رویم رستوران نمي. ایم شود كه اعتصاب غذا كرده یك ماهي مي»: گوید یكي دیگر از كارگران مي 

باز هم . دیدیم نتیجه نداد و كسي هم نپرسید دردتان چیست؟ مجبور شدیم به اداره كار مراجعه كنیم

: گوید زند و با ناامیدي مي پوزخند مي. «دامان فرماندار شویم هب شدیم دست وراي نگرفتیم و مجب نتیجه

 .«اگر عمل شد كه چه بهتر، اگر نه باید فكر دیگري بكنیم. هایشان عمل كنند منتظریم به وعده»

 سال سابقه ۱١ساله با  قرارداد یك 



. كند ییر ميكنیم و فقط پیمانكار تغ سال است اینجا كار مي۱١اغلب ما »: گیرد را پي مي اش گله

اینجا اصال امنیت شغلي . بندد ساله مي بندد و با ما هم قرارداد یك ساله با شركت قرارداد مي پیمانكار یك

 .«در كار نیست

 هاي عرصه پتروشیمي در كار است پاي غیردولتي 

 ۱۳تا  ۱۹كنم حدود  فكر مي»: گوید مي. پرسم منطقه مي  هاي پتروشیمي او درباره تعداد مجتمع از

تعدادي زیرمجموعه هلدینگ شستا و تعدادي زیرمجموعه هلدینگ . پتروشیمي در منطقه وجود دارد

گوید با واقعیت به  تعدادي كه این كارگر مي. «البته بقیه هم در اینجا سهم دارند. فارس هستند خلیج 

دیشد و كاري ان رسد این كارگر هم فقط به معیشتش مي میزان درخور توجهي فاصله دارد و به نظر مي

مجتمع پتروشیمي وجود دارد كه  ۹٠براساس آخرین اخبار در منطقه حدود ! ترها ندارد به كار بزرگ

اصالح این روند حاكم در قراردادها مختص به صنعت نفت . همچنان مشغول به كار در منطقه هستند

رسد باید فكري  نظر ميحال به  زند، بااین نیست و تقریبا در تمامي مناطق آزاد، این اخالل موج مي

اي براي تغییر قوانین مربوط به مناطق ویژه و آزاد در ُبعد كارگري و همچنین تجدیدنظر در  ریشه

در شرایطي كه دولت پول . نیست كمالبته اما و اگرها در این مورد هم . قراردادهاي صنعت نفت كرد

هزار نفر شاغل در صنعت  ٠۲ پرداخت حقوق كارمندان خود را ندارد و وزیر نفت هم معتقد است

 .توان امیدي به تغییر چنداني داشت اند، نمي نفت كافي است و باقي شاغالن فقط بار مالي ایجاد كرده

دراعتراض به عدم زیتبر جانیآذربا دانیهمسطح م ریکارگران پروژه بزرگ تقاطع غنامه سرگشاده  -

 پرداخت ماه ها حق بیمه

دراعتراض به عدم زیتبر جانیآذربا دانیهمسطح م ریزرگ تقاطع غکارگران پروژه بنامه سرگشاده 

 پرداخت ماه ها حق بیمه

طی نامه ای سرگشاده اعتراضشان زیتبر جانیآذربا دانیهمسطح م ریکارگران پروژه بزرگ تقاطع غ

 .رانسبت به عدم پرداخت ماه ها حق بیمه رسانه ای کردند

کارگر رسیده 00رگشاده اعتراضی که به امضای به گزارش یک منبع خبری محلی در این نامه س

 :است ازجمله آمده است

 کارگران یفیشورا تا بالتکل یاعضا یاز وعده ها/ زیتبر یپروژه عمران نیمشکالت کارگران بزرگتر

 نیمسئول یتوجه یب اثردر ( جانیبزرگ آذربا دانیپروژه م) تبریزشهرعمرانی پروژه  نیدر بزرگتر

 بهشتی، از ارد(پروژه یاجرا یمتول)زیسازمان عمران تبر تیریمد یریپذ تیو عدم مسئول یشهردار

پرداخت  یاجتماع نیتام مهیبه اداره ب مانکاریپ تیکسر شده از صورت وضع مهیحق ب 62ماه سال 

 .نشده است

 یهرگونه اتفاق کهیمواجه شده اند ؛  در صورت مهیپروژه با مشکل ب نیا کارگرانتمام  لیدل نیبه هم

شوند و  یم یریدچار مشکالت فراوان و جبران ناپذ د،یبه وجود آکارگران  یاجرا پروژه برا نیح

 یو معاونت عمران  ایو مهندس اشرف ن ییشورا شهر از جمله دکتر بابا یاعضا دیبازد یامر ط نیا

 ونهچگیماه ه 3از  شیداده بودند که با گذشت ب یریگیکه قول پ دهیبه اطالع شان رس زیتبر یشهردار

 .صورت نگرفته است یاقدام

 در رفسنجان یسونوگراف نیاعتصاب متخصصادامه 



و  یولوژیراد نیمتخصص یدر رفسنجان همسو با اعتراضات سراسر یسونوگراف نیمتخصص

از روزچهارشنبه بیست وپنجم بهمن ماه دراعتصاب «یخودارجاع»دراعتراض بهکشور  یسونوگراف

 .هستند

اعتصابات، علت آن را مطالبات  نیا دییضمن تا یدکتر جعفر احمدی،به گزارش یک منبع خبری محل

و  یولوژیراد نیمتخصص یاعتراضات همسو با اعتراضات سراسر نیندانسته و اعالم کرد؛ ا یمال

توسط وزارت بهداشت و درمان به  یدادن مجوز انجام سونوگراف یدر پکشور  یسونوگراف

 .ت گرفته استصور «یخودارجاع» مانیزنان و زا نیمتخصص

را  یسنوگراف یخصوص دقت و سالمت کار تخصص نیدر ا ماریب یاساسا خودارجاع،افزود یو

 یو سونوگراف یولوژیراد یو دولت یخصوص یو کارکنان بخشها نیلذا متخصص کند،یخدشه دار م

 .مراکز خود نمودند یلیاقدام به تعط روزیرفسنجان هم گام با اعتراض هم صنفان خود از د

 .هستند نیخدمات به مراجع هیآماده ارا یاطر نشان کرد بخش اورژانس مراکز دولتخ یو

 کرمانشاه استان  یاعتصاب مراکز سونوگراف

دست به در سطح کرمانشاه یمراکز انجام سونوگراف تیاکثرروزچهارشنبه بیست وپنجم بهمن ماه،

 .نداعتصاب زد

 دیاستان کرمانشاه با تائ یگاه علوم پزشکمقام مطلع در دانش کیبه گزارش یک منبع خبری محلی، 

فقط مختص  یکشاندن مراکز سونوگراف یلیبه تعط: در سطح استان گفت یاعتصاب مراکز سونوگراف

 نیکه ا  یبخشنامه قانون کیو در سراسر کشور آنان در اعتراض به ابالغ  ستیاستان کرمانشاه ن

به موضوع  یدگیمات وزارت بهداشت در حال رساند اما مقا دهیکش ارمراکز با آن مخالفند دست از ک

 .مراکز مجددا اقدام به کار خواهند کرد نیا ندهیآ یروزها یبوده و ط

 نسبت به فاجعه محیط زیستی درمسیر مسئوالن راحمدیدشت سقاوه بوتجمع اعتراضی اهالی 

رماندار ف یاستاندار با همراه یمعاون عمران یلیف زیعزروزپنج شنبه بیست وششم بهمن ماه،

مارگون و محل  مانیاز مسووالن از کارخانه س یگریاستان و جمع د یعیمنابع طب رکلیمد راحمد،یبو

 ریمردم دشت سقاوه با حضور در مس دیبازد نیا نیکردند که در ح دیبازد راحمدیبو یمیاحداث پتروش

 .منطقه اعتراض کردند نیدر ا یمیبه احداث پتروش تبسمسووالن ن

منطقه  نیدر ا راحمدیبو یمینسبت به احداث پتروش یوه با در دست داشتن پالکاردهادشت سقا یاهال

 .اعتراض کردند

 یها یطرح آلودگ نیا: روستا اظهار کردند نیا یاز اهال یبرخبه گزارش یک منبع خبری محلی،

موجودات زنده و انسان و  یرو یادیاثرات ز شود یم دیطرح تول نیدارد و مواد که از ا یادیز

 .طرح خواهد گذاشت نیدر ا نیشاغل

 لیو رود بشار به دل گذارد یرو به نابود م ستیز طیطرح مح نیا یانداز که با راه کنند یم انیب آنها

 .شود یم آب یخشک و ب راحمدیبو یمیخوراک طرح پتروش یپمپاژ آب برا

 نیاهد گفت که اباره خو نیدر ا یکه سووال کن یاز هر کارشناس: دشت سقاوه گفت یاز اهال یکی

 .خواهد زد یادیضربات ز ستیز طیطرح به مح



و تنها بر  ندیگو یطرح سخن نم نیا یایخطرات و مزا ب،یچرا تا کنون مسووالن از معا: ادامه داد او

 .کنند یتمرکز م ییهزار نفر اشتغالزا یرو

 سمیو اکوتور یگر ومدر ب یدشت سقاوه استعداد فراوان نکهیا انیدشت سقاوه با ب یاز اهال گرید یکی

نو و  یها طرح دیپنهان کرد و با ییظاهر قشنگ اشتغالزا ریطرح را ز بیمعا دینبا: کرد انیدارد، ب

 .کرد فیتعر داریپا ییمنطقه جهت اشتغالزا نیمتناسب با ا

 یها از جمله طرح یرز و توت فرهنگ گل دیتول ،یا گلخانه یها طرح ،یصنعت یدامدار: افزود یو

 .در منطقه دشت سقاوه به آن پرداخت توان یاست که م

 یگلخانه ا یها طرح یصنعت یدامدار زهیمکان یمدرن کشاورز یرو در گسترش گردشگر رونق

 گهید یها طرح یلیخ. ……و  یگل رز توت فرنگ دیتول

 هیمنطقه گال نیدر ا یخوار نیها و زم نسبت به استعالم نیمعترض نی، همچنبنابه گزارش همین منبع

 یخوار نیزم یایمقابله با ماف یاستاندار خواستند تا در خصوص تا برا یند و از معاون عمرانداشت

 .به مردم دهند یالزم را صورت دهد و پاسخ یها یریگیمنطقه پ

و  شان را در مقابل مردم انجام دهنداز مسووالن خواستند که تعهدات نیدشت سقاوه همچن یاهل

 ..مردم باشند یپاسخگو

 رازیشهر ش یدر شورا یسازمان نظام مهندس انیمجر زیآم ضتجمع اعترا

در اعتراض  رازیش یو سازندگان نظام مهندس انیاز مجر یجمعپنج شنبه بیست وششم بهمن ماه،روز

 .شهر تجمع کردند یساختمان شورا یجلو ،یساختمان یاز ساخت و سازها صالحیذ یبه حذف مجر

کردند  انیبا حضور در جمع معترضان ب زیشورا ن گانندینما یبرخبه گزارش یک منبع خبری محلی،

 نیشورا بوده که قابل رفع است و در هم یسوء برداشت از نامه ارسال کیآمده،  شیکه مسئله پ

 جادیاست مشکل ا دیقرار گرفته و ام بیبه شورا ارائه شده که مورد تصو یتیدو فور یطرح نه،یزم

 .برطرف شود یشده به زود

 حین کاربراثرتصادف المیا یشهردار کارگرجان باختن 

 المیا یشهردار یحوزه خدمات شهر یاز کارگران شرکت یکروزسه شنبه بیست وچهارم بهمن ماه،ی

و جان خود  شود یگرفته م ریآمدن با دنده عقب راننده ز نییپا نیحمل زباله در ح نیکه در پشت ماش

 .دهد یرا از دست م

در  المیا یشهردار یمسئول روابط عموم ،یمحمد سلطان ،شد بهمن رسانه ای62برپایه گزارشی که 

را به خود اختصاص داد، اظهار  المیدر استان ا یمجاز یخبر، که به سرعت فضا نیواکنش به ا

بهمن رخ داد و کارگر فوت شده از  64شنبه روز سه قهیدق 06و  0اتفاق ساعت  نیمتاسفانه ا:   کرد

 .بود یهردارش یشهر دماتحوزه خ یکارگران شرکت

 گزارش تصویری از تظاهرات درپاریس برای حمایت از اعتراضات درایران نسبت به حجاب اجباری

روزپنج شنبه بیست وششم بهمن ماه جمعی از زنان :6932بهمن ماه62-اخباروگزارشات کارگری

ای تشکل های زنان فرانسه  وزنان ایرانی مقیم فرانسه بر* ومردان در پاریس بدنبال فراخوان

نزدیک )حمایت از اعتراضات زنان درایران نسبت به حجاب اجباری دست به تجمع در میدان ینا
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 !هممیهنان آزاده

در پشتیبانی از مبارزات زنان ایران علیه حجاب اجباری، به دعوت تعدادی از انجمن های فمینیست 

در فرانسه ازجمله هماهنگی فرانسه برای البی اروپایی زنان و جامعه زنان ایرانی برای دمکراسی ، 

 .برگزار می شود« حکومت اسالمی ایران» تی در مقابل سفارتتظاهرا

 02تا  03از ساعت  6508فوریه  00روز پنج شنبه :زمان
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