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 تجمع بازنشستگان مقابل مجلس،راهپیمای بسوی سازمان برنامه وبودجه وقرائت قطعنامه -

 :ادامه اعتراضات کارگران شهرداری ها -

 ماه حقوق 8اعتصاب وتجمع کارگران شهرداری بروجرد در اعتراض به عدم پرداخت  -1

ن شهرداری شادگان نسبت به عدم پرداخت چندماه حقوق وحق اعتصاب وتجمع اعتراضی کارگرا -2

 مشاغل یبند طبقه بیمه وعدم اجرای طرح

 حقوق ماه2 به عدم پرداخت نسبت شمال ین حفارگرااعتراض کار -

 !وی یآزاد یشوش برا یمقابل دادگسترادامه تجمع بستگان ویاران اسماعیل بخشی  -

 تجمعات اعتراضی رانندگان تاکسی دورود -

 نسبت به حراست جالل آل احمد دانشگاه تهران یساکن خوابگاه متاهلتجمعات اعتراضی دانشجویان  -

 :کارگر براثر حوادث کاری5کشته وزخمی شدن  -

 براثر سقوط از ارتفاع شهر نیشرکت مخابرات شاه جوانکارگرجان باختن  -1

 اهک آسانسوربه چمصدومیت شدید یک کارگر ساختمانی در تبریزبدنبال سقوط  -2

 حین کار براثر تصادف نابیم یکارگر شهردار 3آسیب دیدگی شدید  -2

 تجمع بازنشستگان مقابل مجلس،راهپیمای بسوی سازمان برنامه وبودجه وقرائت قطعنامه*

صبح روز سه شنبه هفتم اسفند ماه،جمعی از بازنشستگان دراعتراض به وضعیت معیشتی شان وسطح 

 یرقم بودجه همسان ساز شیو افزا 1338بودجه سال  حهیاصالح ارقام ال ایپایین مستمری ها   وبر

 05به  یسنوات بازنشستگ بیضر شیافزا نیتومان و همچن اردیلیم 555هزار و  کی زانیبه م

سازمان برنامه وبودجه و قرائت  ،دست به تجمع مقابل مجلس زدند وسپس با راهپیمایی بسویدرصد

 .عشان پایان دادندقطعنامه شان درآنجا به تجم

 :گزارش تصویری



 

 



 :ادامه اعتراضات کارگران شهرداری ها*

 ماه حقوق 8اعتصاب وتجمع کارگران شهرداری بروجرد در اعتراض به عدم پرداخت  -7

روز سه شنبه هفتم اسفند ماه برای دومین روز متوالی،کارگران شهرداری بروجرد در اعتراض به 

دست از کار کشیده ومقابل ساختمان شهرداری  ف اضافه کاری،وحذ ماه حقوق 8عدم پرداخت 

 .تجمع کردندمرکزی 

 

 

اعتصاب وتجمع اعتراضی کارگران شهرداری شادگان نسبت به عدم پرداخت چندماه حقوق وحق  -2

 مشاغل یبند طبقه بیمه وعدم اجرای طرح

خت چندماه حقوق وحق کارگران شهرداری شادگان دراعتراض به عدم پردا درابتدای هفته جاری،

 .،دست از کار کشیده ومقابل شهرداری اجتماع کردندمشاغل یبند طبقه بیمه وعدم اجرای طرح

اسفند،بدنبال اعتصاب  این کارگران،حق بیمه شان پرداخت و 7براساس گزارش رسانه ای شده بتاریخ

 .جاری داده شده است، تا آخر سالوعده پرداخت حقوق معوقه

 حقوق ماه2 به عدم پرداخت نسبت شمال یحفار نگرااعتراض کار*

 .،اعتراض کردندشانحقوق ماه2 به عدم پرداخت نسبت شمال ین حفارگراکار

ماهه حقوق خود  2شمال از پرداخت نشدن  یان حفارگراز کار یجمعبنابه گزارش رسانه ای شده،

 .خبر دادند

 .ستیماه گذشته آن ها مشخص ن 2مطالبات  فیسال هنوز تکل انیشدن به پا کیبا نزد:آنها گفتند



 نیشمال دچار مشکل شود و ا یروند باعث خواهد شد تا برند شرکت حفار نیا:این کارگران افزودند

 .شود  دهیکش یشرکت به مرز نابود

دستگاه سكوي حفاري دریایي  3و  یخشك یدستگاه دكل حفار 3با مالكیت شركت حفاري شمال 

دریایي، سیمانكاري و اسیدكاري، حفاري انحرافي، نمودارگیري از  دار در زمینه حفاري، خدمات پایه

چاه ها، راندن لوله هاي جداري، ابزار و لوازم در گردش، مهندسي گل و سیمان ، پسماند حفاري، چاه 

درایران ومنطقه فعال  نفت و گاز یها چاه یدر حوزه صنعت حفار ،پیمایي ، كنترل عملیات حفاري

 .است

 !وی یآزاد یشوش برا یمقابل دادگسترتگان ویاران اسماعیل بخشی ادامه تجمع بس*

مقابل بستگان ویاران اسماعیل بخشی باری دیگر  دست به تجمع  روز سه شنبه هفتم اسفند ماه،

 .وی،زدند یآزاد یشوش برا یدادگستر

 از اسفند7،ضمن اعالم این خبر،با صدور اطالعیه ای بتاریخ هفت تپه شکریکارگران ن یکایسند

متن کامل اطالعیه .،خبردادییالیخانم فرزانه زش وكیل یبركنار یبرا یاعمال فشار بر اسماعیل بخش

 :بقرار زیراست

  !ییالیوكیل او خانم فرزانه ز یبركنار یبرا یاعمال فشار بر اسماعیل بخش

تكذیبیه و به نوشتن  یتحت فشار قرار دادن اسماعیل بخش یاقدامات متعدد برا یدر پ یامنیت مقامات

و خانواده اش گفته اند كه وكیلش  یعدم موفقیت در این كار ، در دور جدید فشارها به اسماعیل بخش

  .را بركنار نماید یخانم فرزانه زیالب

چرا كه قرار است این وكیل به اصطالح ) یخواهند با آوردن وكیل مورد اعتماد مقامات امنیت یم آنان

با اعمال فشار بیشتر بر اسماعیل ( ن این نماینده كارگران كمك كندمورد اعتماد، به آنان در شكست

عالوه بر  یالبیالزم به ذکر  است که خانم فرزانه ز. را وادار به نوشتن تكذیبیه نمایند یو یبخش

 .تپه و فوالد اهواز است نفر از کارگران هفت نیچند لیوک ،یبخش لیوکالت اسماع

خانم فرزانه !! با همكاري قوه قضائیه مستقل یمقامات امنیت ،یبخش لیفشار بر اسماع یراستا در

دیگر در رابطه با اسماعیل  یدر پرونده ا! را به عنوان مطلع یوكیل محترم اسماعیل بخش یزیالب

  .احضار نمودند

 بینشر اکاذ قیاز طر یاذهان عموم شیبر تشو یمبن یاعالم شد که نسبت به اتهام و یالبته بعدا به و 

 چیصورت نگرفته بود و ه یبه و یاتهام میکه تفه یصادر شده است، در حال تیعدم صالح،قرار 

 .مملکت به حال خود رها شده است یکند گوی یدگیرس ها، یقانون یب نیکه به  ا ستیکس ن

اظهار  تیوجه صالح چیاز جمله استاندار که به ه ییتا اجرا یاز قضائ ن،یکه همه مسئول یحال در

تپه و قصد فراهم  کارگران هفت ندهینما یبخش لیاسماع هیب در حال مصاحبه کردن علنظر ندارد مرت

سکوت  درمصاحبه نکند تا با فراغ بال  و  لیوک ندیگو یرا دارند، م یو تیمحکوم یبرا نهیکردن زم

  .اورندیبه سر موکلش ب خواهند یو خلوت هرآن چه م

بیش از یكماه است به گروگان  یو قضای ینیتتوسط مسئولین ام یبه طور غیرقانون یبخش اسماعیل

در  یسالمت اسماعیل بخش. شود مي ینگهدار یدر بازداشتگاه امنیت یگرفته شده و به طور غیرقانون

 .خطر است



اعمال فشار  یبرا یكارگران نیشكر هفت تپه ضمن محكوم كردن اینگونه اقدامات غیر قانون یسندیكا

 .باشد یقید و شرط این كارگر زنداني م یو ب یفور یخواهان آزاد ،یبر اسماعیل بخش

 هفت تپه شکریکارگران ن یکایسند

 ۷۷اسفند  ۷

 تجمعات اعتراضی رانندگان تاکسی دورود*

یک خبرگزاری  دولتی بتاریخ هفتم اسفند ماه،بطور سربسته وشرمگینانه از تجمعات اعتراض 

 .درانندگان تاکسی شهرستان دورود طی روزهای گذشته خبردا

نسبت به  دانشگاه تهرانجالل آل احمد  یساکن خوابگاه متاهلتجمعات اعتراضی دانشجویان *

 حراست

جالل آل احمد  یساکن خوابگاه متاهلدانشجویان  روزهای دوشنبه وسه شنبه ششم وهفتم اسفند ماه،

 .دراعتراض به اقدامات حراست دست به تجمع زدند دانشگاه تهران

جالل آل  یخوابگاه متاهل هیدانشگاه تهران در خصوص تخل یدانشجوی شده،بنابه گزارشات رسانه ا

 نهیشیمتاهل در دانشگاه تهران پ انیمشکل اسکان دانشجو: حراست دانشگاه گفت یاحمد از سو

ان متاهل لحاظ و یدانشجو یبود که دانشگاه برا یرقانونیغ یها مهیدارد و در ابتدا جر یطوالن

ساکن  انیدانشجو یبرا یادیمشکالت ز لیدل نیلغو کرد و به هم یتوانه قانونکه بدون پش ییها قرارداد

 .شد جادیخوابگاه ا نیا

 استیبه ر ماه سال جاری بهمن 11 انیدانشجو یاز سو یا مشکالت، نامه نیپس از ا: افزود یو

 سیرئ یمشکالت از سو یریگیپ ژهیو تهیکم مینامه درخواست کرد نیدانشگاه ارسال شد که در ا

خوابگاه را حل کند؛ اما تا کنون  نینتوانست مسائل ا ییشود؛ چرا که معاونت دانشجو جادیدانشگاه ا

 .استنشده  یریگیپ

 یا تهیدانشکاه تهران کم ییبه نژاد، معاون دانشجو استیبا ر نیمتاهل یشورا: دانشجو اضافه کرد نیا

شورا،  نیجلسه ا نیکه در آخر ندک یم بیرا تصو یاست که تمام موارد مربوط به خوابگاه متاهل

و  ندارندشورا  نیدر مصوبات ا یریتاث چیه انیحضور نداشت و در واقع دانشجو انیدانشجو ندهینما

 نیآئ نینداشته و دانشگاه براساس ا انیدانشجو یاز سو یکه نوشته شده نظرسنج ییها نامه نیآئ

 .کند یعمل م یبدون پشتوانه قانون یها نامه

 یشورا نیبلکه ا شود؛ یدانشگاه تهران نم انیدست باال مانع اسکان دانشجو یها قانون: دش ادآوری یو

 .کرده است بیها را تصو قانون نیاست که ا نیمتاهل

که مهلت  یانیدانشجو کند یاست که فکر م نیبرداشت غلط دانشگاه ا: دانشجو خاطرنشان کرد نیا

ساکن خوابگاه نسبت به  انیکه همه دانشجو یتدر صور کنند یها تمام شده، اعتراض م اسکان آن

 یخوابگاه در صورت قبول دیتمد ه،یخوابگاه، سنوات، سرانه تغذ یخال یها خوابگاه، اتاق رساختیز

مسائل توسط  نینقض شد، همه ا یعدالت ادار وانیکه توسط د ییها مهیدر مقاطع باالتر و  جر

ها تمام شده  که مهلت آن انیاز دانشجو یتعداد کماست؛ اما دانشگاه به  یریگیدر حال پ انیدانشجو

ده گرفت در یمسائل را ناد نیمتاهل ندارد؛ دانشگاه ا انیبا دانشجو یمناسب یها محدود کرده و برخورد

 .جالل متعرضند یدر مقاطع مختلف نسبت به مشکالت خوابگاه متاهل انیکه همه دانشجو یصورت



دانشگاه با ورود به خوابگاه جالل  یها اداره خوابگاه یها رویچند روز قبل حراست و ن: افزود یو

به  یکرد و زمان هیحساب نکرده بود را تخل هیکه هنوز با دانشگاه تسو انیاز دانشجو یکیاتاق 

دادند  امکار را انج نیا یدانشجو در خوابگاه نبود و بدون اطالع و نیخوابگاه مراجعه کردند که ا

 یاتفاق در خوابگاه متاهل نیمتاسفانه ا. هم به دانشجو نداده بودند یالعنداشت و اط هیحراست حکم تخل

که فقط  ستین یمانند خوابگاه مجرد. کند یم یخوابگاه زندگ نیافتاد که دانشجو به همراه خانواده در ا

 .پسر ساکن آن باشند ایدختر  انیدانشجو

ها در داخل  است از حضور آنزمان مراجعه حر انیدانشجو: شد ادآوریدانشگاه تهران  یدانشجو

از خوابگاه خارج شدند، اما روز بعد متوجه  انیبا مقاومت دانشجو تایکردند که نها یریخوابگاه جلوگ

 .دانشجو را با خود به خارج از خوابگاه بردند لیاز وسا یکه تعداد میشد

کردند، اما  تیکاش یانتظام یرویبه ن انیاتفاق صورت گرفت دانشجو نیکه ا یزمان: ادامه داد یو

 .اتفاق نشان ندادند نیدر خصوص ا یتاکنون مسئوالن دانشگاه عکس العمل

دانشگاه  یبه سمت کو انیاز دانشجو یاتفاق تعداد نیروز گذشته پس از ا: دانشجو خاطرنشان کرد نیا

 یگوشدند، اما آنجا هم پاسخ ایرا جو هیقض نیها علت ا کل امور خوابگاه ریرفتند که از مسئول مد

 رد؛یصورت نگ اه اداره خوابگاه یاز سو یهستند و اگر اقدام فینبودند و در واقع بالتکل انیدانشجو

 .کرد میخواه یریگیدانشگاه پ استیمشکالتمان را از دفتر ر مایمستق

 :کارگر براثر حوادث کاری5کشته وزخمی شدن *

 ز ارتفاعبراثر سقوط ا شهر نیشرکت مخابرات شاه جوانکارگرجان باختن  -7

باز کردن دکل حین  شهر نیاز کارگران شرکت مخابرات شاه یکیصبح روز سه شنبه هفتم اسفندماه،

از ارتفاع  کرد، یعطار اقدام م ابانیخ ،هاشم یقمر بن هینیبام حس شده در پشت تلفن همراه اول نصب

 .دکل سقوط و در دم جان باخت یمتر13

ساله شده  35کارگر  نیصال دکل باعث سقوط و مرگ ارها شدن نقطه اتبراساس گزارشات منتشره،

 .است

 به چاهک آسانسورمصدومیت شدید یک کارگر ساختمانی در تبریزبدنبال سقوط  -2

به  در تبریز یز طبقه سوم ساختمانیک کارگر ساختمانی میانسال ا صبح روز سه شنبه هفتم اسفندماه،

 .وبشدت آسیب دید عمق چاهک آسانسور سقوط 

 حین کار براثر تصادف نابیم یکارگر شهردار 9ب دیدگی شدید آسی -2

 یشهردارکارگران نفر از  3با  یلیتر ونیکام کدستگاهیبدنبال برخورد اسفند،7بامداد روز سه شنبه

 .هرسه نفرشان شد یجد یدگید بیآس موجب مشغول بکار بودند، ابانیکه در کنار خ نابیم

مهره ها  یدگید بیدچار آس نهیگردن و قفسه س هیاز ناح نفر کیبراساس گزارشات رسانه ای شده،

جفت  یعروق اصل یپارگ لیمصدوم بدل نیسوموشده  یپا دچار شکستگ هیاز ناح گریمصدوم دو شده 

 یساق پا وجود داشت که جهت ادامه درمان به مراکز درمان( ونیآمبوتاس)پا و احتمال قطع عضو 

 .مجهزتر استان اعزام شد

akhbarkargari2468@gmail.com 

mailto:akhbarkargari2468@gmail.com


 


