اخباروگزارش های کارگری  12و  11خرداد ماه 2011
 صدای مستقل کارگران گروه ملی فوالد:اخراج ها را در عمل محکوم کنیم صدور حکم اخراج دو نفر از کارگران گروه ملی فوالد اهواز زنده باد همبستگی کارگران: -1دیدار جمعی از فعاالن صنفی و اعضای کانون صنفی معلمان ایران با خانواده اسماعیل گرامی
 -2بیانیه کانون صنفی معلمان ایران(تهران) پیرامون احضار و تهدید فعاالن صنفی بازنشستگان و
تداوم بازداشت غیرقانونی اسماعیل گرامی
 اعتصاب وتجمع کارگران خط  5قطار شهری تهران در ایستگاه هشتگرد برای اعتراض به عدمپرداخت  3ماه وحق بیمه ونداشتن امنیت شغلی
 فراخوان اعتصاب وتجمع اعتراضی کارگران خط  5قطار شهری تهران کانال سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران وحومه: -1امروز شنبه  ۲۲خرداد تجمع اعتراضی تعدادی از رانندگان بازنشسته شرکت واحد دراعتراض به
عدم پرداخت سنوات پایان خدمت
 -2فریبکاری عوامل مدیریت شرکت واحد در کانالهای تلگرامی در مورد موافقت با اجرای
بازنگری طبقهبندی مشاغل از بیم تجمع کارگران در مقابل شورای شهر
 کارکنان رسمی نفت برای تجمع بزرگ  ۹تیرماه اعالم همبستگی کردند جعفر عظیم زاده و دیگر دستگیرشدگان امروز آزاد شدند احضار محسن عمرانی به اداره ی اطالعات نیروی انتظامی تجمع اعتراضی خانوادگی بیماران SMAنسبت به عدم واردات داروی این بیماری به کشورمقابلمقابل وزارت بهداشت
 جان باختن یک کارگردر بلوار خلیج فارس گراش به الربراثرتصادف*صدای مستقل کارگران گروه ملی فوالد:اخراج ها را در عمل محکوم کنیم
پس از آنکه در روزهای گذشته تعدادی از پرسنل شرکت در رابطه با اخراج کارگران در دفتر
مدیریت عامل شرکت اعتراض میکنند ،یوسفی آنان را برای پیگیری این مساله به دکتر شمیلی ارجاع
میدهند.
اما قبل از آنکه هر پیگیری از سوی معاونت نیروی انسانی منتج به نتیجه شود ،پیرو طرح شکایتی
که از فروردین ماه توسط همکاران اخراجی ما در اداره کار ثبت شده بود ،صبح امروز جلسه ای در
اداره کار با حضور " غریب حویزاوی" و " حسین رضائی" تشکیل گردید و نماینده شرکت گروه ملی
فوالد حکم اخراج این کارگران را به آنها رسما ً ابالغ میکند .

با وجود اعتراض این دو همکار به ابالغیه این نماینده خودفروخته و جیره خوار مدیریت فاسد اما خط
مشترک اداره کار و نهادهای امنیتی و درهم تنیدگی آنان با مافیای فوالد ایجاب می کند که به شکایت
ها و اعتراضات اخیر فعالین کارگری در خصوص اخراجها رسیدگی نشود .
نهایتا عوامل اداره کار که بجای حفظ حقوق کارگر و حقانیت او به اهداف امنیتی و ضدکارگری می
اندیشند ،نهایت کاری که انجام میدهند از نماینده شرکت می خواهند تا حقوق و مزایای باقیمانده
"کارگران اخراجی" را پرداخت نمایند !!
به عمل کار برآید به سخندانی نیست
همکاران گرامی
اخراج هر کارگر تعرض به جنبش کارگری است پس همانطور که قبالً همنشان داده ایم متحدانه برای
حقوق تک تک کارگران می ایستیم .باید تصمیم گیران اصلی که برای عمق بخشیدن به تفرقههای پوچ
میان کارگران شبانه روز تالش میکنند و طرح و نقشه پیاده میکنند را از اقدام خود پشیمان کنیم .گروه
ملی فوالد اهواز جایی نیست که مدیر پروازی و فراری و دوستان بزدل او در آن جوالن دهند و هر
وقت اراده کردند برگه اخراج به دست کارگر بدهند .شرکت گروه ملی محیط کار ماست و این ما
هستیم که حکم اخراج یوسفی و نماینده هایش را داده ایم .
کارگران اخراجی باید بکار برگردند
*صدور حکم اخراج دو نفر از کارگران گروه ملی فوالد اهواز
امروز شنبه  ۲۲خردادماه طی جلسهای که در اداره کار اهواز جهت رسیدگی به شکایت غریب
حویزاوی و حسین رضایی برای ابقا به کار برگزار شده بود ،نماینده حقوقی کارفرما حکم اخراج این
دو کارگر را به ایشان اعالم نمود.
غریب حویزاوی و حسین رضایی روز دهم فروردین ماه با ممانعت حراست از ورود به شرکت
مواجه شدند .حراست شرکت به این کارگران اعالم کرده بود که از شرکت اخراج شدهاند .به دنبال
این اتفاق جمعی از کارگران بخشهای مختلف شرکت روز  ۵۱فروردین روبروی تاالر اجتماعات
دست به تجمع زدند و خواهان بازگشت به کار این دو همکارشان شدند .پاژنگی مدیر حراست در میان
تجمع کنندگان حاضر شد و وعده پیگیری بازگشت به کار این کارگران را داد .اما تاکنون این دو نفر
از کارگران به کار بازگردانده نشدند و از طریق مراجع قانونی و اداره کار طرح شکایت کرده و
خواهان ابقا به کار شده بودند.
با توجه به اینکه قرارداد این کارگران هنوز پایان نیافته بود اما شرکت عطف به یک بند مندرج در
قرارداد که کارفرما را مخیر به اخراج کارگران در صورت نارضایتی از آنان میکند دست به این
اقدام زده است.
غریب حویزاوی و حسین رضایی هر دو از سال  ۵۸۳۱در شرکت مشغول به کار هستند.
در طی این دو ماه کارگران همواره پیگیر بازگشت به کار همکارانشان بودهاند اما از چند ماه گذشته
اخباری که به دست کارگران رسیده حاکی از این است که هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت لیستی از
فعالین کارگری شرکت تهیه کرده که همگی آنان را به مرور و به بهانههای مختلف از کار اخراج
نماید.

کارگران گروه ملی فوالد اهواز همواره درمقابل بیحقوقهایی که کارفرما به آنها تحمیل کرده است
متحدانه و با قدرت ایستادهاند .اکنون نیز در مقابل اخراج این همکارانشان باید دست به اقدام اعتراضی
بزنند تا نقشههای کارفرما برای اخراج دیگر فعالین شرکت را خنثی سازند.
اتحادیه آزاد کارگران ایران ۲۲ -خرداد ۵۰۱۱
*زنده باد همبستگی کارگران:
 -2دیدار جمعی از فعاالن صنفی و اعضای کانون صنفی معلمان ایران با خانواده اسماعیل گرامی
اسماعیل گرامی از فعاالن صنفی بازنشستگان ،شصت و هفت روز است که به صورت غیرقانونی در
شرایط بازداشت موقت به سر می برد.

 -1بیانیه کانون صنفی معلمان ایران(تهران) پیرامون احضار و تهدید فعاالن صنفی بازنشستگان و
تداوم بازداشت غیرقانونی اسماعیل گرامی
روز شنبه  22خرداد،کانون صنفی معلمان ایران(تهران) بیانیه ای بقرارزیر پیرامون احضار و تهدید
فعاالن صنفی بازنشستگان و تداوم بازداشت غیرقانونی اسماعیل گرامی،منتشرکردک
افزایش مشکالت معیشتی ناشی از تحریمهای بین المللی و ناکارآمدی دستگاههای دولتی به همراه
تداوم فساد ساختاری و سیستماتیک ،در طی یک دهه اخیر ،قشرهای مختلف اجتماعی در ایران را با
شرایط سختی روبرو ساخته است.
در این میان وضعیت بازنشستگان ،نسبت به نیروهای شاغل وخیمتر است.

سطح نازل حقوقهای بازنشستگی در مقایسه با افزایش مداوم تورم و در نتیجه کاهش قدرت خرید،
بیماریهای ناشی از کهولت سن و عدم حمایتهای بیمهای مناسب و نیاز به اشتغال مجدد با وجود
شرایط نامناسب جسمی ،نشانههایی از وضعیت وخیم اقتصادی بخش بزرگی از بازنشستگان در
شرایط کنونی است.
در چنین بستری است که در طی یک دهه گذشته ،شاهد فعالیت های مسالمتآمیز و صنفی
بازنشستگان برای طرح مطالبات مشروع شان در سطح جامعه بودهایم .با این همه تا کنون نه تنها
پاسخ درخور و مناسبی از سوی فرادستان دولتی به این مطالبات داده نشده ،که بعضا شاهد
برخوردهای امنیتی با فعالین صنفی بازنشستگان نیز بودهایم.
برخوردهای خشونتآمیز با تجمعات صنفی بازنشستگان ،احضار و تهدید برخی از آنها همچون
محبوبه فرحزادی ،ژاله روحزاد و منیژه فروزنده  ...به مراجع امنیتی و قضایی و بازداشت و پرونده
سازی برای اسماعیل گرامی یکی از فعاالن سرشناس بازنشستگان از جمله این موارد است.
اسماعیل گرامی باوجود بیماریهای زمینهای و شرایط وخیم جسمانی ،بیش از دوماه است که در
زندان تهران بزرگ در شرایط بازداشت موقت به سر میبرد و با وجود پیگیریهای مکرر خانواده
برای آزادی موقت ،شعبه  ۲۱دادگاه انقالب با اتهام اجتماع و تبانی بخاطر حضور در تجمعات صنفی
بازنشستگان ،این فعال صنفی را به چهار سال حبس تعزیری و  ۴۰ضربه شالق محکوم نموده است.
با توجه به شرایط پیش آمده ،کانون صنفی معلمان ایران(تهران) ،ضمن دفاع از مطالبات برحق
بازنشستگان و محکوم نمودن تداوم تهدید و احضار فعاالن صنفی بازنشستگان ،بویژه تداوم بازداشت
غیرقانونی اسماعیل گرامی ،به مسئوالن دولتی و نهادهای امنیتی هشدار میدهد که تداوم برخوردهای
امنیتی با فعاالن صنفی به جای پاسخ به مطالبات ،در نهایت به گسترش اعتراضاتی منجر خواهد شد
که وقایع ابان  ۹۳در مقابل آن ناچیز است.
از نظر این تشکل صنفی ،راه حل رفع مشکالت کنونی ،پاسخ مناسب به مطالبات برحق قشر های
مختلف مردم ایران و بویژه بازنشستگان عزیز است.
*اعتصاب وتجمع کارگران خط  5قطار شهری تهران در ایستگاه هشتگرد برای اعتراض به عدم
پرداخت  3ماه وحق بیمه ونداشتن امنیت شغلی
روز شنبه  22خرداد ،کارگران خط  5قطار شهری تهران براساس فراخوانی که از قبل داده بودند
دست از کارکشیدند و در ایستگاه هشتگرد تجمع کردند تااعتراضشان را نسبت به عدم پرداخت  3ماه
وحق بیمه ونداشتن امنیت شغلی بنمایش بگذارند.

کارگران معترض با اشاره به بیتوجهی کارفرمای شرکت پیمانکاری در پرداخت مطالباتشان،به
خبرنگار رسانه ای گفتند :بیش از  151نفر هستیم که با پرداخت نشدن حقوقمان دچار مشکالت
معیشتی شدهایم .

این کارگران گفتند :اعتراض امروز خود را در حالی برپا کردهایم که جدا از سه ماه حقوق معوقه در
حال حاضر حق بیمه بهمن و اسفند  99و اردیبهشت سال جاری ( )1011کارگران به تامین اجتماعی
پرداخت نشده است.
به گفته یکی از کارگران معترض؛ بیش از صد و پنجاه کارگر در خط متروی  5تهران  -کرج فعالیت
دارند که در بخش نگهداری خط  5متروی تهران تحت مسئولیت یک شرکت پیمانکاری مشغول به
کار هستند اما حدود سه ماه حقوق و چندین ماه حق بیمه پرداخت نشده طلبکارند.
کارگران معترض در خاتمه تصریح کردند :بخش دیگری از نگرانی ما مربوط به قرار دادها است.
چون شرکت پیمانکار هنوز با کارفرمای اصلی قراردادی ندارد در نتیجه کارفرما هم از عقد قرارداد
با ما کارگران خودداری میکند.
آنها میگویند :ما فاقد امنیت شغلی هستیم و پیمانکاران هر زمانی که اراده کنند ما را از کار بیکار
میکنند.
در ادامه این تجمع؛ یکی از مسئوالن واحد عمران مترو هشتگرد با حضور در جمع معترضان ،با
کارگران گفتگو کرد.
*فراخوان اعتصاب وتجمع اعتراضی کارگران خط  5قطار شهری تهران
زمان:دوشنبه  10خرداد
مکان تجمع:مقابل ایستگاه صادقیه
*کانال سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران وحومه:
 -2امروز شنبه  ۲۲خرداد تجمع اعتراضی تعدادی از رانندگان بازنشسته شرکت واحد دراعتراض
به عدم پرداخت سنوات پایان خدمت
از آنجایی که بارها بازنشستگان با مراجعه به اداره مرکزی و مدیریت شرکت واحد پیگیری های
متعددی را انجام داده اند و هربار با وعده های توخالی مدیریت روبرو شده اند  ،امروز ۲۲خرداد
تعدادی از این بازنشستگان درمقابل اداره مرکزی شرکت واحد واقع درخیابان هنگام دست به تجمع
اعتراضی زده اند و اعالم کرده اند تا دریافت حق سنوات این تجمع ادامه خواهد داشت.

 -1فریبکاری عوامل مدیریت شرکت واحد در کانالهای تلگرامی در مورد موافقت با اجرای بازنگری
طبقهبندی مشاغل از بیم تجمع کارگران در مقابل شورای شهر
با توجه به باال رفتن فضای اعتراضی در میان کارگران شرکت واحد به دلیل عدم اجرای بازنگری
طرح طبقهبندی مشاغل ،مدیریت از ییم تجمع گسترده کارگران در مقابل شورای شهر ،عوامل خود را
در گروههای تلگرامی مربوط به کارگران فعال کرده و با فریب کاری مطالبی در مورد توافق
مدیریت با اجرای بازنگری طرح طبقهبندی مشاغل و پرداخت فوری  ۲۱درصد افزایش حقوق تا
زمان اجرای طرح ،منتشر میشود.
به کارگران زحمتکش شرکت واحد اعالم میداریم کلیه این اخبار فریبکاری مدیریت هست و
مدیریت هیچگونه موافقتی با اجرای بازنگری طرح طبقه بندی مشاغل و پرداخت دیگر مطالبات
کارگران نکرده است .به اخبار کذبی که عوامل مدیریت در کانالهای تلگرامی منتشر میکنند توجه
نکنید.
گزارش رسانه ای شده درهمین رابطه:
سه ماه بالتکلیفی پرداخت سنوات بازنشستگان شرکت واحد  /رانندگان اتوبوسرانی فردا مقابل
شورای شهر
امروز صدها نفر از بازنشستگان شرکت واحد اتوبوسرانی تهران در محوطه اداره مرکزی این
شرکت تجمع کردند .مطالبه اصلی این افراد به تعویق افتادن سه ماهه پرداخت سنوات مربوط به

بازنشستگی آنهاست .در این میان شنیده ها حاکی از آن است که بازنشستگان شرکت واحد به همراه
جمعی از کارکنان این شرکت فردا در مقابل ساختمان شورای شهر تهران تحصن خواهند کرد.
در حالی که قرار بود مبلغ مربوط به سنوات بازنشستگی کارکنان شرکت واحد اتوبوسرانی تهران که
در سال  99بازنشسته شده اند تا فروردین امسال به آنها پرداخت شود ،اما به گفته فعاالن صنفی تا
کنون صرفا دو قسط  25درصدی از مبلغ مورد نظر بازنشستگان به آنها پرداخته شده است.
ماجرای سه ماه بالتکلیفی پرداخت سنوات بازنشستگان شرکت واحد
حدود  311نفر از بازنشستگان شرکت واحد اتوبوسرانی تهران امروز برای پیگیری مطالبه دریافت
سنوات بازنشتگی خود در محوطه اداره مرکزی این شرکت تجمع کردند .البته آن طور که فعاالن
صنفی گفتند ،این تجمع قرار بود در روبهروی درب اصلی این اداره در خیابان هنگام تهران برگزار
شود ،اما به درخواست مسئوالن شرکت واحد تجمع کنندگان به داخل محوطه اداره مرکزی این شرکت
هدایت شدند.
یکی از بازنشستگان شرکت واحد اتوبوسرانی که در تجمع امروز حضور داشت ،درباره علت شکل
گیری این تجمع گفت :براساس روال همیشگی قرار بود شرکت واحد ،سنوات بازنشستگان سال  99را
تا پایان فروردین امسال به این افراد پرداخت کند .اما متاسفانه شرکت واحد دائما عمل به این تعهد
خود را به تعویق می اندازد.
وی با بیان این که مبلغ سنوات هر کدام از بازنشستگان حدود  111میلیون تومان است ،اظهار داشت:
تا کنون صرفا  51درصد این سنوات به ما پرداخت شده است؛ به نحوی  25درصد در انتهای
اردیبهشت به ما پرداخت شد و  25درصد دیگر را نیز بعد از تجمع امروز به ما پرداخت کردند.
به گفته این فعال صنفی ،تعداد بازنشستگان سال  99شرکت واحد که هم اکنون از این شرکت طلبکار
هستند ،حدود  011نفر است که حدود  311نفر از آنها در تجمع امروز شرکت داشتند.
این بازنشسته شرکت واحد همچنین تاکید دارد که مسئوالن اتوبوسرانی وعده و وعیدهای بی سرانجام
زیادی را به آنها داده اند ،به نحوی که با وجود این که در ابتدای تجمع امروز مسئوالن این شرکت به
بازنشستگان گفتند که هیچ پولی در بساط ندارند ،یک ساعت بعد از تجمع 25 ،درصد به آنها پرداخت
کردند.
این در حالی است که طبق صحبت های این فعال صنفی ،وقتی بازنشستگان شرکت واحد روز 11
خرداد برای پیگیری مطالبات خود به اداره مرکزی این شرکت مراجعه کرده بودند ،با این صحبت
مسئوالن شرکت واحد مواجه شدند که باید در ابتدای ماه آینده مبلغ الزم از سوی شهرداری واریز شود
تا آنها بتوانند  25درصد دیگر از مطالبات این بازنشستگان را پرداخت کنند ،اما مسئوالن شرکت
واحد امروز بالفاصله بعد از تجمع ،این مبلغ را برای بازنشستگان واریز کردند.
تحصن کارکنان شرکت واحد؛ فردا در مقابل شورای شهر
یکی دیگر از شرکت کنندگان در تجمع امروز بازنشستگان شرکت واحد اتوبوسرانی نیز از این خبر
داد که با توجه به این که این بازنشستگان هنوز به مطالبه اصلی خود یعنی دریافت  51درصد
باقیمانده مبلغ سنوات در اسرع وقت نرسیده اند ،فردا قرار است تجمع مشابه را در مقابل شورای شهر
تهران برگزار کردند.

این بازنشسته شرکت واحد عنوان کرد :در حالی که قرار بود براساس طرح هماهنگ سازی حقوق
شاغالن شرکت واحد اتوبوسرانی ،حقوق این کارکنان حداقل  21درصد عالوه بر افزایش سنواتی
منطبق بر قانون بودجه ،باالتر برود ،اما با وجود تایید این مصوبه توسط شهرداری تهران ،مدیرعامل
شرکت واحد جلوی اجرای این طرح را گرفته است.
به گفته این فعال صنفی ،مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران به کارکنان این شرکت گفته است
که بودجه الزم برای اجرای این طرح را در اختیار ندارد و این بودجه باید توسط شورای شهر
اختصاص یابد؛ به همین دلیل است که فردا جمعی از کارکنان شرکت واحد به همراه بازنشستگان این
شرکت برای پیگیری مطالبات خود در مقابل شورای شهر تهران تحصن کنند.
*کارکنان رسمی نفت برای تجمع بزرگ  ۹تیرماه اعالم همبستگی کردند
کارکنان رسمی نفت با انتشار تصاویری از مشتهای گرهکرده و دستبندهای سیاه به دست و اعالم
شعار “سوگ نفت” در حال اعالم همبستگی برای برگزاری تجمع بزرگ روز  ۹تیرماه هستند.
کارکنان رسمی نفت پیشتر در اولتیماتومی خطاب به مسئولین و شخص وزیر نفت هشدار دادهاند که
چنانچه تا اول تیرماه حقوقها افزایش نیابد و نحوه افزایشات عمومی حقوق  ۵۰۱۱تغییر نکند در روز
 ۹تیرماه دست به تجمع بزرگ و سراسری خواهند زد.
کارکنان رسمی نفت اعالم کردهاند که تا روز تجمع  ۹تیر و برای اعالم آمادگی و همبستگی ،اقدامات
زیادی را در دستور کار خواهند گذاشت.
اتحادیه آزاد کارگران ایران ۲۵ -خردادماه ۵۰۱۱
*جعفر عظیم زاده و دیگر دستگیرشدگان امروز آزاد شدند
بنابر تماس تلفنی کوتاهی که جعفر عظیم زاده با خانواده داشته است او از آزادی خود و دیگر
دستگیرشدگان خبر داده است.
جعفر عظیم زاده ،نرگس محمدی ،ناهید شیربیشه مادر پویا بختیاری ،سکینه احمدی مادر ابراهیم
کتابدار ،پوران ناظمی و سعید محمدی در جریان تجمع حمایت از برادران افکاری مقابل زندان عادل
آباد شیراز دستگیر شده بودند.
جزئیات دستگیری بازداشت شدگان متعاقبا ً اعالم میگردد.
اتحادیه آزاد کارگران ایران -۲۲خرداد ۵۰۱۱
درهمین رابطه:
 -2یورش نیروهای امنیتی به تجمع حمایت از برادران افکاری و دستگیری تعدادی از اعضای
خانواده افکاری و فعالین اجتماعی
امروز شنبه  ۲۲خرداد خانواده افکاری به همراه تعدادی از بستگان و فعالین اجتماعی در اعتراض به
 ۲۳۱روز انفرادی برادران افکاری مقابل زندان عادل آباد شیراز حضور یافتند.
نیروهای امنیتی اعضای خانواده افکاری و جمعی از تجمع کنندگان و فعالین اجتماعی را با ضرب و
شتم شدید دستگیر نموده و به مکان نامعلومی منتقل کردهاند.

ناهید شیربیشه مادر پویا بختیاری ،سکینه احمدی مادر ابراهیم کتابدار ،نرگس محمدی ،جعفر عظیم
زاده ،پوران ناظمی و سعید محمدی که به دیدار خانواده افکاری رفته بودند بر اساس گفته شاهدان
عینی توسط مأمورین لباس شخصی توأم با ضرب و شتم دستگیر شدهاند .به گفته خانوادههای آنها از
ساعت  ۵۱صبح تلفنهایشان از دسترس خارج شده و علیرغم تالش جدی هیچ خبر و اطالع دقیق از
آنها و مکان بازداشتشان به دست نیامده است و خانوادههایشان نیز در بی اطالعی کامل به سر
میبرند.
اخبار تکمیلی متعاقبا ً اعالم خواهد شد.
اتحادیه آزاد کارگران ایران ۲۲ -خرداد ۵۰۱۱
 -1ضرب وشتم خانواده نوید افکاری درمقابل زندان عادل آباد
سعید افکاری درتوییتر خود نوشت :خانواده ام و تعدادی اقوام امروز  ۵۰۱۱۰۸۰۲۲در اعتراض به
 ۲۳۱روز انفرادی برادرانم جلوی زندان عادل آباد حاضر شدند.
ماموران لباس شخصی مادرم ،خواهرم،پدرم ،خاله هایم وبقیه را مورد ضرب و شتم شدید
قراردادند.گوشیهای همراه را ضبط
خواهرم و یکی از زنان را بازداشت و پس از ساعتی آزاد کردند.
روز شنبه ۲۲خرداد ۵۰۱۱
*احضار محسن عمرانی به اداره ی اطالعات نیروی انتظامی
محسن عمرانی معلم و فعال صنفی ،عضو کانون صنفی فرهنگیان استان بوشهر و عضو چالش صنفی
معلمان ایران در تاریخ پنجم خرداد ماه با ابالغیه ی کتبی به اداره ی اطالعات نیروی انتظامی
احضار و در مورد فعالیت های صنفی مورد بازجویی واقع شده است .در ضمن پرونده ی ایشان به
شعبه ی  ۰بازپرسی بوشهر ارجاع شده است.
شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران پرونده سازی علیه این فعال صنفی و سایر
فعالین را محکوم نموده ،خواهان پایان دادن به این اقدامات خودسرانه و خالف قانون مقامات امنیتی
می باشد.
*تجمع اعتراضی خانوادگی بیماران SMAنسبت به عدم واردات داروی این بیماری به کشورمقابل
مقابل وزارت بهداشت
روزشنبه  22خرداد برای باری دیگر،بیماران  SMAو خانوادههایشان برای انعکاس هرچه بیشتر
صدای اعتراضشان نسبت به عدم واردات داروی این بیماری به کشوردست به تجمع مقابل وزارت
بهداشت زدند.

*جان باختن یک کارگردر بلوار خلیج فارس گراش به الربراثرتصادف
جمعه شب(21خرداد)،یک کارگر تبعه افغانستان براثر برخورد یک ماشین به وی در بلوار خلیچ
فارس گراش به الردراستان فارس جانش را ازدست داد.
akhbarkargari2468@gmail.com

