
 0211تیرماه  32و  32اخباروگزارش های کارگری 

 کرد تیساکن فوالدشهر از تداوم اعتصاب حما ینفت یها پروژه یکارگران اعتصاب یمجمع عموم -

 از تداوم اعتصاب کوهیآل ینفت یها پروژه یکارگران اعتصاب تیاعالم حما -

 نفت شهرستان دهدز از تداوم اعتصاب کارگران یا کارگران پروژه تیحما -

 از تداوم اعتصاب کارگران نفت مانیشهرستان مسجد سل یا کارگران پروژه تیحما -

  عتصاب کارگران شرکت جهان پارسا -

پنجم  شگاهیپاال مانکاریشرکت تکاب صنعت مهر پ یجاریاست یرانندگان خودروهاتجمع اعتراضی  -

 نسبت به سطح پایین دستمزد یمجتمع گاز پارس جنوب

صنعت نفت و  یاز کارگران اعتصاب: تهران و حومه یران شرکت واحد اتوبوسرانکارگ یکایسند -

  میکن یم تیحما یمیپتروش

 ادامه تجمعات حق طلبانه کارگران کشت وصنعت نیشکر هفت تپه -

نسبت به عدم  به تجمعات اعتراضیشان هفت تپه شکریکارگران بخش دفع آفات کشت وصنعت ن -

 دامه دادندا شانیکار یقراردادها دیتمد

 راننده تاکسی معترض درشهرستان زرند 6بازداشت  -

 و بستن جاده کیتش زدن الستوآ  بی آبی چند شهر خوزستان به ی اهالی اعتراضتجمعات  -

 یآب یبندرامام در اعتراض به مشکالت ب -بستن جاده ماهشهر  -

ت،گرفتن رشوه ونداشتن نسبت به عدم پرداخت مطالبا داران بندر امام ونیکام یاعتراضتجمع  -

 ییو اجرا یتیامن ،ییقضا یها دستگاه ندگانینماحضور استراحتگاه همزمان با

دستمزدها مقابل  سطح پایین نان و متیبه قنسبت و کارگران خباز بجنورد  انینانواتجمع  اعتراضی  -

 یخراسان شمال یاستاندار

مقابل جهاد و قیمت شیر یدام یهانهاده  یبه گراننسبت  شابوریدامداران ن یتجمع اعتراض -

 معترضین شیرهایشان را به کف خیابان ریختند - یکشاورز

 متیو گوشت با ق ریتمام شده ش متیق یخوان به عدم هماعتراض دامداران خراسان جنوبی نسبت  -

 باتجمع مقابل استانداری وریختن شیربرکف خیابان فروش آن

علوفه، باال  ی، گران یبه کمبود نهاده دام نسبت یاریتچهارمحال و بخ دامداران اعتراضی تجمع -

 یمقابل استاندار و گوشت ریش متیبودن ق نییو پا دیتول یها نهیرفتن هز

 مقابل کشتارگاه مرغ نسبت به کمبودسهمیه مرغ رفسنجان یاهال جمعی از تجمعدومین روز -

 01نسبت به بالتکلیفی جم  مسکن کارکنان اخبار جام یتعاون یاعضاتجمع اعتراضی خانوادگی  -

 ساله



به  یورزش -یفرهنگ یها نیزم یکاربر رییبه تغکرج نسبت شهرک سپهر تجمع اعتراضی اهالی  -

 یخصوص مارستانیب

 درباره حمایت مالی( تهران )ایران معلمان یکانون صنف هیاطالع -

 ندرتهرا یکارگاه مبل ساز کی یدرحادثه آتش سوز همانیکارگرم 5جان باختن  -

 معدن سه چاهون بافقجان باختن یک کارگر  -

 براثر سقوطمحالت جوان معدن درکارگر جان باختن یک  -

 کرد تیساکن فوالدشهر از تداوم اعتصاب حما ینفت یها پروژه یکارگران اعتصاب یمجمع عموم*

ستند در ساکن فوالدشهر که هم اکنون در اعتصاب ه ینفت یها کارگران پروژه رماهیت ۲۲شب  شنبه سه

ضمن اعالم  یاجتماع یبا برگزار ذه،یهمکاران خود در هفشجان و ا یمجامع عموم امیپاسخ به پ

 رد یستادگیشان بر ا مطالبات  بر خواست و یخود و پافشار یهمکاران اعتصاب گریبا د یهمبستگ

  .کردند دیتأک شان یها اعتصاب تا زمان تحقق خواسته

 از تداوم اعتصاب کوهیآل ینفت یها روژهپ یکارگران اعتصاب تیاعالم حما*

بر تداوم  یاجتماع یبا برگزار کویآل ینفت یها پروژه یاز کارگران اعتصاب یشنبه جمع سه روز

 .کردند دیتأک شانیبر خواسته ها یستادگیاعتصاب و ا

 شهرستان دهدز از تداوم اعتصاب کارگران نفت یا کارگران پروژه تیحما*

شهرستان دهدز که در  ینفت یشرکتها یا از کارگران پروژه یجمع هرمایت ۲۲چهارشنبه  روز

شان به  همکاران خود اعالم کردند که تا تحقق مطالبات گریاز د تیدر حما برندیاعتصاب به سر م

 .اعتصاب ادامه خواهند داد

 از تداوم اعتصاب کارگران نفت مانیشهرستان مسجد سل یا کارگران پروژه تیحما*

که در  مانیشهرستان مسجد سل ینفت یشرکتها یا از کارگران پروژه یجمع رماهیت ۲۲چهارشنبه  روز

شان به  همکاران خود اعالم کردند که تا تحقق مطالبات گریاز د تیدر حما برندیاعتصاب به سر م

 .اعتصاب ادامه خواهند داد

  رانیآزاد کارگران ا هیاتحادکانال : منبع اخبار باال

  ت جهان پارسعتصاب کارگران شرکا*

از کارگران شرکت جهان پارس شهرستان مهران واقع در استان  ی، شمار رماهیت 42روز پنجشنبه 

 .محل تجمع کردند نیبا بستن جاده شرکت نفت دست به اعتصاب زده و در ا الم،یا

پنجم  شگاهیپاال مانکاریشرکت تکاب صنعت مهر پ یجاریاست یرانندگان خودروهاتجمع اعتراضی *

 ی نسبت به سطح پایین دستمزدمع گاز پارس جنوبمجت

پنجم  شگاهیپاال مانکاریشرکت تکاب صنعت مهر پ یجاریاست ینفر از رانندگان خودروها 41حدود 

دست به  شگاهیدستمزد در مقابل درب پاال زانیبودن م نییدر اعتراض به پا یمجتمع گاز پارس جنوب

 تجمع زدند



صنعت نفت و  یاز کارگران اعتصاب: تهران و حومه یبوسرانکارگران شرکت واحد اتو یکایسند*

  میکن یم تیحما یمیپتروش

مختلف صنعت نفت و  یها بخش یو مقاومت کارگران اعتصاب یستادگیدرود به اتحاد و ا با

 .یمیپتروش

کارگران شرکت واحد اعتصابات و اعتراضات  یکایسند ،یمیصعنت نفت و پتروش فیشر کارگران

زنان و  ان،یمعلمان، دانشجو ،یکارگران، جنبش کارگر یو ضرورت دارد تمام کند یم شما را دنبال

 تیکشان حما هر آنکه دل در گرو فرودستان دارد، از اعتصابات و اعتراضات حق طلبانه شما زحمت

 .دکنن

کننده  یتداع تانیها کار و خوابگاه طیمح یمنیکار و بهداشت و ا طیتاسف دارد که شرا یجا  

بار کار، از  مشقت اریبس یفرسا و دشوار طاقت یو با وجود گرما باشد یم یکار اجبار یاهااردوگ

 یها کتساختار شر جادیبا ا یدار هینظام سرما. دیکار محروم هست یمنیو ا یامکانات رفاه نیتر حداقل

امکانات  نیمتربلکه ک  قائل نشده تانیکار برا طیمتناسب با شرا یا نه تنها دستمزد عادالنه ،یمانکاریپ

 .است  فراهم نکرده تانیرا هم برا یرفاه

 کاهایسند نیا ۷۵اند و بعد از انقالب  فعال بوده یکارگر یکاهایسند ینفت در گذشته دارا صعنت

شدند و بعدها  دهیکار کل کشور از هم پاش یها طیدر صنعت نفت و در مح تیتوسط حاکم یبطور کل

هستند را به کارگران  تیدست ساز حاکم ییها ار که مجموعهک یاسالم یهم خانه کارگر و شوراها

 کردند که امروزه شاهد لیتحم

عدم  لیکار  به دل یاسالم یشوراها. میکارگران هست یبرا  یشتیسخت و اسفبار مع طیشرا نیا

سد راه  شهیساختار، هم نیهم لیمدافع کارگران باشد و به دل تواند یآن نم یشیاستقالل و ساختار فرما

 اتیتجربکارگران و رانندگان  شرکت واحد . اند بوده یمستقل کارگر یکاهایکارگران به سند دنیرس

و  ایدر جهت اح" یضد کارگر"کار  یاسالم یشده توسط شوراها جادیاز موانع ا یاریبس ینیع

 عوامل خانه یو مانع تراش یشرکت واحد را دارند، که مستندات سنگ انداز یکایمجدد سند ییبازگشا

شرکت  نکارگرا یکایو تلگرام سند تیبا کارفرما در سا یکار در همدست یاسالم یکارگر و شوراها

 .واحد در دسترس عموم قرار دارد

 شتیاز نظر مع کا،یمجدد سند یای، قبل از اح۴۲۳۱از سال  شیو رانندگان شرکت واحد تا پ کارگران

با تالش و اتحاد رانندگان و کارگران،  بودند که یدشوار اریبس تیکار در وضع طیسخت مح طیو شرا

معوقه  هبه مطالبات انباشته شد دنیرس یکردند و برا ایکارگران شرکت واحد را مجددا اح یکایسند

 یحدود صددرصد شیزدند که باعث افزا کایبا اتکا به سند یدست به دو اعتصاب بزرگ کارگر

 .کار رانندگان و کارگران شد طیمح تیدستمزد و بهبود وضع

  :یمیصنعت نفت و پتروش فیشر کارگران

که خودتان با مقاومت و  یاتحاد و همبستگ نیبعد از ا دیتوان یاقدام که م نیمهمتر میکن یم شنهادیپ 

تا در دراز مدت حق  دیکن جادیخودتان را ا یمستقل کارگر یکاهایسند د،یا بدست آورده یستادگیا

 تان حقوقاحقاق  یباشد و اعتصابات، اعتراضات براشما تداوم داشته  یاتحاد و همبستگ ،یخواه

 .گردد نیتضم



رقم زده و  یکارگران و جنبش کارگر یرا برا یا آموزنده اتیکارگران شرکت واحد تجرب یکایسند 

 ات،یتجرب نیانتقال ا تینظر بر اهم. کارگران، تاکنون داشته است یبرا یادیز یدست آوردها

 اریرا در اخت ییکایها مبارزه سند سال اتیتجرب داند، یخود م فهیکارگران شرکت واحد وظ یکایسند

 تیقرار داده و هرگونه حما یکارگر یها بخش ریو سا یمیصنعت نفت و پتروش یکارگران اعتصاب

 .از آنان را انجام دهد

کارگران  نیاز هم یکارگران صعنت نفت را با تعداد یکاهایموسس سند ئتیه دیتوان یشما م 

اساسنامه  بیو تصو یمجمع عموم یتجمع اقدام به برگزار نیو در اول دیکن یه اندازرا یاعتصاب

آنان انتخاب کرده و  نیخودتان از ب یواقع ندگانینما داها،یکاند یو با اعالم اسام دیینما کایسند

در  یمستقل کارگر یکایوجود سند. دیده لیمختلف تشک یها خود را در بخش یکارگر یکاهایسند

عبور دهد و از  ها بیتواند کارگران را از فراز و نش یم ،یخواه وار و ادامه مبارزه و حقدش طیشرا

از  تیحما یکه به دروغ خود را مدع ییها ها و سازمان اعتراضات کارگران توسط گروه یبهربردار

 .کند یریجلوگ نامند یکارگران م

 ۴۱۱۱ رماهیت ۲۲

 نیشکر هفت تپهادامه تجمعات حق طلبانه کارگران کشت وصنعت *

 

کارگران کشت وصنعت نیشکر هفت تپه بابرپایی تجمع  تیر، 42و 42روزهای چهارشنبه وپنج شنبه 

 :درمجتمع وایراد سخنرانی به خواسته هایشان بقرارزیر تاکیدکردند

 نیشده و محاکمه مختلس دیخلع  یکارفرما یفور خروج -1



 حقوق معوقه همه همکاران یفور پرداخت -2

 دفع آفات ژهیتمام همکاران به و یقراردادها یفور دیتمد -2

 یاخراج همکاران کار به بازگشت -4

 در مقابل کرونا گانیو را عیسر ،یعموم ونیناسیواکس -5

 



نسبت به عدم  به تجمعات اعتراضیشان هفت تپه شکریکارگران بخش دفع آفات کشت وصنعت ن*

 ادامه دادند شانیکار یقراردادها دیتمد

هفت تپه  شکریکارگران بخش دفع آفات کشت وصنعت ن ،تیر 42و 42چهارشنبه وپنج شنبه روزهای 

 .مجتمع ادامه دادند نیکارشان درا یقراردادها دینسبت به عدم تمد شانیاعتراض اتتجمعبه 



 

کارگر بخش دفع آفات کشت وصنعت نیشکر هفت تپه بدلیل تمدید 061قابل یادآوری است که حدود 

 .ی کاریشان از کاربیکارشدندنشدن قرادادها

 زرند شهرستانراننده تاکسی معترض در 6بازداشت *



نسبت به پلمب محل  زرند سطح شهردر میسیب یواحد تاکس کیدرجریان تجمع اعتراضی رانندگان 

 .نفراز معترضین بازداشت شدند6کارشان 

نفرازآنها به قید  2:،افزودخبر نیا دییدادستان زرند با تا تیر، 42برپایه گزارش رسانه ای شده بتاریخ

 .باشند یهمچنان در بازداشت م گریدو نفر د وثیقه آزادشدند ولی

 و بستن جاده کیتش زدن الستوآ  بی آبی چند شهر خوزستان به ی اهالی اعتراضتجمعات *

 ،ماهشهر، کوت عبدهللا، خرمشهر  ی خوزستان ازجملهشهرها اهالی تعدادی از، (تیر42)پنج شنبه شب

اعتراضشان را   یتجمعات یشادگان، سوسنگرد و منطقه زرگان اهواز با برگزار ه،یدیحم،یمالثان

 .ها شدند آبه رودخانه حق نیتام خواستارو بی آبی بنمایش گذاشتند به مشکلنسبت 

 

 ریاخ یکرخه در روزها ژهیخوزستان به و یها رودخانه یآب کم مشکلبراساس گزارش رسانه ای شده،

 .شد ییو آب شرب در مناطق روستا یبروز مشکل کمبود آب کشاورزمنجر به 

از  یتیبا اعالم نارضا یاز اهال یشادگان، سوسنگرد و منطقه زرگان اهواز تعداد ه،یدیحم در

انتقال آب  یها پروژه نیها و همچن ها و رودخانه آبه تاالب حق نیموجود، نسبت به عدم تام تیوضع

 .کردند یکارون ابراز نگران

اقدام به آتش  یها در ماهشهر، کوت عبدهللا، خرمشهر و مالثان از جاده یجوان در برخ نیچند نیهمچن

مختل شد اما با حضور  یقیدقا یو بستن جاده کردند که عبور و مرور خودروها برا کیزدن الست

 .ها روان شد در همه جاده کیتراف یریبدون هر گونه درگ یانتظام یروهاین

 

 یآب یبندرامام در اعتراض به مشکالت ب -هشهر بستن جاده ما*

 بندرامام –جاده ماهشهر ،معترضین به بی آبی دراستان خوزستان (تیر42)پنج شنبه شب

 .رامسدودکردند



فراخوان  کی هیبر پا یگروه شیپ یقیدقا:به گزارش یک منبع خبری محلی،فرماندار ماهشهر گفت

بندرامام  -خوزستان، اقدام به بستن جاده ماهشهر  در استان یآب یدر اعتراض به موضوع ب یمجاز

 .است یساز منیمتفرق و جاده در حال ا نیمعترض ،یانتظام نیکردند که با حضور مامور

نسبت به عدم پرداخت مطالبات،گرفتن رشوه ونداشتن  داران بندر امام ونیکام یاعتراضتجمع *

 ییو اجرا یتیامن ،ییقضا یها دستگاه ندگانینماحضور استراحتگاه همزمان با

،جمعی ییو اجرا یتیامن ،ییقضا یها دستگاه ندگانینماحضور همزمان با تیر42روزچهارشنبه 

باتجمع وایراد سخنانی اعتراضشان را  نسبت به عدم پرداخت  داران بندر امام ونیکاماز

 .مطالبات،گرفتن رشوه ونداشتن استراحتگاه بنمایش گذاشتند

 اریمشکالت بس: تجمع اعتراضی درسانه ها،رانندگان معترض ازجمله گفتندبنابه فیلم منتشره این 

استراحتگاه هم در مدت  کی یحت .انعام گرفتن رایج شده است.است، مطالبات ما پرداخت نشده است

 .ما نساخته اند یبار برا لیتحو یانتظار برا

دستمزدها  سطح پایین ونان  متیبه قنسبت و کارگران خباز بجنورد  انینانواتجمع  اعتراضی *

 یخراسان شمال یمقابل استاندار

سطح نان و متیبه قبرای اعتراض و کارگران خباز بجنورد انینانوا تیر،جمعی از 42روز چهارشنبه 

 .تجمع کردند یخراسان شمال یدستمزدها مقابل استاندار پایین 

 یبرخ دیو شا ستیبه صرفه ن پخت نان متیق نیبا ا ندیگو یم نانواهابراساس گزارش رسانه ای شده،

به . شود یم عیآرد خارج از شبکه توز اینان را کم کرده و  تیفیاست که ک لیدل نیاز نانواها به هم

توان از  یتا کنون در استان ثابت بوده است نم 32نان از سال  متیکه ق یطیدر شرا انیگفته نانوا

 .داشت تیفیک رانتظا انینانوا



 

مقابل جهاد و قیمت شیر یدام ینهاده ها یبه گراننسبت  شابوریان ندامدار یتجمع اعتراض*

 معترضین شیرهایشان را به کف خیابان ریختند - یکشاورز

 یدام ینهاده ها یدر اعتراض به گران شابوریاز دامداران شهرستان ن یجمعتیر، 42روزچهارشنبه 

از آنها شیرهایشان را به کف  وتعدادی شهرستان تجمع کردند نیا یمقابل جهاد کشاورزوقیمت شیر

 .خیابان ریختند



 

و  ریش متیخواسته دامداران از مسئوالن را اصالح ق:به خبرنگاررسانه ای گفتدامداران  نیاز ا یکی

که به  یماه گذشته آن مقدار پول 6از  نیمسئول: دانست و ادامه داد دیتول یها نهیمتناسب کردن آن با هز

 .اضافه کنند ریش متیق یبر رو دیه را باافزوده شد دیتول یها نهیهز

 دیتول نهیدر هز. میعلوفه و نهاده با مشکل مواجه هست هیما با ته نیعالوه بر ا: خاطرنشان کرد یو

دارو و درمان  مه،یاستهالک، ب ،یکارگر یها نهیهز نهینهاده و علوفه در زم هیعالوه بر ته ریش

 .نکرده است دایپ شیل گذشته افزااز سا ریش متیق یوجود دارد ول متیق شیافزا

 متیو گوشت با ق ریتمام شده ش متیق یخوان به عدم هماعتراض دامداران خراسان جنوبی نسبت *

 باتجمع مقابل استانداری وریختن شیربرکف خیابان فروش آن

باتجمع مقابل استانداری وریختن شیربرکف خیابان  تیر،دامداران خراسان جنوبی 42روزچهارشنبه 

بنمایش  فروش آن متیو گوشت با ق ریتمام شده ش متیق یخوان به عدم همتراضشان را نسبت اع

 .گذاشتند



 

علوفه، باال  ی، گران یبه کمبود نهاده دام نسبت یاریدامداران چهارمحال و بخت اعتراضی تجمع*

 یمقابل استاندار و گوشت ریش متیبودن ق نییو پا دیتول یها نهیرفتن هز

برای انعکاس بیشتر صدای  یاریچهارمحال و بخت دامداران تیر،جمعی از 42روزچهارشنبه 

 متیبودن ق نییو پا دیتول یها نهیعلوفه، باال رفتن هز ی، گران یبه کمبود نهاده دام نسبت اعتراضشان

 .اجتماع کردند یاریچهارمحال و بخت یمقابل استاندار و گوشت ریش



 

 هیمشکل دامداران ته نیدر حال حاضر بزرگتر: گفتانه ای معترض به خبرنگاررساز دامداران  یکی

نهاده  نیاما ا شود، یوارد م ینهاده با ارز دولت ندیگو یها است، مسئوالن م دام یبرا ازینهاده مورد ن

 یجار در سال تومان 6111تومان به  4111 ییلویازک ونجهی متیق رد،یگ یدامدار قرار نم اریدر اخت

 .تکرده اس دایپ شیافزا

 اریکرده است، دامداران بس دایپ شیتومان افزا 2511تومان به  011 ییلویاز ک دیکاه سف: ادامه داد یو

 .به کار ادامه دهند طیشرا نیدر ا توانند یاند و نم متضرر شده

 ریکرده است، در حال حاضر ش دایپ شیتوسط کارخانجات افزا اتیلبن متیق: دامدار ادامه داد نیا

 .شود یدوماهه پرداخت م ریبا تاخ زیآن ن نهیشده و هز یداریومان از دامدار خرت 2511 ییلویک

مولد و باردار را  یها شده است، باالجبار دام یسفره دامدار خال: معترض گفت از دامداران گرید یکی

 .میکن یروانه کشتارگاه م

اگر از دامداران  م،یتوان ادامه کار ندار ست،یمقرون به صرفه ن دیتول یفعل طیدر شرا: گفت یو

و  ریش دیو تول شوند یواحد خود م یلیورشکست شده و مجبور به تعط ها ینشود، دامدار تیحما

 .شود یبا مشکل مواجه م ندهیگوشت در آ

 مقابل کشتارگاه مرغ نسبت به کمبودسهمیه مرغ رفسنجان یاهال جمعی از تجمعدومین روز*

برای اعتراض به  رفسنجان یاهال جمعی از لی،تیر برای دومین روز متوا 42روزچهارشنبه 

 .این شهر تجمع کردند مقابل کشتارگاه مرغ کمبودسهمیه مرغ



 

مرغ به رفسنجان هستند،  هیسهم شیتجمع کنندگان خواستار افزا نیابرپایه گزارش رسانه ای شده،

 دیتول نیکه باالتر یکنند در حال نیتأم گرید یخود را از شهرها ازیمغازه داران مجبورند مرغ مورد ن

 .ردیگ یاستان در شهر خودشان صورت م

 01نسبت به بالتکلیفی مسکن کارکنان اخبار جام جم  یتعاون یاعضاتجمع اعتراضی خانوادگی *

 ساله

برای انعکاس هرچه بیشترصدای  مسکن کارکنان اخبار جام جم یتعاون یاعضا تیر، 42روزپنج شنبه 

 ،یتجار یپروژه مسکوناین  ساله دست به تجمع خانوادگی مقابل 01اعتراضشان نسبت به بالتکلیفی 

 .زدند تهران 44ساحل منطقه  دانیدر م



 

سال است که 01به  بیقر یتعاون نیعضو ا کصدیحدود :تجمع کنندگان به خبرنگاررسانه ای گفتند

 نهیهز یسرپناه و واحد مسکون کیاز  یبرخوردار یخود را برا یزندگ هیتمام اندوخته و سرما

 یپروژه، واحدها نیا یتجار یواحدها افتیدر یکه قرار بوده در ازا مانکاریاند، اما طرف پ کرده

دهد، ظاهرا با انواع ترفندها صرفا  یتعاون یاعضا لیتحو 0232ماه  وریرا ساخته و تا شهر یمسکون

ساخت بخش مختلف از  یها فروش آنها نموده و به بهانه شیو پ یبخش تجار لیمبادرت به تکم

 شرفتیپ تا  ینها یپروژه ساختمان نیسال از آغاز ا 01که پس از  ییتا جا کرده است یخوددار یمسکون

 .متوقف مانده است یدر طبقات اول و دوم مسکون زیو اسکلت کل سازه ن دهیدرصد رس یآن به س

به  یزشور -یفرهنگ یها نیزم یکاربر رییبه تغکرج نسبت شهرک سپهر تجمع اعتراضی اهالی *

 یخصوص مارستانیب

 یها نیزم یکاربر رییبه تغکرج برای اعتراض شهرک سپهر تیر،جمعی از اهالی  42روز پنج شنبه 

 .دست به تجمع زدند یخصوص مارستانیبه ب یورزش -یفرهنگ



 

و  یآموزش ،یحیسرانه تفر نیزم نیا: گفترسانه ای تجمع به خبرنگار  نیدر ا نیاز حاضر یکی

 یبخش خصوص مارستانیشهرک سپهر است که حاال قرار است در آنجا ب یواحد 0211 یخدمات

 .احداث کنند

ارائه  یبرا یمحل نجایبه ضرر مردم است چرا که قرار بود ا یاراض یکاربر رییتغ: افزود یو

 یهیتوج چیمحدوده ه نیدر ا مارستانیب نیباشد، با توجه به وجود چند یو ورزش یخدمات فرهنگ

 .ندارد

 درباره حمایت مالی( تهران )ایران معلمان یکانون صنف هیعاطال*

در مورد  نیدروغ یاخبار و ادعاها یبا جعل بعض یشده است افراد دهید یمجاز یدر فضا رایاخ

 ییبا اعالم شماره حساب ها زان،یعز نیبودن خانواده ا قهیو اعالم در مض یهمکاران زندان یبرخ

 .ندینما یهمکاران م نیخانواده اکمک به  یپول برا یآور جمع یتقاضا

همکاران بزرگوار،  یاریو  یصنف یبه همت کانون ها دارد، یمعلمان تهران، اعالم م یصنف کانون

شان به طور  مداوم انجام گرفته  از خانواده معلمان دربند با پرداخت کامل حقوق قطع شده یمال تیحما

 یها از خانواده یمال تیبه حما لیعالقمند که تما لذا از همه همکاران مسئول و. و ادامه خواهد داشت

 یشورا ت،یحماکه از طرف گروه  ییها حساب قیتنها از طر شود، یمذکور را دارند، درخواست م

که بنام افراد  ییو به حساب ها ندینما تیاقدام به حما شود، یتهران اعالم م کانون ای یهماهنگ

 اریشده در اخت تیریمدها به صورت متمرکز و  تا کمک ندیاعتماد ننما شود، یناشناخته، اعالم م

 .شود یریجلوگ یاحتمال یو از سوءاستفاده ها ردیها قرار گ خانواده

 سپاس با

 (تهران) رانیمعلمان ا یصنف کانون

 ۴۱۱۱ رماهیت ۲۱ 

 یک کارگاه مبل سازی درتهران میهمان درحادثه آتش سوزیکارگر 5جان باختن *



در  کارگر تبعه افغانستان درحادثه آتش سوزی یک کارگاه مبل واقع در5،(تیر42)پنج شنبه شب 

دراتاق استراحت دچارخفگی شدند و جان  آباد پاک دانه یعل ابانیبزرگراه آزادگان به سمت غرب، خ

 .خودراازدست دادند

 معدن سه چاهون بافقجان باختن یک کارگر *

داخل  ریکار تعم حین کار ه چاهون بافقمعدن س شرکت سنگ آهن یک کارگر ،(تیر44)سه شنبه شب

وجان خودرا ازدست  خورد شوت، ُسر  نییمتر به پا میو ن کیسنگ شکن از ارتفاع  زدانهیشوت ر

 .داد

 براثر سقوطمحالت جوان معدن درکارگر جان باختن یک *

 راكدامت ونیکامحین رانندگی  یكي از معادن شهرستان محالت ساله 42تیر،یک کارگر44روزسه شنبه

 .از ارتفاع سقوط کرد وبدلیل شدت جراحات دردم جان باخت

akhbarkargari2468@gmail.com 
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