
 9911مرداد ماه  62اخباروگزارشات کارگری 

 :دربهارستان یاستخدام یفیازمعلمان کشور نسبت به بالتکل یاعتراضات جمع ادیفر -

کشورنسبت به  ینهضت سوادآموز ارانیآموزش ینشدگان آزمون استخدام  رفتهیپذ یتجمع اعتراض+

 مقابل مجلس یاستخدام یفیبالتکل

 مقابل مجلسخصوصی کشور نسبت به بالتکلیفی شغلی ومعیشتی معلمان مدارس اعتراضی تجمع +

 کشور نسبت به عدم تبدیل وضعیت مقابل مجلس یمعلمان قرآن قراردادتجمع اعتراضی +

 برق یها روگاهیون یمینفت وپتروش عیروز اعتراضات کارگران صنا نیدهمگزارشی ازشانز -

 یو وعده ها یشتیومع یشغل یفینسبت به بالتکل اعتراضات کارگران کارخانه هپکو اراکادامه  -

 مسئوالن یتوخال

سلایر تجمعات اعتراضی کارگران کارخانه کنتورسازی ایران نسبت به بالتکلیفی شغلی ومعیشتی و  -

 وعده های پوچ مسئوالن ادامه دارد

 تجمع مقابل فرمانداری شهرستان شوش  آغاز سومین ماه اعتراضات کارگران هفت تپه  با -

 در راه احقاق حقوق برحقشاناهواز رهیپسماند صف تیکارگران ساادامه کنش های دامنه دار  -

  منتقل شد یطالقان مارستانیزاده به اورژانس ب میجعفر عظ -

 «جهان صنعت»روزنامه  فینگاران آزاد تهران در مورد توق روزنامه یانجمن صنف هیانیب -

مقابل بانک مسکن ساله  21نسبت به بالتکلیفی  مسکن مهر برازجان  انیمتقاض یاعتراض اتتجمع -

 دشتستان یو فرماندار

 سقوط از ارتفاعجان باختن یک کارگر ساختمانی جوان در بهشهر براثر  -

 :فریاد اعتراضات جمعی ازمعلمان کشور نسبت به بالتکلیفی استخدامی دربهارستان*

کشورنسبت به  ینهضت سوادآموز ارانیآموزش یآزمون استخدام نشدگان  رفتهیپذ اعتراضی تجمع+

 مقابل مجلس بالتکلیفی استخدامی

 ینهضت سوادآموز ارانیآموزش یآزمون استخدام نشدگان  رفتهیپذمرداد،جمعی از  12روز یکشنبه 

از سراسر کشورخودرابه پایتخت رساندند تا با برپایی تجمعی دیگر مقابل مجلس صدای اعتراضشان 

 .را برای باری دیگر کشورنسبت به بالتکلیفی استخدامی منعکس کنند



 

خود  یشغل تیوضع ریگیکشور به تهران آمده تا پ یمناطق و نواح ریکه از شهرها و سامعترضین 

 یآزمون استخدام یبعد از برگزار: گفتندشان به خبرنگار رسانه ای عتراضا لیدال حیباشند، در تشر

آزمون با کسب حد  نیتعداد حدود شش هزار نفر نتوانستند در ا ،ینهضت سوادآموز ارانیآموزش

 یها در سال نکهیو ا یشغل یو سوابق باال  شوند که باتوجه به باال رفتن سن رفتهیپذ ینمره قبول صابن

خواهان آنها وجود ندارد، یبرا یگریشغل د چیفرصت ه نیشانس استخدام شدن را ندارند و همچن ندهیآ

 .جذب در آموزش وپرورش هستند

با کسب نمره باالتر از  ارانیآموزش یکنندگان آزمون استخدام درصد از شرکت07: افزودند معترضان

آزمون که رتبه  نیکه در ا یبه افرادکه  ست یدرحال نیا. کسب کردند ینمره قبول از،یامت 277از  07

ن آزمون یکه در ا یارانیو آموزش. قبول شوند 07بدست آورده بودند، کمک شد با کسب رتبه  50

افراد که  نیبه ا میما انتظار داشت. اند آورده 50از  تر نییهستند که رتبه پا یاند، کسان نشده رفتهیپذ

 .اند، کمک شود در مناطق محروم بکار گرفته سواد یبا سواد کردن افراد ب یعمر خودرا برا یسالها

 یروهایخود با ن سهیبا مقا ینهضت سوادآموز ارانیبا ناعادالنه خواندن آزمون آموزش  معترضان

 یشدند؛ اما برا انیآنها بدون آزمون وارد دانشگاه فرهنگ: افزودند ،یدبستان شیپ سیالتدر حق

 راست که قرا یدر حال نیا. شود یمحسوب م ضیتبع نیا امد؛یبه وجود ن یطیشرا نیچن ارانیآموزش

 .میا اما حاال پشت سد آزمون مانده میسال کار، در وزارت آموزش و پرورش استخدام شو 1بود پس از 

اند،  ها مثل سربازمعلمان آزمون را حذف کرده گروه ریسا یبرا نکهیا انیدهندگان با ب آموزش نیا

 نیدهندگان نهضت سالها با کمتر روا بدارند؛ آموزش ضیدهندگان تبع در مورد آموزش دینبا :گفتند

 .ارندرا د شتریاند و استحقاق توجه ب کشور کار کرده ییدستمزد در مناطق دورافتاده و روستا

 مقابل مجلسخصوصی کشور نسبت به بالتکلیفی شغلی ومعیشتی معلمان مدارس اعتراضی تجمع +

معلمان مدارس  ،جمعی ازدرفصل تابستان سال جاریمرداد برای سومین بار 12یکشنبه روز 

خصوصی کشورهم درتهران حضوربهم رساندند وباتجمع مقابل مجلس ضمن بنمایش گذاشتن 



اعتراضشان نسبت به بالتکلیفی شغلی ومعیشتی،خواهان تعیین تکلیف نهایی با قرادادها و وضعیت 

 .استخدامیشان شدند

 

کشورنسبت به بالتکلیفی شغلی ومعیشتی  تجمع اعتراضی معلمان مدارس خصوصی :درهمین باره

 مقابل مجلس برای دومین بار در ماه جاری

تیربرای دومین بار درماه جاری، معلمان مدارس خصوصی کشور درادامه  11روز یکشنبه 

اس هرچه بیشتر صدای حق اعتراضات دامنه دارشان نسبت به بالتکلیفی شغلی ومعیشتی برای انعک

 .طلبانه شان خودرا به پایتخت رساندند و دست به تجمع مقابل مجلس زدند

معلمان آزاد شاغل در مدارس غیرانتفاعی حاضر درتجمع اعتراضی که تحت پوشش قانون کار به 

صورت ساعتی کار می کنند و بیمه آنها به صورت ساعتی به حساب سازمان تامین اجتماعی واریز 

سوم آنها  دهیم اما یک ما همان کار معلمان رسمی را انجام می: شود، به خبرنگار رسانه ای گفتند می

باید نمایندگان . شود گیریم؛ از همه مزایای شغلی محرومیم؛ حتی بیمه ما کامل پرداخت نمی حقوق نمی

 .مجلس فکری به حال ساماندهی اشتغال ما بکنند



دستمزد ما گاهاً از حداقل حقوق کارگری هم کمتر : تفاعی افزودنداین معلمان مدارس باصطالح غیر ان

 .آییم است؛ یعنی کارگر ساده هم به حساب نمی

اکثریت معلمان آزاد کشور دارای مدرک تحصیلی کارشناسی و حتی کارشناسی :آنها درخاتمه گفتند

 .برند لی به سر میارشد هستند و چندین سال سابقه کار باکیفیت دارند اما در بدترین شرایط شغ

، معلمان مدارس غیردولتی کشورمقابل مجلس تجمع  99روز یکشنبه اول تیر قابل یادآوری است که

کرده بودند تا اعتراضشان را نسبت به سطح نازل حقوق،شرایط کاری ونداشتن امنیت شغلی بنمایش 

 .بگذارند

 وضعیت مقابل مجلسکشور نسبت به عدم تبدیل  یمعلمان قرآن قراردادتجمع اعتراضی +

کشورهم خود را به بهارستان تهران  یمعلمان قرآن قرارداد مرداد،جمعی از 12روز یکشنبه 

 .رساندندتا با تجمع مقابل مجلس اعتراضشان را نسبت به عدم تبدیل وضعیت بنمایش بگذارند



 



جذب پنج : گفت به خبرنگار رسانه ای،حاضر درتجمع2592معلمان جذب شده در سال  نیاز ا یکی

قرآن در دوران  سیدر عرصه تدر تیافراد توانمند از هر استان براساس ظرف انیهزار معلم از م

به  یکردن روند ادار یو سپر نشیپس از گز یافراد متقاض. انجام شد ،ییبابا یحاج درضایوزارت حم

 .وارد مدارس شدند یقرآن تیفعال کردیبا رو یپرورش یعنوان مرب

شدن ما معلوم شود و  یمانیپ تیوضع سال، کیجذب، مقرر بود پس از حداکثر  یابتدادر : وی افزود

 لیمعلم تبد 077چهار هزار و  یبر جذب منتشر شد و برا یدستورالعمل آموزش و پرورش مبن یحت

 .امر جا ماندند نینامعلوم معلمان چند استان از ا یلیصورت گرفت، اما به دل تیوضع

 التیتعط امیپس از ا یکردند که حت انیب نیچن یاسالم یرابر مجلس شوراکننده در ب تجمع افراد

شرکت  یبند شامل حال ما نشد و با وجود آنکه در آزمون رتبه زیمعلمان ن یبند رتبه ینوروز، اجرا

و  ونیلیبه حدود دو م یافتیمبلغ در ،یبا مدرک کارشناس یمند تأهل و حق عائله تیبا وضع میکرد

 .رسد یتومان م ونیلیمبه سه  ایهشتصد 

ها  استان یقرآن در تمام یاستخدام پنج هزار مرب یبرا یرسم یآگه 2592سال قابل یادآوری است که 

جذب شدند و در همان بدو جذب به آنها وعده داده شد که  یمعلمان با عنوان قرارداد نیا. منتشر شد

تعداد حدود چهار هزار و  نیاز ا. بسته شود یمانیمدت با آنها قرارداد پ نیشدن کمتر یپس از سپر

به  یشدند، اما هنوز پس از گذشت هشت سال تعداد تیوضع لیمختلف تبد یها نفر از استان 077

 یقم، سمنان، مرکز ،یغرب جانیالبرز، آذربا یها از استان یهستند، معلمان یفینامعلوم در بالتکل لیدال

 ... و

 برق یها روگاهیون یمینفت وپتروش عیروز اعتراضات کارگران صنا نیدهمگزارشی ازشانز*

 .کارگر نابود کن است یبه دستمزدها یروز اعتراض سراسر نیم 22امروز 

که تاکنون مشغول کار  یکارگران دنیکش رونیب یکه همه کارگران معترض برا یبا توجه به اقدامات 

 .وستندیپ نیبه کمپ از کارگران یبوده اند انجام گرفته امروز هم بخش

تا  ۵فقط با  یموچیرلیاتحادشکن اردش مانکاریشد و پ لیتعط یتهران جنوب ماهشهر بطور کل شرکت

 لیشرکت تعط نگیپیپا یول. کنند یخود جور کرده است کار م لیکه با خواهش تمنا از فام تریف

  .دیگرد

به کار  یبتواند کارگران را راض نکهیا یشرکت برا نیرسد که ا یخبر م21فاز  ندانیشرکت پا از

 .کرده است هیعقب افتاده را تسو یحقوق ها رماهیکند تا آخر ت

 ونیلیحقوق تا دو م شیبه افزا یشرکت ها راض رانیمد شتریکه ب دهیشرکت ها هم خبر رس گرید از

 .تومان هستند

 رانیا کیکارگران فلزکارمکان یکایسند یرسم کانالبرگرفته از یک گزارش 

 یو وعده ها یشتیومع یشغل یفیاعتراضات کارگران کارخانه هپکو اراک نسبت به بالتکلادامه *

 مسئوالن یتوخال

 یشغل یفینسبت به بالتکلبه تجمع اعتراضیشان  کارگران هپکو اراک مرداد ماه،12روز یکشنبه 

 .درکارخانه ادامه دادند مسئوالن یتوخال یو وعده ها یشتیومع



 وعده مسئوالن استان رغمیعل :کارگران معترض هپکو به خبرنگار رسانه ای گفتنددرهمین رابطه 

حقوق دو ماه کارگران به مرداد هنوز 12تا روزیکشنبه در خصوص پرداخت دستمزد،  مرکزی

  .نشده است زیحسابشان وار

 .پا به شرکت نگذاشته است هم کماکان شرکت رعاملیمد:آنها افزودند 

اعتراضی کارگران کارخانه کنتورسازی ایران نسبت به بالتکلیفی شغلی ومعیشتی و سلایر تجمعات *

 وعده های پوچ مسئوالن ادامه دارد

کارگران کارخانه کنتورسازی ایران با برپایی تجمعی دیگر مقابل استانداری  مرداد، 12روز یکشنبه 

تی و وعده های پوچ مسئوالن قزوین به سلایر تجمعات اعتراضیشان نسبت به بالتکلیفی شغلی ومعیش

 .ادامه دادند

 

که به  یدیواحد تول نیا یلیماه از تعط 0با گذشت : به خبرنگار رسانه ای گفتند معترض کارگران

کارخانه و پرداخت  ییدر جهت بازگشا یهنوز اقدام یکنون تیریاتفاق افتاد، مد روسیبهانه کرونا و

و  میطلبکار یماه معوقات مزد 12در حال حاضر ما حدود . مطالبات معوقه کارگران انجام نداده است

 .دهند یاز خود نشان نم یواکنش زیمسئوالن ن. پرداخت آنها ندارد یبرنامه برا چیکارخانه ه تیریمد

وصول مطالبات خود از  یبرا یادیتالش ز  گذشته کارگران یاز کارگران، در روزها یکیگفته  به

از حق  یپرداخت نشدن بخش لیحال به دل نیدر ع. است فتادهیاتفاق ن چیاند اما هنوز ه مسئوالن کرده

 .تا امروز محقق نشده است زیکارگران ن یبرا یکاریب مهیب یمقرر افتیکارگران، امکان در مهیب



معوقه دارند و  یماه مطالبات مزد 12تاکنون  90کارخانه از سال  نیکارگران در ا نکهیا انیبا ب یو

 میدواریام: روبرو هستند، افزودند یشتیبا مشکالت مع شانیها کارگر با خانواده 252در حال حاضر 

 یما را بشنوند و فکر یصدا ینهاد دولت نیمسئوالن ا میا آمده یبار به استاندار نیدهم یامروز که برا

هستند که در پرداخت  یما، کارگران انیدر م. بکنند مانیها و خانواده یبه حال ما کارگران کنتورساز

 .اند خود درمانده یزندگ یجار یها نهیهز

آن هستند،  تیکارخانه و آغاز فعال یدرها ییخواستار بازگشا یهمکاران و نکهیا انیکارگر با ب نیا

 یکارخانه مشکل میدان یم یو به درست میا دهیزحمت کش یمیکارخانه قد نیها در ا سال: اظهار داشت

کارخانه،  یمیکارگران قد یزندگ طیگرفتن شرا دهیکارفرما با ناد دیحال چرا با. ندارد دیتول یبرا

 م؟یدان یکارخانه را بسته نگهدارد، نم یدرها

 آغاز سومین ماه اعتراضات کارگران هفت تپه  با تجمع مقابل فرمانداری شهرستان شوش *

مرداد،سومین ماه اعتراضات کارگران هفت تپه  نسبت به بالتکلیفی شغلی ومعیشتی  12 روز یکشنبه

و وعده های تو زرد سران قوه قضائیه ومقننه وبی تفاوتی سردمداران قوه مجریه با تجمعی دیگر 

 .مقابل فرمانداری شهرستان شوش آغازشد



 

 در راه احقاق حقوق برحقشاناهواز رهیپسماند صف تیکارگران ساادامه کنش های دامنه دار *

 .در راه احقاق حقوق برحقشان ادامه دارداهواز رهیپسماند صف تیکارگران ساکنش های دامنه دار 



 مانکاریپ: گفتبه خبرنگار رسانه ای  تیسا معترض ایناز زنان کارگر یکی مرداد، 12روز یکشنبه 

 ردیگ یما در نظر نم یبرا یحقوق کند یاعالم م لیزباله را تعط کیتفک تیکه سا ییدر روزها

 .میحضور در محل کار را دار یما آمادگ کهیدرحال

کرونا  روسیو وعیش یدر روزها تیسا یلیتعط لیامسال به دل بهشتیحقوق ارد: ادامه داد یو

 افتیدر زیماه را ن نیپرداخت نشد؛ باوجود حضور در محل کار در خرداد اما تاکنون حقوق ا

 .میا نکرده

روز اجازه حضور در محل کار را به ما دادند و پس از آن  27تنها  زین ریدر ماه ت: کارگر افزود نیا

 .شد لیزباله تعط کیتفک ،یآتش سوز لیبه دل

زنان سرپرست خانوار هستند و پرداخت نشدن به موقع و کامل  تیسا نیکارگران ا شتریب: افزود یو

خود  یازهاین نیتر ساده نیدر تام یکند؛ هم اکنون حت یبه آنها وارد م ینیسنگ اریضربه بس قوقح

 .میا درمانده

به محل  لایر ونیلیم 27 افتیدر یاز کارگران خواسته شده به ازا: کارگر معترض همچنین گفت نیا

 .کند یاز ما دوا نم یدرد چیمبلغ ه نیکار بازگردند اما ا

اختالف در چشم ما  نیدچار اختالفات است و دود ا رهیصف تیسا رانیبا مد مانکاریپ: ادامه داد یو

 .رود یم

تجمع اعتراضی کارگران سایت پسماند صفیره اهوازنسبت به بالتکلیفی شغلی :درهمین رابطه

 ومعیشتی مقابل شهرداری

مرداد،کارگران سایت پسماند صفیره اهواز برای انعکاس هرچه بیشتر صدای 11روز چهارشنبه 

التکلیفی شغلی ومعیشتی دست به تجمع مقابل ساختمان سازمان مدیریت اعتراضشان نسبت به ب

 .پسماندشهرداری اهواز واقع در خیابان شیخ بهایی جنوبی زدند

هر ساله با تغییر پیمانکار، وضعیت : یکی ازکارگران حاضر دزتجمع به خبرنگار رسانه ای گفت

 .اند ارگران هیچ حقوقی دریافت نکردهشود و از فروردین سال جاری هم نیز ک پرداختی ها بدتر می

سازمان مدیریت پسماند شهرداری اهواز و مسئوالن باید جوابگو باشند، چرا پیمانکار هایی : وی افزود

را بکارگیری کردند که توان پرداخت حقوق کارگران را ندارند؟ هر سال با نزدیک شدن به عید 

  کند تا مجبور به پرداخت آن ها نشود و ینوروز و پرداخت عیدی و سنوات، پیمانکار تغییر م

 .کنند کارگران را شرمنده خانواده هاشان می

هزار 077میلیون و 1با افزایش حقوق در سال جاری طبق قانون، دریافتی ما به :وی درادامه گفت

ه هم حق بیم. میلیون تومان پرداخت کند 1تواند کند که تنها می تومان خواهد رسید اما پیمانکار ادعا می

 .ماه است که پرداخت نکرده است 1

بسیاری از مسئوالن وعده پیگیری دادند اما از این : وی در ادامه از بدعهدی مسئوالن گفت و افزود

مسئوالن باید بدانند که کار ما از حساسیت . ماه گذشته و پیمانکار هم جوابگو کارگران نیست 1وعده 

 .رو خواهد شد کشیم، شهر با مشکالت بزرگی روبهباالیی برخوردار است و اگر دست از کار ب



در این روزهای کرونایی، هیچگونه ابزار و وسایل بهداشتی در اختیار کارگران : وی خاطرنشان کرد

نفر به کرونا مبتال شدند در حالی که تفکیک زباله های بیمارستانی  50قرار ندادند که در پی آن حدود 

شوند و تفکیک  های بیمارستان همراه با زباله ها به کارخانه وارد میبرعهده ما نیست، ُسُرم و ُسرنگ 

 .آن ها بسیار خطرناک است

 25نفر در این سایت مشغول به کار هستند که از این تعداد  217قابل یادآوری است که در مجموع 

 .نفر از زنان سرپرست خانوار هستند 57نفر زن و از این جمع نیز

  منتقل شد یطالقان مارستانیزاده به اورژانس ب میجعفر عظ*

 نهیو معا دیبازد یمرداد ط ۶۲ کشنبهی، امروز  رانیآزاد کارگران ا هیبه اتحاد دهیرس یخبرها طبق

را  مارستانیزاده به ب میجعفر عظ ی،  دستور اعزام  اورژانس نیزندان او یمرکز یدکتر بهدار

  صادر کرد

 یبا مثبت بودن تست کرونا نیزندان او ۸بند  انینفر از زندان ۲۶هفته گذشته  کشنبهیاز آنکه در  پس

آنان را مورد   نیزندان او یمنتقل شدند ، امروز دکتر بهدار نیزندان او یمرکز یآنان به بهدار

زاده را  میجعفر عظ(  هیقلب و ر)  یجسمان تیدکتر ، وضع صیقرار داد و طبق تشخ نهیمعا

  صادر کرد مارستانیبه ب یداد و دستور اعزامش را به صورت فور صیتشخ یاورژانس

از انتقال  یساالر داوود ریو ام یعبد لیاسماع انیتماس آقا یدر پ زیزاده ن میخانواده عظ شیپ یساعت

 مطلع شدند یطالقان مارستانیجعفر به ب

و  بردیرنج م یویرو  یقلب یماریاز ب ۵۵روزه در سال  ۲۶ یزاده پس از اعتصاب غذا میعظ جعفر

  تر کرده است میاش را وخ یجسمان تیاکنون با شدت گرفتن کرونا و حبس در زندان وضع

  رانیآزاد کارگران ا هیاتحاد

 ۵۵مرداد  ۶۲

 «جهان صنعت»روزنامه  فینگاران آزاد تهران در مورد توق روزنامه یانجمن صنف هیانیب*

 دیکن یشود، اعتمادساز ریکه د از آن شیپ

کار آمدن  یبا رو. شدند کاریاز کار ب یا نفر از فعاالن رسانه 10شد و  لیجهان صنعت تعط روزنامه

 فیهاست کمتر شاهد توق مطبوعات چنان محدود شد که مدت تیو فعال یعرصه آزاد ازدهم،یدولت 

 ندها چنان با رو رسانه. در مطبوعات است «یخودسانسور» تیامر حاصل رعا نیا. میهست یا هینشر

که کمتر  رندیگ یرا م یگونه جان و رمق مطالب انتقاد اند که خودشان آن سانسور آشنا شده منطق یب

 روسیوجود، در موضوع  و نیبا ا. دهند یو اخطار م خیتوب یسانسورگر برا یبه نهادها یمجال

و  کنترل یو عملکرد نامناسب دولت برا انیتعداد قربان یبرا یآمار تیکرونا، نبود شفاف ریگ همه

کارشناس که روزنامه جهان صنعت او را به اشتباه  کیآن، موجب شد اظهارنظر  وعیاز ش یریگ شیپ

 .روزنامه پرسابقه را فراهم کند نیا یلیتعط نهیزم د،ینام« کرونا یعضو ستاد مل»

موجود در کشور را  یها مستند و درست، بحران یرسان ها موظفند با اطالع است که رسانه یعیطب

از  یمورد شواهد آمار نیدر ا. کنند انیها ب حل آن یمناسب را برا یکرده و راهکارها یابی شهیر

از آن است که عمق  یکشور همه حاک یها استان یپزشک میدر ت ینیمختلف و شاهدان ع یمجار



و  شود یم انیب یرسم یها است که در رسانه یزیاز آن چ شیکرونا در کشور ب انبحر

 .کند یم تر یبحران را جد نیرو ا شیتجمعات پ ینامناسب و برگزار یها یگذار استیس

را داشته باشند از  حیآزاد به آمار و  اطالعات صح یآزاد و مستقل که امکان دسترس یها رسانه نبود

. کشور است یا رسانه یو موانع فضا ها یبه اکثر موضوعات، از جمله کاست یتیسو و نگاه امن کی

 یاریسو کارگران ب برد یخود به سر م طیشرا نیتر از سخت یکیاد کشور در که اقتص ییدر روزها

 شانیشدن صدا دهیشن یاند برا معوقه خود مجبور شده یدر اعتراض به دستمزدها یصنعت یاز واحدها

 یجامعه مدن یبه عنوان بازو توانند یآزاد و مستقل م یها به صحنه آمده و دست از کار بکشند، رسانه

دوجانبه  یوگو فتگ نیا. حکومتگران و مردم را فراهم کنند انیم یو اجتماع یمل یوگو گفت نهیزم

 یمتاسفانه به جا. همگان است رسان یاریرو  شیشده و در حل مشکالت پ یمنجر به اعتماد اجتماع

 یدلسرد نهیها زم با آن یمسائل و برخورد حذف نیتر کردن ساده یتیامن ط،یشرا نیفراهم شدن ا

 .کند یفراهم م شیار پ شیرا ب یعموم یاعتماد ینگاران و ب نامهروز

 فیخود، ضمن محکوم کردن توق یصنف فهینگاران آزاد تهران بنا بر وظ روزنامه یصنف انجمن

شود،  رید اریکه بس از آن شیاصالح شده و پ یکنون هیاست رو دواریام« جهان صنعت»روزنامه 

 ختهیفرو ر یوارهایشده و د دهیشان شن ها را بشنوند تا متقابال حرف حرف مردم و رسانه رگران،یتدب

 .شود میترم یاعتماد یب

 نگاران آزاد تهران روزنامه یصنف انجمن

 2599مرداد ماه 17

مقابل بانک مسکن ساله  96نسبت به بالتکلیفی  مسکن مهر برازجان  انیمتقاض یاعتراض اتتجمع*

 دشتستان یو فرماندار

بابرپایی تجمعاتی  در استان بوشهر مسکن مهر برازجان  انیمتقاضمرداد،جمعی از  12روز یکشنبه 

اعتراضشان را نسبت به بالتکلیفی  دشتستان شهرستان یبانک مسکن و فرماندار شعبه مرکزی مقابل

 .ندشدمسکن مهر خود  یواحدها لیتحو هانخوا ساله بنمایش گذاشتند و 21



 

مسئوالن مربوطه را عامل  یریتدب یبخبرنگار رسانه ای گفتگو با تجمع کنندگان طی از  یکی

 .مشکل مسکن مهر شد یشهر عنوان کرد و خواستار حل فور نیمردم ا یخانمان یمشکالت و ب

دنبال احقاق خود هستند،   دارند و به یبر حق یها  کنندگان خواسته  تمام تجمع نکهیبا اشاره به اوی 

باره  نیدر ا یندیخبر خوشا چیاما ه میسال است که در انتظار مسکن مهر هست21: دکر حیتصر

 ست؟ین یسال کاف21. است دهینرس

. نمانده است مانیبرا یصبر گرید نیسنگ یها نهیو هز یوضع اقتصاد نیبا ا: داد ادامه نیهمچن یو

 .هستم نینش هیروم و کرا یخانه به آن خانه م نیهر روز از ا

 سقوط از ارتفاع جان باختن یک کارگر ساختمانی جوان در بهشهر براثر *

درشهر بهشهر استان مازندران براثر  درحال احداثساله،حین کار دریک ساختمان  12یک کارگر 

 .سقوط از ارتفاع وشدت جراحات وارده در دم جانش را ازدست داد

akhbarkargari2468@gmail.com 
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