
 1931مرداد ماه  1اخبار و گزارشات کارگری 

 «با اتحاد پیروز میشویم، با افتراق شکست میخوریم»

 روز جهانی کارگر آزاد باید گردندبازداشتی های مراسم 

نسبت به بالتکلیفی  نیاستان قزو یا ونقل جاده و حمل یکارگران اداره کل راهدارادامه اعتراضات  -

 تهران در یا هحمل و نقل جادمقابل ساختمان سازمان شغلی 

 نسبت به بالتکلیفی شغلی نیقزو یکنتورساز کارخانه کارگران اعتراضی تجمع -

 نسبت به بالتکلیفی شغلی نیقزو یکنتورساز کارخانه کارگران اعتراضی تجمع -

به عدم دراعتراض  رازیتجمع صدها کارگر بازنشسته شرکت مخابرات راه دور ش دومین روز -

 مسئوالن مقابل وزارت صنعت، معدن و تجارت یتوخال یالبات و وعده هاپرداخت مط

راه  یشرکت بهره بردار تجمع اعتراضی کارگران مترو تهران نسبت به نداشتن امنیت شغلی در -

 تهران و حومه یآهن شهر

 مقابل اداره کل آموزش اصفهان نسبت به بالتکلیفی استخدامی سیمعلمان حق التدرتجمع اعتراضی  -

 و پرورش استان 

 یانتخابات شورا همزمان با کاهش حقوقدراعتراض به  رشت  ایآر مارستانیبکارکنان  اعتصاب  -

 !کار یاسالم

 به دادگاه احضار شد( یجواد نینسر) یجواد یاعظم خضر -

ودردفاع  گانیرا مهیب ،یمستمر شیافزا حقوق و یساز همسانادامه  کنش های بازنشستگان برای  -

 های مستقل بازنشستگان و استقالل صندوق های بازنشستگی ازتشکل

 قوز باالی قوز کارگران کارگران کارخانه قند فسا -

 ماه تعطیل شدن2پس از شاتل قائمشهر یندگینما عدم پرداخت ماه ها حقوق وحق بیمه کارکنان -

نفر 5بیکاری  نفر وادامه7بازگشت بکار :دانشگاه بناب یکارکنان اخراج آخرین اخبار درباره -

 دیگرشان

 تجمع اعتراضی اهالی منطقه مزدک نسبت به بی آبی مقابل فرمانداری شهرستان بویر احمد -

مقابل اداره کل راه و نسبت به وضعیت نامناسب جاده های الرستان فارس  یتجمع اعتراض -

 الرستان ژهیو یو فرماندار یشهرساز

ی شورا صحندر ه وضعیت معیشتی وشرایط کاریبوشهرنسبت ب یرانندگان تاکس یتجمع اعتراض -

 شهر

 دیدرصد رس 4/44به  1931ماه  ریبه ت یتورم دوازده ماهه منته نرخ -

نسبت به بالتکلیفی  نیاستان قزو یا ونقل جاده و حمل یکارگران اداره کل راهدارادامه اعتراضات *

 تهران در یا همقابل ساختمان سازمان حمل و نقل جادشغلی 



در ادامه  نیاستان قزو یا ونقل جاده و حمل یکارگران اداره کل راهدار شنبه اول مرداد ماه،روز سه 

مقابل ساختمان سازمان اعتراضاتشان نسبت به بالتکلیفی شغلی راهی تهران شدند ودست به تجمع 

 .زدند یا هحمل و نقل جاد

ای استان  ونقل جاده حمل تیر،جمعی از اداره کل راهداری و 23روز شنبه قابل یادآوری است که 

قزوین برای بنمایش گذاشتن اعتراضشان نسبت به بالتکلیفی شغلی پس از الکترونیکی کردن عوارض 

 .نده بودآزادراه،دست به تجمع مقابل استانداری زد

اخذ  یها تیمشکالت کارگران گ: گفتحاضر درتجمع به خبرنگار رسانه ای از کارگران  یکی

طرح  یآغاز شد که با اجرا یسال گذشته از زمان یانیپا یها در ماه نیعوارض آزادراه قزو

 .آنها کنار گذاشته شدند ،یشدن اخذ عوارض آزادراه یکیالکترون

اخذ عوارض که از صبح امروز در تهران  یها تیبدون شک همه کارگران گ نکهیا انیکارگر با ب نیا

اخذ عوارض آزادراه  یها تیارگران گک: حضور دارند، منتظر پاسخ موافق مسئوالن هستند، گفت

 اند همرتبط با مطالباتشان انجام داد ینهادها یازسو یادیز یها یریگیاز سفر به تهران پ شیپ نیقزو

 .میاعتراض خود را به تهران انتقال ده میناچار شد یمسئوالن استان یتفاوت یب جهیاما در نت

اما  میا استان مشغول کار بوده یا ونقل جاده ملو ح یاداره کل راهدار تیسالها تحت مسئول: گفت او

در حال اجراست، بدون مشخص شدن  یشدن اخذ عوارض آزادراه یکیکه طرح الکترون رایاخ

 .میا همه مطالباتمان کنار گذاشته شده افتیو در یشغل تیوضع

 نسبت به بالتکلیفی شغلی نیقزو یکنتورساز کارخانه کارگران اعتراضی تجمع*

دراعتراض به بالتکلیفی شغلی  نیقزو یکنتورساز کارخانه کارگران شنبه اول مرداد، صبح روز سه

 .مقابل درب ورودی محل کارشان اجتماع کردند

از صبح امروز : گفتبه خبرنگار رسانه ای  رانیا یکنتورساز کارخانه از کارگران معترض یکی

 یاتمام قرارداد کار لیه است، به دلکارخانه که روز گذشته منصوب شد یداخل ریمد( مرداد ماه کمی)

 .کند یم یکارگر کارخانه به محل کارشان خودار 244کارگران از ورود حدود 

اظهار  رسد، یسال م 25از  شیکارخانه به ب نیاز کارگران ا یبعض تیسوابق فعال نکهیا انیبا ب او

 یمعرف یعه کنتورسازمجمو  دیجد ریبه عنوان مد یاصل یکارفرما یاز سو یروز گذشته فرد: کرد

 تیوضع تیریمد رییبا تغ میو انتظار داشت میخود رفت یشگیامروز ما کارگران که به محل کار هم. شد

و ماموران  میبسته کارخانه مواجه شد یکند ناگهان برخالف تصور ما با درها دایبهبود پ مان یشغل

 .کردند یریحراست از ورودمان به کارخانه جلوگ

تیر،جمعی از کارگران کارخانه کنتورسازی البرزواقع در 23روز شنبه که خاطرنشان می شود

دراعتراض به عدم پرداخت مطالبات شان مقابل فرمانداری  -استان قزوین  -شهرک صنعتی البرز

 .شهرستان البرز تجمع کردند

ه قیمت که این شرکت ب ۸۸از سال : کارگران تجمع کننده به خبرنگار رسانه ای گفتنددر آن تاریخ  

بسیار پایین به بخش خصوصی واگذار شد بمرور زمان همه چیز حتی بیمه و بیمه تکمیلی کارگران 

 .قطع شد



برد و برای  سال هاست مدیرعامل این شرکت در زندان بسر می: یکی از این کارگران ادامه داد

 .ترین موضوعات باید هماهنگی و روندی طوالنی طی شود گرفتن امضا برای ساده

هزار  ۸تومان به  ۸۸۸موضوع ورود شرکت به بورس و افزایش سهام شرکت از : اضافه کرد وی

تومان با سندسازی علت زندانی شدن مدیر عامل این شرکت است که هم اکنون موضوعش در دستگاه 

 .قضایی در دست پیگیری است

به عدم اض دراعتر رازیتجمع صدها کارگر بازنشسته شرکت مخابرات راه دور ش دومین روز*

 مسئوالن مقابل وزارت صنعت، معدن و تجارت یتوخال یپرداخت مطالبات و وعده ها

کارگر بازنشسته شرکت مخابرات راه  944روز سه شنبه اول مرداد برای دومین روز متوالی،حدود 

مسئوالن مقابل وزارت صنعت،  یتوخال یبه عدم پرداخت مطالبات و وعده هادراعتراض  رازیدور ش

 .تجمع کردند و تجارت معدن

 تیحما ئتیمسئوالن ه:تیربه خبرنگار رسانه ای گفتند91تجمع کنندگان همزمان باتجمع روز دوشنبه 

بازنشسته را پرداخت نکرده  1244اشتغال حدود  امیسال است که مطالبات ا 12از  شیب عیاز صنا

   .دانند یاتفاق م نیا لیرا دل  یودر پاسخ به ما  مشکالت اقتصاد

آن و هم  یایشد و از آن زمان، هم در رابطه با اح لیتعط 15سال  رازیمخابرات راه دور ش کارخانه

به گفته بازنشستگان، هر کدام . در رابطه با پرداخت مطالبات کارگران بازنشسته مرتب وعده داده شد

حقوقشان  یایحجم مطالبات آنها به مزا شتریتومان طلب دارند که ب ونیلیم 74تا 5از آنها حدود 

 .گردد یبرم

تومان است،  اردیلیم 95حدود  هیو تاد ریکل طلبشان بدون احتساب خسارت تاخ نکهیا انیبا ب آنها

 شد، یپول پرداخت م نیطلب داشت، ا15تومان در سال  ونیلیم ۵که  یا اگر به بازنشسته: گفتند

 یخودرو کی توان یتومان، نم نویلیم 5کند اما حاال با  هیته یا لهیخانه خود وس یبرا توانست یم

 .دیخر تیفیک یب

راه  یشرکت بهره بردار تجمع اعتراضی کارگران مترو تهران نسبت به نداشتن امنیت شغلی در*

 تهران و حومه یآهن شهر

 کارگران مترو تهران دراعتراض به نداشتن امنیت شغلی درمحوطه تیر ماه،جمعی از91روز دوشنبه 

 .تجمع کردند تهران و حومه یهن شهرراه آ یشرکت بهره بردار

 یهاشم یهاشم» :ازجمله شهر تهران یشورا سیرئ یهاشم محسنتجمع کنندگان شعارهایی علیه 

 .سردادند«استعفا استعفا اقتیل یب ریمد» ، «ما رو پس بده یرا

، درباره اعتراض درگفتگو با خبرنگاران  یهاشم محسندرهمین رابطه روز سه شنبه اول مرداد،

درباره  ریاز اعتراضات اخ یکه امروز دادم ناش یتذکر: ان مترو، واکنش نشان داد و گفتگررکا

از کارکنان اعتراض کرده بودند و شعار  یعده ا. در مترو بود یتیریاعمال مد ای( اخراج) لیتعد

مترو  رعاملیکنند من چون قبال مد یدهند چون تصور م یمعموال هم من را خطاب قرار م. دادند

کنم  یتوانم اعمال نظر کنم و چون به نفع کارکنان اعمال نظر نم یشورا هستم م سیدم و حاال رئبو

 .استعفا بده یهاشم ندیگو یشوند و بعد م یم یآنها عصبان



آموزش  اداره کل مقابل اصفهان نسبت به بالتکلیفی استخدامی سیمعلمان حق التدرتجمع اعتراضی *

 و پرورش استان 

بل اداره اصفهان روز سه شنبه با اجتماع مقا سیاز معلمان حق التدر یجمعول مرداد،روز سه شنبه ا 

،برای  چندمین بار اعتراضشان رانسبت به بالتکلیفی استخدامی بنمایش کل آموزش و پرورش استان

 .گذاشتند

 ، سیهزار حق التدر 92 یبا وجود قانون و بودجه مصوب برا :تجمع کنندگان به خبرنگاران گفتند

کاهش دغدغه  یبرا دیو مسووالن امر با ستین زیجا گرینشدن مصوبات مربوط د ییو اجرا یمعطل

 .گروه از معلمان هر چه زودتر اقدام کنند نیا

 .ستنشده ا ییسال اجرا 2از  شیکه به گفته آنها ب یقانون و بودجه ا 

 یانتخابات شورا با همزمان کاهش حقوقدراعتراض به  رشت  ایآر مارستانیبکارکنان  اعتصاب *

 !کار یاسالم

نفر از کارکنان 254،حدود  کار یاسالم یانتخابات شورا همزمان با صبح روز سه شنبه اول مرداد

 .شان دست از کار کشیدندحقوقهزارتومانی  744تا544کاهش دراعتراض به  رشت  ایآر مارستانیب

 ریاخ یدر ماه ها نکهیا انیبا ب یگاردر گفتگو با خبرن مارستانیب نیا کارکنان معترض از یکی    

 مارستانیبکارکنان  یماه حقوق تمام نیدر ا: شد، افزود یکسر مکارکنان  از حقوق  لیبارها بدون دل

 دوجو تیوضع نیبر ا ینظارت چیهزار تومان کسر شده است و ه 744 یال544مبلغ  نیب لیبدون دل

  .ندارد

 چیقطع شده است و ه زینمطالبات کارکنان  ریانه و ساسال است که کار کیاز  شیب: ادامه داد یو

مبالغ از جمع حق خدمات  یتمام مارستانیکه ب یطیآنهم در شرا. شود یانجام نم کارکنان  به یپرداخت

 .شود یپرداخت نم کارکنان به زین  لار کیکند اما  یم افتیدر مارانیرا از ب

 یمروز سه شنبه اول مردادماه انتخابات شوراا:یک منبع خبری محلی بنقل از یک منبع آگاه نوشت

 دیکل دایاداره کار و دانشگاه و با حضور  کاند ندگانیصبح با حضور نما 7کار از ساعت  یاسالم

 .خورد

 یبعض نیب یخودجوش یجلسه گفتگو مارستانیدر محل سالن کنفرانس ب داهایکاند غاتیتبل یدر راستا

 .دپیدا کر انیجرکارکنان و  داهایکاند

 به دادگاه احضار شد( یجواد نینسر) یجواد یاعظم خضر*

به  یا هیابالغ یط رانیآزاد کارگران ا هیاتحاد یاز اعضا (یجواد نینسر) یجواد یخضر اعظم

 .دادگاه احضار شد

به اتهام اجتماع و  یدگیرس یمرداد ماه برا ۵۵در روز  دیبا شانیاعالم شده است که ا هیابالغ نیدر ا 

و  یاسالم ینظام جمهور هیعل یغیتبل تیکشور و فعال یداخل تیارتکاب جرم بر ضد امن یبرا یتبان

 .تهران حاضر شود یدادگاه انقالب اسالم ۶۲در شعبه  یعموم شیاخالل در نظم و آسا



در تجمع کارگران به مناسبت روز  بهشتیارد ازدهمی روز (یجواد نینسر) یجواد یخضر اعظم

و زندان  نیالف او ۶روز بازداشت در بند  ۶۲شد و پس از  ریتگکارگر مقابل مجلس دس یجهان

 .دیخردادماه موقتاً از زندان آزاد گرد  ۸ خیقرچک در تار

 .دیاخذ گرد یتومان ونیلیم۵۳۸ قهیقرار وث کی  نینسر یبرا 

و (  یجواد نینسر) یجواد یاعظم خضر یضمن محکوم نمودن دادگاه رانیآزاد کارگران ا هیاتحاد

کارگر  یشده در مراسم روز جهان ریکارگران دستگ یبرا یتیو امن ییهرگونه پرونده قضا لیتشک

 .است یمطالبات یجنبش ها نیفعال ریبا کارگران و سا یتیامن یدادن به برخوردها انیخواهان پا

 ۲۸مرداد  ۵_  رانیآزاد کارگران ا هیاتحاد

ودردفاع  گانیرا مهیب ،یمستمر شیزااف و ی حقوقساز همسانبرای بازنشستگان کنش های  ادامه *

 و استقالل صندوق های بازنشستگیبازنشستگان ازتشکل های مستقل 

برآورده شود؛  یفور یستیکه با ندیگو یسخن م یخود از مطالبات یها خواسته لیدر تحل بازنشستگان

 .کنند یم فیخود تعر کیها را خواسته بلندمدت و استراتژ از صندوق انتیآنها ص

شکل  یمجاز یگروه اتحاد بازنشستگان که در فضاگزارش رسانه ای شده بتاریخ اول مرداد، بنابه

بازنشستگان معتقدند در  نیا. ست یاجتماع نیفوالد و تام ،یلشگر ،یگرفته، شامل بازنشستگان کشور

 .ستیکم ن انجامد،یمتحد ب یبه کنشگر تواند یمطالبات مشترک که م ،یفعل طیشرا

عاجل و  یها ها به خواسته خواسته نیا میخود با تقس یها نشستگان در مورد خواستهاتحاد باز یاعضا

از  یکی: ندیگو یبلندمدت م یها و خواسته یبهبود خدمات درمان ای یمستمر شیمثل افزا یفور

ها و  از آن انتیص یبازنشستگان و مبارزه برا یها مهِم بلندمدت، طرح مسأله صندوق یها خواست

ها و مخالفت با  صندوق یاعضا یاز سو یبازنشستگ یها صندوق یو انتخاب ییشورا تیریاحراز مد

به ( ها صندوق نیوابسته به ا یها از جمله مؤسسات و بنگاه)آنها  یها یها و دارائ صندوق یواگذار

 یکیدموکرات یدر دست نهادها دیبا یبازنشستگ یها سرنوشت صندوق. است یدولت و بخش خصوص

 .شوند نییبازنشستگان تع یاعضا یباشد که از سو

 :برشمردند بیترت نیبازنشستگان را به ا یمطالبات فور آنها

 یحقوق افتیرفت از خط فقر با در و برون 1911مصوب سال  یخدمات کشور تیریقانون مد یاجرا

 .یها متناسب با نرخ تورم واقع ساالنه حقوق شیبر افزا دیتومان با تاک ونیلیم 7برابر با 

 .شاغالن و بازنشستگان یبرا یلیتکم مهیب یکارآمد به جا مهیو ب گانیرا درمان

نظارت  نیها؛ همچن به صندوق ها هیو برگرداندن سرما یبازنشستگ یها صندوق تیوضع یساز شفاف

 .و منتخب بازنشستگان بر صندوق ها ضرورت دارد یواقع ندگانینما

 حقوق بازنشستگان و شاغالن یهمسان ساز یاجرا

 بازنشستگان یها صندوق ریو سا یاجتماع نیدولت به صندوق تام یها یبده هیکل ختپردا

 شناخته شدن هر گونه تشکل مستقل تیو به رسم جادیا حق



در ارتباط با انتقادات و اعتراضات بازنشستگان و ( یفعال کارگر) یآقاجر ناصربنابهمین گزارش،

در جامعه،  یکاریب لیدارد؛ به دل یادیز یردهابازنشسته امروز د: دیگو یاعتراضات م نیخاستگاه ا

اند؛  بازنشسته زیکنندگان حقوق ناچ از مصرف یاند و بخش اش هنوز مستقل نشده کرده لیفرزندان تحص

 ستیاز نخبگانشان، با فروش هست و ن یکنند و برخ جادیمشترک ا یزندگ توانند ینم شان انفرزند

کانادا،  کا،یآمر یعلم – یقاتیتحق یها االسف، موسسه و معاند  شان به مهاجرت رفته خانواده یزندگ

 .گردانند یرا م ییاروپا یکشورها گریو د ایاسترال

کسب درآمد،  یبازاِر به اصطالح آزاد، برا نیدولِت وابسته به قوان گر،ید یاز سو: دهد یادامه م یو

تا  پردازد یم -است نانشینش هیاو و حاش اریکه تنها در اخت یارز-نوسان در بازار ارز  جادِ یبه ا

با . درآمد شده است نبعم کیبه  لیتبد شیبرا وهیش نیداشته باشد و متاسفانه ا اریدر اخت شتریب ینگینقد

سقوط پول . شود یم ارزش یب یو پول مل ابدی یم ینجوم یتورم ابعاد ،یاقتصاد یها استیس نیا

 لِ یو طو ضیعر یها و الجرم خانواده دهد یکشور، ارزِش حداقل حقوق بازنشسته را به شدت کاهش م

 .افتند یم اهیوابسته به بازنشستگان، به روز س

از نظر  شوند، یم یکه باعث شدت گرفتن بحران اجتماع عیوقا نیکدام از ا چیه ،یآقاجر ی گفته به

 .ندارند یمناسبات، ارزش بررس نیو رهبران وابسته به ا یساز یو خصوص یساختار لینظام تعد

 یکردن مناسبات یهنوز به دنبال کاربر ،یرو دولت و مسئوالِن فرادست نیاز ا: دهد یادامه م یو

 شتریسال است هر روز ب 94که  یهستند؛ همان مناسبات یساز یو خصوص یساختار لیتعد یاقتصاد

 دو فاس برالیاقتصاددانان نول یها مشاوره ان،یآقا نیا. برد یفروم دتریشد یجامعه را در بحران

اند که مرتب در  هستند باور کرده" کیها" یشیاتر یضدکارگر ستیرِو فاش را که دنباله ییکایآمر

تنها " را  یساز یو خصوص کنند یم هیتوج یرواقعیغ یا به گونه شانیشان علت بحران را برا گوش

 !پندارند یم رانیا یمناسبات اقتصاد" ییراه رها

 !بخورند نیزم دینبا ها صندوق

بازنشستگان  ریگیپ یها است و اعتراض یوطن یسرنوشت شوم خرده کاسبکار نیا: دهد یادامه م او

 نیا رایمناسبات و اصول حاکم بر آن را نشانه رفته است؛ ز نیا ،یکالن اقتصاد یها استیبه س

 تنهاشده،  یجهان کاربرد یبلکه در هر جا رانیپول، نه فقط در ا یالملل نیصندوق ب یلیمناسبات تحم

 کی رانیا کنند یتصور م انیآقا ایگو ینموده است ول یرا عمل یاقتصاد – یساختار اجتماع یرانیو

 !دیخواهد کش رونیآنها را از بحران ب یبیاستثاء است، و امداد غ

نجات  یاز راهکارها یکیرا  یبازنشستگ یها جانبه از صندوق همه تِ یحما انیدر پا یفعال کارگر نیا

 -چه شاغل و چه بازنشسته –کار  یرویبارزش ن ملکیها تنها ما او، صندوق ی چراکه به گفته داند؛ یم

 نیبه هم افتد؛ یمطبقه کارگر به مخاطره  اتیبخورند، ح نیزم نیاز ا شیها ب صندوق نیهستند و اگر ا

 قیهمبسته از طر یِ با اتحاد و کنشگر یستیاست که او اعتقاد دارد شاغالن و بازنشستگان با لیدل

 .ها دفاع کنند مستقل صندوق تیمستقل، از موجود یها تشکل

 قوز باالی قوز کارگران کارگران کارخانه قند فسا*

کارفرما قند فسا بجای متحقق کردن وعده اش مبنی بر پرداخت حقوق ماه های اردیبهشت وخرداد 

 .کارگران کارخانه را تعطیل کرد



تیرماه 24ران کارخانه قند فسا درسال جاری،کارگبدنبال اعتراضات دامنه دارقابل یاد آوری است که 

 ماه های حقوق رماهیت 91 کارفرما متعهد شده بودو کارگران پرداخت شدبه   نیحقوق ماه فرورد

 .ز کندیوار را و خرداد بهشتیار

ماهه کارگران  نیکارخانه قند فسا و عدم پرداخت حقوق چند راز،یاز ش میتسن یگزارش خبرگزار به

 نیدر چند گزارش به ا زین میتسن یاستان شده  و خبرگزار یها رسانه تریبارها ت ریخماه ا کیآن در 

  .کارخانه باشد نیکارگران ا یبرا ییرسا یموضوع پرداخت و تالش کرد که صدا

ماه اعتراضات  نینکرده و از فرورد افتیحقوق خود را  در 37کارخانه از اسفندماه  نیا کارگران

در  اریبس یدهایپس از وعده و وع نکهیفسا اعالم کردند تا ا یابل فرماندارخود را در قالب تجمع مق

 رماهیت 91در  یکارخانه بنا بود مابق ریماه پرداخت شد و طبق وعده مد کیحقوق  رماهیت 24 خیتار

  .پرداخت شود

گفته  تیر نه تنها حقوق کارگران پرداخت نشد بلکه بنابه91بنابه گزارش رسانه ای شده،روز سه شنبه 

 .شد لیتعط اول مرداد امروز از کارگران کارخانه

اداره  نیبه ا یا کارخانه نامه ریمد: گفت اداره صنعت و معدن شهرستان فسا سیرئدرهمین رابطه 

  .«است لیتعط یتا اطالع ثانو راتیکارخانه به علت تعم رماهیت 91 خیاز تار»نوشته و اعالم کرده 

 ماه تعطیل شدن2پس از شاتل قائمشهر یندگینما بیمه کارکنانحقوق وحق ماه ها عدم پرداخت *

 .ماه تعطیل شدن پرداخت نشده است2پس از شاتل قائمشهر یندگینما ماه ها حقوق وحق بیمه کارکنان

که من  یپنج سال یط: گفتبه خبرنگار رسانه ای شاتل در قائمشهر  یندگیاز کارکنان سابق نمایکی 

 یاز جمله معوق ماندن حقوق، قسط یشاهد مشکالت کردم یهر کار مشاتل در قائمش یندگیدر نما

 یبرخ وکنار آمدند  طیشرا نیبا ا یبرخ. بودم مهیپرداخت شدن دستمزد و نامنظم پرداخت شدن حق ب

 .خود را با کارفرما قطع کردند یهم همکار

تخلفات  لیخود به دل تیشاتل در قائمشهر را گرفته بود در مدت فعال یندگیکه نما یفرد: ادامه داد او

شد، اما باز هم روال کارش را جریمه داشت، بارها  یاجتماع نیکه به سازمان تام ییها یمتعدد و بده

ما به صورت  یرنشد و همکا دیتمد گریاو د یندگیامسال مجوز نما بهشتیارد تیدر نها. عوض نکرد

 .میدار یا مهیو ب یت مزداست که همچنان معوقا یدر حال نیا. دیکامل با او به اتمام رس

 نیکارمند ا 44در کل حدود شش ماه حقوق طلبکارم و حدود  نکهیا انیکارمند سابق شاتل با ب نیا

. است مهینامنظم پرداخت کردن ب گریمشکل د: دارند، عنوان کرد نیمانند ا ییها طلب زیشرکت ن

سال  یما تا د مهیا حق بام م،یشرکت بود نیکارمند ا بهشتیهمانطور که عنوان شد ما تا ارد

 .میبه مشکل بر بخور یکاریب مهیب یبرقرار نهیباعث شده در زم نیپرداخت شده و ا37

 ریاو ببرند، اما او از ز یمختلف برا یها مهیسابق ما باعث شده جر یتخلفات کارفرما: عنوان کرد او

و  یاز جمله معوقات مزد به حق خود مینتوان میو ما نگران هست کند یم یبار پرداخت آن شانه خال

 .میابیدست  یا مهیب

نفر 5نفر وادامه بیکاری 7بازگشت بکار :دانشگاه بناب یکارکنان اخراج آخرین اخبار درباره*

 دیگرشان



،هفت نفرشان برسر کارشان بازگشتند  کارکنان اخراجی دانشگاه بناببدنبال اعتراضات دامنه دار 

 .ر می برندوپنج نفر دیگرشان کماکان دربیکاری بس

 تجمع اعتراضی اهالی منطقه مزدک نسبت به بی آبی مقابل فرمانداری شهرستان بویر احمد*

جمعی از اهالی منطقه مزدک در اعتراض به بی آبی مقابل فرمانداری شهرستان بویر احمد اجتماع 

 .کردند

مرکز  اسوجی یلومتریک 7مزدک در  یروستاها ی، اهالبه گزارش اول مرداد یک منبع خبری محلی

را در  یآب یب یمتوال یساعتها دیبا زیروزها ن یمکرر آب هستند و برخ عیاستان، روزانه شاهد قط

 .و کم سابقه تحمل کنند بیعج یگرما نیا

 یفرماندار نیبارها به اداره آب و فاضالب شهرستان و استان و همچن یمشکالت که به گفته اهال نیا

شدند تا  راحمدیبو یو آنها مجبور به اعتراض و تجمع در فرماندارمنعکس شده بود تا کنون حل نشده 

 .شود یبلکه فرج

معاون فرماندار  داریمزدک به د یروستاها یاز اهال یندگیتجمع باعث شد چند نفر به نما نیا

 .بزنند ادیمعضل را فر نیرفته و ا راحمدیبو

شامل هفت پاره ده هستند که شش حلقه مزدک  یروستاها: دیگو یروستاها م نیا یآقاپور از اهال مراد

آب و فاضالب قرار گرفته احداث شده  اریدر اخت یکه به صورت مجان یکشاورز ینهایچاه در زم

مصرف آب شرب روستا  یبرا گذرد یم یا گنجه یلوله از آب کوه دنا که از روستا کیضمن آنکه 

 .دارد وجود

مزدک به  یروستاها یو قطع مکرر آب برا یمشکالت کم آب شیاز چهار سال پ: دهد یادامه م یو

برگزار شد قول  یو استان یکه در مسجد روستا با حضور مسدوالن شهرستان یا وجود آمده و در جلسه

 .مشکل داده شد نیحل ا یمساعد برا

مشکالت آب شرب روستا حل  یمطلوب در سال گذشته ول یها یبارندگ رغمیعل: اظهار داشت آقاپور

 .شدند دیحل مشکل توسط مسئوالن آب و فاضالب ناام نشده و مردم از

و  کنند یم یروستاها زندگ نیهزار نفر در ا 1از  شیب: روستاها اشاره کرد و گفت نیا تیبه جمع یو

 .میروستاها هست نیمهاجر در ا تیجمع شیروزانه شاهد افزا

حل مشکل مردم اهتمام  شده اما مسئوالن مربوطه نسبت به یداریکنتور آب و فاضالب خر یازهایامت

که هر  یمردم هستند، به نحو یو پاپوش درست کردن برا یبه دنبال پرونده ساز یندارند و حت یجد

در  یا پاپوش درست کرده و پرونده عاً یآب شرب دارد سر تیبه وضع یاعتراض یاریده ایشورا 

 .کنند یدرست م شیبرا دادگاه

 کردند یآب را بهانه م یاز چاهها یآبرسان زاتیدا نبود تجهمسئوالن آب و فاضالب ابت: دیگو یم آقاپور

از  یکی یاز جمله پمپ آب برا یزاتیاعتبار صورت گرفت و تجه نیموضوع هم تأم نیا یبرا یول

 .در کجا مورد استفاده قرار گرفته است ستیشد اما مشخص ن یداریچاه موجود خر5

 یا گنجه یدر روستا د،یآ یروستا که از کوه دنا م نیدر باالدست از لوله آب شرب ا: دهد یادامه م یو

 ایکه رانت و  یاز کسان یبرخ یکشاورز نیگرفته شده و با آن باغ و زم یرمجازیغ یها انشعاب

 کار چیموضوع، ه نیگزارش ا رغمیو عل شود یم یاریخاص هستند آب ینهادها یاز برخ ای ینفوذ



کار  نیسرپوش گذاشتن به ا یبرا یقط انشعابانجام نشده و ف انیبرخورد با خاط یبرا یموثر

 .شده است یداریخر ،یرقانونیغ

همه : روستا با معاون فرماندار و اتمام حجت با آنها گفت و ادامه داد ندگانیاز جلسه نما آقاپور

انتقال داده شد و عنوان شد که تبعات هر گونه  راحمدیکه الزم بود به معاون فرماندار بو ییحرفها

 .خصوص به عهده مسئوالن آب و فاضالب است نیدر ا یناهنجار

 نیدر عدم ارائه خدمات مطلوب به مردم ا یاسیس یها در خصوص شائبه یدر پاسخ به سوال یو

 یو دنا در مجلس رأ راحمدیبو یکنون ندهیمزدک به نما یدرصد مردم روستا 34از  شیب: روستا گفت

 .باشد لیضوع دخمو نیهم در ا یاسیندادند و ممکن است مسائل س

مشکل  نیمکرر آب است و خواسته ما حل ا یروستا قطع نیا یمشکل اصل: گفت انیدر پا آقاپور

 .است

مقابل اداره کل راه و الرستان فارس  نسبت به وضعیت نامناسب جاده های یتجمع اعتراض*

 الرستان ژهیو یو فرماندار یشهرساز

در  به نشانهاهالی از  یو جمع یا صادفات جادهداغدار ت های خانوادهروز سه شنبه اول مرداد،

 یو فرماندار یمقابل اداره کل راه و شهرسازاعتراض به وضعیت نامناسب جاده ها الرستان فارس 

 .الرستان تجمع کردند ژهیو

جهرم در جنوب  -الر ریدر مس یتکرار حوادث جاده ا ی، در پبه گزارش یک منبع خبری محلی  

از  یمرداد ماه جمع ۵صبح امروز سه شنبه  ر،یروز اخ 44نفر در  11تن استان فارس و جان باخ

 ینفر از اعضا 4ماه  ریدهم ت یکه در حادثه رانندگهای داغدار منجمله خانواده ای  و خانوادهاهالی 

الرستان و  یجهرم جان باختند، با حضور در مقابل اداره کل راه و شهرساز - رآن در محور ال

و  یتیمحور ترانز نیدو بانده شدن ا شرفتیرستان اعتراض خود را نسبت به عدم پال ژهیو یفرماندار

 .مسوالن ارشد اعالم کردند یتوجه یب

ی شورا صحندر نسبت به وضعیت معیشتی وشرایط کاریبوشهر یرانندگان تاکس یتجمع اعتراض* 

 شهر

شتن اعتراضشان نسبت به بوشهربرای بنمایش گذا یرانندگان تاکس روز سه شنبه اول مرداد،جمعی از

 .ی شهر تجمع کردندشورا صحندر کاریشان وضعیت معیشتی وشرایط 

شهر از  یدر جلسه قبل شورارانندگان تاکسی معترض  ندگانینمابنابه گزارش رسانه ای شده،

اقناع نشدند و امروز عصر مجددا در صحن شورا تجمع  یو سییر بیشورا و نا سییر حاتیتوض

 .کردند

 .کشند یتش مآخود را به  یها نیماشکردند که  دیتهدتاکسی  رانندگان 

کنند تا  ید معرفواز طرف خ ندهینها خواست که سه نماآشهر بوشهر از  یشورا سییابوذر دهدار ر 

 .مصوب شود یتاکس هینها کراآبودجه شرکت کنند و با نظر  ونیسیدر کم

 .حاضر شد در شوراهم  یانتظام یروین

 دیدرصد رس 4/44به  8931ماه  ریبه ت یماهه منتهتورم دوازده  نرخ*



را بشرح زیرمنتشر  1931 ریمصرف کننده  ت متیشاخص قمرکز آمار ایران بتاریخ اول مرداد، 

 :کرد

اطالع در  نیکه نسبت به هم دیدرصد رس ٤۸،٤به  ۵۳۲۸ماه  ریبه ت یتورم دوازده ماهه منته نرخ

 .دهد ینشان م شیواحد درصد افزا ۶٧۸( درصد ۳.٧٣)ماه قبل 

 کشور ینرخ تورم خانوارها شیافزا

درصد  ۶٧۸که نسبت به ماه قبل  دیرس .،۵.۲به ( ۵۳۲١=۵۸۸)عدد شاخص کل  ۵۳۲۸ماه  ریت در

درصد  ٤۸،۸شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل  رییماه درصد تغ نیدر ا. دهد-ینشان م شیافزا

 کی دیخر یبرا .۵۳۲ ریاز ت شتریدرصد ب ٤۸،۸ نیانگیکشور به طور م یخانوارها یعنی باشد؛ یم

( درصد ١۸،٤)اطالع در ماه قبل  نیاند که نسبت به ا -کرده نهیهز «کسانیکاال و خدمات  وعهمجم»

درصد  ٤۸٧٤به  ۵۳۲۸ماه  ریبه ت ینرخ تورم دوازده ماهه منته. است افتهیواحد درصد کاهش  ۶٧٤

 .دهد ینشان م شیواحد درصد افزا ۶٧۸( درصد ۳.٧٣)اطالع در ماه قبل  نیکه نسبت به هم دیرس

درصد و  ۵،۳نسبت به ماه قبل  «اتیها و دخان یدنیها، آشام یخوراک»در گروه عمده  متیق شاخص

درصد . دهد-ینشان م شیدرصد افزا ۳٧١« و خدمات یخوراک ریغ یکاالها»در گروه عمده 

و  ۵٧۸. بیدو گروه به ترت نیا یبرا .۵۳۲ماه  رینسبت به ت یدر ماه جار متیشاخص ق راتییتغ

 .باشد-یدرصد م ۳۸٧٤

 کشور یشهر ینرخ تورم خانوارها شیافزا

که نسبت  دیرس ۵.۸،٤به عدد  ۵۳۲۸ماه  ریکشور در ت یشهر یخانوارها یکل برا متیق شاخص

شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل  رییدرصد تغ. دهد ینشان م شیدرصد افزا ۶٧۲به ماه قبل 

 .واحد درصد کاهش داشته است ۶٧٤( درصد ٤۲،۳)درصد است که نسبت به ماه قبل  ۲,٤٣

 کشور ییروستا ینرخ تورم خانوارها شیافزا

که نسبت  دیرس ۵۸٣،١به عدد  ۵۳۲۸ماه  ریکشور در ت ییروستا یخانوارها یکل برا متیق شاخص

بت به ماه مشابه سال قبل شاخص کل نس رییدرصد تغ. دهد ینشان م شیدرصد افزا ۵٧۸به ماه قبل 

 .واحد درصد کاهش داشته است ۶٧۶( درصد ١٣،١)درصد است که نسبت به ماه قبل  ۳،١٤

 یها در ماه جار متیق راتییتغ

نسبت به ماه قبل مربوط  متیق شیافزا نیشتریب «اتیو دخان ها یدنیآشام ها، یخوراک»گروه عمده  در

 «ها یدنینوش»، گروه (زهیپاستور ریش زه،یست پاستورتخم مرغ، ما)« و تخم مرغ اتیلبن»به گروه 

 هدر گروه عمد. باشد یم( یانواع ماه)« صدف داران هاو یماه»و گروه ( یخارج یانواع چا)

 یو خدمات طب یمارستانیخدمات ب)« بهداشت و درمان»گروه « و خدمات یخوراک ریغ یکاالها»

را نسبت به ماه قبل  متیق شیافزا نیشتریب( ااجاره به)« مسکن، آب، برق و گاز»و گروه ( ییسرپا

 .اند داشته

 اریخ ،یگوجه فرنگ از،یپ) «جاتیسبز»و گروه ( قند و شکر) «ینیریقند و شکر و ش»گروه  نیچن هم

 .داشته است متینسبت به ماه قبل، کاهش ق( یا و فلفل دلمه

 یکل کشور در ماه جار یا نهیهز یدر دهک ها متیشاخص ق راتییتغ درصد



از  یا نهیمختلف هز یدهک ها یبرا ۵۳۲۸ماه  ریبه ت ینرخ تورم دوازده ماهه منته راتییتغ دامنه

 .دهک دهم است یدرصد برا ٤۳٧۵دهک اول تا  یدرصد برا ٤۸،۵

akhbarkargari2468@gmail.com 
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