
 5931اردیبهشت51اخباروگزارشات کارگری

، 51برای تجمع واعتصاب در روزهای تشکل های صنفی فرهنگیان ایران یهماهنگ یفراخوان شورا

 اردیبهشت02و53

 از تجمع بازنشستگان تیحما :اردیبهشت51سه شنبه*

 مجلس ساختمان مقابل -55ساعت  - بهشتیارد 51 شنبه سه

 دارستحصن در م :اردیبهشت53چهارشنبه*

و در اتاق  میرو یسر کالس نم رانیدر مدارس سراسر ا بهشتیارد 53دو زنگ آخر روز چهارشنبه 

 .میکن یمعلمان تحصن م

 کشورتجمع در سراسر  :اردیبهشت02پنج شنبه

 بودجه و برنامه سازمان مقابل:  البرز و تهران استان

 ادارات کل: استان ها  مراکز

 اداره شهرستان: ها  شهرستان

 نیدر زندان او یمردان هللا روحروز اعتصاب  نیدهموازد -

 یعبد لیاسماعروز اعتصاب غذا  نیدوازدهم -

فشار  یپستها یاپراتورها یهماهنگ یشورا»سردواندن کارگران پست های فشار قوی برق ونقش  -

 «برق یقو

و  یزنیرا» وانتحت عن برق یفشار قو یپستها یاپراتورها یهماهنگ یشورابه بهانه انتشار بیانیه 

 «دوانند یها را سر م اپراتور/دینرس ییبه جا ینگار نامه

 تجمع اعتراضی کارگران کارخانه دستمال کاغذی نوظهور نسبت به بالتکلیفی شغلی ومعیشتی -

حق درمان »وهم  «مهیحق ب»هم  یپارس جنوب 21فاز یمانیشرکت پتروصنعت ازحقوق کارگران پ -

 کند یبرداشت م« درکمپ

 کارگرکارخانه واگن سازی کوثرشهرضا211راجاخ -

 دیگراین واحد تولیدی251سایه شوم بیکاری باالی سر

 زیدوستان عز ریو سا یشهاب ییمحترم کانال محصوالت غذا یسالم و احترام به اعضا -

 ادامه اعتراضات رانندگان نسبت به افزایش نرخ طرح ترافیک -

 هر تهرانتجمع رانندگان وانت بارها مقابل شورای ش

توسط  شانیبه موقع خودروها لیبه عدم تحونسبت  نیسنگ یرانندگان خودروهاتجمع اعراضی  -

 زلید پایشرکت سا

 براثر برق گرفتگی چوئبده آبادان گویمزرعه پرورش م جان باختن کارگرجوان -



 نیدر زندان او یمردان هللا روحروز اعتصاب  نیدهمدواز

ماه  بهشتیارد ۴ خیدانشگاه تهران از تار یکرج و دانشجو ۴ هیاحمعلم مشاوره ن یمردان هللا روح

 .دست به اعتصاب غذا زده است نیخود در زندان او یفیدر اعتراض به بازداشت و بالتکل ۶۹۳۱

 ۴اکنون در بند  بازداشت شده و هم یتیامن یروهایتوسط ن ۶۹۳۱بهمن  ۸۲ خیدر تار یمردان هللا روح

 .برد یاشت بسر مدر بازد نیزندان زندان او

 یگفته شده، بازداشت و شانیهنوز اعالم نشده اما آنطور که به خانواده ا یمردان یآقا بازداشت علت

دانشگاه  انیاز دانشجو گرید یهمراه با جمع  ۳۱ ماه ید یدر ارتباط با شرکت در اعتراضات سراسر

 .تهران بوده است

 یعبد لیاسماعروز اعتصاب غذا  نیدوازدهم

  بردیكیلو از وزن خود را از دست داده و از نوسان فشار رنج م ۶۱به  کیعبدى نزدل اسماعی 

فشار  یپستها یاپراتورها یهماهنگ یشورا»سردواندن کارگران پست های فشار قوی برق ونقش 

 «برق یقو

و  یزنیرا» تحت عنوان برق یفشار قو یپستها یاپراتورها یهماهنگ یشورابه بهانه انتشار بیانیه 

 «دوانند یها را سر م اپراتور/دینرس ییبه جا ینگار امهن

طی چند سال گذشته کارگران پست های فشار قوی برق در راه دست یابی به مطالباتشان مبنی »

برهمسان سازی حقوق،تبدیل وضعیت،اجرای طرح قرارداد دائم وجلوگیری از واگذاری به بخش 

درخالل این .ریزی کشورزدند مدیریت و برنامه خصوصی بارها دست به تجمع مقابل مجلس وسازمان

-شورای هماهنگی بهره برداران پست های فشار قوی برق ایران -تجمعات اعتراضی نهادی بنام

اعالم موجودیت کرد وباصدور بیانیه هایی تالش کرد برموج نارضایتی این کارگران سوار شود 

 .واعتراضات را هدایت کند

رگران پست های فشارقوی برق بانگاهی به ترکیب نهاد فوق زمان آن فرارسیده است که کا

 «.ونقدعملکردش،نقش نهاد فوق را درهمین رابطه روشن کنند

برق سراسر  یفشار قو یپستها یاپراتورها یهماهنگ یشورا:اردیبهشت25-اخباروگزارشات کارگری

 .انتقاد کردند تیوضع لیبخشنامه تبد یاز عدم اجرا یا هیانیکشور در ب

و اعتراضات خود  ها یریگیماندن پ جهینت یاز ب یا هیانیدر ب ،اردیبهشت ایلنا،این شورا25گزارشبه 

  .خبر دادند

 رویمسئوالن وزارت ن یاز سو یپاسخ چیمتاسفانه ه بهشت،یدر تجمع نهم ارد: آمده است هیانیب نیا در

و  یف سازمان اداردائم که به صورت شفاف از طر یبخشنامه کارگر یعلت عدم اجرا یدر راستا

برق کشور به  یفشار قو یها پست نیقرارداد کار مع یکشور اعالم شده که اپراتورها یاستخدام

نشد و به  افتیاند، در مدت سرباز زده نیآن در ا یشوند و از اجرا تیوضع لیتبد میدا یکارگر

  .نکردند یهمکاران ما توجه یها حضور و خواسته



ادامه خواهد داشت، حق اعتراض را  یگر مطالبه نکهیا انیبا ب یشکل کارگرت نیا ه،یانیب نیادامه ا در

 یها و عدم اجرا شده است که مسئوالن از سردواندن اپراتور نیخود محفوظ دانسته و خواستار ا یبرا

 .قانون دست بردارند

نظرتان را به «برق یفشار قو یپستها یاپراتورها یهماهنگ یشورا»برای روشن شدن نقش 

 :رشات زیر جلب می کنیمگزا

 !کارگران پست های فشار قوی برق را سرکارگذاشتند؟*

های مداوم کارگران پست های فشار قوی  پیرو پیگیری:2931اردیبهشت1-اخبار وگزارشات کارگری

های در دستور کار و وعده های مکرر مسئولین وزارت  برق طی ماه های گذشته در خصوص طرح

ی و بهبود یافتن وضعیت موجود، اما نه تنها این وضعیت ترمیم نیافته؛ نیرو در خصوص ترمیم حقوق

جلسات مکرری طی روزهای گذشته بصورت محرمانه در وزارت نیرو در حال انجام جهت واگذاری 

 .پست های فشار قوی فوق توزیع به شرکت های توزیع است

« باد هوا»سئوالن به کاله زردها های م وعده -درادامه گزارش امروز ایلنا درهمین رابطه تحت عنوان

برند در حال مقدمات و انجام  آمده است،مسئولین امر و آنهایی که از قبل این کار سود می -بود

ای کشور نیز  های برق منطقه  زیرساخت های موجود هستند و در این زمینه مکاتباتی با شرکت

رکنان مدت معین در نظر گرفته صورت گرفته است؛در حالیکه هر ساله بودجه تمدید قرارداد کا

 .ها هم نیست شد، اما در بودجه امسال خبری از تمدید قرارداد مدت معین می

های قانونی، پیگیر مطالبات  براساس این گزارش این کارگران خاطرنشان کردند که از تمامی کانال

 .خود هستند

ارگران پست های فشار قوی قابل یاد آوری است که طی چند سال گذشته ک:اخباروگزارشات کارگری

برق در راه دست یابی به مطالباتشان مبنی برهمسان سازی حقوق،تبدیل وضعیت،اجرای طرح 

قرارداد دائم وجلوگیری از واگذاری به بخش خصوصی بارها دست به تجمع مقابل مجلس وسازمان 

رای هماهنگی بهره شو -درخالل این تجمعات اعتراضی نهادی بنام.ریزی کشورزدند مدیریت و برنامه

اعالم موجودیت کرد وباصدور بیانیه هایی تالش کرد -برداران پست های فشار قوی برق ایران

 .برموج نارضایتی این کارگران سوار شود واعتراضات را هدایت کند

برپایه آنچه که درگزارش باال آمد،زمان آن فرارسیده است که کارگران پست های فشارقوی برق 

 .کیب نهاد فوق ونقدعملکردش،نقش نهاد فوق را درهمین رابطه روشن کنندبانگاهی به تر

 روباز وارد بازی شد«های فشار قوی برق کشور برداران پست شورای هماهنگی بهره»**

برداران  شورای هماهنگی بهره»اردیبهشت 12امروز:2931اردیبهشت12-اخباروگزارشات کارگری

د بازی شد وبا صدور اطالعیه ای کارگران پست های روباز وار« های فشار قوی برق کشور پست

فشار قوی برق را با طرح مشکالتشان دعوت به شرکت در انتخابات ریاست جمهوری کرد وبه 

 .عبارتی دیگرماهیت واقعی خود مبنی بر وابستگی به حاکمیت را برمال ساخت

ای  ق با صدور اطالعیهایلنا امروز طی گزارشی نوشت،شورای اپراتورهای پست های فشار قوی بر

در این اطالعیه به مشکالت اپراتورهای . اند که در انتخابات شرکت کنند از همه اپراتورها خواسته

 .فشار قوی برق اشاره شده است



 ادامه سردواندن کارگران پست های فشار قوی برق برای تبدیل وضعیت***

ست های فشار قوی برق برای سردواندن کارگران پ:2931اردیبهشت5-اخباروگزارشات کارگری

 .تبدیل وضعیت کماکان ادامه دارد

های فشار قوی برق مدتهاست که پیگیر  اردیبهشت،کارگران پست5براساس گزارش منشره بتاریخ

در این رابطه سازمان امور . هستند« قرارداد دائم»به « قرارداد کار معین»تغییر وضعیت خود از 

عهده وزارت نیرو گذاشته است،نه تنها این تکالیف اجرایی نشده استخدامی کشور نیز تکالیفی را بر

 .بلکه مسئوالن وزارت نیرو قصد فرافکنی و فرار از مسئولیت دارند

تعدادی ازاین کارگران در پاسخ به اظهارات مدیرکل روابط عمومی وزارت نیرو که مدعی شده تعیین 

برق بیشتر به سیاست دولت و سازمان  های های انتقال و وفوق توزیع شرکت تکلیف شاغالن پست

 :گویند ها وضعیت این افراد را مشخص کنند، می گردد که باید آن امور استخدامی کشور برمی

های فشار قوی برق که آن را در زمره وظایف سازمان امور  راجع به تعیین تکلیف شاغالن پست»

 :اند، چند نکته قابل تامل است استخدامی دانسته

های اجرای  ها و دستگاه دانیم سازمان امور استخدامی، مرجع باالدستی کلیه وزارتخانه ه میهمانگونه ک

حال با توجه به این نکته، شایان ذکر است قریب . راجع به نحوه جذب و ساماندهی منابع انسانی است

ای ه به یک سال جلساتی مابین کمیسیون اجتماعی و کارشناسان سازمان امور استخدامی و معاونت

وزارت نیرو و شورای اپراتوری برگزار شد و ماحصل این جلسات این بود   انرژی و منابع انسانی

هستند و طی « کارگری دایم»که شاغالن پستهای برق در زمره مشاغل حاکمیتی و با نوع قرارداد 

کارگری نفعان در زمره مشاغل  الذکر برگزار شد، مقرر شد ذی تفاهماتی که بین اعضای کارگروه فوق

به شماره  2931ایی در اسفند  قانون خدمات کشوری قرار بگیرند و در همین راستا ابالغیه 211ماده 

خطاب به معاونت محترم تحقیقات و منابع انسانی وزارت نیرو توسط معاونت سرمایه  2213511

ای  خشنامهانسانی سازمان امور استخدامی ارسال شد و وزیر نیروی وقت نیز پیرو ابالغیه فوق، ب

راجع به تبدیل وضعیت شاغالن پستهای برق به گارگر دایم را برای مدیریت سازمان توانیر ارسال 

العجل سه ماهه داد تا ابالغیه سازمان امور استخدامی راجع به تبدیل  این سازمان ضرب  کرد و به

 .وضعیت نامبردگان را اجرا نماید

ع انسانی وزارت نیرو و توانیر از اجرای ابالغیه حال با گذشت قریب به یک سال، معاونت مناب

 «.زنند سازمان امور استخدامی و بخشنامه وزیر وقت، به دالیل نامعلوم سرباز می

 :کنند این کارگران در ادامه در ارتباط با فرافکنی وزارت نیرو، سواالت و تردیدهایی را مطرح می

و توسط سازمان امور استخدامی تنظیم و تهیه  این ابالغیه با حضور منابع انسانی وزارت نیرو»-2

شود که هنگام تنظیم، ابالغیه که به نوعی پیشنهاد وزارت نیرو نیز بوده قابلیت  شده است؛ چطور می

ی وزیر، قابلیت اجرایی خود را از دست  اجرایی داشت ولی بعد از صدور ابالغیه و بخشنامه

 است؟ داده

برهن است هیچ وزیر و حتی مدیری بدون بازخورد نظر همانگونه که بر همگان واضح و م-1

دهد؛ حال با وجود  کارشناسان مربوطه هیچ نوع بخشنامه و یا دستوری را در دستور کار قرار نمی

ی حوزه منابع انسانی  الذکر وزیر وقت به دست کارشناسان خبره بخشنامه فوق  اینکه پیش نویس



مشورت معاونت منابع انسانی آن را امضا و به توانیر ابالغ  وزارت نیرو تهیه و تنظیم شده و وزیر با

 «.داند شود که همان منابع انسانی آن را غیر اجرایی می کرده، چطور می

 تجمع اعتراضی کارگران کارخانه دستمال کاغذی نوظهور نسبت به بالتکلیفی شغلی ومعیشتی

ظهور دراعتراض به بالتکلیفی شغلی روز شنبه پانزدهم اردیبهشت ماه، کارگران دستمال کاغذی نو

 .زدند جاده قدیم کرج، پشت کارخانه شیر پگاه واقع در ومعیشتی دست به تجمع مقابل کارخانه

 کارخانه دستمال کاغذی نوظهورکارگران ماه حقوق،حق بیمه وحق سنوات 21براسا گزارش منتشره،

 .پرداخت نشده است

کارگران  تعدادی از یبازنشستگ تیافتادن وضع ریتاخ موجب به عدم پرداخت ماه ها حق بیمه

 .است شده

و   داده یقبال به کارگران شرکت برگه مرخص یو. ستین یخبر چیشرکت ه رعاملیهاست از مد مدت

 .ندا نکرده پرداخت یمدت هم، حقوق نیهمراه با حقوق است اما ما در ا ها یمرخص نیبود ا  وعده داده

فقدان  ای ها ینه بده یلیتعط یاصل لیدل ست تعطیل کرده است و،کارخانه را مدت هاشرکتصاحبان 

 .به قم است دیولانتقال کار و ت یبراکارفرمایان بازار فروش، بلکه تالش 

 نیچند تیبه تالش و فعال توجه ی، و ب احداث کرده یکه در قم، شرکت است یشرکت مدت نیصاحبان ا 

 .اند شرکت را رها کرده نیاز کارگران، مساله تداوم کار ا یاریساله بس

آنها  یکاریب مهیو ب یسنوات بازنشستگ نیچن هم. دارند یو دوماه است که معوقه مزد سال کیحدود  

 .است کارگران شده یبازنشستگ تیافتادن وضع ریتاخ امور موجب به نیا یاست که تمام پرداخت نشده

 یرا در مجتمع قضائ شان تیشکاهاست  کارگران هم مدت. درآمده لیحالت تعط هاست به شرکت مدت

     .اند به ثبت رسانده( آباد افتی) یمطهر

 یآرا: گفت( اسالمشهر یسرپرست اداره تعاون، کار و رفاه اجتماع) یبابک شاهرخ نه،یزم نیهم در

کار  یشرکت، چه آنها که قرارداد موقت داشتند و چه آنها که با قرارداد رسم نیتمام کارگران ا

اداره کار خارج شده و  اراتیمساله از حوزه اخت نیا یریگیپ گریاکنون د. است ر شدهصاد کردند، یم

 .قرار دارد ییاحکام مرجع قضا یاجرا رهیدر دستور کار دا

اموال شرکت در دستور کار  فیتوق یکه من اطالع دارم در احکام صادر شده، حت ییتا جا: افزود یو

بلکه به  ستیشرکت فقط به کارگران بدهکار ن نیا که وجود دارد، یا البته نکته. قرار دارد

و  فیبران از توق کارگران تنها سهم نیبنابرا. دارد یهم بده یاجتماع نیتام لیاز قب ییها سازمان

رجوع  ییبه مرجع قضا دیشان، با مطالبات یینها یریگیپ یکارگران برا. ستندیفروش اموال شرکت ن

 نیاداره از چن نیچراکه ا ستیآنها ن یاجرا یمعن اداره کار به یصدور احکام از سو ن،یبنابرا. کنند

 .است ییمهم برعهده مراجع قضا نیا یریگیپ. ستیبرخوردار ن یینقش اجرا

 یاز کارگران یبخش: اظهار داشت ان،یاسالمشهر در پا یاداره تعاون، کار و رفاه اجتماع سرپرست

که قبال مطالبات خود را در ( بود  دهیرس انین به پاکه قرارداد موقت داشتند و زمان قراردادشا یکسان)

آن بخش از کارگران . است آنها صادر شده یبرا یکاریب مهیب افتیبر در یمبن یطرح کردند، را نجایا

گروه از  نیاز آنجا که ا. هستند فیهنوز بالتکل( است یکه قرارداد استخدام آنها رسم یکسان)هم 



احکام صادره  ی، هنوز منتظر اجرا با شرکت قطع نشده شان یطور کامل رابطه کار کارگران به

 .هستند

حق درمان » همو «حق بیمه»هم  پارس جنوبی 50کارگران پیمانی فازحقوق از پتروصنعت شرکت

 برداشت می کند «درکمپ

کمپ محل سکونت  یاستفاده از خدمات درمان یبرا میمجبور: ندیگو یم یپارس جنوب 21فاز  کارگران

 .میل بپردازخود، پو

 تیاز وضع هیبا ابراز گال یفاز دوازده پارس جنوب ی  مانکاریپ کارگرانبرپایه گزارش منتشره،

 رایاخ: ندیگو یکرده، م جادینهم ا شگاهیپرسنل شاغل در پاال یبرا یمانکاریکه شرکت پ ینامناسب

نفرات استفاده کننده  ستیآن شرکت باعنوان ل ییشرکت به معاونت اجرا یمانیپ  ریمد یاز سو یا نامه

کمپ از حقوق پرسنل کسر  یدرمان نهیهز کند یکمپ زده شده است که عنوان م یاناز خدمات درم

 .شود

مستقر « تپه آنتن»در  ۶۸کمپ فاز  یبهدار: از کارگران که نخواست نامش فاش شود، ادامه داد یکی

و هم حق  کند یاز ما کسر مرا  یاجتماع نیتام مهیکار هم حق ب نیبا ا یمانکاریاست و شرکت پ

 .ستیاصال عادالنه ن نیدرمان در کمپ را که ا

مراجعه کنند و پس از آن  مارستانیبه ب مهیاست که پرسنل با دفترچه ب نیکار مانند ا نیا: گفت یو

در قبال خدمات انجام شده از شرکت مربوطه درخواست وجه و کسر از حقوق پرسنل  مارستانیب

 .دینما

از کسر حقوق کارگران به بهانه  یریمسئوالن به اوضاع و جلوگ یدگیخواستار رس کارگران نیا

 .کمپ شدند ی  استفاده از خدمات درمان

 کارگرکارخانه واگن سازی کوثرشهرضا522اخراج

 دیگراین واحد تولیدی512سایه شوم بیکاری باالی سر

 یانه واگن سازکارخکارگر211ازاخراج شهرضا یاداره تعاون کار و رفاه اجتماع سییر

ی خبرداد راز یشهرک صنعت راز،یش -جاده اصفهان  ۰۱ لومتریکواقع در کوثرشهرضا

 .کارگرباقیمانده این واحدتولیدی هم ممکن است اخراج شوند251وافزود

اداره تعاون کار و رفاه  سییر ،یاباذر یمصطف ادیبهشت یک منبع خبری محلی،25به گزارش

بر  یمبن یکوثر قول یساز شرکت واگن رانیآهن به مد مسئوالن راه نکهیا انیشهرضا با ب یاجتماع

شرکت  نیبه دنبال آن، مسئوالن ا: را دادند، اظهار کرد یواگن بار ۶۹۱۱حدود  دیطرح تول یواگذار

آهن به تعهد خود  کردند، اما راه دیجد دیخط تول جادیا یبرا یاردیلیحدود شش م یگذار هیاقدام به سرما

 .عمل نکرده است

 ۸۰۱نفر از  ۶۱۱حدود  ت،یوضع نیبا ا زیکوثر ن یساز شرکت واگن رانیمد: اضافه کرد یو

 .اخراج کنند زیکارگران را ن ریاند ممکن است سا اند و گفته شرکت را اخراج کرده نیکارگران ا

ن تعداد واگ نیشرکت، ساخت ا نیا ریبه گفته مد: شهرضا گفت یاداره تعاون کار و رفاه اجتماع سییر

آهن منعقد  شرکت و مسئوالن راه نیا نیکه قرار بوده ب یدارد و به موجب قرارداد ازیسه سال زمان ن



شرکت مونتاژ شود، اما هنوز آن  نیتا در ا شده یوارد م «هیروس»از کشور  یقطعات دیشود، با

 .قطعات وارد نشده است

 زیدوستان عز ریاو س یشهاب ییمحترم کانال محصوالت غذا یسالم و احترام به اعضا

 دیمن و خانواده ام ارزشمند و ام یبرا زانیو سفارشات شما عز دیخر ،یریگیپ ،یهمراه ت،یحما

 .یخواهیو آزاد یآزاد ،یدلگرم کننده به ادامه حق خواه زیبخش بوده و ن

گذران  یدوستانم برا تیبا کمک و حما -ییربابه رضا -کار ارزشمند و شرافتمندانه را همسرم نیا

کرده، جا  دایشما دوستان ادامه پ تیو حما یفرزندانم شروع کرده و با همراه حتاجیما نیو تام یدگزن

 .بکنم زانیاز همه عز یا ژهیدارد که تشکر و

مشابه  طیکه شرا یکسان یسرمشق برا نیمن و خانواده ام بود و همچن یبرا یخوب یلیخ یتجربه  نیا

سال زندان  1به  یو حق خواه یمطالبات کارگر یریگیو پ کایسند جادیا لیمن را به دل. من را دارند

 م،یریاگر من و خانواده ام تحت فشار قرار بگ نکهیا الیناعادالنه محکوم و روانه زندان کردند به خ

نشد و  نطوریالبته که ا. دست بردارم یکه ازحق خواه دیخواستند تن خواهم داد و شا یمن به آنچه م

سخت گذشت  یلیمن و خانواده ام خ یچند سال برا نیدرست است که ا. میدادادامه  یما به حق خواه

همچنان اخراج از کار  یآزادحقوق محروم بودند و خودم بعد از  نیتر ییو همسر و فرزندانم از ابتدا

اما با  کنمیدست و پنجه نرم م یجسمان یو سخت یماریهستم و بازگشت بکار نشدم و اکنون با انواع ب

 میقابل ذکر است که من و همسرم  تصم. مینشد دیهرگز نا ام زان،یعز یها تیو حما یپشت گرم

 .میادامه ده یخانگ ییمحصوالت غذا دیکه همچنان به تول میدار

اجاره مغازه که از توان  شیافزا لیدوستان، به دل ریمحترم کانال و سا یاطالع شما اعضا جهت

 ییو تا زمان اجاره مغازه مناسب محصوالت غذا میددا لیباشد مغازه را تحو یپرداخت ما خارج م

اعالم   یرسد و از دوستان درخواست دارم برا یو به فروش م دیسابق در منزل تول یکما ف یخانگ

تماس حاصل  13231111925 ییبا شماره همراه ربابه رضا دیخر یبرا یسفارشات و هماهنگ

 .دیینما

 1پالک  نیبن بست گلچ یمیکوچه عبدالکر یترغربمالک اش ابانیخ حونیج ابانیتهران خ: آدرس

 تیو حما یکنم و کماکان به همراه یم یتشکر و قدردان زیاز همه شما دوستان عز گریبار د کی

 .میدلگرم هست زانیشما عز یها

 یعدالت و برابر یو تالش برا دیبا ام. فشارمیم یشما را به گرم دست

 ییربابه رضا – یشهاب رضا

 31 بهشتیارد 21

 :منبع

https://t.me/shahabirobab 

 دگان نسبت به افزایش نرخ طرح ترافیکادامه اعتراضات رانن

 تجمع رانندگان وانت بارها مقابل شورای شهر تهران

https://t.me/shahabirobab


طرح  دراعتراض به افزایش نرخ روز شنبه پانزدهم اردیبهشت ماه،جمعی از رانندگان وانت بارها

 .،تجمع کردندمقابل شورای شهر تهران ترافیک

طرح  یهزار راننده وانت در اجرا 1حقوق  نکهیا انیبا ب براساس گزارشات منتشره،تجمع کنندگان

رفع مشکل و احقاق حق  یگرفته شده، خواستار اقدام مسئوالن مربوطه برا دهیتهران ناد کیتراف دیجد

 .خود شدند

 .میبکش ها هیکرا یرو میماهم مجبور کند، یطرح را گران م یارشهرد: گفت نیاز معترض یکی

 .ستیهم پاسخگو ن چکسیه: ادامه داد یو

 .در تهران آغاز شده است( شنبه)تهران از امروز  کیتراف دیطرح جد یاجراقابل یادآوری است که،

سط تو شانیبه موقع خودروها لیبه عدم تحونسبت  نیسنگ یرانندگان خودروهاتجمع اعراضی 

 زلید پایشرکت سا

توسط  شانیبه موقع خودروها لیدر اعتراض به عدم تحو نیسنگ یاز رانندگان خودروهاجمعی 

 .دندزبه تجمع دست  زل،ید پایشرکت سا

 

از  یاز تجمع تعداد یریدر هفته گذشته تصو ،اردیبهشت رسانه ای شد25براساس گزارشی که

منتشر شد که بر اساس آن رانندگان با در دست  یعاجتما یها در شبکه نیسنگ یرانندگان خودروها

 نیو همچن ینام ثبت یبه موقع خودروها لیاعتراض خود را نسبت به عدم تحو ییداشتن پالکاردها

 .کردند مخودروها اعال نیا متیق شیافزا



رانندگان با وعده مسئوالن شرکت  نیمنتشر شده است ا یاجتماع یها که در شبکه ییاساس خبرها بر

اما  رندیبگ لیرا تحو دیجد یاند و قرار بود دو ماهه خودروها خود را فروخته یها ونیکام زل،ید پایسا

 زانیبه م ها ونیمت کامیق شیاند بلکه با افزا نگرفته لیخودروها را تحو نیسال نه تنها ا 1هنوز بعد از 

 .اند مواجه شده زیتومان ن ونیلیم 211

که در دست رانندگان است  ییمنتشر شده در پالکارها یماعاجت یها که در شبکه باالریتصو در

 :مضمون نوشته شده است نیبا ا یجمالت

  عمل به تعهدات لیو عدم تحو ینجوم یها متیخودرو فرسوده به ق یها ینام اعتراض ثبت -

 ندادند و با لیرا تحو چیرا گرفتند، اما بعد از دو سال هنوز سوئ چیناوگان سوئ یدر طرح نوساز -

 .اند داده شیافزا زیرا ن متیق ل،یدر تحو ریتاخ

 زلید پایسا ینجوم یها متیفرسوده به ق یها ینام اعتراض ما ثبت -

 .ستیحق اعتماد ما ظلم مضاعف ن زلید پایمحترم  شرکت سا رانیمد -

 براثر برق گرفتگی چوئبده آبادان گویمزرعه پرورش م جان باختن کارگرجوان

برق  ،(اردیبهشت21\جمعه شب:آبادان گفت یدانشکده علوم پزشک یپزشک یها تیمرکز فور سییر

 .چوئبده آبادان را گرفت گویساله مزرعه پرورش م 15جان کارگر 

جمعه شب بدون عالئم  یبرق گرفتگ لیجوان بدل نیا:افزود مقام شنبه شهرامبنابه گزارش منتشره،

 .به درمانگاه شهر چوئبده آبادان منتقل شد یاتیح

انجام  یقلب یایاح یتمام تالش خود را برا یدرمان یروهایپزشک مستقر در درمانگاه و ن:زوداف یو

 .شوند یبه آبادان م یبه اعزام و میبخش نبود و تصم جهیدهند که تالش آنها نت یم

 یشود ول یآبادان منتقل م مارستانیاز ب یکیبه  یپزشک یها تیفرد با آمبوالنس فور نیا: افزود یو

 .ماند جهینت یب زیجوان در آبادان ن نیا ایاح یتالش برا یشدت برق گرفتگ لیبدل متاسفانه

شهر  یجنوب شرق یلومتریک 95چوئبده از توابع شهرستان آبادان استان خوزستان، در فاصله  شهر

  .آبادان واقع شده است

 2931پانزدهم اردیبهشت ماه

akhbarkargari2468@gmail.com 
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