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ادامه اعتصاب وتجمعات اعتراضی سراسری رانندگان کامیون،تانکرهای سوخت رسان وتریلربرای  -

 دومین روزمتوالی

 افتیخواهد  شیافزا ونیرانندگان کام هیکرا:یونقل سازمان راهدار معاون حمل -

 پرداخت شد نیحمل بنز یتانکرهارانندگان بدهی :ینفت یها پخش فرآورده یشرکت مل یسخنگو -

 ومرگ یکنفرشانفرودگاه امام  یتاکس هرانند 2اقدام به خودکشی -

 نسبت به بالتکلیفی شغلی هفت تپه شکرین کشت وصنعتبر یاز هزار کارگر ن شیبتجمع اعتراضی  -

 نسبت به کاهش حقوق نور مشهد امیکارکنان دانشگاه پ اعتراضی تجمع -

 آهن رجا مهماندار شرکت راه هزار2ق ماه حقو3عدم پرداخت -

 لیاز ر یخروج قطار باربردنبال ب ورانیدو لوکوموت یتمجروح -

 جان باختن یک کارگر درقائمشهربراثرسقوط از ارتفاع -

وتریلربرای سوخت رسان ،تانکرهای رانندگان کامیون سراسری ادامه اعتصاب وتجمعات اعتراضی

 دومین روزمتوالی

سوخت رسان ردادماه برای دومین روزمتوالی، رانندگان کامیون،تانکرهای روزچهارشنبه دوم خ

 متیق شیافزا ها، هیبه ثابت بودن کراوتریلربه اعتصاب وتجمعاتشان درسراسر کشور دراعتراض 

در گرفتن بار، اخذ مبالغ  یباز دالل و دالل ها، یباربر یباال ونیسیها، کم عوارض اتوبان ها، مهیب

لوازم  یباال متیو ق راتیتعم یباال نهیهزی،شغل گاهینبود جا ها، انهیاز پا یبعضتوسط  یرقانونیغ

زحمت فسطح پایین حقوق نسبت به عدم وجود جاده مناسب، عدم وجود استراحتگاه ،ها خودرو یدکی

 .ادامه دادند .......وکار یو سخت

 



 :استان اصفهان*

در جاده باتوقف وسایل نقلیه شان اصفهان  استان ونیکامرانندگان از  یجمعخرداد،2روزچهارشنبه 

 ه،یبودن نرخ کرا نییپااعتراضشان را نسبت به ( از ُپل خورزوق تا ُپل گز ) شهر  نیشاه -اصفهان 

 .بنمایش گذاشتند ....و یدکیقطعات  یو گران مهیب ینبود بار، نرخ باال

مانند کاهش  یبه مشکالت یدگیرانندگان، رس یداران استان اصفهان عالوه بر مطالبات عموم ونیکام

را از خواسته  یدیبزرگ تول یبار در بنادر و مجمتع ها عیرانندگان، عدالت در توز مهیمبلغ حق ب

 .خود ذکر کردند یها

 :شهرضا-

 تجمع رانندگان کامیون شهرضا برای دومین روز متوالی

ستان شهرضا از توابع داران شهر ونیاز کام یجمع،یروز متوال نیدوم یبرا خرداد2روز چهارشنبه

 .اجتماع اعتراضی برپاداشتندشهر،  نیا یکمربند هیاصفهان با حضور در حاش

 نیرا از مهمتر یدکیقطعات  یو گران مهیب ینبود بار، نرخ باال ه،یبودن نرخ کرا نییپا ،تجمع کنندگان

 .خود عنوان کردند یمشکالت صنف

ها  ونیکام یبر رو( هوشمند تردد ناوگان  شیمایپسامانه )نصب دستگاه سپهتن  نیرانندگان همچن نیا

 .گردد نیالزم تام یساختار ها دیاقدام با نیکردند قبل از ا دیدانسته و تاک یکارشناس ریغ یرا اقدام

 :بندبشرح زیر رسانه ای کردند22این رانندگان طی نامه ای سرگشاده خواسته های خود را در

 بندرعباس و کل کشور انهیپا ینوبت مجاز یحذف و جمع آور-7

 یدرصد 24جهت کاهش خواب  یفن نهیکارت هوشمند توسط معا قیاز طر یرینوع بارگ کیتفک-2

 بندرعباس

 (انهیرپایو غ انهیپا)در کل کشور هیکرا شیافزا-9

 کل کشور یصدور بارنامه راهدار انهیرا ستمیبا استفاده از س( لومتریتن ک) هیکرا یمبنا برا نییتع-2

 سئله تناژم یریگیپ-4

 کالن یبارها یدارا یبندرعباس و بنادر و شهرها ییگرا یو حدف بوم یریگیپ-6

اصالح  ایجهت حذف فساد و کاهش مدت زمان انتظار بار  یملک یخودروها ستمیحذف س یریگیپ-1

 مورد نیا

 آن ریو مشکالت اخ یاجتماع نیتام مهیب فیتکل نییتع-8

 رانندگان یگو زمان بازنشست یمستمر فیتکل نییتع-3

 مظنون به قاچاق کاال در کل کشور یها ونیوارده به کام یها حق خواب و خسارت یریگیپ-71

توسط  ینوبت یاعالم بارجهت رفاه حاه رانندگان و کاهش فساد ب تیریکوتاژ توسط مدثبت -77

 منطقه بندرعباس یها یباربر



 بندرعباس ییدرجایبار اسکله شه هیتخل یثبت ورود ستمیحذف س یریگیپ-72

 در کل کشور یریگ سوخت یساز کسانیو  انهیروزانه و ماه هیمشکل سوخت در سهم یریگیپ-79

 (در بندر امام ریمشکل اخ)مدت سفر  یساز کسانیعدالت و  جادیا-72

 ها انهیمشکل دالل داخل پا-74

 ینوساز یارز و نوع اجرا متیق راتییناوگان حاصل از تغ یمشکالت نوساز-76

 یا و رفاه جاده تیامنارتقا -71

 حذف سپهتن یریگیپ-78

 (مشابه بندرامام) یتیو امن( سپاه) ینظام یها سازمان ینظارت ستمیعادالنه بار توسط س عیتوز-73

 انهینقل مستقر در پا و حمل یها بندرعباس و شرکت یانجمن صنف تیبر فعال ینظارت تهیکم لیتشک-21

 یها قانون حمل کاال توسط شرکت یایدالل و اح ه،حذفیکرا افتیسازکار مناسب جهت در جادیا-27

 یو نقل حمل

جمهور جناب  سیتوسط معاون اول رئ ونیسیکم یدرصد کی شیمصوبه افزا یریگیپ-22

 یجهت اقتصاد مقاومت یریجهانگ

 کار رانندگان یسخت یریگیپ-29

 ارزنرخ  شیبا توجه به افزا وندارانیکام یدکیو  یدولت از لوازم مصرف تیحما-22

 :استان خراسان شمالی*

جمعی از رانندگان کامیون های شهرهای مختلف استان (خرداد2و1)سه شنبه و چهارشنبه یروزها

 .خراسان شمالی از جمله بجنورد،جاجرم و گرمه ودرق دست از کارکشیده وتجمع کردند

 :استان خوزستان*

 یدر ابتدا شوردست از کارکشیده ورانندگان کامیون وتریلر ایذه،همراه با همقطارانشان درسراسر ک

 .اجتماع کردنداصفهان  – ذهیا –اهواز  یجاده کمربند

 :استان سمنان*

 :سمنان-

 انهیدر محوطه پادست از کارکشیده و استان سمنان ونیاز رانندگان کام یجمعخرداد،2روزچهارشنبه

 .تجمع اعتراضی بپاکردندحمل بار سمنان،  یها

 :شاهرود-

 رابستند بسطام -شاهرودشاهرود جاده رانندگان کامیون 

با اجتماع در خرداد،رانندگان کامیون شاهرود برای بنمایش گذاشتن اعتراضشان 2عصرروزچهارشنبه

 .از رفت و آمد خودروها ممانعت کردند یقیدقا یبسطام ، برا -شاهرود ریمجن در مس یسه راه



 شیافزا: کار اعالم و اضافه کردند  نیا لیها را دل هیپنج ساله نرخ کرا شیکنندگان عدم افزا اجتماع

و  افتهیدر چند سال گذشته موجب شده تا درآمد آن ها به شدت کاهش  یدکیو لوازم  ونیکام متیق ادیز

 .شان سخت شود یگذران زندگ

 :استان فارس*

 در اعتراض به محقق نشدن مطالباتشان رازیش وندارانیتجمع کام

آن ها به  شتریرقم خورد که ب یدر حال رازیبار ش انهیدر پا ارانوندیکام خرداد،1سه شنبهروزتجمع 

 هیبار و مهم تر از همه، کاهش نرخ کرا عیشهر، حضور دالالن در توز نینا مناسب بار در ا عیتوز

 .بودند معترض حمل و نقل یها

رفه ح نیکشور در ا نیا یکه نصف عمرش را در جاده ها یچهل و هفت ساله ا وندارانیاز کام یکی

نشدن آن در طول چند سال گذشته  ادیها و ز هیبودن نرخ کرا نییتجمع را پا نیا یعلت اصل گذاشته

درصد حق  11 دیها هم با یشده است و باربر انگر نیو لوازم ماش مهیب»: دیگو یکند و م یاعالم م

از رانندگان  تا هفتاد هشتاد درصد زین یدرصد و گاه 04تا  04که  یدر حال رندیاز ما بگ ونیسیکم

  .«صفِر صفر است ان،یم نیکنند و نظارت در ا یم افتیدر ونیسیکم

شهرها  یهزار تومان در برخ 12تا  یها حت انهیپا یشدن ورود ادیروغن و ز متیق یدرصد 04 رشد

به کاهش نرخ بار در  یدوباره ا زیبا اشاره به آن گر ونداریکام نیاست که ا یگرید لیاز دال زین

 ملح هیدرصد به کرا 24مثل سمنان هر سال  ییکند که در شهرها یم دیزند و تاک یس ماستان فار

 یهر کار یندارد و باربر تیمقوله موضوع نیاست که در فارس ا یدر حال نیشود ا یبار افزوده م

  .دهد یدلش خواست انجام م

حد و اندازه  یب یاو گران. است یکه به شدت نسبت به وضع موجود، شاک یگریمعترض د ونداریکام

 یزند و م یرا مثال م یراه نیب یبهداشت یها سینداشتن سرو یو حت نیلوازم ماش ک،یروغن، الست

دانند  ینم! چه یعنیسرد  یدر هوا یریدانند پنچرگ یها در خانه خود نشسته اند و نم یلیخ»: دیگو

 .«!چه یعنیسرد  یآن هم در هوا نیماش نییپا دنیاستراحتگاه نداشتن و خواب

که در زمستان بر اثر سرما به  وندارانیاز کام یادیو جان سپردِن شمار ز یبه داستان گازگرفتگ او

پناه برده اند اشاره  نیکوچک ماش یگرم کردن خود در اتاقک ها یبرا کین کیجان پ یب یشعله ها

 .است دهیسدر کل کشور، کارد به استخوانشان ر وندارانیشود که جامعه کام یم ادآوریکند و  یم

و روغن هم گران  لییگازو ک،یشده است؛ الست ادیز یباربر ونیسیو کم مهیحق ب»: دیگو یموی 

کند اما  تیکه حما ردیگ یاز ما پول م هیاتحاد. کند ینم تیحما وندارانیاز کام یارگان چیشده و ه

دارند و  یمبر را هیدهند نصف کرا یکه به ما م ییها هم در قبال بارها یباربر. کند ینم تیحما

 .«شود یم گرید یزهایو چ لییگازو ن،یهم خرج استهالک ماش گرینصف د

 یم لیگونه تحل نیفرسوده، ا نیسنگ یها نیبا اشاره به طرح از رده خارج شدن ماش ونداریکام نیا

 یزیگرفتن زحماتش، چ دهیو ناد ونداریبه حق و حقوق کام انتیجز خ ییطرح ها نیچن یاجرا»: کند

 نقشحمل بار،  ستمیسال ها در س نیسال کار کرده و در طول ا 34که مثال  ینیچون ماش ستین شیب

 ونداریدهند که کام یم یونیلیم 044 نیماش کیدارند و در قبالش  یمفت بر م متیداشته را به ق

آن را  یمتعارف وام ها ریغ یو سودها نیمجبور است تا آخر عمرش کار کند تا بتواند اقساط سنگ

  «.ازدبپرد



 ها شد نیپمپ بنز یبرخ یتانکرداران فارس موجب شلوغ تیتوقف فعال

حامل سوخت در استان فارس سبب شد که از سه شنبه شب صف  یرانندگان تانکرها تیتوقف فعال

فارس  یشهرها گرید یو برخ رازیعرضه سوخت در ش یها گاهیجا یدر مقابل برخ یطوالن یها

 .شود لیتشک

 برای دومین روز متوالیرازیش شگاهیمقابل پاال گان تانکرهای سوخت رسانتجمع اعتراضی رانند

دست از  روزچهارشنبه دوم خردادماه برای دومین روزمتوالی،رانندگان تانکرهای سوخت رسان

 .تجمع کردند رازیش شگاهیمقابل پاالکارکشیدده و

 

همچون روز گذشته در مقابل  زیخرداد ن ۲امروز  لریو تر ونیرانندگان کام براساس گزارش منتشره،

 یها باجه دارها، ونیانتشار خبر اعتراض کام یدر پ. دست به اعتراض زدند رازیش شگاهیپاال

 .دفروش نداشتن یبرا ینیها امروز بنز از آن یرو شده و برخ با هجوم مردم روبه رازیش نیبنز پمپ

و سپهتن  ۸۳ماده  نیجبار قوانا ها، هیکرا شیدر رابطه با عدم افزا: تجمع کنندگان گفتاز یکی

 .میاعتراض کرد

 ۳دستور داده که  ن،یسنگ یها نیو ماش ها ونیکام یبا نصب سامانه سپهتن بر رو راه سیپل: افزودوی 

 یگاهیمکان و جا چیکه ه یدر صورت م،یساعت توقف داشته باش ۵۱و  میداشته باش یساعت رانندگ

 .فتندتوقف و استراحت رانندگان در نظر نگر یبرا

اما رانندگان  م،ینصب کن دیبرگزار شد که سپهتن را با یا جلسه ماه نیفرورد ۵۱: درادامه گفت یو

ساعت  ۳ یرانندگان بر مبنا هیسامانه قابل اجراست؛ کرا نیا نیاز قوان کیاعتراض کردند که کدام 

بر  دهو حقوق رانن هیاجرا شده، کرا ییاروپا یها سامانه در کشور نیاگر ا ست،یدر جاده ن یرانندگ

 .است یساعت رانندگ ۳ یمبنا



 یعموم یها شده که در سطح شهر و مکان دیبارنامه ق نیدر قوان نکهیا انیراننده معترض با ب نیا

عالوه بر  م؟یتوقف کن دیساعت را کجا با ۵۱ نیکه ا نجاستیمشکل ا: کرد نییتب م،یاجازه توقف ندار

 زینفت ن رکترانندگان اضافه نشده و ش یها هیها، کرا تورم شیتاکنون با وجود افزا ۱۸از سال  نیا

 .را کم کرده است ها هیاز کرا یمقدار ر،یمس یها یراه و توپوگراف یها بر نقشه یمبن یلیبراساس دال

ارائه خدمات، رانندگان را مکلف  گونه چیبدون ه ۸۳هم طبق ماده  یاجتماع نیتأم: کرد حیتصروی 

هم نشود،  مهیسازمان بپردازند که اگر پرداخت حق ب نیرا به ا ها هیاز کرادرصد  ۸.۳کرده است که 

شارژ  زین نندگانو کارت سوخت را شود یراننده صادر نم یکارت هوشمند و کارت ورود به انبار برا

 .شود ینم

ما  خواهند یاما م شود، یم یساز و راه یساز بزرگ مثل پل یها شامل پروژه ۸۳ماده  نکهیا انیبا ب یو

درصد را از کل کارکرد را  ۸.۳ نیا یاجتماع نیتأم: دسته حساب کنند، ادامه داد نیجزء ا زیرا ن

پرداخت ... بارنامه و  ل،یگازوئ نیتأم یمبلغ برا نیاز ا یاریکه درصد بس یدر صورت خواهد، یم

 !کند یوکتاب م سازمان حساب نیکه ا کند یحساب نم گونه نیا زین ییاداره دارا شود، یم

کرده  جادیواسطه به اسم برند ا یها شرکت یسر کی زیشرکت نفت ن نکهیا انیراننده معترض با ب نیا

ها مانند دالل قرار  کش شرکت نفت و نفت نیها ب شرکت نیا: که فقط نقش دالل دارند، مطرح کرد

در  انهیمخف توربا آن مخالفت شد، اما به ص زیدر مجلس ن رسد؛ یها م فقط به آن ها ازیو امت رندیگ یم

 .حال اجراست

استان فارس و سطح  یها به شهرستان نیبنز دنینرس لیها دل در جاده تینبود امن نکهیا انیبا ب یو

 دیها تهد ندارند که از شهر خارج شوند، جان آن یو مال یجان تیرانندگان امن: است، متذکر شد رازیش

توسط اسکورت  رشه یها گاهیار از مرکز تا جاتوسط افراد ناشناس صدمه زدند؛ ب ها نیشده و به ماش

 .میپوشش ده میتوان یاما خارج از شهر را نم شود، یجا م جابه یانتظام یروین

 یرا برا یا مشکل دوباره قرار گرفتند و نامه نیا انیدر جر زیامروز مسؤوالن ن: کرد انیباوهمچنین 

  .گوش مسؤوالن رسانده شود اعتراضات به نیکه ا میامضا کرد ندهیروز آ ۲۲تا  یریگیپ

 :استان قزوین*

در اعتراض به گران شدن عوارض،  نیداران استان قزو ونیرانندگان و کامخرداد،2روزچهارشنبه

دست از کارکشیده  نیقزو( یباربر)کاال  انهیبار در پا هیکمبود سوخت و ثابت ماندن کرا ،یدکیلوازم 

 .کردندزهرا تجمع  نیبوئ-نیدر جاده قزو و

 :راحمدیو بو هیلویکهگستان ا*

 تجمع گسترده كامیون داران مقابل اداره كل حمل و نقل و راهداري استان كهگیلویه و بویراحمد 

نچه به گفته آنان آدر اعتراض به  راحمدیو بو هیلویکهگاستان داران  ونیکامخرداد،2روزچهارشنبه

دست به  یو حمل و نقل جاده ا یهدارشأن بود در مقابل اداره کل را هیگرفتن مطالبات اول دهیناد

 .اعتراض زدند

 :استان قم*

 هیشکوه یشهرک صنعت یتجمع در ورود دست بهداران قم  ونیاز کام یجمعخرداد،2روزچهارشنبه

 .زدند



 :استان گلستان*

 گلستان استان سه شهرستان شرق اعتصاب وتجمع رانندگان

در شرق  کشیو گال نودشتیآزادشهر، م یهاشهرستان  وندارانیاز کام یجمعخرداد،2روزچهارشنبه 

آزادشهر  یجمهور دانیدر مدست از کار کشیده وحمل و نقل  تیاستان گلستان در اعتراض به وضع

 .تجمع کردند

 :استان لرستان*

 ،دورود وازنااعتصاب وتجمع کامیونداران خرم آباد

 نیبار ا انهیدر محل پاخرداد،جمعی از رانندگان کامیون خرم آباد،دست از کارکشیده و2روزچهارشنبه

 .تجمع کردندشهرستان 

 .همچنین رانندگان کامیون های حمل بارسیمان دورود وگندم ازنادراعتصاب هستند

 ونیاننده کامر 044از  یندگیعنوان کردند به نما رانداران در گفت و گو با خبرنگا ونیکام نیا

 .اعتصاب کرده اند یلرستان

 نهیو تطابق نداشتن هزشان یمسئوالن نسبت به خواسته ها یبرخ یتوجه یعلت اعتراض خود را ب آنها

 .تورم موجود در کشور اعالم کردند زانیحمل بار با م یها

ز چهار حمل بار است چراکه ا یها هیکرا شیخواسته ما افزا نینخست: معترضان گفت نیاز ا یکی

مجبور به  ینداشته است بلکه در مواقع یرییها در خرم آباد تغ هیتاکنون نه تنها نرخ کرا شیسال پ

 .میشده ا زیکاهش آن ن

در  زانیم نیسالهاست که ا: داران عنوان کرد و افزود ونیکام گریکاهش تناژ بار را خواسته د یو

 گرید یها و از سو ونیکام دیستهالک شدطرف باعث ا کیمساله از  نیا کهیاست درحال شیحال افزا

 .شود یالزم م یاستانداردها تیموجب حمل بار بدون رعا

مشکالت  گریرا از د مهیکار در سنوات ب یاز اعتصاب کنندگان در نظر نگرفتن سخت گرید یکی

سال سن  04شد اکنون من با  یقانون در نظر گرفته م نیاگر ا: داران دانست و اظهار داشت ونیکام

 .سال مقرر شده، مشغول به کار باشم 30تا زمان پر شدن  یبخاطر گذران زندگ دینبا

گندم به  دیخر: بعد گفت کسالیحمل گندم گاه تا  هیبا انتقاد از پرداخت نشدن کرا زیجوان ن یا راننده

 .دهد ینم هیو سوخت به صورت نس کیکس به ما الست چیه یاست ول یصورت نقد

 یاز شرکت ها یبرخ: داشت و افزود تیبار شکا میتقس ستمیبود عدالت در ساز ن زین گرید راننده

 نییمسئله موجب پا نیروابط و زد وبندها، بارها را در انحصار خود گرفته اند که ا یبه اتکا یباربر

 .ما شده است یشمار برا یب یآنها و ضررها یها برا هیآوردن کرا

ماه  یاعتصاب از ابتدا نیا: باره گفت نیدر ا زیان نلرست یو حمل و نقل جاده ا یراهدار رکلیمد

در اوزان بار  رییو تغ مهیب نیقوان یآن رانندگان نسبت به برخ انیآغاز شده است و در جر یجار

  .معترض هستند



 نیاستان روان بوده و ا یحمل و نقل در همه شهرها ستمیدر حال حاضر س: افزود یشرف عباس

  .است انیبار خرم آباد در جر انهیدورود، گندم ازنا و پا انمیاعتصابات تنها در حوزه س

 :استان مازندران*

 درمرزن آبادشن و ماسه  یداران به گران ونیتجمع و اعتراض کام

 ریغ متیق شیافزا لیداران شن و ماسه در مرزن آباد به دل ونیاز کامخرداد،جمعی 2روزچهارشنبه

 .تومان تجمع کردند هزار 22هزار تومان به  11ماسه از  یمنطق

هزار تومان است در  شهرستان  22 یشن در مرزن آباد تن متیکه ق یدر حال: داران گفتند  ونیکام

  , سد یهزار تومان به فروش م 10 یآمل شن تن

 . میبه مردم بفروش یمتیبه چه ق دیخر متیق نیبا ا: داران عنوان کردند  ونیکام نیا

پاسخ  یمسئول چیانجمن معدن داران مرزن آباد بوده و ه یاز سو متیق شیافزا نیا: اعالم کردند  آنها

 . ستیگو ن

 یمصالح م نیمعادن تام نیداران نوشهر تا رامسر از ا ونیمعدن در مرزن آباد فعال است و کام 1

 .کنند 

 :استان همدان*

 هیشدر حاگان کامیون همدان دست به تجمع رانندجمعی از خرداد،2چهارشنبهروزبعد از ظهر 

 .زدند ریشهر همدان به سمت مال یخروج

 

 

 :استان یزد*

 .تجمع کردند زدیبار  انهیدر محل پاخرداد،جمعی از رانندگان کامیون استان یزد2صبح روزچهارشنبه



 :مهریز-

 سیپرسپول یکارخانه کاش یروبرو ابانیدر خخرداد،جمعی از رانندگان مهریز2عصر روزچهارشنبه

 .تجمع کردندزدیشهر به  نیاجاده  یلومتریدر پنج ک

 :ابرکوه  -

اجتماع شهر  نیا یاز رانندگان وسائل نقلیه سنگین ابرکوه در ورود جمعيخرداد،2روزچهارشنبه

 .اعتراضی برپاکردند

 افتیخواهد  شیافزا ونیرانندگان کام هیکرا:یونقل سازمان راهدار معاون حمل

ها رفع شده و  استان یاریدر بس ونیگان کاممشکالت رانند: گفت یونقل سازمان راهدار حمل معاون

 .میآنها هست هیکرا شیافزا یریگیدر حال پ

 لیدل نیمهمتر نکهیا انیبا ب ،یا و حمل ونقل جاده یونقل سازمان راهدار معاون حمل یامان وشیدار

 تمیبا توجه به نوسانات ق: خودرو بوده است، گفت یدکیلوازم  متیق شیافزا داران، ونیاعتراض کام

شده  واجهم یمتیقطعات خودرو با رشد ق ریو سا کیاز جمله الست یدکیلوازم  یارز متأسفانه برخ

 .است

درخواست  نیاست، بنابرا افتهین شیافزا ونیرانندگان کام هیسال گذشته کرا 23در   :ادامه داد یو

 .است یرانندگان منطق هیکرا شیافزا

 یبا برخ: گفت م،یا رفع اعتصابات انجام داده یها برا ستاناز ا یبا برخ یمذاکرات نکهیا انیبا ب یامان

 .صورت گرفته است یبخش مذاکرات نیا ازیرفع ن یبرا یدکیلوازم  یها هیاز اتحاد

 دیدرصد با 24تا  10 ونیرانندگان کام هیانجام شده کرا یکارشناس یها با بحث: اظهار کرد یو

 .میهست یدولت یها از دستگاه اما هم اکنون در مرحله اخذ مجوز ابد،ی شیافزا

 نیا گرید یو از سو ستین رگذاریرانندگان چندان تأث نهیعوارض در سبد هز شیافزا: افزود یامان

 .است ونیخود به نفع رانندگان کام نیکه ا شود یم نهیها هز جاده یمنیعوارض در بحث ا

قطعات، لوازم  یوضوع گرانم: کرد حیتصر یا و حمل ونقل جاده یحمل و نقل سازمان راهدار معاون

 .میا کرده یریگیبازار پ میستاد تنظ قیرانندگان را از طر هیکرا شیخودرو و افزا یدکی

درصد  04: بخش دانست و گفت نیمشکالت ا گریرا از د ونیرانندگان کام یا مهیمسائل روز ب یو

در  یاشکاالت جادیا لیکه متأسفانه به دل کند یپرداخت م ارانهی قیرانندگان را دولت از طر مهیب

با  یرو شده است و سازمان راهدار موضوع با مشکل روبه نیا مهیو ب یاجتماع نیسازمان تأم

 .شده را رفع کرد جادیاشکاالت ا یکه انجام داد تمام ییها یریگیپ

 پرداخت شد نیحمل بنز یرانندگان تانکرهابدهی :ینفت یها پخش فرآورده یشرکت مل یسخنگو

جاده  یراننده تانکرها یاز امروز با پرداخت بده: گفت ینفت یها پخش فرآورده یملشرکت  یسخنگو

 .بازگشت یعرضه سوخت در کشور به صورت عاد ما،یپ

با اشاره به   ینفت یها پخش فرآورده یشرکت مل یسخنگو ی، فاطمه کاهبراساس گزارشات منتشره

جاده  یورت گرفته توسط تانکرهاکشور و اعتصاب ص یها از استان یآمده در برخ شیمشکالت پ



 یصنف لیبه دال کردند، یرا حمل و نقل م نیکه بنز مایجاده پ یتانکرها ریاخ یدر روزها: گفت مایپ

  .شده منتقل نکردند نییدست به اعتصاب زده و سوخت را به مقاصد تع

مشکل  نیده ابه عمل آم یها یریگیبود که بعد از پ یاعتصاب مسائل مال نیعلت ا: ادامه داد یو 

  .شود یعده پرداخت م نیبرطرف شده و طلب ا

 ومرگ یکنفرشانفرودگاه امام  یتاکس هرانند 2اقدام به خودکشی 

کار  یفشار باال فرودگاه امام یها یتاکس ینرخ طرح برا شیو افزا کیطرح تراف راتییبعد از تغ 

 .بزنند یباعث شد که دو تن از رانندگان دست به خودکش

با خوردن  گریکدیمسافر بودند در فاصله چند روز از  دنیکه در صف نوبت رس یر در حالدو نف نیا

 یکرد ول دایاز آنها نجات پ یکیخوشبختانه . کردند یقرص آرامبخش اقدام به خودکش ییتعداد باال

 .که پدر دو فرزند بود بعد از چند روز که در کما بود، فوت کرد یمتاسفانه مهرداد احمد

خود را مقابل  یاند که خودروها کرده دیاضر هم چند تن از رانندگان مسئوالن را تهددر حال ح 

سازمان حمل و نقل و  رعاملیاست که معاون شهردار و مد ین درحالیا زنند یفرودگاه آتش م

 هیاز مردم بابت کرا یشتریپول ب خواهند یرانندگان م نیتهران اعتقاد دارد ا یشهردار کیتراف

 .کنند افتیدر

فرودگاه امام در  یها یاز رانندگان تاکس یکی ،خرداد2براساس گزارش رسانه ای شده بتاریخ

 یشهردار کیمعاونت حمل و نقل تراف دیجد ماتیهمکارانش که با تصم یکنون تیخصوص وضع

فرودگاه  یاکسرانندگان ت 40از سال  شیپ:گفت دچار مشکل شده اند، کیگرفتن طرح تراف یتهران برا

ما را ملزم به  شیاز دو سال پ ینداشتند ول کیبه طرح تراف ازیتردد در داخل شهر تهران ن یامام برا

حال  نیاست اما با ا یما عموم یالزم به ذکر است که پالک خودروها. کردند کیطرح تراف افتیدر

 .«میطرح نداشت دنیجز خر یا کسب درآمد چاره یبرا

 کیطرح تراف دیهر سال بابت خر دادند یکه به ما م یفیگذشته با تخف یدر دو سالها»: ادامه داد یو

همه همکارنم  یکه برا یماتیو بنا به تصم دیدر سال جد یول میکرد یهزار تومان پرداخت م 440

 «.میهزار تومان بپرداز 004و  ونیلیم 3مبلغ  دیمجهول است با

محسوس است و  رانیا بر همه مردم یو بحران اقتصاد یفشار زندگ»: افزود یراننده تاکس نیا 

 یتا زندگ آورند یاز مشکالت را مسئوالن خودشان به وجود م یبرخ یول میجز تحمل ندار یا چاره

بر  یاعالم شد فشار روان کیطرح تراف متیکه ق دیپس از آغاز سال جد. بشود نیتر از ا سخت

 .«ان ما شددو نفر از همکار یکرد که منجر به اقدام خودکش دایپ شیما هم افزا نهمکارا

که در صف  یدو نفر در حال نیا»: دو نفر از همکارانش ادامه داد یدر مورد اقدام به خودکشوی  

قرص آرامبخش اقدام  ییبا خوردن تعداد باال گریکدیمسافر بودند در فاصله چند روز از  دنینوبت رس

که پدر دو  یرداد احمدمتاسفانه مه یکرد ول دایاز آنها نجات پ یکیخوشبختانه . کردند یبه خودکش

 .«فرزند بود بعد از چند روز که در کما بود، فوت کرد

موضوع طرح »: اضافه کرد فرودگاه امام یها یتاکس کیطرح تراف تیوضع نیدر مورد آخر یو

و پرداخت  یاقتصاد تیاز ابهام قرار دارد و فشار کار با توجه به وضع یا همچنان در هاله کیتراف

 رشه یدر مقابل ساختمان شورا مانیرساندن صدا یبرا. کند یم دایپ شیز افزاهر رو یاقساط بانک

 «.خواهند کرد یدگیو تنها قول دادند که به موضوع رس دیما را نشن یصدا چکسیه یول میتجمع کرد



 یرانندگان تاکس نیخوشبختانه در ب»: همکارانش ادامه داد یروان طیشرا فیبا توص یراننده تاکس نیا

از همکاران  یروز گذشته در جمع ینکرده است ول یاقدام به خودکش یگریمام فرد دفرودگاه ا

 ودگاهمقابل فر یکنون تیدر اعتراض به وضع خواهند یم یچند نفر ایمطرح شد که گو ییها صحبت

 «.خود را به آتش بکشند یخودرو

 تکلیفی شغلینسبت به بال هفت تپه شکرین کشت وصنعتبر یاز هزار کارگر ن شیبتجمع اعتراضی 

دراعتراض  هفت تپه شکرین کشت وصنعتبر یاز هزار کارگر ن شیب ردادماه،روز چهارشنبه دوم خ

 .به بالتکلیفی شغلی دست به تجمع درمجتمع زدند

خود در  یکار فیتکل نییتع یبر برا یکارگران ن نیابنابه گزارشات منتشره در کانال های تلگرامی،

 .محل شرکت تجمع کردند

مثل اداره ،شرکت گرید یدر بخشها ،یبهره بردار انیبر پس از پا ین کارگران،ال گذشتهطبق رو

 .شدندیمشغول به کار م یکشاورز

و  ۱۹ اسفند)هفت تپه سه ماه دستمزد شکریکارگران ن بهشتیارد انیبا  پابنابه همین گزارشات،

  .عقب افتاده دارند(۱۸ بهشتیو ارد نیفرورد یدستمزدها نیهمچن

 نسبت به کاهش حقوق نور مشهد امیکارکنان دانشگاه پ عتراضیا تجمع

کاهش حقوق دراعتراض به  نور مشهد امیکارکنان دانشگاه پ پیش از ظهرروزچهارشنبه دوم خرداماه،

 .دانشگاه تجمع کردند نیدر سالن تجمعات ا ی،روز کار کیو اضافه شدن 

نور  امینفر از کارکنان دانشگاه پ 44د امروز حدو 11ساعت  ،خرداد2بنابه گزارش منتشره بتاریخ

 .دانشگاه تجمع کردند نیخود در سالن تجمعات ا یایشهرستان مشهد به نشانه اعتراض به حقوق و مزا

کاهش حقوق و اضافه  یلیدانشگاه به دال نیاست که توسط کارکنان ا یتجمع نیدوم نیا یجار سال در

 .ردیگ یصورت م یروز کار کیشدن 

 آهن رجا مهماندار شرکت راه هزار2اه حقوق م9عدم پرداخت

 .پرداخت نشده است آهن رجا مهماندار شرکت راه هزار2ماه حقوق 3

: آهن رجا گفتند مهماندار شاغل در شرکت راه کارگرانخرداد،2برپایه گزارش رسانه ای شده بتاریخ

شرکت  نیچند تیلآهن رجا که تحت مسئو کم دو هزار نفر از مهمانداران شاغل در شرکت راه دست

اند، از اسفند ماه سال  مشغول یهمان شغل مهماندار ایبه مسافران  یده خدمات یبه کارها یمانکاریپ

 .افتاده است ریبه تاخ شان یمزد طالباتگذشته م

به همراه دو ماه دستمزد  ۱۹هنوز بابت دستمزد اسفند  یمانکاریپ یها کارگران، شرکتگفته این   به

 یروزها نیماه سال به کارگران بدهکار است و در حال حاضر که در اول شتبهیو ارد نیفرورد

 .وجود دارد زین یماه جار یبابت پرداخت نشدن دستمزدها ینگران م،یخرداد ماه هست

مطالبات معوقه خود هستند اما مسئوالن  افتیمهماندار شاغل در شرکت رجا خواستار در کارگران

 .دهند یبه کارگران نم یا هکند و کارفرما  پاسخ قانع ربطیذ



 یافتادن مطالبات مزد قیبه تعو: شرکت رجا گفت یمانیاز مهمانداران پ یکی نهیزم نیا در

را پرداخت  مانکاریپ یها تیصورت منظم صورت وضع که ظاهرا شرکت رجا به ست یدرحال

 .کند ینم

هر روز  یود نهاد کارگرنب جهیمشکالت مهمانداران شاغل در شرکت رجا در نت شیافزا ،یگفته و به

که به  میا کرده ینهاد کارگر یریگ بار اقدام به شکل نیما مهماندان چند نهیزم نیو در ا شود یم شتریب

 .امکان فراهم نشده است نیمسئوالن ا یمخالفت برخ لیدل

 لیاز ر یخروج قطار باربردنبال ب ورانیدو لوکوموت یتمجروح

 یدر محدوده روستا لیبا خارج شدن واگن از ر ورانیلوکوموتکارگر  دوخرداد،2بامدادروزچهارشنبه

 .مجروح شدند ،یخو یمرز راز انهیپا یکیدر نزد« حبش قطور»

کوه در  زشیمجروح شدن دو کارگر به دنبال ر: گفت یفرماندار خوبراساس گزارشات منتشره،

اتفاق دو  نیا هجیرخ داد که در نت  هیترک - رانیا ی، قطار بار«حبش قطور» یمحدوده روستا

 .مجروح شدند ورانیلوکوموت

خطوط هستند،  میها و ترم واگن ییآهن در حال جابجا و راه یامداد یروهاین نکهیا انیبا ب یعابد محمد

 .اتفاق افتاده است( چهارشنبه)بامداد امروز  قهیدق ۲:۵۲حادثه ساعت  نیا: افزود

قطار و سه واگن آن از خط  زلیر اثر آن دکرده و د زشیقطار ر دنیکوه در لحظه رس ،یگفته و به

 .خارج شد یلیر

 جان باختن یک کارگر درقائمشهربراثرسقوط از ارتفاع

اثر سقوط از ساختمان چهار طبقه در برساله  27کارگر یک : مازندران گفت یقانون یپزشک رکلیمد

 .شهر جان باخت قائم

 یقانون یکارگر به پزشک نیا کریخبر پ نیپس  از اعالم ا: افزود مازندران یقانون یپزشک رکلیمد

 .شهر منتقل شد شهرستان قائم

دنبال سقوط از ارتفاع دچار صدمات متعدد شد که  ساله به 01مرد  نیا:  خاطرنشان کرد یعباس یعل

 .به مرگش منجر شد

 1340دوم خردادماه
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