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به سطح پایین حقوق،عدم همسان سازی  کشور نسبت ییکارگزاران مخابرات روستا یتجمع اعتراض -

 برای دومین روز متوالی مقابل مجلسحقوق وعدم پرداخت ماه ها حق بیمه 

 یضت سوادآموزنه ارانیآموزش یآزمون استخدام نشدگان رفتهیپذدومین روزتجمع اعتراضی  -

 مسئوالن یتوخال یو وعده ها یاستخدام یفیبه بالتکلنسبت کشور

نامه  وهیش بیبه روند تصونسبت  ه صنعت نفت کشوربازنشستکارگران  ی دوبارهاعتراضتجمع  -

 صندوق مقابل وزارت نفت نیها در ا یرنفتیو حضور غ یصندوق بازنشستگ

 :نعتی وخدماتی ماهشهربرای دومین روز متوالیواحد ص 4اعتصاب وتجمعات اعتراضی کارگران  -

 یبندرامام دراعتراض به انتقال اجبار یمیپتروش یاعتصاب وتجمع کارگران خدمات اجتماعادامه  -1

 ماهشهر یرصنعتیغ اتیبه شرکت عمل

به عدم  دراعتراض مقابل فرمانداریماهشهر یاعتصاب وتجمع کارگران شهردار دومین روز -2

 بقه بندی مشاغلپرداخت حق طرح ط

 دراعتراض به عدم پرداخت حقوق ومطالبات بندر امام یکارگران شهردارادامه اعتصاب وتجمع  -3

 یاقتصاد ژهیرفت و آمد کارگران منطقه و یها سیرانندگان سروادامه اعتصاب واعتراضات  -4

 ماهشهر نسبت به عدم پرداخت مطالبات از طرف پیمانکاران یمیپتروش

دراعتراض به عدم پرداخت  مشکیآند راه آهن کارخانه تراورس تصاب کارگراناعدومین روز -

 حقوق ومطالبات وشرایط بد کاری

 انیآتش نشانان اصفهان نسبت به سطح نازل حقوق،مشمول قانون مشاغل سخت و ز یتجمع اعتراض -

 برای دومین بار درفصل تابستان تیوضع لیآورنشدن وعدم تبد

 بازگشت بکار یشوش برا یهفت تپه مقابل فرماندار یاخراج  یشکریرنیادامه تجمع کارگران غ -

 حکم یاجرا یبرا سندهینو کیبازداشت  :کانون نویسندگان ایران -

 (1411-1311)دیدج یلیبه مناسبت سال تحص گودرزیال انیفرهنگ یکانون صنف هیانیب -

تحویل خودروهای پیش خرید نسبت به عدم  فردا  انیرانیشهرخودرو اخریداران  یتجمع اعتراض -

 فوتبال  ونیفدراس ساختمان  مقابلشده 

 یبر اثر برق گرفتگجان باختن یک کارگر جوان در ایالم  -

به سطح پایین حقوق،عدم همسان  کشور نسبت ییکارگزاران مخابرات روستا یتجمع اعتراض*

 والیبرای دومین روز مت مقابل مجلسسازی حقوق وعدم پرداخت ماه ها حق بیمه 

استان  11از  ییکارگزاران مخابرات روستا شهریور برای دومین روز متوالی، 11روز دوشنبه 

همدان، خوزستان،  الن،یگ ن،یقزو ،یخراسان جنوب ،یخراسان رضو ،یکشور ازجمله خراسان شمال

 نیینسبت به سطح پان دست به تجمع مقابل مجلس زدند تا اعتراضشان را لرستان و  هرمزگا

 .بنمایش بگذارند مهیحقوق وعدم پرداخت ماه ها حق ب یدم همسان سازحقوق،ع



خشم وعزم  رانیشرکت مخابرات ا رعاملیمد یبا صدراین کارگران معترض هنگام روبروشدن 

 .راسخشان را در راه احقاق حقوق برحقشان بنمایش گذاشتند وخواهان پاسخگویی روش وی شدند

 

حقوق و  یساز همسان ،ییکارگزاران مخابرات روستا نیا یاصل واستهخبنابه گزارش رسانه ای شده، 

 .مخابرات است یرسمکارگران  ریآنها با سا اتیرفاه

 یساز یاز کارگزاران قبل و بعد از خصوص یتعداد یبرا مهیحق ب ندیگو یمطالبات آنها م نیکنار ا در

 .پرداخت نشده است

رابطه  یبا آنها و برقرار زیآم ضیبرخورد تبع انیکه خواستار پا ندیگو یمخابرات مکارگران  نیا

هنوز حقوق  ،یساله کار 21 یاکثر آنها با وجود سابقه باال. بر قرارداد با آنها هستند یمبتن یحقوق

 .کنند یم افتیکف قانون کار را  از مخابرات در

شرکت مخابرات در مراکز مخابرات  یساز یقبل از خصوص ییکارگزاران مخابرات روستا نیا

با شرکت مخابرات دارند  یو رسم یمیقرارداد دا زیمشغول به کار بودند و در حال حاضر ن ییروستا

 انکارگزار نیا. شود یمشمول آنها نم ،یمیکارمندان دا ریبرابر با سا یرفاه یایاما هنوز حقوق و مزا

شرکت  یکارکنان رسم ریبا سا شانیایحقوق و مزا یساز -خواستار همسان ،ییمخابرات روستا

 .همه سال هستند نیهمه کارگزاران، بعداز گذشت ا یبرا ینیمخابرات و صدور حکم کارگز

تجمع اعتراضی کارگزاران مخابرات روستایی کشور نسبت به تبعیض در پرداخت  :درهمین رابطه

 حقوق ومطالبات مقابل مجلس

اسان رضوی، خراسان استان کشور ازجمله خراسان شمالی، خر 11کارگزاران مخابرات روستایی از 

هرمزگان خودرا به تهران رسانده اند تابابرپایی   جنوبی، قزوین، گیالن، همدان، خوزستان، لرستان و



شهریورمقابل مجلس صدای اعتراضشان را نسبت به تبعیض در  11تجمعی دیگر درروز شنبه 

 .پرداخت حقوق ومطالبات بیشتر منعکس کنند

 .ایم اما هنوز تبعیض وجود دارد قرارداد دائم شده: ای گفتندتجمع کنندگان به خبرنگار رسانه 

در ارتباط با این تجمع اعتراضی ( مدیرکل ارتباطات و امور بین المللی شرکت ملی مخابرات ایران

 .واقعاً تبعیضی وجود داشته باشد، رفع خواهد شد  موضوع باید بررسی شود و اگر:گفت

 ینهضت سوادآموز ارانیآموزش یآزمون استخدام گاننشد رفتهیپذدومین روزتجمع اعتراضی *

 ی مسئوالنتوخال یو وعده ها یاستخدام یفیبه بالتکلنسبت کشور

در کشور ینهضت سوادآموز ارانیآموزش یآزمون استخدام نشدگان رفتهیپذشهریور، 11روز دوشنبه 

 یفیبه بالتکل دومین روز اقامت خانوادگیشان درتهران به تجمعشان مقابل مجلس برای اعتراض

 .مسئوالن ادامه دادند یتوخال یو وعده ها یاستخدام

 

 روز،یدر ادامه تجمع د: گفتمعترض به خبرنگار رسانه ای  ینهضت سوادآموز ارانیاز آموزش یکی

 شانیها شب گذشته را به همراه خانواده یدهندگان نهضت سوادآموز و آموزش ارانیاز آموزش یتعداد

کردند و صبح امروز با طلوع آفتاب به تجمع  یساختمان مجلس سپر یلو پارک حوا ابانیدر خ

 .ادامه دادند شان یتراضاع



 

ساله  11تا  11که با سوابق  دهند یم لیتشک یرا افراد ینهضت سوادآموز ارانیآموزش: ادامه داد یو

 .اند در مناطق محروم کشور خدمت کرده

 ارانیآموزش یآزمون استخدام نشدگان رفتهیپذ گروه از نیا یتجمعات اعتراض:او درخاتمه افزود

 .خواهد کرد دایآنها ادامه پ  یشغل تیتا مشخص شدن وضع ینهضت سوادآموز

 :درهمین رابطه

نشدگان آزمون استخدامی آموزشیاران نهضت سوادآموزی  زسرگیری اعتراضات پذیرفتها-7

 نشینان با تجمع مقابل مجلسکشورنسبت به بالتکلیفی استخدامی و وعده های توخالی بهارستان 

شهریور،آموزشیاران نهضت سوادآموزی کشور هم به پایتخت آمدند تا با برپایی تجمعی  11روز شنبه 

دیگر مقابل مجلس اعتراضشان را کشورنسبت به بالتکلیفی استخدامی و وعده های توخالی بهارستان 

 .نشینان بنمایش بگذارند



 

اند،به  ی خود عازم تهران شدهتجمع کنندگان که از نقاط مختلف کشور برای پیگیری وضعیت شغل

سال فعالیت شغلی در نقاط  11تا  11هزار نفر هستیم که پس از  1حدود : خبرنگار رسانه ای گفتند

دهنده نهضت سوادآموزی، بعد از پذیرش نشدن در  یار و آموزش محروم کشور به عنوان آموزش

عین حال سازمان آموزش و پرورش  ایم و در آزمون استخدامی بیستم تیر ماه شغلمان را از دست داده

ها مالک ادامه فعالیت ما را قبولی در آزمون اعالم کرده است و اخیرا نیز  به عنوان متولی ما نهضتی

هایی که در آزمون پذیرفته  کار نهضتی  ها برای ترک ها و شهرستان ای به همه دفاتر استان بخشنامه

 .است اند، ارسال کرده نشده

یاران با ناعادالنه خواندن آزمون آموزشیاران نهضت سوادآموزی و مقایسه با یکی از این آموزش

همه این گروها بدون آزمون وارد دانشگاه : التدریس پیش دبستانی و سرباز معلمان، گفت نیروهای حق

فرهنگیان شدند؛ اما برای آموزشیاران چنین شرایطی به وجود نیامد و برای ادامه فعالیت آزمون 

سال خدمت چرا باید  11تا  14از یک نهضتی بعد از . شود این تبعیض محسوب می. دندبرگزار کر

استخدامی گرفته شود؟ چرا از بدو شروع بکارمان از ما آزمون نگرفتند تا امروز در  االن آزمون 

 شرایط فعلی اقتصادی کشور، مشکالتمان با از دست دادن شغل چندبرابر نشود؟

سال کار در نهضت سوادآموزی در  2ارمان به ما گفته بودند پس از در بدو شروع بک: او افزود

 .ایم سال پشت سد آزمون جا مانده 14شویم اما حاال بعد از  وزارت آموزش و پرورش استخدام می

آزمون را .. ها و التدریسی ها مثل سرباز معلمان، حق دهندگان با بیان اینکه برای سایر گروه این آموزش

داشتند؛  دهندگان نهضتی تبعیض روا می نباید در مورد آموزش: در ادامه افزوداند،  حذف کرده



اند و  دهندگان نهضت سالها با کمترین دستمزد در مناطق دورافتاده و روستایی کشور کار کرده آموزش

 استحقاق توجه بیشتر را از مسئوالن داشتند نه اینکه بعد از سالها خدمت شغلمان را از ما بگیرند و ما

 .را به حال خود رها کنند

او با بیان اینکه در تجمعات قبلی که در مرداد ماه انجام دادیم از طرف تعدادی از نمایندگان مجلس به 

ما وعده داده شد برای اینکه بعد از تعطیالت ماه محرم موضوع طرح جذب شش هزار نفر نهضتی 

 .پذیرفته نشده را در صحن علنی مجلس مطرح و پیگیری کنند

درصد از همکاران ما در  11با وجود اینکه حدود : یکی دیگر از معترضان حاضر در تجمع گفت

تیر ماه با کسب نمره قبولی پذیرفته شدند، این آزمون مالکی خوبی برای ارزیابی  21آزمون 

 .ها نبود صالحیت استخدام نهضتی

 تیشروع به فعال یمون استخدامشده در آز رفتهیهمکاران پذ دیجد یلیبا شروع سال تحص ؛یبه گفته و

 .اند کرده

نشدگان آزمون استخدامی آموزشیاران نهضت سوادآموزی  پایان موقتی تجمع چند روزه پذیرفته -2

 کشورنسبت به بالتکلیفی استخدامی درپایتخت بدنبال وعده چند بهارستان نشین

ران نهضت سوادآموزی نشدگان آزمون استخدامی آموزشیا مرداد،پذیرفته 21عصر روز چهارشنبه 

وشبانه روزییشان مقابل مجلس   کشور بدنبال وعده چند بهارستان نشین به تجمعات اعتراضی

 .ودرپارک بطور موقت خاتمه دادند وبه شهرستان های محل اقامتشان باز گشتند

یافت که از طرف برخی  تجمع چند روز گذشته ما پس از آن خاتمه: آنها به خبرنگار رسانه ای گفتند

 .اند نمایندگان مجلس شورای اسالمی برای پیگیری مشکالت ما وعده اصالح طرح استخدامی را داده

شد و درنهایت آنها وعده   روز گذشته از طرف تعدادی از نمایندگان مجلس با آنها صحبت:آنها افزودند

 .ر صحن علنی مجلس مطرح کنندجذب شش هزار نفر نهضتی پذیرفته نشده را د  دادند موضوع طرح

برهمین اساس همه معترضان که : دهندگان و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در ادامه گفتند آموزش

های مختلف کشور برای رسیدگی به وضعیت شغلی  نشدگان از شهر به نیابت از جانب همه پذیرفته

 .خود به تهران آمده بودند، به تجمع اعتراضی خود پایان دادند

  در حال حاضر چند نفر از همکاران به نیابت از سایرین برای پیگیری وضعیت: ها در خاتمه گفتندآن

 11یا  11از قرار معلوم مقرر شده بعد از ایام محرم حدود . اند استخدامی ما در تهران باقی مانده

س شهریور طرح اصالح جذب آموزشیاران نهضتی را برای این شش هزار نفر در صحن علنی مجل

 .مطرح کنند

نامه  وهیش بیبه روند تصونسبت  ه صنعت نفت کشوربازنشستکارگران  ی دوبارهاعتراضتجمع *

 صندوق مقابل وزارت نفت نیها در ا یرنفتیو حضور غ یصندوق بازنشستگ

برای  ه صنعت نفت کشوربازنشستشهیور برای باری دیگر،جمعی از کارگران  11روز دوشنبه 

و  ینامه صندوق بازنشستگ وهیش بیبه روند تصوای اعتراضشان نسبت انعکاس هرچه بیشتر صد

 .درپایتخت زدند مقابل وزارت نفت دست به تجمعصندوق  نیها در ا یرنفتیحضور غ



اعتراض  لیبرگزار شده بود به دل زین نیاز ا شیتجمع که پ نیابرپایه گزارش رسانه ای شده،

اقتصاد  ریصنعت، حضور وز یدوق بازنشستگنامه صن وهیش بیبازنشستگان به نوع روند تصو

صندوق و  یرنفتیغ یصندوق به عنوان اعضا نیدر ا یو وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماع ییدارا

 .شده بود نجامآنها ا یشتیکسورات کمک مع یبرخ نیهمچن

 ندهیاظهارات نما ینفت در امور منابع انسان ریمعاون وز نویم نیتجمعات فرز نیادامه ا در

اعتراض  نیمختلف ا یبندها یقرار داده و قول مساعدت پس از بررس یازنشستگان را مورد بررسب

 .را داد

 :واحد صنعتی وخدماتی ماهشهربرای دومین روز متوالی 4اعتصاب وتجمعات اعتراضی کارگران *

 یباربندرامام دراعتراض به انتقال اج یمیپتروش یاعتصاب وتجمع کارگران خدمات اجتماعادامه  -7

 ماهشهر یرصنعتیغ اتیبه شرکت عمل

به عدم  دراعتراض مقابل فرمانداریماهشهر یاعتصاب وتجمع کارگران شهردار دومین روز -2

 پرداخت حق طرح طبقه بندی مشاغل

 دراعتراض به عدم پرداخت حقوق ومطالبات بندر امام یکارگران شهردارادامه اعتصاب وتجمع  -9

 یاقتصاد ژهیرفت و آمد کارگران منطقه و یها سیرانندگان سرو ادامه اعتصاب واعتراضات -4

 ی ماهشهر نسبت به عدم پرداخت مطالبات از طرف پیمانکارانمیپتروش

به ماهشهر یوخدمات یواحد صنعت 4کارگران  شهریور برای دومین روز متوالی، 11روز دوشنبه 

 .دنداعتصاب وتجمعاتشان در راه دست یابی به مطالباتشان ادامه دا

واحد صنعتی وخدماتی ماهشهر همزمان دریک روز دست به اعتصاب زده  4این اولین بار است که 

 .اند وهمچنین به اعتراضشان برای دومین روز متوالی ادامه داده اند

 یمیپتروش یکارگران خدمات اجتماع اعتصاب وتجمع شهریوربرای دومین روز، 11روز دوشنبه 

 یکارگران شهردار ،ماهشهر یرصنعتیغ اتیبه شرکت عمل یال اجباربندرامام دراعتراض به انتق

بندر امام  یکارگران شهردار ،مشاغل یماهشهر دراعتراض به عدم پرداخت حق طرح طبقه بند

رفت و آمد کارگران منطقه  یها سیرانندگان سرو و دراعتراض به عدم پرداخت حقوق ومطالبات

 .عدم پرداخت مطالبات از طرف پیمانکاران ادامه پیدا کرد ماهشهر نسبت به یمیپتروش یاقتصاد ژهیو

دراعتراض به عدم پرداخت  مشکیآند راه آهن کارخانه تراورس اعتصاب کارگراندومین روز*

 حقوق ومطالبات وشرایط بد کاری

به   مشکیراه آهن  آند کارخانه تراورس کارگران شهریور برای دومین روز متوالی، 11روز دوشنبه 

 .شان دراعتراض به عدم پرداخت حقوق ومطالبات وشرایط بد کاری ادامه دادنداعتصاب

نامطلوب   طیشرا لیبدل مشکیان کارخانه تراورس اندگردو روز است که کاربنابه گزارش منتشره،

..  رینهار و  ش.. آنان پرداخت حقوق و  یخواسته ها.. دست به اعتصاب زده اند ..  یو حقوق یکار

  . ش استو لباس و دستک

 3 بایماه حقوق گرفته اند و تقر بهشتیتا اردتراورس اندیمشک کارخانه بنا بهمین گزارش،کارگران 

 . ماه حقوق نگرفته اند



کند   هیتسو دیایب.. است  یناراض یکار طیاز شرا یمعترض گفته اگر کسکارگران مسئول مربوطه به 

  ..به او بدهند کجایرا  شیایو تمام حقوق و مزا

آتش نشانان اصفهان نسبت به سطح نازل حقوق،مشمول قانون مشاغل سخت و  یمع اعتراضتج*

 برای دومین بار درفصل تابستان تیوضع لیآورنشدن وعدم تبد انیز

برای اعتراض به سطح نازل  شهریور برای دومین بار درفصل تابستان سال جاری، 11روز دوشنبه 

شورای نشدن وعدم تبدیل وضعیت مقابل ساختمان حقوق ،مشمول قانون مشاغل سخت و زیان آور

 .جمع کردندشهر اصفهان 

درهمین رابطه  جمعی از آتش نشانان اصفهانهم  11تیرماه 23روزدوشنبه قابل یاد آوری است که 

 .زده بودند مقابل ساختمان سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی این کالنشهر دست به تجمع

مل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان به تیرماه، مدیرعا 24روزسه شنبه 

برخی از پرسنل معتقد هستند که میزان حقوق آن ها با سختی شغلی که : ه بودخبرنگار رسانه ای گفت

نفر از پرسنل ما با شرکت ها قرارداد دارند و تبدیل  141دارند متناسب نیست و از طرفی هم حدود 

 .وضعیت نشده اند

 .تش نشانان حاضر درتجمع طی نشستی خواسته ها و مشکالت خود را منتقل کردندآ:وی افزود

 برای بازگشت بکار اخراجی هفت تپه مقابل فرمانداری شوش  کارگران غیرنیشکری ادامه تجمع*

مقابل فرمانداری با ادامه تجمع  اخراجی هفت تپه شهریور، کارگران غیرنیشکری  11روز یکشنبه 

 .شدندت بکاروتبدیل وضعیت بازگش خواستارشوش 



 

 حکم یاجرا یبرا سندهینو کیبازداشت  :کانون نویسندگان ایران*

ماه  ۷۲حکم  یاجرا یبرا رانیا سندگانیو عضو کانون نو یدادگستر لیوک سنده،یپورفاضل، نو یتیگ

 .منقل شد نیحبس به زندان او

 یکیپورفاضل . بازداشت  شد نیاو یپس از مراجعه به دادسرا وریشهر ۶۱ کشنبهیروز  سندهینو نیا

 .نفر است ۶۱موسوم به  ی از امضاکنندگان نامه

 یرهبر جمهور یخواستار استعفا یا هیانینفر از کنشگران حوزه زنان در ب ۶۱سال گذشته  مرداد

 یتیگ. از امضاکنندگان بازداشت و سپس محاکمه شدند یاریبس هیانیب نیانتشار ا یدر پ. شدند یاسالم

گذشته به  البازداشت شد که تا اواخر آبان س هیانیب نیبه فاصله چند هفته از انتشار ا زین پورفاضل

 .دیدرازا کش



و « کشور تیامن هیعل یاجتماع و تبان» یها تهران بابت اتهام یدادگاه انقالب اسالم ۷۱در شعبه  او

 دنظریحکم در دادگاه تجد نیبه چهار سال و دو ماه زندان محکوم شد که ا« نظام هیعل یغیتبل تیفعال»

 .افتیکاهش  یریبه دو سال و سه ماه زندان تعز

 (7411-7911)دیدج یلیبه مناسبت سال تحص گودرزیال انیفرهنگ یکانون صنف هیانیب*

  محترم اءیو اول زیدانش آموزان عز ،یگرام همکاران

و همت دانش  یمها با تالش همکاران گرا تیها و محروم تیگذشته با همه محدود یلیتحص سال

 . دیرس انیبه پا  زیآموزان عز

روش  چگونهیکرونا ادامه دارد و ه یماریکه ب یدر حال میهست یلیتحص دیدر آستانه سال جد اکنون

از گسترش آن عدم   یریشگیو تنها راه پ. آن وجود ندارد  یبرا زیموثر  ن یو درمان یصیتشخ

 . حضور در اجتماعات است

خود را به شرح  یان ها ، خواسته ها یکاران ، دا نش آموزان و خانواده هاجهت حفظ سالمت هم لذا

 . میدار یاعالم م لیذ

 یها  ، مهمان  یدور هم یلرستان هنوز هم شاهد برگزار#استان  یفرهنگ یها یژگیبا توجه به و -1

 نیامدارس هم مکمل  یحضور ییو هر گونه بازگشا میباش یم میو ترح ی، مراسم عروس یجمع یها

 . اندازد یروند بوده و سالمت مردم را به مخاطره م

 میاز هر گونه تصم میکن یدر خواست م یکل محترم آ پ لرستان و مسئوالن منطقه ا ریاز مد لذا

 قیو آموزش صرفا از طر ندینما یخود دار یلیدر طول سال تحص ینسبت به آموزش حضور

 . ردیصورت گ یمجاز

که  یالزم است پانزده روز وریاز پانزدهم شهر یلیبر آغاز سال تحصوزارت  میبا توجه به تصم -2

 . پرداخت شود سیمعلمان اضافه تدر یاضافه شده برا یلیبه سال تحص

معلمان و دانش آموزان قرار گرفته و  اریدر اخت یامکانات الزم جهت آموزش مجاز میانتظار دار -3

به صورت  لهیوس نیا ستندیلب تاب ن هیبه تهکه دانش آموزان قادر  ییدر مناطق محروم و روستا

 . ردیآن ها قرار گ اریدر اخت گانیرا

 ادیلذا .هنوز هم دربند هستند  یاز فعاالن صنف یکه جمع میبعد از گسترش کرونا شاهد آن هست -4

هر   میکن یاست  و  اعالم م یمعلمان زندان یآزاد  انیدرخواست فرهنگ نیمهمتر میکن یم یاور

  باشد یم ربطیذ نیبه عهده مسول تشیمسئول.ه  سالمت آن ها را به مخاطره اندازد ک یدیتهد

  گودرزیال انیفرهنگ یصنف کانون

۱۱/۱/۶۱ 

نسبت به عدم تحویل خودروهای پیش خرید  فردا  انیرانیاشهرخودرو خریداران  یتجمع اعتراض*

 فوتبال  ونیفدراس ساختمان  مقابلشده 

برای بنمایش  فردا انیرانیمجموعه شهرخودرو اخریداران از  یتعداد،شهریور 11صبح روز دوشنبه 

مقابل ساختمان دست به تجمع  شده دیخر شیپ یخودروها لینسبت به عدم تحو گذاشتن اعتراضشان

 .تهران زدند سئول ابانیفوتبال در خ ونیفدراس



 شهرخودرو میت طورنیشرکت و هم نیمالک ا هیعلبراساس گزارشات رسانه ای شده،با سردادن شعار 

فرهاد  استیشده، نسبت به س دیخر شیپ یخودروها لیشرکت در تحو نیبه عملکرد امشهد نسبت 

 .شهرخودرو اعتراض کردند میمالک ت ،یداویحم

 رانیباشگاه در نقل و انتقاالت فوتبال ا نیا ریاخ یدهایمعترضان به علت خربنابهمین گزارشات 

 .هستند یناراض

 یبر اثر برق گرفتگرگر جوان در ایالم جان باختن یک کا*

واقع درشهر ایالم بدنبال برخورد با کابل فشار قوی  آپارتمان کیدر  ساله حین کار 11یک کارگر 

 .برق دچار برق گرفتگی شد ودردم جان باخت

akhbarkargari2468@gmail.com 
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