
 8931تیر ماه  52اخبار و گزارشات کارگری 

 «با اتحاد پیروز میشویم، با افتراق شکست میخوریم»

 بازداشتی های مراسم روز جهانی کارگر آزاد باید گردند

 :تیر روزتامین اجتماعی52گزارشاتی درباره تجمع بازنشستگان مقابل وزارت کار بمناسبت  -

 شدر برگزار گان در مقابل وزارت کاتجمع بازنشست -1

  یاجتماع نیو تام یلشکر ؛یکشور: باز نشستگان یاز تجمع اعتراض یگزارش -5

 ماه حقوق4اعتصاب وتجمع کارگران ارگ بم دراعتراض به عدم پرداخت  -

آخرین خبرها در باره وضعیت مرضیه امیری از بازداشت شدگان مراسم روزجهانی کارگرمقابل  -

 مجلس 

برای باز پس گیری وسایلش پس از ( یجواد نینسر) یجواد یخضر اعظمگزارشی درباره پیگیری  -

 آزادی از زندان

 کشور دفاتر سهام عدالت ادامه بالتکلیفی شغلی و معیشتی صدها کارگر -

 یاتوبوسران دیبه خطوط جداعتصاب وتجمع اتوبوسرانان زنجان دراعتراض  -

روزه سلف 8وتعطیلی  غذا متیق شیبه افزا نسبت مدرس تیدانشگاه ترب انیاعتراض دانشجو -

 سرویس

 براثر سقوط درچاه یامیاستربد م روستایدر یمقنکارگر3جان باختن  -

 :تیر روزتامین اجتماعی52گزارشاتی درباره تجمع بازنشستگان مقابل وزارت کار بمناسبت *

 شدگان در مقابل وزارت کار برگزار تجمع بازنشست -8

نشدن مطالباتشان مقابل  یدگیماه ، بازنشستگان در اعتراض به رس ریت 52امروز  یطبق فراخوان قبل

 .وزارت کار دست به تجمع زدند

بار در  نیچندم یبرا شانینشاندن خواسته ها یبه کرس یبرا رماهیت 52شنبه  امروز سه بازنشستگان

بعد از است که  یدرحال نیبرپا کردند ا یتجمع اعتراض گریهماهنگ ومنسجم، بار د ریچند ماهه اخ

 .اند دهینرس شانیتا کنون به خواسته ها یهمه اعتراض و حق خواه نیا

 یاجتماع نیاعالم کرد که تجمع امروز همزمان با روز تام یا انهیدر ب رانیبازنشستگان ا یشورا

چه  گرید یو عنوان یبازنشستگان جز نام یبرا یاجتماع نیاز تام»برگزار شده است و نوشت که 

 مانده است ؟

 یبازنشستگان را که درآمد یوتورم، تمام زندگ یدر برابر غول گران زیناچ یبازنشستگ یها قحقو

آنان  یبرا یوحق طلب یادخواهیُجز فر یجز حقوق اندک خود را ندارند تحت شعاع قرارداده و راه

 ولتود یتیامن ستمیهم به چشم س زیتجمع آرام ومسالمت آم نیحال هم نیبا ا. نگذاشته است یباق

 .زنند یکه هست تجمعات رابرهم م یو به هر شکل اندینما یطرناک مخ



کردند تجمع را  یم یها سع یولباس شخص یتیامن یروین ریاعتراضات اخ یامروز هم  مانند تمام 

و  ریبود دستگ یبردار لمیفرد جوان که در حال ف کی یاطالعات یروهاین تایبرهم بزنند و نها

 .باخودبردند

شرف ،  ولش کن  یشرف ب یب)عتراض به بازداشت ،  فرد مذکور با سردادنحاضر در ا تیجمع

 . شدند اما بازداشت شده آزاد نشد یاز بازداشت و یریدر جلوگ یسع( ولش کن

جامعه وفرودستان و کارگران  یگلو رحمانهیاز آنچه امروز ب یبخش بازنشسته، معترضان

 .زدند ادیخود فر یوبازنشستگان را گرفته است در شعارها

 دادیهمه ب نیا از  ادیفر ادیفر 

 یفالکت عموم  ینجوم یها حقوق

 دیمردم به ما ملحق شو   درد ما درد شماست

 .اتحاد اتحاد  معلم ، دانشجو کارگر،

 . هیالیما ر حقوق   ،  هیها دالر  نهیهز

 . مسلم ماست حق   شتی، مع  درمان

 .گردند دیآزاد با  یزندان یدانشجو. معلم. کارگر

   شهیحل ما نم مشکال  هم گر جمع بشه اختالس

 . ونیلیم 5ما  حقوق   ونیلیم 7فقر   خط

 . مسلم ماست حق    کایتجمع  سند تشکل

 یملت دهیهرگز ند   یعدالت یهمه ب نیا 

 .یهمه وعده تو خال نیا  ،یکاری، ب یتورم ، گران

 تیریبازگرداندن مد نیکار آمد همچن مهیفعاالن را محکوم کردند و خواهان ب دیزندان و تهد نیهمچن و

 .به خود بازنشستگان شدند یبازنشستگ یها صندوق

  . گرفت انیپا یبا خواندن قطعنامه ا 15در ساعت  تجمع

 رانیا یکارگر یتشکل ها جادیا یریگیپ تهیکم

 88ماه  ریت 52

  یاجتماع نیو تام یلشکر ؛یباز نشستگان کشور یاز تجمع اعتراض یگزارش -5

تهران براساس فراخوان  یازاد ابانیدر مقابل وزرات کار در خ 1388 ریت  52سه شنبه   خیتار در

آلوده و گرم مقابل وزارت کار  یاز بازنشستگان در هوا یادیداده شده از ساعت ده صبح تعداد ز یها

  .برگزار کردند یتجمع اعتراض



بازنشستگان با . در محل حاضر بود زن هم سیپل یحت. مشهود بود اریبس یو لباس شخص سیپل وجود

   زدند یم ادیبرحق خود را فر یخواسته ها یاعتراض یدر دست داشتن پوستر و بنرها

   کارآمد حق مسلم ماست مهیبا ب! سالمت! شتیمع

  !است و درمان شتیزمان مع نیما ا ازین

 گردد دیآزاد با یزندان معلم

 گردد دیآزاد با یزندان کارگر

 ملت بیفر است بس ؛ دولت مجلس؛

 دادیب نهمهیاز ا ادیفر ادیفر

  مینینش یاز پا نم میرینگ خود حق تا

 ماست مسلم حق تشکل؛ تجمع؛

 حق مسلم ماست کایسند تشکل؛

  یملت دهیهرگز ند/ یعدالت یهمه ب نیا

  اتحاد  اتحاد/ دانشجو  کارگر معلم؛

 گردد دیآزاد با یزندان یدانشجو کارگر، معلم،

   ونیلیحقوق ما دوم/ ونیلیم 7  فقر خط

  یفالکت عموم/ ینجوم یها حقوق

 یفالکت عموم/ و غارت  یدزد

  شه یما حل م مشکل/ بشه نابود اختالس

 یخال یسفره ها یکاریب و فقر

 ۰۰ گریچند شعار د و

شد که  ریدستگ سیاز بازنشستگان توسط پل یکیشد  یخواند م یتجمع اعتراض نیکه قطعنامه ا یزمان

 یاز پا نم میریتا حق خود نگ»بعد از خواندن قطعنامه با شعار . ولش کن ولش کن  آزاد شد با شعار

 .دیتجمع اعالم گرد انیپا «مینینش

 کانال تلگرام اتحادیه آزاد کارگران ایران:منبع

 ماه حقوق4اعتصاب وتجمع کارگران ارگ بم دراعتراض به عدم پرداخت *

ماه حقوق  دست از کار 4دراعتراض به عدم پرداخت ی دیگربرای بارهفته گذشته کارگران ارگ بم 

 .کشیدند وتجمع کردند



در  بار نیچندم یبم برا یجهان راثیم گاهیکارگران پا تیر،52برپایه گزارش رسانه ای شده بتاریخ 

 نیتحصن کردند تا اعتراض خود را نسبت به ا گریگذشته، چند روز قبل بار د یها طول سال

 .دهند نشان ها یتوجه یب

گرفتِن پوِل حقوق و  یهر روز برا: دیگو یم یجهان راثیم یها گاهیپا ریمدبنابهمین گزارش،

اما هنوز موفق  رود، یم ییبه اداره دارا یجهان راثیم یها گاهیپا  چهارماهه کارگران همه یها معوقه

داده،  صیآن را تخص تومان اردیلیم میو ن 13که سازمان برنامه و بودجه  ازیبه گرفتن اعتبار مورد ن

 .مبلغ را هم پرداخت نکرده، نشده است نیا ییدارا یول

است،  یاز محل اعتبارات عمران شتریب یجهان راثیم یها پروژه یها نهیهز که نیبر ا دیبا تاک یو

 طیدر شرا. کنند یاعتبارها تمرکز م نیا یرو یبحران طیاست که در شرا یدر حال نیا: کند یاظهار م

به  یسال مال انیکه پا ریت ۱۳است که معموال تا   یا بودجه به گونه صیمرحله تخص نیآخر ،یعاد

مرحله  نیآخر ل،یوقوع س لیاما امسال به دل م،یبر یم شیو کار را پ میدار یپول نگه م د،یآ یحساب م

 .میا مشکل مواجه شده نیاکنون با ا لیدل نیباطل شد و به هم یجهان یها گاهیپرداخت بودجه به پا

تومان  اردیلیم میحدود هشت و ن یمبلغ:  کند یم انیب ییبر انجام مکاتبات الزم با دارا دیبا تاک یزیعز

شده که هر چند   اختصاص داده یمل راثیتومان به م اردیلیو حدود پنج م یجهان راثیم یها گاهیبه پا

 صیچه را تخص آن میا ستهواناما آن هم همچنان در خزانه است و هنوز نت ست،ین میخواه یچه م آن  همه

 .از سمت خزانه پرداخت شود یعنی م،یکن افتیدر افتهی

 یالزم برا یها یریگیپ زیو ما ن دهد یپول را م نیهر روز قول پرداخت ا ییدارا که نیا انیبا ب او

 نیو ا میا دهینرس جهیمتاسفانه هنوز به نت: کند یاظهار م م،یده یانجام م ییپول را از دارا نیا افتیدر

که  ستین یجهان یها گاهیاکارگران و استادکاراِن پ  ستهیشا طیشرا نیا. مبلغ هنوز پرداخت نشده است

 .دهند یکار خود را انجام م یطیدر هر شرا

مانند برنامه و بودجه و  یاقتصاد یها سازمان دیبا که نیبر ا دیبا تاک یجهان راثیم یها گاهیپا ریمد

 دیبا نیبنابرا: دهد یکشورند، ادامه م نیتریو یجهان راثیم یها گاهید که پابرسن جهینت نیبه ا ییدارا

ها رخ  نوع  تنش نیا یوقت. در نظر گرفته شود ها گاهیپا نیا یبرا  بودجه نیتام یبرا ژهیو یکانال

 .ردیگ یقرار م ریتحت تاث یجهان راثیم یها گاهیپا یها تمام برنامه دهد، یم

بود که اخبار عدم ( 87)از اسفند ماه سال گذشته :ن رابطه خاطرنشان کردیک منبع خبری دیگر درهمی

 نیا. مطرح شد یجهان راثیم یها گاهیپرداخت حقوق و دستمزد کارگران و استادکاران فعال در پا

و کارگران هنوز  افتهیادامه  م،یشو یم کینزد( 88)ماه سال  نیروند تاکنون که به اواخر چهارم

  .اند نکرده افتیرا در حقوق و دستمزد خود

ماه  چنانکه در بهمن رسد یم زین 87عدم پرداخت حقوق و دستمزد کارگران به اواسط سال  نیا البته

پرداخت نشدن  لیو هفت تپه به دل لیچغازنب یجهان راثیم گاهیشاهد اعتراض کارگران پا 87سال 

 .میماه حقوق آنها بود4

در  هیسلطان یجهان راثیم گاهیو هفت تپه بلکه در پا لیچغازنب یجهان گاهیاعتراضات نه تنها در پا نیا

 .اتفاق افتاده است زیزنجان ن

مرضیه امیری از بازداشت شدگان مراسم روزجهانی کارگرمقابل خبرها در باره وضعیت آخرین *

 :مجلس 



 شاتیآزما یانجام برخ یبرا یو (تیر52)امروز:یریام هیخواهر مرض یریام رایسم ترییاکانت تو +

خواهد  یبستر مارستانیدر ب زیمنتقل شده و فردا ن یطالقان مارستانیبه ب نیاز زندان او یگوارش

 .بود

وی که به  یمیجرامردادماه برگزار خواهد شد و85دادگاه مرضیه امیری :وکیل مرضیه امیری+

صرع رنج  یماریاز باین روزنامه نگار بازداشتی  . ستا یاسیو س ینسبت داده شده عمدتا مطبوعات

  .دارد بدلیل کمبود امکانات و نیاز به درمان درخارج از زندان برد یم

 تیوضع نیدر خصوص آخر ، رسانه ایوگو با خبرنگار در گفتتیر52روز سه شنبه  یدولتشاه آرش

به  یاز دسترس یریام هیمرض یمقدمات قاتیمتاسفانه در مرحله تحق: گفتاز جمله پرونده موکل خود 

 .بودمحروم  لیوک

خواند و  یفریک یدادرس نییآ ۸۴را استناد دادسرا به تبصره ماده  لیاز وک یریام تیمحروم لیدل یو

خاص  یاز وکال توانند یگفته شده متهمان فقط م یفریک یدادرس نییآ  ۸۴در تبصره ماده :  گفت

اند که  دهکر یفمعر لیوک ۳۰۰وکال اصوال تعدادشان محدود است و در شهر تهران  نیاستفاده کنند و ا

 .پرونده ها ندارند نیبه ورود به ا یلیتما ایو  کنند یدرخواست م یارقام نجوم ای

 لیمتهم به وک یمند که ورود کنند و امکان بهره میو مجلس انتظار دار هییاز قوه قضا: افزود یدولتشاه

 .را که تنها پناه متهم است فراهم کنند

فراهم  ینییتع لیبه وک یریام هیمرض یادگاه امکان دسترسدر مرحله د یبا مساعدت قاض:افزود یو

 .شد

و  یجامعه شناس یاو دانشجو برد؛ یصرع رنج م یماریموکل بنده از ب: خاطرنشان کرد یریام لیوک

. با رسانه ها را دارد یبا  سابقه روشن است و ده سال سابقه همکار یمشغول به حرفه روزنامه نگار

فراهم  یخارج یاو با رسانه ها یامکان مهاجرت و همکار نکهیرغم ا یعلدارد و  یاو کارنامه روشن

 !مانده است بندیکشور پا نیبوده به قوان

 دیزندان بارها تاک رانیبازپرس و مد: گفت یریام هیسالمت مرض تیبا اشاره به وضع یدولتشاه

 یبرا یامکانات پزشک  نیدر زندان او. مرتبا تحت نظر پزشک متخصص باشد دیبا شانیکردند ا

قرار بازداشت  رییامکان تغ ،یتیو امن ییبا مساعدت مقامات قضا دوارمیو ام ستیمطلوب ن مارانیب

  .فراهم شود شانیموقت ا

اقدام خشونت  چیموکل من ه: گفت ستیمتصور ن یریام هیمرض یبرا یتیسوءن چیه نکهیا انیبا ب یو

 ستهیشا یول ستیها ن یلیخ دییمورد تا دید دارد که شامسائل انتقا یاو به برخ. نکرده است یزیآم

 متمسال یو فعال رسانه ا یدرخشان روزنامه نگار نهیشیبا پ یارشد جامعه شناس یدانشجو ستین

 .افتدیوضع ب نیبه ا زیآم

است  یاسیو س ینسبت داده شده عمدتا مطبوعات یریام هیکه به مرض یمیجرا: کرد دیتاک یو

 .با او برخورد شود یآزاد شوند و در ادامه پرونده  هم با رافت اسالم یمناسببا قرار  میدواریام

در ابتدا قرار  شانیا یبرا: تا امروز گفت یریام هیقرار مرض رییعدم تغ لیدر مورد دل یدولتشاه

و قرار بازداشت  یملغ نهایشد و بعد همه ا لیتبد قهیکفالت صادر شده بود، بعد قرار کفالت به قرار وث

 .است  شدهبه دادگاه ارجاع  یبه تازگ شانیپرونده ا دیدان یکه م یهمان طور. قت صادر شدمو



و  شود یمحاکمه م یریام هیمرداد مرض ۲۲: گفت یریام هیدادگاه مرض یبرگزار خیدر مورد تار یو

ار آن به قر لیکه با لغو قرار بازداشت موقت و تبد میرا مجاب کن یضقا خیتار نیقبل از ا دوارمیام

 .ندیهنوز فرصت نکرده پرونده را بب یقاض. موافقت کند قهیوث

بله؛ آنچه در : گفت ریخ ایقرار بازداشت موقت وجود دارد  دیامکان تمد ایآ نکهیدر مورد ا یدولتشاه

 یموجه لیدل دیاز بازداشت موقت طول بکشد با شیاست که در مرحله دادسرا اگر ب نیقانون آمده ا

بازداشت  ،ینونمجازات قا زانیگفته تا حداقل م یفریک یدادرس نییآ ۲۸۲ما ماده وجود داشته باشد، ا

 .شود دیتمد تواند یموقت م

 ردیبگ میتصم دیدادگاه است و دادگاه با اریپرونده االن در اخت نیا: خاطرنشان کرد یریام لیوک

 ایکند  لیتبد قهیقرار وث قرار را به نیمتهم ا یپزشک تیبا توجه به وضع ایبازداشت موقت را ابقا کتد 

  .نه

بازپرس پرونده به : تا امروز انجام شده، گفت یریام هیدرمان مرض یکه برا یدر مورد اقدامات یو

در صورت  ایاو به زندان اعزام شود  دنید یکرده که حتما پزشک متخصص برا دیمقامات زندان تاک

  .اعزام شود مارستانیبه ب یریام هیلزوم، مرض

تمام  قاتیتحق نکهیوجود ندارد و با توجه به ا یبه خدمات پزشک یدر زندان دسترس: افزود یدولتشاه

 .نخواهد داشت یمانع مارستانیاعزام او به ب رود، یعنوان نم چیفرار موکل من به ه میشده و ب

در کشور حضور  کرده، یم یکه کار روزنامه نگار یده سال نیدر ا یریام هیمرض نکهیا انیبا ب یو

بتوانند خارج زندان درمان  شانیاگر ا: امکانش را داشته از کشور خارج نشده گفت نکهیشته و با ادا

 .نخواهد آمد شیپ یمشکل چیشوند ه

مقامات زندان و : داخل زندان گفت یبه خدمات درمان یریام هیمرض یدر خصوص دسترس یدولتشاه

پزشک متخصص کم است  یاشد، ولتحت نظر پزشک متخصص ب شانیداشند که حتما ا دیدادسرا تاک

 کی دیدر زمان اعزام پزشک با. خاص خود را دارد یها یو اعزام پزشک هم به زندان دشوار

اسباب زحمت  نیا. کنند و اتاقش تحت نظر باشد یرا همراه ماریک مامور خانم بیمامور مرد و 

 .است

شروع به »او  یاختالس و اتهام اصلالملل کرده، نه  نینه غارت ب یریام نکهیبا توجه به ا: افزود یو

تا پنج سال حبس دارد، به نظرم با توجه به  کیاست  که بر اساس قانون « کشور تیبرهم زدن امن

  .به درمانش برسد قهیبا قرار وث تواند یم شان،یا یجسمان تیوضع

از  یه مندبه بهر یریام هیمرض ازین یبازپرس پرونده برا دیبه تاک گریبار د انیدر پا یدولتشاه

 .داخل زندان درمان شود تواند ینمبدلیل نبود امکانات   شانیا: پزشک متخصص اشاره کرد و گفت

برای باز پس گیری وسایلش پس ( یجواد نینسر) یجواد یخضر اعظمگزارشی درباره پیگیری *

 از آزادی از زندان

و  یروز زندان،  انفراد ۲۸و تحمل  ۸۴خرداد  ۳۳کارگر در روز   یپس از بازداشت در روز جهان

 نکهیندادند تا ا لیرا تحو لمیاز زندان  آزاد شدم اما وسا  قهیبا وث ۸۴/۸/۴ خیزندان قرچک در تار



 یبرا یتماس تلفن یط یمقدس دیشه یدادسرا یشخص لیوسا  لیمسئول تحو ۸۴ ریت ۵ خیتار در

گرفتن   لیتحو یمالقات براقرار  نهاد مربوطه بود اریدر اخت یریکه در روز دستگ لمیوسا لیتحو

 . گذاشت لمیوسا

گرفتم و امضا و اثر  لیخود را تحو یطب نکیو ع یبود گوش ابانیخارج از دادسرا و در خ قرار

 ،!شود؟یچه م فمیمانند داروها، ک لمیوسا هیانگشت از من گرفت، گفتم پس بق

و به   ستیگریوط به نهاد دمرب یدوش فیک یبه کارشناس  مربوطه ول کنمیگفت دارو ها را اعالم م 

 .ندارد یآنها ربط

 یادیز نهیدارد که مستلزم هز ضیبه تعو ازیشکسته و ن یگوش ید یکه صفحه  ال س دمیامدم منزل د

 . بود

بنده به عهده  یحال خسارت وارد شده به گوش!!نهاد بوده ایما امانت نزد واحد  لیوسا نکهیتوجه به ا با

 !!باشد؟یکه م

ماموران امکان ورود  یرفتم پس از هماهنگ یمقدس دیشه یبه دادسرا ۸۴ ریت ۳۴به روز سه شن صبح

 . کردم دایپ

خود را با  یگوش ید یو شکستن ال س لیوسا لیخدمت بازپرس شعبه مربوطه رفتم، نحوه  تحو 

 لیوسا لیاز مسئول تحو یریگیخود اعالم پ یگذاشتم و بازپرس شعبه مربوطه به منش انیدر م شانیا

  ستورکه  باز پرس شعبه مربوطه د بودیبه نامه از دادسرا م ازین فمیگرفتن ک یاعالم کردند و برا را

 .رمیبگ لیتحو گریخود را از محل و نهاد د فمینامه را هم دادند و توانستم ک

جهت  یهم باز پرس محترم شعبه مربوطه به منش یگوش ید یو مورد داروها و شکسته شدن ال س 

خواهند گرفت تا من مراجعه کنم  یتماس تلفن   یریگیهم گفتند پس از پ شانیکردند و ا اعالم یریگیپ

 .نداشته ام شانیاز طرف ا یتا کنون تماس یول

 ( یجواد نینسر) یجواد یخضر اعظم

۸۴/۸/۲۵ 

 برگرفته از کانال تلگرام اتحادیه آزاد کارگران ایران

 کشور تر سهام عدالتدفا ادامه بالتکلیفی شغلی و معیشتی صدها کارگر*

 .کشورکماکان ادامه دارد دفاتر سهام عدالت بالتکلیفی شغلی و معیشتی صدها کارگر

 دفاتر سهام عدالت اعتراضات صدها کارگرها  از سال پستیر،52برپایه گزارش رسانه ای شده بتاریخ

نفر از  066ماه از مطالبات معوقه حدود  32سرانجام « سهام عدالت» یبا اتمام واگذار کشور

 .سهام عدالت سراسر کشور پرداخت شد یها یکارکنان دفاتر تعاون

ها  سرانجام پس از سال: گفت( سهام عدالت کشور یها یتعاون هیبازرس اتحاد)خواه  ینیام نیحس

ماه از مطالبات معوقه  ۱۵تاکنون، حدود   ۸۸از سال « سهام عدلت» یبا اتمام واگذار یچالش کارگر

 اردیلیم ۲۵بر اساس بودجه  کشورسهام عدالت سراسر  یها یکارکنان دفاتر تعاون نفر از ۰۰۰حدود 

 .پرداخت شد رانیوز اتیه یتومان



سهام عدالت سراسر کشور از  یتعاون یها حدود هزار و پانصد نفر در دفاتر شرکت نکهیا انیبا ب او

ا شده بودند و کارگران به حال خود ره« سهام عدالت» یهمزمان با اتمام واگذار ۸۸سال  یابتدا

 زمانسا: افزود زدند، یم یخود دست به تجمع اعتراض یا مهیو ب یوصول مطالبات مزد یمرتبا برا

از کارکنان را  بر اساس ( دو نفر یاز هر دفتر تعاون)نفر  ۰۰۰مطالبات حدود   یساز یخصوص

و  یالبات معوقه مزدپرداخت مط یبرا رانیوز اتیه یاز سو نیاز ا شیکه پ یاردیلیم ۲۵بودجه 

 .کارکنان در نظر گرفته شده بود را پرداخت کرد ۸۰تا  ۸۸ یسالها یسنوات

بابت دستمزد و  ونیلیم ۰۰تا  ۰۰ نیانگیهر کدام از کارکنان دفاتر سهام عدالت به صورت م: گفت او

به اجبار مطالبات  یساز یطلبکار بودند اما سازمان خصوص یساز یسنوات از سازمان خصوص

 ونیلیم ۱۵حدودا ) مهیبه صورت ن بردند یرنج م یشتینفر از آنها را که از مشکالت مع ۵۰۰دود ح

به  ییمطالبات معوقه خود را با حکم قضا( نفر ۳۰۰حدودا )کارگران  یپرداخت کرد اما مابق( تومان

 .کردند افتیصورت کامل در

 ریسهم خود را با سا یافتیمبلغ در یستیبا ناچارا یکارکنان دفاتر شهرستان بیترت نیبد نکهیا انیبا ب او

کار  یرویاز دفاتر شهرستان دو تا شش نفر ن کیدر هر: کنند، در ادامه افزود میکارکنان دفاتر تقس

 ها یدفاتر تعاون یجار یها نهیپرداخت هز یساز یحال سازمان خصوص نیدرع. مشغول به کار هستند

 .پرداخت شود ها یدفتر تعاون ریمد بیاز ج دیبا ها نهیهز نیهمه ا تیکه در نها رفتیرا نپز

همچنان کارکنان دفاتر سهام : گفت زیاشتغال کارکنان دفاتر سهام عدالت ن تیخواه درباره وضع ینیام

کارگران بر  نیاما ا برند یبسر م یفیبالتکل تیسهام در وضع یسال از توقف واگذار۸عدالت بعد از 

و  رندن در دفاتر سهام عدالت در سراسر کشور مشغول کاهمچنا یساز یخالف نظر سازمان خصوص

 .مسئوالن هستند ریسا تیحما ازمندین یشغل تیسامان دادن به وضع یبرا

مشکل کارکنان سهام  نیتر سهام عدالت کشور در حال حاضر عمده یها یتعاون هیگفته بازرس اتحاد به

افتاده  قیه سال قبل پرداخت آن به تعوآنهاست که از س یاجتماع نیتام مهیعدالت بحث پرداحت حق ب

 .ردیگ یبه عنوان کارفرما پرداخت آن را برعهده نم زین یساز یحال  سازمان خصوص نیدر ع. است

 

وصول  یگذشته مرتبا برا یکارکنان سهام عدالت کشور که در طول سالها: در خاتمه گفت او

دست به تجمع  ییاقتصاد و داراو وزارت  یساز یمقابل سازمان خصوص تختیمطالباتشان در پا

 .هستند امداد امام تهیو کم یستیبهز یتیحما ینهادها لکردهیتحص انیاز مددجو یهمگ زدند یم

 یاتوبوسران دیبه خطوط جداعتصاب وتجمع اتوبوسرانان زنجان دراعتراض *

 دیوط جدبه خطاتوبوسرانان زنجان برای بنمایش گذاشتن اعتراضشان نسبت  تیرماه،52روز سه شنبه 

دست از کارکشیده وبا پارک کردن اتوبوس هایشان  دست به تجمع درمیدان ارتش این  یاتوبوسران

 .شهرزدند

اتوبوس خود را  یشهردارمقابل  یران اتوبوس دیها در اعتراض به طرح جد از اتوبوس یکی راننده

 .دکشیآتش 



 

 روزه سلف1وتعطیلی  غذا متیق شیبه افزا نسبت مدرس تیدانشگاه ترب انیاعتراض دانشجو*

 سرویس

درصدی 26دراعتراض به افزایش مدرس  تیدانشگاه ترب  انیدانشجوتیر،52ظهر روز سه شنبه 

و چیدن سینی  باتحریم غذا بودجه یکسر نیروزه سلف جهت تام 8 یلیتعطو قیمت غذا در مرداد ماه

 .،اجتماع کردنددانشگاه استیتا ساختمان ر سرویس از سلفهای غذایشان 

 یریمگیتصمتجمع دانشجویان معترض دانشگاه با حضور در  نیمسئولبنابه گزارشات رسانه ای شده،

 .موکول کردند سهیرئ ئتیآمده را به جلسات ه شیپ تینسبت به وضع

 براثر سقوط درچاه یامیاستربد م روستایدر یمقنکارگر9جان باختن *

ا )یامیاستربد شهرستان م یروستاواقع در چاه آب کیدر  کارگر مقنی حین کار3تیر،54روز دوشنبه 

 .بدرون این چاه متری سقوط کردن وجانشان را ازدست دادند(یستان خراسان رضو

akhbarkargari2468@gmail.com 
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