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  98شهريورماهيادداشت 

بيکاری در سطوح .  ماه موج اخراج ها و بيکار سازی ها به پيش صحنه کشانده شده است شهريور -
  خبر آنالين اعالم میبطوری کهزنان و جوانان در راس بيکاری جای دارند . گوناگون مشاهده می شود

 46طبق آمار رسمی کشور بيش از .  هزار زن در سه ماهه امسال بيکار شدند500دارد؛ بيکاری 
 هزار زن از کار 500 ساله بيکار هستند و در فصل بهار امسال بيش از 24 تا 15دختران بين درصد 

در اين مورد فعاالن عرصه اشتغال کشور نيز ضمن تاييد اين روند، نوع نگاه به زنان . خود بيکار شدند
ای آتی متوقف را مهمترين عامل اين رشد بيکاری می دانند و پيش بينی می کنند رشد اين روند در ماه ه

چرا که اين اتفاق در فصل بهار که فصل کار سال است رخ داده و به صورت سنتی معموال نرخ . نشود
آمارهای رسمی کشور نيز اين  جدا از اين ، .ال از سه فصل ديگر پايين تر استبيکاری فصل نخست س

 8/16 معادل 88سال نرخ بيکاری زنان کشور که در . بی توجهی به اشتغال زنان را نشان می دهد
 درصد افزايش يافته که اين 25درصد بود طبق آخرين آمار مرکز آمار کشور، در فصل بهار امسال به 

براين .  هزار نيروی کار زن در سه ماهه نخست امسال است500افزايش حاکی از بيکار شدن حدود 
 هزار نفر رسيده 231  هزار نفر به يک ميليون و741اساس تعداد زنان بيکار کشور از بيش از 

 نيمی از دختران جوان بيکارند.است

 موضوع کارگران ومشکل حقوق های معوقه که ازمشکالت ومعضالت بی پاسخ کارگران درماه -
مسئله کارگران وعدم دريافت حقوق های معوقه دربرابررشد بيکاری واخراج ها ، . شهريورهم است 

ستگی دولت همه وهمه ، موضوع حقوق های معوقه درسايه بحران عمومی ساختاری صنايع و ورشک
را بشکل يک سياست عمومی، هم درنزد دولت بعنوان بزرگترين کارفرما وهم بخش خصوصی و 
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 89ازاين روشتاب اخبارروزشمارکارگری شهريور ماه . خودمانی ، بشکل واحدی بازتاب می يابد 
 .   برسرحقوق های معوقه دست باال راداشته ودارد 

نداشتن . ئله سوانح کاری و خطری که از اين راه زندگی کارگران را بيش از پيش تهديد می کند مس  -
امار تلفات . دفتر چه های بيمه بين بخش وسيع کارگران و بی برنامه گی سازمان تامين اجتماعی است 

خ بازماندگان پاس:  آارگر آشته شدند9در فاصله يك ماه شهريور ماه از قول مطبوعات بدينگونه است ؛ 
 را بدهيد

چهل روز از مرگ آارگران در انفجار مجتمع :  گزارش می دهد   ايلنا–خبرگزاری دولتی کار ايران 
مشهد آشته  -حدود يك هفته پيش تعدادي آارگر در انفجار خط لوله سرخس/ پتروشيمي پرديس مي گذرد

اگذشت نزديك به چهل روز از يك فعال آارگري مي گويد ب . پاسخگوي اين حوادث نيستآسي/ شدند
آشته شدن پنچ آارگر در جريان حادثه انفجار پتروشيمي پرديس هنوز مسووالن اين حوادث مشخص 

 .نشده اند

 نقش دراين ميان محيط زيست، . استتخريب محيط زيستشهريورماه کارگری درروزشمار  -
درياچه  در–زاگرس جنگلی مناطقهای مختلف کشورخاصه درويرانگری پيدا کرده که زندگی استان 

خيلی ها . هستيم بزيان مختلف روبروبا مرگ ماهيان و آون وجنوب کشوراروميه و تاالب های گوناگ
اما ما برآنيم ؛ که .  بی ارتباط می دانند کارگریخريب زيست محيطی را با مضمون کارروزشماراين ت

به فالکت روستايی را  وشهریزخمتکش تخريب محيط زيست درسراسر کشورزندگی هزاران هزار
 های خاست  عليرغم برپايی دهها همايش و نشست وبر-ی است که سران نظام اين نکته اکشانده و
 همواره با برخورد های غيرمسئوالنه - هفتگی ، ماهيانه وساليانه وخرج هزينه های کمرشکن -روزانه 
  . آن می گذرند ازکنار

معلمان نوعی دستگيری واعتراضات ين ماه زمينه امعلمان دراجتماعات موضوع اعتراضات و -
به همين مجموعه صدمات وارده .  که عينا درخبرهای شهريورماه بازتاب داشته است رافراهم ساخت

 ابراهيم مددی و غيره نيزسطحی – اسالو –رضا شهابی به معلمان وفعاالن کارگری زندانی 
 . را بخود اختصاص می دهد ازاخبارروزشمار

: مربوط به ويرانی کشاورزی در ايران انعکاس يافته که می توان گفتماه بازتاب اخباردراين  -
مثال بحران برنج و واردات بيرويه . وضعيت نگران کننده بخش کشاورزى به روايت آمار آمده است 

اعتراض نسبی کشاورزان نيز در روز شمار . آن ، بی توجهی به محصول داخلی را به رخ می کشد 
 :می نويسد  ايلنا درسوم شهريور–ايران دراين رابطه خبرگزاری دولتی کار.  بازتاب يافته است اين ماه

همچنين واردات شديد برنج، به دليل سياست های اقتصادی که درچند سال گذشته حاکم بوده است، و" 
 قيمت های آيا. زمان ديگری نيازمند ياری هستندالن به عنوان پايتخت برنج بيش ازهرشاليزارها درگي

برنج سهم محصول : "  همين گزارش دنبال می کند "تضمينی می توانند اين نقش را ايفا کنند؟
 ". درصد کل توليد است٢۵بهترين فصل خريد ی شده توسط دولت دراين سال ها درمحصول خريدارپر

زارتن برنجکاروهزاران هکشاورز با ورود بيرويه ؛ توليد داخلی وبدين ترتيب اين دولت است که
   !را رها می سازدازکارگران شاليزار

اعتراضاتی . به محورها ی باال بايد ؛سطح اعتراضات صورت گرفته درشهريورماه را هم اضافه کرد
جمعی . که شکل و شمايل گوناگونی را بخود اختصاص داده ودرسراسرروزشماربازتاب يافته است 

ادامه تجمعات گذشته ی خود در برابر رازو دردرشي کنان کارخانجات مخابراتی راه دورايرانکارزا
شعارهايی هم چون در اين تجمع کارگران با سر دادن . اعتراضی زدند دست به تجمعکارخانه ی 

به بيکاری و عدم ” يد گرددحق و حقوق کارگر پرداخت با“و يا ” حق مسلم ماستزنده گی معيشت،“
زنده گی  واستار حداقل های الزم برای يک خدستمزدهای عقب افتاده شان اعتراض کرده و پرداخت
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کارگران فوق بين . دست به تجمع زدند کارگران چينی البرزدربرابراين شرکتهمچنين . انسانی گرديدند
ضعيت شان اين کارگران تاکنون بارها به دليل و. نکرده اند وازده ماه است که دستمزدی دريافتده تا د

ور بخشی از کارگران فوق در  مرداد تجمعی با حض١٨دوشنبه از جمله روز .دست به اعتراض زده اند
می شود تکليف ما چه“:  در تجمع فوق گفتيکی از کارگران شرکت کننده. کارخانه شکل گرفتبرابر

می بريم ولی فرق ما بايک ا چند ماه است که در رمضان به سرماه رمضان هم در پيش هست، به خدا م
ا آن را هم و سحری می خورد ولی م زه دارباالخره افطاری که آدم روآدم روزه دار اين است

شما به من بگوييد يک آقازاده حاضر است حتی " :يکی ديگراز کارگران فوق می گويد” .نمی خوريم
 صدايمان درنيايد، ما دارند که يک سال بی حقوق باشيم وانتظار  روز بدون حقوق باشد، چطورازمايک

 را هيچکسچ.  لحاظ معيشتی در وضعيت بسيار بدی به سر می برندخانواده های ما به .گرسنه ايم
به موقع ی منطقه يک آبادان دراعتراض به عدم پرداختکارگران شهردار ."صدا ی ما را نمی شنود

ری آبادان اما شهردا. زدند ه ی کارگران دست به تجمع اعتراضیدستمزدها و نيز عدم پرداخت حق بيم
اعالم می کند و می گويد که طرف حساب کارگران نه را مقصروجود، پيمانکاربا سوء استفاده ازقوانين م

 ٢٨روز پنج شنبه ) رزالستيک الب(هم چنين کارگران کارخانه کيان تاير  .هرداری که پيمانکار می باشدش
اعتراض به عدم پرداخت دستمزدهای شان دست به اعتصاب زده و با بستن درب مردادماه در

به دنبال اين حرکت اعتراضی، جلسه ای با . الستيک از کارخانه شدندانبارهامانع خروج 
کارفرما به جای  اين جلسهدر. ماينده گان کارگران وکارفرما دربخشداری چهاردانگه تشکيل شدحضورن

نيروی سرکوب يعنی نيروهای ا را تهديد کرد که با استفاده ازپذيرش حق و حقوق کارگران، آن ه
کارگران کارخانه سازمايه نيز هم پا با  همينطور.کردن درب انبارها خواهد کرد بازانتظامی اقدام به

سايرکارگران دست به تجمع زده و در پی بستن جاده خاوران توسط کارگران، به مدت يکساعت و نيم 
که منجر به حضور  به دنبال اين حرکت اعتراضی. ترافيک سنگينی در اين منطقه ايجاد گرديد

برای جلوگيری از ادامه  رای بازکردن جاده خاوران شد، ماموران دولتینيروهای سرکوب ب
ارخانه به فروش گذاشته خواهد اعتراضات کارگری، اقدام به پلمپ درب کارخانه کرده واعالم کردند ک

ماه حقوق خود  اعتراض به عدم پرداخت سهکارگران مجتمع فوالد هرمزگان نيزدر،  اين ماهدر.شد
اخراجی کارخانه ساسان و کارگران کارخانه های فرنخ و نازنخ هفت صد کارگر .دست به تجمع زدند

بيکاری و دستمزدهای  جمله بيکاری، عدم دريافت حقوقدراعتراض به وضعيت شان از قزوين
فشار اقتصادی بر کارگران ايران روز به روز وسيع تر شده و .عقب افتاده حرکاتی را سازمان دادند

در اين ميان حکومت اسالمی با بی تفاوتی در . ر فقر غوطه ور می گردندکارگران هر چه بيشترد
 .برابرزنده گی و معيشت کارگران تنها هم و غم اش جلوگيری از اعتراضات کارگری می باشد

 

های  خبرگزاری:  دراين مجموعه آنچه به نظرتان می رسد، گردآمده ازمنابع گوناگون ازجمله                         
) …سايت آفتاب، کلمه، مردمک وسايت سفير        دنيای اقتصاد،    ،    مهر – ايسنا    –ايلنا  (رسمی ايران    

کميته هماهنگی برای کمک به ايجاد تشکل های                :  (مستقل مانند      وتشکل ها،نهادها وسايت های      
شرکت واحد اتوبوسرانی تهران وحومه،جمعی ازفعاالن کارگری ايران         کارگری،سنديکای کارگران 

بالگ دانشجويان مدافع حقوق کارگر،کميته پيگيری                   حقوق کارگر، و        خودرو،کانون مدافعان   
کارگری،آسمان ديلی نيوز،آژانس ايران خبر،خبرنامه اميرکبير،خبرنامه                 ايجادتشکل های آزاد      

،کانون صنفی معلمان تهران،کردستان ميديا، ساواالن سسی، سحام               مازندران،سايت ميدان زنان،    
تارنمای چشم انداز       (  ای خارج ازکشور      وهمينطورامکانات خبررسانی ه       درداخل)  نيوزوغيره
وخبرهای دريافتی  )  …سايت پيام ،وبالگ کارگری راه کارگروغيره       –  سايت روشنگری    -کارگری

 .آمده و به نظرتان می رسد به ايميل آدرس هايم فراهم
 



 4

کارگری همين شماره    اضافه کنم ؛ لينک روزشمارکارگری دوره های پيش را نيزدرپايان روزشمار          
مبارزات کارگران و     به فعل و انفعاالت          تا عالقمندان درصورت نياز        گذاشته ام        89ماه   مرداد   

 .دردسترس خود داشته باشندزحمتکشان کشوروسايرجنبش های اجتماعی ،آنها را نيز
آنکس که  فزون می گردد که فعاالن کارگری،مدافعان به حقوق کارگران وهر                خوشحالی ام آنگاه ا     

 نکته نظرها وانتقادات سازنده وموثر خود را برسراين                      بتواند  روزشمار به دستش می رسد ،            
 . خواهم آموخت من بيش ازهرچيزازاين دريافت ها خرسند و. مجموعه کاربا من درميان نهد 

 با دوستی و رفاقت 
 اميرجواهری لنگرودی 

 1389بهمن ماه 

 

 89اخبار کارگری شهریور سال

  کارخانه فرش و پتوى تبريز ۴١۵اخراج 
 
نفر کارگر بود، بعد از     ۴٧۵ داراى   ١٣٧٩ شروع به کار کرده و در سال          ١٣۵۵رخانه فرش و پتوى تبريز که در سال          کا

۶۵اين کارخانه هم  اکنون تنها       .  خصوصى سازى کارخانه ها، دچار بحران گرديد و به  مرور کارگرانش را اخراج کرد               
مواد اوليه  .  ن مواد اوليه، در آستانه تعطيلى کامل قرار دارد        کارگر دارد، اما در ادامه بحرانهاى قبلى، به دليل نداشت         

و الياف و نخ مصرفى اين کارخانه از ترکيه وارد مى شد که اکنون در اثر تحريم، مواد اوليه اين کارخانه نيز امکان                           
 . ورود ندارد

 خروج پزشكان ايرانى از آشور افزايش يافت :اول شهريور 

 چه بر سر پزشكى امروز ايران آمده :  آمده است 89 ایلنا در اول شهریور –ر ایران به گزارش خبرگزاری دولتی کا
چه بر سر اين ! آه برخى از پزشكان خدمت به مردم آشورشان را رها آرده و فرار را به قرار ترجيح مي دهند؟
! ير اخالقى مي آنند؟قشر فرهيخته آورده اند آه با بي اعتمادى به فرداى خود، امروز خود را دستخوش آارهاى غ

بر اين جامعه تحصيلكرده چه گذشته است آه هفت سال زحمت دانش آموختگى خود را ناديده گرفته و براى 
دست و پاآردن عنوان تخصص بر تابلوى مطب، سرمايه خود و آشورشان را به بهاى شرآت در آزمون هاى 

 . سراسر تقلب هزينه مي آنند
 شهريور روز پزشك است؛ علت نام گذارى اين روز را اگر از هر آسى بپرسى سريع به گزارش خبرنگار ايلنا، اول 

اين روز به دليل تولد پدر طب ايران ابوعلي سينا نام گذارى شده، البته در همان زمان بودند پزشكانى : مي گويد
ن با حكيم همچون حكيم جرجاني، رازى و محمدبن طيب طبرى اما به هرحال طب و پزشكى و دآترى در ايرا

 . ابوعلي سينا شناخته شده است
اما در عصر من پزشكى با چهره هاى ماندگارى همچون دآتر محمد قريب، پروفسور مجيد سميعي، دآتر سيد 

 . خود را به جهان عرضه آرده است... محمود شريعت، دآتر سيد احمد سيادتي، دآتر ناصر سيم فروش و 
 هزار متخصص و فوق تخصص و 30 هزار پزشك، 10 نفر مشتمل از يكصد و  هزار200اعضاى جامعه پزشكى بالغ بر 

 .  هزار پزشك عمومى است بنابراين اآثريت جمعيت اين جامعه را پزشكان عمومى تشكيل مي دهند80
در گذشته اى نه چندان دور پزشك فردى بود با باالترين طبقه و منزلت اجتماعى در جامعه، آسى آه از خانواده اى 

ابقه پزشكى و ثروتمند رشد مي آرد و قدرى از سال هاى تحصيل خود را در خارج از آشور سپرى آرده و پس با س
 . از بازگشت، نامش بر سر زبان ها مي افتاد

در جامعه آن روز حرفش خريدار داشت و باالترين منصب هاى ادارى آشور به وى اختصاص داده مي شد، درآمدش 
ردارش الگويى بود براى پدر و مادرانى آه در تربيت فرزندانشان وسواس به خرج مثال زدنى بود و اخالق و آ

 . مي دادند
بسيارى از آنها بيكار . اما در جامعه امروز، پزشك به تعداد بسيار زياد از دانشگاه هاى متعدد فارغ التحصيل مي شود

 . غيرحرفه اى را در آنها مي توان ديدهستند، جايگاه و منزلتشان مشخص نيست و با آمى دقت نا اميدى و اخالق 
پزشك امروز سرزمين من مشكالت معيشتى دارد و پس از هفت سال تحصيل در طرح نيروى انسانى پزشكى و 

250هزار تومان حقوق مي گيرد و در نظام استخدام دولتى اين رقم به 150در روستاها شرآت مي آند اما آمتر 
 . هزار تومان مي رسد

امروز من مانند گذشته به دنبال تحقق آرزوهاى خود به خارج از آشور سفر مي آنند اما با اين پزشكان جامعه 
تفاوت آه به دليل بي اعتمادى به نظام سالمت و تقلب هاى پي درپى در آزمون هاى تخصصى ديگر به آشور خود 

 . باز نمي گردند
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 خروج پزشكان ايرانى از آشور افزايش يافت 
ر فرهيخته به مسئوالن نظام سالمت تا آنجا پيش رفته آه برخى از آنها فرار را به قرار ترجيح بى اعتمادى اين قش

مي دهند، در همين ارتباط نايب رييس انجمن پزشكان عمومى آشور با اشاره به تخلف انجام شده در آزمون 
 بسيارى از پزشكان آه در متاسفانه: دستيارى پزشكى امسال و ابطال آن توسط وزير بهداشت، به ايلنا مي گويد

سى و هفتمين آزمون دستيارى شرآت آرده و موفقيت حاصل نكرده اند، به دليل بي اعتمادى به آزمون سال 
 . آينده و يا سخت تر شدن آن به سفارتخانه ها مراجعه آرده اند تا از آشور خارج شوند

ه به دنبال تحقق آرزوهاى خود به خارج از اگر براى اين دسته از پزشكان آ: مسعود مسلمي فرد ادامه مي دهد
آشور سفر مي آنند برنامه اى نداشته باشيم ضربه سنگينى به نظام سالمت آشور وارد مي شود؛ چرا آه 

 . زحمات زيادى آشيده شده تا اين گروه به درجه پزشكى عمومى رسيده اند
د آه طبق تحقيقات انجام شده در وزارت از سوى ديگر در رسانه ها تخصص گرايى آنچنان به مردم القا مي شو

مراجعه آننده و به ازاى هر پزشك عمومى شش نفر مراجعه آننده وجود 10بهداشت به ازاى هر پزشك متخصص 
 . داشته آه در هيچ آجاى دنيا اين نسبت به اين شكل نيست و نشان از بيمار بودن ساختار نظام سالمت دارد

 ا تجربه مي کنند پزشکان ايرانی انواع استرس ها ر
اين مشكالت به اينجا ختم نمى شود بلكه اين قشر از جامعه علي رغم تصور مردم با عوامل مرتبط با استرس 
دست به گريبانند مانند ساعت کاری طوالني، حجم کاری زياد، سر و کار داشتن با مرگ و افراد در حال فوت، 

استرس های شغلی پزشکان . دخواست به علت معالجه غلطتضاد ميان فردی با ديگر پرسنل، تهديد ناشی از دا
 . دسته از استرس در طول دوران تحصيلي شان و استرس در تخصص های مختلف پزشکی مي شود2شامل 

نوع استرس دوران تحصيل مربوط به اين مي شود آه دوره پزشكى نسبت به رشته های ديگر طوالني تر است و 
 ساله به عنوان پزشک عمومی متأسفانه جايگاه چندان جالبی در 7ز پايان دوران عالوه بر اين، اين افراد بعد ا

اين امر باعث . جامعه ما ندارند؛ به طوری که پزشکی عمومی به عنوان مشاغل دسته دوم شناخته مي شوند
ی با شده که از يک طرف بازار کار خوبی برای اين پزشکان وجود نداشته باشد و از طرف ديگر حقوق خيلی کم

 . ساير رشته ها حتی افرادی که مدرک ليسانس دارند، دريافت کنند
در واقع پزشکان . در نهايت اغلب اين پزشکان تبديل به کارمندانی مي شوند که شرايط کارمند واقعی را هم ندارند

ترام دارند ولی با اين افراد از جامعه انتظار اح. عمومی در دوران طرح خود يکی از بدترين رده های شغلی را دارند
 . نداشتن جايگاه کاری مناسب اين انتظار و توقع آنها هم پايمال مي شود

عالوه بر تمامی اين موارد پزشکان عمومی برای گرفتن تخصص و وارد شدن به اين دوره مدتی را بايد با حقوق 
پس از گرفتن تخصص نيز . اده پاييناندک بگذرانند درحالي که اکثر آنها متاهل هستند و البته با درآمدهای فوق الع

 . پزشکان برای وارد شدن به هيات علمی دانشگاه ها و يا داشتن مطب، باز مشکالت خاص خودشان را دارند
درحالي که اکثرا اندوخته مالی خاصی ندارند و اين معضل باعث مي شود برخی از اين افراد از راه های ميان بر 

 . اين ميان متأسفانه خيلی از اخالقيات هم در نظر گرفته نمي شودمجبور به درآمدزايی شوند و در 
 حذف آرام پزشكان عمومى از نظام سالمت 

 سال گذشته آهسته آهسته جريانى شروع شده آه پزشك عمومى 30در : مسلمي فرد به خبرنگار ايلنا مي گويد
 . مت استرا به حاشيه بكشاند درحالي آه پزشك عمومى اساس، پايه و متن نظام سال

به . اقتصاد درمان به نحوى تنظيم شده آه آمترين بهره را پزشكان عمومى دريافت مي آنند: او ادامه مي دهد
آرامى در سال هاى اخير پزشك عمومى را از عضويت در هيات علمى دانشگاه ها حذف آردند و عده اى تنگ نظر 

ود تا ميدان تاخت و تاز براى افراد ديگر باز شود تا خواسته اند پزشك عمومى تنها به پتانسيل اجرايى تبديل ش
 . آنجا آه براى پزشك عمومى جا انداختند آه اين حق عضويت را ندارد

اجازه تجويز برخى اقالم دارويى و آزمايشات را از پزشك عمومى گرفتند و بيمه ها به : مسلمي فرد ادامه مي دهد
بنابراين در برهه اى از زمان شاهد هجوم اين قشر به سمت . شدندبهانه ساماندهى نظام سالمت با آنها هم صدا 

 . رشته هاى تخصص هستيم
 متخصصان ويزيت تخصص مي گيرند اما خدمات عمومى ارائه مي دهند 

درصد 80برابر پزشكان عمومى است در حالى آه بيش از 30طبق آمارهاى موجود، درآمد متخصصان آشور 
 يك بايد درمان شوند اما فضاسازى طورى شده آه مردم به محض بيمار شدن بيماري ها عمومى است و در سطح
پزشك متخصص نيز به جاى درمان بيماري هاى سطح دو و سه رشته خود، . به پزشك متخصص مراجعه مي آنند

 .  درصد وقت خود را صرف درمان بيمارى عمومى مي آند و ويزيت تخصص را مي گيرد70
 را رها آرده و به سراغ حرفه ديگرى مي روند اآثر پزشكان عمومى پزشكى 

به گفته نايب رئيس انجمن پزشكان عمومى بسيارى از پزشكان عمومى به دليل مشكالت موجود يا به دنبال 
تخصص گرايى مي روند، يا به خارج از آشور سفر آرده و يا اين حرفه را رها آرده و به سراغ حرفه ديگرى مي روند، 

 . لب مسير سوم را انتخاب مي آنندالبته متاسفانه اغ
پزشك عمومى در ساير آشورها محور درمان طرح پزشك خانواده به عنوان راهكار اصلى نظام : او مي  گويد

سالمت است در حالى آه در ايران طرح پزشك خانواده در واقع بيمه روستايى است و استانداردهاى الزم را ندارد 
 . اين طرح را بهانه اجرايى نشدن آن اعالم مي آنندو مسئوالن آافى نبودن متخصص در 

اين بي احترامى به اساتيد و دانشجويانى است آه هفت سال تحصيل مي آنند و در :  مسلمي فرد ادامه مي دهد
 برابرى نسبت به حقوق پزشك عمومى 200آشفته بازار سالمت افرادى ديگر سودهاى ميليونى برده و با افزايش 

 . درآمد دارند
حاضر به مباحثه و گفت وگو هستيم تا ميزان و ظرفيت علمى خود را به آسانى آه مباحث انحرافى : او مي گويد

به راه  مي اندازند آه پزشك عمومى ضريب خطاى بااليى دارد نشان دهيم جالب اينجاست آه همين افراد در 
 . شرايط انتخاباتى از پزشك عمومى دم مي زنند
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 مومى از حقوق آارگر ساده ساختمانى آمتر است امروز حقوق يك پزشك ع
آسانى :   قانون اساسى است مي گويد29مسلمي فرد با انتقاد از بيمه نبودن پزشكان عمومى آه مغاير با اصل 

آه هر روز در دفترچه بيماران خود نسخه مي نويسند و رابطه استخدامى با جايى ندارند بايد هزينه هاى خود را از 
به قطع مي گويم امروز حقوق يك .  درصد آنها مشكل تامين مسكن دارند60در حالى آه بيش از . دجيب بپردازن

 . پزشك عمومى از حقوق آارگر ساده ساختمانى آمتر است
به گفته بسيارى از صاحبنظران نظام سالمت اين حوزه دچار تزلزل شده، از نظر يك پزشك عمومي، خدمت در 

ساعته به بيماران بسيار 24ن مناطق روستايى با سه شيفت آار و ارائه سرويس طرح پزشك خانواده در دورتري
 . سخت و تحمل ناپذير است

 ماهه 10پرداخت مطالبات پزشكان بيمارستان هاى دولتى با ديرآرد 
پايين بودن سرانه درمان : به ايلنا مي گويد-عضو آميسيون بهداشت و درمان مجلس-انوشيروان محسنى بندپى 

 هاى گذشته خدمت را دچار مشكل آرده است و سهم مردم در پرداخت هزينه ها را افزايش و سهم دولت از سال
 . را آاهش داده است

با آم شدن سهم اعتبارات بيمه ها، مطالبات پزشكان و آادر پزشكى در بيمارستان هاى دولتى با :  او مي گويد
 . ز انگيزه خدمت را در بخش دولتى از بين برده استماهه پرداخت مي شود و آم بودن تعرفه ها ني10ديرآرد 

عدم استقرار پزشك خانواده واقعى از چهار سال : عضو آميسيون بهداشت و درمان مجلس ادامه مي دهد
. چرا آه عوامل و مخاطرات بهداشتى براى پزشك به همراه دارد. گذشته از ديگر مشكالت پزشكان است

 هزار نفر به خوبى 100 هزار و 50 سيستم ارجاع نيز در شهرهاى بيش از همچنين خط تكميل درمان به عنوان
اجرا نشد و همين امر انگيزه مردم را در مراجعه به پزشك خانواده آاهش داده و حتى بيمار را با سردرگمى 

 . مواجه آرده است
نگين از دوش مردم البته در برنامه پنجم توسعه حل مشكالت ملموس نظام سالمت لحاظ شده تا هزينه هاى س

برداشته شود، اما به نظر مي رسد نتوانيم به درستى از تمام ظرفيت هاى قانونى موجود استفاده آنيم، به طورى 
 . آه بسته خدمات پزشكى خانواده به لحاظ اعتبارات ناچيز هر روز الغرتر مي شود

 ينه مي شود  درصد جامعه پزشكى هز15 تا 10عمده هزينه ها در نظام سالمت تنها به 
در اين ميان مجلس در نظر دارد با توجه به افزايش سه تا چهار درصدى تورم در نظام سالمت، اعتبارات سازمان 

اين سهم در .  درصد رشد يابد5/22بيمه خدمات درمانى را دو تا سه درصد افزايش دهد و هر سال سهم بيمه ها 
 درصد 15 تا 10همچنين .  بايد افزايش يابد90راى سال  ميليون تومان است آه ب400، يك ميليارد و 89سال 

اعتبارات وزارت بهداشت بايد رشد پيدا آند و هفت درصد حقوق و مزاياى آارمندان به افزايش سرانه درمان واريز 
 . شود

مات  درصد از يارانه انرژى به تامين اجتماعى غربالگرى و خد20با اجراى هدفمند آردن يارانه ها نيز مقرر شده 
 .  برسدk 6/3درمانى اختصاص  يابد و براى افزايش اميد به آار و رغبت در بيمارستان هاى دولتى ضريب جراحى به 

 هزار نفرى پزشكان عمومى تنگ تر مي شود و عده اى 80با همه اين تدابير روز به روز نگاه مسئوالن به جامعه 
 . آمد بيشتر به عقب رانده و به حاشيه بكشانندآمده اند ريشه  خود را آه طب عمومى است براى آسب در

 درصد جامعه پزشكى هزينه مي شود و 15 تا 10اين درحالى است آه عمده هزينه ها در نظام سالمت تنها به 
مابقى فقط نظاره گر قانون ها و طرح هاى خوش رنگ و لعابى هستند آه اجرا نمي شود بنابراين به نظر مي رسد 

د از سوى مرآز پژوهش هاى مجلس، وزارت بهداشت و انجمن ها براى بررسى مشكالت برگزارى جلسات متعد
 . پزشكان عمومى به جايى نمي رسد

 مرضيه سعادت: گزارش

 !تهران اخراج کارگران صنایع بسته بندی پگاه

 
ه بندی پگاه به قراردادی صنایع بست  اخراج کارگران: از ایران در تاریخ اول شهریور آمده است بنا به خبر دريافتى

بطوری . کارگری در چند ماه اخير رشد بيسابقه ای داشته است مدیر کارخانه و چهره منفور ضد” کتابدار“دستور 
واهی  نفر از کارگران قراردادی از کار اخراج شدند و در چند روز گذشته به بهانه های 50 که در این چند ماه حداقل

 .ار اخراج و بيکار شدند نفر ديگر از کارگران قراردادی از ک3
ميشوند اما  متوسل… برای اخراج کارگران به هر بهانه ای از قبيل کم کاری، غيبت، بی انظباطی و عوامل کارفرما

کتابدار مدیر کارخانه در یک جمع  چندی پيش. هيچيک از این بهانه ها دليل اخراج و بيکاری کارگران نيست
 ما برای ،دراین شرایط بحرانی سود آوری کافی را ندارند ادی برای ماراستش کارگران قرارد: خصوصی گفته است

 !باید به سمت اخراج کارگران قراردادی و جذب نيروهای پيمانکاری حرکت کنيم بهينه سازی و سود آوری بيشتر
دادی و جذب کارگران قرار ”شر“گفته یکی از کارگران هدف کارفرما از این اخراج و بيکارسازیها رها شدن از  بنا به

سرمایه داران انگل و عواملشان موفق شده اند شرایط  تاکنون. کارگران مطيع و ارزانتر در غالب کار پيمانی است
تهدید  کارگران بيکار و گرسنه ای که مدام در. قراردادی را به کار پيمانکاری تنزل دهند  نفر از کارگران100بيش از 

بدتر کاری و به دستمزدهای  ایط کار پيمانکاری به هر شرایط نامساعد و در شر،بيکاری و گرسنگی به سر ميبرند
با . بسته بندی پگاه بطور تدریجی و مزمن ادامه دارد روند اخراج کارگران قراردادی در صنایع. نازلتر تن ميدهند

 .شد ج و بيکار خواهندچندان دور تعداد بيشترى از کارگران باسابقه و قراردادی اخرا ادامه این روند در آینده ای نه
قراردادهای سفيد امضا، یکطرفه و   کارگر قراردادی و پيمانکاری با200کارخانه صنایع بسته بندی پگاه با بيش از 

 نفر دیگر دارای قراردادهای 100کارگران پيمانکاری و   نفر از100هم اکنون ( هزار تومانی 300دستمزدهای 
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 قم در زمينه توليد انواع ظروف بسته -شمس آباد واقع در اتوبان تهرانصنعتی  واقع در شهر) یکساله ميباشند
 .و لبنيات تحت نظارت صنایع شير پگاه تهران فعال ميباشد بندی شير

 مردم در یک اقدام اعتراضی خيابانی را در تهران مسدود کردند 
 

قرنی برای دقایقی  تعاون در خيابانعده ای از مردم با تجمع در مقابل ساختمان وزارت : خبرآنالین سایت حکومتی  
تجمع «که با پالکاردهایی از آن به عنوان               خبرآنالین، مردم در این تجمع         به گزارش .خيابان را مسدود کردند     

بود، با حضور در خيابان شهيد سپهبد قرنی، خيابان را مسدود              در خصوص یک شرکت تعاونی یاد شده       »  قانونی
حرکت  ا، این افراد که بيشتر زنان و مردان مسن بودند، با نشستن در خيابان مانع              خبرنگار م  بنابر مشاهدات .کردند

این تحصن نشسته، پليس در حال        همزمان با   .ماشين ها شدند و ترافيک سنگينی را در این خيابان ایجاد کردند            
 .نظم بخشيدن به خيابان و این تجمع بود

 وجود زنده درياچه وضعيت بحرانی درياچه اروميه و خطر انقراض تنها م

 درصدی ذخاير و انبوه آرتمياهای تلف 90کاهش :  آمده است 89به گزارش خبرگزاری مهر ایران در اول شهریور 
شده بر روی توده های نمک به جا مانده از خشک شدن درياچه اروميه نشانه ای ازتهديد جدی ادامه حيات تنها 

 . موجود آب شور درياچه و شايد انقراض آرتمياست
به گزارش خبرنگار مهر در اروميه، خشکسالی های دهه اخير در منطقه و تبخير بسيار باال به همراه گرمای بيش 

 گرم بر ليتر 360از حد، کاهش آب ورودی درياچه اروميه سبب شده سبب شده است که غلظت نمک به باالی 
 . ودت آرتميا اروميانا از بين بررسيده و شرايط مطلوب برای ادامه حيا

ين روزها در کنار تغيير رنگ، سرخ شدن و دست و پنجه نرم کردن درياچه اروميه با انواع بالها نه تنها نفس های 
 روميانا تنها موجود زنده آن نيز اين تاالب ارزشمند به شمارش افتاده بلکه آرتميا ا

ال با خطر  با ارزش اقتصادی بسيار بادر وضعيت بسيار بحرانی قرار گرفته است که ادامه اين روند حيات اين موجود
 . جدی مواجه خواهد کرد

به اعتقاد کارشناسان مسايل اقتصادی آذربايجان غربی آرتميا اروميانا به دليل اقتصادی بودن و ارز آوري، کمک به 
 . قتصادی استان به شمار می رودرشد اقتصادی و ايجاد اشتغال در منطقه يکی از منابع مهم ا

 
  آرتميا ويژگي های

 
آرتميا تنها موجود زنده درياچه اروميه از خانواده سخت  پوستان است که مي تواند در آب غليظ و شور زندگی و از 

اين جاندار شاخص ترين موجود زنده درياچه است که غذای اصلی پرندگان را . جلبک های موجود درياچه تغذيه کند
اين جاندار تک سلولی با شرايط آب شور .يان خاوياری استتشکيل مي دهد و بيشترين منبع غذايی برای ماه

البته در شرايطی که . درياچه اروميه سازگاری پيدا کرده است و هم مي تواند زنده  زايی و هم تخم گذاری کند
 .  اين جاندار زنده  زايی مي کنداسترس محيطی نباشد

ن تخم ها را باز مي کنند  و وقتی نوزاد بيرون مي آيد، آرتميا تخم باارزشی دارد، پرورش  دهندگان ميگو طی روشی اي
از اين رو تخم يا سيست آرتميا . برای مزارع پرورش ميگو استفاده مي کنند، زيرا ميگو بايد غذای جنبنده مصرف کند

 .  دالر ارزش دارد90 تا 80 کيلو در سطح دنيا دارای ارزش جهانی است و هر
ه شناخته شده آرتميای دو جنسی در جهان است، ارزش غذايی آن در حد آرتميا اورميانا يکی از هفت گون
 درصد پروتئين و چهار درصد چربی است و ترکيب و ميزان اسيدهای آمينه و 52مطلوب است و دارای بيش از 

 . ا به طور کامل برآورده می سازداسيدهای چرب آن در حدی است که نيازهای آبزيان آبهای شيرين ر
ان مستقيما يا پس از منجمدکردن و يا خشک کردن به عنوان يک خوراک پروتئينی مغذی برای پرورش از آن می تو

انواع ماهيان، ميگوها و خرچنگ های آب شيرين استفاده کرد و يا می توان پس ازغنی سازی برای پرورش 
 .  و ميگو های آب شور به کار بردماهيان

 ساعت می توان به الرو تبديل کرد و به عنوان غذايی زنده در 24ر طی تخم آرتميا را در هر زمان که الزم باشد د
 . ر الرو ماهی و ميگو قرار داداختيا

 
  درصد ذخاير آرتميا از بين رفت 90/ آرتميا در چرخه زيست بحرانی قرار دارد

ضعيت تنها موجود زنده رئيس مرکز تحقيقات آرتميای کشور در گفتگو با خبرنگار مهر در اروميه با ابراز نگرانی از و
در حال حاضر با توجه به اشباعيت آب درياچه اروميه آرتميا همچنان در چرخه زيست : درياچه اروميه می گويد

 . خاير اين موجود کاهش يافته است درصد ذ90بحرانی به سر می برد به گونه ای که 
 عدد 22 الی 20چه اروميه تعداد ارتميا از هم اکنون در اثر شرايط بحرانی دريا: يوسفعلی اسدپور ادامه می دهد

 . ی دو عدد در هر ليتر رسيده استتخم و توده زنده در هر ليتر به يک ال
وی خشکسالی حاکم بر درياچه اروميه، تبخير باالی آب، تغيير وضعيت زيستی درياچه، مديريت ناصحيح در 

مراه دخالت عوامل انسانی را از اهم داليل به استفاده از منابع آبهای سطحی و زير زميني، احداث سدها به ه
در زمان حاضر ارتفاع آب درياچه : خطر افتادن حيات درياچه اروميه و تنها موجود زنده آن آرتميا دانسته و می افزايد

 رسيده و از سطح تراز آبهای بين المللی بيش از شش متر کاهش يافته و نيز چهارمتر از 1271.1اروميه به 
يه و آرتميا به رتفاع پرآبی کاهش نشان می دهد که اين امر يعنی زنگ هشدار خطر برای درياچه ارومميانگين ا
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 . صدا درآمده است
 گرم 340تمام اين عوامل موجب شده است غلظت نمک در درياچه اروميه به باالی : سدپور خاطرنشان می کند

 کرده و حيات خود را  شرايط آرتميا نمی تواند زاد ولدبرليتر رسيده و آب آن به حالت فوق اشباع در آيد که در اين
 . ادامه دهد

 ميلی گرم در ليتر است که در شرايط عادی بايد 340شوری آب درياچه اروميه در حال حاضر : وی ادامه می دهد
 .  عدد در ليتر برسد15 ميلی گرم در ليتر و تعداد آرتميا نيز به هشت الی 150شوری آب درياچه به 

 
 طرح تحقيقاتی در خصوص آرتميا در کشور اجرا می شود  11
 

اين طرح :  طرح تحقيقاتی در خصوص آرتميا خبرداد و می افزايد11رئيس مرکز تحقيقات آرتميای کشور از اجرای 
در زمينه بحث های ژنتيک، بانگ ژن تکثير، پررورش و فرآوری برای دستيابی به گونه مقاوم آرتميا، بررسی اثرات 

در ... ان منطقه و بر زيست آرتميا، تکثير و پرورش شاه ميگو، توليد ترکيبات غنی سازی و شناسايی آبزيشوری 
 . حال اجراست

 
 ميليون ريال در سالجاری است 500به گفته اسدپور اعتبارات پيش بينی شده برای اجرای اين طرح ها يک هزار و 

 .  ها اتمام می يابدرح ماه آينده عمليات اجرايی برخی از اين ط16و طی 
 باز می گردد 1378صدور مجوز برداشت آرتميا از درياچه اروميه که به عنوان صادرات، صيد می شد به اواخر سال 

که بهره برداری اصولی اين موجود ارزشمند از درياچه اروميه با تامين نياز داخلی می توانست مانع از خروج ارز 
وری  کشور شود و صادرات آن از طرف شرکت های بهره بردار می تواند ارزآآرتميا در) تخم(برای واردات سيست 

 . مهمی برای کشور داشته باشد
 دالر در بازار جهانی خريداری می شود و اين به آن معنا است که ارزش هر 90 تا 80هر کيلو از اين آبزی حدود 

ی زيادی در دنيا به دنبال رشد و پرورش آن کيلو از اين محصول معادل دو برابر هر بشکه نفت است و لذا کشورها
هستند، ولی به علت شرايط بسيار خاصی که اين آبزی برای تخم ريزی نياز دارد فقط در محيط های معدودی 

 . ع آرتميا در دنيا محسوب می شودرشد می يابند، در اين بين درياچه اروميه يکی از اصلی ترين مناب
منوع شده است ولی به داليلی از جمله برداشت انبوه و غير علمی در سال های امروز، با اينکه صيد اين آبزی م

فوق الذکر، آلودگی زياد آب درياچه، شور شدن آب درياچه به علت کاهش سطح آب و نيز خشک شدن درياچه، 
 . ه و احتمال انقراض آن می رودزندگی اين جاندار به خطر افتاد

 
 ذخاير موجود آرتميا بازسازی شود 

 
عضو هيئت علمی و موسس مرکز تحقيقات آرتميای دانشگاه اروميه هم در گفتگو با خبرنگار مهر با بيان اينکه در 

با توجه به :در شرايط نابودی کامل قرار دارد می گويد" آرتميا"حال حاضر درياچه اروميه و تنها موجود زنده آن 
نمک در اين زيست بوم حيات تنها موجود ارزشمند  و افزايش ميزان غلظت 76خشکسالی درياچه اروميه از سال 

 .  با خطر نابودی کامل مواجه استآن
آرتميا از بين کل جانوران پرسلولی در کره خاکی مقاوم ترين در خصوص زيست در آب با : ناصر آق ادامه می دهد

 فوق اشباع موجب به ميزان شوری باالست ولی متاسفانه شرايط موجود درياچه اروميه و رسيدن آب آن به حالت
 . افتادن حيات آتميا نيز شده استخطر 

اوايل سالجاری با توجه به بارندگی های مناسب که صورت گرفت در برخی از مناطق جمعيت : وی می افزايد
آرتميا به دليل باال رفتن ميزان آب ظاهر شد ولی بالفاصله با شروع فصل گرما و تبخير باالی آب به همراه افزايش 

 . اين موجود با خطر جدی مواجه شدان شوری آب مجدا شرايط زيستی ميز
بايد در اين راستا : آق با اشاره به اينکه آرتميا در شرايط موجود تمام تالش خود را برای احيا کرد اظهارداشت

 اکنون شرايط بهينه برای ادامه حيات اين موجود فراهم می شد ولی متاسفانه در کنار بحران درياچه اروميه هم
تعداد آرتميا در هر هزار ليتر آب درياچه اروميه به يک عدد هم نمی رسد اين درحالی است که در سالهای قبل 

 .  ليتر يک عدد آرتميا موجود بودالاقل در هر
 تعداد آرتميا در درياچه اروميه در هر ليتر يک 74اين عضو هئيت علمی دانشگاه اروميه با اشاره به اينکه در سال 

 با آغاز خشکسالی در کشور وتاثير آن بر درياچه اروميه به همراه بهره برداری از 76از سال : د بود می گويدعد
 .  موجب شد ذخاير آرتميا رفته رفته سير نزولی به خود گيرد80 و79آرتميا در سالهای 

 
 برداشت غيرمجاز آرتميا از درياچه ارميه ادامه دارد 

 
غيرمجاز آرتميا حتی به صورت محدود در حال حاضر نيز وجود دارد که اين امر در برداشت های : آق می افزايد

 .  سوی ارگانهای ذيربط صورت گيردکاهش ذخاير آرتميا تاثيرگذار است و در اين زمينه بايد فرهنگ سازی الزم از
اشاره به اينکه در حال حاضر مديرگروه بيولوژی و اکولوژی مديريت ذخاير آبزيان پژوهشکده آرتميا دانشگاه اروميه با 

 .  در درياچه اروميه بازسازی شودبايد ذخاير آرتميا: ميزان تخمگذاری موجود آرتميا جوابگو نيست می گويد
آق نجات درياچه اروميه با راهکارهای تدوين شده و ايجاد شرايط بهينه را تنها راه احيای آرتميا دانسته و می 

ی اين ثروت ميلياردی را دی بسيار باالی اين موجود زنده مسئوالن بايد جلوی نابودبا توجه به ارزش اقتصا: افزايد
 . بگيرند

عضو هيئت علمی دانشگاه اروميه با تاکيد بر برنامه ريزی کارشناسی شده و اصولی و علمی در جهت نجات 
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انند رودخانه های منتهی به می توان با استفاده از آب های موجود م: درياچه اروميه و آرتميا از شرايط فعلی گفت
 .  فعلی درياچه اروميه را حل کرداين درياچه با صرف اعتبارات الزم تا حدودی مشکل

 ذخيره گاه طبيعی محيط زيست جهان است که به دليل طبيعت مناسب ۵٩پارک ملی درياچه اروميه يکی از 
ی های طبيعی سواحل و جزاير آن از سوی برای زيست دائمی و موقت انواع پرندگان کمياب و نادر جهان و زيباي

 . يونسکو به عنوان يک ذخيره گاه بيوسفری در جهان شناخته شده است
زار هکتار مربع  ه51 هزار هکتار است که در شرايط فعلی به 570حوزه آب ريز درياچه اروميه در زمان پرآبی آن 

 . کاهش يافته است
 .  کيلومتر است45 کيلومتر و عرض آن 152طول درياچه اروميه 

 
ميزان افزايش حقوق کارمندان از نرخ تورم هم کمتر : بيانيه کانون صنفی معلمان

 است 

کانون صنفی معلمان،طيف صنفي، با انتشار بيانيه ای ::  در اول شهریور آمده است جرسبه گزارش سایت 
اعالم شده توسط بانک نسبت به افزايش شش درصدی حقوق شاغالن و بازنشستگان دولت که از نرخ تورم 

 .  نيز کمتر است، گاليه کرده است درصد،9/9مرکزی يعنی 
يعنی "به گزارش خبرنگارجرس، در اين بيانيه نمايندگان مجلس را موظف می داند تا دولت را به اجرای قانون، 

 افزايش مشکالت مانع" نظارت مؤثر"ملزم سازد و با " افزايش حقوق کارکنان دولت به ميزان تورم واقعی ساالنه
 . لمان و ساير کارکنان دولت شود مع

 : امل اين بيانيه به شرح زير استمتن ک
سالها معلمان و فعاالن صنفی آنان با تحمل هزينه های مادی و معنوی خواهان تصويب و اجرای قانون پرداخت 

ن مجلس شورای  قانون مديريت خدمات کشوری توسط نمايندگا1386سرانجام در سال . هماهنگ بودند 
با وجود مغايرت اين قانون با خواسته های معلمان . اسالمی به تصويب رسيد اما اجرای آن نيزبه تعويق افتاد 

تعدادی فعاالن صنفی و معلمان خواهان اجرای آن شدند تا باالخره ) استثناهای زيادی در اين قانون وجود دارد(
 .  آمد  به شکلی ناقص به اجرا درقانون مذکور هر چند

حداقل افزايش : " چنين مقدر شد که 8/7/86 قانون مديريت خدمات کشوری مصوب 125طبق نص صريح ماده 
به اندازه ی نرخ تورمی است که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسالمی ايران ] حقوق کارکنان دولت [ساليانه ی 
جتماعی و فرهنگی مقرر داشته که دولت  قانون برنامه چهارم اقتصادی ، ا150همچنين ماده . " اعالم گردد

موظف است حقوق کارکنان و بازنشستگان دولت را طی برنامه چهارم و در ابتدای هر سال برای تمامی رشته 
 . تناسب با نرخ تورم افزايش دهد های شغلی ، م

يزيت پزشک امسال متاسفانه عليرغم افزايش سرسام آور قيمت خدمات مختلف اعم از کرايه تاکسي، مترو، و
ها، قيمت دارو، در مان در بيمارستان های عمومی و خصوصی و نيز ارزاق عمومی نظير گوشت، مرغ ، مواد لبنی 

تا ميوه و سبزی جات که در بازارهای ميوه و تره بار عرضه می شوند و در روزنامه ها نيز بارها در مورد افزايش و 
 حقوق شاغالن و بازنشستگان دولت افزوده شد و خانواده به % 6گرانی قيمتها نوشته و گفته می شود فقط 

داشته باشند تورم و گرانی به مراتب بيش از افزايش حقوقشان را با ) دکترای اقتصاد ( هايشان بدون اين که 
به قول شاعربزرگوار و استاد پيش کسوت جامعه شناسی زنده ياد ! تمام پوست و گوشت خود احساس کردند

 صبر ندارد که بسازد به هيچ / پيچی هنر پيچ اين شکم ب:سعدی 
نيزکمتر است  % ) 9 / 9( افزايش شش درصدی حقوق که حتی از نرخ تورم اعالم شده توسط بانک مرکزی 

آيا می توان اين تورم اعالم شده توسط بانک مرکزی را . را تداعی می کند" يک مويز و چهل قلندر " ضرب المثل 
در ماه های رمضان، محرم، و قبل از عيد : ربه ثابت کرده که هر سال حد اقل سه بارقبول کرد؟ درصورتی که تج

نوروزمواد خوراکی و به دنبال آن قيمت بقيه ی اجناس و خدمات بيش از ده درصد گران می شود و دود اين گرانی 
قوق با نص صريح آيا اين افزايش شش درصدی ح. ها به چشم کارکنان و حقوق بگيران رده پايين دولت می رود

قانون مصوب مجلس مغايرت ندارد ؟ اساسا اين عدم تناسب بين افزايش حقوق کارمندان دولت و نرخ واقعی تورم 
                                                                ً                                      در جامعه چه پيامد ها و اثرات ناگواری بر جامعه، زندگی مردم و خصوصا  کارمندان دولت به دنبال خواهد داشت ؟ 

لت که حقوقشان پاسخگوی خدمات صادقانه شان نيست آنها را استرس ناشی از تورم و گرانی بر کارکنان دو
نسبت به کار خود بی انگيزه نمی کند؟ امکان لغزش در مقابل نفسانيات و تمناهای غير انسانی را دربرخی از 

 تماعی به ارتکاب جرم نمی کشاند؟ آنها افزايش نمی دهد؟ بعضی ازافراد را برای رسيدن به اهداف فردی و اج
ير عدم تناسب حقوق با نرخ تورم واقعی در کيفيت فعاليت معلمان و ميزان بازدهی آموزش و پرورش که اگر تاث

مهمترين و زير بنائی ترين نهاد در تربيت نسل فردای جامعه است مورد بررسی قرار گيرد روشن می شود که 
و مخاطبين آنها و شرايط جامعه فرايند آموزش و کيفيت آن به طور کامل به شرايط روحی و روانی کادر آموزشی 

معلمان که نقش مهمی در زمينه بقاء و توسعه اجتماعی دارند به دليل عدم امکان دستيابی به . وابسته است 
دانش آموزان و . زندگی حداقلی به ناچار چند شغله می شوند ، آنگاه سطح کيفيت آموزش کاهش می يابد 

غه های روانی و تنش های محيطی و اجتماعی در فرايند آموزش با تمرکز خانواده های آنها که بايد به دور از دغد
حواس کامل به صورت فعال شرکت نمايند تا کيفيت آموزش مطلوب تر گردد به شدت و سختی گرفتار فراهم 

 . آوردن معاش خود هستند
ترس های خانوادگی و هم اکنون چهره های نزار دانش آموزان که ناشی از سوء تغذيه آنان و ناراحتی ها و اس

اجتماعی است در کالس ها با نمود رفتاری افسرده يا پرخاشگر بازدهی کالس درس را کاهش می دهند و 
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دردناک تر از اين هم زمانی است که برخی دانش آموزان يکی يکی مدرسه را ترک می کنند تا با کار کردن به 
در . ر سال از سال قبل بيشتر و پيچيده تر می گرددمتاسفانه اين مشکالت ه. اقتصاد خانواده شان کمک کنند

نتيجه افت کيفيت آموزشی و افت تحصيلی قابل توجهی در مراکز آموزشی اعم از آموزش و پرورش و آموزش 
عالی را شاهد هستيم که بخش اعظم آن متوجه فشارهای اقتصادی ناشی از عدم تناسب افزايش حقوق با 

البته اين مشکل امسال نيست بلکه ساليان درازی است که ما . عه می باشدافزايش نرخ تورم واقعی در جام
 گرفتار تورم های فزاينده در قيمتها ی اجناس و مايحتاج عمومی و عدم تناسب حقوق و دريافتی کارکنان دولت و

 . بخصوص فرهنگيان با تورم هستيم
 حقوق کارکنان دولت به ميزان تورم واقعی برنمايندگان مجلس است که دولت را به اجرای قانون، يعنی افزايش
 . مان و ساير کارکنان دولت گردد ساالنه ملزم نمايد و با نظارت مؤثر خود مانع افزايش مشکالت معل

 ) طيف صنفی ( ان کانون صنفی معلم
26 / 5/ 1389  
 

 خودکشی يک زن در متروی تهران 

صبح دوشنبه سرويس دهی در خط يک مترو تهران :  است  آمده89به گزارش خبرگزاری مهر ایران در اول شهریور 
 .  خرداد متوقف شد15 در ايستگاه در مسير جنوب به شمال به دليل خودکشی يک زن

ران يک زن اقدام به خودکشی در خط يک متروی ته" دوشنبه" صبح امروز 9:45به گزارش خبرنگار مهر، ساعت 
در گفتگو با خبرنگار مهر با تائيد خبر خودکشی از توقف خط محسن هاشمی مديرعامل شرکت مترو تهران . کرد

 .يک مترو تهران خبر دادند

  کارتن خواب و متکدى در تهران 80دستگيرى 

با اجراى طرح پاکسازى نقاط آلوده در  :  آمده است 89 ایلنا در اول شهریور –به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران 
 . متکدى دستگير شدند کارتن خواب و 80سطح شهر تهران 

شايان ذکر . ارتن خواب و متکدى دستگير شدند ک80ماموران در اجراى اين طرح ضمن بکارگيرى منابع اطالعاتى 
 پسر بچه به مرکز ياسر تحويل 3 زن به مرکز بهزيستى و 2 نفر مرد تحويل مراکز لويزان و گرم خانه ، 74است، 

 . داده شدند 
 عدد کارت سوخت کشف و 30 عدد ضبط خودرو و 4 قبضه چاقو ، 3عدادى پايپ ، در راستاى اجراى اين طرح ت

 ضبط شد

 وضعيت نگران کننده بخش کشاورزى به روايت آمار 

 سال ۵کشاورزى به عنوان محور استقالل کشور در : در اول شهریور آمده است خراسانبه گزارش روزنامه 
توجهى در شاخص هاى توسعه و توليد بوده است؛ از اين رو  سال اخير، شاهد افت قابل ٢گذشته، به ويژه در 

ديريت کارشناسان مربوط بر اين باورند که کشاورزى بدترين روزهاى خود را مى گذراند و کشاورزان در بحران م
 . توليد دست و پا مى زنند

  درصدى ١٢رشد منفى 
 درصد بوده و ١٢ منفى ٨٧رزى در سال بر اساس اعالم بانک مرکزي، رشد ارزش افزوده اقتصادى در بخش کشاو

 . خش کشاورزى را در پى داشته استاين رقم نگرانى کارشناسان و فعاالن ب
 درصد، ٢/٩ معادل ١٣٨۴در سال ) بر اساس اعالم رسمى بانک مرکزى( رشد ارزش افزوده در بخش کشاورزى 

 ضمن اين که ارزش افزوده بخش . درصد بوده است۴/۶ اين رقم ٨۶ درصد و در سال ٧/۴ معادل ٨۵در سال 
 . گزارش شده است -٣/١٠نيز ) ١٣٨٧سال (و در سه ماهه دوم  -٣/١٠ حدود ١٣٨٧ ماه اول سال ٣کشاورزى در 

بخش ( ، بهمني، رئيس کل بانک مرکزى در نشستى با بخش خصوصي، رشد اقتصادى »مهر«به گزارش 
 . ن رقم بر نگرانى ها افزوده است اي درصد اعالم کرده که١٢ را منفى ١٣٨٧در سال ) کشاورزى

 بسيار ناچيز گزارش ٨٨ تا ٨۴در همين حال سهم بخش کشاورزى از منابع حساب ذخيره ارزى بين سال هاى 
 ٨۴شده به طورى که قراردادهاى منعقد شده براى استفاده از منابع اين حساب در بخش کشاورزى در سال 

 ميليون ٣/۴ ميليون دالر و در سال بعد ٨/۴ معادل ١٣٨۶ر و در سال  صف١٣٨۵ ميليون دالر، در سال ١/٧معادل 
 . عالم نکرده است در اين بخش را ا٨٨دالر بوده است و بانک مرکزى تاکنون رقم سال 

حال اين سوال مطرح است چه رويدادى در کشاورزى کشور رخ داده که اين گونه محور استقالل کشور را تحت 
چه «ه به زبان ساده اورزى کشور با اين وضعيت چه دورنمايى دارد؟ و سرانجام اين کتاثير قرار داده است؟ کش

 » بايد کرد؟
 آه از واردات بى رويه 

يکى از عوامل اصلى رشد منفى اقتصاد بخش کشاورزى واردات بى رويه انواع محصوالت کشاورزى و فرآورى 
خانجات و صنايع تبديلى نيز گسترش يافته است و حوزه واردات در سال هاى اخير به مواد اوليه کار. شده است

در ماه هاى اخير حتى گالب و کشمش سبزقلمى وارداتى نيز در بازار تهران و شهرستان ها به وفور ديده مى 
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چين گزارش هايى ارسال شده از ... شود و نيز درباره ورود محموله هايى از گياهان دارويى نظير گل گاوزبان و 
 . است

ود مدير روابط عمومى وزارت جهاد کشاورزى در گفت وگو با ما، واردات محصوالت کشاورزى را ناچيز مى با اين وج
 . توليد داخل اثر سوء داشته باشدداند و معتقد است ميزان واردات به اندازه اى نيست که بر 

 مى کند اما معاون وزير انصارى فرد، وزارت متبوع خود را متولى توليد مى داند و درباره واردات سلب مسئوليت
واردات اهرم کنترل قيمت در داخل کشور است؛ به عبارت ديگر براى تنظيم : جهاد کشاورزى نظرى متفاوت دارد

 . ز سياست واردات استفاده مى شودبازار و گران نشدن بى رويه ا
د اوليه کارخانه هاى رب وى از واردات برخى کاالها نظير کنسانتره گوجه فرنگى و عصاره ميوه براى تامين موا

گوجه فرنگى و کارخانه هاى توليد آب ميوه نيز دفاع مى کند اما معترف است که نمى توان توجيهى براى واردات 
 .  گياه و خشکبار چينى ارائه دادگياهان دارويي، گل و

ا مخرب مى داند و معاون وزير جهاد کشاورزى هم در گفت و گو با ما، برخى بى برنامگى ها در سياست واردات ر
مى دانم که واردات به : معتقد است، سياست واردات بايد روزانه و حتى ساعتى تعيين شود و توضيح مى دهد

توليد داخل ضرر زده است، اما اگر براى واردات محصوالت کشاورزى برنامه ريزى روزانه و يا ساعتى داشته 
يد درهاى واردات را باز کنيم و به محض اين که بازار به باشيم، به محض اين که بازار داخلى دچار تنش شد، با

اشباع رسيد و يا محصول داخلى به بازار عرضه شد به شدت با واردات مقابله کنيم و تنها در اين صورت است که 
 . ر واردات به خوبى ايفا شده استمى توان اميدوار باشيم نقش اهرم بازدارنده د

ضربه واردات محصوالت کشاورزى به اقتصاد کشور را در » مهر«ز در گفت وگو با بياباني، نايب رئيس خانه کشاور
بازار برخى از کاالهاى کشاورزى که کشور در آن : زمينه سرمايه گذارى در بخش کشاورزى مى داند و مى گويد

گذارى در ه ها داراى مزيت بود، با واردات بى رويه و غيرتخصصى از بين رفت و اين موضوع آسيب جدى به سرماي
 . بخش کشاورزى وارد کرد

» تعرفه هاى فصلى و محدوديت هاى ميزان واردات«در آخرين خبرها، خليليان وزير جهاد کشاورزى از لزوم تعيين 
 محصول داخلى به بازار شده سخن گفته و خواهان جلوگيرى از واردات محصوالت کشاورزى هم زمان با عرضه

 . است
واردات محصوالت : يى از دستگاه هاى مينياتورى فرآورى چاى در تهران افزودوى در حاشيه مراسم رونما

 . اردات قابل کنترل و مديريت استکشاورزى با تعيين تعرفه هاى فصلى و محدوديت هاى ميزان و
خليليان با تاکيد بر ضرورت جلوگيرى از ورود محصوالت کشاورزى در مواقعى که اين محصوالت در بازار از طريق 

د جلوى وقوع اين امر وزارت خانه ها و سازمان هاى مرتبط با اين بخش باي: ليدات داخلى تامين مى شود، گفتتو
 . را بگيرند

وزير جهاد کشاورزى از سامان دهى تعرفه ها در قانون بودجه خبر داد که طى آن تعرفه هاى محصوالت مختلف 
ى که به ميزان نياز، بيشتر از نياز و هم چنين کم تر  شکل تعريف شده و طى آن تعرفه محصوالت٣به ) کشاورزى(

 . ود به صورت مجزا تعيين شده استاز نياز در کشور توليد مى ش
رفه هاى  برابر تع۴ تا ٢اين تعرفه ها : وى از اعالم اين طرح به وزارت خانه ها و سازمان هاى مرتبط خبر داد و گفت

 . سال قبل تعريف شده است
دل معاون سازمان توسعه تجارت ايران تمامى مسئوليت واردات محصوالت کشاورزى را متوجه در مقابل حميد صاف

واردات محصوالت کشاورزى با مجوز وزارت جهاد کشاورزى صورت : وزارت جهاد کشاورزى مى داند و مدعى است
 . ت و نه سازمان هاى ديگر دولتىمى گيرد و اين مسئوليت نه از وظايف وزارت بازرگانى اس

 درصدى توليد محصوالت کشاورزى به نبود امنيت سرمايه گذارى در حوزه بيمه است، ٢بخش ديگرى از علل افت 
 سال تجربه را داراست اما هنوز جايگاه خود را در ميان ٢۵بيمه محصوالت کشاورزى اگرچه سابقه اى بيش از 

 . اورزى و باغى پيدا نکرده استتوليدکنندگان محصوالت کش
 الت کشاورزى با کدام بيمه؟ توليد محصو

 در تمامى بخش تداوم توليد و روند افزايشى رشد اقتصادى بخش کشاورزى نياز به تامين امنيت سرمايه گذارى
 . هاى توليد دارد

بهزاد قره ياضى کارشناس بخش کشاورزي، در گفت وگو با ايسنا نبود امنيت سرمايه گذارى را با واردات مرتبط 
سرمايه گذاران با سرمايه اى هنگفت وارد بخش مى شوند اما ناگهان با واردات ميليون تنى : دمى داند و مى گوي

 .  سرمايه خود را از دست مى دهندمحصوالت کشاورزى در بازار روبه رو مى شوند و تمامى
ه، کشاورزى به در سايه واردات بى روي: براى اولين بار استفاده مى کند و ادامه مى دهد» ناخودکفايى«او از واژه 

خانه نشينى خبرگان بخش کشاورزى . ناخودکفايى رسيده است و نمى توان سرمايه گذارى در اين بخش داشت
 . ت اين بخش را افزايش داده استو دانايى ستيزى از مواردى است که در چند سال اخير مشکال

 دانست و اين موضوعى است که مربوط» بيمه کشاورزى«را مى توان به ضعف يا نبود » قره ياضى«اظهارنظر 
بيمه : عضو کميسيون اقتصادى مجلس شوراى اسالمى از آن به عنوان يک معضل ياد مى کند و مى گويد

کشاورزى متاسفانه خودش يک معضل شده است؛ چون اين بيمه براى بيمه کردن بيش از حد سخت گيرى مى 
ه کشاورزان مى توانند با پرداخت حق بيمه به اين از جمله اين که در يک زمان خاص و با يک شرايط ويژ. کند

چرخه وارد شوند، از طرف ديگر وقتى که درخت کشاورز خشک مى شود، مى گويند ما درخت را بيمه نکرده ايم 
 .  ميزان پرداختى بسيار اندک استمحصول را بيمه کرده ايم، وقتى هم که محصول آسيب مى بيند

بب شده تا بيمه کشاورزى نه تنها مشکل کشاورزان را حل نکند بلکه آن همين مشکالت س: وى ادامه مى دهد
در اين شرايط نبايد انتظار داشت، کشاورزان از اين نوع بيمه . ها را با چرخه اى از مشکالت جديد روبه رو کند

 . خسارت مورد قبول کشاورزان نيستاستقبال کنند زيرا که شرايط پرداخت 
: نيز نتوانسته بخشى از مشکالت کشاورزى را حل کند و تاکيد مى کند» بيمه«که نماينده کاشمر معتقد است 
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متاسفانه بيمه کشاورزى مشکلى را حل نکرده و در شرايطى که وضعيت آب هم مطلوب و مناسب نباشد، 
از يک جهت چراغ کشاورزى و دامدارى رو به خاموشى است و از طرف ديگر . کشاورزى به مخاطره مى افتد

 . ضوع با معضالتى روبه رو مى شودل نيز تحت تاثير اين مواشتغا
خباز يکى از راه هاى برون رفت از مشکالت کشاورزى را توجه به کشاورزى مکانيزه و فعال کردن صنايع جانبى 

عالوه بر اين که به سمت کشاورزى مکانيزه و مدرن مى رويم، بايد صنايع تبديلى و : مى داند و ادامه مى دهد
 . نيز در بخش کشاورزى فعال کنيم را جانبى

 عقب ماندگى هايى ناشى از نبود دانش 
يحيى آل اسحاق رئيس اتاق بازرگانى تهران، برخى ناهماهنگى هاى بين بخشى کشاورزي، صنعت و خدمات را 

چالش ميان بخش کشاورزي، صنعت و : مى گويد» مهر«عامل اصلى عقب ماندگى در اين حوزه مى داند و به 
مات از مقوالتى است که به مشکل فعاالن اين بخش تبديل شده است و در واقع اگر استفاده از فناورى خد

 .  کشاورزى با چالش مواجه مى شودسرمايه گذاري، اشتغال و آموزش به شکل هماهنگ پيش نرود،
اندگى ها در اين بسيارى از عقب م: وى با اشاره به نبود دانش فنى و تخصص در ميان فعاالن اين بخش افزود

حوزه به نبود دانش برمى گردد به طورى که يکى از پرورش دهندگان ماهى توانست با کمک يک کارشناس 
 .  تن در هکتار برساند١٨ تن در هکتار به ۵/٣خارجى برداشت ماهى را از 

 جايگاهى که شايد از دست رفته 
ش کشاورزى موجب شده که زيرساخت هاى اقليم ايران و وسعت اراضى کشاورزى و وجود نيروى متخصص بخ

 ميليون تن محصوالت کشاورزى مهيا باشد و اين در حالى است که در ٢٠٠کشاورزى در کشور براى توليد بيش از 
 ١٠٢باالترين رقم اعالم شده مجموع توليدات کشاورزى اعم از محصوالت زراعي، باغي، دامى و شيالت رقم 

 . ميليون تن را نشان مى دهد
 درصد از ارزش ٢٣ درصد اشتغال، ٢٠ درصد توليد ناخالص داخلى کشور، ٧/١٣ کشاورزى تامين کننده بخش

 درصد مواد اوليه صنايع تبديلى کشاورزى است و اين در ٩٠ درصد غذاى مصرفى داخلى و ٨٢صادرات غيرنفتي، 
بسيار باالترى را در اين حالى است که کارشناسان بر اين باورند که بخش کشاورزى مى تواند، جايگاه هاى 

زمينه احراز کند که نبود امنيت سرمايه گذاري، خرده مالکى و پايين بودن سطح معلومات کشاورزى کشاورزان، 
نبود بيمه کشاورزى کارآمد، واردات بى رويه و غيرکارشناسي، نبود سياست هاى کالن توليد و استراتژى تجارى 

 کالن در اين بخش موجب شده که شاخص هاى توسعه بخش روزبه روز کشاورزى و در نهايت نبود برنامه ريزى
 .  درصد اعالم شده است١٢ معادل منهاى ٨٧-٨٨افت کند؛ به طورى که اين رقم در سال زراعى 

به هر حال، شاخص اعالم شده از سوى بانک مرکزى مى تواند براى متوليان کالن کشاورزى کشور هشدارى 
اى کالن خود تجديدنظر کنند و براى خروج بخش کشاورزى از وضعيت فعلى و مثبت باشد که در برنامه ريزى ه

 .شدن رشد اقتصادى در اين بخش چاره انديشى کنند

امروز به مجلس آمديم تا پيام زنانى را آه دستشان به مجلسيان : شهربانو امانی
 نمي رسد، به گوش نمايندگان برسانيم 

 نماينده دوره پنجم و ششم مجلس  :  آمده است 89 ایلنا در اول شهریور –ن به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایرا
نمايندگان زن مجلس هشتم اگر با بدنه جامعه در ارتباط بودند، هرگز از مواد جنجال برانگيز : شوراى اسالمى گفت

ند اما ن مي رفتاليحه حمايت از خانواده دفاع نمي آردند و به جاى آن به دنبال احياى حقوق پايمال شده زنا
 . متاسفانه چنين نمي آنند

در طى چند سالى آه اليحه حمايت از خانواده به : شهربانو امانى در گفت وگو با خبرنگار اجتماعى ايلنا گفت
 اين اليحه در مجلس آمده است، فعاالن حقوق زنان مدام در حال البى آردن با نمايندگان مجلس هستند آه

 . مجلس تصويب نشود
نمايندگان زن مجلس مي توانستند در رابطه با اين : ده دوره پنجم و ششم مجلس شوراى اسالمى ادامه دادنماين

اما . اليحه موثر عمل آنند و موادى از اين اليحه را آه اعتراضات زيادى در جامعه را به دنبال داشته، حذف آنند
اعتراض ندارند و آقايان نماينده هم مي گويند متاسفانه نمايندگان زن مجلس هشتم به اليحه حمايت از خانواده 

 .  نمايندگان زن اعتراض نمي آننداگر اليحه ايراد دارد چرا
بيشتر نمايندگان زن مجلس با اليحه حمايت از خانواده موافق هستند، در حالى آه اگر با بدنه : امانى افزود

ه دفاع نمي آردند و به جاى دفاع از موادى آه حقوق جامعه در ارتباط بودند، هرگز از مواد جنجال برانگيز اين اليح
 . ا متاسفانه آنها چنين نمي آنندام. زنان را به خطر مي اندازد به دنبال احياى حقوق پايمال شده زنان مي رفتند

نمايندگان ادوار مختلف امروز به :  گفتامانى در پاسخ به اين سئوال آه چرا امروز به مجلس آمده است؟،
ند تا پيام زنانى را آه دستشان به مجلسيان يعنى وآالى خودشان نمي رسد، به گوش نمايندگان مجلس آمد

 . اليحه حمايت از خانواده مخالف هستند24 و 23، 22برسانند و بگويند آه زنان جامعه با مواد 
 

 عضو هيئت علمی دانشگاه شریف به سخنرانی حداد عادل در این                     ۵٠اعتراض
 دانشگاه 

 
 دانشگاه صنعتی شریف هنگام سخنرانی غالمعلی حدادعادل در مراسم تودیع             و عضو هيئت علمی    اداستپنچاه  

 . محل برگزاری مراسم را ترک کردنددر اعتراض به حضور او در این دانشگاه و معارفه رئيس دانشگاه شريف، 
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رفه روستاآزاد به عنوان      مراسم توديع سعيد سهراب پور و معا         : در این باره می نویسد       آتي نيوزسایت حکومتی    
 .روساي قديم و جديد دانشگاه صنعتی شریف برگزار شد آه حاشيه هايي را به دنبال داشت

در اين مراسم غالمعلی حدادعادل ریيس کميسيون فرهنگی مجلس شورای اسالمی به درخواست خود                         *
 نفر از   50دعوت کرد، حدود    خواستار ايراد سخنراني شد ولي هنگامی که مجری برنامه از وي برای سخنرانی                  

حاضران در مراسم که بيشتر اعضای هيات علمی دانشگاه بودند، سالن را ترک کردند و تا پایان برنامه به محل                         
 .برگزاری مراسم بازنگشتند

 
 

آی تی (فدراسيون بين المللی اتحادیه های کارگران حمل و نقل  قطعنامۀ اضطراری
 ر ایرانزندانی د در حمایت از کارگران) اف

 
 در 2010که در اوایل ماه اوت  ( ITF) کارگران حمل و نقل چهل و دومين کنگرۀ فدراسيون بين المللی اتحادیه های

 گردید، با تصویب قطعنامه اضطراری، حمایت خود را از فعاالن کارگری زندانی در ایران شهر مکزیکوسيتی بر گزار
 :ن استمتن قطعنامۀ مصوب این کنگره چني. اعالم داشت

 در شهر 2006یکمين کنگرۀ فدراسيون بين المللی کارگران حمل و نقل که در سال  با توجه به اینکه چهل و -1
 که –شرکت واحد   برگذار شد، خواستار آزادی منصور اسانلو رهبر سندیکای کارگران-در آفریقای جنوبی – دوربن

 پيروی و او را در روز پایانی کنگره آزاد کردند، ن درخواست، گردید و مقامات ایران از آ -درآمده است ITF به عضویت
اسانلو در کنفرانس فدراسيون بين المللی کارگران حمل و نقل زمينی و شورای  با توجه به این که منصور -2

بعد از  ، حضور یافت اما اندکی2007در سال  (ITCU) کنفدراسيون بين المللی اتحادیه های کارگری عمومی
 تا کنون در زندان بسر می برد، ش به ایران، توسط ماموران امنيتی، در اتوبوس ربوده شد و از آن زمانبازگشت ا

روزهای “بين المللی کارگران حمل و نقل که در مراسم  با سپاس عميق از همه اتحادیه های عضو فدراسيون -3
ان فدراسيون بين المللی کارگران شرکت کردند، با سپاس عميق از بازرس ”همبستگی جهانی با کارگران ایران

اسانلو  کشتی های ایران سر زدند، با سپاس عميق از فعاالن اتحادیه ای که در همبستگی با حمل و نقل که به
افتخاری و پذیرش سندیکای  به ایران مسافرت کردند و با سپاس عميق از دیگر اتحادیه ها که با اعطای جوایز

 گرامی داشتند، ضو افتخاری، این سندیکا راکارگران شرکت واحد، به عنوان ع
 نفر از 50گذشته و زندانی شدن بيش از  کنگره یک بار دیگر، اوج گيری حمالت به حقوق کارگران در ماه های -4

عميق خود را نسبت به خبر زندانی شدن رضا شهابی، عضو  فعاالن اتحادیه ای را محکوم می کند و نگرانی
شرکت واحد، که بيش از یک ماه است از تماس وی با خانواده و وکيل خود  رانهيئت مدیره سندیکای کارگ

 و اینکه او در زندان دچار ناراحتی کمر و گردن شده است را اعالم می دارد، جلوگيری می شود
ل کميته آزادی تشک به ITCU و ITF  از سوی2010توجه به اینکه دولت ایران در رابطه با شکایتی که در ژوئن  با -5

اعالم کرد که اسانلو به زودی از زندان آزاد خواهد  ارائه گردیده بود، به این سازمان ) (ILO در سازمان جهانی کار
 شد،

هيج  از اینکه از آن تاریخ به بعد، اتهامات دیگری را به اسانلو نسبت داده اند، و این که با توجه به نگرانی عميق -6
 محترم خواهد شمرد ، هدی را که به سازمان جهانی کار داده است،نشانی وجود ندارد که دولت ایران تع

اعالم تعهد دولت ایران برای آزادی اسانلو از زندان، از او  بالفاصله بعد از ITF با آگاهی به این امر که دبير کل -7
  به اسانلو درشرکت کند، اما مقامات ایران از رساندن این دعوت نامه ITF دومين کنگرۀ دعوت کرد که در چهل و
 زندان خود داری کردند،

و فدراسيون  ITUC های جهانی اتحادیه ای مانند توانسته است با دیگر سازمان ITF با استقبال از اینکه -8
و نيز با EI) ) و سازمان بين المللی معلمان و کارکنان آموزش و پرورش ( IUF ) اتحادیه های کارگران مواد غذایی

 عفو بين الملل، پيوند محکمی ایجاد کند،بشر در  فعاالن حقوق
تماس گرفته و خواهان عضویت درآن  ITF کارگری در بخش دریانوردی در ایران با با آگاهی از اینکه نهادهای –9
 اند، شده

 : این کنگره
عهد خود که در زندان بسر می برند، فورا آزاد و به ت  از دولت ایران می خواهد که همه فعاالن اتحادیه ای را-الف

 .کند برای آزادی منصور اسانلو، عمل
فعاليت های خود در حمایت  و اتحادیه های وابسته به آن می خواهد که به ITF  از همه اعضای هيئت مدیره-ب

سندیکای کارگران شرکت واحد و دیگر رهبران اتحادیه  از اسانلو، ابراهيم مددی و رضا شهابی و نيز همه رهبران
 .و آزار قرار گرفته اند، ادامه دهند  اند و مورد اذیتای که زندانی شده

درآید،  ITF سازمان سندیکایی در ایران که می خواهد به عضویت می خواهد برای هر ITF  از هيئت مدیره-پ
 . است ITF و فعاالنه از کارزار حمایت از اسانلو، شرط اصلی عضویت در روشن سازد که حمایت علنی

مانند  دیه های کارگری در سراسرجهان که از کمپانی هایی که در ایران فعاليت دارند،دیگر اتحا  از تالش-ت
را به رسميت بشناسند  خودروسازی، صنایع نفتی و صنایع فلزی، ميخواهند تا اتحادیه های کارگری مستقل

 .ابتکارات همکاری کند درخواست می کند که تا با این گونه ITF حمایت ميکند؛ و از
 بریتانيا  اتحادیه کارگران کشتی رانی، قطار و ترانسپورت:منبع خبر

 :ترجمه و تکثير از
 ایران اتحاد بين المللی در حمایت از کارگران در
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 درياچه اروميه به سوی نابودی 

آخرين گزارش ها از تسريع کاهش آب درياچه اروميه در ماه :: در دوم شهریور گزارش داد صدای آلمان رادیو 
 سال ديگر خشک خواهد شد، برخی ٣در حالی که برخی اعالم کرده اند، آب اين درياچه تا . مي دهدشهريور خبر 

 .  سال به طول بيانجامد١٠ابراز اميدواری مي کنند که نابودی اين درياچه 
حسين قنبري، رئيس انجمن ملی نجات درياچه  اروميه، نسبت به سرعت گرفتن کاهش آب اين درياچه   در ماه 

وی معتقد است که با پايان يافتن بارش های فصل بهار و آغاز شهريور آب درياچه با . ر هشدار داده استشهريو
 . سرعت بيشتری کاهش خواهد يافت

اما برخی ديگر ابراز اميدواری .  سال ديگر خشک خواهد شد٣برخی از کارشناسان معتقدند، آب درياچه اروميه تا 
 . ال به طول بيانجامد س١٠ تا ٧مي کند که اين روند از 

درياچه ی اروميه روزی از نظر «دکتر اسماعيل کهرم، استاد دانشگاه و کارشناس محيط زيست،  با اشاره به اينکه 
"  سانتي متری سطح آب درياچه در خرداد ماه سال جاری٣۴کاهش "به » وسعت بيستمين درياچه ی جهان بود

 سر درياچه ی اروميه آورده و آن را از حق برخورداری از آب محروم  با آنچه که ما بر«: اشاره مي کند و مي گويد
درياچه ی اروميه حدود .  سال آينده خشک خواهد شد١٠کرده ايم اگر به همين منوال پيش برويم اين درياچه ظرف 

يک ميليارد از  و نيم ميليارد متر مکعب آن از رودخانه ها بود، ۵ ميليارد متر مکعب در سال آب دريافت مي کرد که ٧
 . »يق چشمه ها و جاری شدن آب هاآب باران و نيم ميليارد متر مکعب هم از طر

خشکسالي ها هم تأثير «: دکتر اسماعيل کهرم سه علت اصلی برای خشک شدن درياچه اروميه قائل است
 درصد ۶۵در باال و  درصد ٣۵. داشته و از طرف ديگر بزرگ راه شهيد کالنتری درياچه را به دو قسمت تقسيم کرده

  .»در پايين جريان آب را متوقف کرده و شوری و نمک ها را در جنوب متمرکز کرده و آن قسمت باتالقی مي شود
 سد ٣۵حاال ما آمده ايم با احداث «: اما او معتقد است که از ميان اين سه عامل سدسازی مهم ترين عامل است

 و نيم ميليارد متر مکعب که از طريق رودخانه ها تأمين ۵اچه آن را از  رودخانه ی مشروب کنند ه اين دري٢٠بر روی 
در نتيجه سطح آب درياچه پايين رفته و پايين تر هم خواهد رفت و تازه در يکی دو سال . مي شد محروم کرده ايم

االن دريافت  سد ديگر هم به اتمام خواهد رسيد و اين درياچه را از همان مقدار کم آبی که ممکن است ١٠آينده 
 . » خواهد کردکند محروم

 سرخ شدن درياچه 
 

. اخيرا خبری ديگر راجع به درياچه رو به احتضار اروميه منتشر شده که کارشناسان را به تکاپو واداشته است
ياد کرده اند، چرا که آب اين درياچه از آبی و آبی " درياچه چندرنگ"برخی از رسانه ها از اين درياچه به عنوان 

 . ز به قرمز خونی تبديل شده استتمايل به سبم
کوچک شدن حوزه ی «حسين قنبري، رئيس انجمن ملی نجات درياچه اروميه، علل عمده قرمز شدن درياچه را 
 ٣۵٠ به بيش از ٢٠٠درياچه، گرد و خاک موجود در هوا طی ماه های اخير و افزايش غلظت نمک آب درياچه از 

 . مي داند» رتعاشات نوری شدهث اميلي گرم در ليتر که باع
 گونه جلبک در درياچه ی اروميه داريم که بعضی ١٣ تا ١٢ما «: اسماعيل کهرم در اين مورد چنين ابراز نظر مي کند

) bloom(از اينها بيشتر در برابر شوری مقاوم هستند و در شوری بيشتر به حالتی به نام شکوفايی يا بلوم 
در اين حالت چون مقدار اکسيژن درياچه به اندازه ی کافی نيست اينها . ياز دارندمي رسند و به اکسيژن بيشتر ن

يک ماده ی قرمز رنگ به نام بتا کاروتن ترشح مي کنند که اين ماده کارش اين است که جلبک را به حالت 
 . اضای اکسيژن آن کاهش پيدا کندنيمه خواب فرومي برد تا تق

ب از نظر نمک های محلول به حالت اشباع رسيد آن وقت کلرومنيزيم که به وقتی آ«مسئله ی ديگر اين است که 
از طرفی ديگر برخی باکتري ها که . رنگ صورتی است مي آيد در سطح و باز هم چنين حالتی پيدا مي کند

 . »ر اين شوری آب شکوفا مي شوندرنگشان قرمز يا نارنجی هست آنها هم د
وميه با همه ی ماجرايی که بر آن رفته است هنوز قابليت بازگشت به حال دکتر کهرم معتقد است که درياچه ار

 . »تأثيرات آن از بين خواهد رفتاگر ما آب درياچه را تأمين کنيم تمام اين مسايل و «طبيعی را دارد و 
 فريبا واليات

 کاهش نود درصدی مساحت جنگل های زاگرس 

منطقه زاگرس به ظاهر پوشيده از :  آمده است صبا صرافل  در تاریخ دوم شهریور از قوايرنبه نوشته سایت 
جنگلهای بلوط است اما در هر قسمت از کناره اين جنگل ها که صخره يا سنگی وجود نداشته آثار شخم زنی در 

آن ديده می شود و با اين کار هر يکدانه بذر بلوط را از بين می رود و يک صد گونه گياهی اين منطقه از چوبي، 
 . جنگل های زاگرس به لحاظ تنوع زيستی يک فاجعه است. ای و علفی در حال نابود شدن استبوته 

 سال پيش از 50نسبت جنگل های منطقه زاگرس نسبت به : برهان رياضی کارشناس محيط زيست، می گويد
 .  دهم شده است1آن 

ابود شدن آن طی شد، جنگل هايزاگرس البته برخالف جنگل های شمال که به يکباره روند ن: او به ايرن توضيح داد
 . با روند کندتری به اين سمت رفت که البته در سال های اخير سرعا گرفته است

 . رياضی معتقد است درختان بلوط باقی مانده در منطقه زاگرس آتيه ندارند
وری نداند و اين اين يعنی آنکه بلوط های اين منطقه تعدادی درختان فرتئت هستند که زادآ: او در ادامه گفت

 . نداشتن آتيه از شخم زياد در اين منطقه و همين طور چرای بيش از حد دام و قطع درختان است
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 سال پيش به در 50اگر : به گفته وی حيات وحش اين منطقه نيز در شرايط ناهنجاری قرار دارد و ادامه می دهد
هی به گون کميابی از سنجاببرمی خورديد قسمت های شمال غربی زاگرس می رفتيد، در ميان درختان آن گا

معروف بود اما در حال حاضر اين گونه به کلی از بين رفته است و ديگر اثری از آن ديده " سنجاب ايرانی"که به 
 » .نمی شود

به اعتقد وی مطرح شدن پروژه ای مانند حفاظت از جنگل های زاگرس و تنوع زيستی آن می تواند به مطرح 
 .  در منطقه کمک کندشدن اين موضوع

اين کارشناس محيط زيست با وجود آنکه معتقد است اجرايی شدن پروژه تنوع زيستی در منطقه زاگرس آن هم 
اين پروژه می تواند تلنگری برای شناخت تنوع : به صورت عملی کمی دشوار و دور از ذهن است، می گويد

 .  قدرت اجرايی نداردزيستی اين منطقه باشد ولی بيشتر يک پروژه علمی است و
وقتی معيشت مردم را تأمين نکنيد و امکانات الزم را به آن ها ندهيد، وقتی تمام نياز سوختی آن ها چه برای 

ساخت آغل و چه برای جوشاندن شير بسته به درخت های اين جنگل است نمی توان انتظار چندانی از اين طرح 
 . ايی نياز به يک برنامه جامع داردو حفاظت از منطقه داشت و اجرای چنين طرح ه

 
  از مادر احمد نجاتى آارگر) مادران عزادار(گزارش بازديد مادران پارك الله 

tk.maadaraan://http / 
 ديگر از مادر سعيد زينالى و مادران شهدا مصطفى آريم بيگى و رمضانى همراه با جمعى:  مرداد31روز يكشنبه 

مادر احمد درحالى آه اشك در چشمانش حلقه . مادران پارك الله به ديدار مادر شهيد احمد نجاتى آارگر رفتند
 .  آرد و در آغوشش گرفتيمزده بود در را برايمان باز

هيچ  روز در بازداشتگاه نگه مى دارند درحالى آه خانواده 9مادر احمد برايمان تعريف مى آند آه احمد را بمدت 
 ميگويد روز جمعه بود و زمانى آه .  روز دو تن از ماموران به خانه مى آيند9بعد از . اطالعى از او نداشتند

من با عجله به باال مى آيم تا به دخترم اطالع دهم تا چادرى سر آند آنها هم پشت سر من مى دوند و اجازه 
ه مى خواهند تا اتاق احمد،  وسايل شخصى از خانواد. نمى دهند تا دخترم چادرش را به درستى سر آند

 آتابهايش و آامپيوتر را به آنها نشان دهند و هنگامى آه درحال زير و رو آردن خانه بودند مادر مى گويد اش،
 عكسهاى خانوادگى روى آامپيوتر هست آه بى حجاب مى باشد و آنها ادعا مى آنند مهم نيست به آنجا آه

 . ديمرسيديم چشمهايمان را مى بن
مامورين مادر را محكوم مى آنند آه تقصير شماست، چرا بچه هايتان را از منزل بيرون مى فرستيد؟ مادر مى 
گويد با تعجب گفتم نمى دانم بچه دارى يا نه؟ اگه ندارى خدا بهت بده و اگر دارى به تو ببخشه ولى مگه مرغ 

.  در مملكتش چه خبره و چه به سر مملكتش ميادمى خواد بره بيرون و ببينه. هستند آه من پاشون رو ببندم
مى خواد بدونه دو طرف چى ميگن و در جواب مى گويند نه خانم اين اشتباه و االن هم هرجا آه هست اگه اومد 

مادر مى ! مى گويند اعالميه چاپ مى آرده. سفت و سخت تو خونه نگهش مى دارى و اجازه نميدى جايى بره
 ! د ساواك ساواك االن شما آه بدترين و مثل اونها ميگين اعالميه چاپ مى آرد؟گويد گفتم قبال مى گفتن

 روز آه خانه را زير و رو آردند و چيزى نيافتند و در زندان هم فيلمهاى تظاهرات ها را زير و رو آردند و 9بعد از 
 . نتوانستند نشانى از احمد بيابند با گرو گذاشتن سند احمد آزاد مى شود

از آزادى از زندان دائما از درد پهلو مى ناليد ولى در برابر درخواست خانواده براى مراجعه به پزشك احمد پس 
 . مقاومت مى آند و مى گويد به خاطر آوفتگى از شكنجه ها است و مى گذرد

  صبح شروع مى آردند به زدنمان تا شب آه يك6از ساعت : احمد براى خانواده از بازداشتگاه تعريف مى آند
وعده غذا آه شامل يك تكه سيب زمينى و تكه اى نان بربرى بود به ما مى دادند و شب هم چون جايمان بسيار 

 روز عين اين برنامه 9تمام اين . تنگ بود و حتى براى نشستن جا نبود پس مجبور بوديم ايستاده و سرپا بخوابيم
آنگاه آه براى .  خود و هم بندى هايش مى گويداحمد بسيار بيشتر از ضرب و شتم خود از فشار روحى. تكرار شد

فشار روانى به آنها در حضورشان پير مردى را مى آورند و آنقدر به سر و صورتش مى زدند آه صورتش پرخون مى 
. شد و از او مى خواستند تا قبول آند شيشه شكسته تا آزادش آنند و او مى گفت وقتى نكردم چرا قبول آنم

ردن هاى خودمان فراموشمان مى شد وقتى آه ميديديم اين پيرمرد بيچاره جلوى احمد مى گفت آتك خو
 . شود و حسابى به هم مى ريختيمچشمانمان درحالى آه آارى از دستمان ساخته نبود اين طور شكنجه مى 

اينكه چيزى  روز آزادى از بازداشتگاه بيرون از منزل از حال مى رود و درحالى آه خانواده به گمان 15احمد پس از 
. از زندان تعريف آرده و دوباره بازداشتش آردند و در به در در جستجوى او هستند به بيمارستان برده مى شود

 روز طول مى آشد و خانواده در يافتنش موفق نيستند تا اينكه از بيمارستان تماس مى گيرند آه از 9اين جستجو 
خواهر احمد او را درحالى آه چندين . ناسايى اش بياييد روز پيش تاآنون در آما است و براى ش9احمد از 

 بار دياليز مى شد چون آليه 2احمد در اين مدت روزى . دستگاه به دهان و پهلويش وصل بود شناسايى مى آند
ها به طور آامل از آار افتاده بود و به همين دليل با اينكه ار عفونت شديد رنج مى برد هيچ دارويى نمى توانستند 

 . ايش تجويز آنندبر
پس از اينكه جنازه را تحويل مى گيرند، زمانى آه . احمد در بيمارستان شب نيمه شعبان به شهادت مى رسد

خانواده در بهشت زهرا بودند پزشك معالج احمد با پدر احمد تماس مى گيرد و مى پرسد آيا پسر شما با آسى 
 آقاى نجاتى اين بچه آتك خورده و صدمه اساسى :دعوا آرده بود؟ پدر احمد مى گويد خير و پزشك گفت

 .  شما پيگيرى آنيدديده،
پزشكى قانونى درحالى آه مى بايست پس از دو ماه علت فوت را اعالم نمايد بعد از گذشت هشت ماه علت آن 

 . را مسموميت اعالم آرد
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تلويزيون درحال پخش برنامه اى مادر احمد مى گويد دو هفته بعد از تدفين توسط يكى از آشنايان خبر مى شويم 
در ارتباط با احمد است و مى بينيم سر قبر پسرمان هستند و مى گويند اين خانواده دروغگو است و اينجا پالآى 

 . هم هست آه خانواده خودش درست آرده
از اين ماجرا بعد . مى گويد پخش اين برنامه آن هم از تلويزيون مانند نمكى بود آه بر روى زخم دلمان پاشيده شد

پدر احمد به مدت يك هفته شبانه روز بر سر مزار پسرش باقى ماند و هرچه مى گفتند بيا قبول نمى آرد و مى 
 . جنازه پسرم را هم در بياورندگفت اينها آه اين فيلم را مى سازند بعيد نيست بيايند 

قوه قضائيه اصال توجهى به سخنان وآيل مى گويد به خاطر اين ماجرا از آقاى ضرغامى شكايت مى آنند آه البته 
 . خانواده نمى آند و شكايت به جايى نرسيد

مادر احمد مى گويد براى برگزارى مراسم سالگرد هم به ما اجازه ندادند روضه خوان داشته باشيم و يا حتى 
يم در مجله ويژه مى گويد اخيرا متوجه شد. صندلى بچينيم و هيچ امكاناتى در بهشت زهرا براى ما قائل نشدند

دفن « مجله مطلبى تحت عنوان 193نامه همشهرى آه به مناسبت سالگرد انتخابات انتشار يافته در صفحه 
چاپ شد آه در آن ادعا مى شود فردى با نام احمد نجاتى آه اتفاقا وبالگ شخصى دارد زنده است و » ساختگى

رستان منتقل شده ولى االن حالش خوب است و اداعا آرده توسط طرفداران جنبش سبز زخمى شده،  به بيما
 . تمام چيزهايى آه درباره او گفته شده دروغ است

مادر احمد مى گويد درج اين مطالب آن هم پس از يكسال به جاى معرفى و پيگرد عامالن و آمران ضرب و شتم 
اعالم همدردى با خانواده فرزندم وقاحت محض است و اين درحالى است آه از طرف شهردارى تاآنون دوبار براى 

 . را تحمل نمى آنمآمدند و آخرين بار در مراسم سالگرد احمد بود و من به هيچ وجه اين دورويى ها 
 

 : در آگهى بزرگداشت سالگرد شهادت احمد آمده
 آرام بخواب برادر ايستاده ايم تا آخر 

  مرداد 14سالگرد عروج 
  ساله 22احمد نجاتى آارگر 
 ريزك شهيد فاجعه آه

  35 شماره 15 رديف 213آرامگاه قطعه 
 همه بدانيد آه خون شهيد صبور اما پرشور است قاتلش را مى شناسد ولى عجول نيست 

با احتياط و سرخگون درست زمانيكه دشمن ريختن خون او را به ناحق فراموش آرده از راه مى رسد و قاتل را به 
 سمت ميدان تقاص مى آشاند 

 در گلو خفته مادران داغدار، آار خود را مى آند و بنيان ظالمين فرزندآش را مى سوزاند بى شك روزى بغض 
 ديرباشد يا زود، آم باشد يا زياد و اين سنت تاريخ است آه مظلوم ظالم را سرنگون مى آند 

 ست آه در آن مظلومانه فدا شدند هديه ما به تمام شهداى سبز آزادى ادامه راهى ا
 

 يادش گرامى باد -راهش پر رهرو
 

 اند  درجه کارکرده۵٠ماه بدون حقوق در گرمای بيش از ۵کارگرانی که 
 

عليرغم کار در هوای باالی ,” سویل اکسين ”  نفر از کارگران شرکت آبياری٢٠٠ اهواز حدود –آسمان دیلی نيوز 
این کارگران در وضعيت بد . تاکنون هيچ حقوقی دریافت نکرده اند  از فروردین,  درجه دربيابانهای اهواز ۵۵-۵٠

 . معيشتی به سرميبرند
 

 اند سه ماه است که کارگران معدن گل گهر حقوق خود ر انگرفته
 

 نفره با شرکتهای اقماری ٣٠٠تا  ١٠٠  هزار نفر از کارگران معدن گل گهر سيرجان که بصورت گروهای٣حدود 
افت نکرده اند وهم اکنون در وضعيت بد معيشتی به قبلی را دری زیرمجموعه گل گهر کار ميکنند حقوقهای سه ماه

 سرميبرند
 

  ایران کانون صنفی معلمانوعضمحاکمه معلم فعال 
 

 شهرستان    اسالمی  دادگاه انقالب  بي بهبرای محاکمه      کانون صنفی معلمان ایران،            عضواسماعيل عبدی     
شهریور به دست     ه مورخ اول   هرانا، بر اساس این احضاریه که روز گذشت            به گزارش      .اسالمشهر احضار شد   

این   .دادگاه حضور یابد  این بي  بيست و هفتم شهریور ماه سال جاری در            دبای  رسيده وی   رسيد، اسماعيل عبدی 
اسماعيل .   تحت بازجوئی و شکنجه قرار گرفت        روز در زندان اوین     45 و مدت    دستگير  89 در خردادماه    معلم فعال 

  آزاد است، تا صدور حکمبه قيد وثيقه هم اکنون است وعبدی دبير دبيرستان های اسالمشهر 
 
 

 دو عضو کانون صنفی معلمان همچنان ممنوع المالقات هستند
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عالوه بر اینکه طی این مدت آنها از مالقات با خانواده  :  شهریور آمده است 2 در تاریخ :جرسبه نوشته  سایت 

یا در مورد  انواده هيچ گونه پاسخی در این باره ومحروم بوده اند، مسئوالن در مقابل پيگيری های خ های خود
  زندان اوین محبوس اند تاکنون تنها موفق به209این دو فعال صنفی که در بند  .اتهام احتمالی شان نمی دهند

مختار اسدی که هفتم تير ماه در کرج بازداشت  .برقراری سه الی چهار تماس تلفنی کوتاه با خانواده خود شدند
محمود  .تبعيد را پشت سر گذاشته و متآهل و دارای دو فرزند است اری است که به تازگی دو سالشد، آموزگ

و پرورش شهر تهران، توسط  باقری نيز روز هشتم تيرماه، پس از احضار به حراست منطقه چهار اداره  آموزش
 .نيروهای امنيتی بازداشت شد

دادگاه انقالب شهرستان   کانون صنفی معلمان ایران، بههمچنين در خبری دیگر، اسماعيل عبدی، یکی از اعضای
 بر اساس این احضاریه که روز گذشته مورخ اول شهریورماه به دست اسماعيل عبدی که .اسالمشهر احضار شد

اين فعال  .حضور یابد  شهریور ماه سال جاری در دادگاه27اکنون نيز به قيد وثيقه آزاد است، رسيده، وی باید 
 .شد  روز در زندان اوين نگهداری می45 بازداشت و مدت 89دادماه صنفی در خر

 گزارشى از کوچه هاى خاکسترى فقر 

 روز ٨گريه مى کند نه براى شوهر بيمارش که :  آمده است89 شهریور 3به نوشته روز نامه خراسان در تاریخ 
 و سحر دختران روزه دارش تحمل است در بيمارستان بسترى است، نه براى ندارى و شرمى که براى تهيه افطار

ناراحتى و غم او براى دخترک . مى کند و نه براى دخترانش که امروز را با سيب زمينى سرخ کرده روزه گرفته اند
هر کارى که باشد از .  ساله اش است که در خانه مردم کار مى کند تا خرج و مخارج زندگى شان را در بياورد٢٢

 . مند، براى او هيچ فرقى نمى کندرى از کودک و سالنظافت خانه بگير تا نگه دا
 .  خواهرش به دست اوست۴براى او پولش مهم است چرا که چشم مادر و 

. گريه مادر براى دست هاى او، براى شانه هاى نحيف نرگس است که بار سنگين زندگى را بر دوش مى کشد
 . صت نوشتن هم نمى يابمقدر که فرآن . همه اين جمالت يک باره بر سرم آوار مى شود

تا شوهرم سالم بود، صداى شانه اش بر دار : مى گويد. کنارش مى نشينم، باز او مى گويد و من مى نويسم
قالى فضاى خانه را پر مى کرد و ما چشم به قالى هايى داشتيم که روى دار باال مى رفت و خوشحال که زودتر 

 .  حاال نه صدايى است و نه اميدىى گيرد، امانتيجه زحمتش را مى فروشد و زندگيمان رونق م
دار قالى اش را نگاه کنيد و با دست دار قالى را نشان مى دهد که گوشه حياط خانه نيمه کاره رها : مى گويد

اما چند ماهى است که . شده است و منتظر دست هاى هنرمند پيرمرد که هر چه زودتر آخرين گره ها را بزند
 روزى است که در بيمارستان دل نگران خانواده و مشکالت ٨ و پنجه نرم مى کند و حاال پيرمرد با سرطان دست

مى داند که براى آن ها پس اندازى نيست و حاال عالوه بر مشکالت خود، بايد هزينه هاى درمان او را . آن هاست
 .  است که مى گويد و من مى نويسماين قصه غصه مادرى.بپردازند

، هزينه هاى خورد و خوراک، هزينه هاى دوا و دکتر شوهرم و حاال هزينه هاى بيمارستان ، دخترهايم، خرج خانه
: مى گويد.هر روز پزشک براى او عکس و آزمايش مى دهد و من غصه دار از اين که از پس هزينه ها بر نمى آيم

يرى داشت، درست است که از همان اوايل، زندگى مان با مشقت مى گذشت و شوهرم درآمد بخور و نم
رآمد بخور و نمير هم خبرى درآمدى که حتى کفاف پرداخت هزينه هاى بچه ها را نمى داد، اما حاال از همان د

 . نيست
اى خانم، با هر بدبختى بود همه آن ها فقط : مگر دخترهايت درس نخوانده اند؟ مى خندد و مى گويد: مى پرسم

ف و مدرسه، کفش و لباس و کي. ى توانستيم، مدرسه نرفتندتا پنجم ابتدايى درس خواندند و بعد هم چون نم
 . دفتر مى خواهد که نداشتيم

 به هر درى زده ام تا گرهى از مشکالتم باز شود اما نشد 
غم من حاال براى درس نخواندن بچه هايم نيست، براى ندارى و بدبختى هايى که گذشته نيست، غم : مى گويد

اصال مى دانيد که . که بگوييد زده ام تا گرهى از زندگى ام باز کنم، اما نشدبه هر درى . خرج اين زندگى است
از دو ماه . باور کنيد از پسش بر نمى آيم!  سر نان خور و هزينه زندگى چه قدر مى شود؟٧خرج يک زندگى با 

رد؟ مى توان  هزار تومان مى شود زندگى ک۶٠ ، ۵٠قبل تحت پوشش کميته امداد قرار گرفته ام اما با ماهانه 
هزينه بيمارستان را پرداخت؟ ديشب دخترهايم فقط سيب زمينى در خانه داشتند و امروز بچه ها با سيب زمينى 

 .  هايش ميهمان صورتش مى شودسرخ کرده روزه گرفته اند و يک باره صدايش در گلو مى شکند و اشک
  ساله ٢٢سنگينى بار زندگى بر شانه دختر 

گفتيد چه کسى خرج تان را مى دهد؟ : مى پرسم. مى يابم تا عمق دردش را دريابمساکت است و من مجالى
هنوز نيامده، با : کدام يک از دخترهايت؟ مى گويد: مى پرسم . - نرگس-دخترم : بغضش مى شکند و مى گويد

باور . المنداز نظافت گرفته تا نگه دارى از کودک و س. مى رود خانه مردم کار مى کند. دهان روزه سر کار است
از صبح تا شب کار مى کند تا زندگى مان .  سال دارد و سنگينى بار زندگى را بر دوش مى کشد٢٢مى کنيد 

مى ! پسر هم داري؟: مى پرسم. لنگ نماند، مى داند که شب من و خواهرهايش چشممان به دست اوست
سه تا بچه دارد که اگر از صبح تا . کنيمبله او هم کارگر روزمزد است که در همين خانه با هم زندگى مى : گويد

باور مى کنيد از حدود يک سال پيش : مى گويد.شب کار کند شکم آن ها را نمى تواند سير کند چه برسد به ما
تا حاال که شوهرم مريض است و کار نکرده زندگى را با کمک هايى که از مردم مى گيرم گذرانده ام اما چند ماه 
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خودش پيش . نرگس خودش پيشنهاد داد تا کار کند.  هر درى مى زنم جواب نمى گيرماست که نمى توانم، به
مى ديد که دستم به هيچ جايى بند نيست، خودش گفت مى روم و کار مى کنم تا بابا از بيمارستان . قدم شد

 شده هزينه هاى بيمارستان چه قدر: مى پرسم.و گريه امانش نمى دهد... مرخص شود، اما دست هاى طفلکم 
چيزى هم نداريم که بفروشيم و پول . نمى دانم اما اگر هزينه ها زياد شود توان پرداخت ندارم: است؟ مى گويد

 . جز اين خانه که سرپناهمان استبيمارستان را بدهيم 
دخترهايش قد و نيم قد کنار اتاق نشسته اند نزديک افطار است و آن ها منتظر رسيدن خواهرشان نرگس اند، تا 

چند . منتظرند تا او بيايد دخترى که با سن و سال کمش، شده نان آور خانه. ايد و سفره افطارشان رونق بگيردبي
ساعتى به افطار مانده است که خانواده براى رفتن به عيادت پدر مهيا مى شوند قرار است نرگس بيايد آن هم با 

بگذار حداقل او غم ندارى ما را نخورد بگذار فقط : ددست پر تا حداقل دست خالى به ديدار پدر نروند مادر مى گوي
باز رمضان از راه رسيده و ما در کوچه پس کوچه هاى فقر شما را با خود همراه .غم و رنجش از درد بيمارى باشد

در کوچه هايى که در هر خانه را که بزنى حرف اول و آخرشان ندارى است، گرچه مشکالتشان يکى . مى کنيم
ر است و سحرها خالى تر آن ها که سفره هايشان خالى از افطا. مشکالت مالى و فقر مشترک اندنيست اما در 

 . از آن 
 اگر همسرم را براى کار برده باشند سفره افطارمان رنگ دارد 

اما . خديجه با انبوه مشکالتى که دارد به هر درى زده است تا حداقل دختران نااميد خود را به زندگى اميدوار کند
از کجاى زندگى ام بگويم، با ندارى : يچ کس دستش را نگرفته وقتى رشته کالم را به دست مى گيرد مى گويده

 دختر قد و ۵تا چشم باز کردم . اما نشد. هاى شوهرم ساختم و سوختم به اين اميد که زندگى رو به راه شود
اه بافته اند، شوهرم کارگر روزمزد است و اصال انگار گليم بخت مرا سي. نيم قد هم به بدبختى هايم اضافه شدند

چند وقتى است که بيمارى اعصاب . سرگذر، اگر کار باشد شب بخور و نميرى براى بچه ها مى آورد وگرنه هيچ
بعد بلند مى شود در . دارد و قرص مصرف مى کند به همين دليل بعضى روزها سر کار مى رود و گاهى هم نه

خودتان ببينيد، خالى است اگر امروز شوهرم را براى کار برده :  مى دهد مى گويديخچال را باز مى کند و نشانم
بعد آهى مى کشد خودتان که وضعيت زندگى مان را مى ...باشند که سفره افطارمان رنگ و بويى دارد وگرنه

مير دارد که پول همين هم نياز به تع. بينيد خانه محقرى که آن را هم کميته امداد ساخته وگرنه بى سرپناه بوديم
 . ردن آب روى اجاق گاز حمام کنيمچند وقتى است آبگرمکن خراب شده است و مجبوريم که با گرم ک. نداريم

اجاق . چاه خانه هم که نشست کرده است و با دست به حياط خلوتى اشاره مى کند که حکم آشپزخانه را دارد
ت که چاه  و ظروف تمام امکانات اين آشپزخانه اسخوراک پزى کهنه و قديمي، آبگرمکن خراب و چند دست ظرف

 . آن هم نشست کرده است
 دکترها مى گويند دختر کوچکم افسرده است 

از کجا بگويم از دو دخترم که به هزار اميد و آرزو و اين که از ندارى و فقر خانه پدرشان راحت : خديجه مى گويد
ذاشتند اما با دو بچه برگشتند و شدند سربار پدرشان مى شوند پاى سفره عقد نشستند و پا به خانه بخت گ

مى پرسم دخترهايت براى چه جدا .  نوه اش را هم تامين کند۴پدرى که توان اداره ما را ندارد و حاال بايد زندگى 
 . داشت و ديگرى تنبل و بيکار بودنمى دانم يکى اعتياد : شدند؟ مى گويد

 دختر کوچکم فاطمه چند وقتى است که مريض است نمى دانم چه -کناراين ها به : کنارم مى نشيند و مى گويد
.  دکترها مى گويند افسردگى دارد-مريضى دارد اما هر وقت سردرد مى شود موهايش شروع به ريختن مى کند

چند بار هم خودکشى کرده است يک بار اگر نجاتش نمى داديم مرگش حتمى بود و با دست به دخترک نحيف و 
 . رده و به نقطه اى خيره شده است اى اشاره مى کند که در گوشه اى از اتاق کز کرنگ پريده

 سال اما چه فرقى مى کند که چند سال دارى ١۶: وقتى از او مى پرسم چند سال دارى با کمى مکث مى گويد
چه : ممى پرس.وقتى قرار است بدبخت باشى و دائم براى تامين خواسته هايت دست پيش اين و آن دراز کنى

رس مى خوانديم که اگر د. تا پنجم ابتدايي، همه خواهرهايم هم همين طور: قدر درس خوانده اي؟ مى گويد
 . بدبخت نبوديم

 تا به حال لباس نو نداشته ام 
خودتان که مى بينيد با اين وضعيت زندگى مان خواستگار که مى آيد : مى گويم چرا خودکشى کردي؟ مى گويد

 . ل تا به حال لباس نو نداشته امباورتان مى شود که من به اين سن و سا. يماز خجالت آب مى شو
 . نه همسايه ها و خيرين بوده استلباس هاى من و خواهرانم همين لباس هاى دست دوم و که

حسرت لباس نو، درس خواندن و يک شب بدون دغدغه خوابيدن را دارم پدرم از صبح تا شب کار مى کند باز هم 
 . ند بدهد چه برسد به لباس و درسد و خوراکمان را نمى تواجواب خور

اصال اميدى به آينده ندارم و بعد دست هايش را روى . خيلى وقت است که دور اين چيزها را خط کشيده ايم
اين ها قصه نيست غصه خانواده هايى است که زياد هم از ما دور .صورتش مى گذارد و به اتاق ديگر مى رود

خانواده هايى که خواسته هاى .  فاصله آن ها تا ما يک بى تفاوت گذشتن از واقعيت ها باشدنيستند شايد
 . بخواهد و از توان ما خارج باشدبزرگى ندارند که برآورده کردنشان هزينه زياد 

آرزوى . تمام آرزوى فاطمه که چندين بار تا يک قدمى مرگ رفته است، شايد لباسى نو و وعده اى غذا باشد
جه شايد تهيه وعده اى غذاى گرم براى سحر يا افطار دختران روزه دارش است و همه اين ها آن قدر براى ما خدي

آن قدر ... بى اهميت است که شايد در زمره دغدغه هايمان نباشد اما براى فاطمه، براى خديجه، براى مادرى 
 . مرگ مى بردبزرگ است که اشک بر چشمانشان مى آورد و گاه آن ها را تا يک قدمى

 

 فاجعه ای آه روی داد؛
 شبه دولتی ها درصد خصوصی سازی به بخش خصوصی، مابقی برای ١٠
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درحالی غالمرضا حيدری کردزنگنه سازمان :  آمده است 89 ریور شه3به گزارش نوشته آفتاب در تاریخ 

. ز هزار آه افسوس بودکرد که دل پردرد بخش خصوصی از نحوه خصوصی سازی وی لبریز ا خصوصی سازی را ترک
به بخش   درصد شرکت های واگذار شده برای خصوصی سازی١٠نظر کارشناسان در دوره کرد زنگنه تنها  به

  [...] خصوصی رسيد و مابقی در اختيار شبه دولتی ها که به نوعی سرمایه داری دولتی

خصوصی از نحوه  ردرد بخشدرحالی غالمرضا حيدری کردزنگنه سازمان خصوصی سازی را ترک کرد که دل پ
 درصد ١٠کرد زنگنه تنها  به نظر کارشناسان در دوره. خصوصی سازی وی لبریز از هزار آه افسوس بود
مابقی در اختيار شبه دولتی ها که به  به بخش خصوصی رسيد و شرکت های واگذار شده برای خصوصی سازی
  .واگذارشد نوعی سرمایه داری دولتی را دامن می زنند

 .می کنند یاد” ازآن جيب به این جيب کردن”  این نحوه خصوصی سازی، بخش خصوصی ها به از
در حکمی که از سوی وزیر امور  قرار است” خصوصی سازی به شبه دولتی ها“با این همه گفته می شود معمار 

ت بر سازمان وی پيش از ریاس. آغاز به کار کند اقتصادی و دارایی صادرخواهد شد، به عنوان مشاور وزیر
  .مالياتی کل کشور بود خصوصی سازی، رئيس کل سازمان امور

در عين حال به  سازمان خصوصی سازی به عنوان سازمانی نوپا با مسائل و مشکالت عدیده ای مواجه است،
اساسی به عنوان یکی از مهمترین   قانون۴۴شدت نيز زیر ذره بين مجلس قرار دارد، ضمن این که اجرای اصل 

  .نامه های اقتصادی در دستور کار این سازمان استبر

اساسی اقتصاد دولتی را به   قانون۴۴ ساله و اصالحيه اصل ٢٠این سازمان قراربود براساس برنامه چشم انداز 
ولی دیدگاه دولتی کرد .  درصد گسترش دهد٨٠به   درصد تقليل دهد و اقتصاد خصوصی و تعاونی را برروی هم٢٠

  قانون اساسی و اصالحيه آن تحقق بخشد؟ ۴۴ ست به اهداف مطرح در اصلزنگنه می توان

این موضوع زمانی از اهميت  .به نظر نمی رسد چنين توانایی را بتوان از کرد زنگنه در چارچوب موجود سراغ گرفت
عه در این پنجم نسبت به الیحه برنامه چهارم توس شایانی برخوردار می شود که تغييرات ساختاری الیحه برنامه

اساسا بخش خصوصی به عنوان یک موجود نحيف و زیردست دولت  زمينه بسيار چشمگير بوده به نحوی که
 ميدان دار صحنه اقتصادی کشور خواهد بود که از سوی دولت اجازه ميدان داری به او تلقی شده و تنها تا آن جا

  .بدهند

 درصد مربوط ۴٠تا  ٣٠ درصد به بخش خصوصی، ١٠، کارشناسان معتقدند که از خصوصی  سازی های انجام شده
عبارتی بخش سرمایه گذاری بانک ها،   درصد نيز به دولت و به٣٠به شرکت ها وسازمان های دولتی و تا 

  .واگذار شده است …صندوق های بازنشستگی، و بيمه های اجتماعی و

برنامه ریزی و نظارت راهبردی   معاونتاما نکته مهم است که براساس گفته قاسم حسينی معاون برنامه ریزی
برنامه پنجم از وزن قابل مالحظه ای برخوردار باشد؛ این  ریيس جمهوری قرار براین بوده بخش خصوصی در الیحه

از ریاست اتاق ایران گرفته تا مابقی روسای بخش خصوصی و از جمله روسای  درحالی است که بدون استثناء
  .ميليارد ریالی برنامه پنجم طرف مشورت قرار نگرفته اند ٣٠تدوین الیحه  تشکل ها در

بخش خصوصی  شاید به همين دليل است که برخالف اظهارات قاسم حسينی رویکرد تمرکزگرایی در حوزه
شبه دولتی ها بوده به نحوی که بخش خصوصی  بسيار قوی تر از گذشته و در این باره گرایش مسلط با واگذاری به

  .نخواهد داشت  قابل مالحظه ای را برعهدهدر این ميان نقش

جدی تری در اقتصاد ایران  از این منظر اگر قرار بود بخش خصوصی در حوزه عمليات اقتصادی خود واجد نقش های
یارانه ها با توجه به افزایش تورم، قيمت تمام شده  باشد، باید این امکان فراهم می شد که طرح هدفمند سازی

مورد ارزیابی و تجدید نظر قرار گرفته تا به طور واقعی اقتصاد با مشارکت بخش  ر بخش خصوصیکاال و قيمت ارز د
  .از بيماری تاریخی خود خالص شود خصوصی

شرایط آزاد سازی قيمت ها  باید توجه داشت که بهره بانکی و دستمزدها براساس نرخ تورم تعيين می شود که در
نحوی که مزیت رقابتی در نرخ ها با افت قابل توجهی  واحدها افزایش یافته بهو هدفمندسازی یارانه ها، نرخ توليد 

  .معنی ورشکستگی بنگاه اقتصادی و واگذاری بازار کاال به رقيب خارجی است مواجه می شود؛ این امر خود به

 خصوصی باید در جهت از این منظر سازمان خصوصی سازی در تنظيم و تدوین الیحه برنامه پنجم آن چنان که
اساسی گام برنداشته و کرد زنگنه با   قانون۴۴ ساله و اصالحيه اصل ٢٠سازی بر اساس برنامه چشم انداز 
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بدون هيچ گونه پاسخ گویی به شهروندان، برجای گذاشته   سال تالش خود را۵آرامش تمام خرابی های حاصل از 
 .و رفته است

 ختپارس ایران، پوشش، و سرگردانی خانواده علی خوشب

: کميته هماهنگی برای ايجاد تشکل کارگری آمده است  ، 3شماره "نامه " نوشته به  
 نساجی پارس ایران

دراین کارخانه نيمه فعال، که کارگرانش سال .  رشت  قرار دارد– جاده الکان 5نساجی پارس ایران در کيلومتر 
 که در حدود دو سال پيش بازنشسته  کارگر53 را تحمل کرده اند، 1383های بحران پس از برف سنگين سال 

شده بودند پس از مدت ها وعده های سرخرمن جواد افراشته مالک و کارفرمای کارخانه حدود یک ماه پيش 
البته افراشته به کارگران بازنشسته بابت . توانستند مفاصاحسابشان در مورد بازنشستگی را دریافت کنند

وی چندین روز پيش از طریق بخش اداری کارخانه به کارگران . مطالباتشان چک های مدت دار داده است 
ً                                                      بازنشسته خبر داد که فعال  چک ها را خرج نکنند چون در حساب وی موجودی  وجود ندارد این مسئله مربوط به .                       

ما چک ها را : "کارگران پاسخ دادند .  به بعد می بایست نقد می شد28/5/89چک هایی می شود که از تاریخ 
ً                    ر فروخته ایم و به ما ربطی ندارد که در حسابت موجودی هست یا نيست و احتماال  خریداران چک ها در در بازا                                                                       

افراشته ضد کارگر با توجه به الزم به ذکر است که ." صورت خالی بودن حسابت آن ها را برگشت خواهند زد
 به آن ها چک های مدت دار تا هشت مطالبات کارگران که از یک ميليون و پانصد هزار تا چهار ميليون تومان است

 .  ماه دیگر داده است
 8از این تعداد، .  نفر است، همچنان بابت دستمزد خود از افراشته طلبکارند12اما کارگران شاغل، که تعداد آن ها 

 نفر دیگر که استخدامی هستند هریک بيش 4 ميليون تومان و 4 الی 5/3نفر که قراردادی هستند هریک در حدود 
ً                                                          همان طور که قبال  در خبرهای این کارخانه خوانده اید، افراشته سال ها به نام .  ميليون تومان طلبکارند2از                

ورشکستگی کارخانه نساجی پارس ایران از بانک های مختلف مانند ملی ، ملت  و صنایع و معادن وام های 
 سازی اراک ، نساجی آمل ، گلتافت شهر ميلياردی دریافت کرده و آن ها را در مناطق دیگر مانند آلومينيوم

 کارگران شانه خالی می سرمایه گذاری کرده و در مقابل هميشه از زیر بار پرداخت و مطالبات... صنعتی رشت و 
وی . کرد و هنگام اعتراضات مستمر کارگران، ماموران امنيتی و نيروهای انتظامی را به جان کارگران می انداخت

 . روبی، شيخ  اصالحات، بوده است همواره مورد حمایت ک
  نساجی پوشش

 انزلی قرار دارد در جریان حادثه ریزش برف سنگين در سال - جاده رشت 3کارخانه پوشش که در کيلومتر حدود 
 انزلی -از آن تاریخ به بعد، کارگران جهت دریافت مطالباتشان بارها مسير اصلی جاده رشت .  تخریب گردید1383

عتراض مسدود کردند و یا به استانداری، صنایع و معادن و سایر نهادهای دولتی مراجعه کردند که در را به عنوان ا
طول این مدت تعداد زیادی از کارگران بازنشسته شدند و حتی تعدادی از آنان با فروش ضایعات توانستند پاداش 

ه عنوان کارخانه ورشکسته تحت پوشش بازنشستگی و یا مطالبات معوقه خود را احيا کنند تا این که کارخانه ب
 . شرکت دولتی آتيه دماوند و بانک صنایع و معادن قرار گرفت

 نفر در کادر اداری و بيش از 40 کارگر در این کارخانه حضور دارند، که سی نفر آن ها نگهبان، 137هم اکنون حدود 
ه ذکر است که حقوق و دستمزد کارگران الزم ب.  نفر نيز در حال بازسازی کارخانه جهت راه اندازی هستند65

توسط شرکت آتيه دماوند و بانک صنایع و معادن پرداخت می شود و قرار است در ابتدا بخش ریسندگی و سپس 
ً  آتيه دماوند کارخانه ورشکسته فومنات را با تمامی دستگاه های آماده به کارش قبال  . بافندگی آن فعال شود                                                                           

 .  را در زنجير توليد کارخانه پوشش قرار دهدخریداری کرده تا این کارخانه
از اولين و فعال ترین کارخانه ها در این کارخانه  کارگر کار می کردند و 5000 حدود 57در پوشش قبل از سال 

در ضمن، زمانی پوشش محصوالت نساجی خود را به علت .  بود57زمينه ایجاد شوراهای کارگری پس از انقالب 
اما امروزه همچون سایر کارخانه های نساجی بدون توجه به سرنوشت . می کردکيفيت خوب اش صادر 

 . کارگرانش در باتالق ورشکستگی و اخراج کارگران نشسته است 
 سرگردانی خانواده علی خوشبخت پس از مرگ دلخراش وی

انه علی خوشبخت، کارگر شهرداری منطقه یک گلسار رشت و تحت پوشش شرکت سبز زیور، درحالی که شب
مشغول جمع آوری زباله و پاکوب آن بر روی وانت نيسان بود به کابل آویزان مخابرات برخورد کرد که باعث سقوط 

همان . خانواده علی هنوز بالتکليف منتظر رسيدگی به پرونده او هستند. بر سطح آسفالت و مرگ جانگداز او شد
ً                                         طور که قبال  گفته ایم، جمشيدی کارفرمای شرکت سبز زیور  تقصير را به گردن مخابرات و مخابرات تقصير را به          

در نهایت، گویا دادگاه مقدماتی مسئول حادثه را پنجاه پنجاه مخابرات و شرکت سبز . گردن شرکت می انداخت
زیور دانسته و آن را موکول به کارشناسی کرده که در حدود یک ماه می گذرد و هنوز خبری از کارشناسی اداره 

انندگی و کارشناسی دادگستری در این زمينه نيست و خانواده علی خوشبخت کارگر جان باخته راهنمایی و ر
 . شرکت سبز زیور همچنان سرگردان دادگاه و سيستم کاغذ بازی آن هستند

 
 فعاالن ضدسرمایه داری گيالن

 1389 شهريور 3 

 شيوه دولت در هدفمند سازی یارانه ها؟! غافلگيری
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مساله یارانه ها در آخرین گام :  نوشته است 89 شهریور 3 در تاریخ روزبه رستگار قول  ازگروه اقتصادی کلمه
 از سویی در سایت وزارت رفاه وقتی شهروندان ثبت نام. هنوز با چالش هایی رو به روست  های اجرایی شدن

ته باشد و حق داش می کنند باید به این سامانه حتما اجازه دهند که به دیگر حسابهای آنان نيز دسترسی
تا چه ميزان است و هر خانوار  برداشت به آن بدهد واز سویی هم هنوز مشخص نيست سطح افزایش قيمت ها

دولت در این خصوص نشان می دهد که دولت در پی  عدم اطالع رسانی. به چه مقداری یارانه دریافت می کند
 مجلس در مقابل عمل انجام شده قرار بگيرند استفاده کند تا هم مردم وهم آن است که از شيوه های غافلگيری

 .ونظر واعمال نظر از انها گرفته شود وفرصت بحث

بسياری است تنها به  یارانه نقدی براساس تعهدنامه کتبی که در سامانه وزارت رفاه آمده و دارای ابهامات
ز فهرست دریافت یارانه نقدی اسامی آنان ا را انتخاب کنند وگرنه” قبول دارم“کسانی تعلق می گيرد که گزینه 

مغایر قانون هدفمندی یارانه ها ، سایر قوانين و حتی ” تعهدنامه“ حذف می شود، در حالی که به نظر می رسد این
 .است حقوق شهروندی

متقاضيان یارانه نقدی  در این راستا برخی از نمایندگان مجلس گرفتن تعهدنامه و دسترسی به حسابهای بانکی
 .ثبت نام کنندگان را قانونی می داند خوانده اند، دولت ولی اخذ تعهدنامه از” ق شهروندینقض حقو“را 

ملی، تعهد نامه ای در مقابل  با مراجعه به سامانه اعالم حساب خانوار برای دریافت یارانه پس از وارد کردن کد
 نقدی باشند یا قيد دریافت یارانه نقدی منتظر دریافت یارانه شهروندان قرار می گيرد که یا باید آن را قبول کنند و

 .را بزنند

در صورت احراز : می دهم به سازمان هدفمندی یارانه ها اجازه ” :به گزارش مهر در این تعهد نامه آمده است
به هر دليل دیگر یا اشتباه واریزی به حسابم ،  عدم صحت اطالعات ارائه شده در فرم اطالعات اقتصادی خانوار یا

خالف مفاد قانون هدفمند کردن یارانه ها و مقررات و ضوابط اجرایی آن واریز  ليه وجوهی که به ناحق و برمعادل ک
انجام آن می  از حسابهای اینجانب برداشت نماید و بانک های مربوطه با اعالم سازمان ، مکلف به شده است

 ”.باشند

ذیربط اجازه می دهند با چک  بر اینکه به دستگاههایبنا بر این گزارش، با قبول این تعهد نامه شهروندان عالوه 
از دریافت یارانه نقدی نا اميد می شوند، چرا که ممکن  کردن حسابهایشان از آن برداشت کنند، تا حدودی نيز باید

به این نتيجه برسد که اطالعات ارائه شده شما با هر ضریب اهميت صحت  است سازمان هدفمندی یارانه ها
 .کند از دریافت این یارانه که براساس قانون، حق تمام شهروندان ایرانی است، محروم  راندارد و شما

ارائه این اطالعات، اطالعات  این در حالی است که اطالعات خانوار ثابت نبوده و این امکان وجود دارد فردای
ات خانوار باشد و شما با امضای دليلی برای تغيير اطالع خانواده تغيير کند و بسياری موردهای دیگر که می تواند

اطالعات را نيز از خود سلب خواهيد کرد؛ هر چند چاره ای ندارید و در صورت قبول  این تعهد نامه عمال حق اصالح
 .آن به کل از دریافت یارانه محروم خواهيد شد نکردن

با انتقاد از ملزم کردن  ان،به گزارش خبر آن الین موسی الرضا ثروتی، عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس ایر
نکردن یارانه نقدی به افراد استقبال می کند و  دولت از پرداخت“: متقاضيان به امضای چنين تعهد نامه ای، گفت

سامانه وبسایت وزارت رفاه برای این باشد که تعداد کمتری یارانه نقدی  شاید هم قرار گرفتن چنين تعهدی در
 ”.کنند دریافت

قبول “می شود تا از ميان  اره گزینه های انتخابی این تعهدنامه که طی آن از کاربران خواستهوی همچنين، درب
توانند این تعهد نامه را قبول نکنند و در این زمينه  افراد می“: یکی را انتخاب کنند، گفت” قبول ندارم“و ” دارم،

 ”.يربرداشت از حساب های خود را بدهند یا خ اختيار کامل دارند که اجازه

در قانون “است که   مجلس ایران نيز در واکنشی دیگر گفته۴۴اما علی اصغر یوسف نژاد، عضو کميسيون اصل 
 ”.شوند پيش بينی شده است که همه افراد بتوانند از یارانه برخوردار

گزینه های آن کاربران برای انتخاب  و الزام (refahi.ir) یوسف نژاد در مورد تعهدنامه سامانه اعالم حساب خانوار
نظر خود را در مورد دریافت یارانه ها اعالم کنند، نوعی اجبار است  اینکه افراد بخواهند با انتخاب یک گزینه“: گفت

 ”.را ندارد و دولت این اختيار

در صورت احراز   مجلس ایران همچنين برداشت پول از حساب های مختلف افراد۴۴این عضو کميسيون اصل 
قابل تحقق ندانست و تاکيد کرد که  رایه شده از سوی مردم به هنگام ثبت نام کامپيوتری رااطالعات نادرست ا
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که مردم اعالم می کنند، نياز به حکم قانونی و  دسترسی به هر حساب دیگری غير از آن شماره حسابی“
 ”.قضایی دارد

اگر پولی به اشتباه و به دليل  ست کهاما مسئوالن دولتی می گویند که اخذ این تعهد نامه تنها به خاطر مواردی ا
پرداخت شده باشد، سازمان هدفمند ) اقتصادی خانوارها در طرح اطالعات(اطالعات نادرست سرپرست خانوار 

بر خالف آنچه در این تعهد آمده است، بر اساس بند الف . را از حساب آنها بردارد کردن یارانه ها بتواند این پول
غير نقدى با لحاظ  ارانه ها دولت موظف به پرداخت این یارانه در قالب پرداخت نقدى وقانون هدفمندى ی ٧ ماده

 .است ميزان درآمد خانوار نسبت به کليه خانوارهاى کشور به سرپرست خانوار

یارانه ها را بنام سرپرست   این قانون مى گوید دولت مى تواند حساب هدفمندسازى٢تبصره «:به گزارش امروز 
اعمال مدیریت . تعيين مى شود افتتاح نماید ى مشمول یا فرد واجد شرایط دیگرى که توسط دولتخانواده ها

حساب از جمله زمان مجاز، نوع برداشت هزینه ها و برگشت وجوهى  دولت در نحوه هزینه کرد وجوه موضوع این
ز به برگشت وجوهى است بر اساس این تبصره قانونى دولت تنها مجا. اند مجاز است که به اشتباه واریز شده

قرار است  گفته مى شود این موضوع. اشتباه واریز شده اند نه برداشت از حسابهاى فرد به هر دليلى که به
به اصالح این تعهد کتبى که  توسط نمایندگان مجلس بررسى شده و تذکرهاى الزم به دولت داده شود تا نسبت

 ”.داراى ایرادات اساسى است، اقدام شود

تعهد اخذ شده  این“: ا فرزین، سخنگوی کارگروه تحول اقتصادی دولت، در این خصوص معتقد است محمدرض
ورود به سایر حسابهای افراد را  توسط وزارت رفاه و تامين اجتماعی مغایر قانون نيست، البته قانون اجازه

 ”.نمی دهد

خصوص مطابق با آئين نامه  رت رفاه در اینتعهد وزا“: فرزین با اشاره به جزیيات قانون مصوب در این رابطه گفت
وزارت رفاه اگر پول به حساب فرد دیگری غير از  بر اساس متن تعهد. های اجرایی قانون هدفمندی یارانه ها است

قانونی دولت است که این مبلغ را از حساب فردی که پول به آن واریز شده  فرد مورد نظر واریز شود، این حق
 ”.کند برداشت

خدمات، مقادیر به صورت نقدی  نونی شدن برنامه حذف یارانه ها که قرار است از محل افزایش قيمت کاالها وبا قا
مقدمات اجرای این برنامه، سعی دارد قواعدی برای نحوه  به خانوارها پرداخت شود، دولت همزمان با آماده کردن

 محسن. سبت به اجرا ونتایج مثبت آن بد بين هستند ولی بسياری از اقتصاد دانها ن .توزیع یارانه ها در نظر بگيرد
جدی تورمی این طرح  رنانی، اقتصاددان و استاد دانشگاه اصفهان در گفت و گویی بار دیگر نسبت به پيامدهای

ایران از بين رفته و تبدیل به طبقه فقير  هشدار داده و پيش بينی کرده با اجرای این طرح طبقه متوسط در
 ”.قبل از اجرای برنامه هدفمندسازی یارانه ها خوانده است  هشدار خود را واپسين هشداروی این. می شود

باور ندارد و آینده اقتصاد ایران  بنا بر این گزارش فریبرز رئيس دانا، نيز به چشم انداز روشن پس از اجرای این طرح
می گوید آن . مار ایران درست نمی گویدمرکز آ«:توصيف می کند پس از اجرای پرداخت نقدی یارانه ها را این چنين

من می گویم بيست سی درصد یا چهل در صد بيشتر . پر کنند، اکثریت مردم پر کرده اند فرم هایی که دادیم مردم
تصویب شود و همگان  برای اینکه همگان می دانستند که قرار است چيزی. و آن هم نادرست گفته اند. نکرده اند پر

بسيار جابجایی هایی در گروه های درآمدی اتفاق  وآنگهی در طول سال. آمدشان را کم گفته انددارایی شان را و در
ولی اگر من بيماری کليوی . می گيرم و یک خانواده دیگر هم یک ميليون تومان من هم یک ميليون تومان. می افتد
 «.باشم، نيازمندم داشته

پسر جوان دارد و به  خواهند تشخيص دهند؟ آن کسی کهاینها را چگونه می «: فریبرز رئيس دانا می افزاید
سنين ده دوازده سالگی است و هزینه های  دانشگاه آزاد می رود با آن کسی که فرزند ندارد و یا فرزندش در

اقتصاد اینها را بسيار پيچيده می دانيم ولی می دانيم که راه  ما در. کمتری دارد، چگونه می خواهد تشخيص دهد
 راه حل هایش آنهایی هستند که به شدت دولت جمهوری اسالمی از آن راه حل ها پرهيز در واقع. دحل هم دار

در زیر تابش . تبخير شود یکی این که بگذارد این پرداخت های نقدی. پس من می دانم که چند هدف دارد. می کند
ورد این نقدینه ها را بگذارد در کف تشخيص بدهد و بيا بعد هم گروه های خودی را. تورم و به تدریج از بين برود

هزینه های بودجه خالص شود و بتواند بودجه را به سمت خریدهای  دستشان و از طرف دیگر هم از شر
 «.دیگری که دارد، هدایت کند تسليحاتی یا خریدهای

ت کاالهای واقعی شدن قيم مسئوالن اقتصادی دولت پيش از این گفته بودند هدفمند کردن یارانه ها به معنای
خانگی زمانی اجرایی می شود که خانواده ها  اساسی مشمول یارانه، مانند بنزین، گازوئيل، آب، برق و گاز

 .را در حساب خود داشته باشند پيشاپيش معادل دو ماه از یارانه های نقدی

ی ثبت نام کرده اند، یارانه نقد اما یک ماه مانده به پرداخت نقدی یارانه ها، حتی آنهایی که برای گرفتن این
 .است چقدر به حسابشان واریز شود نمی دانند در ازای گران شدن قيمت کاالهای اساسی قرار
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یارانه ها ماهانه چقدر دریافت  اما این فقط مردم نيستند که نمی دانند از رهگذر اجرای برنامه پرداخت نقدی
دفمند سازی یارانه ها نيز از رقم یارانه نقدی تاسيس ه حتی بهروز مرادی، مدیرعامل سازمان تازه. می کنند

 .اطالعی ندارد

ایجاد درآمد و منابع برای اجرای  چون گزینه های مختلفی داریم از حيث«:او به خبرنگار صدا و سيما چنين می گوید
ت الزم سرپرست خانواده های متقاضی دریافت یارانه تغييرا این قانون، از طرفی هم تا پایان شهریور ماه تعداد

                                        ً                       ً             می شود، تا این دو سئوال را نتوانيم دقيقا  مشخص کنيم، آن عدد قطعا  مشخص نخواهد اعمال می شود و نهایی
 «.شد

 بحران برنج و واردات بيرویه و اوضاع نابسامان کشاورزان 

ر واقعی خرید تضمينی از مسي”:  شهریور ماه، در گزارشی از قول دبير انجمن برنج ایران نوشت٣دنيای اقتصاد،
در این گزارش سپس به سياست دولت احمدی نژاد انتقاد و نرخ تعيين شده برای برنج را با “ .منحرف شد

وقتی واردات ادامه دارد و برخی مسئوالن ”: دبير انجمن برنج اعالم می دارد. خواست برنجکاران مغایر می داند
مينی برنج مطرح شد، هدف تشویق کشاورزان  که خرید تض١٣۶٠در سال . گوش شنوا ندارند، چه می توان کرد

به کشت ارقام پر محصول بود و اینکه در بهمن ماه قيمت برنج اعالم شود تا در اسفند ماه و همزمان با کاشت 
اما هم اکنون نرخ ها را در فصل تابستان اعالم می کنند و قيمت ها . برنج، کشاورز انگيزه کافی را داشته باشد

 “.وليد همخوانی نداردهم با هزینه های ت
عدم تطابق هزینه های توليد با قيمت ها و نرخ خرید تضمينی همواره مورد اعتراض دهقانان زحمتکش بوده و 

وقتی موضوع خرید تضمينی محصوالت کشاورزی طرح می شود، خواست اصلی کشاورزان انطباق قيمت ها با 
 .هزینه هاست

در بخشی از این گزارش تاکيد می . ن زمينه گزارشی را منتشر ساختخبرگذاری ایلنا، اول شهریور ماه، در همي
به دليل سياست های اقتصادی که در چند سال گذشته حاکم بوده است، و همچنين واردات شدید برنج، ”: شود

آیا قيمت های تضمينی . شاليزارها درگيالن به عنوان پایتخت برنج بيش از هر زمان دیگری نيازمند یاری هستند
پاسخی که . در متن گزارش به این پرسش کليدی پاسخ منفی داده می شود“  توانند این نقش را ایفا کنند؟می

بررسی مصوبات دولت و آیين نامه ... ”: ایلنا می افزاید. مبتنی بر واقعيت ها و سياست رسمی دولت کودتاست
ه کاشت درسال زراعی و معموال در آبان های تعيين قيمت تضمينی بيانگر آن است که این قانون قبل از شروع دور

بر این اساس دولت قيمت تضمينی محصوالت کشاورزی از جمله برنج را آبان ماه . ماه هر سال صورت می گيرد
این نوع تعيين قيمت با فاصله یک “ .تعيين کرده است) ١٣٨٩-٨٨(سال گذشته برای فصل کشت سال جدید 
قيمت ها درحالی با فاصله یک سال تعيين می شود که . ل هاستسال، فقط و فقط به سود واسطه ها و دال

هزینه توليد، یعنی هزینه هایی که دهقان صرف کرده، در همان سال و با معيار تورم سال مورد نظر تعيين می 
بنابر این، قيمت خرید تضمينی با روشی که دولت احمدی نژاد به طور هدفمند تعيين می کند، کامال مغایر . گردد
به عالوه، درخرید تضمينی با روش کنونی، روشی که دولت احمدی نژاد به کار می برد، . نافع دهقانان استم

توافق با کشاورز مبنا و مالک عمل نيست و دست واسطه ها دراین ميان آزاد و باز بوده و منافع آنها تامين می 
 . گردد

سهم محصول برنج پر محصول ”ش و سياست کنونی، طبق آماری که ایلنا، اول شهریور ماه، منتشر ساخته با رو
پرسش اینجاست ، “ . درصد کل توليد است٢۵خریداری شده توسط دولت دراین سال ها در بهترین فصل خرید 

چه رابطه ای بين سياست دولت احمدی نژاد در خرید تضمينی محصوالت کشاورزی با واردات سيل آسای انواع 
آیا سياست گذاری حساب شده و هدفمند دولت بر اساس ! کشاورزی وجود دارد ؟کاالها به ویژه مواد غذایی و 

 !منافع تجار عمده و دالل های پرنفوذ تنطيم نشده است؟
بی جهت نيست که ایلنا، در پایان گزارشی که قبال به آن اشاره کردیم، به دولت کودتا هشدار داده و نسبت به 

ين داران و تجار، و با ابراز نگرانی برای آینده رژیم والیت فقيه، می عواقب سياست حمایت از دالل ها، بزرگ زم
... مسئولين دولتی نيز باید با جدیت سناریوی قيمت های تضمينی را به نفع کشاورزان تجهيز کنند... ”: نویسد

 های عالوه بر مسئله قيمت خرید“ .گيالن به عنوان پایتخت برنج کشور با ورشکستگی شاليزارها مواجه است
تضمينی محصوالتی چون برنج، گندم، ذرت و پنبه، موضوع وام های کشاورزی از مسایل بسيار مهم مورد اعتراض 

 ميليون تومانی ۵٠مدیر عامل بانک کشاورزی دراوایل مرداد ماه اعالم کرده بود که، وام . دهقانان زحمتکش است
وی متذکر . ران واحدهای کشاورزی پرداخت شودبه طرح های کشاورزی اختصاص یافته و قرار است به پيمانکا

شد که، براساس طرح توسعه اراضی بانک کشاورزی، زمين های مستعد و مرغوب در قالب مجتمع های پرورش 
 . ماهی، دامداری، پرورش گل و گلخانه واگذار می گردد

ا دهقان زحمتکش در نظر نکته پراهميت اینجاست که دراین برنامه ها جایی برای زحمتکشان روستا وميليون ه
گرفته نشده و تسهيالت، اعتبارات و وام های بانکی با عناوین گوناگون به بنيادهای انگلی و بزرگ زمين داران 

:  شهریور ماه، در گزارشی تکان دهند و افشاگر دراین خصوص، نوشت۶پایگاه اینترنتی آفتاب،. تعلق می گيرد
 هزار کشاورز بيکار ٧٣٠ سال اخير ۵کشاورزی را پایين می آورد، طی مافيای واردات هر ساله قيمت محصوالت ”

 درصد تسهيالت بانکی را به کشاورزان می دهند و بخش واردات ٢٠بانک ها کمتر از یک پنجم معادل ... شده اند 
ت عدم افزایش خرید تضمينی محصوال...  درصد وام های بانکی را تصاحب می کنند ٧٠و بازرگانی و مسکن حدود 

ِ       خرید  ارزان(کشاورزی متناسب با افزایش نرخ تورم، ارزان خری  توليدات کشاورزی همچون برنج و گندم و سایر )    
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 “. ...است... باعث گریز کشاورزان کشورمان از کشت و کار ... محصوالت از کشاورزان به دالیل واهی 
فقيه در نقطه مقابل منافع و حقوق اجتماعی رژیم والیت -برنامه دولت احمدی نژاد و سمت گيری اقتصادی

ادامه فعاليت این دولت ضد ملی به معنای گسترش باز هم بيشر فقر در . دهقانان زحمتکش ميهن ما قرار دارد
 !روستاها وخانه خرابی زحمتکشان روستا بوده و خواهد بود

مافيای واردات هر ”: ص، نوشت شهریور ماه، در گزارشی تکان دهند و افشاگر دراین خصو۶پایگاه اینترنتی آفتاب،
بانک ها ...  هزار کشاورز بيکار شده اند ٧٣٠ سال اخير ۵ساله قيمت محصوالت کشاورزی را پایين می آورد، طی 

 درصد تسهيالت بانکی را به کشاورزان می دهند و بخش واردات و بازرگانی و مسکن ٢٠کمتر از یک پنجم معادل 
عدم افزایش خرید تضمينی محصوالت کشاورزی متناسب ... صاحب می کنند  درصد وام های بانکی را ت٧٠حدود 

ِ       خرید  ارزان(با افزایش نرخ تورم، ارزان خری  توليدات کشاورزی همچون برنج و گندم و سایر محصوالت از )    
 “. ...است... باعث گریز کشاورزان کشورمان از کشت و کار ... کشاورزان به دالیل واهی 

 شهریور ماه امسال ایراد کرده بود، بر اجرای سریع طرح ١۶قيه نيز طی سخنانی که روز دراین خصوص ولی ف
و اجرای کامل، دقيق، همه جانبه و مستمر ... بهبود فضای کسب و کار ”: تحول اقتصادی و لزوم توجه دولت به

 .تاکيد ورزیده و خواهان شتاب بخشيدن به برنامه خصوصی سازی شد” ۴۴سياست های اصل 

 فنی جمهوری اسالمی نيز -زمان با سخنان خامنه ای، ریيس سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادیهم
 ، یادآوری کرده بود ۴۴ضمن اشاره به اهميت اجرای ابالغيه اصل )  شهریور ماه١۴(طی یک کنفرانس مطبوعاتی 

ورود سرمایه گذاران خارجی از که، با همکاری وزارت اقتصاد و معاونت راهبردی ریاست جمهوری موانع عمده 
وی با برشمردن . پيش پا برداشته می شود و جمهوری اسالمی در آستانه یک تحول بزرگ اقتصادی قرار دارد

موضوعاتی نظير اصالح سيستم بانکی با محوریت تقویت بانک های خصوصی و حضور بانک های خارجی 
ه های خارجی ونيروی کار ارزان، چارچوب و محتوی تحول دراقتصاد ایران و تصویب معافيت های مالياتی برسرمای
 .بزرگ اقتصادی مورد نظر رژیم والیت فقيه را ترسيم کرد

 معلمان خرید خدمت مقابل مجلس تجمع کردند

سمنان و نظرآباد هستند   معلم از شهرهای آمل، بابل، قائمشهر، شاهرود،۵٠به گزارش جام جم آنالین، حدود 
صبح امروز چهارشنبه سوم شهریورماه، جمعی از . کند رت آموزش و پرورش باید آنان را استخدامکه تاکيد دارند وزا

پرورش با تجمع مقابل مجلس خواستار قرار گرفتن در ليست استخدام این  معلمان خرید خدمت وزارت آموزش و
 .شدند وزارتخانه

سمنان و نظرآباد هستند  ئمشهر، شاهرود، معلم از شهرهای آمل، بابل، قا۵٠به گزارش جام جم آنالین، حدود 
این معلمان که همگی زن هستند پارچه  .کند که تاکيد دارند وزارت آموزش و پرورش باید آنان را استخدام

 .به صورت آرام در مقابل مجلس حضور دارند نوشته هایی را با خود همراه دارند و هم اکنون

 وانروایتی تازه از شهادت ميثم عبادی ،کارگرنوج

 15نداشت جز اینکه در سن  او چاره ای. شاید همين سختی ها بود که ميثم نوجوان را به فکر اعتراض انداخت
می گرفت و در کنارش تالش می کرد تا  خياطی یاد.سالگی دست از تحصيل بکشد و شاگرد یک خياطی شود

  « . کمک خرج مادرو پدرش باشد

 ساله که به قول ١۶عبادی  محل زندگی ميثم. م کيانشهر وجو د دارد در انتهای بلوار بعثت شهرک کوچکی به نا
هم یکی از جان باختگان حوادث پس از انتخابات  ميثم.پدر و مادرش در عمر کوتاهش جایی جز این شهرک را ندید 

 . بر اثر اصابت گلوله به شکم جان باخت  خرداد ماه سال گذشته٢۴او روز . است 

کوچکشان پس از یک سال ، از  ، پدر و مادر ميثم عبادی حاال در خانه» ی ما کجاست را« به گزارش وب سایت 
خانه شان آنقدر کوچک است که تو . خانواده شان  از دوری آخرین فرزند و نان آور. دوری ميثم سخن می گویند
 دو اتاق تو در تو .برادر و پدر و مادرش در آن زندگی می کرده اند  ميثم وخواهر و. سخت می توانی تصور کنی

کارش  می گویند پدر خانواده چند سالی است که از کار افتاده شده و.زندگی این خانواده است  تاریک تنها محل
او چاره ای نداشت جز . انداخت شاید همين سختی ها بود که ميثم نوجوان را به فکر اعتراض. را رها کرده بود 

خياطی یاد می گرفت و در کنارش .خياطی شود  و شاگرد یک سالگی دست از تحصيل بکشد١۵اینکه در سن 
 . تالش می کرد تا کمک خرج مادرو پدرش باشد

برایش تبدیل به خاطره شود  پدرميثم با صدایی لرزان و گرفته از پسرش حرف می زند پسری که حاال باید کم کم
ننده کاميون بودم اما چند من را.باشد  از ساعت هشت صبح تا هشت شب کار می کرد تا کمک خرجمان« :
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می بينيد خانه مان چقدر کوچک است مجبور . توانم کار کنم سالی است که به دليل بيماری گردن و کمر نمی
ميثم که هميشه پسر با . جدا کنيم و بفروشيم وگرنه ملک مان انقدر کوچک نبود شدیم هر بار قسمتی از آن را

 «.  و کمک خرجمان شدطاقت نياورد ودرسش را رها کرد غيرتی بود

کوچکترین عضو خانواده شان  خواهر بزرگ ميثم که بعد از مرگ برادر دلبندش و. بغض درگلوی پدر می شکند 
روز مادر بود و « :حرفهای پدر را کامل می کند  بيشتر به همراه فرزندانش به پدر و مادرداغدارش سر می زند

اما ميثم گفت چند ساعتی با . ستيم همه دور هم باشيممی خوا .عروسی برادر بزرگترمان هم نزدیک بود
گفت من چکار به سياست . گفتم ميثم نرو می گویند شهر شلوغ است . می رود دوستان به ميدان ولی عصر

 زنيم دوستان می رویم ببينم احمدی نژاد در سخنرانی اش چه می گوید و در شهر هم گشتی می دارم فقط با
.» 

بزرگی از ميثم را بر  در دو گوشه خانه کوچک عکس های. اشک هایش را پاک می کند خواهر با گوشه روسری
با دیدن این .جوانکی کم سن و سال. می خورد  دیوار خانه نصب کرده اند تنها تابلوهایی که در این خانه به چشم

سم این عکس می پر. کودکی ميثم را بر دیوار نصب کرده اند  عکس ها تصور می کنی عکس هایی از دوران
 بچگی های ميثم است ؟

. ميثم ما . ميثم است می بينيد همه همين را می گویند نه این« :خواهر ميثم با بغض رو به پدرش می کند 
 ١۶او یک جوان . بوده اما اشتباه کردند  ساله١٧بعضی ها گفتند و نوشتند .  سال داشت١۶زمانی که رفت فقط 

 «. حق رای دادن داشت  دانست و نهساله بود که نه از سياست چيزی می

ده و نيم شب با زنگ  آن روز کسی از اعضای خانواده ميثم که دور هم جمع شده بودند فکر نمی کرد که ساعت
زنگ خورد بر صفحه آن شماره موبایل  تصورش هم برای شان محال بود تلفن.تلفن چنين خبر دردناکی بشنوند 

صدای نا آشنا گفت پسری جوان در . غر یبه ای سخن گفت   را برداشت اماميثم افتاده بود خواهر با ذوق گوشی
. خورده است و حاال در بيمارستانی در چهاراه قلهک بستری است  منطقه پارک وی از ناحيه شکم تير

 . بيمارستان جواهری.هرگز نامش را از یاد نخواهند برد  بيمارستانی که آنها

ماشين یکی از همسایگان  ر دستپاچه شد که نفهميد چطور هنگام رانندگی باپدر ميثم آن قدر با شنيدن این خب
 . از جاده هراز سر در آوررده است

. پدرم حواسش پرت بود  گفتم بابا داری به شمال می روی ؟ ما در جاجرود چه می کنيم« :خواهر ميثم می گوید
 « . تازه تمام کرده است باور کنيد هنوز بدنش داغ بود گفتند. وقتی رسيدیم شهيد شده بود

ولی دستهایش هنوز گرم  دیر رسيدیم و پسرمان را زنده ندیدیم«هق هق گریه مادر و پدر ميثم بلند می شود 
 «. بود

دوستانی که بعدا . رفته بودند  او همراه دو نفر از دوستانش به قول خودشان به شهر. ميثم آن روز اما تنها نبود 
آنها برای پدر و مادر ميثم از آن روز پر ازدرد گفتند روزی . ای خانواده اش شرح دادندماجرای کشته شدن او را بر

از   ميدان ولی عصر شلوغ بوده، شلوغ تر٢۴روز .آنها تعریف کردند . هميشه از دست دادند  که دوستشان را برای
روهای انتظامی و لباس ني. آنچه در ذهن نوجوانانی مثل آنها می گذشته است همه جا پر از نيرو بوده است

انگار .به محل سخنرانی روز احمدی نژاد وارد شوند آنهامی گویند که با وجود اصرار فراوان نتوانسته اند. شخصی 
 . آنها گفته بودند حق شرکت ندارید به. آدم ها از قبل انتخاب شده بودند

شوند جایی که زد و   پارک وی میميثم و دوستانش اما پس از این ماجرا سوار بر اتوبوسی راهی چهار راه
در آن . لباس شخصی در جریان بوده است  خوردهایی بين معترضان به نتایج انتخابات دهم و نيروهای بسيج و

. باتوم کتک زده وبعد هم روی زمين می کشيده است  محدوده یک نيروی لباس شخصی دختری را به شدت با
نی می شود و اعتراض می کند و جواب اعتراضش هم گلوله ای عصبا ميثم که این صحنه را می بيند به شدت

ميثم رو به آن شخص ” :دوستانش بعد همه چيز را برای خانواده می گویند . کند  بود که به شکمش اصابت می
هميشه  چرا با دختر مردم این طور می کنی مگر خودت ناموس نداری که بعد از آن صدایش برای گفته است

 ”. خاموش می شود

مزاحم دختری می  هميشه نسبت به این برخوردها حساس بود اگر کسی در محله مان«: پدر ميثم می گوید 
از این برخوردهای تند خيلی تعجب  شد ميثم حتما با آن شخص برخورد می کرد او آن روز هم به گفته دوستانش

ی زنی؟ اما می خواهم بپرسم جواب این طور در خيابان م کرده و رو به آن لباس شخصی گفته چرا دختر مردم را
 ساله ای که هيچ چيز از سياست نمی داند ؟ هرگز تصور ١۶هم گلوله به پسر  این سوال باید گلوله باشد ؟ آن

 «. پسرم را در روز روشن به دليل یک اعتراض کوچک این طور قربانی کنند نمی کردم
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البته . می برد  کمک دوستانش به بيمارستانیک سرباز وظيفه که ميثم را در آن حال و روز می بيند به
برای درمان یک زخمی وجود نداشته تيم  بيمارستانی که مخصوص زنان باردار بوده و چون در آن جا تجهيزات کافی

 . او به دليل خونریزی داخلی جان می بازد پزشکی نمی توانند کمک زیادی به این جوان کند و

زودتر به او رسيدگی می کردند  اگر به یک بيمارستان مجهز رفته بود و: «د پدر ميثم با اندوه سری تکان می ده
داشتيم آن از بچگی اش که در فقر و اندو ه گذشت این  این بال به سرمان نمی آمد و االن او را در کنار خودمان

 «. هميشه رفت هم از اوج جوانی اش که برای

توانند غم از دست دادن  نها حال و روز درستی ندارند و نمییک سال است که آ. مادر حاال گریه را سر می دهد 
 تنها جایی است که به این مادر ٣١شماره  ١٣١  بهشت زهرا ردیف٢۵۶قطعه .کوچکترین فرزندشان را از یاد ببرند 

 . کند فرزندان اش او را به مزار ميثم می برند داغدار آرامش می دهد هر بار بی تابی می

مدام دچار فراموشی های   که گذرانده می گوید اینکه در این یک سال به دليل فکر و خيالپدر از روزهای سختی
او حاال کمک خرجش . اقتصادی خانواده را هم ندارد  گاه و بيگاه شده است و با این وضع توان رسيدگی به اوضاع

 . متاصل شده است را از دست داه است و بدون او بيشتر

زیاد حرف بزنم ولی پسر  آنقدر عمرش کوتاه بود که حتی نمی توانم درباره اش« :ند پدر درباره ميثم حرف می ز
هيچ وقت از اینکه کار می کند گالیه نمی کرد و . خوبی بود و همه ما از بودنش در خانه راضی و خوشحال بودیم

ای قوی ای داشت دسته.فوری انگار چيزی یادش آمده باشد اضافه می کند هميشه از همه چيز راضی بود و بعد
 «.زیر اشک می ریزد و دوباره سربه.

جمهوری و دفتر رهبری برده  پدر ميثم که شکایتش را به همه نهادهای قانونی از جمله دادستانی ،دفتر ریاست
دولت را در این کار مسوول می دانم آنها « :گوید  اما با قاطعيت می. تاکنون هيچ نتيجه ای نگرفته است.است 

 «. را در روز روشن در خيابان کشته اند باید ضارب را دستگير و زندانی کنند د که چرا پسر بی گناه منباید بگوین

موسوی و کروبی شکایت کنيد  چند بار افرادی به نام بسيجی به خانه مان آمدند و گفتند از آقایان« :او می گوید
ل ما خبرگزاری های دولت به دروغ حرفهایی را از قو بعد هم. وبگویيد آنها باعث کشته شدن فرزندتان بوده اند 

 «. بازتاب داده اند

به آنها هم گفتم « :گوید پدرش می. خواهر و پدر ميثم هردو این نوشته های این خبرگزاری ها را تکذیب می کنند
ز باید تير بخورد و کشته شود پسر من اصال ا که من از دولت شکایت دارم مگر هر کس از خيابان رد می شود

 «به خيابان رفته بود آیا این جرم است ؟ سياست سر در نمی آورد فقط برای کنجکاوی

بار دوم که این بسيجی »: خواهر ميثم هم با اشاره به دروغ پرداری این افراد در برخی سایتهای خبری می گوید
 نداریم و فقط می خواهيم گویيد ما کاری به سياست ها به منزل مان آمدند به آنها گفتم چرا از طرف ما دروغ می

حتی به آنها گفتم من از آقای احمدی نژآد سوال دارم یعنی کسی که برای  بدانيم چه بالیی سر عزیزمان آمده
کردید که  سخنرانی شما آمده باید کشته می شد مگر خودتان از صبح آن روز در تلویزیون تبليغ نمی شرکت در

 « برادر مرا این گونه کشتيد ؟جوانان در آن سخنرانی شرکت کنند پس چرا

چگونگی کشته شدن  وقتی به این جا و آنجا مراجعه می کردم و پی گيرشکایت و« :پدر ميثم ادامه می دهد 
 ساله من اصال ١۶می گفتم پسر  پسرم می شدم به من می گفتند پسرت اغتشاشگر بوده من هميشه به آنها

چطور اغتشاشگرشده است ؟ اما یک روز قاضی  هد حاالنمی دانست سياست چيست او حتی نتوانست رای بد
او گفت .گفت به نتيجه نمی رسی بی خود خودت را خسته نکن  پرونده پسرم تکليف را مشخص کرد رو به من

 فرمانده بسيج را برای پی گيری وضعيت پرونده پسرت احضار کنم اما او نيامد از این من ده بار مامور فرستادم تا
آخر یک کارت   ساله ام را از من گرفتند و به جایش در١۶پسر .که کسی پاسخگویمان نيست حرفها فهميدم 

من به جای این کارت می خواهم قاتل  . نمی فهمم این کارت به چه درد ما می خورد. خانواده شهيد به ما دادند 
 «. پسرم را معرفی و محاکمه کنند

 کشته شدن دو کارگر براثر ريزش تونل در مشهد 

گود برداری غير اصولی و ريزش تونل در مشهد باعث کشته شدن کارگر :  شهریور گزارش داد 3 در تاریخ اديو کوچهر
 . جوان در حين کار شده است

به گزارش واحد مرکزی خبر معاون عمليات آتش نشانی مشهد اعالم کرد هنگامی که کارگران مشغول کندن تونل 
 . ت نکردن اصول ايمنی ريزش کرده استانرژی بودند، اين تونل در اثر رعاي

 . جالل شيرکوبيان بي توجهی در استحکام بخشی ديواره محل انجام کار را علت بروز اين حادثه عنوان کرد



 27

اين در حالی است که ساالنه تعدادی از کارگران به دليل عدم رعايت ايمنی در حين کار از سوی کارفرما آسيب 
 . ده اندديده و جان خود را از دست دا

 

 اخراج کارگر فوالد گيالن 

 2 سال سابقه کار در رانندگی تریلر در کارخانه فوالد گيالن واقع در شهر صنعتی رشت حدود                     5فرزاد نيرثابتی با    
 سال  5 هزار تومان و     303وی پس از شکایت به اداره کار با حداقل دستمزد کارگری ماهی               .  ماه پيش اخراج شد   

 تومان با چشمانی اشکبار بدون حمایت سازمان ها و گروه های کارگری و بدون                     000/500/1سابقه با دریافت     
 .برخورداری از وکيل از کار اخراج شد

.  کارگر است که در دو بخش فوالد سرد و فوالد گرم در حال فعاليت هستند                 800کارخانه توليد فوالد گيالن دارای      
مدیر عامل و سهامدار کارخانه رسول دانيال زاده است         .  زاز است ر مدیر داخلی این کارخانه فردی ضدکارگر به نام         

ً                                                               او که قبال  در کارخانه ساوه فعاليت می کرد به دليل خوش خدمتی              .  که در دفتر کارخانه در تهران به سر می برد                     
 به  و انتصاب در دولت با فروش ضایعات کارخانه و عبور آهن آالت و ورقه های استاندارد و شمش فوالد توانست                        

.  سال سابقه کار در کارخانه فوالد ساوه است         20وی دارای   .  ثروت هنگفتی برسد و از سهامداران کارخانه شود        
برادر او، مجيد دانيال زاده، با ایجاد سایت خرید و فروش ضایعات خارج کردن آهن به عنوان ضایعات به سرقت خود                      

ده، برادر دیگر وی، با راه اندازی کارگاه برشکاری در پشت               جعفر دانيال زا  .  ادامه داد، اما از کارخانه اخراج شد          
در این  .  کارخانه توانست آهن و فوالد را به عنوان ضایعات از کارخانه خارج کرده و به ثروت هنگفتی دست یابد                         

 .مورد، خانجانی ضدکارگر نيز همدست او بوده است 

 با این بار بيکاری می        هزار تومان کرایه خانه چگونه     200ه  اخراجی با توجه به پرداخت ماهيان     )  راننده تریلر   (  کارگر  
تواند هستی و زندگی خود را پيش ببرد؟ علت اخراج این کارگر این بود که اميری پور مسئول ليفت تراک و ماشين           

  داخلی در بخش فوالد گرم به وی توپيد که چرا در این منطقه و در حال گذراندن وقت به بطالت هستی؟ وی                     آالت
این پاسخ به عنصر ضدکارگر      .  گفت مسئول قسمت خود است نه مسئول قسمت ماشين آالت ترابری سنگين               

درواقع (  حاصل شکایت او به اداره کار       .  یعنی اميری پور برخورد و او با اعمال نفوذ عامل اخراج این کارگر مبارز شد               
 چشمانی اشکبار نبود، نمونه ای از عدالت           سال سابقه کار و     5چيزی جز بازخرید     )  اداره تامين منافع سرمایه      

 .اسالمی در جامعه سرمایه داری ایران

 فعاالن ضدسرمایه داری گيالن

 1389شهريور 

 اعتصاب غذای نيما نحوی دانشجوی دربند زندان متی کالی بابل 

نيما نحوی فعال دانشجويی دانشگاه صنعتی :  نوشت 89 در سوم شهریور سحام نيوزبه گزارش سایت 
نوشيروانی بابل روز دوشنبه در اعتراض به آنچه که نقض حقوق وی در زندان بر پايه ی اساسنامه و مقررات 

بر اساس اخبار رسيده از . سازمان زندان های کل کشور می باشد، دست به اعتصاب غذای نامحدود زده است
 با انتقال وی به يکی از زندان های منابع آگاه دانشجويی شهرستان بابل، نيما نحوی در اعتراض به عدم موافقت

شهر محل سکونت خود، عدم موافقت با عفو مشروط با توجه به گذراندن بيش از نيمی از دوران محکوميت خود و 
همچنين انتقال وی از بند ويژه ی زندان متی کال به بند مجرمين خطرناک، اعتصاب غذای نامحدود خود را آغاز 

 درخواست وی مبنی بر انتقال به زندان محل سکونتش بر طبق قوانين و اساسنامه تا با“ : نموده و اعالم کرد
 . “سازمان زندان های کل کشور موافقت صورت نگيرد دست از اعتصاب غذا نخواهيد کشيد

 
به گزارش منابع آگاه دانشجويی بابل دادگستری شهرستان بابل در جواب به در خواست ارائه گرديده از سوی 

 مبنی بر انتقال وي، خواستار مراجعه آنها به اداره اطالعات شهرستان بابل شده اند که پس از خانواده اش
مراجعه خانواده اين دانشجوی دربند به اداره اطالعات شهرستان بابل با برخورد تند و زننده مسئولين امنيتی اين 

 . شهرستان مواجه شدند
 

ه با به پايان رسيدن دوران محکوميت دانشجويان دربند زندان همچنين منابع آگاه اين استان گزارش می دهند ک
) ايمان صديقي، محسن برزگر، مشفق سمندری ، حسين جليل نتاج و محمد اسماعيل زاده (متی کالی بابل 

اخبار رسيده . فشارهای نهادهای امنيتی بر ديگر فعالين دانشجويی و سياسی اين استان شدت گرفته است
 با اتمام دوران شکنجه های جسمی اين افراد دوره ی فشار ها و محروميت های مدنی و حاکی از آن است که

حقوقی فعالين اين استان تشديد گرديده است، چنانچه بسياری از اين فعالين، بيش از يک سال است در انتظار 
م اوليه ی خود از صدور حکم خود از سوی دادگاه تجديد نظر استان مازندران و برخی ديگر در انتظار صدور حک

سوی دادگاه انقالب شهرستان های مختالف استان می باشند که همچنان زمان صدور احکام آن ها نامعلوم می 
باشد که اين امر باعث گرديده حقوق اجتماعی فعالين اين استان از جمله تحصيل در دانشگاه ، گذراندن دوران 
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 .  سلب گردد�خدمت سربازي، اشتغال و 
 

 بار دستگير گرديده است، آخرين بار ٣ فعال دانشجويی دانشگاه صنعتی نوشيروانی بابل که تا کنون نيما نحوی
در حوادث پس از انتخابات به اتهام اقدام عليه امنيت ملی و تبليغ عليه نظام به از سوی دادگاه انقالب شهرستان 

 ۵گفتنی است وی تا کنون بيش از .  سال محروميت از تحصيل محکوم گشت١ ماه حبس تعزيری و ١٠بابل به 
 ماه از دوره ی ۵ماه از دوران حبس خود را سپری نموده که بر طبق قوانين سازمان زندان ها می بايست با اتمام 

محروميت خود با عفو مشروط آزاد گردد ولی با عدم موافقت نهادهای امنيتی و اطالعاتی استان وی همچنان در 
 .وق ذکر شده در اساسنامه ی سازمان زندان های کل کشور محروم می باشدزندان به سر می برد و از حق

 

کارگران شهرداری منطقه يک آبادان در اعتراض به عدم پرداخت حق بيمه  تجمع 
 کردند 

کارگران شهرداری منطقه يک آبادان در اعتراض به عدم :  در سوم شهریور آمده است آفتاب به نوشته سایت 
 . د تجمع برگزار کردندق بيمه  خوپرداخت ح

 ماه را  ماه است که حق بيمه آنان پرداخت نشده است ضمن آنکه حقوق تير و مرداد4به گفته اين کارگران حدود 
 . نيز دريافت ننموده اند

آنها از بروز مشکالتی همچون تعويق در پرداخت کرايه خانه، قبوض آب، برق و غيره و سختی در معيشت اعضای 
 . بط به حل سريع مشکالت شان شدندر موارد سخن گفتند و خواستار توجه مسئوالن ذيرخانواده و ساي

مشکل اساسی مربوط به بي توجهی و اهمال کاری : سرپرست شهرداری منطقه يک آبادان در اين خصوص گفت
 . ارهای الزم به وی داده شده استاز سوی پيمانکار مربوطه است که در اين زمينه اخط

:  نفر کارگر تحت پوشش اين پيمانکاری مشغول فعاليت هستند افزود٣٠٠با اشاره به اينکه حدود فرهاد مياحی 
متاسفانه پيمانکار مذکور حق بيمه ی اين افراد را که مربوط به ماه های ارديبهشت، خرداد، تير، مرداد ماه سال 

 . ی مي باشد را پرداخت نکرده استجار
در جلسه ای که به منظور رفع مشکالت اين : ارد ريال عنوان کرد و اظهار داشت ميلي۴او ميزان حق بيمه معوقه را 

 . را پرداخت نمايد)  ميليون ريال٢٩٠( درصد از اين معوقه ١٠دسته از کارگران داشتيم قرار شد تا شهرداری 
 شده بود حقوق در بيستم مردادماه امسال نيز با توجه به قول مساعدی که به اين کارگران داده: وی يادآور شد

 . ن خرداد ماه به آنان پرداخت شدمعوقه آنان تا پايا
سرپرست شهرداری منطقه يک آبادان بار ديگر با اشاره به اينکه اين دسته از کارگران جزء نيروهای پيمانکاری 

ور به متاسفانه پيمانکار مذک: هستند و حقوق و بيمه ی آنها بايستی توسط پيمانکار پرداخت شود اظهار داشت
 . وبی به تعهدات خود عمل نمي کندخ

طبق برنامه ريزي های صورت گرفته در تالشيم تا هر چه سريع تر نسبت به به کارگيری : مياحي، خاطر نشان کرد
 .پيمانکاران بومي، کاردان، توانمند و متعهد اقدام کنيم

 

 يران اعتراض سوئد به توقيف شرکت لوازم آرايشی و بازداشت کارکنان آن در ا

وزارت امور خارجه سوئد از سفير ايران در اين : در سوم شهریور آمده است بی بی سی به نوشته فارسی رادیو 
کشور، درباره ممنوعيت فعاليت يک شرکت لوازم آرايشی سوئدی در تهران و بازداشت تعدادی از کارکنان اين 

 . تشرکت توضيح خواس
به خبرگزاری فرانسه ) سوم شهريور( اوت ٢۵ه سوئد روز چهارشنبه سيسيليا جولين، سخنگوی وزارت امور خارج

گفت که در جريان ديدار مقامات وزارت امور خارجه سوئد با رسول اسالمي، سفير ايران در استکهلم، از او درباره 
 .  شدنان اين شرکت در تهران سوالممنوعيت فعاليت شرکت لوازم آرايشی اوريف ليم و بازداشت پنج نفر از کارک

 .  سوئدی دارد-دگان مليت ايرانی به گفته خانم جولين يکی از بازداشت ش
به تازگي، فعاليت لوازم آرايشی اوريف ليم، که يک شرکت سوئدی است در ايران ممنوع اعالم شد و دو روز پيش 

  .تعدادی از کارکنان اين شرکت بازداشت شدند
برداری و تخلف از قوانين مالياتی و تجاری ايران عنوان کرد، اما امروز، راديوی دولتی ايران اتهام اين افراد را کاله

 . دانست" رتباط به موضوع اقتصادیبی ا"چهارشنبه حيدر مصلحي، وزير اطالعات ايران اتهام اين شرکت را 
 اين شرکت ها با: "آقای مصلحی درپاسخ به خبرنگاران درباره دليل ممنوعيت فعاليت شرکت اوريف ليم گفت

پشتوانه های بيرونی و با توجه به اينکه به هيچ وجه موضوع اقتصادی را دنبال نمی کنند، تحت هدايت و حمايت 
 دهند با سرويس های بيگانه قرار دارند که ما بالفاصله پس از آنکه متوجه شوند و بخواهند حرکت هايی انجام

 ." آنها برخورد می کنيم
 کردن اين شرکت لوازم آرايشی به حمايت از مخالفان دولت در ايران اعالم پيش از اين روزنامه کيهان ضمن متهم

 مسئوالن اوريف ليم رد کرده بود که به زودی مدارکی را در اين زمينه منتشر خواهد کرد، اما اين اتهام از سوی
 . شده است

 توضيحی درباره اين مساله مسئوالن شرکت اوريف ليم به خبرگزاری فرانسه گفته بودند که مقامات ايران به آنها
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 . ليت تجاری اين شرکت مربوط باشدنداده اند ولی تصور می کنند که اين موضوع می تواند به شکل فعا
 هزار ايرانی که بيشتر آنها را زنان ۴٠يکی از مسئوالن اين شرکت گفته بود که شکل تجارت اين شرکت به حدود 

 . ت اين شرکت درآمدی داشته باشندبا فروش مستقيم محصوالتشکيل می دهند، اين امکان را داده است که 
 . يف کرده بودتوص" مضحک "او مرتبط دانستن شيوه فعاليت اين شرکت را با شيوه هرمی 

خانم جولين همچنين گفت که موضوع سکينه محمدی آشتياني، زن ايرانی که به سنگسار محکوم شده بود، از 
 . امات سوئدی با آقای اسالمی بودقديگر موضوعات مطرح شده در ديدار م

سکينه آشتيانی به اتهام رابطه نا مشروع و قتل همسرش از سوی دادگاهی در ايران به سنگسار محکوم شده 
بود اما بر اثر فشار های بين المللی اجرای حکم سنگسار او از سوی مقامات قضايی ايران متوقف شد، هر چند 

 جود داردهنوز نگرانی های برای اعدام او و
 
 

 تجمع کارکنان کارخانجات مخابراتي راه دور ايران در شيراز؛
 

جمعي از کارکنان کارخانجات :  آمده است 89 شهریور 3 در تاریخ  شيراز–خبرگزاري دانشجويان ايران به گزارش 
رده نشدن در شيراز، با تجمع در مقابل اين آارخانه، نسبت به آنچه آه برآو) ITI(مخابراتي راه دور ايران

 .خواسته هاي پيشين خود عنوان مي آردند، اعتراض آردند
، منطقه فارس، در اين تجمع کارگران با شعارهايي مثل )ايسنا(به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران

، خواستار رسيدگي مسووالن به "حق و حقوق کارگر پرداخت بايد گردد"و " زندگي،  معيشت، حق مسلم ماست"
 .است هاي صنفي خود شدنددرخو

در : ، نايب رئيس انجمن اسالمي آار اين آارخانه، در حاشيه اين تجمع به خبرنگاران گفت"هاشم شمشيري"
سال هاي گذشته به ويژه سال گذشته زحمات زيادي توسط مسووالن استاني و کشوري کشيده شد تا منجر به 

 .تصويب مصوباتي از طرف هيات دولت شد
 ميليارد تومان بود که هنوز پرداخت نشده است و 15کي از اين مصوبات پرداخت نقدينگي به مبلغ ي:  وي افزود

 .براي پرداخت آن بين معاونت نظارت راهبردي رياست جمهوري و وزارت صنايع و معادن اختالف نظر وجود دارد
آنها اعالم .  رياست جمهوري است، معاونت نظارت راهبردي"عزيزي"اين مصوبه اآلن نيازمند امضاي : وي ادامه داد

کرده اند که رديف بودجه اي براي آن مشخص نشده است اما تا حدودي رديف بودجه مشخص شده ولي به علل 
 .مختلفي که خودشان مي دانند و ما سر درنمي آوريم، هنوز پرداخت نشده است

ارتخانه را موظف کرده بودند تا با مصوبه اي ديگر از سوي دولت ابالغ شد که چهار وز: شمشميري اظهار داشت
 . درصد پرداخت به ما بدهند و زمان آن يک هفته باشد25ترک تشريفات و بدون هيچ مشکل قانوني، مناقصه را با 

متاسفانه تاکنون هيچ کدام از وزارتخانه ها در اين زمينه کاري نکرده اند و اين مصوبه اجرايي نشده :  وي مدعي شد
 .است

 زيرساخت اعالم شد و قرار شد ما هم 8920در چند ماه گذشته از طرف مخابرات مناقصه : آردشمشيري بيان 
 ، گير شما شرکت کنيم و از طرف وزير ارتباطات قول صددرصدي داده بودند که فقط شما شرکت کنيد، مناقصه

 .مي آيد، چون مصوبه داريد، حتما مناقصه گير شما خواهد آمد
هشت مناقصه بود که ما در دو : شيراز، افزود) ITI(کارخانجات مخابراتي راه دور ايراننايب رييس انجمن اسالمي 

 .هم مي گفتند که شما حتما برنده خواهيد شد) دوم شهريور(مناقصه شرکت کرديم و تا ظهر سه شنبه
اينکه چون ما به ما ابالغ شد اصال پاکت مناقصه ما را باز نکرده اند، جالب ) دوم شهريور(ديروز:  شمشيري گفت

 .مصوبه داشتيم اصال بايد بدون مناقصه آن را به ما مي دادند
کارکنان اين کارخانه اين همه سختي مي کشند، به اميد اينکه . از لحاظ بيمه همه مشکل داريم: شمشيري افزود

 .بازنشسته شوند و اکثر يک سال تا يک سال ونيم مانده تا بازنشسته شوند
 درصد، هفت درصد مي داديم 30بدهيم، با توافق انجام شده به جاي } حق بيمه{ول نداشتيم چون پ: وي اظهار آرد

 .که با عجز و التماس اين مجوز را دريافت کرديم
مديرکل بيمه تامين اجتماعي فارس ديروز اعالم کرد از : نماينده کارگران شرکت مخابراتي راه دور شيراز، ادامه داد

 درصد و بدهکاري هاي خود 30ر هم نامه بنويسد، هفت درصد را قبول نمي کنيم و بايد اين به بعد چنانچه استاندا
 .را به بيمه پرداخت کنيم

نمي دانيم مسووالن، . عمال قفل شده ايم، نه اميدي به بازنشستگي داريم و نه اميدي به کار:  شمشيري افزود
 نمايندگان و وزرا چه کار مي کنند؟

ور در رسانه ها اعالم کرد اگر کار شما انجام نشد، وزيران مخابرات و صنايع را به شما رييس جمه:  وي ادامه داد
االن بيايند جواب بدهند چرا وزرا مصوبات رييس جمهوري را اجرا نمي کنند؟ چه دست هايي در کار . تحويل مي دهيم

يز ديگري از آب درآمده؟ اين است که گفته مي شود يکي از مناقصه ها گير شما آمده ولي بعدازظهر مي بينيم چ
 چه نوع حمايت از کارگران است؟

شمشيري گفت آه  براي حصول نتيجه به وزارت صنايع و معادن و وزارت ارتباطات و فن آوري اطالعات مراجعه 
 .خواهند کرد

 300 ماه است آه پرداخت نشده است و هر از سه چهار ماهي 16حقوق برخي آارگران بيش از :  وي اظهار آرد
 ما با اين وضعيت چه کار کنيم؟. هزار تومان به ما مي دهند

صنعتي به اين بزرگي نابود مي شود در حالي که کارگران همه چيز را به جان خريده اند، شايد اين : وي ادامه داد
 .مناقصه به ما برسد ولي اين مناقصه از ما دريغ شد در صورتي که حق قانوني و تخصصي ما بود
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 سازمایه اضی کارگران کارخانه آجر پزیتجمع اعتر

 
کارخانه آجر پزی سازمایه بطور قراردادی استخدام   نفر از کارگرانی که جدیدا در١۵٠ حدود –آسمان دیلی نيوز 

صبح در مقابل کارخانه ٩درپی این موضوع این کارگران امروز ازساعت . اند  دوماه است که حقوق نگرفته, شده اند
  . زارکردند و سپس به مقابل اداره پاکدشت رفته و خواهان پرداخت حقوق خودشان شدندبرگ تجمع اعتراضی

 
اقتصادی  دو نفر ازکارگرا ن لوله سازی اهواز طی ماه اخير در اثرفشا ر مشکالت

 جان سپردند
 

 ماه ٢٠اهواز که نزدیک به   دو نفر ازکارگرا ن لوله سازی–در سوم شهریور گزارش می دهد آژانس ایران خبر 
 . جان سپردند حقوق نگرفته اند در اثرفشا ر مشکالت اقتصادی سکته کرده و

اند و جوان بوده اند طی ماه اخير ا در اثر   سال سن داشته۴۵دو نفر از کارگران لوله سازی اهواز با اینکه زیر 
کارگران لوله .  برد منجمله آقای محمود علی نيا را ميتوان نام فشار اقتصادی سکته کرده و جان سپردند که

 ماه گذشته حقوق نگرفته اند و از بابت معيشتی در شرایط سخت و اسف بار ٢٠الی  ١٧سازی خوزستان طی 
  برند بسر می

.  
ابراهيم  مالقات خانواده رضا شهابی با وی در زندان اوین و پيگيری وضعيت بهنام

 زاده از سوی خانواده اش
  

موفق به دیدار با وی در آمده است ؛ که آنها خانواده رضا شهابی از قول  89د ماه  مردا28شنبه  روز پنجبه گزارش 
 .شدند زندان اوین 209بند 

اتوبوسرانی تهران و حومه از روز  رضا شهابی از اعضای هيئت مدیره و خزانه دار سندیکای کارگران شرکت واحد
دارد و در این مدت هيچ مالقاتی با خانواده خود بازداشت قرار   داوین تحت209 خرداد ماه سال جاری در بند 22

 .نداشته است
مراجعه به زندان اوین  این گزارش همچنين امروز خانواده بهنام ابراهيم زاده فعال کارگری و حقوق کودکان با بنا بر

ده اعالم زندان به خانواده بهنام ابراهيم زا در نتيجه این پيگيری مسئولين. خواهان روشن شدن وضعيت وی شدند
 .اوین مراجعه کنند کردند روز پنج شنبه هفته جاری به زندان

شهابی و بازداشت و بی خبر نگه داشتن خانواده بهنام ابراهيم زاده از   با محکوم کردن ادامه بازداشت رضاما
ی حق انسانها خواهان آزادی فوری و بی قيد و شرط این دو فعال کارگری و دیگر کارگران و عموم وضعيت وی،

 .طلب و ازادیخواه در بند از زندانهای سراسر کشور است
 

 نابسامانی وضعيت جسمی رضا شهابی فعال کارگری
 

 بر اساس خبری که به کميته هماهنگی رسيده –برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری  کميته هماهنگی
 مردادماه ٢٨پنجشنبه  اده اش در روزرضا شهابی در اولين مالقاتی که پس از بازداشت خود با اعضای خانو است،

 .نمی برد داشته، اعالم کرده که از نظر جسمی و پزشکی در وضعيت مناسبی بسر
بود، در حال گذراندن درمان  رضا شهابی که در دوره ی مرخصی پزشکی خود توسط مامورین امنيتی ربوده شده

 زندان اوین و ناتمام ماندن دوره ی ٢٠٩تی امني پزشکی بوده و اکنون نيز به دليل حبس طوالنی مدت در بند
او عالوه بر درد و مشکالتی که از ناحيه ی گردن داشته، . گذاشته است درمان، وضعيت جسمی او رو به وخامت

 دست نيز دچار درد و عوارض بيماری است که نياز به قرار گرفتن تحت مراقبت های تخصصی اکنون در کمر و
 .پزشکی را ضروری می کند

بر اثر فشارهای وارد ) ی سندیکای این شرکت  کارگر شرکت واحد تهران و از اعضای هيات مدیره(ا شهابی رض
  .دچار نارسایی و بيماری های گوارشی نيز شده است  خرداد تا کنون٢٢امده بر وی، از تاریخ 

 
 تایيد حکم دو سال زندان تعزیری خسرو بوکانی

 
 سال زندان تعزیری خسروبوکانی ازفعالين2 حکم –شکل های کارگری برای کمک به ایجاد ت کميته هماهنگی

دادگاه 10شعبه  کارگری وعضوهيات اجرایی کميته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری ازطرف
 تایيد 8909974414400576شماره  ، دادنامه8809984447500720تجدید نظراروميه به شماره پرونده کالسه 

 . ابالغ شدگردید و به وی
به ایجاد تشکل های کارگری ضمن محکوميت زندان برای این فعال کارگری، خواستار  کميته هماهنگی برای کمک

 .دادن فشار بر کارگران و فعالين کارگری می باشد پایان
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کاری کارگران کارخانه سازمایه توسط باندها ومدیران  دزدی اموال ومدارک سوابق

 دولتی
 

حقوقشان   روزشنبه سی ام مرداد هنگامی که کارگران معترض سازمایه جهت بازپس گيری–نيوز  آسمان دیلی
متوجه شدند که در روز پنجشنبه  که توسط باندها ومدیران دولتی کارخانه چپاول شده به کارخانه مراجعه کردند

 و مدارک مربوط به سوابق و وسایل کارخانه و پرونده ها بيست ونهم مرداد عناصر این باندها بخش زیادی از اموال
موجود و بخشی از اموال وامکانات کارگران را دزدیده اندو هيچکسی هم در این  کارکارگران و حتی کامپيوترهای

 . پاسخگو نيست زمينه
دولتی کارخانه حقوق کارگران را نداده اند ما  باندهای دولتی این بارهم با فریب ودروغ اعالم کردند که چون مدیران

  !وضعيت تعيين تکليف بشود نه را مهر وموم ميکنيم تا اینکارخا
 

 رانندگان و کارکنان فنی شرکت واحد اتوبوسرانی به طورموقت از اعتصاب دست
 کشيدند

 
رانندگان وکارکنان فنی شرکت واحد اتوبوسرانی   در شرایطی که تنها راه باقی مانده برای–آژانس ایران خبر 

اعتصاب و دست از کار کشيدن ,  ماه بود که بالتکليف مانده بود ١۴به   آنها نزدیککه موضوع بازنشستگی, تهران
اجتماعی در  عناصر دولتی در سازمان تآمين, ماه بود و همة کارکنان بر انجام اعتصاب مصر بودند  مرداد٣١در روز 

واسته های کارکنان و که به خ مقابل تصميم به اعتصاب کارکنان شرکت واحد عقب نشينی کرده و اعالم کردند
به گزارش .به خواسته های آنها رسيدگی ميکنند رانندگان شرکت واحد برای بازنشستگی پاسخ مثبت ميدهند و

اعالم این موضوع رانندگان وکارکنان شرکت واحد اعالم کردند که فعال از  خبرنگار آژانس ایران خبــــــــر بعد از
 د که نتيجه وعده های سازمان تآمين اجتماعی معلوم بشودخودداری ميکنند ومنتظر ميمانن اعتصاب

.  
 بساط دست فروش ها پای پنجره ی اتاق وزیر کار

 
امان  بيکاری. بيکاری موجب شده است تا دست فروش ها جلوی وزارت کار بساط پهن کنند –نيوز  آسمان دیلی

شدید بيکاری وتشدید  از افزایشاین روزها آمار تکان دهنده ی مراجع رسمی نشان .مردم را بریده است
 . بيکاران کشور ميدهد ورشکستگی کارگاه هاوبنگاه های صنعتی،توليدی وخدماتی وافزایش

رسيد است وبا توجه به در پيش بودن فصل پائيز   درصد هم۴٠در برخی از استان های کشور این بيکاری تا حدود 
 . کشور قابل پيش بينی استآمارجامعه ی بيکاران وزمستان وویژگی مشاغل فصلی رشد
است که حتی روبروی وزارت کار تعداد زیادی از مردم مشغول دست فروشی  این روزها بيکاری آنچنان شایع شده

 با پهن کردن بساط دست فروشی خود جلوی وزارت کار, تعداد زیادی بساطی.دست شده اند ومشاغلی از این
 .واده خود می باشنددرحال کسب درآمدی اندک برای معاش روزانه خان

نگاهی بيندازد  فروش ها تمایل دارند جناب وزیر کار یک بار از پنجره ی اتاقش روبروی وزارت کار را شاید این دست
حضور این دست فروشان جلوی . انجام دهد وبه جای حذف این یا انتصاب آن چاره ای جدی برای رفع بيکاری مردم

حاشيه وپياده روی خيابان آزادی به دليل عدم رفت وآمدهای  يرد کهساختمان وزارت کار درحالی صورت می گ
اما باتوجه به گسترش بيکاری .این خيابان جای مناسبی برای پهن کردن بساط نيست مردمی و فضای غير بازاری

برای  بيکاران وروی آوردن مردم به دست فروشی شاید بساطی های جلوی وزارت کار جای مناسب تری وافزایش
وآمار ساختگی بيرون ساختمان کار  به هر حال بهتر است جناب وزیر کار به جای ارائه ارقام.پيدا نکرده باشندخود 

  .را نگاهی بيندازد وبعد امار ارائه دهد
 

 کارخانه فرش وپتوی تبریز درآستانه تعطيلی کامل
 

 نفر ۴٧۵دارای  ١٣٧٩رد و در سال  شروع به کارک١٣۵۵ کارخانه فرش و پتوی تبریز که در سال –نيوز  آسمان دیلی
 کارگر دارد که ۶۵اکنون حدود ,اخراج کرد کارگربود بعد از خصوصی سازی دچار بحران گردید و به مرور کارگرانش را

 . مواد اوليه در آستانه تعطيلی کامل قرار دارد در ادامه بحرانهای قبلی اکنون بدليل نداشتن
  کارخانه از ترکيه وارد ميشد که اکنون در اثر تحریم مواد اوليه این کارخانه نيزاین مواد اوليه و ا لياف و نخ مصرفی

 امکان ورود ندارد
 .  

 تجمع مقابل ساختمان وزارت تعاون
 

با تجمع در مقابل ساختمان وزارت تعاون در خيابان قرنی برای دقایقی خيابان را   عده ای از مردم– الینخبر آن
 .کردند مسدود

در خصوص یک شرکت » تجمع قانونی» رآنالین، مردم در این تجمع که با پالکاردهایی از آن به عنوانبه گزارش خب
 .قرنی، خيابان را مسدود کردند تعاونی یاد شده بود، با حضور در خيابان شهيد سپهبد

انع حرکت زنان و مردان مسن بودند، با نشستن در خيابان م بنابر مشاهدات خبرنگار ما، این افراد که بيشتر
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 .سنگينی را در این خيابان ایجاد کردند ماشين ها شدند و ترافيک
 .نظم بخشيدن به خيابان و این تجمع بود همزمان با این تحصن نشسته، پليس در حال

 
 احضار اسماعيل عبدی، از اعضای کانون صنفی معلمان

 
 .اسالمشهر احضار شد نقالب شهرستاناسماعيل عبدی، یکی از اعضای کانون صنفی معلمان ایران، به دادگاه ا

گذشته مورخ اول شهریورماه به دست  ، بر اساس این احضاریه که روزفعالين صنفی معلمان کشوربنا به اطالع 
رسيده؛ وی بایستی بيست و هفتم شهریور ماه سال  اسماعيل عبدی که اکنون نيز به قيد وثيقه آزاد است،

 .جاری در دادگاه حضور یابد
 .شد  روز در زندان اوین نگهداری می۴۵ بازداشت و مدت ٨٩ل صنفی در خردادماه فعا این

 .معلمان ایران است گفتنی است اسماعيل عبدی دبير دبيرستان های اسالمشهر و از اعضای کانون صنفی
 

 فشار مضاعف بر, بن های فرهنگيان و مزایا , حذف افزایش حقوق معلمان 
 فرهنگيان

 
سياست های ضد مردمی دولت در آموزش و پرورش  در ادامه”:یکی از فرهنگيان تهران گفت  –آسمان دیلی نيوز 

 ۶حذف شده است و افزایش حقوق معلمين در سال فقط ,درصد بوده  ٢٠افزایش حقوق ساالنه فرهنگيان که , 
بن های , امکان اضافه کاری معلمين در مدارس حذف شده , به پای این وضعيت  پا. هزار تومان شده است

 سال است که حذف شده و بطور کامل مزایای مختصری که در سالهای قبل برای فرهنگيان وجود ۴فرهنگيان 
به شغل  گرانی و وضعيت بد اقتصادی باعث شده معلمين.داشت ازدستور آموزش و پرورش حذف شده است 

زیرا حقوق شان کفاف وضعيت  ورندانبار داری و کار در آژانس های تاکسی رو بيا, هایی نظير رانندگی کاميون 
 . معيشيتی را نمی دهد

ماه است که دیسک کمر دارم دکتر گفته است باید عمل کنی ولی چون  ۶ من” :یکی دیگر از فرهنگيان گفت 
در  . شبها از شدت درد تا صبح مثل بچه گریه ميکنم. ندارم این درد را بایستی تحمل کنم  هزینه عمل جراحی را

چی اعتراض ميکنيم  هر, اینها مردم را عذاب ميدهند . يچ کس به درد ما معلمين گوش نمی کنداین مملکت ه
  .”ميگویند همين است که هست

 
 کارگر در یک خانه کوچک ساکن شده اند ٣٠
 

  نفر کارگر که٣٠تعداد , باالتر از تجریش بسوی دربند , جنب امام زاده قاسم, درتهران  – آسمان دیلی نيوز
این  . شده اند نی هستند به دليل نداشتن محلی برای سکونت در یک خانه بسيار کوچک ساکنشهرستا

 . شده اند کارگران به دوراز خانواده های خود در این خانه کوچک متحمل فشار ومشکالت زیادی
 

 حکایت نقل وانتقال های سازمان ميراث فرهنگی
 

شهرستانها  درپی انتقال اجباری کارمندان به”:فرهنکی گفت یکی از کارکنان سازمان ميراث  – آسمان دیلی نيوز
شده و خانم ایشان که در ميراث  شخصی که خود کارمند اداره شيالت بوده به شهرستان بندر عباس انتقال داده

 است در سعد آباد شاغل بوده به شيراز منتقل شده, فرهنگی 
” .  

 باز هم افزایش بيکاری
 

افزایش نرخ .طی چند ماه اخيرنرخ بيکاری در کشور دوبرابر شده است.است ابر شدهنرخ بيکاری در کشور دوبر
بيکاری است  آنچنان مشهود است که تقریبا خيابان ها،معابر وپياده روهای پایتخت مملو از افراد بيکاری در کشور

در . روها هستندخيابان ها وپياده که تنها در حال پرسه زدن ویا نشست سر گذرها،اطراف ميدان ها وحاشيه
وولی عصر جمعيت بيکار به ردیف د رحاشيه ميدان ویا در  اطراف ميدان های مرکزی شهر مانند انقالب،فردوسی

تجمع افراد بيکارضمن انکه چهره ی زشتی به .شهروندان را تماشامی کنند پياده روها نشسته اندورفت وآمد
بيکاری  طبيعتا افزایش.حران بيکاری در جامعه استنشان از اوج گيری ب, های پایتخت داده  مناظر خيابان

پولی وعدم درآمد  بيکاری به منزله ی بی. ناهنجاری های اجتماعی بيشتری را در پی خواهد داشت
اما واقيعت های جامعه گویای چيز  ,مسئوالن دولتی تنها به ارائه آمار عجيب وغریب بسنده می کنند.است

طرح های صنعتی،ورشکستگی وتعطيلی کارگاه ها  بد اقتصادی ،شکستبه نظر می رسد وضعيت .دیگری است
کشاورزی به دليل واردات بی رویه،نابسامانی بازار،شرایط بد دامداری  وکارخانه ها،نابودی بخش مهمی از صنعت

 به گونه ای که موج.وتحریم های جهانی موجب شده است بحران بيکاری در کشور تشدید گردد ها در اثر واردات
جستجوی کارهای روزمزد  بيشتراین افراد بيکاردر.ازه ای از بيکاران راهی شهرهای بزرگ وبه ویژه پایتخت شوندت

وضعيت فعلی حتی پخش کردن کارت های تبليغاتی  اما با.در کنار پياده روها واطراف ميدان ها سرگردان ومنتظرند
  .شود ویا کارهای ساده ی خدماتی نيز پيدا نمی

 



 33

  هزار تومان حقوق ماهيانه 200ر روزانه براي  ساعت آا10

وقتی بيکاری سایه خود را کنار نمی زند و شغلی پيدا نمی شود که :  شهریور آمده است 3بر پایه خبر آنالین در  
 هزار تومانی برای حداقل دستمزد کارگران و 303حداقل حقوق بيکار در جستجوی کار را رعایت کند، دیگر توافق 

 هزار تومان نيز جوابگوی حداقل معيشت کارگران را نمی دهد، 700فعاالن کارگری مبنی بر اینکه ماهی برآوردهای 
 . معنایی پيدا نمی کند

 هزار تومان حقوق می 200 شب در کسوت فروشندگی ماهی 10 صبح تا10آنها دیگر بيکار نيستند، برای کار از 
 گيرند 

 
رساله وقتی در روزهای پایانی سال تعيين حداقل دستمزد کارگران به ه.  هزار تومان700 هزار تومان نه 303نه 

چالشی چند هفته ای بين فعاالن کارگری، کارفرمایان و مسووالن وزارت کار تبدیل می شود، هزار توی بيکاری در 
 .پایتخت از این چانه زنی ها جدا می افتد

ی که نشانی از این چانه زنی ها را با خود همراه وقتی جویندگان کار، هشت دکمه تلفن را برای پيدا کردن شغل
داشته باشد، فشار می دهند و با هر تماس اميد خود را برای پيدا کردن شغلی که کمی به حداقل حقوق آنها 

 .توجه کند از دست می دهند، این توافق ها به لبخندی تلخ برای بيکاران جویای کار بدل می شود
کردن کار، با فشار بيکاری و درد معيشت، حداقل حقوق و درخواست بيمه را از جست و جوی طوالنی برای پيدا 

آنها کم کم به . یاد آنها خواهد برد و آنها تنها به فکر پيدا کردن شغلی خواهند بود که آنها را از بيکاری نجات دهد
ی که از حداقل کارگرانی تبدیل می شوند که هيچ سهمی از این چانه زنی های چند هفته ای و صحبت های

.  هزار تومان حقوق ماهيانه است200 ساعت کار برای 10سهم آنها روزی . معيشت کارگران می شود، ندارند
حقوقی که با اما و اگرهای بسيار و شرط و شروط های آغاز کار، هر ماه در مقابل چشمان کارگران می رقصد و 

 .سرود بيکار نبودن را در گوش آنها زمزمه می کند
 شب و سر و کله زدن با مشتریان در کسوت فروشندگی ماهی 10 صبح تا10 دیگر بيکار نيستند، برای کار از آنها
 هزار 220 عصر 6 صبح تا 8 هزار تومان حقوق می گيرند یا بسته بند مواد غذایی و پوشاک می شوند و از 200

خودشان آب باریکه ای که دیگر خشک شده تومان را به عنوان حقوق ماهيانه خود برای فرار از بيکاری و به قول 
 .است، می پذیرند

شاید تصور شود این مشاغل، مشاغلی زیر پله ای یا غيررسمی هستند که امکان نظارت بر فعاليت آنها برای 
این مشاغل، نه مشاغل زیر پله ای هستند و نه جزو مشاغل غير رسمی . دفاع از حقوق کارگران، وجود ندارد

ه هيچ نام و نشانی از آنها نيست، صاحبان این مشاغل هر روز آگهی های استخدام خود را در قرار می گيرد ک
نيازمندی های صبح تهران منتشر می کنند و صدها بيکار جویای کار یا کارگری که به فکر تغيير شغل خود در 

های استخدام شاید این آگهی . آرزوی شغلی بهتر است آنها را می بينند، تماس می گيرند و جذب می شوند
هم از زیر چشم مسووالن وزارت کار و سازمان تامين اجتماعی نيز گذشته باشد اما این گذر سودی به حال 

 .کارگرانی که نه از حداقل حقوق سهمی دارند و نه از هشت ساعت کار قانونی سهمی می برند، ندارد
کارگر . م از سایه قانون کار بر سرشان نيستاین آگهی ها منتشر می شود، کارگران را جذب می کند و خبری ه

 هزار تومان دریافت خواهد کرد که به گفته کارفرما 220 بعد از ظهر ماهی 30/6 صبح تا 30/8بسته بند برای کار از 
این امر از .  هزار تومان افزایش خواهد یافت، اما از بيمه خبری نيست300اگر کار کارگری خوب باشد این حقوق به 

 .به کارگری که برای فعاليت وارد کارگاه می شود به صورت شفاهی اعالم می شودابتدا 
کارگاه های بسته بندی تنها گزینه های نادیده گرفته شدن حقوق کارگران در روزهایی که بيکاری سایه خود را 

اکت پخش فرقی نمی کند کارگر ساده باشی یا وردست خياط ، فروشنده باشی یا تر. کنار نمی کشد، نيستند
 .کن، شبلون زن باشی یا بازاریاب، سهمی از قانون کار نداری

 200 شب در یک فروشگاه مانتو می تواند حقوقی توافقی داشته باشد و ماهی 10 صبح تا 10یک فروشنده از 
 هزار تومانی یک 200اما این حقوق . هزار تومان حقوق بگيرد و شاید پورسانت فروش خوبش هم نصيبش شود

 . هزار تومان خواهد داشت150فروشنده مبتدی حقوقی در حدود . وچک را زیر سایه خود دارد، تجربهشرط ک
 هزار تومان حقوق می 250 شب 7 صبح تا 9کارگر ساده برای کار در کارگاه توليدی کفش نيز برای کار از ساعت 

 .ن حقوق دریافت خواهد کرد هزار توما200 ساعت کار در کارگاه توليدی کيف 89گيرد و همين کارگر برای 
 ساعت کار روزانه که شامل پاسخگویی به تلفن، تایپ نامه ها و 9 تا 8منشی ها کمی اوضاع بهتری دارند، برای 

 هزار تومان دریافت خواهند کرد و برخی از کارفرماها نيز برای این گروه حقوق و دستمزدی 300می شود حدود ... 
 .ه اند و اعالم می کنند درصورت رضایت از کار بيمه نيز خواهد شدبر طبق قوانين کار در نظر گرفت

بازاریاب ها نيز که در اگهی های استخدام سهم عمده ای از تقاضای جذب نيروی کار را به خود اختصاص داده اند، 
ت در نظر  هزار تومان با پورسان400 تا 250در آگهی ها برای این افراد حقوق ثابتی بين . اوضاع تعریفی ندارند

گرفته شده است اما این حقوق ثابت در ازای سهم معينی از فروش است که در صورت دست نيافتن به آن این 
 .رقم نيز به باد فراموشی سپرده می شود و پورسانتی نيز در کار نخواهد بود

پرداخت می شود وقتی صحبت از این نوع کار می شود، شاید تصور بر این باشد که این دستمزدها به کارگرانی 
که فاقد مهارتی بوده و تنها کارگر ساده تلقی می شوند در حالی که یک شابلون زن حرفه ای که سابقه کار در 

 هزار تومان حقوق دریافت خواهد کرد این در حاليست 350 عصر 6 صبح تا 8این زمينه را داشته باشد برای کار از 
 هزار تومان 250 ساعت کار روزانه، ماهی 10 خوب باشد در ازای که برای یک شابلون زن نيمه حرفه ای که کارش

 .حقوق در نظر گرفته شده است
خياط ها نيز از این مقوله مستثنی نيستند، یک چرخکار برای دوخت هر مانتو از سه تا پنج هزار تومان و برای 



 34

 هم در این گروه قرار می تایپيست ها. تا سه هزار تومان حقوق دریافت خواهد کرد1500دوخت هر شلوار از 
 هزار تومان دریافت خواهند کرد و اگر حقوق ثابت نداشته باشند برای تایپ هر 250 ساعت کار 9گيرند، آنها برای 

 . تومان دریافت خواهند کرد220 تا 180صفحه از 
د که در ابتدا داده می شود آگهی هایی نيز هستن... در ميان آگهی هایی که برای استخدام کارگر، فروشنده و 

اگهی استخدام برای حسابداران مبتدی که حتی در این رشته . نظر جویندگان کار را به خود جلب می کنند
تحصيل هم نکرده باشند یا استخدام جویندگان کار که عالقمند هستند در داروخانه ها یا مطب های دندانپزشکی 

ین آگهی ها از برگزاری کالس هایی آگاه می شوند که جویندگان کار با تماس با شماره ا. مشغول به کار شوند
 هزار تومانی را می طلبد و وعده کار پس از گذراندن دوره آموزش را به آنها می دهد و 800 یا 250هزینه هایی 

 .معلوم نيست تا چه حد این وعده محقق شود
اری و ایجاد اشتغال را از آن خود می به هر روی در هزار توی پایتختی که همواره سهم عمده ای از اعالم نرخ بيک

کند، کارگرانی مشغول به کار هستند که گذر کوتاه قانون کار هم به کارگاهشان نيفتاده است و تنها سهمشان از 
 ساعت کار 10نيروی کری که برای . قانون کار و حداقل حقوق و دستمزد کارگران و بيمه کارگران، نام کارگر است

   .ان حقوق می گيرد هزار توم200روزانه 

 قرار است روز شنبه مورد 209 ماه بالتکليفی در شکنجه گاه 9بازاری زندانی پس 
 محاکمه قرار گيرد 

بازاری زندانی محمد بنازاده اميرخيزی پس از :  شهریور آمده است 3از ایران در تاریخ بنابه گزارشات رسيده 
 محاکمه قرار  دادگاه انقالب توسط صلواتی مورد15ده در شعبه  ماه بالتکليفی قرار است روز شنبه آين9نزديگ به 

 . گيرد
 ماه بالتکليفی و شکنجه های طاقت فرسا در شکنجه گاه مخوف 9بازاری زندانی محمد بنازاده امير خيزی پس از 

مورد  دادگاه انقالب توسط صلواتی قاضی دادگاه فرمايشی 15 شهريور ماه در شعبه 6 ،قرار است روز شنبه 209
 .  قرار گيردمحاکمه

 بار به دادگاه فرمايشی برده شده است و لی هر بار با داليل واهی دادگاه او به تعويق 2بازاری زندانی تا به حال 
 دادگاه انقالب به کرات دادگاه را به تعويق 15يکی از شيوه های غير انسانی صلواتی رئيس شعبه . افتاده است

  . برای مدت طوالنی تری در شرايط بالتکليفی و فشار روحی قرار دهدانداختن تا زندانی سياسی را
 زندانی 209 ماه در شکنجه گاه مخوف وزارت اطالعات بند 9تقريبا از معدود زندانيان سياسی است که به مدت 

او در طی اين مدت توسط شکنجه گر و سربازجوی وزارت اطالعات با نام مستعار علوی و سعيد . می باشد
ن مورد شکنجه های جسمی و روحی برای گرفتن مصاحبه تلويزيونی عليه خود قرار گرفته بود تا بتوانند از شيخا

  .اين طريق عليه وی پرونده سازی نمايند و او را به احکام سنگين و ضد بشری محکوم کنند
تی و بازجويان وزارت صلوا. آقای اميرخيزی در طی مدتی که در بازداشت بسر می برد از داشتن وکيل محروم بود

وکيل . اطالعات، وکالء را مورد تهديد قرار ميدهند تا از پذيرفتن پرونده بعضی از زندانيان سياسی خوداری کنند
عليرضا طباطبايی اخيرا پذيرفته است که وکالت زندانی سياسی محمد بنايی اميرخيزی را به عهده بگيرد ولی تا 

ش داده نشده است و احتمال دارد که از محتوای پرونده و اتهامات نسبت داده به حال به او اجازه مالقات با موکل
  .شده بی اطالع باشد

 آذرماه با يورش مامورين وزارت اطالعات به ٩ ساله در ۶٣الزم به ياداوری است که آقای محمد بنازاده اميرخيزی 
اخته راه آزادی علی بنازاده امير خيزی در برادر او جانب.  زندان اوين منتقل شد٢٠٩محل کارش دستگير و به بند 

همسر وی خانم شهال زرين فر بدليل ديدار با فرزندش .  بخاطر هواداری از سازمان مجاهدين اعدام شد١٣۶٠دهۀ 
در قرار گاه اشرف به يک سال زندان محکوم شد که با سپری کردن محکوميت غير قانونی و غير انسانی آزاد 

آقای بنازاده زندانی سياسی کبری بنازاده امير خيزی بدليل قصد ديدار با فرزندان خود در حال حاضر خواهر . شد
پيش از اين برادران او آقايان اصغر و حميد بنازاده بدليل . در قرارگاه اشرف در زندان گوهردشت کرج زندانی است 

مدتی پيش پس از پايان يافتن  سال زندان محکوم شده بودند که ٢ديدار با فرزندان خود در قرارگاه اشرف به 
  .محکوميتشان آزاد شدند

 زندان اوين زندانی هستند، که از ٣۵٠در حال حاضر عالوه بر آقای امير خيزي،تعداد ديگری از بازاريان تهران در بند 
 سال زندان و تبعيد و آقای جواد الری محکوم به اعدام می 10جمله آنها آقايان محسن دکمه چی محکوم به 

 .دباش
 

 ریزش تونل در مشهد جان دو کارگر را گرفت 

 ساله به هنگام کار در تونل انرژی مشهد در اثر            26 و   23دو کارگر   :   شهریور آمده است     3بر پایه خبر دریافتی در      
 .ریزش تونل زیر آوار مانده و جان باختند

ونل انرژی بودند، این تونل در      به گفته ی معاون عمليات آتش نشانی مشهد، هنگامی که کارگران مشغول کندن ت             
جالل شيرکوبيان بی توجهی در استحکام بخشی از دیواره محل انجام کار . اثر عدم رعایت اصول ایمنی ریزش کرد

 .را علت بروز این حادثه عنوان کرد



 35

 
 ))زندانی سياسی آزاد باید گردد ((  
 

 خرداد دستگير شده     22در    کل های کارگری که    بهنام ابراهيم زاده کارگر زندانی و عضو کميته پيگيری ایجادتش            
 .خانواده اش داده نمی شود  است ،تا کنون مالقات نداشته وپاسخی از مسولين به

از وی ندارند و       همچنين رضا شهابی عضو سندیکای شرکت واحد پس از ماه ها دستگيری خانواده اش خبری                   
 .عالوه بر آن همسرش نيز به دادگاه احضار می شود 

و دیگر اعضاء نيز تحت  ان عضو سندیکای شرکت واحد یکی پس از دیگری به بهانه های پوچ اخراج می شوندکارگر
 .تعقيب و پيگرد قرار می گيرند 

 .اعضای سندیکای نيشکر هفت تپه نيز به سرنوشت شرکت واحد دچار می شوند 
 .شود  ی آزاد می ميليون50مهدی فراخی شاندیز عضو کميته پيگيری پس از دو ماه با وثيقه 

 تمامی دستگير شدگان کارگری و یا غيره که تحت اعتراض به این زندگی نکبت بار ،ماه هاست زندانی و تحت                        
آزادی برای اعتصاب ، آزادی برای حقوق         ))  ........آزادی  ((آزار و اذیت قرار گرفته اند ،یک مطالبه انسانی دارند               

 .کف خيابان)) کار ((ن و نوشتن ، برای آموزش و بهداشت کودکان زندگی ، برای خواند های معوقه ، برای حق
بدست آوردن آن     برای.  خالصه تامين رفاه اجتماعی و یک زندگی شایسته انسانی حق مسلم ما انسانهاست                

 .متحد شویم و آزادی زندانی سياسی را همه جا فریاد بکشيم 
 

 کميته پيگيری ایجادتشکل های کارگری 
 

 *اهيم زاده در خطر است جان بهنام ابر
 

پيگيری ایجاد تشکل های کارگری        بهنام ابراهيم زاده ،کارگر و عضو کميته       .کارگران ،زحمتکشان ،مردم آزادیخواه      
 .منتقل گردیده است  خرداد توسط پليس دستگير و به اوین22،در مورخه 

نزدیک به سه ماه ، هم         ما با گذشت  ا.وی در ابتدای روزهای بازداشت چند تماس تلفنی با خانواده داشته اند                
نداشته ، بلکه هيچ گونه اخباری از وی به خانواده             اکنون باگذشت سه ماه از بازداشتش او نه تنها تماس تلفنی           

 .ایشان نداده اند 
خانواده اش اظهار کرده اند       در پيگيری های مستمرخانواده اش در روزهای اخير، مسولين زندان اوین در پاسخ به              

خارج گردیده و آنها هيچ گونه اطالعی از وی         209سپاه از بند      هنام ابراهيم زاده از یکماه پيش توسط اطالعات       که ب 
 .ندارند 

 مردم آزادیخواه
 .باشد  بهنام ابراهيم زاده توسط اطالعات سپاه ربوده شده است ،ومسوول جان این زندانی می

که جهت آزادی فوری و       ن مدافعين حقوق بشر می خواهيم     ما از تمامی سازمانها و اتحادیه های کارگری ،همچني        
،دولت ایران را تحت فشار قرار داده تا آنها را آزاد کنند              بی قيد و شرط بهنام ابراهيم زاده و دیگر زندانيان سياسی          

. 
 .سپاه پاسداران و سازمانهای امنيتی مسوول جان بهنام ابراهيم زاده هستند 

 
 4/6/1389))            های کارگری کميته پيگيری ایجاد تشکل((
 

 انفجار در خط لوله انتقال گاز ايران به ترکيه 

در » استاند آغری«جريان انتقال گاز در خط لوله ايران به ترکيه در مسير : شهریور آورده است 4 در راديو کوچه
  .شمال شرق ترکيه به دليل انفجار از روز چهارشنبه متوقف شده است

يقات در اين هنوز علت بروز انفجار روشن نيست و تحق« : ا استان دار آغری با اعالم اين خبر گفتعلی يرلی کاي
 » .زمينه ادامه دارد

به گزارش خبر گزاری آناتولی به نظر مى رسد که جدايي طلبان کرد که برای خود مختاری مناطق کرد نشين با 
 .  هستند مسوول اين انفجار باشندارتش ترکيه در حال جنگ

منفجر شده  )  پ ک ک(خط لوله انتقال گاز ايران به ترکيه در چند ماه گذشته بارها توسط حزب کارگران کردستان 
 . بود وبه دنبال آن صادرات گاز از ايران به ترکيه متوقف شد

برای چند روز  جوالی گذشته منفجرشده بود و بر اثر آن صادرات گاز از ايران به ترکيه ٢١اين خط لوله آخرين بار در 
  .متوقف شده بود

 مليون متر مکعب گاز از طريق ٢۵گفتنی است ايران که پس از روسيه از باالترين ذخاير گازی برخوردار است روزانه 
  .اين خط لوله به ترکيه صادر مي کند

  هزار تومان در يک روز افزايش يافت ۴قيمت سکه طال در ايران 
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به گزارش واحد مرکزی خبر و به نقل از احمد وفادار رئيس اتحاديه طال : زارش داد  شهریور گ4در تاریخ راديوآلمان 
 هزار ٣٠٨به )  شهريور۴/  اوت٢۶(و جواهر تهران، سکه تمام بهار آزادی طرح جديد در بازار تهران روز پنج شنبه 

ايگاه اطالع رسانی طال براساس گزارش پ.  هزار تومان افزايش داشت۴تومان رسيد که در مقايسه با روز گذشته 
 ٣١٨ هزار تومان افزايش به ۴نيوز قيمت سکه تمام بهار آزادی طرح قديم نيز روز پنج شنبه در بازار آزاد تهران با 

وفادار در توضيح اين روند گفت قيمت طال در هرکشوری به قيمت جهانی آن بستگی دارد وی . هزار تومان رسيد
 .ايران در زمينه افزايش قيمت طال اشاره ای نکردبه داليل داخلی مربوط به اقتصاد 

  تن بطری پالستيکی در تهران 100توليد روزانه :ضايعات پتروشيمی در زباله شهری

 تن بطری 100روزانه : مدير کل اداره محيط زيست استان تهران گفت:  شهرور نوشت 4 در تاریخ ايرنسایت 
 هزار بطری است در استان تهران توليد مي شود که جزء ضايعات 500 ميليون و 2پالستيکی يا زباله پت که معادل 
 . پتروشيمی در زباله شهری است

طی دهه (                    ً  بطري های پت که اخيرا  : رسول اشرفي  پور در گفت  وگو با فارس، درباره استفاده از بطري های پت گفت
گيرد، جای بطري های شيشه ای را در صنايع نوشابه سازی و آب معدنی زياد مورد استفاده قرار مي ) گذشته
 . گرفته اند

پلی اتيلن : "وی با بيان اينکه حجم استفاده از بطري های پت در کشور ما و دنيا افزايش يافته است، ادامه داد
از محصوالت پتروشيمی هستند و استحکام و مقاومت الزم را برخوردارند ضمن اينکه بدون بو هستند و " ترفتاالت 

 . لی بااليی دارندماندگاری خي
  واحد توليد پت در استان تهران فعاليت مي  کنند 28

مدير کل اداره محيط زيست استان تهران دليل افزايش استفاده از اين مواد و بطري های پت را ارزان بودن آن 
ليد پت  واحد تو28با توجه به سوابق آمار محيط زيست استان، هم اکنون در سطح استان تهران : دانست و گفت

 .  تن توليد در سال وجود دارد527 هزار و 46با ظرفيت اسمی بالغ بر 
 . البته به نظر مي رسد واحدهای توليد غيرمجاز در کنار اين واحدها نيز مشغول به فعاليت هستند: وی افزود

واحدهای در حال حاضر اطالعات آماری دقيقی درباره تعداد : مدير کل اداره محيط زيست استان تهران گفت
 . توليدی پت که به صورت غير مجاز فعاليت مي کنند در دست نيست

 
  درصد زباله های پت از چرخه مديريت توليد زباله خارج مي شود 50

 دهم درصد از زباله های توليدی روزانه استان پت ها تشکيل مي دهند؛ به 8برابر آمار حدود : اشرفي پور بيان کرد
 .  تن زباله پت توليد مي شود100داقل روزانه عبارتی در استان تهران ح

 هزار بطری پت مصرف 500 ميليون و 2روزانه :  گرم برای هر بطری پت، افزود40وی با اشاره به ميانگين وزنی 
 . شده که جزء ضايعات پتروشيمی در زباله شهری است

ا و همچنين يک درصد قابل توجهی از با توجه به وجود حلقه زباله گردی توسط دوره گرده: اشرفي پور تأکيد کرد
بطري های پت که متأسفانه توسط برخی از مردم بر روی مناظر طبيعی ريخته مي شود، آنچه که در نهايت وارد 

 . مراکز دفن يا دفع زباله مي شود به مراتب کمتر از ميزان زباله توزيع پت روزانه است
ل مصرف تا محل دفع از مدار چرخه مديريت توليد زباله خارج  درصد زباله های پت از مح50حداقل : وی متذکر شد

 . مي شود
اين متأسفانه همان صحنه های زشت و زننده ای است که در کنار بستر رودخانه های استان يا : اشرفي پور گفت

 . بين راه هاي استانی يا در مناطق با چشم انداز طبيعی استان مشاهده مي کنيم
 ان فاقد مرکز بازيافت زباله هستند اکثر شهرهای استان تهر

چرخه : مدير کل محيط زيست استان تهران با اشاره به ميزان زباله پتی که وارد مراکز زباله مي شود، تأکيد کرد
ً      ً                                                  بازيافت در مراکز دفع زباله ها بسيار ضعيف است و اصوال  اکثرا  شهرهای استان تهران فاقد مراکز بازيافت زباله های                                                    

 .  جمله پت هستندبازيافتی از
يکسری واحدهای غيرمجاز و کارگاه های غيرمجاز در اطراف کالنشهرتهران به بازيافت : وی خاطرنشان کرد

 . بطري های پت مشغول هستند
                                 ً       وجود حلقه  های زباله گردی که عموما  توسط : اشرفی پور در ادامه به حلقه های زباله گردی اشاره کرد و گفت

 .  بضاعت صورت مي گيرد مخاطرات بهداشتی خاص خود را به همراه داردافغاني ها و افراد کم
در هر صورت به نظر مي رسد اگر چرخه بازيافت بطري های پت به : مدير کل اداره محيط زيست استان تهران افزود

 خود  درصد از حجم زباله شهری را به8 تا 6                                                    ً  همراه چرخه ساير محصوالت پالستيک و الستيک که حداقل مجموعا  
اختصاص مي دهند مورد توجه قرار گيرد صرفه جويی شايسته ای در خصوص انرژی و اصالح الگوی مصرف و 

 . بي ترديد پاکيزگی محيط  زيست صورت خواهد گرفت
شايد يکی از مهمترين : وی با بيان اينکه برای رسيدن به اين مهم تمهيدات و ابزارهايی بايد محقق شود، گفت

 . ام تشويق و به نوعی تنبيه برای توليد کنندگان و مصرف کنندگان بطري های پت استتمهيدات ايجاد نظ
 سازمان صنايع استان تهران برای واحدهای بازيافت اقدام کند 

در گذشته : اشرفی پور در ادامه با بيان پيشنهادی مبنی بر اخذ ماليات و تعيين عوارض در اين رابطه، يادآور شد
ای نوشابه پولی را به فروشنده پرداخت مي کردند، اين کار را برای بطري های پت نيز بايد مردم در قبال شيشه ه

 . انجام دهيم
بطري های پت بر خالف : مدير کل اداره محيط زيست استان تهران درباره علت اجرايی شدن اين مسئله گفت
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ت اين مواد بايد جزء دستور کار                      ً                                             بطري های شيشه ای عموما  يک بار مصرف هستند؛ لذا احداث واحدهای بازياف
سازمان صنايع استان تهران قرار گيرد و سرمايه گذارانی را بايد تشويق کرد که در چارچوب ضوابط و مقررات و 

 . داخل برخی شهرک های صنعتی استان واحدهای بازيافت اين موارد را احداث کنند
 

 تجزيه مواد پالستيکی به بافت خاک آسيب جدی مي ر ساند 
در سال های اخير موضوع احداث کمپوست از زباله های شهری در مکان دفع زباله برخی : وی اظهار داشت

                                                                                       ً  شهرهای کشور رايج شده است که البته کار خوبی است ولی شايسته است اين سيکل کامل شود و مخصوصا  
است از سوی شهرداري ها فاز بازيافت مواد پالستيکی از جمله مهمترين فازهای مديريت زباله است و شايسته 

 . مورد توجه قرار گيرد
اشرفي پور با بيان اينکه بازيافت بطري های پت و مواد پالستيکی صرفه جويی در انرژی و مواد اوليه ساخت برخی 

ماندگاری زباله های پالستيکی در محيط متأسفانه بسيار زياد است و زمان تجزيه آن به بافت : از کاالهاست، گفت
 . زيادی مي رسدخاک آسيب

 افزايش نرخ بيكارى زنان تحصيلكرده 

آارآفرينى به خصوص براى زنان با خلق ايده ها،  :  شهریور گزارش می دهد 4 در خبرگزاری بين المللی زنان ايران
فرصت ها و بازارهاى جديد موجب استفاده بهينه از امكانات و منابع موجود به ويژه نيروى انسانى مي شود و عالوه 

بر اشتغالزايى نقش مهمى را در توزيع ثروت در جامعه گسترش مشارآت بخش خصوصى و افزايش آمى و 
 . آيفى خدمات و توليدات ايفا مي آند

به گزارش خبرگزاری ايونا ، يكى از ويژگي هاى بازار آار در آشور رشد نيروى آار در سال هاى گذشته بوده آه اين 
 .  مخصوصا زنان سهم قابل توجهى را به خود اختصاص داده استميزان در بين افراد تحصيلكرده و

 به عنوان اصلي ترين دليل باال رفتن نرخ بيكارى 60اگر چه افزايش جمعيت تحوالت چشمگير جمعيتى ايران در دهه 
ان مطرح مي شود اما افزايش سطح تحصيالت زنان و ورود آنان به بازار آار نيز عامل موثر ديگرى است آه به عنو

 . مقوله تاثير گذار در افزايش عرضه نيروى آار زنان مطرح شده است
بر همين اساس در حال حاضر نيز مانند پنج سال گذشته با افزايش نرخ بيكارى زنان تحصيلكرده در جامعه رو به رو 

راى تحصيالت بررسى آمارهاى نسبتا جديدى آه از سوى مرآز آمار ايران درباره توزيع آل زنان بيكار دا. هستيم
 درصدى اين نرخ در شهرها و 88.7عالى و متوسطه در جوامع شهرى و روستايى منتشر شده است، از سهم 

 درصدى در روستا خبر مي دهد آه اين امر بيانگر حضور بخش بزرگى از جمعيت بيكار داراى 59.4نيز سهم 
 . تحصيالت متوسطه و عالى در شهرها و روستا هاست

 آه با افزايش تعداد زنان داراى تحصيالت عالي، بازار آار نمي تواند پاسخگوى نيازهاى جمعيت اين در حالى است
 . زنان باشد و در آينده اى نزديك جامعه با بحرانى جديد مواجه خواهد شد؛ بحران بيكارى زنان جوان تحصيلكرده

 را رشد روزافزون عرضه نيروى آار آارشناسان مسائل اجتماعى از مهم ترين چالش هاى پيش روى بازار آار زنان
زنان تحصيلكرده و نبود فرصت هاى شغلى آافى براى آنان در شهر و روستا و محدوديت تنوع شغلى عنوان 

 . مي آنند
 هزار نفر بيكار و جوياى آار وجود دارد آه سهم قابل توجهى از آنان را زنان تشكيل 800 در تهران قريب به 

و به خصوص در آشورهاى جهان سوم، زنان از فرصت هاى شغلى آمترى برخوردارند و در تمام جوامع . مي دهند
 . غالبا در بخش غيررسمى مشغول به آار هستند

 انجام داده است،  وضعيت اشتغال زنان در ايران 18شيرين احمدنيا در تحقيقى آه از وضعيت زنان آارآفرين منطقه 
 . ، نامطلوب معرفى مي آندرا نيز همانند ديگر آشورهاى در حال توسعه

 درصد از آنان در 16.7 درصد فعاليت زنان در بخش خدماتى و  45.8، 1375بر اساس اين تحقيق،  طبق آمارهاى 
 درصد حقوق بگير 60بخش هاى توليدى مشغول به آار هستند همچنين بيش از نيمى از زنان شاغل يعنى حدود 

 . نان شاغل نيز بيشتر در نقاط شهرى سكونت دارند ز0.9و آمتر از يك درصد  آارفرما هستند، 
 درصد جمعيت زنان فعال اقتصادى در 26.1نرخ بيكارى جمعيت نيز روز به روز افزايش مي يابد، به طورى آه حدود 

از همه مهم تر آنكه نرخ بيكارى زنان تحصيلكرده خصوصا در سال هاى . مناطق شهرى در رديف بيكاران قرار دارند
 . با رو به افزايش استاخير مرت

با توجه به آمارهايى آه ارائه شد، نابرابرى به لحاظ جنسيتى در بازار اشتغال بيشتر به نظر مي رسد و اين 
نابرابرى در حذف نيمى از نيروى آار فعال اقتصادى از حوزه توليد و اقتصاد، محروميت عده  زيادى از امتيازات تامين 

ترده زنان به مردان و به دنبال آن ناامنى اقتصادي، احساس ناآارآمدي، اجتماعي، وابستگى اقتصادى گس
افسردگي، ناآشنايى با محيط جامعه و به تبع آن آسيب پذيرى در برابر حوادث و بحران هاى اجتماعى مي تواند 

 . مولد بسيارى آسيب هاى فردى و اجتماعى باشد
ى بيشتر بازارهاى اقتصادي، شكوفايى استعدا د هاى ملى و به آارگيرى نيروهاى انسانى در ابعاد عظيم در پوياي

بارورتر شدن ظرفيت هاى توليدى و خدماتي، براى رسيدن به اهداف توسعه اقتصادي، اجتماعى آشور، تاثير 
 . بسزايى دارد

يكى از مطمئن ترين راه هاى بهبود زندگى و معيشت زنانى آه بدون هيچ درآمدى زندگى مي آنند، ايجاد 
با توجه به قطعنامه مربوط به آار آبرومندانه و اقتصاد . ت هاى بيشتر براى آار مولد و آبرومندانه استفرص

پيشبرد و تشويق « به تصويب رسيده 2002غيررسمى آه در آنفرانس عمومى سازمان بين المللى آار در سال 
ال در بازار آار غير رسمى و حفظ فعاليت هاى شغلى آبرومندانه در عين حال مستلزم حذف جنبه هاى منفى اشتغ
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 » .فرصت هاى آسب درآمد و آارآفرينى در همين گونه بازارهاست
آارآفرينى به خصوص براى زنان با خلق ايده ها، فرصت ها و بازارهاى جديد موجب استفاده بهينه از امكانات و 

مى را در توزيع ثروت در جامعه منابع موجود به ويژه نيروى انسانى مي شود و عالوه بر اشتغالزايى نقش مه
 . گسترش مشارآت بخش خصوصى و افزايش آمى و آيفى خدمات و توليدات ايفا مي آند

 زن آارآفرين ايرانى نشان مي دهد آه خانواده و وقايع مهم مانند 140نتايج حاصل از تحقيق انجام شده بر روى 
 . ثر استدر آارآفرينى زنان مو... فوت همسر، طالق، بيمارى همسر و

به گزارش خبرگزاری ايونا ، همچنين زنان عواملى چون نقش هاى متكثر، محدوديت هاى مسافرت، تفكيك 
و عدم تصرف در دارايي هاى خود را از موانع و ) آار درون خانه  براى زنان و آار بيرون براى مردان(فعاليت ها 

 .مشكالت خانوادگى خود براى گرايش به آارآفرينى مي دانند

 
  -! دستگيری فعالين کارگری موقوف

 
 درهای زندانها را بر سر این 
 ! رژیم قرون وسطائی بشکنيم

 
های ¬رژیم ضد کارگر جمهوری اسالمی کماکان به دستگيری و زندانی کردن کارگران و دیگر فعالين جنبش

ن معترض و مبارز از از بدو به قدرت رسيدن رژیم جمهوری اسالمی ایران هزاران انسا. اجتماعی مشغول است
 . اقشار مختلف اجتماعی در چنگال این رژیم قرون وسطائی اسير بوده و هستند

فعالين کارگری و کارگران مانند رضا شهابی، منصور اسانلو، ابراهيم مددی، وفا قادری، صدیق سبحانی، فتاح 
. شوند¬يبرند و یا محاکمه میکماکان یا در زندان بسرم... زاده، حسين پيروتی و ¬سليمانی، عيسی ابراهيم

داری جمهوری اسالمی، ترس و وحشت خود را از کارگران و فعالين کارگری با دستگيری آنان ¬رژیم سرمایه
کارگران و فعالين دربند و محاکمه شده، چه جرمی جز دفاع از . گذارد¬تر به نمایش گذاشته و می¬عریان

ه دليل تالش برای ایجاد تشکل های مستقل کارگری که بتواند دوستان هم طبقه ای خود مرتکب شده اند؟ آنها ب
جای کارگران و نمایندگان و فعالين کارگری و دیگر . در هرشرایطی نماینده و مدافع آنها باشد، بازداشت شده اند

 ها نيست، ¬فعالين جنبشهای اجتماعی در زندان
را شکسته و تمامی زندانيان سياسی را های رژیم دیکتاتوری شاه ¬مردم ایران همچنان که درهای زندان

-توانند و دورنيست، آن زمانی که درهای زندان¬های مخوف سلطنتی بيرون آوردند، می¬بردوششان از زندان
های جمهوری اسالمی را برسرشان خراب کنند و تمامی زندانيان سياسی را به آغوش جامعه آزاد و انسانی 

 . برگردانند
 کارگری در ایران فعاالنه برای آزادی تمامی زندانيان سياسی کوشش خواهد کرد و نهادهای همبستگی با جنبش

 فعاالنه به 2010 سپتامبر 13 – آگوست 13توانند در کمپين ¬خواند که به هر شکلی که می¬گان را فرامی¬همه
 . مبارزه برای آزادی رضا شهابی و دیگر کارگران زندانی یاری رسانند

 !  موقوفدستگيری فعالين کارگری
 

  2010سپتامبر / آگوست 
  خارج کشور -نهادهای همبستگی با جنبش کارگری درایران

nhkommittehamahangi@gmail.com  
 

  proletarianunite@gmail.com استراليا -ـ کميته همبستگی با جنبش کارگری ایران
  cdkargari@gmail.com نروژ – کميته دفاع از کارگران ایران -
  sstiran@yahoo.fr فرانسه –ی سوسياليستی با کارگران ایران  همبستگ-
  kanoonhf_2007@yahoo.de فرانکفورت و حومه – کانون همبستگی با کارگران ایران -
  kanon.hannover@yahoo.de هانوفر – کانون همبستگی با جنبش کارگری ایران -
  isask@comhem.se کميته همبستگی کارگران ایران و سوئد -
  kanounhambastegi@gmail.com گوتنبرگ – کانون همبستگی با کارگران ایران -
  info@ijcwa.com انجمن کارگری جمال چراغ ویسی -
  iranwsn@fastmail.fm شبکه همبستگی کارگری -
  leftalliance@yahoo.com اتحاد چپ ایرانيان واشنگتن -
 دا  کميته حمایت از کارگران ایران تورنتو کانا-
 

 شيراز تجمع مجدد کارکنان کارخانجات مخابراتی راه دور ایران در
 

در شيراز، با تجمع در مقابل این  (ITI)ایران  جمعی از کارکنان کارخانجات مخابراتی راه دور–آسمان دیلی نيوز 
 .خواسته های پيشين خود عنوان می کردند، اعتراض کردند کارخانه، نسبت به آنچه که برآورده نشدن

، منطقه فارس، در این تجمع کارگران با شعارهایی مثل )ایسنا(دانشجویان ایران به گزارش خبرنگار خبرگزاری
مسووالن به  ، خواستار رسيدگی”حق و حقوق کارگر پرداخت باید گردد“و ” معيشت، حق مسلم ماست زندگی، “
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 .درخواست های صنفی خود شدند
در : کار این کارخانه، در حاشيه این تجمع به خبرنگاران گفت می، نایب رئيس انجمن اسال”هاشم شمشيری“

سال گذشته زحمات زیادی توسط مسووالن استانی و کشوری کشيده شد تا منجر به  سال های گذشته به ویژه
 .مصوباتی از طرف هيات دولت شد تصویب

ود که هنوز پرداخت نشده است و  ميليارد تومان ب١۵مبلغ  یکی از این مصوبات پرداخت نقدینگی به:  وی افزود
 .نظارت راهبردی ریاست جمهوری و وزارت صنایع و معادن اختالف نظر وجود دارد برای پرداخت آن بين معاونت

اميد اینکه  کارکنان این کارخانه این همه سختی می کشند، به. از لحاظ بيمه همه مشکل داریم: افزود شمشيری
 .شوند یک سال ونيم مانده تا بازنشستهاکثر یک سال تا  بازنشسته شوند و

 درصد، هفت درصد ٣٠به جای  بدهيم، با توافق انجام شده} حق بيمه{ چون پول نداشتيم: وی اظهار کرد
 .کردیم می دادیم که با عجز و التماس این مجوز را دریافت

جتماعی فارس دیروز اعالم کرد از تامين ا مدیرکل بيمه: نماینده کارگران شرکت مخابراتی راه دور شيراز، ادامه داد
 درصد و بدهکاری های خود ٣٠هفت درصد را قبول نمی کنيم و باید  این به بعد چنانچه استاندار هم نامه بنویسد،

 .کنيم را به بيمه پرداخت
نمی دانيم مسووالن، . به کار عمال قفل شده ایم، نه اميدی به بازنشستگی داریم و نه اميدی:  شمشيری افزود

 نمایندگان و وزرا چه کار می کنند؟
را به شما  ریيس جمهور در رسانه ها اعالم کرد اگر کار شما انجام نشد، وزیران مخابرات و صنایع  :وی ادامه داد

اجرا نمی کنند؟ چه دست هایی در کار  االن بيایند جواب بدهند چرا وزرا مصوبات ریيس جمهوری را. تحویل می دهيم
آمده ولی بعدازظهر می بينيم چيز دیگری از آب درآمده؟ این  ود یکی از مناقصه ها گير شمااست که گفته می ش

 است؟ چه نوع حمایت از کارگران
فن آوری اطالعات مراجعه  شمشيری گفت که  برای حصول نتيجه به وزارت صنایع و معادن و وزارت ارتباطات و

 .خواهند کرد
 ٣٠٠ماه است که پرداخت نشده است و هر از سه چهار ماهی  ١۶ از حقوق برخی کارگران بيش:  وی اظهار کرد

 با این وضعيت چه کار کنيم؟ ما. هزار تومان به ما می دهند
حالی که کارگران همه چيز را به جان خریده اند، شاید این  صنعتی به این بزرگی نابود می شود در: وی ادامه داد

  .دریغ شد در صورتی که حق قانونی و تخصصی ما بودمناقصه از ما  مناقصه به ما برسد ولی این
 

 تجمع اعتراضي آارگران آارخانه چيني البرز
 

  تن از آارگران چيني البرز درمقابل اين شرآت تجمع اعتراضي180روزسه شنبه دوم شهريور  -آژانس ايران خبر
 . برپاآردند

حقوق نگرفته ايم وبه لحاظ معيشتي در  ست آهاآثر ما بين ده تا دوازده ماه ا: يكي از آارگران معترض گفت 
ماه مبارك رمضان فرجي حاصل شود اما همچنان حق وحقو ق  فكرميكرديم شايد در. وضعيت بسيار بدي هستيم 

چرا آه به نان شب محتاج شده ايم اما هيچكس به ما ,چندين بار اعتراض آرده ايم ما تا به حال, ما را نميدهند 
 ”. نميدهد جواب
 .  ادامه يافت1500 به توضيح است آه اين تجمع تا ساعت الزم

 
 اند  ماه است آه حقوق نگرفته4آارگر شرآت توليد آننده آجرنسوز بيش از  800

 
 ماه 4بيش از , هاي نسوز چينندگان مرند  شرکت توليد آننده آجر نسوز و مواد نسوز و آزبست-آژانس ايران خبر

 . داده است آارگر خود حقو ق ن800است آه به 
 . اين آارگران در وضعيت اسف بارمعيشتي به سرميبرند

 
 وضعيت مبهم آارآنان پيمانكاري ساپكو

  
اشتغال   آارگر تغييرخواهد آرد آه با توجه به10بينانه ترين حالت ماهانه وضع استخدامي  براين اساس درخوش

 .وضع استخدامي همه تغيير آند ن نياز است تا ماه زما30 آارگر پيماني در ساپكو در بهترين حال 300نزديك به 
اينكه براي تبديل قرار داد استخدامي آنها به تازگي دستورالعمل   آارآنان پيمانكاري شرآت ساپكو با اعالم-ايلنا

 .است مي گويند شرايط و ضوابط در نظر گرفته شده در اين دستورالعمل بسيار دست و پاگير صادر شده است
به دنبال پيگيري هاي آارآنان و در  :پيمانكاريي شرآت ساپكو درگفت وگو با خبرنگار ايلنا گفتندجمعي ازآارآنان 

صنعتي ايران خودرو، به تازگي بخشنامه اي براي تبديل وضع  راستاي دستورات صريح رييس جمهور و رييس گروه
 دادي صادر شده استپيمانكاري هاي نيروي انساني از پيماني به قرار استخدامي آارآنان مشاغل در

. 
شغلي شده است  اين آارگران هرچند ابالغ اين دستورالعمل باعث اميدواري آنها نسبت به تامين امنيت به گفته

 .آارآنان بسيار دست و پاگير است اما شرايط و مكانيزم هاي در نظر گرفته شده براي تبديل وضع استخدامي
 10درخوش بينانه ترين حالت ماهانه وضع استخدامي   اساسبراين: آارآنان پيماني شرآت ساپكو مي گويند

 30 آارگر پيماني در مجموعه ساپكو در بهترين حال 300به اشتغال نزديك به  آارگر تغيير خواهد آرد آه با توجه
 .نياز است تا وضع استخدامي همه مشموالن تغيير آند ماه زمان
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مول درابتداي تبديل وضع استخدامي بايد حداقل سه ماه به موضوع آارگران مش به گفته آنها صرفه نظر از اين
 .قراردادي و آزمايشي آار آنند تا صالحيت آنها تاييد شود صورت

 اين شروط دست و پاگير در حالي دردستورالعمل گنجانده شده است آه هر يك از آارآنان :اين آارآنان مي گويند
خود را نشان  سابقه آار در شرآت ساپكو صالحيت شغلي سال 10مشمول به طور متوسط با داشتن نزديك به 

 .داده اند
ايجاد استرس و فشار رواني به آارگران مشمول  چنين شرايطي تنها باعث: آارآنان پيمانكاري ساپكو مي گويند

 مي شود
 

 دستگيرى کارتن خوابها توسط مزدوران انتظامي
 

کارتن  وران انتظامي با حمله و هجوم به افراد بىسرپناه ومزد, طي روزهاي اول و دوم شهريور – آژانس ايران خبر
نفر از کارتن خوابها دستگير شدند  ٧۴درحمله و هجوم به اين نگون بختان . خوابها شمارى از آنها را دستگير کردند

 .شود  پسر بچه نيز ديده مى٣که در ميان آنها دو زن و 
نفر تحت عنوان اراذل  ۵٢ حله خزانه تهران صورت گرفت،همچنين در حمله وهجوم ديگري که صبح سه شنبه در م

 .و اوباش دستگير و روانه زندان شدند

 حذف ايران از خط لوله نابوکو قطعی شد 

کنسرسيوم نابوکو، قصد دارد با انتقال گاز حوزه خزر، : شهریور آمده است 4در سحام نيوز به نوشته سایت 
“ اشتيمه روسلند”برپايه گزارش پايگاه اينترنتی . سيه را پايان بخشدوابستگی مطلق کشورهای اروپائی به گاز رو

اعضای کميسيون مديريت خط لوله نابوکو اين هفته برای تصحيح و تکميل متن قرارداد اين پروژه ) صدای روسيه(
تان و عراق تامين در پايان اين نشست، تاکيد شد که گاز مورد نياز نابوکو از آذربايجان، ترکمنس. در آنکارا گرد آمدند

 . خواهد شد
 دليل حذف ايران 

اعضای کميسيون مديريت نابوکو همچنين تاکيد کرده اند که خط لوله نابوکو از خاک ايران عبور نخواهد کرد و ايران 
، “شرايط سياسی فعلی”کميسيون معتقد است که با توجه به . ضمنا جزو تامين کنندگان گاز آن نخواهد بود

منظور کميسيون محدوديت هائی است که تحريم های بين المللی ايجاد کرده . ان ممکن نيستهمکاری با اير
 . اما برخی از کارشناسان معتقدند که حذف ايران از پروژه نابوکو، تحقق اين طرح را در بنياد دشوار مي کند. است

در اين متن آمده . ه استبه رغم بدبينی کارشناسان، قطعنامه نشست آنکارا، بسيار خوش بينانه تدوين شد
نابوکو، پروژه ای است با منابع تامين کننده گاز بسيار متعدد و نيازی ندارد که روی يک تامين کننده واحد «:است

حوزه خزر و خاورميانه، که با بزرگترين ذخائر گاز جهان توان بالقوه صدور گاز به اروپا را دارند، نقش . حساب کند
 » .طرح نابوکو خواهد داشتمهمی در موفقيت و قطعيت 

خط لوله نابوکو قرار است بدون عبور از خاک روسيه، از طريق مرزهای گرجستان يا عراق وارد خاک ترکيه شود و 
گازپروم، کنسرن دولتی روسيه که در حال حاضر صدور گاز به اروپا را در انحصار . گاز را به بندر سيحان برساند
به همين دليل مي کوشد مانع همکاری .  که مي تواند به اين انحصار پايان دهددارد، نابوکو را رقيبی مي داند

 . خريداران اروپائی با نابوکو شود
 کارشکنی روس ها 

والری نستروف . روس ها مي کوشند نقش سياسی نابوکو را نسبت به نقش اقتصادی آن برجسته تر نشان بدهند
از جمله کسانی است که اين نظريه را رواج “ رويکا ديالوگت”تحليلگر سرشناس رشته نفت و گاز شرکت روسی 

اما کامال روشن . خيلی چيزها درباره نابوکو هنوز روشن نيست«:او درباره نشست آنکارا گفته است. مي دهد
 » .است که اين پروژه سهامدارانی کامال جدی دارد و از پشتيبانی سياسی جدي تری برخوردار است

وسي، احتمال دارد طراحان نابوکو در سال جاری به يک تصميم بنيادی برای آغاز مرحله به نظر اين تحليلگر ر
وی معتقد است که در مجموع . اجرائی طرح برسند، اما ممکن هم هست که اين تصميم به تاخير بيافتد

 » .روسيه بهتر است“ زود استريم”چشم انداز خط لوله 
قرار است گاز روسيه و بخشی از گاز حوزه خزر را از طريق بلغارستان خط لوله زوداستريم، به عنوان رقيب نابوکو 

. شرکت های گازپروم روسيه و انی ايتاليا شرکای اصلی اين طرح هستند. و رومانی به ايتاليا و اتريش برساند
 .  ميليارد يورو پيش بينی شده است٢۴ تا ١٨هزينه آن بين 

 ايران، جانشين بالقوه آذربايجان 
به گزارش اين نشريه . در آلمان نيز تاييد کرده است“ ويرتشافت بالت”ن از پروژه نابوکو را، پايگاه اينترنتی حذف ايرا

 ميليارد متر مکعب گاز از حوزه خزر به ٣٠ ميليون دالری نابوکو، بايد ۵٠٠ ميليارد و ٣اينترنتي، با احداث خط لوله 
 منابعی را که برای ٢٠١٧ين کننده گاز نابوکو قرار است در سال آذربايجان به عنوان بزرگترين تام. غرب پمپاژ شود

 . نابوکو در نظر گرفته شده مورد بهره برداری قرار دهد
رهبری ايران همواره برای مذاکره با طراحان . ايران، جانشين بالقوه آذربايجان است«:ويرتشافتس بالت مي نويسد
با اين حال، اعضای .  بيليون متر مکعب برآورد شده است٢٨ ذخائر گاز ايران. نابوکو تمايل نشان داده است

 . آنکارا به توافق رسيدند که با ايران همکاری نکنند)  اوت٢۵(کنسرسيوم نابوکو در نشست ديروز 
 

 جواد طالعی
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 گزارش تجمعی اعتراضی عليه زندانی کردن کارگران در ایران : استراليا
 
 

 استراليا تجمعی در مرکز شهر سيدنی و در –بستگی با کارگران ایران  آگوست امسال، کميته هم١٣روز جمعه 
مقابل تاون هال آن در اعتراض به رژیم جمهوری اسالمی ایران در رابطه با کارگران زندانی و سایر زندانيان 

مراهی اعضای این کميته و به ه. سياسی و زندگی زیر سرکوب مردم ایران در دوران حاکميت این رژیم برگذار کرد
در این تجمع که به مدت سه . عده ای دیگر از ایرانيان و رفقای استراليایی در این کمپين ایستاده شرکت کردند

ساعت و در ساعات شلوغ و پر تراکم مرکز شهر برگذار شد، پالکارد هایی از عکس کارگران زندانی و شعارهایی 
چه ای بزرگی که خواستار آزادی زندانيان سياسی و برای آزادی آنها نوشته شده بود و همچنين شعار های پار

 .بویژه کارگران که تنها به جرم تشکيل اتحادیه هایشان دستگير شده بودند، نوشته شده بود
در فواصل کوتاهی، دو تن از رفقای شرکت کننده، قسمت هایی از بيانيه این کميته را از طریق بلندگو برای 

د نسخه از بيانيه کميته به زبان انگليسی در ميان مردم پخش شد و بيش از در حدود چند ص. رهگذران خواندند
دوستان شرکت کننده با مردم . صد نفر از مردم، نامه دسته جمعی اعتراض به این دستگيری ها را امضا کردند

اگری رهگذر که تعداد بسيار زیادی بودند به گفتگو می نشستند و با توضيح علت برگذاری این کمپين به افش
 .هایی در باره وضعيت فالکت بار مردم در ایران پرداختند

با توجه به این که .  بعد از ظهر شروع شده بود تا تاریک شدن هوا ادامه یافت٣این تجمع اعتراضی که از ساعت 
ً برخورد مردمی که در مکان تجمع ما گرد آمده بودند به این تجمع اعتراضی و به مسئله کارگران ایران کامال                                                                                                  

 . حمایتی بود و مورد استقبال آنها قرار گرفت
به دفاع از مبارزات عدالت : " کميته برگذاری در اطالعيه اش خطاب به ایرانيان آزادیخواه سيدنی چنين نوشته بود

جنبش کارگری در ایران در زیر شدیدترین سرکوب ها قرار گرفته و جمهوری اسالمی . طلبانه کارگران ایران برخيزیم
هت خاموش کردن صدای خواسته ها و اعتراضات کارگری در ایران دست به دستگيری و محاکمات فعالين آن در ج

در شرایطی که زندان . مبارزات کارگران هميشه پيشتاز پيکار مردم بوده است. در بی دادگاههای خود زده است
مانند آقایان منصور اسانلو، ابراهيم های رژیم اسالمی پر است از فعالين کارگری و آزادیخواهان کشور و کسانی 

مددی، رضا شهابی و صدها فعال دیگر جنبش کارگری، زنان، دانشجویان، خلق های تحت ستم که سالها ست 
، تجمع اعتراضی "کميته همبستگی با جنبش کارگری ایران"در سياهچال های رژیم به اسارت گرفته شده اند، 

ما همه نيروهای . ی فعالين کارگری و دیگر آزادیخواهان بر پا می کنددر دفاع از جنبش کارگری و بخاطر آزاد
سياسی، هواداران جنبش کارگری و مردم آزادیخواه را به شرکت در این تجمع اعتراضی فرا می خوانيم و 

 ."دستشان را می فشاریم
ین حزب برای انتخابات در طول مراسم دو تن از اعضای استراليایی، حزب کمونيست استراليا و همچنين کاندید ا

نسبت به متن ) بعلت ترجمه( بيانيه پایانی کميته با اندکی تفاوت. جاری، حضور داشتند و ما را یاری می دادند
 :انگليسی چنين بود

 مردم آزادیخواه و عدالت طلب سيدنی
ران های خود را امروز در ایران کارگران تحت حاکميت رژیم سرمایه داری جمهوری اسالمی یکی از سخت ترین دو

می گذرانند، اتحادیه های کارگری و تشکالت مستقل کارگری واقعی وجود ندارد زندان های جمهوری اسالمی از 
فعالين و مدافعين کارگری و چپ و کمونيست پر شده است، تاکتيک رژیم برای سرکوب خواسته های کارگری، 

 این تاکتيک فرسایشی که با هدف خسته کردن فعالين بگيرو ببند، زندان و بعد از مدت طوالنی آزاد کردن است
کارگری در داخل و خارج به کار گرفته شده است خوشبختانه نتوانسته است که مبارزین کارگری ما را به عقب 

رژیم با سبعيت یک دیکتاتوری سرمایه داری هارسعی کرده است که تمام سندیکا ها و اتحادیه های خود . براند
امروزه تقریبا تمام فعالين کارگری و آزادیخواهان یا در زندان هستند یا از کار .  را قلع و قمع کندجوش بوجود آمده

بطور دائم . هنوز اسانلو و مددی و شهابی در زندان هستند. اخراج شده اند و یا زیر فشار تهدید و ارعاب قرار دارند
دان افکنده شده یا مورد بازخواست نيروهای  سياسی کارگران به زن–معترضين کارگر و مدافعين حقوق صنفی 

سعی به ) بخوان امنيت سرمایه و امنيت این رژیم ضد کارگر( آنها با مهر اقدام عليه امنيت ملی. امنيتی قرار دارند
برای دفاع از حقوق کارگران از جمله حق ایجاد تشکل های مستقل . خاموش کردن صدای اعتراضات کارگری دارند

ميت شناختن حقوق عادالنه و مناسب برای آنها ، و بخاطر حفظ شئون انسانی و همبستگی کارگری، به رس
طبقاتی کارگری، ما امروز این جا جمع شده ایم تا اعتراض خود را نسبت به ادامه زندانی بودن زندانيان سياسی 

 .درخواست های اوليه ما بدین قرار هستند. و بویژه زندانيان کارگر اعالم کنيم
 سياسی کارگری باید برسيمت شناخته شده و این تشکالت اجازه –ق ایجاد تشکالت مستقل صنفی ح. ١

 . فعاليت آزادانه پيدا کنند
پشتيبانی کرده و خواهان فعاليت ... از هر تشکل دموکراتيک و مترقی زنان،دانشجویان، نویسندگان، معلمان و. ٢

 .آزادنه آنها هستيم
 .  باید در مسئله تعيين حداقل دستمزد ساليانه جزء تصميم گيرندگان باشندنمایندگان واقعی کارگران. ٣
اخراج شدگان از کار با پرداخت غرامت به سر کارباز گشته و تامين کار و امنيت برای همه باید برسميت . ۴

 شناخته 
 . کارگران خارجی و مشخصا افغانی باید شامل این قانون شوند.شده و اجرا گردد. ۵
ری اسالمی باید از نهادهای کارگری جهانی اخراج شده و جمهوری اسالمی برای قبول مقاوله نامه جمهو. ۶

 های 
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 . کارگری جهانی و اجرا آن تحت فشار گذاشته شود. ٧
 .تمام زندانيان سياسی و عقيدتی باید بدون هيچ قيد وشرطی آزاد شده و به سرکارهای خود بازگردند. ٨
کارکودکان و اقدامات جزائی عليه آنان باید فورا . واقعی در حقوق اجتماعی باید اجرا گرددبرابری زن ومرد بطور . ٩

 .متوقف شود
 

 گزارش تظاهرات ایستاده در دفاع از کارگران زندانی در لندن 
 

 در به دعوت کارزار اتحاد بين المللی در حمایت از کارگران) ٢٠١٠ آگوست ٢٠برابر با  (١٣٨٩ مرداد ٢٩در روز جمعه 
تظاهرکنندگان .  بریتانيا تظاهراتی در مقابل سفارت جمهوری اسالمی ایران در شهر لندن برگزار شد-ایران 

خواستار آزادی بدون قيد و شرط رضا شهابی، منصور اسانلو، ابراهيم مددی و دیگر فعاالن کارگری زندانی و کليه 
 . زندانيان سياسی و عقيدتی شدند

اهرات با پوشيدن تی شرت هایی که عکس های اسانلو و شهابی بر روی آن نقش شرکت کنندگان در این تظ
 .بسته بود اعتراض خود را به دستگيری فعاالن کارگری نشان دادند

 
  بریتانيا-اتحاد بين المللی در حمایت از کارگران در ایران

 عالم موجودیت صندوق یاران ا
 

 ابعاد جدیدی به خود ١٣٨۶سط جمهوری اسالمی از آذر ماه پيگرد، سرکوب، شکنجه و کشتار آزادی خواهان تو
تعدادی زیادی مبارز آزادی خواه، که اکثرا از حرکت دانشجویان آزادی خواه و برابری طلب بودند . گرفته است

. عده ای هم مجبور به خروج از کشور گردیدند و اغلب به ترکيه و عراق رفته اند. دستگير و زندانی شدند
 . ی، امنيتی و حقوقی ای که در مقابل این عزیزان قرار گرفته توضيح زیادی نمی خواهدمشکالت مال

 سال گذشته با پيشقدمی یکی از دوستان در جریان کار و ٣عده ای از تشکيل دهندگان صندوق یاران در
 . مشکالت این پناهجویان قرار گرفته ایم

برخی سازمانهای .  دولت ترکيه تحت فشار بوده اندآنها از جانب عوامل جمهوری اسالمی و همچنين ماموران
سياسی هم با سواستفاده از مشکالت مالی و انتقالی این عزیزان، زندگی را بر آنان در این دوره انتقالی سخت 

. در این سه سال سعی کرده ایم که بطور فردی یا چند نفره در حد امکان به یاری این عزیزان بشتابيم. کرده اند
وجه به ادامه و گسترش پيگرد آزادی خواهان و فعاالن چپ به این نتيجه رسيده ایم که احتياج به امکانات اما با ت

 . بيشتری است که به تنهائی قادر به تامين حتی بخش قابل توجهی از آن هم نيستيم
امه کار کمک اینست که فکر کردیم این مشکل را بطور علنی مطرح کرده و از عده بيشتری برای یاری رسانی اد

این عزیزان پناهجو نباید احساس . ضميمه این نوشته، موازین کار صندوق یاران به اطالعتان می رسد. بطلبيم
 ! به جمع صندوق یاران بپيوندید. به یاری آنان بشتابيد. تنهائی کنند

 
  ٢٠١٠ اوت ٢۴
 

  ٢٠١٠ اوت ٢۴یاران صندوق در تاریخ 
 

، ایرج جنتی عطائی، ایرن رضازاده، بی برگ کویر، پروین اشرفی، . اليزابت ک، ارژنگ مانی، آرش کمانگر،.آذر ن
، زیبا سحابی، .، رضا جعفری، رویا ف.درویش، جعفر رسا، حميد آ. پری تبریزی، ترانه آزادی، تقی پاک ایمان، ج

به مشکين، سعيد زمانی، سيامک جهانبخش، سيامک مویدزاده، صفار ساعد، فرهاد بشارت، مازیار ماهان، محبو
، مهناز سيروس، نازلی پرتوی، نيلوفر شيد .محمد شمس، محمود بيان، محمود معمارنژاد، مراد عظيمی، مهدی ز

  مهر
 

 صندوق یاران 
صندوق یاران برای جمع آوری یاری مالی و ارسال آن برای پناهجویان آزادی خواهی که مورد حمایت احزاب 

 . می یابدسياسی و نهادهای دیگر نيستند موجودیت 
برای شروع کار صندوق، ایرج جنتی عطائی، پروین اشرفی، ترانه آزادی، فرهاد بشارت، محمد شمس و مهناز 

پس از این مدت .  ماه به عنوان هيات امنای موقت آن مسئوليت بعهده بگيرند۶سيروس داوطلب شده اند که تا 
 صندوق انتخاب و به مجمع عمومی بعدی هيات امنای صندوق هر شش ماه یک بار توسط مجمع عمومی یاران

 . جواب گو خواهند بود
تمام مبالغ جمع آوری شده، اعم از . صندوق یاران یک شماره حساب رسمی دارد که به اطالع عموم می رسد

سهم یاری ماهيانه یاران صندوق یا مبالغ دیگری که در موارد و مناسبت های مختلف از دیگران جمع آوری 
مورد و ميزان یاری رسانی مالی به پيشنهاد کتبی یاران صندوق و تصميم .  حساب باید واریز شوندميشود، به این

هيات امنا از ميان خود یک نفر خزانه دار را برای رسيدگی به . هيات امنا تعيين شده و ارسال خواهد گردید
 . يرونی انتخاب خواهد کردحساب، ارسال کمک ها و تهيه ليست مبالغ جمع آوری و ارسال شده برای اعالم ب

مبالغ دریافتی صندوق هر سه ماه یکبار با درج اسامی یاری دهندگان و مقادیر آن در یک یا چند سایت یا نشریه 
مستعار که برای هيات امنای (یاری دهندگان می توانند از اسامی مستعار یا حقيقی . علنی، اعالم خواهد شد
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مبالغ ارسالی هم به همين ترتيب هر سه ماه یک بار همراه با اسم واقعی . ، استفاده کنند)صندوق معلوم باشد
 .  خواهند شدیا مستعار گيرنده در همان سایت ها یا رسانه ها اعالم

یاران جدید با معرفی یکی از یاران .  یورو است١٠سهم یاری ماهانه در صندوق یاران برای هر فرد معادل حداقل 
  .نددصندوق می توانند به آن بپيو

هر وقت و به هر دليل صندوق یاران نتواند به فعاليت خود ادامه بدهد، هيات امنا تشکيل یک مجمع عمومی فوق 
هيات امنا تاریخ . انحالل صندوق یاران با رای دو سوم یاران آن قطعيت خواهد یافت. العاده را فراخوان خواهد داد

ع آن در بين متقاضيان واجد شرائط را در رسانه ها اعالم اتمام فعاليت صندوق یاران، موجود ی صندوق و توزی
 . خواهد کرد

 
 : آدرس بانکی صندوق یاران

Name of the Account holder: Mahnaz Syrus  
Name of the bank: COMDIRECT  

IBAN (Account number :(DE96200411550529453300  
BIC (Bank Code): COBADEHD055  

Reference :Sandogheyaran  
 

 : آدرس الکترونيکی صندوق یاران
com.gmail@sandogheyaran  

 
 است شرآت ورقكاران سه ماه است آه حقوق آارگران خود را نداده

 
ارگران خود سه ماه است آه حقوق آ تبريز,  شرکت ورقکاران در استان آذربايجان شرقي–آژانس ايران خبر 

معوقه خود بوده اند اما تاآنون پاسخي به آنها داده نشده  آارگران دراين سه ماه پيگير حقوق هاي. رانداده است 
   آارگر دارد110اين آارخانه . اوضاع اسف بار معيشتي به شدت در رنجند  آارگران اين شرآت از. است 

. 
  است گران خود را نداده ماه است حقوق آار5شرکت توسعه و صنعت آذربايجان 

 
نفر از آارگران خود حقوق نداده  70 ماه است آه به 5” شرکت توسعه و صنعت آذربايجان  ”–آژانس ايران خبر 

 . عيدي سال گذشته رانيز طلب دارند از% 50اين آارگران عالوه بر حقوق هاي معوقه . است 
در گذشته دستگاه هاي کشاورزي و ” ذربايجان و صنعت آ شرکت توسعه”به گزارش خبرنگار آژانس ايران خبر

 . دچار بحران شده است ولي اکنون, کمباين توليد ميکرد
 

 پارس ایران، پوشش، و سرگردانی خانواده علی خوشبخت
 داری گيالن فعاالن ضدسرمایه

 نساجی پارس ایران
 

ه نيمه فعال، که کارگرانش سال های دراین کارخان.  رشت قرار دارد–الکان   جاده5نساجی پارس ایران در کيلومتر 
  کارگر که در حدود دو سال پيش بازنشسته شده53 را تحمل کرده اند، 1383برف سنگين سال  بحران پس از

ماه پيش توانستند  بودند پس از مدت ها وعده های سرخرمن جواد افراشته مالک و کارفرمای کارخانه حدود یک
کارگران بازنشسته بابت مطالباتشان  البته افراشته به.  دریافت کنندمفاصاحسابشان در مورد بازنشستگی را

طریق بخش اداری کارخانه به کارگران بازنشسته خبر داد  وی چندین روز پيش از. چک های مدت دار داده است 
ً                    که فعال  چک ها را خرج نکنند  این مسئله مربوط به چک هایی می شود. چون در حساب وی موجودی وجود ندارد      

فروخته ایم و  ما چک ها را در بازار“: کارگران پاسخ دادند . به بعد می بایست نقد می شد 28/5/89 که از تاریخ
ً          به ما ربطی ندارد که در حسابت موجودی هست یا نيست و احتماال  خریداران چک ها در صورت خالی بودن                                                         

ضد کارگر با توجه به مطالبات کارگران که از افراشته  الزم به ذکر است که” .حسابت آن ها را برگشت خواهند زد
 .ميليون تومان است به آن ها چک های مدت دار تا هشت ماه دیگر داده است یک ميليون و پانصد هزار تا چهار

 8از این تعداد، . طلبکارند  نفر است، همچنان بابت دستمزد خود از افراشته12کارگران شاغل، که تعداد آن ها  اما
 نفر دیگر که استخدامی هستند هریک بيش 4تومان و   ميليون4 الی 5/3دادی هستند هریک در حدود نفر که قرار

ً                                                          طور که قبال  در خبرهای این کارخانه خوانده اید، افراشته سال ها به نام  همان.  ميليون تومان طلبکارند2از           
های   و صنایع و معادن وامکارخانه نساجی پارس ایران از بانک های مختلف مانند ملی ، ملت ورشکستگی

نساجی آمل ، گلتافت شهر  ميلياردی دریافت کرده و آن ها را در مناطق دیگر مانند آلومينيوم سازی اراک ،
بار پرداخت و مطالبات کارگران شانه خالی می  سرمایه گذاری کرده و در مقابل هميشه از زیر… صنعتی رشت و 

وی . ماموران امنيتی و نيروهای انتظامی را به جان کارگران می انداخت کرد و هنگام اعتراضات مستمر کارگران،
 . حمایت کروبی، شيخ اصالحات، بوده است همواره مورد

 نساجی پوشش
 انزلی قرار دارد در جریان حادثه ریزش برف سنگين در سال – جاده رشت 3حدود  کارخانه پوشش که در کيلومتر

 انزلی –جاده رشت  بعد، کارگران جهت دریافت مطالباتشان بارها مسير اصلیاز آن تاریخ به . تخریب گردید 1383
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و سایر نهادهای دولتی مراجعه کردند که در  را به عنوان اعتراض مسدود کردند و یا به استانداری، صنایع و معادن
 توانستند پاداش بازنشسته شدند و حتی تعدادی از آنان با فروش ضایعات طول این مدت تعداد زیادی از کارگران

پوشش  مطالبات معوقه خود را احيا کنند تا این که کارخانه به عنوان کارخانه ورشکسته تحت بازنشستگی و یا
 .شرکت دولتی آتيه دماوند و بانک صنایع و معادن قرار گرفت

بيش از  در اداری و نفر در کا40کارگر در این کارخانه حضور دارند، که سی نفر آن ها نگهبان،  137هم اکنون حدود 
که حقوق و دستمزد کارگران  الزم به ذکر است.  نفر نيز در حال بازسازی کارخانه جهت راه اندازی هستند65

شود و قرار است در ابتدا بخش ریسندگی و سپس  توسط شرکت آتيه دماوند و بانک صنایع و معادن پرداخت می
ً  ته فومنات را با تمامی دستگاه های آماده به کارش قبال  کارخانه ورشکس آتيه دماوند. بافندگی آن فعال شود                                                  

 .تا این کارخانه را در زنجير توليد کارخانه پوشش قرار دهد خریداری کرده
  کارگر کار می کردند و از اولين و فعال ترین کارخانه ها در زمينه ایجاد5000حدود  57در پوشش قبل از سال 

علت کيفيت خوب  در ضمن، زمانی پوشش محصوالت نساجی خود را به.  بود57شوراهای کارگری پس از انقالب 
به سرنوشت کارگرانش در باتالق  اما امروزه همچون سایر کارخانه های نساجی بدون توجه. اش صادر می کرد

 . ورشکستگی و اخراج کارگران نشسته است
 خانواده علی خوشبخت پس از مرگ دلخراش وی سرگردانی

گلسار رشت و تحت پوشش شرکت سبز زیور، درحالی که شبانه   شهرداری منطقه یکعلی خوشبخت، کارگر
آن بر روی وانت نيسان بود به کابل آویزان مخابرات برخورد کرد که باعث سقوط  مشغول جمع آوری زباله و پاکوب

همان . هستند وخانواده علی هنوز بالتکليف منتظر رسيدگی به پرونده ا. آسفالت و مرگ جانگداز او شد بر سطح
ً                                                     طور که قبال  گفته ایم، جمشيدی کارفرمای شرکت سبز زیور تقصير را به گردن مخابرات و مخابرات تقصير را به           

مقدماتی مسئول حادثه را پنجاه پنجاه مخابرات و شرکت سبز  در نهایت، گویا دادگاه. گردن شرکت می انداخت
  در حدود یک ماه می گذرد و هنوز خبری از کارشناسی ادارهبه کارشناسی کرده که زیور دانسته و آن را موکول

کارگر جان باخته  راهنمایی و رانندگی و کارشناسی دادگستری در این زمينه نيست و خانواده علی خوشبخت
 .هستند شرکت سبز زیور همچنان سرگردان دادگاه و سيستم کاغذ بازی آن

 
 گذشته            ُ      ی تابعه در ن ه سالوضعيت کارمندان و کارگران وزارت نفت و شرآتها

  کارگر شرکت ملی حفاری-پيمان
 

توسط یکی از کارگران آگاه شرکت ملی حفاری در خوزستان برای ما ارسال   این گزارش–توضيح وبالگ پروسه 
گرامی پيمان،  از رفيق. اميدواریم که این گزارش مورد توجه و نقد و بررسی فعاالن کارگری قرار گيرد .شده است

 .ارسال این گزارش سپاس گزاریمبرای 
منابعی هستند آه هميشه برای به دست آوردن آن بين تمام آشورهای دنيا رقابت  نفت و منابع نفتی از جمله

هر رو  داشته و آشورهای دارنده ی آن هميشه مورد طمع قدرت ها و آشورهای پيشرفته هستند و به وجود
 . های جهانی قرار گرفته و می گيرندهميشه به نوعی مورد تجاوز و سيطره ی قدرت 

آشورهای عراق، ایران،  این وضعيت در آشورهای در حال توسعه و دارنده ی این منبع عظيم درآمد هم چون
آه به جرات می توان گفت علت اصلی  آشورهای عربی حاشيه ی خليج فارس به وضوح دیده می شود به طوری

عظيم عراق و منطقه ی خاورميانه بوده و هست، چرا که در  ع نفتیحمله ی امریكا به عراق دست یابی به مناب
انسان و انسانيت هيچ ارزشی برای سرمایه داران و حاکمانش ندارد پس چگونه  نظام پوسيده ی سرمایه داری،

مادی و  می کند کشوری مانند امریکا به  خاطر دمکراسی و آزادی مردم عراق یک دنيا هزینه های منطق قبول
در حال حاضر برای بقای خود از  را بپردازد؟ آشورهای سرمایه داری در جهان هم چون امریكا و دول اروپاییجانی 

 .می آنند تمام توان برای تسلط به این منابع استفاده
از دوران قاجار . دیگران بوده و هست ایران هم به عنوان یكی از دارنده گان این منبع هميشه مورد توجه و طمع

حكومت جمهوری اسالمی است هميشه همين گونه بوده و   دوران پهلوی ها و هم اآنون آه دورانگرفته تا
منابع نفتی و معادن در ایران بوده اند و هيچ یک به فکر مردم کارگر و زحمت کش  حاکمان مرتجع فقط به فکر چپاول

 .نبوده اند ایران
گذشته اگر این ثروت به وسيله ی شاه در  در. رار گرفت صنعت نفت ایران به ویژه مورد چپاول ق۵٧بعد از انقالب 

یغما می رفت، امروزه و در این مقطع از زمان توسط حكومت  جهت تامين اهداف امریكائی ها و اسرائيل به
اهداف شخصی آنان و در شكلی دیگر در جهت اهداف پيشرفت سرمایه داری به  جمهوری اسالمی و در جهت

ِ                                        ز گذشته تا به حال دست خوش  تحوالت بسياری شده است به خصوص در دوره یصنعت نفت ا .یغما می رود                          
صورت آشکار دیده  آنونی آه تحوالت اساسی مناسبات سرمایه داری از باال تا پایين ترین قسمت های آن به 

 .می شود
 استخدامی  وضعيت۵٧بعد از انقالب . بسيار است بحث درباره ی شرکت نفت و آارآنان و وضعيت معيشتی آنان

بسياری ازنيروها چه کارگر و کارمند و چه آارشناس یا غيره به طرق  در این شرآت روند رو به گسترشی یافت و
این شرآت آن هم به صورت رسمی درآمدند تا زمان دولت رفسنجانی آه زمزمه ی خصوصی  مختلف به استخدام

ِ شدن  به عرصه های  پيدا شدن سرو آله ی پيمان آارانصنایع و شرآت ها و باز شدن پای واسطه ها و همين طور    
و شرآت های تابعه ی آن به این  در ابتدا شكل استخدامی در وزارت نفت. مختلف دولتی و اقتصادی، نمودار شد

صورت قرارداد مستقيم با شرآت به استخدام  صورت بود آه آارمندان پس از طی یك الی دو سال خدمت به
خصوصی سازی و سبز شدن پيمان آاران در این ميان عمال این  ی بعد از بحثرسمی دولت در می آمدند ول
استخدام شكل جدیدی به خود گرفت و آن چه آه حاصل این عمل و طرح شد نهایتا از  وضعيت از بين رفت و روند
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ا ایجاد عمال شرآت ب .رفتن حقوق آارگران و آارمندان و ظلم به طبقه ی کارگر و زحمت کش از این گروه شد بين
شانه از زیر بار مسئوليتی آه نسبت به  قراردادهای پيمان آاری و تراشيدن یك واسطه ميان شرآت و آارمند،

و با پرداخت مقادیر آالنی به شرآت های پيمان آاری عمال  آارمند در جهت احقاق حقوق ایشان داشت خالی آرد
ِ                  ن یك طرف قضيه بود ولی طرف  دیگر آه می توان ای. را در این ميان رواج داد نقش واسطه گری و دالل بازی                         

سرمایه دارانی است  بخش وهدف این طرح برشمرد، واریز کردن پول های بی شمار و بيشتری به جيب اصلی ترین
 .آه ازاین ميان به سودهایی آالن می رسيدند

بودند با  توان گفت عده ای خاصاین که چگونه این اقدام انجام می شد؛ این گروه از افراد آه می  حال بپردازیم به
ِ                                                 یاری و حمایت صاحبان  سرمایه و باال دستی ها آه دستی در دولت داشتند عمال نقش مهمی در این رابطه بازی                    

مهم ترین هدف در این بين واریز کردن هرچه بيشتر وجه و  می آردند و آليه ی اقدامات توسط آنان انجام می شد و
آار به این صورت انجام می شد آه شرآت طرح منقاصه ای . قدرت و سرمایه بود  سودهای آالن به دامان صاحبان

وپيمان آاری آه برنده ی  می گذاشت و از پيمان آاران عالقه مند به شرآت در این مناقصه دعوت می آرد را به اجرا
سته به نوع منعقد می آرد و مبالغی را ب این مناقصه می شد طی یك تشریفات خاص قراردادی را با شرآت

                               ِ                         آارآنان را تحت سرپرستی پيمان آار  مورد نظر به آنان معرفی  قرارداد از شرآت دریافت می آرد و شرآت هم
 به عهده ی. …خدمات مربوطه ازجمله دادن حقوق، ریختن حق بيمه، امكانات رفاهی و  درنهایت آليه ی. می آرد

ميان الزم به یادآوری است   آارگر رها می آرد و در اینپيمان آار می گذاشت و خود را از حيث مسئوليت نسبت به
با مکيدن خون کارگر و استثمار هرچه بيشتر این  که مشخصا پيمان کار نيز به  مثابه ی یک بخش خصوصی هميشه

دارد و هيچ گاه طمع این سرمایه داران برای افزودن بر سرمایه و  طبقه سعی بر به  دست آوردن سود بيشتر
 .نمی رسد  پایانثروتشان به

این مناقصات و اجرای آن شرآت داشتند  نكته مهمی آه باید در اینجا ذآر آرد این است آه افرادی آه دربرگزاری
چراآه با وعده ی برنده آردن و تقلب در برگزاری مناقصات به سود  عمدتا سودهایی بسيار از این رابطه می بردند

این  . ی آردند آه این خود منبع درآمد خوبی بود برای این گروه از مدیرانآنان رشوه دریافت م پيمان آاری خاص، از
بيشتری گرفته است به  مسئله از زمان ریاست جمهوری رفسنجانی شروع شد و تا آنون سير صعودی و قدرت

رگران مشكالت عدیده ای را برای آارمندان و آا طوری آه هم اآنون و با توجه به شرایط بسيار بد اقتصادی آشور،
طرح به صورت آرام شروع شد ولی تبعات بسيار سنگينی را برای  گرچه این. محروم به دنبال داشته است 
 درواقع دولت با این آار ضربه ای مهلك و غير قابل. پيمان آاری شرآت به دنبال داشت همه ی آارمندان و کارگران

ِ                            جبران را بر پيكره ی آارگران  شرآت وارد آرد به طوری آه ا صورت های گوناگون می توان  ثرات بسيار منفی آن را به                          
 .امروزه در وضعيت معيشتی این قشر مشاهده نمود

آارگر، پس از دریافت  از موارد ما شاهد این موضوع بودیم آه شرآت پيمان آاری طرف قرارداد با آارمند و در خيلی
ِ                                                       پول  اصلی از دولت و شرآت موردنظر به صورت یك جا از یك طرف و آسر از حقوق آارمند و آارگر بابت بيمه و    

بيمه به شرآت بيمه پرداخت نمی شد و بعد از تسویه حساب آه در  ماليات عمال در بسياری موارد هرگز این حق
ِ               آخر  هر قرارداد با  آارگر انجام می شد، در صورت شكایت آارگر نسبت به عدم پرداخت حق بيمه به اداره ی آار   

 .بند نبود دی برای احقاق حق آنان انجام نمی شد و دست هيچ آس به هيج جاییهيچ گونه اقدام مفي
تصور می آنند آه آارمندان و آارگران  بسياری وقتی نام شرآت نفت و گاز و شرآت های تابعه ی آن را می شنوند

است به خصوص و باال در حالی آه این صورت مسئله و قضيه  این شرآت ها، آارمندانی هستند با درآمدهای آالن
پيمان آاری و رسمی تقسيم شده اند وضعيت بسيار وخيم تری دارند چرا که از  اآنون آه آارمندان به دوبخش

 دولت و از سویی توسط پيمان کار بخش خصوصی استثمار می شوند و با توجه به وضعيت بد طرفی توسط
کيفيت غذا و حتا حذف غذا   حتا پایين آوردناقتصادی کشور، دولت و پيمان کار با کسر کردن از حقوق و مزایا و

 .کمبودهای بودجه و اقتصادی خود را جبران می کند فشار را بر کارگران و زحمت کشان می آورد و بدین ترتيب
کارمندان و کارگران پيمانی این شرآت ها از وضعيت خدماتی و رفاهی بهتری  آارمندان رسمی گرچه نسبت به

می باشند و باید  ن هم گرفتار فاصله های طبقاتی نامتعارف در ميان خود و مدیران مربوطههستند ولی آنا برخوردار
ولی آارمندان . پيمان آاری شرآت نيست  گفت این تبعيضات هم ميان آنان به چشم می خورد وتنها مختص بخش

اهی و مالی و چه از اسفبارتری هستند، چه ازلحاظ دریافت خدمات رف قراردادی و پيمان آاری شرآت، در وضعيت
 از آارمندان و آارگران می شود بسيار شدیدتر وبيشتر از بخش های جفایی آه به این بخش لحاظ امنيت شغلی

 .دیگر است
جمهوری خاتمی تا شروع دولت   به این طرف یعنی از اواخر دوره ریاست٨٠به هرحال این وضعيت از سال 

از انتخاب وزیران گرفته تا معاونين . چشم گيری بودیم اهد تحوالتاحمدی نژاد وجود داشته و ما در شرآت نفت ش
ثباتی و بی برنامه گی دولت داشته، به خصوص این وضعيت در دوران دولت احمدی  آنان آه هرآدام نشان از بی

 . بيشتر به چشم می خورد به ویژه اینكه اآثر وزرای دولت از طبقه ی نظامی می باشند نژاد
مبنی بر رسمی آردن و بهتر   به این طرف، گرچه مصوباتی را٨٠نوان آرد این است آه از سال آن چه آه باید ع

خاتمی و احمدی نژاد داشتيم ولی آن چه آه ما دیدیم و  آردن وضعيت آارمندان و کارگران قراردادی در دولت های
به این وعده نيز مانند صدها آه روزنامه ها و مجالت عنوان آردند و هرگز  مشاهده نمودیم خالف آن چيزی بود

 .جمهوری اسالمی داده شده عمل نشد وعده ی دیگر
شده مبنی بر رسمی آردن آارمندان قراردادی از طرف دولت  به طور آشكار می توان گفت آه روی دستور صادر

آشكاری آه عمل . یا مقامات مربوطه داده می شد آه نفی آننده ی دستور اول بود فی الفور دستوری از طرف وزیر
 .بود دهنده ی عدم ضمانت اجرا و از هم گسيخته گی برنامه های ارائه شده از طرف دولت نشان

می شد تنها و تنها برای این بود آه  نكته ی مهم این آه، سرو صداهایی آه با ارائه ی این مصوبات در شرآت ایجاد
ِ                      به واسطه ی این اقدامات  دروغين راه برای رسمی ِ  ص و آشنایان باز شود و با مخلوط آردن آارمندان  آردن افراد خا                                                                  

بازی  شبهه ای مبنی بر استفاده از قدرت و سوء استفاده ازآن در استخدام و به قولی پارتی دیگر هرگونه شك و
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ِ                                        به هرحال پيمان آاران  کوچک نيز جزء قشری از افراد هستند آه به. از بين برود هرترتيب حقوقشان پایمال شده و                     
 .می شود

طبق آن چه . قبول شرآت برای افراد دارای مدارك آارشناسی می باشد مسئله ی بعدی در ارتباط با مدارك مورد
 شرآت ثبت شده قراردادهای آارشناسی تنها با دارنده گان مدارك مهندسی و مدیریتی و آه در اساسنامه ی

اما از . باطل است  ته از دید شرآتاقتصادی بسته می شود و بستن هرگونه قرارداد برخالف این مسئله و نك
قانون به نفع آنان هميشه و همه جا زیرپا  آن جایی آه هستند آقازاده هایی آه از این اصل مستثنا هستند وعمال

می توان مشاهده آرد آه با غير آن چه آه طبق اساسنامه ی  گذاشته می شود و چه بسيار به وضوح آسانی را
 .داشته و از حقوق باالیی هم برخوردار هستند شرآت است قرارداد آارشناسی

دوران احمدی نژاد از ثبات بيشتری برخوردار بود و می توان گفت امنيت  البته وضع در دوران خاتمی نسبت به
نيست  ميان آمی تا قسمتی برای کارگران و کارمندان پيمانی وجود داشت ولی این به آن معنی شغلی در این

آارهای دولت خاتمی هم  شار بر این قشر آم بود و با این توصيف نمی خواهيم به رویآه حقی ضایع نمی شد وف
قراردادهایی است آه از نظر من باطل و بی  آن چه آه معلوم است باطن پيمان آار و این چنين. سرپوش بگذاریم

 .معناست
عيت پيمان آاران و ایجاد شرایط آليه ی مصوبات و نامه هایی آه در جهت بهبود وض همان طور آه در قبل اشاره شد،

عده ای از مدیران به  برای استخدام آنان در شرآت از طرف دولت یا عده ای ارائه می شد، عمال با آارشكنی بهتر
بخش های مختلف خودداری می شد و این  باد فراموشی سپرده می شد و از اجرای آنان به هرنحوممكن در

 .مبدل می گشت یی بی اثرمصوبات و نامه های اداری به نامه ها
احمدی نژاد، نفت و صنعت و شرآت های  به هرحال بعد از پایان دوره ی ریاست جمهوری خاتمی و آغاز دوران

ِ                         تابعه ی آن دست خوش  بزرگ ترین تغييرات در طی احمدی نژاد با دست گذاشتن به روی این . دوران حيات خود شد                  
مجموعه بزرگ توسط خود و افراد دست چين شده ی خود آرد و به آنترل آل این  بخش تمام تالش خود را برای

پایه ای  دوستان آه می گفت احمدی نژاد با تعویض مدیران و وزرا و نفوذ در بخش های مختلف و قول یكی از
هاشمی و بعد به نظام  شرآت اوال زهر چشمی از مدیران مخالف خود گرفت و ثانيا بزرگ ترین ضربه را به

 . ر زداقتصادی آشو
این مجموعه همانند دانشگاه آزاد و بسياری دیگر از ارآان اصلی نظام  نكته ای آه باید ذآر آرد این است آه آل

نفوذ هاشمی و باند وی بود وعمال احمدی نژاد برای ضربه زدن به هاشمی قلب این سلطه  اقتصادی آشور تحت
ارتباط بودم،  آه با یكی از نزدیكان هاشمی دریادم می آید زمانی . همان شرآت نفت است را هدف گرفت آه

)) شرآت نفت (( می آرد آه این  زمانی آه از نفت و شرآت نفت صحبت به ميان می آمد با غروری خاص عنوان
بود و در این باب عنوان می آرد آه نگرانی نداریم در  مال ماست یعنی مال خانواده ی هاشمی، این عينا حرف وی

طوری حرف می زد آه انگار به طور کلی تمام نفت و گاز این کشور فقط . آنيم يم به آن فكراین بابت آه بخواه
سرمایه داری  به آنان است و مردم ایران هيچ سهمی در آن ندارند و در واقع در حکومت های مرتجع و وفقط متعلق

ان و آزادی فراهم کند مردم را کار و ن این گونه است و به جای این که دولت خدمتگزار مردم باشد و برای آن ها
 . هم چون برده و بنده ی خود می پندارد

تعویض زودهنگام وی و  به عنوان وزیرنفت و” هامانه“از شروع دور اول ریاست جمهوری احمدی نژاد و انتخاب  بعد
 تغيير و مدیران شاهد بود آه به دنبال این قراردادن نوذری به جای وی، شرآت نفت تحوالت بسياری را درسطح

ِ                                تحوالت  زودهنگام مشخص بود آه این موضوع بر روی وضعيت آارمندان و آارگران شاغل هم اثرات منفی خواهد      
با دستور آاری خاص خود می آمد و تعویض وی نشان از عوض شدن دستورات در سطح  چرا آه هر وزیر. گذاشت
 . بود مدیریتی

انقالب می اندازد و احمدی نژاد حداقل  وزیران شاه در دوره ی اوجاین تعویضات پی در پی، انسان را به یاد تعویض 
این جابه جایی مدیران به جز ستادهای اصلی آه در شهرهای بزرگی  اثرات منفی. در این مورد با شاه همانند بود

و  د آببودند بيش ترین ضربه را به آارگران زحمت آشی وارد آورد آه در مناطق ب… شيراز و چون تهران، اصفهان،
 . هوایی چون عسلویه و بنادر جنوبی آشور مشغول به آار بودند

سپاه  نژاد درباره ی نفت وشرآت نفت انجام داد، نقشه ی حساب شده و دقيقی بود آه از طرف آن چه آه احمدی
نظامی بودن آابينه ی  ونظاميان آشيده شده و هدایت می شد به طوری آه خيلی واضح و روشن می توان به

نظاميان به خصوص سپاه را به ارگان های  نقشه ای دقيق و حساب شده آه عمال پای. خابی وی اشاره داشتانت
هرحال بعد از عزل هامانه و نوذری، نوبت به ميرآاظمی رسيد آه  به. اجرایی نفتی جنوب و آل آشور باز می آرد

 . ریو وی فردی بود کامال مطيع فرمان رئيس جمهو این پست را تحویل بگيرد
 نوذری اما دالیل عزل هامانه و

در بخش گاز با ” خط لوله صلح“ درارتباط با عزل هامانه باید گفت آه هامانه عمال از امضای قرارداد معروف
صادراتی خود را به هند و پاآستان با قيمتی خيلی  پاآستان و هند آه برمبنای آن ایران متعهد می شد آه گاز

برساند، سرباز زد و مخالفت ورزید و به نوعی پا را فراتر از خط قرمز ایجاد  به فروشپایين تراز قيمت جهانی آن 
اجرا آرده و قرارداد                                  ِ                            اما نوذری، تا پيش از انتخابات دور  دوم تمام و آمال دستورات را. دولت قرار داد  شده ی ریس

يد ولی با تغيير ناگهانی به امضا رس گازی مذآور در دوره ی وی و با فشار زیاد ازناحيه ی رئيس دولت
ویژه احمدی نژاد بودند و همين طور تغيير جو عمومی آشور  سياست مداران حتا آنانی آه طرف اصول گرایان و به

 زمانی آه در برابر خبرنگاران و اعتراضات مردمی مبنی بر امضای قرارداد مذآور. پرداخت در این دوره به افشاگری
. اختياری نداشته است ه وی انجام داده با دستور شخص رئيس جمهور بود و ویقرار گرفت، عنوان آرد آن چه آ

 . از پست وزارت آنار گذاشته شود ذآر همين نكته آافی بود آه خشم احمدی نژاد برانگيخته شود و وی
 نوذری اوضاع آارآنان شرکت نفت در دوره ی هامانه و

در دوره ی قبل . ميرآاظمی برخوردار بود ری نسبت به دوره یوضعيت آارآنان در دوره ی این دو وزیر از ثبات بيشت



 47

استخدام آارمندان دفتری پيمان آار شرآت نفت آمده بود آه طی  یعنی وزارت نوذری، دستوری از طرف وزیر برای
برگزار می شد و شرآت متعهد می شد آه این آارآنان را از حالت پيمانی به حالت رسمی  آن یك امتحان فرماليته

با تعویض وزیر عمال  آليه ی آارهای مربوطه انجام شده بود و می رفت تا شرایط به سوی بهبود برود ولی. آورد در
اميدی آه در دل آارمندان و کارگران پيمانی  این طرح به فراموشی سپرده شد و رد شد و این دست ردی بود بر

 . شكوفا شده بود
نفت به  ی انتخابش به عنوان رئيس دولت، پایين آوردن هزینه ی شرآتنژاد بعد از اولين دوره  اولين اقدام احمدی

به دولت نداشت و تنها این آارمندان  بهترین وجه بود آه این آار عمال اثرات بدی به روی مدیران رده باالی وابسته
ای حمل و نقل، چنان چه با برداشتن سرویس ه. آن ها را گرفت و کارگران بودند آه اثرات ناشی از این طرح دامان

خدمات رفاهی شرآت، جمع شدن مهد آودك ها از سطح شرآت، جمع شدن  آاهش هزینه های مربوط به
 شرآت نفت و در انتها هم جمع شدن یا ارائه خدمات با وجوه باال و آيفيت پایين در فروشگاه های زنجيره ای

 . رستوران های داخلی شرآت، مشكالت عدیده ای را به وجود آورد
 برچيده شدن مهدهای آودك عمال زنان شاغل را با مشكالت بسياری روبرو آرد و جمع شدن عنوان مثالبه 

بود آه در این  سرویس ها هم خود مشكلی دیگر آفرید و آه آن هم از بين رفتن یك فرصت شغلی برای آسانی
ُ   مسئله ی مهم دیگر در این ميان آاهش دست م زد. بخش مشغول به آار بودند ان و کارگران شرآت بود آه آارمند                                       

هزینه های مربوط به وزارت نفت باید آاهش یابد، عمال اجرا  آن هم قبال از طرف رئيس دولت با بيان این جمله آه
آاهش حقوق پایه، آاهش . طرح بيشتر دامن کارمندان و کارگران پيمانی را گرفت  شد البته اثرات منفی این

دولت در  هی، از بين رفتن موقعيت های شغلی در پی آاهش هزینه یاضافه آاری، آاهش خدمات رفا ساعات
عدم اجرای طرح های نفتی و  بخش نفت و تعدیل نيرو آه خود گرفتاری بيشتری را در پی داشت، تعدیل نيرو و

وفروش نفت ازطرف آشورهای جهان در پی  آاهش سرمایه گذاری خارجی در بخش نفت، تحریم های خرید
خارجی و داخلی عمال باعث شد آه بخش های جنوبی   ناشيانه ی احمدی نژاد در سطحاجرای سياست های

آارگران به خصوص در بخش عسلویه از آار اخراج شده و در پی این اخراج ها  آشور دچار رآود شده و بسياری از
این مسئله از  . نيروی آار آه در سطح وسيعی انجام شد، شاهد اعتصابات گسترده در این ناحيه بودیم و تعدیل

حذف تمام امكانات و آاهش حقوق،  یك طرف و از طرف دیگر عدم تامين امنيت شغلی و فشار برقشر پيمان آارو
جایی آه اعتصاباتی را هم در بخش های اصلی ستادی  نارضایتی را در بخش های مختلف نفت در پی داشت تا

 . می پردازیم شامل شد آه در پایين به چند مورد آن
ارائه ی خدمات در مقابل دریافت وجوه  ی اعالم شرآت مبنی بر جمع شدن رستوران های داخلی شرآت و یادر پ

در بيرون ارائه می شد، بدون تغيير در وضعيت ساعات آاری و  باال آه می توان گفت باالتر از آن چه آه خدمات
یم به طوری  آه در یكی از پراآنده ای را دربخش های مختلف نفت شاهد بود وضعيت حقوقی، اعتصابات

ِ                                               تابعه ی نفت، نسبت به این اقدام  شرآت حدود سه روز اعتصاب را در خصوص استفاده از شرآت های رستوران و                               
تعادل در این رابطه برقرار شد ولی  خدمات ارائه شده ی آن شاهد بودیم؛ بعد از این اقدام آارآنان گرچه آمی

 . شد آه هدف اصلی مدیران بود همان گونه ایعمال آار مثبتی صورت نگرفت و شرایط 
ِ        بخش کارگران و کارمندان  پيمانی                       

نبود  تعدیل نيرو و به قولی خانه تكانی عنوان شد بسياری از آارگران بخش های جنوبی به دليل زمانی آه طرح
تقریبا اعتصابات  اخراج شدند و در پی اعتراضات و… بودجه از قسمت هایی چون عسلویه و پارس جنوبی و

… شهرهایی چون شيراز و تهران و اصفهان و در.  ، بسياری از آنان به دستگاه های امنيتی فراخوانده شدندپراآنده
شد به طوری آه در تهران به تقسيم و جداسازی ریز در درون خود  وضعيت پيمان آاران بسيار وخيم تر از گذشته

عمال   آارمندان و کارگران پيمان آاری از بقيه ی پيمان آارانبا جدا آردن بخش هایی از. شد پيمان آاران دست زده
 . دست ها برای چپاول و استثمار هرچه بيشتراز این قشر باز شد

مدیران  شرآت های تابعه ی نفت این عمل بدون هيچ سرپوشی و بی هيچ ترسی و با حمایت آامل در یكی از
پيمان آاران از گروه اصلی  جمعی از. شاره می آنيم ارشد انجام شد آه در زیر به جزئيات بيشتری از آن ا

قراردادهای جدید و ظالمانه ای به اجبار با آن ها بسته شد  پيمان آاری این شرآت به بهانه های واهی جدا شده و
در پی دستور سرپرست تامين نيروی انسانی به مسئول . منفی بر آنان اجبار شد و تغييراتی با شرایط بسيار

گروه  شرآت، قراردادی جدید با گروهی آوچك از پيمان آاران بسته شد آه طی آن پایه حقوق و یپيمان آار
با گروهی از این افراد  قرارداد آارشناسی آه قبال. ٩ و ٨شغلی به پایين ترین سطح رسيد یعنی گروه شغلی 

 می شد از ليست حقوقی این متعادل آردن حقوق بسته شده بود در این قرارداد لغو شد و آیتمی آه باعث تقریبا
البته حذف چنين آیتمی به طور آل . تومان از حقوق آنان کسر می شد   هزار١٢٠افراد حذف شد آه مبلغی حدود 

آه  حقوقی این گروه اثر منفی بسيار باالیی داشت تا جایی آه به عنوان مثال حقوق یك فرد در بخش های دیگر
محسوسی بر وضعيت   هزار تومان آاهش یافت آه این اثر منفی٣۵٠د  هزار تومان بود به چيزی حدو۵٠٠مثال 

 . معيشتی این گروه از آارگران و کارمندان می گذارد
مدیران  پی این واقعه و برای حل مشكل گروهی از این آارآنان در طی چندین جلسه با مسئولين و به هرحال در

مشكل شدند ولی متاسفانه  د خواهان رسيدگی به اینمربوطه و ارائه ی مشكالت ایجاد شده در پی این قراردا
طور غير مستقيم تهدید به اخراج شدند و  با جواب های ناشایست و بسيار بی منطق مواجه شدند و حتا به

اقتصادی در آشور ترجيحا بسياری از آنان و در نتيجه این اعتراضات  همان طور آه می دانيم با توجه به وضعيت بد
 عمده ی پاسخشان به این گروه این بود آه طبق دستور ارسالی از این به بعد قراردادهای لينمسئو. خاموش شد

شروع می شود آه  آارشناسی حذف می شود و تعدیلی در حقوق دریافتی آارآنان بخش پيمان آاری از این پس
 . آتی خواهد گرفت به دنبال آن دامن گروه های دیگر پيمان آاران را در روزها و ماه های

پيمانی شرآت بعد از ابقای دوباره ی ریاست   آاری کارگران و کارمندان– معيشتی –به طور آل شرایط اقتصادی 
اعتصابات و اعتراضات این آارآنان . به ورطه ی سقوط رسيده است جمهوری احمدی نژاد بسيار بدتر شده است و
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م هم آاری و هماهنگی در بين اعتراض سوی مدیران و دست اندرآاران شرآت و عد با تهدیدهای مختلف از
 . در برقراری اعتصابات گسترده عمال تضعيف این اعتراضات را در پی داشته است آننده گان

خارجی و چه  متاسفانه آشور با تمام بخش هایش در پی تصميمات بی منطق و اساس دولت چه در سطح
رفتن نظام سرمایه داری مذهبی آه  گر با از بينداخلی به جایی رسيده است آه اميدی به بهبود آن نمی رود م

تمام معنا که در آن واقعا طبق تعریف دمکراسی، مردم  اآنون بر آشور حاآم است و برقراری یک دمکراسی به
شاید سال ها طول بكشد آه اقتصاد شكست خورده ی ایران در . حاکم شود حاکم باشند و یک حکومت مردمی

 . ردانش بهبود یابد و اصالح شودناشایست دولت م پی تصميمات
ظلم و گرفتاری مردان وزنانی آه تالش می آنند تا خود و خانواده ی خود را  این گزارش گوشه ی آوچكی بود از

 این گزارش گوشه ای بود از اجحافی آه بر. و اندك سهمی در پيشرفت آشورشان داشته باشند اداره آنند
آشوری آه  ت تا جواب گوی این همه ظلم وناعدالتی شود درآارگران رفته و می رود و آسی هم نيس

 . دولت مردانش فریاد عدالت سر می دهند و سنگ عدالت پيشه گی بر سينه می آوبند
 جهان با اميد به بهروزی مردم سرزمينمان و آارگران و زحمت آشان

 

 آزادی سياسی مستلزم مبارزه با سرمایه داری است
  تشکل کارگریکميته هماهنگی برای ایجاد

 
کارگران خواهان افزایش دستمزدها برای ارتقا یا حداقل جلوگيری از تنزل بی وقفه سطح زندگی افراد جامعه 

چرا؟ زیرا افزایش واقعی دستمزدها به معنای کاهش . دولت این خواست کارگران را برآورده نمی کند. هستند
. کاهش یابد) از جمله سود خود دولت(داران سود سرمایه داران است و دولت نمی خواهد سود سرمایه 

بنابراین، افزایش دستمزد برای ارتقا یا دست کم جلوگيری از تنزل سطح زندگی شهروندان مستلزم وارد آوردن 
 .فشار بر سطح سودآوری سرمایه و مبارزه با سرمایه داری است

دولت . استخدام موقت ملغی شودکارگران خواستار استخدام دائمی و رسمی هستند و می خواهند هرگونه 
نمی ) ازجمله دولت(چرا؟ زیرا در صورت استخدام دائمی، سرمایه داران . این مطالبه کارگران را برآورده نمی کند
اما در استخدام موقت، آن ها می توانند کارگران را به محض رفع . توانند به راحتی کارگران را اخراج کنند

عالوه بر این، . کنند، فارغ از این که بر سر آنان و خانواده هایشان چه می آیدنيازهایشان به خيابان پرتاب 
استخدام دائمی و رسمی به معنای برخورداری کارگران از حقوق و مزایای بيشتر است و سرمایه داران نمی 

این، الغای قرارداد بنابر. خواهند حقوق و مزایای بيشتر به کارگران بدهند، زیرا این امر سود آنان را کاهش می دهد
 .موقت و استخدام رسمی و دائمی کارگران در گرو مبارزه با سرمایه است

کارگران خواهان برخورداری از تامين اجتماعی از جمله حقوق بازنشستگی، ازکارافتادگی و بيکاری برای همه 
ورداری همه افراد جامعه از این چرا؟ زیرا برخ. دولت این خواست کارگران را برآورده نمی کند. افراد جامعه هستند

است، و دولت نمی خواهد سود سرمایه داران ) ازجمله خود دولت(حقوق مستلزم کاهش سود سرمایه داران 
بنابراین، برخورداری همه افراد جامعه از حقوق بازنشستگی، ازکارافتادگی و بيکاری مستلزم مبارزه . کاهش یابد

 .با سرمایه است
دامه داد و مطالبات اقتصادی دیگری چون برخورداری تمام افراد جامعه از مسکن مناسب، می توان این گونه ا

را ردیف کرد که … بهداشت و دارو و درمان رایگان، آموزش و پرورش رایگان، حمل و نقل رایگان، مهد کودک رایگان و
 نظر از تفاوت ها و ویژگی در همه این موارد، صرف. تحقق هر کدام از آن ها نيازمند مبارزه با سرمایه است

هایشان، یک منطق مشترک وجود دارد و آن این است که بين سود سرمایه داران و سطح زندگی کارگران نسبت 
هرچه سود سرمایه داران افزایش می یابد، سطح زندگی کارگران تنزل می کند و، برعکس، : معکوس وجود دارد 

در چنين منطقی، به طور طبيعی این . مایه داران پایين می آیدهرچه سطح زندگی کارگران باال می رود سود سر
نتيجه به دست می آید که تحقق مطالبات اقتصادی کارگران مستلزم اعمال فشار کارگران بر شریان حياتی 

آیا این منطق، و نتيجه طبيعی آن، در مورد مطالبات . سرمایه یعنی رابطه توليد ارزش اضافی یا همان سود است
طبقه کارگر نيز وجود دارد؟ یعنی آیا در مورد مطالبات سياسی کارگران نيز بين سطح مقابله سرمایه سياسی 

داران با کارگران و سطح مبارزه کارگران با سرمایه داران نسبت معکوس وجود دارد و، بدین سان، تحقق آزادی 
برعکس، آن گونه که بسياری از فرقه سياسی طبقه کارگر نيز در گرو مبارزه با سرمایه داری است؟ یا این که، 

است که تازه » دموکراتيک«های رفرميست چپ و راست می گویند، مبارزه برای آزادی سياسی مبارزه ای 
نيروهای مولده سرمایه داری را رشد می دهد تا رابطه اجتماعی سرمایه تقویت و تثبيت شود؟ مثال آیا تحقق 

، اعتصاب، تجمع، تحصن، تظاهرات و راه پيمایی سرمایه داری را تقویت آزادی های عقيده، بيان، مطبوعات، تشکل
می کند یا تضعيف؟ آیا جدایی دین از حکومت و تبدیل دین به امر خصوصی افراد به سود سرمایه است یا به زیان 

 اعدام در آن؟ آیا آزادی زندانيان سياسی مطالبه ای سرمایه دارانه است یا سرمایه ستيزانه؟ آیا الغای مجازات
گرو همراهی با سرمایه است یا مبارزه با آن؟ آیا الغای تبعيض جنسيتی در مورد زنان مستلزم تحکيم سرمایه 

است یا تضعيف آن؟ آیا پایان دادن به نابرابری حقوقی اقليت های قومی و دینی رابطه سرمایه را تقویت می کند 
 یا تضعيف؟

طبقه سرمایه دار و دولت او به . تحقق آزادی های سياسی استهدف مطالبات سياسی پایه ای طبقه کارگر 
حتی در حالتی که رقابت های درونی بخش های مختلف طبقه سرمایه دار . طور کامل از این آزادی ها برخوردارند

یا جنگ قدرت جناح ها و باندهای مختلف حکومت منجر به بيرون رانده شدن این یا آن بخش طبقه سرمایه دار یا 
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مت از قدرت شود و این قدرت به انحصار بخش قدرتمند طبقه سرمایه دار و حکومت درآید، بازهم بخش یا حکو
ثروت و ( بخش های رانده شده از قدرت از این آزادی ها محروم نمی شوند، زیرا آن ها ثروت و امکانات دارند 

ثروت و امکانات می توانند حتی در و با اتکا به این ) امکاناتی که از استثمار کارگران به دست آمده است
این ها حتی اگر به . اپوزیسيون نيز نشریه منتشر کنند، عقيده خود را آزادانه بيان کنند، تشکل بسازند و الی آخر

زندان هم بيفتند دقيقا به دليل برخورداری از ثروت و امکانات، در زندان نيز می توانند از این آزادی ها برخوردار 
ن که کارگران حتی اگر سرکوب هم نشوند، حتی اگر به زندان هم نيفتند، حتی اگر اعدام هم حال آ. باشند

بازهم نفس زندگی برای امرار معاش ) که البته چنين چيزهایی در جوامع سرمایه داری ناممکن است( نشوند 
به . ادی ها محروم می کندیعنی اجبار به فروش نيروی کار برای سير کردن شکم خود و خانواده، آنان را از این آز

عبارت دیگر، طبقه کارگر بيش و پيش از آن که توسط حکومت طبقه سرمایه دار از آزادی های سياسی محروم 
شود به علت اسارت در چنگ رابطه اجتماعی سرمایه یعنی خرید و فروش نيروی کار از این آزادی ها محروم شده 

زادی ها را از توده های کارگر نگيرد آنان بازهم نمی توانند از این حتی اگر حکومت حق برخورداری از این آ. است
حق استفاده کنند، به این دليل ساده که نه وقتش را دارند، نه پولش را و نه توانایی ها و امکانات استفاده از این 

 مجبورند نيروی و این نداشتن وقت، پول، مهارت و امکانات نيز معلول زندگی ای است که در آن کارگران. حق را
اما آیا این بدان معناست که داشتن یا نداشتن حق این آزادی ها برای کارگران . کارشان را بفروشند تا زنده بمانند

حق برخورداری از آزادی های سياسی گام بزرگی به سوی . علی السویه است؟ به هيچ وجه چنين نيست
داری از این حق توان مادی و فکری کارگران را برای مبارزه در رهایی از اجبار به فروش نيروی کار است، زیرا برخور

و همين رویکرد است که جنبش . جهت رهایی از اسارت رابطه خرید و فروش نيروی کار افزایش می دهد
رفرميست ها افزایش توان مادی و فکری . ضدسرمایه داری طبقه کارگر را از جنبش رفرميست ها جدا می کند

حال آن که جنبش ضدسرمایه داری طبقه . ای رشد و تحکيم مناسبات سرمایه داری می خواهندطبقه کارگر را بر
اگر کارگران از حق آزادی بيان برخوردار . کارگر افزایش توان این طبقه را برای نابودی این مناسبات می خواهد

به گوش هم طبقه ای های خود باشند، این امکان به وجود خواهد آمد که مشکالت و گرفتاری های خود را آزادانه 
برسانند، ریشه سيه روزی ها و مصائب خود را بشناسند، عقاید خود را بی ترس و واهمه از زندان و شکنجه و 

اعدام بيان کنند، دروغ ها و وارونه نمایی های سرمایه داران و دولت آن ها را افشا کنند، ستم سرمایه و دولت آن 
اگر کارگران از . اهی و توان فکری خود را برای مبارزه با سرمایه رشد و ارتقا دهندرا به نقد کشند و بدین سان آگ

حق آزادی ایجاد هر گونه تشکل برخوردار باشند، این امکان به وجود خواهد آمد که شورای سراسری و 
 یورش به سطح ضدسرمایه داری خود را به وجود آورند، با تکيه به این تشکل، طبقه سرمایه دار و دولت اش را از

معيشت طبقه خود بازدارند، به ضرب این تشکل افزایش دستمزد و دیگر مطالبات پایه ای خود را به طبقه سرمایه 
دار و دولت اش تحميل کنند و بدین گونه توان مادی و فکری خود را افزایش دهند تا با پيدایش اوضاع انقالبی 

های انقالبی خود را مستقر کنند و جامعه را به سوی الغای ماشين دولتی سرمایه را درهم شکنند، قدرت شورا
اگر کارگران با مبارزه خود دین را به امر خصوصی افراد تبدیل کنند و . بردگی مزدی و کل جامعه طبقاتی پيش برند

با استقرار سکوالریسم به هيچ حکومتی اجازه ندهند که دین و مذهب و به طور کلی ایدئولوژی را در سرنوشت 
ياسی افراد جامعه دخالت دهد، این امکان به وجود خواهد آمد که با رفع تبعيض دینی در قانون و از ميان س

 آحاد کارگران فارغ – که در حکومت دینی با احکام شرعی توجيه می شود –برداشتن نابرابری حقوقی زن و مرد 
اگر .  مبارزه با سرمایه داری افزایش دهنداز اختالفات دینی و مذهبی متحد شوند و بدین سان توان خود را برای

کارگران با مبارزه خود تبعيض جنسيتی در مورد زنان را ملغی کنند، این امکان به وجود خواهد آمد که جنبش 
 اجتماعی خود کنند و -سياسی پرتوان زنان برای رفع تبعيض جنسيتی را تابع مبارزه خود برای رهایی اقتصادی

اگر کارگران بتوانند نابرابری .  برای نابودی رابطه خرید و فروش نيروی کار افزایش دهندبدین سان توان خود را
حقوقی در مورد اقليت های قومی را ملغی کنند، این امکان به وجود خواهد آمد که جنبش های نيرومند قومی را 

 .این رهایی را افزایش دهندتابع مبارزه خود برای رهایی از بردگی مزدی کنند و توان مادی و فکری خود برای 
به این ترتيب، تحقق هر یک از مطالبات سياسی پایه ای طبقه کارگر توان مادی و فکری این طبقه را برای برچيدن 

اما تمام نکته مورد بحث ما در اینجا آن است که خود افزایش توان مادی و فکری . بساط سرمایه افزایش می دهد
ی سياسی مستلزم مبارزه این طبقه با افق ضدسرمایه داری است، زیرا این توان طبقه کارگر از طریق تحقق آزاد

به عبارت . فقط و فقط در صورت کاهش توان مقابله طبقه سرمایه دار و دولت او با طبقه کارگر افزایش می یابد
د در سطح دیگر، همان نسبت معکوسی که در سطح اقتصادی بين سود سرمایه داران و رفاه کارگران وجود دار

سياسی نيز ميان توان مادی و فکری طبقه سرمایه دار برای مقابله با طبقه کارگر و توان مادی و فکری طبقه 
در این توازن مبارزه طبقاتی، هرگونه افزایش توان مقابله . کارگر برای مبارزه با طبقه سرمایه دار وجود دارد

 طبقه کارگر است و، برعکس، هر گونه کاهش توان سياسی طبقه سرمایه دار به معنای کاهش توان مبارزه
بنابراین، تحقق مطالبات . مقابله سياسی طبقه سرمایه دار به معنای افزایش توان مبارزه طبقه کارگر است

سياسی کارگران نيز، همچون تحقق مطالبات اقتصادی او، در گرو مبارزه ضدسرمایه داری با افق الغای کارمزدی 
 .است

 ی برای ایجاد تشکل کارگریکميته هماهنگ
 1389 شهریور 4

 
 گزارشى از کوچه هاى خاکسترى فقر

 
کند نه براى شوهر   گريه مى-:  آمده است خراسان به نقل از روزنامه 89 شهریور 4به گزارش ندای کارگری در 
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 سحر دختران شرمى که براى تهيه افطار و  روز است در بيمارستان بسترى است، نه براى ندارى و٨بيمارش که 
ناراحتى و . امروز را با سيب زمينى سرخ کرده روزه گرفته اند روزه دارش تحمل مى کند و نه براى دخترانش که

. ساله اش است که در خانه مردم کار مى کند تا خرج و مخارج زندگى شان را در بياورد ٢٢غم او براى دخترک 
 .نمى کند  از کودک و سالمند، براى او هيچ فرقىکارى که باشد از نظافت خانه بگير تا نگه دارى هر

 . خواهرش به دست اوست۴براى او پولش مهم است چرا که چشم مادر و 
. مى کشد مادر براى دست هاى او، براى شانه هاى نحيف نرگس است که بار سنگين زندگى را بر دوش گريه

 .يابم وشتن هم نمىآن قدر که فرصت ن. همه اين جمالت يک باره بر سرم آوار مى شود
بود، صداى شانه اش بر دار  تا شوهرم سالم: مى گويد. کنارش مى نشينم، باز او مى گويد و من مى نويسم

داشتيم که روى دار باال مى رفت و خوشحال که زودتر  قالى فضاى خانه را پر مى کرد و ما چشم به قالى هايى
 .د، اما حاال نه صدايى است و نه اميدىزندگيمان رونق مى گير نتيجه زحمتش را مى فروشد و

 را نگاه کنيد و با دست دار قالى را نشان مى دهد که گوشه حياط خانه نيمه کاره رها دار قالى اش: مى گويد
چند ماهى است که  اما. شده است و منتظر دست هاى هنرمند پيرمرد که هر چه زودتر آخرين گره ها را بزند

بيمارستان دل نگران خانواده و مشکالت   روزى است که در٨ه نرم مى کند و حاال پيرمرد با سرطان دست و پنج
نيست و حاال عالوه بر مشکالت خود، بايد هزينه هاى درمان او را  مى داند که براى آن ها پس اندازى. آن هاست
 .مادرى است که مى گويد و من مى نويسم اين قصه غصه.بپردازند

خوراک، هزينه هاى دوا و دکتر شوهرم و حاال هزينه هاى بيمارستان ،   هاى خورد ودخترهايم، خرج خانه، هزينه
 :مى گويد.او عکس و آزمايش مى دهد و من غصه دار از اين که از پس هزينه ها بر نمى آيم هر روز پزشک براى

ت، داش درست است که از همان اوايل، زندگى مان با مشقت مى گذشت و شوهرم درآمد بخور و نميرى
درآمد بخور و نمير هم خبرى  درآمدى که حتى کفاف پرداخت هزينه هاى بچه ها را نمى داد، اما حاال از همان

 .نيست
اى خانم، با هر بدبختى بود همه آن ها فقط : خندد و مى گويد مگر دخترهايت درس نخوانده اند؟ مى: مى پرسم

مدرسه، کفش و لباس و کيف و . يم، مدرسه نرفتندخواندند و بعد هم چون نمى توانست تا پنجم ابتدايى درس
 .مى خواهد که نداشتيم دفتر

 نشد به هر درى زده ام تا گرهى از مشکالتم باز شود اما
هايى که گذشته نيست، غم  غم من حاال براى درس نخواندن بچه هايم نيست، براى ندارى و بدبختى: مى گويد

اصال مى دانيد که . زندگى ام باز کنم، اما نشد زده ام تا گرهى ازبه هر درى که بگوييد . خرج اين زندگى است
از دو ماه . باور کنيد از پسش بر نمى آيم! زندگى چه قدر مى شود؟  سر نان خور و هزينه٧خرج يک زندگى با 

 ن هزار تومان مى شود زندگى کرد؟ مى توا۶٠ ، ۵٠امداد قرار گرفته ام اما با ماهانه  قبل تحت پوشش کميته
بچه ها با سيب زمينى  هزينه بيمارستان را پرداخت؟ ديشب دخترهايم فقط سيب زمينى در خانه داشتند و امروز

 .هايش ميهمان صورتش مى شود سرخ کرده روزه گرفته اند و يک باره صدايش در گلو مى شکند و اشک
  ساله٢٢سنگينى بار زندگى بر شانه دختر 

 گفتيد چه کسى خرج تان را مى دهد؟: مى پرسم.عمق دردش را دريابممن مجالى مى يابم تا  ساکت است و
هنوز نيامده، با  :کدام يک از دخترهايت؟ مى گويد: مى پرسم . - نرگس–دخترم : بغضش مى شکند و مى گويد

باور . گرفته تا نگه دارى از کودک و سالمند از نظافت. مى رود خانه مردم کار مى کند. دهان روزه سر کار است
از صبح تا شب کار مى کند تا زندگى مان . را بر دوش مى کشد  سال دارد و سنگينى بار زندگى٢٢مى کنيد 

مى ! پسر هم داري؟: مى پرسم. من و خواهرهايش چشممان به دست اوست لنگ نماند، مى داند که شب
صبح تا  بچه دارد که اگر ازسه تا . کارگر روزمزد است که در همين خانه با هم زندگى مى کنيم بله او هم: گويد

کنيد از حدود يک سال پيش  باور مى: مى گويد.شب کار کند شکم آن ها را نمى تواند سير کند چه برسد به ما
هايى که از مردم مى گيرم گذرانده ام اما چند ماه  تا حاال که شوهرم مريض است و کار نکرده زندگى را با کمک

خودش پيش . نرگس خودش پيشنهاد داد تا کار کند. نم جواب نمى گيرمز است که نمى توانم، به هر درى مى
 دستم به هيچ جايى بند نيست، خودش گفت مى روم و کار مى کنم تا بابا از بيمارستان مى ديد که. قدم شد

چه قدر شده  هزينه هاى بيمارستان: مى پرسم.و گريه امانش نمى دهد… مرخص شود، اما دست هاى طفلکم 
چيزى هم نداريم که بفروشيم و پول  .نمى دانم اما اگر هزينه ها زياد شود توان پرداخت ندارم: ويداست؟ مى گ

 .است بيمارستان را بدهيم جز اين خانه که سرپناهمان
رسيدن خواهرشان نرگس اند، تا  دخترهايش قد و نيم قد کنار اتاق نشسته اند نزديک افطار است و آن ها منتظر

چند . بيايد دخترى که با سن و سال کمش، شده نان آور خانه منتظرند تا او. رشان رونق بگيردبيايد و سفره افطا
که خانواده براى رفتن به عيادت پدر مهيا مى شوند قرار است نرگس بيايد آن هم  ساعتى به افطار مانده است

را نخورد بگذار  او غم ندارى مابگذار حداقل : پر تا حداقل دست خالى به ديدار پدر نروند مادر مى گويد با دست
کوچه پس کوچه هاى فقر شما را با خود  باز رمضان از راه رسيده و ما در.فقط غم و رنجش از درد بيمارى باشد

که بزنى حرف اول و آخرشان ندارى است، گرچه مشکالتشان  در کوچه هايى که در هر خانه را. همراه مى کنيم
آن ها که سفره هايشان خالى از افطار است و سحرها . قر مشترک اندف يکى نيست اما در مشکالت مالى و

 . خالى تر از آن
 اگر همسرم را براى کار برده باشند سفره افطارمان رنگ دارد

اما . کند مشکالتى که دارد به هر درى زده است تا حداقل دختران نااميد خود را به زندگى اميدوار خديجه با انبوه
زندگى ام بگويم، با ندارى  از کجاى: فته وقتى رشته کالم را به دست مى گيرد مى گويدهيچ کس دستش را نگر

 دختر قد و ۵تا چشم باز کردم . اما نشد. شود هاى شوهرم ساختم و سوختم به اين اميد که زندگى رو به راه
رم کارگر روزمزد است و اصال انگار گليم بخت مرا سياه بافته اند، شوه .نيم قد هم به بدبختى هايم اضافه شدند

 چند وقتى است که بيمارى اعصاب. باشد شب بخور و نميرى براى بچه ها مى آورد وگرنه هيچ سرگذر، اگر کار
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بلند مى شود در  بعد. دارد و قرص مصرف مى کند به همين دليل بعضى روزها سر کار مى رود و گاهى هم نه
است اگر امروز شوهرم را براى کار برده  خودتان ببينيد، خالى: يخچال را باز مى کند و نشانم مى دهد مى گويد

بعد آهى مى کشد خودتان که وضعيت زندگى مان را مى …وگرنه باشند که سفره افطارمان رنگ و بويى دارد
 همين هم نياز به تعمير دارد که پول. هم کميته امداد ساخته وگرنه بى سرپناه بوديم بينيد خانه محقرى که آن را

 .گاز حمام کنيم چند وقتى است آبگرمکن خراب شده است و مجبوريم که با گرم کردن آب روى اجاق. ريمندا
اجاق . کند که حکم آشپزخانه را دارد چاه خانه هم که نشست کرده است و با دست به حياط خلوتى اشاره مى

 اين آشپزخانه است که چاه ظرف و ظروف تمام امکانات خوراک پزى کهنه و قديمي، آبگرمکن خراب و چند دست
 .آن هم نشست کرده است

 مى گويند دختر کوچکم افسرده است دکترها
هزار اميد و آرزو و اين که از ندارى و فقر خانه پدرشان راحت  از کجا بگويم از دو دخترم که به: خديجه مى گويد

رگشتند و شدند سربار پدرشان نشستند و پا به خانه بخت گذاشتند اما با دو بچه ب مى شوند پاى سفره عقد
دخترهايت براى چه جدا  مى پرسم.  نوه اش را هم تامين کند۴که توان اداره ما را ندارد و حاال بايد زندگى  پدرى

 .بيکار بود نمى دانم يکى اعتياد داشت و ديگرى تنبل و: شدند؟ مى گويد
وقتى است که مريض است نمى دانم چه  چند دختر کوچکم فاطمه -اين ها به کنار: کنارم مى نشيند و مى گويد

.  دکترها مى گويند افسردگى دارد-به ريختن مى کند مريضى دارد اما هر وقت سردرد مى شود موهايش شروع
اگر نجاتش نمى داديم مرگش حتمى بود و با دست به دخترک نحيف و  چند بار هم خودکشى کرده است يک بار

 .گوشه اى از اتاق کز کرده و به نقطه اى خيره شده استکند که در  رنگ پريده اى اشاره مى
  سال اما چه فرقى مى کند که چند سال دارى١۶: پرسم چند سال دارى با کمى مکث مى گويد وقتى از او مى

چه : مى پرسم.کنى وقتى قرار است بدبخت باشى و دائم براى تامين خواسته هايت دست پيش اين و آن دراز
اگر درس مى خوانديم که . همين طور تا پنجم ابتدايي، همه خواهرهايم هم:  مى گويدقدر درس خوانده اي؟

 .بدبخت نبوديم
 ام تا به حال لباس نو نداشته

مان خواستگار که مى آيد  خودتان که مى بينيد با اين وضعيت زندگى: مى گويم چرا خودکشى کردي؟ مى گويد
 .تا به حال لباس نو نداشته ام ه اين سن و سالباورتان مى شود که من ب. از خجالت آب مى شويم

 .کهنه همسايه ها و خيرين بوده است لباس هاى من و خواهرانم همين لباس هاى دست دوم و
خوابيدن را دارم پدرم از صبح تا شب کار مى کند باز هم  حسرت لباس نو، درس خواندن و يک شب بدون دغدغه

 .هد چه برسد به لباس و درستواند بد جواب خورد و خوراکمان را نمى
اصال اميدى به آينده ندارم و بعد دست هايش را روى . ايم خيلى وقت است که دور اين چيزها را خط کشيده

اين ها قصه نيست غصه خانواده هايى است که زياد هم از ما دور .ديگر مى رود صورتش مى گذارد و به اتاق
خواسته هاى  خانواده هايى که. ت گذشتن از واقعيت ها باشدشايد فاصله آن ها تا ما يک بى تفاو نيستند

 .باشد بزرگى ندارند که برآورده کردنشان هزينه زياد بخواهد و از توان ما خارج
آرزوى . وعده اى غذا باشد تمام آرزوى فاطمه که چندين بار تا يک قدمى مرگ رفته است، شايد لباسى نو و

دختران روزه دارش است و همه اين ها آن قدر براى ما  براى سحر يا افطارخديجه شايد تهيه وعده اى غذاى گرم 
آن قدر … دغدغه هايمان نباشد اما براى فاطمه، براى خديجه، براى مادرى  بى اهميت است که شايد در زمره

  .اشک بر چشمانشان مى آورد و گاه آن ها را تا يک قدمى مرگ مى برد بزرگ است که
 

  زاده ، فعال کارگری، در خطر استجان بهنام ابراهيم

 
بهنام ابراهيم زاده ،کارگر و عضو . کارگران ،زحمتکشان ،مردم آزادیخواه –کميته پيگيری ایجاد تشکل های کارگری 

خرداد توسط پليس دستگير و به اوین منتقل گردیده است 22کميته پيگيری ایجاد تشکل های کارگری ،در مورخه 
. 

اما با گذشت نزدیک به سه ماه ، هم .بازداشت چند تماس تلفنی با خانواده داشته اند وی در ابتدای روزهای 
اکنون باگذشت سه ماه از بازداشتش او نه تنها تماس تلفنی نداشته ، بلکه هيچ گونه اخباری از وی به خانواده 

 .ایشان نداده اند 
اوین در پاسخ به خانواده اش اظهار کرده اند در پيگيری های مستمرخانواده اش در روزهای اخير، مسولين زندان 

خارج گردیده و آنها هيچ گونه اطالعی از وی 209که بهنام ابراهيم زاده از یکماه پيش توسط اطالعات سپاه از بند 
 .ندارند 

 مردم آزادیخواه
 .بهنام ابراهيم زاده توسط اطالعات سپاه ربوده شده است ،ومسوول جان این زندانی می باشد 

 از تمامی سازمانها و اتحادیه های کارگری ،همچنين مدافعين حقوق بشر می خواهيم که جهت آزادی فوری و ما
بی قيد و شرط بهنام ابراهيم زاده و دیگر زندانيان سياسی ،دولت ایران را تحت فشار قرار داده تا آنها را آزاد کنند 

. 
 .براهيم زاده هستند سپاه پاسداران و سازمانهای امنيتی مسوول جان بهنام ا

 از وضعيت بهنام ابراهيم زاده اطالعی نداریم
 خرداد دستگير شده 22بهنام ابراهيم زاده کارگر زندانی و عضو کميته پيگيری ایجادتشکل های کارگری که در 

 .است ،تا کنون مالقات نداشته وپاسخی از مسولين به خانواده اش داده نمی شود 
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دیکای شرکت واحد پس از ماه ها دستگيری خانواده اش خبری از وی ندارند و همچنين رضا شهابی عضو سن
 .عالوه بر آن همسرش نيز به دادگاه احضار می شود 

کارگران عضو سندیکای شرکت واحد یکی پس از دیگری به بهانه های پوچ اخراج می شوند و دیگر اعضاء نيز تحت 
 .تعقيب و پيگرد قرار می گيرند 

 . نيشکر هفت تپه نيز به سرنوشت شرکت واحد دچار می شوند اعضای سندیکای
 . ميليونی آزاد می شود 50مهدی فراخی شاندیز عضو کميته پيگيری پس از دو ماه با وثيقه 

تمامی دستگير شدگان کارگری و یا غيره که تحت اعتراض به این زندگی نکبت بار ،ماه هاست زندانی و تحت آزار 
آزادی برای اعتصاب ، آزادی برای حقوق های ..……)) آزادی ((د ،یک مطالبه انسانی دارند و اذیت قرار گرفته ان

 .کف خيابان)) کار ((معوقه ، برای حق زندگی ، برای خواندن و نوشتن ، برای آموزش و بهداشت کودکان 
 آوردن آن برای بدست. خالصه تامين رفاه اجتماعی و یک زندگی شایسته انسانی حق مسلم ما انسانهاست 

 .متحد شویم و آزادی زندانی سياسی را همه جا فریاد بکشيم 
 کميته پيگيری ایجادتشکل های کارگری 

 کاهش حقوق کارمندان در ماه رمضان

 
 به نظر ميرسد در ماه رمضان یکی از دالیل کسادی بازار مصرفی کم شدن حقوق کارمندان –آسمان دیلی نيوز 

رکت های نيمه دولتی و ادارات دولتی در این ماه ساعات کار خود را کاهش می چرا که بسياری از ش. می باشد
دهند و کارمندان نيز اجازه اضافه کاری را نخواهند داشت و گذشته از این هزینه حق غذای خود را نيز دریافت 

یت را نيز طبيعی است که همه این عوامل سبب پایين آمدن قدرت خرید قشر کارمند جامعه که اکثر. نمی کنند
این در حالی است که ، ورود به ماه . تشکيل ميدهند می شود و در نتيجه سبب کسادی بازارنيز می شود

رمضان نه تنها چيزی از هزینه کارمندان کم نمی کند بلکه به دليل رسم و سنت این ماه موجب برگزاری مهمانی 
 . های افطاری نيز ميشود که خود هزینه ها را چند برابر می کند

 تعطيلی کارخانجات فيروز کوه منجر به بيکاری واعتياد جوانان شده است

 
 درصد ۴٠بيش از ,  بدليل تعطيل شدن کارخانجات در فيروز کوه و اضافه شدن بر سيل بيکاران –آسمان دیلی نيوز 

ه صورت پنهانی به برخی از این جوانان به طورعلنی وبرخی دیگرب. جوانان فيروز کوه به مواد مخدر معتاد شده اند
 . کشيدن مواد مخدر روی آورده اند 

  درصد افزايش داشت40اخراج کارگران از واحدهاي توليدي کشور

 
 درصدي حجم 40 عضو هيات مديره کانون عالي شوراهاي اسالمي کار استان تهران از افزايش –خبرگزاري موج 

 .اخراج کارگران از واحدهاي توليدي کشور خبر داد
ن کيا، عضو هيات مديره کانون شوراهاي اسالمي کار استان تهران در گفتگو با خبرنگار موج تصريح علي دهقا

 . درصد از واحدهاي توليدي واگذار شده به بخش خصوصي در معرض ورشکستگي قرار دارند90بيش از : کرد
طرح اصالح : ن ساختوي با انتقاد از اعمال سياست طرح اصالح قانون کار در مجلس شوراي اسالمي خاطرنشا

اين در حاليست که يکي از علت هاي . قانون کار با هدف کاهش نرخ بيکاري از سوي مسئولين پيگيري مي شود
 .اصلي نرخ بيکاري واردات بي رويه قاچاق کاال چيني به داخل کشوراست

ورود هر :  و ياد آور شداين مقام مسئول از واردات پنج تا شش ميليارد دالر کاالي قاچاق به داخل کشور خبرداد
 . هزارکارگر در ايران مي شود25يک ميليارد دالر کاالي قاچاق موجب بيکاري 

 درصد از 95در زمان تصويب قانون کار : دهقان کيا با اشاره به افزايش تعداد کارگران قراردادي خاطرنشان ساخت
ي کردند ، اين در حاليست که هم اکنون کارگران به صورت قرارداد رسمي در واحدهاي توليدي ايران فعاليت م

 . درصد تنزل يافته است20تعداد کارگران رسمي به کمتر از 

  مرگ قلبی در کشور رخ می دهد 300روزانه :وزيربهداشت

 نفر در کشور بر اثر 300وزير بهداشت از مرگ روزانه بيش از :  شهریور آمده است 5در مهر به گزارش خبرگزاری 
تحرک و انجام فعاليتهای ورزشی در کنار تغذيه سالم، حرف اول را در : و عروقی خبر داد و گفتبيماريهای قلبی 

 . پيشگيری از بيماريهای قلبی و عروقی می زند
به گزارش خبرنگار مهر، دکتر مرضيه وحيد دستجردی روز پنجنشبه و در پايان بازديد و افتتاح بخشهای جديد 

اين بيمارستان به عنوان بزرگترين مرکز قلب ايران و يکی از چند مرکز : گفتبيمارستان قلب عروق شهيد رجايی 
 . قلب دنيا که برخی از بخشهای آن در اروپا نيز بی نظير است، از اهميت ويژه ای برخوردار است
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سفانه متا: وی با تاکيد بر تقويت بخشهای مختلف بيمارستان رجايی برای ارائه خدمات مطلوبتر به مراجعان، افزود

 درصد اين مرگ 19.5 درصد مرگهای ناشی از بيماريها در کشور مربوط به بيماريهای قلبی و عروقی است که 39.3
 . و ميرها به علت سکته قلبی رخ می دهد

 
: وزير بهداشت با اعالم اينکه درمان و پيشگيری در بيماريهای قلبی و عروقی از اهميت يکسانی برخوردارند، گفت

 دستيار توانسته خدمات ارزنده ای به بيماران قلبی و 200 استاد و 100 تخت، 600ان با داشتن اين بيمارست
 . عروقی کشور ارائه دهد

 
:  تخت برای بخشهای قلب و عروق در بيمارستانهای کشور، ادامه داد700 هزار و 11دستجردی با اشاره به وجود 

بخشها داشته باشيم که متاسفانه با افزايش شديد  درصد افزايش تخت در اين 30 می بايست 1393تا سال 
 . بيماريهای قلبی و عروقی شايد نتوانيم به اين افزايش تخت دست پيدا کنيم

 
تحرک و انجام فعاليتهای : وزير بهداشت بر تغيير شيوه زندگی و فعاليت بدنی افراد جامعه تاکيد کرد و افزود

 . پيشگيری از بيماريهای قلبی و عروقی می زندورزشی در کنار تغذيه سالم، حرف اول را در 
 

بخش اکو اين بيمارستان در اروپا بی : وی در ادامه به بخشهای مهم بيمارستان شهيد رجايی اشاره کرد و گفت
 20زيرا به طور معمول باالی . نظير است و بخش اکو قلب جنين اين بيمارستان در کشور منحصر به فرد است

 هفته انجام می شود و قبل از 16امکان اکوی قلب جنين وجود دارد که در اين بيمارستان در هفته دوران بارداری 
 .  هفتگی وضعيت قلب جنين به لحاظ بيماری تشخيص داده می شود18
 

وجود حدود : دستجردی بر استانداردسازی خدمات درمانی در بيمارستانهای قلب و عروق کشور تاکيد کرد و افزود
 متخصص قلب اطفال در کشور، حاکی از جايگاه باال 100 جراح قلب و همچنين 220 و بيش از  متخصص قلب1500

 . اين رشته پزشکی در کشور است

 ميليارد دالر بدهکار ١۴٠دولت احمدي نژاد :ارقام منتشر شده از سوی بانک مرکزی
 است 

 سوی بانک مرکزي، حجم بدهي های برپايه ارقام منتشر شده از :  شهریور گزارش داد 5 در صدای آلمانرادیو 
دولت تنها به بانک  مرکزی و ساير .  ميليارد دالر رسيده است١۴٠دولت احمدي نژاد در حال حاضر به بيش از 

 .  ميليارد دالر بدهکار است۶٠بانک های داخلی نزديک به 
الر درآمدهای نفتی  ميليارد د٢۵۶ سال گذشته، ۴دولت های نهم و دهم به رياست محمود احمدي نژاد ظرف 

با اين همه، آفتاب نيوز به استناد ارقامی که از سوی بانک مرکزی ايران منتشر شده، . کشور را هزينه کرده اند
 .  ميليارد دالر نيز بدهکار شده است١۴٠فاش مي کند که در کنار اين ريخت وپاش بي سابقه، دولت 

 اختالف دولت و رسانه ها 
 

 نيوز، درگيری  تازه ای است که ميان روزنامه مردم ساالری و پايگاه اطالع رسانی دولت علت انتشار گزارش آفتاب
روزنامه مردم ساالري، به تازگی ميزان بدهي های داخلی و خارجی دولت را، به استناد گزارش . بروز کرده است

 .  ميليارد دالر اعالم کرده بود١٢٧بانک مرکزی 
 ساالري، پايگاه اطالع رسانی دولت نوشت که بانک مرکزی اين گزارش را در پی انتشار گزارش روزنامه مردم
 . اما پايگاه اينترنتی بانک مرکزي، در اين مورد سکوت اختيار کرد. خالف واقعيت اعالم کرده است

اکنون، آفتاب نيوز، با استناد به ارقام رسمی که قبال از سوی بانک مرکزی ايران منتشر شده، ثابت مي کند که 
 ميليارد دالر ١۴٠بدهي های دولت، حتی از رقم اعالم شده در گزارش روزنامه مردم ساالری نيز بيشتر است و به 

 . مي رسد
  ميليون دالر بدهی به بانک ها۶٠
 

 ١٣٨٨بدهي های دولت تنها به بانک مرکزی و ساير بانک های داخلی در بهمن ماه سال : آفتاب نيوز مي نويسد
اين مرکز خبری تاکيد .  ميليون دالر رسيده باشد۶٠ ميليون دالر بوده، اما تاکنون بايد به ۴٠٠د و  ميليار۵۵بالغ بر 

 ماه از سال هنوز آمار مربوط به بدهي ها، بودجه و هزينه های دولت را ۵مي کند که بانک مرکزی ايران با گذشت 
 . اعالم نکرده است

 ميليارد دالر، به ٢١مدي نژاد اکنون به سازمان تامين اجتماعی برپايه ارقامی که در آفتاب نيوز آمده، دولت اح
 ميليارد ۶ ميليون دالر، به پيمانکاران طرح های آب و برق ۵٠٠ ميليارد و ۴سازمان تامين اجتماعی نيروهای مسلح 

 . دالر، و در هريک از حوزه های راه و ترابری و نفت يک ميليارد دالر بدهی دارد
 سال گذشته، برای تامين مالی طرح های خود، با توزيع اوراق مشارکت ميان ۴لتي، در دولت و شرکت های دو

جمع بدهی دولت، بابت اصل و سود اين اوراق، . مردم از آن ها پول دريافت کردند که بايد اصل و سود آن را بپردازند
 .  ميليارد دالر برآورد شده است١۶در آفتاب نيوز 

 ميليارد دالر رسيده که در ٢٣ مي دهد که ميزان بدهي های خارجی دولت هم به اين مرکز خبری همچنين گزارش
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 .  ميليارد دالر از آن بازپرداخت شود٨حال حاضر بايد ساالنه 
همزمان با آفتاب نيوز، روزنامه دنيای اقتصاد نيز مي نويسد که طلب صادرکنندگان کاال از دولت احمدي نژاد بابت 

 . ليون تومان رسيده است مي۵٠٠جوايز صادراتی به 
 : ساير بدهي های داخلی دولت، به استناد گزارش های خبرگزاري های داخلی اين ارقام را نشان مي دهند

 .  ميليون دالر٨٠٠ ميليارد و ٢:  مطالبات بازنشستگان-
 .  ميليارد دالر٨، جمعا ٨٧ و ٨۶ کسری پرداخت دولت به خزانه، بابت درآمدهای نفتی سال -
  هزار دالر ۵٠٠ ميليون و ۴: ی به بنياد تعاون سپاه بده-
 .  ميليون دالر٧٠٠:  مطالبات شهرداری-
 .  ميليون دالر۵٠٠ ميليارد و ١:  بدهی به بنياد شهيد و آستان قدس رضوی-

 ۶دولت، ضمنا در سال جاری .  ميليارد دالر رسيده است١۴٠جمع اين ارقام نشان مي دهد که بدهی دولت به 
 .  ميليارد دالر کسری بودجه خواهد داشت١٣د دالر و در سال آينده ميليار

 جواد طالعی 
 

 بهمن مهرداد: تحريريه
 

 
  آارگران شرآت صنا صنعت بدون پرداخت حقوق اخراج شدند

پيمانكاران پتروشيمي  بنا به خبر رسيده به انجمن برق وفلزآار آرمانشاه، آليه آارگران شرآت صنا صنعت از
 ماه است آه هيچ حقوقي دريافت 5آارگران  اين.  نفر مي باشند اخراج گرديده اند50ر عسلويه آه آاوياني د

الزم .  دست به اعتصاب در محل آار زدند3/6/89حقوقهايشان روز چهارشنبه  ننموده و در اعتراض به عدم پرداخت
 گاه به حالت تعطيلي در آمدهآارفرماي شرآت چند روز قبل از منطقه خارج شده و عمال آار به ذآر است آه

شرآت صنا صنعت ديگر  به دنبال اعتصاب آارگران، حراست پتروشيمي به آارگران اعالم نموده آه مديران. است
آارگران روز بعد، از ورود به آارگاه منع . بيرون برويد بر نمي گردند و شما نيز حق اعتراض نداشته و بايد از آارگاه

روز پنج شنبه در مقابل خوابگاه خود در شهر نخل تقي به نشانه اعتراض تجمع  گيرندآنها تصميم مي . مي شوند
تهديد آنان مي  روز پنج شنبه به دنبال تجمع آارگران، نيروهاي اطالعاتي به محل مي آيند و اقدام به آنند، صبح

 همه را و بخصوص عوامل اقدامي بزنيد مي گويند اگر فوري به تجمع خاتمه ندهيد و باز هم دست به چنين. آنند
همزمان با حضور نيروهاي اطالعات، نمايندگاني از شرآت . آرد اصلي را آه شناسائي آرده ايم بازداشت خواهيم

مي باشد به محل تجمع مي آيند و ضمن اعالم رسمي ) شرآت رامكو(جزئي از آن  رامكو آه شرآت صنا صنعت
زمان  تي از حقوقها را به صورت نقدي مي دهند و بقيه را چكو اخراج آارگران، قول پرداخت قسم تعطيلي شرآت

 ۵/۶/١٣٨٩. آارفرما ندارند دار خواهند داد، اما به گفته خود آارگران هيچ اعتمادي به عملي شدن وعده

 
 "کارگران ایران و کانادا" اعالم موجودیت کانون همبستگی 

 
 کانادا، بمنظور دفاع و حمایت از مبارزات کارگری در ایران و ما عده ای از فعالين و طرفداران جنبش کارگری ایران در

کانون " جلب حمایت و همبستگی جنبش کارگری کانادا از این مبارزات فعاليت مشترک خود را تحت نام 
 .اعالم می کنيم" همبستگی کارگران ایران و کانادا

 اهداف کانون همبستگی کارگران ایران و کانادا
ک و ارگانيک ميان کارگران ایران با جنبش کارگری کانادا وجلب آنان برای حمایت از کارگران در ایجاد ارتباطی نزدی

 ایران
 .انعکاس اخبار و مبارزات جنبش کارگری ایران در جنبش کارگری کانادا و تالش برای وحدت و همبستگی 

 .ا کارگران در کانادا شرکت در اعتراضات کارگری کانادا و ایجاد ارتباطی پایه ای تر و مستحکمتر ب
کانون همبستگی کارگران ایران و کانادا خود را بخشی از جنبش انترناسيوناليستی کارگران دانسته و در راستای 

تحقق موارد فوق و در چهارچوب آیين نامه و موازین عملی خود و نهادها فعاليت ميکند وکليه فعاالن کارگری و 
 .ت آن فرا ميخواندآزادیخواهان را برای پيوستن و تقوی

 شکل کار
  - شرکت، تماس و سازماندهی جلسا ت کارگری
 - تماس با فعالين، نهادها و سازمانهای کارگری
  - شرکت در مراسم اول ماه مه و هشت مارس

 - تشکيل گروههای کاری برای پيشبرد طرحها و پروژه ها
  - برگزاری شبهای همبستگی 

 - و شرکت فعال در مراسم و مبارزات کارگریجلب پشتيبانی از مبارزات کارگری 
 آیين نامه

 .همه افراد موافق اهداف کانون بدون توجه به مليت، جنسيت، مذهب ميتوانند عضو کانون شوند
 .اعضاء از حقوق کامل و برابردر تمامی سطوح کانون را دارا ميباشند



 55

 . را ميباشنداعضاء حق انتخاب شدن و انتخاب کردن در تمامی سطوح کانون را دا
 . پذیرش مسئوليت در کانون داوطلبانه است

 .مجمع عمومی باالترین ارگان کانون بوده که هریکسا ل یکبار تشکيل ميشود
 تمامی مسئولين در مجمع عمومی توسط اکثریت اعضاء انتخاب شده و نيز با خواست اکثریت اعضاء قابل عزل 

 .ميباشند
 .ر مالی کانون در مجمع عمومی بحث، تغيير و تصویب می گردداهداف، شکل کار و آیين نامه و امو

 2/3 اعضاء رسميت داشته و تمامی تصميمات نيز حداقل با رای 1+مجمع عمومی با نصف 
 .اعضاء حاضر در مجمع عمومی تصویب می گردد

 .کانادا ميباشد$ 20حق عضویت ساليانه 
 کانون همبستگی کارگران ایران و کانادا

 .                رس کانون است لطف کنيد با این ایمل آدرس تماس بگيریداین ایميل آد
kanonhambastagi@gmail.com 

 "دشش هزار کارمند از تهران منتقل شده ان«

 
 لطف اهللا فروزنده، معاون توسعه مديريت و سرمايه انسانی رييس جمهوری ايران از انتقال قطعی شش هزار –ایرنا 

 . دولتی يا دفتر اجرايی وابسته به آن ها از تهران خبر داد دستگاه١١٧کارمند و 
هزار متقاضی خروج ١٨از «: لطف اهللا فروزنده در اين باره گفت( ايرنا( به گزارش خبرگزاری جمهوری اسالمی ايران 

 ». هزار نفر از تهران خارج شده اند و انتقال بقيه افراد نيز ادامه دارد۶از تهران، تاکنون 
 ».با انتقال دفاتر و شرکت های دولتی که در تهران هستند، حساب های آن ها نيز انتقال خواهد يافت «:وی افزود

 . موسسه تحقيقاتی و پژوهشی از تهران است١۵٠فروزنده همچنين گفت دولت در حال برنامه ريزی برای انتقال 
يروی انسانی خود را از تهران خارج  درصد از بخش های ستادی و ن۴٠دستگاه ها موظف شده اند «: وی اعالم کرد

 .کنند
  کارمند دولت از تهران خارج شده اند١٠٠٠هفته گذشته اعالم شد که تاکنون 

خبرگزاری مهر روز يکشنبه گذشته به نقل از نعمت اهللا ترکی، معاونت پشتيبانی و منابع انسانی استانداری تهران 
 هزار کارمند دولتی همراه با خانواده های شان از ٢٠٠روج با پايان مهلت يک ماهه دولت برای خ«: نوشته بود

 ». کارمند دولت از تهران خارج شده اند١٠٠٠تهران، تاکنون 
 شرکت نيز تا پايان ٣٨ شرکت اعالم کرد و افزود که ١٠۶نعمت اهللا ترکی تعداد شرکت های منتقل شده را 

 .مردادماه منتقل خواهند شد
 روز پيش از اين اظهارنظر ١٠معاونت توسعه مديريت رياست جمهوری حدود عبدالعلی تاجی، معاون حقوقی 

 هزار نفر ديگر در دست ١١ هزار نفر تا کنون به صورت قطعی از تهران منتقل شده اند و انتقال ۵اعالم کرده بود که 
 .انجام است

 .ای را قائل شده استروز گذشته نيز اعالم شد که دولت برای انتقال کارمندان از تهران تسهيالت تازه 
بر اساس شرح وظايف ) مقصد(بر اساس مصوبه جديد کارمندان انتقال يافته، ضمن عقد قرارداد با دستگاه اجرايی 

محول شده، انجام وظيفه می کنند و در صورتی که برای اين افراد پست سازمانی وجود نداشته باشد، برای آنان 
 .پست سازمانی با نام ايجاد می شود

 درصد اضافه کار قانون مديريت ۵٠ين کارمندان رسمی و پيمانی انتقال يافته از شمول محدوديت سقف همچن
 ساعت اضافه ١٠٠خدمات کشوری در دستگاه مقصد معاف می شوند و برای ساير کارکنان انتقال يافته تا سقف 

 .کار قابل پرداخت خواهد بود
انسانی رئيس جمهور حق شاغل کارمندان رسمی و پيمانی طبق اين مصوبه، معاونت توسعه مديريت و سرمايه 

 . درصد حق شغل که داوطلب انتقال از آن برخوردار می شود، افزايش خواهد داد٧۵انتقال يافته را تا سقف 
 درصد به مبلغ قرارداد در دستگاه اجرايی ٢٠همچنين حقوق و مزايای ساير کارمندان انتقال يافته به ميزان 

 .خواهد شداضافه ) مقصد(
 افرادی که در تهران شاغل هستند در صورتی که «لطف اهللا فروزنده امروز اعالم کرد که طبق آخرين مصوبه دولت 

به محل سکونت شان در يکی از شهرهای استان تهران منتقل شوند، بخشی از مزايايی را که در طرح مشخص 
 ».شده است را دريافت خواهند کرد

 شرکت و دستگاه  دولتی ١۶٣قال کارمندان دولت در ارديبهشت ماه سال جاری، فهرست به دنبال ابالغ طرح انت
 .که موظف به ترک تهران شده بودند منتشر شد

اين طرح انتقال زمانی در دولت مطرح شد که محمود احمدی نژاد، رئيس جمهوری ايران در اواخر فروردين ماه سال 
 .دليل آسيب هايی نظير زلزله خبر دادجاری از برنامه دولت برای کاهش جمعيت به 

 نفر از کارمندان اين ١٠٠٠به دنبال ابالغ اين مصوبه و اعالم سازمان ميراث فرهنگی مبنی بر انتقال کمتر از 
سازمان به خارج از تهران، برخی از کارمندان اين سازمان مزبور در اعتراض به اين انتقال در مقابل مجلس شورای 

 .اسالمی تجمع کردند

 طرح انتقال کارمندان شکست خورده است: داریوش قنبری
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: نماینده ایالم در مجلس با بيان اینکه طرح دولت برای خروج کارمندان از تهران کامال شکست خورده است گفت
 .بر اساس قانون اساسی هيچ فردی را نمی توان به سکونت در مکانی غير از محل دلخواه خودش ملزم کرد

عضو کميسيون اجتماعی مجلس در گفتگو با مهر با تاکيد بر اینکه کارکنان ادارات دولتی نيز مانند داریوش قنبری 
کارمندان بردگان دولت نيستند که دولت : سایر شهروندان حقوق شهروندی خاص خودشان را دارند، تصریح کرد

 .نمی دهدهر طور که بخواهد آنها را جا به جا کند و قانون نيز این اجازه را به دولت 
دولت برای خروج کارمندان نمی توانست از اهرم اجبار استفاده کند بنابراین بایستی مشوقهایی را : قنبری افزود

 .در نظر می گرفت اما با وجود در نظر گرفتن مشوقها این طرح با اقبال روبرو نشد
ر نظر گرفته شود باز هم عده ای امکانات زندگی در تهران جذابيت زیادی دارد و هر چقدر هم مشوق د: وی افزود

 .حاضر نيستند به راحتی آن را رها کنند
اگر بحث کارآمد کردن : عضو کميسيون اجتماعی مجلس با اشاره به غير کارشناسی بودن این طرح اظهار داشت

همين ادارات مطرح است باید گفت به همان ميزان که کمکاری در ادارات تهران وجود دارد در شهرستانها هم به 
 .نسبت است و کارمند مازادی در تهران نداریم که دولت بخواهد آنها را به شهرستانها منتقل کند

وی با اشاره به اینکه دولت می توانست قشرهای دیگری غير از کارکنان ادارات را مخاطب این طرح قرار دهد، 
وجود دارد که اگر در نقاط مرزی مستقر به عنوان مثال تعداد زیادی پادگان نظامی غير ضروری در تهران : افزود

 .شوند به راحتی می توانند به خط مقدم جبهه کمک کرده و مفيدتر واقع شوند
چه لزومی دارد افراد را از شهرستانهای دوردست و نقاط مرزی جمع آوری کرده و به عنوان : قنبری تصریح کرد

 .سرباز در تهران و در فالن پادگان آموزش دهند
طرح انتقال کارمندان از ابتدا غير کارشناسی مطرح شد و نه تنها مشکلی را حل : یالم در مجلس گفتنماینده ا

نمی کند بلکه در برخی موارد به علت تفاوت شغل زن و شوهر باعث اختالف و تنش در ميان خانوادهها می 
 .شود

دانشگاه و چند صد هزار کارمند برای انتقال چند :  ميليون نفری تهران اظهار داشت10قنبری با اشاره به جمعيت 
کم کردن جمعيت تهران راهگشا و مفيد نيست چرا که ظرف چند ماه آینده تعداد دیگری جایگزین این افراد شده و 

 .عمال طرح انتقال بی معنی می شود
ا ب: عضو کميسيون اجتماعی مجلس با اشاره به اجرای برنامه آمایش منطقی سرزمين در کشور، تصریح کرد

اجرای این طرح و اختصاص امکانات برابر در همه نقاط کشور جاذبه های زندگی در مناطق دیگر کشور افزایش 
 .یافته و عدالت به لحاظ دستيابی به امکانات در سراسر کشور به صورت یکسانی گسترش می یابد

اول را می زند طبيعی است که تا زمانی که تهران به لحاظ امکانات اقتصادی، بهداشتی و رفاهی حرف : وی افزود
 .چنين سياستهایی به جایی ختم نشود

وقتی زن سر آار می رود سبب بيکاری در کشور : عضو کميسيون حقوقی مجلس 
 !ميشود

 
 موسی قربانی، عضو کميسيون حقوقی و قضائی مجلس، با ارائه ی یک راه حل برای مشکل بيکاری –ایرنا 

به گفته ی وی در برخی از خانواده ها . دو نفر از یک خانواده را ممنوع کندخواهان وضع قانونی شد که اشتغال 
زن، مرد و فرزندان کار می کنند و در خانواده های دیگر همه بيکارند و اگر از هر خانواده تنها یک نفر سر کار برود، 

 فقط یكی سر آار برود اگر: قربانی در پاسخ این پرسش خبرنگار ایلنا که. مشکل بيکاری در ایران حل می شود
اتفاقا . اتفاقا خيلی خوب چرخ زندگی می چرخد، این تصور شما اشتباه است“: چرخ زندگی نمی چرخد، گفت

وقتی زن سر آار می رود، آن وقت باید آلی پول . وقتی زن سر آار می رود، خرج اضافی به وجود می آید
 .خورند، آه این خودش آلی خرج داردباید غذای آماده ب. آودآستان بدهند برای بچه خانواده

وقتی به . من چند وقت پيش رفته بودم مكه“: وی سپس به الگوی عربستان سعودی اشاره کرد و افزود” 
اگر فقط همين مساله را در ایران عملياتی آنيم، بسياری از مشكالت . عربستان می روید یك آارمند زن نمی بينيد

 ”.حل می شود

 نان تحصيلكرده افزايش نرخ بيكارى ز

 
 آارآفرينى به خصوص براى زنان با خلق ايده ها، فرصت ها و بازارهاى جديد موجب استفاده بهينه از امكانات و -ایونا

منابع موجود به ويژه نيروى انسانى مي شود و عالوه بر اشتغالزايى نقش مهمى را در توزيع ثروت در جامعه 
 .و آيفى خدمات و توليدات ايفا مي آندگسترش مشارآت بخش خصوصى و افزايش آمى 

به گزارش خبرگزاری ايونا ، يكى از ويژگي هاى بازار آار در آشور رشد نيروى آار در سال هاى گذشته بوده آه اين 
 .ميزان در بين افراد تحصيلكرده و مخصوصا زنان سهم قابل توجهى را به خود اختصاص داده است

 به عنوان اصلي ترين دليل باال رفتن نرخ بيكارى 60ير جمعيتى ايران در دهه اگر چه افزايش جمعيت تحوالت چشمگ
مطرح مي شود اما افزايش سطح تحصيالت زنان و ورود آنان به بازار آار نيز عامل موثر ديگرى است آه به عنوان 

 .مقوله تاثير گذار در افزايش عرضه نيروى آار زنان مطرح شده است
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ر نيز مانند پنج سال گذشته با افزايش نرخ بيكارى زنان تحصيلكرده در جامعه رو به رو بر همين اساس در حال حاض
بررسى آمارهاى نسبتا جديدى آه از سوى مرآز آمار ايران درباره توزيع آل زنان بيكار داراى تحصيالت . هستيم

رخ در شهرها و  درصدى اين ن88.7عالى و متوسطه در جوامع شهرى و روستايى منتشر شده است، از سهم 
 درصدى در روستا خبر مي دهد آه اين امر بيانگر حضور بخش بزرگى از جمعيت بيكار داراى 59.4نيز سهم 

 .تحصيالت متوسطه و عالى در شهرها و روستا هاست
اين در حالى است آه با افزايش تعداد زنان داراى تحصيالت عالي، بازار آار نمي تواند پاسخگوى نيازهاى جمعيت 

 .ان باشد و در آينده اى نزديك جامعه با بحرانى جديد مواجه خواهد شد؛ بحران بيكارى زنان جوان تحصيلكردهزن
آارشناسان مسائل اجتماعى از مهم ترين چالش هاى پيش روى بازار آار زنان را رشد روزافزون عرضه نيروى آار 

و روستا و محدوديت تنوع شغلى عنوان زنان تحصيلكرده و نبود فرصت هاى شغلى آافى براى آنان در شهر 
 .مي آنند

 هزار نفر بيكار و جوياى آار وجود دارد آه سهم قابل توجهى از آنان را زنان تشكيل 800 در تهران قريب به 
در تمام جوامع و به خصوص در آشورهاى جهان سوم، زنان از فرصت هاى شغلى آمترى برخوردارند و . مي دهند

 .ى مشغول به آار هستندغالبا در بخش غيررسم
 انجام داده است،  وضعيت اشتغال زنان در ايران 18شيرين احمدنيا در تحقيقى آه از وضعيت زنان آارآفرين منطقه 

 .را نيز همانند ديگر آشورهاى در حال توسعه، نامطلوب معرفى مي آند
 درصد از آنان در 16.7دماتى و   درصد فعاليت زنان در بخش خ45.8، 1375بر اساس اين تحقيق،  طبق آمارهاى 

 درصد حقوق بگير 60بخش هاى توليدى مشغول به آار هستند همچنين بيش از نيمى از زنان شاغل يعنى حدود 
 . زنان شاغل نيز بيشتر در نقاط شهرى سكونت دارند0.9و آمتر از يك درصد  آارفرما هستند، 

 درصد جمعيت زنان فعال اقتصادى در 26.1به طورى آه حدود نرخ بيكارى جمعيت نيز روز به روز افزايش مي يابد، 
از همه مهم تر آنكه نرخ بيكارى زنان تحصيلكرده خصوصا در سال هاى . مناطق شهرى در رديف بيكاران قرار دارند

 .اخير مرتبا رو به افزايش است
بيشتر به نظر مي رسد و اين با توجه به آمارهايى آه ارائه شد، نابرابرى به لحاظ جنسيتى در بازار اشتغال 

نابرابرى در حذف نيمى از نيروى آار فعال اقتصادى از حوزه توليد و اقتصاد، محروميت عده  زيادى از امتيازات تامين 
اجتماعي، وابستگى اقتصادى گسترده زنان به مردان و به دنبال آن ناامنى اقتصادي، احساس ناآارآمدي، 

عه و به تبع آن آسيب پذيرى در برابر حوادث و بحران هاى اجتماعى مي تواند افسردگي، ناآشنايى با محيط جام
 .مولد بسيارى آسيب هاى فردى و اجتماعى باشد

به آارگيرى نيروهاى انسانى در ابعاد عظيم در پويايى بيشتر بازارهاى اقتصادي، شكوفايى استعدا د هاى ملى و 
 رسيدن به اهداف توسعه اقتصادي، اجتماعى آشور، تاثير بارورتر شدن ظرفيت هاى توليدى و خدماتي، براى

 .بسزايى دارد
يكى از مطمئن ترين راه هاى بهبود زندگى و معيشت زنانى آه بدون هيچ درآمدى زندگى مي آنند، ايجاد 

با توجه به قطعنامه مربوط به آار آبرومندانه و اقتصاد . فرصت هاى بيشتر براى آار مولد و آبرومندانه است
پيشبرد و تشويق « به تصويب رسيده 2002يررسمى آه در آنفرانس عمومى سازمان بين المللى آار در سال غ

فعاليت هاى شغلى آبرومندانه در عين حال مستلزم حذف جنبه هاى منفى اشتغال در بازار آار غير رسمى و حفظ 
 ».فرصت هاى آسب درآمد و آارآفرينى در همين گونه بازارهاست

به خصوص براى زنان با خلق ايده ها، فرصت ها و بازارهاى جديد موجب استفاده بهينه از امكانات و آارآفرينى 
منابع موجود به ويژه نيروى انسانى مي شود و عالوه بر اشتغالزايى نقش مهمى را در توزيع ثروت در جامعه 

 .دگسترش مشارآت بخش خصوصى و افزايش آمى و آيفى خدمات و توليدات ايفا مي آن
 زن آارآفرين ايرانى نشان مي دهد آه خانواده و وقايع مهم مانند 140نتايج حاصل از تحقيق انجام شده بر روى 

 .در آارآفرينى زنان موثر است… فوت همسر، طالق، بيمارى همسر و
به گزارش خبرگزاری ايونا ، همچنين زنان عواملى چون نقش هاى متكثر، محدوديت هاى مسافرت، تفكيك 

و عدم تصرف در دارايي هاى خود را از موانع و ) آار درون خانه  براى زنان و آار بيرون براى مردان(ليت ها فعا
 .مشكالت خانوادگى خود براى گرايش به آارآفرينى مي دانند

  هزار ميليارد تومانی دولت١۴٠بدهی 

 
: انی دولت درج شد با این عنوان که دقيقه؛ خبری در پایگاه اطالع رس۵۵ و ١٢ امروز ساعت –آسمان دیلی نيوز 

 . ميليارد دالری دولت را خالف واقع اعالم کرد١٢٧بانک مرکزی ادعای روزنامه مردم ساالری درباره بدهکاری 
حجم بدهی های دولت دهم «به دنبال ادعای روزنامه مردم ساالری درباره این که : در ادامه این گزارش آمده است

آمار روزنامه : ، بانک مرکزی اعالم کرد» ميليارد دالر رسيده است١٢٧ی، به به نهادهای داخلی و خارج
 .مردم ساالری خالف واقع و غيرمستند است

 ميليارد دالری دولت استناد نموده که ١٢٧این گزارش در حالی به اعالم بانک مرکزی مبنی بر کذب بودن بدهی 
 ميليارد دالری دولت در پایگاه این ١٢٧ورد تکذیب بدهی هيچ گزارشی از بانک مرکزی یا مسئوالن این بانک در م

بانک یا سایر خبرگزاری ها و رسانه ها درج نشده و مسئوالن روابط عمومی بانک مرکزی هم خبری از درج این 
گزارش در سایت دولت ندارند و معلوم نيست سایت دولت این خبر را به نقل از کدام مسئول و مقام بانک مرکزی 

 .ه استدرج نمود
با این حال برخالف گزارش سایت دولت؛ آمارهای مستند بانک مرکزی و طلب کاران دولت نشان می دهد دولت 
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 . ميليارد دالر بدهی داخلی و خارجی دارد که هنوز پرداخت ننموده است١٢٧بسيار بيشتر از 
 تا آخر مرداد ٨۴ه از اول مرداد  سال گذشت۴ هزار ميليارد تومانی در ٢۵۶براین اساس، دولت با وجود هزینه کرد 

، بدهی های سنگينی به سازمان ها، شرکت ها و کشور های خارجی دارد که رقم دقيق این بدهی ها به ١٣٨٨
 . سال طول می کشد١٠ هزار ميليارد تومان می رسد و با روند فعلی پرداخت این بدهی ها بيش از ١۴٠بيش از 

ه آمارهای اقتصادی؛ مهمترین بدهی دولت و شرکت های دولتی، بدهی بنا به گزارش بانک مرکزی در بخش گزید
 ميليارد ریالی به بانک های کشور و بانک مرکزی می باشد که عدم پرداخت این بدهی به بانک ها، باعث ۵۵۴٠٠٠

 .قفل شدن سيستم بانکی و ناتوانی بانک ها در پرداخت وام به صنعت گران و نيازمندان شده است
 است که با توجه به شایعاتی درباره افزایش ١٣٨٨ ماهه سال ١١بدهی های بانکی دولت مربوط به البته آمار 

 هزار ميليارد ریالی بانک ها به ١٠نقدینگی برای واریز یارانه نقدی در اجرای طرح حذف یارانه ها؛ کمک حدود 
ر عوامل درحال حاضر بدهی های  و سای١٣٨٩شرکت بازرگانی دولتی برای خرید گندم کشاورزان در تير و مرداد 

 هزار ميليارد ریال بالغ شده است که در این مورد باید منتظر آمارهای بانک مرکزی ۶٠٠بانکی دولت به حدود 
 هنوز آمار مربوط به بدهی ها؛ بودجه و هزینه های دولت ٨٨ ماه از پایان سال ۵باشيم که پس از گذشت بيش از 

 .را اعالم نکرده است
 هزار ٢١٠الم اعضای کارفرمایی شورای عالی تامين اجتماعی و نماینده کارگران در این سازمان؛ بدهی بنا به اع

ميليارد ریالی به سازمان تامين اجتماعی، بدهی سنگين دیگر دولت است که در طول سال ها بر روی هم 
 کارفرمایان و بيمه پردازان تسلط انباشته شده و دولت که برخالف قانون به منابع این سازمان متعلق به کارگران و

یافته، با عدم پرداخت بدهی های خود به این سازمان، عمال سازمان تامين اجتماعی را در رسيدگی به وضعيت و 
معيشت بيمه شدگان ناکام گذاشته است و این سازمان هنوز به بيمارستان ها بدهکار است و بخشی از بدهی 

 .خود را پرداخت ننموده است
 هزار ميليارد ریال ۴۵ تقدیمی دولت به مجلس شورای اسالمی، دولت بيش از ١٣٨٩اس الیحه بودجه سال بر اس

هم به سازمان تامين اجتماعی نيروهای مسلح بدهکار است که باید در طول سال آینده این بدهی پرداخت 
 .گردد

يارد ریال به پيمانکاران و مجریان پروژه های  هزار ميل۶٠در حوزه وزارت نيرو و امور مربوط به آب و برق،  دولت حدود 
 هزار ميليارد ریال و درحوزه وزارت نفت نيز ١٠این حوزه بدهی دارد و درحوزه راه و ترابری نيز بدهی دولت بيش از 

 .همين مقداراست که هنوز پرداخت نشده است
قدام به انتشار اوراق مشارکت در سال های گذشته دولت و شرکت های دولتی برای تامين مالی طرح های خود ا

نموده و با توزیع اوراق مشارکت ازمردم پول دریافت نموده که باید اصل و سود اوراق مشارکت را پرداخت نماید که 
 . هزار ميليارد ریال است١٠٠رقم بدهی های دولت در ارتباط با اوراق مشارکت منتشره و سود آن بيش از 

 بيش از ٨٧ ميليارد ریال، در سال ۴٧٩٠٠ بيش از ٨۶ميليارد ریال، در سال  ٣۶٩٠٠ بيش از ١٣٨۵دولت در سال 
 ميليون ٧۵٠ حدود ٨٩ و ٨٨ هزار ميليارد ریال اوراق مشارکت؛ در سال ۶ بيش از ٨٨ ميليارد ریال و در سال ٩٨٠٠

د رالن اوراق  هزار ميليار١۵ تاکنون حدود ٨٩ هزار ميليارد رالت؛ درسال ١٠یورو اوراق مشارکت ارزی معادل 
مشارکت بابت طرح های نيروگاهی و پارس جنوبی منتشر نموده که مجموع اوراق مشارکت فروش رفته بيش از 

 هزار ميليارد ریال ١۶٠ درصدی این اوراق، دولت حداقل ١۵ هزار ميليارد ریال است که با توجه به سود حداقل ١٢۵
 .بابت اصل و سود اوراق فروش رفته بدهکار است

 هزار ميليارد ریال است که باید ٢٣٠ ميليارد دالر معادل ٢٣ های خارجی دولت نيز در حال حاضر حدود بدهی
 . ميليارد دال راز این بدهی ها پرداخت شود٨ساالنه بخشی از آن پرداخت گردد و عجالتا امسال باید 

نان وزارت بهداشت و پرستاران نيز به علت عدم پرداخت بدهی های بيمه ها به بيمارستان ها و مراکز درمانی؛ کارک
 هزار ميليارد ریال از دولت طلب دارندکه هنوز پرداخت نشده ۴بابت کارانه، اضافه کاری و پاداش امسال حدود 

 .است
 . هزار ميليارد ریال است۵به گزارش دنيای اقتصاد؛ طلب صادرکنندگان بابت جوایز صادراتی از دولت بيش از 

 گفت و گو با خبرگزاری مهر با اعالم اینکه یک هزار ميليارد تومان قرض کرده ایم تا دیون وزیر آموزش و پرورش در
 هزار ميليارد تومان بدهی پيش از موعد داریم که حتی یک ریال هم ٢در حالی : فرهنگيان را پرداخت کنيم گفت

 .برای پرداخت آن پول نداریم
در گفت و گو با واحد مرکزی خبر، مطالبات مربوط به ایراندخت عطاردیان رئيس سازمان بازنشستگی کشوری 

 و مطالبات بازنشستگان کشوری به علت اجرای قانون مدیریت خدمات ١٣٧٩پاداش بازنشستگان قبل از سال 
 . هزار ميليارد رال اعالم نمود٢٨ را بيش از ٨٧ تا مهر٧۶ مهر ٨کشوری، از 

ا به خزانه یا حساب های بانک مرکزی واریز نکرده که از  ر٨٧ و ٨۶دولت بخشی از درآمدهای نفت در سال های 
 هزار ميليارد ریال بایت ٧٠ ميليارد دالر معدل ٧ و ٨۶ هزارميليارد ریال برای سال ١٠این بابت یک ميليارد دالرمعادل 

 . به خزانه بانک مرکزی یا مردم ایران بدهکار است که باید پرداخت نماید١٣٨٧سال 
زیر نيروی سابق و مدیرعامل بنياد تعاون سپاه درگفت و گو با خبرگزاری مهر؛ بدهی دولت به اخيرا مهندس فتاح و

 . ميليارد ریال اعالم کرده است۴۵٠٠این بنياد را 
به گزارش ایلنا، معاون مالی و اداری شهرداری تهران اعالم کرد که در حساب های مالی شهرداری ثبت شده که 

 .ان ها و شرکت های دولتی به شهرداری بدهکار هستند ميليارد تومان سازم٧٠٠حدود 
 هزار ميليارد رال است که قرار بود این مطالبات از ١۵بدهی دولت به آستان قدس رضوی و بيناد شهيد بيش از 

طریق سهام سایپا و ایران خودرو واگذار شود که به دليل واگذاری سهام این شرکتها به کارکنان خودشان، هنوز 
 .ات پرداخت نشده استاین مطالب

در حالی که بودجه امسال .  هزار ميليارد تومان است١۴٠براساس این گزارش، مجموع بدهی های دولت بيش از 
 هزار ميليارد ریال کسری دارد؛ یعنی مصارف دولت بيش از درآمدهای ١٣٠ و بودجه سال آینده بيش از ۶٠حدود 
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 بدهی های خود را خواهد داشت و حتی به فرض نداشتن بدهی، آن است که به این ترتيب دولت نه توان پرداخت
 .توان کنترل درآمدها و مخارج خود را نيز ندارد

 ۶٠ با بيش از ٨٩ هزار ميليارد تومان بوده که بر اساس الیحه بودجه در سال ٧٨ حدود ٨٧مخارج دولت در سال 
 . هزار ميليارد تومان خواهد رسيد١٢٩درصد افزایش به حدود 

  درصد از واحدهای توليدی ٩٠ درصدی اخراج کارگران و ورشکستگی ۴٠ايش افز

عضو هيات مديره کانون عالی شوراهای اسالمی کار استان تهران :  شهریور آورده است 6در سحام نيوز سایت 
 . ز واحدهای توليدی کشور خبر داد درصدی حجم اخراج کارگران ا۴٠از افزايش 

  درصد از واحدهای توليدی واگذار شده به بخش خصوصی٩٠بيش از «: ين خبر گفتعلی دهقان کيا ضمن اعالم ا
 » .در معرض ورشکستگی قرار دارند

طرح اصالح قانون کار با هدف کاهش نرخ «: وی با انتقاد از اعمال سياست طرح اصالح قانون کار در مجلس گفت
يکاری واردات بی رويه و قاچاق کاالی چينی بيکاری در حالی پيگيری مي شود که يکی از علت های اصلی نرخ ب

 » .به داخل کشوراست
ورود هر «: اين مقام مسئول از واردات پنج تا شش ميليارد دالر کاالی قاچاق به داخل کشور خبرداد و ياد آور شد

 » . هزارکارگر در ايران مي شود٢۵يک ميليارد دالر کاالی قاچاق موجب بيکاری 
 درصد از ٩۵در زمان تصويب قانون کار «: اشاره به افزايش تعداد کارگران قراردادی گفتدهقان کيا در ادامه با 

 ٢٠کارگران به صورت قرارداد رسمی در واحدهای توليدی ايران فعاليت مي کردند، در حاليکه اين رقم به کمتر از 
 درصد تنزل يافته است

 

  ماهه ابتدای امسال دو برابر شد ۴اخراج از کار در 

 ١٫۵در حالی بين آمار رسمی و غيررسمی تعداد بيکاران :  شهریور آورده است 6در تاریخ کلمه وشته سایت به ن
 ماهه ابتدای سالجاری نسبت به مدت ۴ميليون نفر اختالف است که فعاالن بازار اشتغال، اخراج از کار را در 

  . برابر مي دانند٢مشابه سال گذشته 
 ميليون نفر رسيده که از ٣٫۵ درصد و تعداد بيکاران نيز به بيش از ١۴٫۶ به ٨٩بهار در حالی نرخ بيکاری کشور در 

وضعيت اشتغال زايی بنگاه های زودبازده به عنوان بزرگترين طرح اشتغالی و ابتکار سال های گذشته دولت نيز آمار 
  .درستی در دست نيست

 درصد توسط دستگاه های ۴٠ تا ۴ه ها آمار مختلفی از بر اساس اين گزارش، همانگونه که در زمينه انحراف زودبازد
 .  آمده استمختلف ارائه شده؛ در مورد وضعيت اشتغال زايی اين طرح ها نيز حرف و حديث های فراوانی به وجود

تاکنون بر اين موضوع اصرار دارند که زودبازده ها فقط ) وزير سابق(خود مسئوالن ارشد وزارت کار از دوره جهرمی 
 هزار شغل نيز ايجاد ٩٠٠رصد از کل تسهيالت بانکی را به خود اختصاص داده اند که از اين طريق نيز بيش از  د٨

  . درصد نيز نمی رسد۴کرده اند، ضمن اينکه انحراف آنها به 
ه واقعيت اين است، حال که زودبازده ها دوران اوج تسهيالت گيری خود از بانک ها را سپری کرده اند هنوز به نقط
روشنی از نظر ميزان دقيق اشتغال زايي، تاثير در کاهش نرخ بيکاری و همچنين ميزان انحراف واقعی نرسيده 

است، هرچند که نبايد تالش زودبازده ها در اشتغالزايی و کاهش نرخ بيکاری ناديده گرفت و بايد به اين موضوع 
  .ازده توانسته اند به اشتغال زايی نيز برسنداذعان داشت که در هر حال در گوشه و کنار کشور، طرحهای زودب

جهرمی که در دوران رياست خود در وزارت کار، بزرگ ترين مدافع گسترش زودبازده ها بوده است هنوز هم که ديگر 
در اين وزارتخانه حضور ندارد اصرار به ادامه زودبازده ها به عنوان تنها راه کار کاهش معضل بيکاری دارد و بارها بر 

  .ين موضوع پافشاری کرد که اگر زودبازده ها اجرا نمي شد نرخ بيکاری به مراتب از وضعيت حال فراتر نيز مي رفتا
از ديدگاه مردم و کارجويان نيز نه تنها موضوع مربوط به باال رفتن نرخ بيکاری به ميزان بيشترين درصد چند سال 

 بلکه آنها همواره به دنبال راهی برای پذيرش در بازار ، خوشايند نيست) درصد١۴٫۶(گذشته در تمام فصول سال 
کار هستند و به دليل کم بودن فرصت های شغلی و باال بودن تعداد متقاضيان، برای آنها فرقی هم ندارد که آيا به 

 توان انجام آن را دارند يا خير؟ کار پيشنهاد شده عالقمند هستند و 
 با ترديد نسبت به محاسبه آن، گفته ٨٩ز اخيرا در مورد نرخ بيکاری بهار در عين حال، شيخ االسالمی وزير کار ني

نمی توان افزايش يک ميليون نفری بيکاران در بهار سال جاری را نسبت به مدت مشابه سال قبل پذيرفت، : است
 .  مي رفتچون اگر اينگونه بود حتما آمار بيمه بيکاری باال

افرادی مي تواند درست باشد که مشغول کار بوده اند و در بهار سالجاری به هر در واقع استدالل آقای وزير در مورد 
دليلی از کار خود دست کشيده اند که مي تواند به معنی اخراج و يا داليل ديگر باشد؛ ولی نکته مهم اين است که 

 در بازار کار را پيدا درصد بااليی از نرخ بيکاری فصول مختلف سال به افرادی بر مي گردد که تاکنون فرصت حضور
 . ه اند و به اصطالح بيکار هستندنکرد

اينکه بخواهيم به دليل باال نرفتن مقرری بگيران بيمه بيکاری افزايش يک ميليون نفری تعداد بيکاران را نپذيريم، 
استدالل درستی نيست، چون بخش اعظمی از نرخ بيکاری را کارجويانی تشکيل مي دهند که به دنبال يک 

صت شغلی هستند، ضمن اينکه هنوز در قانون برای اين افراد امکان دريافت مقرری بيمه بيکاری فرهم نشده فر
  .است تا بتوان آنها را در آمار وارد کرد



 60

 درصدی بهار ١۴٫۶علی دهقان کيا عضو کانون شوراهای اسالمی کار استان تهران، در خصوص نرخ بيکاری 
تعداد بيکارانی که هنوز وارد بازار کار نشده اند نسبت به سال گذشته بيشتر عالوه بر اينکه : سال جاري، گفت

 ماهه سال جاری در مقايسه با سال ۴شده است؛ بلکه آمارها نشان مي دهد که تعداد اخراجي ها از کار نيز در 
 .  است برابر شده٢گذشته 

با توجه به اينکه مرکز آمار ايران : ، اظهار داشتوی با تاکيد بر اينکه رشد بيمه بيکاری نيز در حال حاضر وجود دارد
 ميليون نفر نيز ۵ ميليون نفر اعالم کرده است ولی بايد گفت اين تعداد تا ٣٫۵رسما تعداد بيکاران را بيش از 

  .مي رسد
ن اينکه در گوشه و کنار مسئوالن و فعاال: دهقان کيا ضمن اشاره به افزايش آمارها نسبت به گذشته، ادامه داد

  .بازار کار و اشتغال افزايش نرخ بيکاری را بپذيرند يا نه، تاثيری در کاهش تعداد بيکاران نخواهد داشت
وی گران شدن مواد اوليه مورد نياز کارخانجات و اجرای طرح هدفمند کردن يارانه ها را از نگراني های بنگاه ها 

نجات مي تواند به نيروی انسانی شاغل در آن لطمه هرگونه تغيير در وضعيت توليد کارخا: دانست و بيان داشت
 . اين مقوله نياز به توجه ويژه دولت دارد چون بايد بتواند از کاهش فرصته ای شغلی جلوگيری کند. وارد کند

 

  درصد درياچه پريشان خشک شد 90

ست استان فارس مدير کل حفاظت محيط زي:  شهریور آمده است  6 ایران در مهربه گزارش خبرگزاری دولتی 
 درصد از سطح درياچه پريشان به دليل بروز خشکساليهای اخير، کمی بارش،افزايش 90در حال حاضر : گفت

 . تبخير و عدم مديريت صحيح منابع آبی دچار خشکسالی شده است
:  افزودبه گزارش خبرنگار مهر در شيراز، حسينعلی ابراهيمی کارنامی پيش از ظهر شنبه در گفتگو با خبرنگاران

درحال حاضر کميته محلی و کميته استانی مديريت تاالب پريشان با محوريت استفاده اصولی از منابع آبی 
 . تشکيل شده که هدف اين کميته برداشت صحيح و کنترل برداشت منابع آبی توسط جوامع محلی است

کمک احيای تاالب بی نظير پريشان با آموزش و تنوير افکار عمومي، جوامع محلی و بومی نيز به : وی بيان کرد
 .  رسيده استآمده اند و اکنون نيز مراحل احيای تاالب شروع شده و فاز اول آن به پايان

در بازديدهای صورت گرفته از فاز اول اجرا در اين تاالب : مديرکل حفاظت از محيط زيست استان فارس عنوان کرد
ر طرح حفاظت از تاالبهای کشور، مشاهده شده که روند قابل بين المللی به اتفاق مدير و مشاوران ملی دفت

  .قبولی در اين طرح طی شده است و بسياری از آبزيان منطقه دوباره در حال احيا هستند
با هماهنگی های استانی و منطقه ای اميد است روزی شاهد احيای کامل تاالب مذکور : کارنامی اضافه کرد

  .اراضی کشاورزی منطقه و زيرساختها جلوگيری شودبوده و با احيای آن از تخريب 
منابع تامين آب درياچه پريشان شامل نزوالت جوی و : مدير کل حفاظت از محيط زيست استان فارس تصريح کرد

آبهای روان است که اگر تبخير و برداشت از آبهای روان زياد باشد و کاهش نزوالت جدی را نيز داشته باشيم 
و بيالن نيز منفی می شود که امروز با وقوع اين امر در پی اين هستيم که به هر طريق خشکسالی رخ داده 

سعی شود بيالن مذکور از راه هايی نظير فعاليتهای آبخيزداري، کنترل سيالب و هدايت روان آبها و عدم استفاده 
  .غير اصولی از آبياری زيرزمينی مثبت شود

تری جنوب شرق شهرستان کازرون در حاشيه جنوبی ارتفاعات زاگرس و با  کيلوم12تاالب بين المللی پريشان در 
 . کيلومتر مربع يکی از زيباترين درياچه های آب شيرين کشور است43وسعت 

 

  هزار کشاورز بيکار شده اند ٧٣٠سال اخير ۵طی 

م افزايش خريد قفل شدن منابع بانکی به روی کشاورزان، عد: شهریور آمده است 6 در آفتاببه نوشته سایت 
تضمينی محصوالت کشاورزی متناسب با افزايش نرخ تورم؛ ارزان خری توليدات کشاورزی همچون برنج و گندم و 

ساير محصوالت از کشاورزان به داليل واهي؛ واردات بي رويه و افسار گسيخته محصوالت کشاورزی خصوصا ميوه؛ 
 برنج و شکر و ساير عوامل از جمله 

 سال ۵ هزار نفری اشتغال طی ٧٣٠رع باعث گريز کشاورزان کشورمان از کشت وکار و کاهش مکانيزاسيون مزا
 . اخير شده است

آخرين گزارش ها و آمارهای مرکز آمار نشان مي دهد بخش کشاورزی در حوزه اشتغال زايی به تدريج پا پس 
ه طوری که شاغلين بخش کشاورزی ب. مي گذارد و روز به روز اين بخش استراتژيک کشور نحيف و الغرتر مي شود

 ۵ رسيده است و در ٨٩ هزار نفر در تابستان ٣٧٠ ميليون و ۴ به ٨۴ هزار نفر در سال ١٠٠ ميليون و ۵از حدود 
 سال ۵ هزار کشاورز ايرانی بيکار شده اند در حالي که به استناد آمارهای بانک مرکزي؛ دولت در ٧٣٠سال گذشته 

 هزار ميليارد تومان بدهی داخلی و خارجی ايجاد ١۴٠يارد تومان هزينه کرده و حدود  هزار ميل٣٠٠گذشته بيش از 
 . نموده است

 کاهش سهم کشاورزی از تسهيالت بانکی 
در حالی که بايد بر اساس سياست های پولی هر ساله حداقل يک سوم تسهيالت و وام های بانکی بايد به 

 درصد تسهيالت بانکی را به کشاورزان ٢٠ يک پنجم معادل بخش کشاورزی اختصاص يابد؛ بانک ها کمتر از
درصد وام های بانکی را تصاحب مي کنند که همين امر ٧٠مي دهند و بخش واردات و بازرگانی و مسکن حدود 
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 . باعث کاهش قدرت اشتغال زايی بخش کشاورزی شده است
 چالش کشاورزان و واردکننده ها در فصل برداشت 

ساله در فصل برداشت دست به کار مي شود و با حربه های مختلف قيمت محصوالت کشاورزی مافيای واردات هر 
نمونه اين رفتارهای مافيا در حال . را پايين مي آورد و کشاورزان مجبور به ارزان فروشی محصوالت خود مي شوند

درصد ٣٠کشور حدود حاضر در محصول برنج دنبال مي شود به نحوی که طی يک ماه گذشته نرخ برنج در شمال 
 . کاهش يافته است

طی روزهای گذشته تحرکات مافيای واردات باعث بي اثر شدن ممنوعيت واردات و از سرگيری مجدد واردات برنج 
در حالی محمد حسين انصاري فرد، سخنگوی سابق وزارت جهاد کشاورزی در آخرين روز مرداد با اشاره به . شد

ی و بازرگانی گفته بود، ممنوعيت واردات برنج از نيمه مرداد آغاز شده و هرگونه توافق دو وزارتخانه جهادکشاورز
 شهريور و کمتر از گذشت يک هفته از ۶ ماه ممنوع است اما معاون وزير بازرگانی در تاريخ ۴ثبت سفارش به مدت 

وقف شده بود اما به واردات برنج مت: اظهارات سخنگوی وزارت جهاد کشاورزی در گفت و گو با خبرگزراي ها گفت
 دليل شرايط خاص و برای حفظ بازار و جلوگيری از افزايش قيمت برنج توقف واردات برنج حذف شد 

رئيس کل سازمان توسعه تجارت با بيان اينکه واردات با دستگاه های تخصصی است در واکنش به اينکه پيش از 
دی پيش اعالم شده که هيچ تواقفی صورت نگرفته اين اعالم شده بود که واردات برنج متوقف شده است اما چن

در زمانی که من با شما صحبت کردم واردات برنج متوقف شده بود اما به دليل شرايط خاصی و برای : است، گفت
 . حفظ بازار و جلوگيری از افزايش قيمت برنج توقف واردات برنج حذف شد

  سال گذشته ۵ هزار شغل کشاورزی در ٧٣٠کاهش 
 نفر در بخش کشاورزی کشور ٩۶۶ هزار و ٩٩ ميليون و ۵ حدود ١٣٨۴اد آمارهای مرکز آمار ايران؛ در سال به استن

 درصد از کل جمعيت فعال و ٢١٫۴۴ درصد از کل نيروی شغلي، ٢۴٫٧مشغول به کار بودند که اين جمعيت معادل 
 . ور را به خود اختصاص داده بود سال کش١٠ هزار نفری باالتر از ٨١٣ ميليون و ۵۶ درصد از جمعيت ٩حدود 

در اين سال شاغالن بخش کشاورزی .  روند عقب نشينی بخش کشاورزی آغاز شد١٣٨۵به گزارش ايلنا، در سال 
 درصد از کل شاغالن کشور، ٢٣٫٢ نفر برسد که ١٨۵ هزار و ٨٢٧ ميليون و ۴ نفری به ٧٨١ هزار و ٢٧٢با ريزش 
 .  سال ايران رسيد١٠ درصد از جمعيت باالتر از ٨٫٣ درصد از جمعيت فعال و حدود ٢٠٫۵۶

 و همزمان با دومين سال از اجرای طرح بنگاه های زودبازده به عنوان بزرگترين طرح اشتغال زايی ١٣٨۶در سال 
دولت نهم، بهبودی نسبی در شرايط شاغالن بخش کشاورزی ايجاد شد به اين معنا که روند ريزش نيروهای اين 

 ٨٠٩ ميليون و ۴ نفری به ۶٣٣ هزار و ١٧در اين سال شاغالن بخش کشاورزی با ريزش .  شدبخش کمی کندتر
 درصد از ٨٫١٢ درصد از جمعيت فعال و حدود ٢٠٫۴ درصد از کل نيروی شغلي، ٢٢٫٨ نفر رسيد که ۵۵٢هزار و 

 .  سال ايران را تشکيل مي دادند١٠ هزار نفری باالی ٢۴٣ ميليون و ۵٩جمعيت 
  ٨٧هش اشتغال کشاورزی در سال بيشترين کا

 را فاجعه ای برای نيروی کار کشاورزی خواند چرا که در اين سال آمار فعاالن اين رشته ١٣٨٧شايد بتوان سال 
 ١٣٨۶ درصد از نيروی کار اين بخش در سال ٩٫٧ نفری داشت که معادل ١٧٢ هزار و ۴۶۵حکايت از کاهش 

يگر از فعاالن اين بخش از جرگه کشاورزی خارج شدند تا سهم  نفر د١٧٢ هزار و ۴۶۵در اين سال . داشت
 درصد و از کل ١٨٫٩٨ درصد، از جمعيت فعال به ٢١٫٢شاغالن بخش کشاورزی از کل نيروی شغلی کشور به 

 .  درصد برسد٧٫٢١ سال کشور به ١٠جمعيت باالتر از 
  ٨٨ هزار شغل کشاورزی در سال ٣۵افزايش 

 سال گذشته ديد؛ چرا که در اين ۵قطه عطفی در روند اشتغال بخش کشاورزی در  را شايد بتوان ن١٣٨٨سال 
سال نه فقط نيروهای شاغل در بخش کشاورزی تعديل نشدند بلکه تا حدودی در اين بخش اشتغالزايی صورت 

 گر  نفر رسيد که نشان١١٢ هزار و ٣٨٠ ميليون و ۴در اين سال جمعيت کشاورزان و فعاالن اين بخش به . گرفت
با اين حال به دليل افزايش نرخ جمعيت فعال .  نفر به جرگه شاغالن اين بخش داشت٣٧٢ هزار و ٣۵افزوده شدن 

 درصد، از کل جمعيت فعال به ٢٠٫٩کشور در محاسبات مرکز آمار، سهم بخش کشاورزی از تعداد شاغالن به 
 .  درصد رسيد٧٫١۵ سال ايران به ١٠ و از جمعيت باالی ١٨٫٣٧

 روبه رو شد و روند ريزش نيروی کار بخش کشاورزی با سرعت کمتر ١٣٨٩روند با تغييراتی در فصل بهار اين 
 ۵۴۴ هزار و ١٠ با ١٣٨٩ ماه نخست سال ٣پيگيری شد به گونه ای که تعداد نيروی کار بخش کشاورزی در پايان 

 درصد از جمعيت فعال و ١٨٫٠۵شور،  درصد از شاغالن ک٢١٫١ نفر رسيد که ۵۶٨ هزار و ٣۶٩ ميليون و ۴نفر به 
 .  درصد از جمعيت آماده به کار ايران رسيد٧٫٠۴

  ٨٩ تا ٨۴ سال ۵ هزارکشاورز در ٧٣٠بيکاری 
با وجود افتتاح هزاران واحد . آمارهای مرکز آمار وضع چندان مناسبی برای بخش کشاورزی ترسيم نمي کنند

 تا روزهای آغازين ١٣٨۴بنگاه های زودبازده از پايان سال توليدی در بخش کشاورزی طی سال های اجرای طرح 
 نفر در اين بخش بوده است، ضمن ٣٩٨ هزار و ٧٣٠، بخش کشاورزی شاهد تراز منفی معادل ١٣٨٩تابستان 

 هزار نفر افزوده شده است و سهم ٢۵٠ ميليون و ۵ سال ايران حدود ١٠اينکه در همين سال ها جمعيت باالتر از 
 .  درصد کاهش يافته است٧ درصد به تقريبا ٩بخش از جمعيت آماده به کار کشور از حدود شاغالن اين 

ترجمان آمار مرکز آمار و سخنان وزير کشاورزی به صورت توامان تنها يک فرضيه را به ذهن متبادر مي کند که طی 
دا کرده است که ضمن سال های اخير، روند مکانيزاسيون در بخش کشاورزی سرعت و شتاب فوق العاده ای پي

کاهش مداوم نيروهای شاغل در بخش کشاورزي، به توليد انبوه تر محصوالت اين بخش دست پيدا کرده است، 
امری که گذری به مزارع کشاورزي، واحدهای دامداری و دامپروری و طيور و نيز بخش شيالت و آبزي پروري، 

 اقی مي گذاردسواالت و ترديدهای جدی درباره آن پيش روی مسئوالن ب
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 تجمع اعتراضی کارگران وکارمندان شرکت مخابرات راه دور همچنان ادامه دارد
 

در مقابل ) آی تی آی (  نفر از کارگران وکارمندان شرکت مخابرات راه دور ۵٩٠ , ٨٩٫۶٫۶ شنبه –آسمان دیلی نيوز 
درهفته . معوقه خود شدند  ما ه حقوق ١٨درب ورودی این شرکت در شيراز تجمع کردند وخواهان پرداخت 

 .این کارگران در وضعيت بسيار فالکت بار معيشتی به سرميبرند . گذشته نيز این کارگران تجمع کرده بودند 
 

 تجمع کارگران لوله سازی خوزستان
 

 نفراز کارگران لوله سازی خوزستان در مقابل این شرکت تجمع کرده و ١٢٠ صبح امروز –آسمان دیلی نيوز 
 .ماه حقوق معوقه خود شدند ١٧ خواستار

  کارگر قراردادی اخراج شدند۶٠, درپی تعطيلی یک واحد توليدی 
 کارخانه لوله و ماشين سازی ایران واقع درجاده ساوه بدليل مشکالت توليدی وکمبود نقدینگی ٢واحد شماره 

زکارگران قراردادی از کارخانه  نفر ا۶٠به دنبال این تعطيلی . ونداشتن مواد اوليه در هفته گذشته تعطيل شد 
 .اخراج شدند

 
 کارگران بدون تشکل به حقوق خود نمی رسند

 
 چندی پيش، گزارش هایی در مورد اعتراض های –:  شهریور آمده است 7در ایسنا دولتی به گزارش خبرگزاری 
 راه دور ایران در شيراز، با جمعی از کارگران کارخانه مخابراتی .د کارخانه در ایران انتشار یافتصنفی کارگران چن

 .تجمع در مقابل این کارخانه، به برآورده نشدن خواست  های پيشين خود اعتراض کردند
حق و حقوق کارگر « و » زندگی،  معيشت، حق مسلم ماست« این کارگران در تجمع خود با شعارهایی مثل 

 ميليارد ریال ١۵فی خود از جمله پرداخت ، خواستار رسيدگی مسئوالن به درخواست های صن»پرداخت باید گردد
وزارت صنایع و معادن دولت کودتا چند ماه پيش وعده پرداخت آن  . ماه گذشته شان شدند١۶بابت حقوق معوقه 

 .را داده بود، اما تاکنون این وعده تحقق نيافته است
 ٢٨ز، کيان تایر، صبح روز پنجشنبه، همچنين به گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران، کارگران کارخانه الستيک البر

نع خروج مرداد، در اعتراض به عدم پرداخت دستمزدهای شان دست به اعتصاب زدند و با بستن درب انبارها ما
یکی از دالیل اعتصاب کارگران این کارخانه، این بود که کارفرما در رابطه با پرداخت  .الستيک از کارخانه شدند
 هزار تومان ٣٠٠ که ابتدا، دستمزد کارگرانی را پرداخت خواهد کرد که ميزان آن مبلغ دستمزد تير ماه آنان گفت

 .باشد
همچنين کارفرما در روزهای گذشته از آوردن مواد اوليه و تعمير دستگاه های معيوب کارخانه الستيک البرز، کيان 

 .تایر، خودداری کرده بود
 مرداد، در پی ٣٠و کارگران در بخشداری چهاردانگه در روز شنبه، بنا بر این گزارش، مذاکرات نمایندگان کارفرما 

 .تهدیدهای کارفرما برای آوردن ماور به کارخانه، بدون نتيجه پایان یافت
پيش از این نيز هشتصد کارگر شرکت بن رو، واقع در جاده سلفچگان، در اعتراض به عدم پرداخت چهار ماه 

 .به اعتصاب زده بودند مرداد، دست ٢٣دستمزدشان روز شنبه، 
اعتصاب این کارگران بدین شکل بوده است که از زمان شروع اعتصاب، هر روزه به کارخانه می رفتند و کارت ورود 

 .خود را می زدنند
اخبار تنها حاکی از ادامه این اعتصاب به مدت چهار روز بوده است و پس از آن خبری در این مورد گزارش نشده 

این کارگران اعالم کرده بودند تا زمانی که به خواست هایشان رسيدگی نشود، به اعتصاب با این همه، . است
 .خود ادامه خواهند داد

این اعتصاب ها، آخرین سری از اعتراض های صنفی کارگران است؛ کارگرانی که به دليل سياست های اقتصادی 
يک سازی البرز و یا واردات بی رویه با دولت در واگذاری بی حساب و کتاب کارخانه های دولتی مانند الست

 .مشکالتی مانند تعطيلی کارخانه های خود و یا اخراج های گسترده با عنوان تعدیل نيرو مواجه شده اند
در کنار این مشکالت، عدم پرداخت دستمزد کارگران به مدت چند ماه، عامل دیگری برای افزایش ميزان اعتراض 

 .های صنفی آنان شده است
 آیا این اعتراض ها که در گذشته نيز صورت گرفته بودند، دستاوردی داشته اند؟اما 

. در پاسخ، می توان گفت که شاید در موارد زیادی، کارگران نتوانسته اند حق و حقوق کامل خود را دریافت کنند
حاظ مکانی ها از لدليل این ناکامی بيش از همه به نداشتن تشکل و یا سندیکا و همچنين پراکندگی این اعتراض 

با این حال تجربه ایران و کشورهای جهان نشان می دهد که همين موضوع هم به  .و زمانی مربوط می شود
تدریج باعث شده است که کارگران به بحث داشتن نهادی که بتواند آنان را راهنمایی کند و از منافع و خواست 

 در موارد گوناگونی، کارگران به دليل نداشتن تجربه، با این حال، .ن دفاع کند، عالقه نشان می دهندهایشا
انتخاب یک یا چند نماینده را کافی می دانند و نمی دانند که این تنها، یک مرحله از مسير دفاع از خواست های 

صنفی شان است، زیرا در نبود نظارت مجموعه کارگران بر عملکرد نماینده یا نمایندگان شان، ممکن است که 
 .ا به دليل اعمال فشار، تهدید و حتی تطميع این نماینده یا نمایندگان به بيراهه روداعتراض ه

یک فعال سندیکایی با صحه گذاشتن بر این مسئله خاطر نشان کرد که در مواردی مانند اعتصاب هماهنگ 
 قدرتمند که با رانندگان شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و شرکت نيشکر هفت تپه به دليل وجود تشکلی فراگير و

 .برنامه عمل می کرد، کارگران به شمار قابل توجهی از خواست های خود دست پيدا کردند
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وی گفت که دقيقا به همين دليل است که دولت محمود احمدی نژاد که به دليل ماهيت سياست های اقتصادی 
مایت از تشکل های کارگری و اش نمی تواند گره از مشکالت کارگران باز کند، برخالف ادعاهایش در خصوص ح

 .آمار سازی در این زمينه، با شدت تمام به برخورد با فعاالن کارگری و سندیکایی روی آورده است
اما تا زمانی که مشکالت باقی هستند و در ضمن، انتظار می رود که روز به روز بر تعداد ارتش بيکاران افزوده 

جامعه . امنيتی و همينطور قوه قضایيه راه به جایی نخواهد برودشود، اقدامات ضد تشکلی دولت و دستگاه های 
 .کارگری نيز باید ضمن توجه به لزوم اقدام متشکل، تالش ها برای تشکيل اتحادیه ها را افزایش دهد

 
 نگرانی کارمندان شرکت اورفليم

 
نش های ایجاد شده از سوی  کارمندان و بازار یابان شرکت بهداشتی و آرایشی اورفليم از ت–آسمان دیلی نيوز 

هزاران کارمند و , این شرکت محصوالت آرایشی و بهداشتی در ایران.دولت و وابستگان تندرو نگران وناراضی اند 
 .بازاریاب دارد که آینده کاری آنها در خطر است

ت شرکت های الزم به ذکر است که به گفته رسانه های وابسته به دولت فعاليت این شرکت در داخل ایران بصور
 .هرمی می باشد

 
 ساعات کاری پيمان کاران شهرداری در ماه رمضان

 
 با توجه به جا بجایی ساعات ترافيک شهری در ماه رمضان و خصوصا در کالن شهری همچون –آژانس ایران خبر 

از . نداردتهران ، به نظر می رسد هيچ نهادی برای رسيدگی و نظارت به مشکالت پيرامون این جابه جایی وجود 
جمله این مشکالت ساعات کاری پيمان کاران شهرداری می باشد که هميشه برای عدم ایجاد ترافيک سنگين 

اما در ماه رمضان که شاهد انتقال ساعات ترافيک سنگين از ساعات ابتدایی . کار خود را نيمه شب آغاز می کنند
کاری پيمان کاران شهرداری نيزدیده نمی شب به نيمه شب هستيم ، هيچ تغييری در جا به جایی ساعات 

به نظر ميرسد نه تنها شهرداری تهران بلکه هيچ نهاد مسؤل دیگری نيز به فکر فراهم آوردن آسایش شهر .شود
نشينی برای شهروندان تهرانی نمی باشد و درنهایت این تهرانی ها هستند که همواره مجاب به پرداخت هزینه 

 .های زمانی و روانی می شوند
 

 وعده های پوشالی دولت به کارمندان
 

 درحالی که چندی پيش از طریق دولت اعالم شد که کارمندانی که در تهران ساکن هستند اگر –آژانس ایران خبر 
اکنون مشخص نيست برنامه ی تشویقی برای رفتن , به شهرستان ها اعزام شوند با تشویق روبرو خواهند شد

ان به شهرستان ها چيست و چه زمانی اجرا خواهد شد،چون در حال حاضر اکثر داوطلبانه ی کارمندان از تهر
بانک ها از این برنامه اظهار بی اطالعی می کنند و افرادی هم که تصميم به این کار گرفته اند سردرگم شده اند 

. 
 
 

  تهران اعتراضات مردم را برانگيخت18اقدامات ظالمانه شهرداري منطقه 
 

 تهران در پی تعریض خيابان یاران وبرای مجبور کردن کسبه پاسا ژی واقع 18 شهرداری منطقه – آژانس ايران خبر
در این خيابان آه مغازه های خود را زیر قيمت به شهرداری بفروشند دست به کاری عجيب زده و ورودی این 

 .شداین اقدام موجب بروز اعتراضاتی در محل , پاساژ را با بلوکهای بزرگ مسدود کرده 
, این محل در جنوب غربی تهران یعنی اول جاده ساوه شهرک وليعصر واقع است و محله ای فقير نشين است 

متری مالياتی 48برای نمونه برای هر آپارتمان , جدیدا شهرداری اجحافات زیادی در حق مردم اين منطقه ميکند
 .با دستفروشان اين منطقه برخورد ميکندهزار تومان تایين کرده ودر خيابانها به صورتی وحشيانه 120حدود 

 
  ماه زندان تعزیری اسعد مولودزاده5تایيد حکم 

 
 بر اساس حکمی که به اسعد مولودزاده عضو کميته –کميته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری 

استان اذربایجان  دادکاه تجدید نظر 10هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری ابالغ شده ، شعبه 
 . ماه زندان تعزیزی دادگاه بدوی را تصویب و مورد تایيد قرار داد 5غربی حکم 

قابل ذکر است ، نامبرده به اتهام تبليغ عليه نظام دادگاهی شده واز طرف دادگاه حکم پنج ماه زندان تعزیری در 
ست روز پس از ابالغ ، قابل تجدید  به وی ابالغ شده بود اما این رای صادره ظرف بي1389 خرداد 28تاریخ 

نظرخواهی در دادگاه تجدید نظر استان می بود که پس از گذشت این مدت این حکم از طرف دادگاه تجدید نظر نيز 
 .مورد تا یيد قرار گرفت 

اعضای کميته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری حکم صادره برای این فعال کارگری ،اسعد مولود 
ه عضو کميته هماهنگی را محکوم کرده و همچنين خواهان آزادی بدون قيد و شرط تمامی کارگران و فعالين زاد

 .کارگری در بند می باشيم 
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  ادامه بازداشت بهنام ابراهيم زاده را محکوم می کنيم

براهيم زاده از بر اساس خبر منتشره از سوی کميته پيگيری ایجاد تشکل های کارگری، خانوده و دوستان بهنام ا
 خرداد در تهران 22این کارگر را در . فعالين کارگری این تشکل، هم چنان از سرنوشت او اطالعی در دست ندارند

 زندان اوین منتقل می کنند، اما مدتی است که او را از آنجا به مکان نا معلومی انتقال داده 209دستگير و به بند 
 .اند

م زاده و بی خبری از سرنوشت این کارگر را محکوم می کنيم و خواستار آزادی ما ادامه بازداشت بهنام ابراهي
همه ی کارگران و فعالين کارگری دربند و تمامی زندانيان سياسی بوده و خواهان پایان دادن به تعقيب، احضار و 

          .محاکمه آنها هستيم

  کميته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری   

1389/6/7 

  است وضعيت نامشخص بهنام ابراهيم زاده نگران کننده

.  ماه است در زندان بسر می برد٣برای ایجاد تشکلهای کارگری بيش از  بهنام ابراهيم زاده عضو کميته پيگيری 
ُ بهنام  به گفته خانواده اده انتقال د  زندان اوین به مکان نامعلومی٢٠٩ وی توسط اطالعات از یک ماه پيش از بند      

شک پنهان نمودن زندانيان سياسی  بدون. شده است و از آن زمان تا کنون هيچ گونه خبری از او در دست نيست
ُ             کارگری  دانشجوئی  زنان و غيره(          ُ از زیر شکنجه قرار داشتن زندانی دارد و این خود می  توسط اطالعات حکایت)      

 شد و سالمت و جان او را به طور جدی در مخاطره قرارزندانی به دنبال داشته با تواند هر اتفاق ناگواری را برای
 .دهد

شدیدا احساس نگرانی می کند و  انجمن برق و فلزکار کرمانشاه نسبت به سرنوشت نامعلوم بهنام ابراهيم زاده
مشخص شدن فوری سرنوشت بهنام و آزادی او می  ضمن محکوم نمودن این گونه اقدامات ضد انسانی خواهان

  باشد

 
 دگان تامين اجتماعي خدمات درماني مناسب دريافت نميكنندبيمه ش

 
 با اینکه مبالغ هنگفتی ماهيانه از حقوق بيمه شدگا ن تامين اجتماعي کسر می شود اما –آژانس ايران خبر 

آنها برای مراجعه به پزشک باید از اولين ساعات روز برای . خدمات درمانی مناسب وبه موقعی را دریافت نميکنند 
اما متاسفانه دکتر مربوطه گاها با عجله وبدون , فتن نوبت اقدام کنند وسپس ساعتها در سالن انتظار بایستند گر

بيمه شدگان تامين اجتماعي از اين و ضعيت شاآي . دقت با دادن چند قرص استامينوفن آنها را از سر باز ميکند 
 .هستند 

 ا در ایران دو برابر شده استشمار اخراجی ه: یک عضو کانون شوراهای اسالمی کار
 علی دهقان کيا از اعضای کانون شوراهای اسالمی کار استان تهران اعالم کرد که شمار –آسمان دیلی نيوز 

 .کارگران اخراج شده در چهار ماه نخست سال جاری در مقایسه با سال گذشته دو برابر شده است
که بر اساس آن سه نيم ميليون نفر برآورد می شود، به پنج به گفته او تعداد بيکاران برخالف آمار رسمی کشور 

 .ميليون نفر نيز می رسد
در سال های اخير، شمار بيکاران در ایران به دليل آنچه واردات بی رویه خوانده شده، و همچنين تعطيلی کارخانه 

 .ها، افزایش چشمگيری داشته است
 

  قانون بيمه کارگران ساختمانی در خطر تعليق

شهرداران کشور با نوشتن نامه ای به احمدی نژاد،   :پایه گزارش رسيده به روز شمار کارگری آمده است بر 
 .خواهان تعليق قانون بيمه ی کارگران ساختمانی شدند که تنها چند ماه از ابالغ آن می گذرد

آن ها می گویند که . انی استبه گفته ی شهردار تبریز، علت این امر مخالفت کارفرمایان با بيمه ی کارگران ساختم
. بيمه ی کارگران هزینه های ساختمان سازی را چنان افزایش می دهد که تداوم کار ممکن نخواهد بود

مقاطعه کارانی که از طریق قرارداد با شهرداری ها در پروژه های عمرانی مشارکت دارند، به نشانه ی اعتراض به 
هيات دولت سهم بيمه ی : مقاطعه کاران می گویند. کار را خوابانده اندتصویب قانون بيمه ی کارگران ساختمانی، 

شهرداران شهرهای ایران نيز . کارفرمایان را سی برابر افزایش داده اند و این هزینه برای آنان قابل پرداخت نيست
 .تعليق قانون بيمه ی کارگران ساختمانی را راه حل اختالف ميان دولت و کارفرمایان یافته اند
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تعداد کارگران ساختمانی در ایران حدود یک ميليون و هشتصدهزار نفر برآورد می شود که با تصویب قانون فعلی 
 .این قانون پيش از ابالغ، دو سال در هيات دولت مسکوت مانده بود. قرار بود سرانجام از بيمه برخوردار شوند

 
 ناکامی طرح های دولتی در مهار بيکاری

 
با تشدید اخراج ها، شاید شمار بيکاران در .  درصد رسيده است١۴،۶ به ٨٩بيکاری در بهار سال  نرخ –دویچه وله 

در این ميان، انتقاد به ناکارآیی طرح های دولتی برای مقابله با بيکاری رو به .  ميليون نفر نيز برسد۵سال جاری تا 
 .افزایش است

 درصدی حجم اخراج کارگران ۴٠ستان تهران از افزایش یک عضو هيات مدیره کانون عالی شوراهای اسالمی کار ا
 درصد از واحدهای توليدی واگذار شده به ٩٠علی دهقان کيا به خبرگزاری موج گفته که بيش از . خبر داده است

او واردات بی رویه کاالی قاچاق چينی را دليل عمده رکود توليد . بخش خصوصی در معرض ورشکستگی قرار دارند
 هزار کارگر در ایران ٢۵نسته و یادآوری کرده که ورود هر یک ميليارد دالر کاالی قاچاق باعث بيکاری در ایران دا
 .می شود

آقای دهقان کيا تاکيد کرده که مرکز آمار ایران، تعداد رسمی بيکاران را بيش از سه و نيم ميليون نفر اعالم کرده اما 
 ماهه نخست سال جاری در قياس ۴ه که تعداد اخراجی ها از کار در او گفت.  ميليون نفر نيز می رسد۵این ميزان تا 

دهقان کيا، ریزش آمار کارگران رسمی در سراسر کشور و افزایش کارگران . با سال گذشته دو برابر شده اند
 .قراردادی را نيز تخطی از قانون کار و زمينه ساز اخراج های خودسرانه دانسته است

 به تزاید است که دولت نهم، بنگاه های زودبازده را بزرگ ترین ابتکار و طرح اشتغال اعالم شمار بيکاران در حالی رو
 درصد ٨بنا بر آمار وزارت کار، این بنگاه ها با اختصاص . کرد و تسهيالت بانکی ویژه ای برای این بنگاه ها درنظر گرفت

 جهرمی، وزیر سابق کار بارها گفته که اگر محمد.  هزار شغل ایجاد کرده اند٩٠٠از کل تسهيالت بانکی بيش از 
 .طرح زودبازده ها اجرا نمی شد، نرخ بيکاری به مراتب از وضعيت کنونی فراتر می رفت

پرویز فتاح وزیر نيروی دولت نهم در گفتگو با خبرگزاری مهر از مخالفت شخصی خود و وزارتخانه های تخصصی با 
ه تاکيد او ریيس جمهور و وزیر سابق کار، بانک ها را تحت فشار گذاشته ب. طرح بنگاه های زودبازده یاد کرده است

فتاح افزوده که در آن شرایط، وزارت نيرو برای ساخت . بودند که وام های خود را به سمت این بنگاه ها سوق دهند
منابع مالی سدها، نيروگاه ها، شبکه های آبياری و زهکشی، تضفيه خانه های آب و فاضالب که نياز شدیدی به 

 .داشتند، به حاشيه رانده شد و لطمات زیادی متحمل گردید
کارشناسان می گویند دولت برای جذب نيروی آماده . هرسال حدود هشتصد هزار نفر وارد بازار کار ایران می شوند

يکاری در بهار نرخ ب. به کار نياز به رشد اقتصادی هفت درصدی دارد و باید ساالنه یک ميليون شغل جدید ایجاد کند
 . درصد بوده است١٢ / ۵ ، ٨٨ درصد و در بهار سال ٩ / ۶، ٨٧سال 

 
 افزایش قيمت گوشت مرغ و تخم مرغ

 
 روز گذشته افزایش چشم گيری داشت و این در حالی ٢ قيمت گوشت مرغ و تخم مرغ طی –آسمان دیلی نيوز 

 .ل دارداست که دولت اعالم کرده بود بازار را در ماه رمضان تحت کنتر
شمال ( و در برخی نواحی تهران٣٣٠٠ تومان به ازای هر کيلوگرم به ٢٨۵٠الزم به ذکر است قيمت گوشت مرغ از 

 تومان به فروش می رسد که این ٣٩٠٠ تومان هم می رسد و قيمت تخم مرغ به ازای هر شانه ٣۴٠٠به ) شهر
 !…ش قيمت داشته است تومان افزای١٠٠٠ روز گذشته در هر شانه ٢قيمت در مقایسه با 

 
 گزارشی از شهاب خودرو 

 
 با درود به خوانندگان محترم

مطلبی که پيش روی شماست ، نتيجه ی تحقيق یک دانشجو و فعال کارگری است که طی ! دوستان و رفقا 
چندین بار مراجعه به شرکت شهاب خودرو و تحقيق درمورد وضعيت کار و زندگی کارگران این شرکت تهيه شده 

 من طی سئوال هایی که از این دوست گرامی پرسيدم و اطالعاتی که ایشان به من داد توانستم این مطلب که
 .را گردآوری کرده و بنویسم تا در اختيار شما عزیزان قرار گيرد 

 :ابتدا توضيح کوتاهی درمورد شرکت شهاب خودرو 
 :تاريخچه شرکت 

ي ترين شرکت هاي توليد و مونتاژ خودروی سنگين در ايران از نظر تاريخي ، شرکت شهاب خودرو يکي از قديم
 متر مربع در 77000 هکتار و زيربناي حدود 18است که تاسيسات و دفتر مرکزي آن در زميني به مساحت حدود 

زمينه شکل گيري و شروع به کار اين شرکت به . واقع شده است ) تهران (  جاده مخصوص کرج 9کيلومتر 
 جهت ساخت اطاق بار و شاسي کاميون هاي اينترناش و ليالند 1334يالند موتور در سال همکاري با شرکت ل

شرکت ليالند موتورز ايران تاسيس و با زمينه فعاليت ”  رسما1342در سال . واقع در خيابان قززوين بر مي گردد 
 شرکت در اختيار 1358ر سال د. توليد کاميون ، اتوبوس و ماشين هاي مخصوص با آرم ليالند موتورز به ثبت رسيد 

در اين سال نام شرکت . بنياد مستضعفان و جانبازان و سپس سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران قرار گرفت 
 ، شرکت 24/5/78 و به استناد قرارداد مورخ 1378و در نهایت در سال . تبديل شد ) ايران ( شهاب خودرو ” به 

 .ي در آمد شهاب خودرو به تملک آستان قدس رضو
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ایشان همان موقع درصدی از سهام را وقف کرد پس از . قبل از انقالب این شرکت متعلق به اقای اسدی بوده 
انقالب ومصادره کارخانه مدتی در دست سازمان گسترش بوده و وقتی این سازمان خواسته آنرا را بفروشد با 

کت را به استان قدس رضوی دادند و اینک در حقيقت اینکه در مناقصه ، سایپا با قيمت باال برنده شده بود شر
 .شرکت دولتی ميباشد ولی در عمل ملک خصوصی خاندان واعظ طبسی است 

 :محصوالت توليدي شرکت 
 ساله ، يکي از بزرگ ترين شرکت هاي خودروساز داخلي است که در زمينه 43شرکت شهاب خودرو با سابقه اي 

شامل ماشين هاي ( ، بين شهري وماشين هاي مخصوص ) زلي و گازسوز دي(توليد انواع اتوبوس هاي شهري 
 .فعاليت مي نمايد. ) ……آتش نشاني ، آمبوالنس ، زباله کش ، روالف و 

 :مشتريان 
از مهم ترين مشتريان داخلي . مشتريان اصلي این شرکت در دو گروه داخلي و خارجي تقسيم بندي مي گردند 

مايندگي از طرف تمامي اتوبوسراني ها و سازمان پايانه هاي حمل و نقل کشور اشاره مي توان به وزارت کشور به ن
شرکت شهاب خودرو در زمينه صادرات محصوالتش نيز فعاليت نموده و تاکنون توانسته است انواع مختلفي . کرد 

متعددي از جمله از توليدات خود ، ائم از اتوبوس هاي شهري ، بياباني و ماشين هاي مخصوص را به کشورهاي 
 .صادر نمايد . …سوريه ، ترکمنستان ، افغانستان ، آذربايجان ، ليبي و 

 :تامين کنندگان 
شرکت شهاب خودرو جهت تامين قطعات مصرفي خود با شرکت ها و کارخانجات متعدد داخلي و خارجي طرف 

ان نسبت به حصول اطمينان از کيفيت قرارداد بوده و سعي مي نمايد تا با استفاده از نظام ارزيابي تامين کنندگ
تعداد کل تامين کنندگان داخلي حدود . محصول و کسب رضايت مندي تمامي مشتريان خود اقدام الزم بعمل آورد 

 شرکت بوده که بطور مثال مي توان به شرکت هاي فوالد مبارکه ، پروفيل ساوه ، شيشه ايمني کبير ، راحت 200
شرکت هاي رنوي فرانسه ، فويت ” ضمنا. اور ، کمپارس و رزين الياف اشاره کرد صندلي خودرو ، گروه قطعات خ

 .آلمان ، دوگاي اسپانيا ، دايناتک آلمان و ان کي کره از اصلي ترين تامين کنندگان خارجي مي باشند 
 :حال بپردازیم به وضعيت کارگران 

 :کارگران این مجموعه شامل سه دسته هستنند 
بر اساس . رگران قراردادی و کارگران موقت یا کارگرانی که برای پيمانکار کار می کنند کارگران رسمی ، کا

تحقيقات انجام شده از ميان این گروه ها گروه سوم خيلی بيشتر از دیگر کارگران کار می کنند ، استثمار می شوند 
 بخش خصوصی وجود دارد که از حقوق ولی کمتر از دیگر کارگران مزد دریافت می کنند چون یک زالو با نام پيمانکار

کارگران موقت در سراسر کشور جزء تحت ستم و . کارگران موقت بدون هيچ زحمتی سه درصد دریافت می کند 
استثمار واقع شده ترین کارگران هستند زیرا که امينيت شغلی ندارند و بهمين دليل هر زمان که پيمانکار اراده کند 

  .با آنها تسویه حساب می شود
در شرکت شهاب خودرو تنها چيزی که ارزش ندارد جان کارگران است تا جائی که مسئولين و مدیران حتی از 

هر وقت کارگران به . دادن یک جفت دستکش نخی و یا ماسک ضد الودگی ویا لباس وکفش کار نيزدریغ می کنند 
ی و عدم امکانات شرکت را بهانه این وضعيت اعتراض می کنند و علت را جویا می شوند ، مسئولين بی پول

بعنوان مثال نقاشان این شرکت از ماسک آلودگی مرغوب بهره مند نيستند و این موضوع می تواند در . می کنند 
نمونه دیگر از عدم امنيت کاری جوشکاران آرگون در این . دراز مدت به سالمتی آنها آسيب های جدی برساند 

با اینکه در قوانين وزارت کار آمده است . یل ایمنی برخوردار نمی باشند شرکت می باشند که از کمترین وسا
یا سالن ) بدليل جلوگيری از عقيم شدن مردان ( کارگرانی که با ارگون کار می کنند باید لباس قرمز داشته باشند 

مل کند جوشکاری باید تهویه مطبوع داشته باشد ودرصورت نبود باید جوشکاران کپسول اکسيژن با خود ح
درحاليکه کارگران این شرکت با همان لباس که تابستان کار می کنند ، در زمستان هم کار می کنند و در نتيجه در 

در شرکت شهاب خودرکارگران حتی از داشتن یک بخاری . تابستان از گرما ودر زمستان از سرما زجر می کشند 
. ان ساخته اند وهمگی غير استاندارد وخطرناک هستند استاندارد نيز محروم هستند و تمام بخاری ها را کارگر

همچنين این کارگران از . جدیدا بعد از چند سال برای آنها یک اجاق گاز آورده اند برای تهيه چای یا صبحانه 
استفاده آب سالم محرومند ، آب را با تانکر از شهرک های اطراف می آورند ودر یک استخر جمع می کنند وبرای 

 انقدر به ان کلر می زنند که استفاده از آن می تواند مضر باشد و از این آب نمی توانند برای حمام استفاده استفاده
کنند ، آبی که برای شستشو استفاده می کنند نيز پر از آهک و امالح است و طبق مشاهده ی این دوست 

 .قندیل گچ اویزان است دانشجو و فعال کارگری از تمام دوش ها و یا دریچه های کولر مثل غار 
رستوران شرکت نيز توسط . وضعيت غذاخوری این شرکت نيز دست کمی از سرویس بهداشتی و حمام آن ندارد 

طبيعتا هرچقدر که کيفيت غذا پایين باشد سود پيمانکار باال می رود و . یک پيمانکار بخش خصوصی اداره می شود 
ین پيمانکار ابتدا غذای مدیران و کارمندان را جدا می کند و از غذای آنها ا. او نيز در این مورد سنگ تمام می گذارد 

جالب اینجاست که نزدیک پایان سال یا وقت تمدید قرارداد که می شود به هر مدیر . هيچ گاه به کارگران نمی دهد 
وصی چه سود با یک حساب سر انگشتی می توان فهميد که این پيمانکار بخش خص.  سکه بهار آزادی می دهد 5

 200اگر قيمت هر سکه را . در این شرکت ده مدیر وجود دارد !!! کالنی می کند که اینقدر هم رشوه می دهد 
هزارتومان فرض کنيم ، ایشان برای باقی ماندن در بخش خصوصی این شرکت و تقلب در غذا پختن و خوردن حق 

کباب )  مثال ( گفته ی چند تن از کارگران یکروز که غذا به . کارگران هر سال حدود ده ميليون تومان رشوه می دهد 
وقتی کارگران علت را . کوبيده بوده چند تن از کارگران آمده و به دیگر کارگران گفته اند دوستان امروز غذا را نخورید 

 داشتند گوشت جویا شدند ، آنها گفته اند که ما از مقابل آشپزخانه رد می شدیم ، عده ای از کارگران در آشپزخانه
در همين هنگام گوشت چرخ کرده . چرخ می کردند و دو سه نفر هم زمين آشپزخانه را با آب و تاید می شستند 
کارگران در این هنگام پيمانکار بخش . که در لگن حمل می شد روی زمين که با آب و تاید شسته می شد می افتد 

يم ؟ پيمانکار هم گفته که مگر من سر گنج نشسته ام که خصوصی را صدا کردند و گفتند این گوشت را چکار کن
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در نتيجه همان گوشت را از داخل آب و کف . دوباره این همه گوشت بخرم ؟ همين را بپزید و بدهيد بخورند 
درمورد سرویس بهداشتی هم که گفتن ندارد ، بعنوان مثال یکی از سالنها . برداشته و بخورد کارگران داده اند 

ش از هفتاد کارگر است که برای این تعداد کارگردو دستشوئی وجود دارد که یکی هميشه خراب و دارای بي
البته درداخل شرکت یک سرویس بهداشتی مرکزی نيز وجود دارد . دیگری را هم هفته ای یکبار نظافت می کنند 

ه یا شير آبشان خراب که حدود بيست دستشوئی دارد که از این تعداد هميشه تعدادی یا چاه هایشان پر شد
مایع دستشویی هم که دیگر هيچ معلوم نيست چه چيزی هست که . است یا درو پيکر درست و حسابی ندارند 

 .هر کسی از آن استفاده می کند دست یا صورتش قارچ پوستی می زند 
کارگر اعتراض دراین شرکت قراردادها حساب وکتاب مشخصی ندارد و بيشتر بستگی به کارگر دارد و هرچه قدر 

حداکثر مدت قرارداد شش ماه است و حداقل قراردادها . نکند و با کارفرما سازش کند ، مدت قرارداد باال می رود 
 .یک ماهه هستند 

البته به این . مقدار حقوق کارگران فنی و ساده در این شرکت در سال هشتاد و نه سيصد و دو هزار تومان است 
حق . نيز اضافه می شود که حدودا چيزی بين پنج الی سی هزار تومان است  … مبلغ حق مسکن و خواربار و

تخصص را پيمانکار بخش خصوصی به کارگران نمی دهد و خودش باال می کشد و اکثر کارگران را کارگر ساده 
ثمار این است. معرفی می کند و کارگران ماهر مانند جوشکاران و نقاشان استادکار را کارگر ساده معرفی می کند 

کارگران اینجا به پایان نمی رسد و پيمانکار بخش خصوصی از آنها حداکثر حق بيمه را کسر می کند یعنی سی و 
کارگران ضرر کار را در زمان بازنشستگی خواهند . شش هزار تومان ولی حداقل بيمه را برای آنها در نظر می گيرد 

 .رفت و یا زمان استفاده از مرخصی استعالجی یا بيمه بيکاری دید که کمترین حقوق را برای آنها درنظرخواهند گ
کارگران این شرکت هيچ گونه انجمن صنفی ندارند ، فقط خانه کارگر است که آن هم بنا به گفته کارگران برای 

يز او ن. مراجعه به خانه کارگر اکثرا در هنگام انتخابات مجلس می توان وقت گرفت و با آقای محجوب مالقات کرد 
. فقط گوش می کند و برای حل مشکالت وعده بعد از انتخابات را می دهد و عملی از جانب ایشان در کار نيست 

 !این کارگران در شرکت دو نفر نماینده دارند که اکثر کارگران نام یکی از آنها را نمی دانند 
ساب می کنند که هميشه باید ولی طوری با آنها ح. مدت مرخصی کارگران شهاب خودرو دو روز در ماه است 

ساعت کاری در این شرکت ازهفت صبح شروع می شود ؛ حال اینکه اگر کسی . مرخصی بدون حقوق بگيرند 
حتی اگر مقصر این تاخير راننده . دیرتر از این ساعت کارت بزند از وی مرخصی بدون حقوق کسر می شود 

از ساعت هفت الی .  حقوق کارگران کسر می شود و از! سرویس شرکت و ترافيک باشد هيچ فرقی نمی کند 
هشت صبح وقت صبحانه است که شرکت از دادن یک ليوان آبجوش نيز خودداری می کند ، کار در شرکت شهاب 

ساعت . از ساعت دوازده الی یک و نيم وقت استراحت ، ناهار و نماز است . خودرو از هشت صبح آغاز می شود 
 . می شود و ساعت چهار الی شش بعد از ظهر کارگران می توانند اضافه کار بکنند چهار بعد از ظهر کار تمام

 اعتصاب کارگران و چگونگی متالشی شدن اتحاد کارگران
                           ُ                                                                          در این شرکت در سال هشتاد و ن ه پس از این که روز کارگر و چند عيد مذهبی طی شد و دریغ از کوچک ترین تقدیر 

گران تصميم می گيرند که واکنش نشان دهند و مدیر عامل هم مثل هميشه و پاداشی برای کارگران، اکثر کار
می گوید پول نداریم ولی تعدادی از بازنشسته ها با حقوق باال دعوت به کار می شده اند و یا دائم بعضی از مدیران 

ِ                                    در حال  گشت وگذار و سفرهای خارجی بوده اند  تدا قرار بر این پس از بحث های زیاد در ميان کارگران شرکت اب.      
ِ                                                                  می گذارند که زمان  صرف  غذا، تمام  کارگران با گذاشتن سلف های غذا روی زمين و کوبيدن قاشق به روی ميز            ِ     ِ                 

ِ                                    خواهان  آمدن مدیرعامل به سالن غذا و صحبت با آن ها و شنيدن مشکالت  کارگران و اعتراض آن ها شود ولی با                                                          ِ      
ِ                             عدم  هم کاری  بعضی ها و دخالت واحد حراست          ِ این  کار بی نتيجه می ماند، کارگران بعد از چند روز با هماهنگی با   

تمام قسمت ها قرار بر این می گذارند که راس ساعت شش بعد از ظهر که قرار است کارگران سوار سرویس 
شرکت شوند، همه کارت بزنند و جلوی دفتر مدیرعامل تجمع کنند و تا گرفتن نتيجه همان جا بمانند و راس ساعت 

              ُ                                                                                        پنج و پنجاه و ن ه دقيقه اهللا اکبر گویان به سمت دفتر مدیرعامل حرکت می کنند که ابتدا مسئولين می گویند مدیر 
کارگران قبل از ظهر دریک انبار ( عامل در سفر چين است و این جا نيست ولی بعد از ده دقيقه مدیرعامل می آید 

یک سری سئوال مبنی بر درخواست ها و مطالباتشان و جمع شده، از هر سالن دو نفر نماینده انتخاب کرده و 
حقوقشان تهيه کرده و قرارشده بوده اگر از طرف حراست برخوردی شود و آسيبی به نماینده ها برسد فردای آن 

ِ                              در ابتدا با توجه به قضيه ی مبارزات کارگران  شرکت مينو و پيروزی شان قرار ). روز در جاده مخصوص کرج تجمع کنند                                          
ِ                                 ن می گذارند تا موضوع  تشکيل شورای کارگری را مطرح کنندبر ای به هرترتيب کارگران در آن روز اعالميه تهيه .                    

 :می کنند و سئواالتی نيز مطرح می کنند که خواست هایشان که عبارت بوده از
 تشکيل شورای کارگری) 1
 تبدیل قراردادهای موقت به دائم) 2
 )يزی که در تمام شرکت های خودروسازی به نام اکورد وجود داردچ( پرداخت پاداش طبق فروش محصول ) 3
ِ     جلوگيری از بازگشت به کار  بازنشسته ها با حقوق  باال) 4                     ِ                        
ِ                       بررسی  وضع غذا و بهداشت شرکت) 5      
 .راه اندازی هرچه سریعتر محصوالت جدید ) 6

 به نماینده گی از همه ی کارگران در مدیرعامل ابتدا قبول می کند و سپس قرار بر این می شود که فردا پانزده نفر
فردا صبح که قرار شد نماینده گان برای شرکت در جلسه بروند از نفراتی که . جلسه ی هيات مدیره شرکت کنند

در جلسه ی داخل انباری حضور داشته اند هيچ کس نمی آید و بعد مشخص می شود که هر یک از آن ها را به 
کی را چون قراردادش موقت بوده، یکی را چون مدیرقسمتش از او ناراضی بوده، یکی بهانه ای دور کرده بوده اند، ی

را چون در حراست پرونده داشته و خالصه کسانی به جلسه رفتند که جز به جيب خود به هيچ چيز فکر 
جلسه وقتی آن ها از . نمی کردند و افرادی مزدور و ضد کارگر بودند و هرچه کارفرما می گفت قبول می کردند

                                   ِ                                                        برگشتند اکثر پست های خوب و اضافه کار  دائم صدوبيست ساعته گرفتند و شورای کارگری هم به سرنوشت 
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. نماینده های کارگری دچار شد و کسانی که عوامل مدیرعامل و حراست بودند، نماینده ی شورای کارگری شدند
ِ                     ناگفته نماند که قبل از این که افراد منتخب  کارگران را اخراج کن ُ                         ند ابتدا با ح قه بازی در یک برگه و طی                                                      

ِ             صورت جلسه ای برای این که نماینده گان  منتخب  کارگران، شورای  کارگری را تشکيل بدهند از کارگران  معترض امضا                                   ِ                ِ       ِ                                    
ِ                                                                     می گيرند و بعد از آن جریان نام  نماینده گان منتخب کارگران را برداشته و اسامی عوامل خود را به عنوان                               

 .ارگران ضميمه ی آن می کنندنماینده گان ک
 توماج: تحقيق و گردآوری 

 

 اعتراض به اجرای آزمایشی حذف یارانه ها در استانهای گيالن و مازندران

طی هفته های گذشته مردم استانهای گيالن و مازندران         :   آمده است    89 شهریور   7بر پایه خبر دریافتی در تاریخ       
مصرفی در قبوض برق این استانها بوده اند که این مسئله باعث               شاهد افزیش بی سابقه ی هزینه های برق           

 بروز اعتراضات گسترده در این استانها شده است

 استانهای شمالی در تجمع       در پی افزایش هزینه برق مردم معترض در برخی از شهرهای            رسيده  بنا به اطالع    
روزهای گذشته نيز یکی از ماموران اداره برق          در  .  کرده و اعالم کردند از پرداخت قبوض برق امتناع خواهند کرد             

که به دليل هزینه ی سنگين درج شده، قبض برق را                (محمودآباد که برای قطع برق یکی از اماکن این شهر                
به این محل مراجعه کرد مورد حمله و ضرب و شتم جمعی از مردم خشمگين قرار گرفت که                     )  پرداخت نکرده بود  

 .تظامی به پایان رسيداین نزاع با دخالت نيروی ان

برخی از صاحب نظران افزایش بی رویه ی هزینه های برق در استانهای شمالی را ناشی از اجرای آزمایشی                         
حذف یارانه ی برق در این استانها می دانند و معتقدند با اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها از نيمه دوم سال                           

 می خواهيم بودجاری شاهد افزایش هزینه ها و اعتراضات مرد

 دختران اولين قربانيان فقر در روستاها 

عضو آميسيون اجتماعى مجلس  :  آمده است 89 شهریور 8 ایلنا در –به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران 
متاسفانه تعداد آودآان خارج از چرخه تحصيل در روستاها و عشاير بيشتر بوده و همه ساله تعداد زيادى از : گفت

 . ان از ادامه تحصيل باز مي ماننداين آودآ
فقر و نياز : داريوش قنبرى در گفت وگو با خبرنگار ايلنا، در مورد آودآان خارج شده از دايره تحصيل تاآيد آرد

خانواده هاى روستايى به آار آودآان، همچنين عدم خدمت رسانى مناسب آموزش و پرورش در سطح روستاهاى 
 . ر اين نقاط امكان تحصيل آودآان تنها تا مقطع پنجم ابتدايى فراهم باشدمحروم و عشاير باعث شده آه د

متاسفانه امكان تحصيل آودآان و نوجوانان در سطح راهنمايى و دبيرستان به دليل نداشتن هزينه هاى : او افزود
 . نيستمربوطه و نداشتن توجيه اقتصادى وجود ندارد و در برخى از روستاها امكان آموزش مناسب فراهم 

به گفته عضو آميسيون اجتماعى مجلس شوراى اسالمى در حال حاضر براى تعداد زيادى از روستا ها، تنها يك 
مرآز آموزشى وجود دارد و به دليل بعد مسافت امكان تحصيل براى تعداد زيادى از آودآان وجود نداشته و آودآان 

 . به اجبار وارد چرخه آار آشاورزى و زراعت مي شوند
مشكالت اقتصادى خانواده هاى روستايى و فقير، در آنار ضعف سياست هاى : اينده مردم ايالم خاطر نشان آردنم

دولت، امكان تحصيل را از بسيارى از آودآان مي گيرد اما در عين حال دختران اولين قربانيان چنين محدوديت هايى 
 . هستند

حدود دو سال است آه در حال ) ايالم(وزه انتخابيه خوب در ح: عضو آميسيون اجتماعى با ارايه مستنداتى گفت
هستم اما “ چنار”از توابع بخش “ بولى”رايزنى با مسئوالن آموزش و پرورش براى احداث دبيرستانى در دهستان 

متاسفانه مسئوالن آموزش و پرورش امكانات الزم براى احداث دبيرستان را فراهم نمي آنند؛ به همين دليل 
جوانان مستعد اين منطقه با وجود عالقه زياد به ادامه تحصيل، از ادامه تحصيل و آموزش محروم بسيارى از 

 . هستند و آمك آار خانواده به حساب مي آيند
 .او در ادامه از نبود آمارهاى الزم و قابل استناد در حوزه آودآان و نوجوانان خارج از چرخه تحصيل انتقاد آرد

 

  ميليون نفر ۵ قدم تا جمعيت بيکاران کشور؛ يک

بررسی گزارش های مرکز آمار ايران  :  آمده است 89 شهریور 8 ایلنا در –به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران 
نشان مي دهد که در سال های گذشته و با وجود کم شماری جمعيت فعال ايران، نرخ بيکاری ايران روند صعودی به 

 .  سال، افزايش چشمگيرتری داشته است٢۴ تا ١۵ن جوانان خود گرفته و اين رشد به خصوص در بي
به گزارش ايلنا، نتيجه بررسي های انجام شده از سوی کارشناسان اقتصادی نشان مي دهد که اعالم کاهش نرخ 

و در نتيجه از “ جمعيت فعال”بيکاری در سال های اخير به دليل خارج ماندن بخش قابل توجهی از بيکاران از شمول 
با توجه به ويژگی ترکيب جمعيتی کشور و نيز با توجه به اين که جمعيت فعال کشور در .  بيکاران بوده استشمول
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 درصد در سال افزايش يافته است و باالخره با در نظر گرفتن ۴ به طور متوسط به ميزان ١٣٨۵ تا ١٣٧۵سال های 
 هزار نفر به جمعيت فعال ٧٠٠گذشته ساليانه برآوردهای برنامه چهارم توسعه اقتصادی کشور، بايد در چند سال 

در کشور اضافه شده باشد که نگاهی به آمار مرکز آمار، نشان مي دهد که اين موضوع هيچ محلی از اعراب 
 . نداشته است

۴۴۵هزار و ٢٩٣ميليون و ٢٣جمعيت فعال ايران ١٣٨۴مرور گزارش های مرکز آمار ايران نشان مي دهد که در سال 
 نفر ۶٨ هزار و ۴٨۴ ميليون و ٢٣جمعيت فعال برابر با ١٣٨۵در سال . درصد اعالم شده بود١١٫۵ بيکاری تفر با نرخ

 اضافه شده ١٣٨۵ به آمار جمعيت فعال سال ۶٢٣ هزار و ١٩٠به عبارتی تنها . درصد اعالم شد١١٫٣با نرخ بيکاری 
 نفر رسيد که ٧١۵ هزار و ۵٧٨ ميليون و ٢٣ جمعيت فعال ايران مطابق آمار مرکز آمار ايران به١٣٨۶در سال . بود

 .  نفر به اين آمار اضافه شده است۶۴٧ هزار و ٩۴نشان مي داد تنها 
 ! ؛ جمعيت فعال کم مي شود١٣٨٧سال 

مطابق گزارش . اين روند در سال بعد شاهد رويداد حيرت آوری بود و برای اولين بار جمعيت فعال ايران کاهش يافت
 نفر تقليل يافت که نشان مي داد در ۴٨٩ هزار و ٨٩٢ ميليون و ٢٢ به ١٣٨٧فعال ايران در سال مرکز آمار، جمعيت 

 .  نفر از جمعيت فعال ايران کم شده بود٢٢۶ هزار و ۶٨۶، ١٣٨٧يک سال منتهی به پايان سال 
زديک شدن به امری که اعتراض فراوان کارشناسان و فعاالن افقتصادی را به همراه داشت و بسياری آن را به ن

 . موسم انتخابات رياست جمهوری مرتبط خواندند
 ٢٣جمعيت فعال ايران با قريب به يک ميليون نفر افزايش به .  اين روند تا حدودی تصحيح شد١٣٨٨در سال 

 نيز روند تصحيح آمار مربوط به جمعيت فعال ادامه يافت ١٣٨٩ نفر رسيد و در بهار سال ۶٧۶ هزار و ٨۴٠ميليون و 
 .  نفر رسيد٢٠١ هزار و ٢٠۴ ميليون و ٢۴ين رقم به و ا
 شماری هم به داد نرخ بيکاری نرسيد  کم 

 تا ابتدای تابستان سال جاری نشان مي دهد که جمعيت فعال ايران ١٣٨۴بررسی نرخ جمعيت فعال از پايان سال 
که مطابق با پيش بيني های اين در حالی است .  نفر افزايش داشته است٧۵۶هزار و ٩١٠در اين سال ها معادل 

 هزار نفر بيشتر ٨٠٠ ميليون و ٢ هزار نفری در هر سال، بايد ٧٠٠برنامه چهارم توسعه اين رقم با افزايش 
 . مي شد

 سال از ١٠نسبت جمعيت فعال ايران به کل جمعيت باالی . البته گزارش های مرکز آمار اين موضوع را تاييد مي کند
اين در حالی است که .  رسيده است١٣٨٩ درصدی در پايان بهار سال ٣٩ به رقم ١٣٨۴ درصدی در سال ۴١رقم 

 ١۴٫۶ به ١٣٨۴ درصد در پايان سال ١١٫٣نه فقط نرخ بيکاری در کشور کاهش نيافته است بلکه رقم بيکاری از 
 .  رسيده است١٣٨٩درصد در ابتدای تابستان 

 سال ايران در ١٠مطابق جداول اين مرکز، جمعيت باالتر از نکته کليدی ديگر در آمارهای مرکز آمار اين است که 
 درصدی ٩٫٢٣ نفر افزوده شده است که رشدی معادل ٧٧٣ هزار و ٢۴٨ ميليون و ۵سال های مورد اشاره حدود 

 ٣٫٩ تنها حدود ١٣٨۴ نشان مي دهد با اين حال، جمعيت فعال ايران نسبت به سال ١٣٨۴نسبت به سال ماخذ 
 .  استدرصد رشد داشته

 و ۴١ برابر ١٣٨۴در سال های مورد اشاره به ترتيب نسبت جمعيت فعال به کل جمعيت و نرخ بيکاری در سال 
 ١٣٨٧ درصد، در سال ١٠٫۵ و ٣٩٫٨ برابر ١٣٨۶ درصد، در سال ١١٫٣ و ۴٠٫۴ معادل ١٣٨۵ درصد، در سال ١١٫۵

 ١۴٫۶ و ٣٩ معادل ١٣٨٩در پايان بهار سال  درصد و ١١٫٩ و ٣٨٫٩ برابر ١٣٨٨ درصد، در سال ١٠٫۴ و ٣٨معادل 
 . درصد گزارش شده است

  درصد است ١٨بيکاری باالی 
 را به عنوان شاخصی برای ١٣٨۴ سال در پايان سال ١٠ درصدی جمعيت فعال به کل جمعيت باالی ۴١اگر نسبت 

 ٨٧درصد، در سال ١٣٫١۶ معادل ٨۶درصد، در سال ١٢٫۵۵ برابر ٨۵حرکت و مبدا بپذيريم، نرخ بيکاری در سال 
 هزار بيکار به ٧۶٧ ميليون و ۴ با جمعيتی حدود ٨٩ درصد و در پايان بهار ١۶٫۴٢ تقريبا ٨٨ درصد، در سال ١٧حدود 
 ميليون نفر به ۵البته اين آمار چندان غيرمترقبه نيست چرا که در شرايطی که بيش از .  درصد خواهد رسيد١٨٫٧٣

 شغل به مشاغل ٩٨٢ هزار و ۵٩ در سال های مورد اشاره افزوده شده است، فقط  سال ايران١٠جمعيت باالتر از 
 شاخص بيکاری در ١٣٨۴ضمن اين که بايد اشاره کرد که از سال .  افزوده شده است١٣٨۴موجود در پايان سال 

 ١ روز در هفته کار دارد، به کسی که در هفته ٢کشور دستخوش تحول بنيادينی شد و شاغل از کسی که 
ساعت کار کند تقليل يافت، ولی با اين حال نه تنها گرهی از مشکالت بيکاری باز نشد بلکه اين روند بدتر و بدتر 

 . شد
بر اساس . با اين وجود آنچه به اين نرخ بيکاری ابعاد نگران کننده تری مي بخشد مربوط به نرخ بيکاری جوانان است

مرکز آمار ايران .  سال سن دارند٣۵ درصد جمعيت ايران زير ٧٠ گزارش های بانک جهاني، در سال های اخير حدود
 درصد اعالم کرده که بيش از دو برابر نرخ متوسط بيکاری اعالم شده از سوی مرکز ٢٩٫۶ميزان بيکاری جوانان را 

 . آمار است
 درصد ٨ی باالی کارشناسان اقتصادی بر اين باورند که ايران برای غلبه بر مشکل بيکاري، نيازمند رشد اقتصاد

 درصد گزارش شده ۵ تا ٣است و اين درحالی است که در طول سال های گذشته متوسط رشد اقتصادی کمتر از 
 .است که بيش از فعاليت های مولد اقتصادي، مرهون قيمت های باالی نفت بوده است

 
 

 افزایش فشار بر شهروندان مناطق کرد نشين
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ای در یافتی از کرمانشاه ، طی هفته گذشته بسيج در شهرهای سرپل ذهاب  بنا به گزارش ه–آژانس ایران خبر 

 .و قصر شيرین مردم را مجبور به ثبت نام در بسيج ميکند 
بنا به این گزارش بسيج با حضور در مناطق فقير نشين اعالم کرده در صورت ثبت نام در بسيج می توانند ماهيانه 

 .پول و مقداری خواروبار دریافت کنند
فتنی است مردم نيز با رد خواسته های این افراد اعالم کرده اند که شرافت خود را به مقداری پول نمی گ

 .فروشند

 
 اعتراض به اجرای آزمایشی حذف یارانه ها در استان های گيالن و مازندران

 
قه ی هزینه  طی هفته های گذشته مردم استانهای گيالن و مازندران شاهد افزیش بی ساب–آسمان دیلی نيوز 

های برق مصرفی در قبوض برق این استانها بوده اند که این مسئله باعث بروز اعتراضات گسترده در این استانها 
 شده است

در پی افزایش هزینه برق مردم معترض در برخی از شهرهای استانهای شمالی در تجمع کرده و اعالم کردند از 
وزهای گذشته نيز یکی از ماموران اداره برق محمودآباد که برای قطع در ر. پرداخت قبوض برق امتناع خواهند کرد

به این محل ) که به دليل هزینه ی سنگين درج شده، قبض برق را پرداخت نکرده بود(برق یکی از اماکن این شهر 
ظامی مراجعه کرد مورد حمله و ضرب و شتم جمعی از مردم خشمگين قرار گرفت که این نزاع با دخالت نيروی انت

 .به پایان رسيد
برخی از صاحب نظران افزایش بی رویه ی هزینه های برق در استانهای شمالی را ناشی از اجرای آزمایشی 
حذف یارانه ی برق در این استانها می دانند و معتقدند با اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها از نيمه دوم سال 

 .ی خواهيم بودجاری شاهد افزایش هزینه ها و اعتراضات مردم

 
 احتمال بروز بحران درصنعت حمل  و نقل کاال

 
 یک مقام کارفرمایی درصنعت  :  آمده است 89 شهریور 8 ایلنا در –به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران 

در یک سال گذشته به دليل افت توليد درکارخانه ها و نيز محدود شدن واردات کاالهای : حمل ونقل کاال می گوید
 .جی از فعاليت شرکت های حمل ونقل کاال به طور چشم گيری کاسته شده استخار

حسين احمدی زاده درگفت وگو با خبرنگار ایلنا با یادآوری اینکه صنعت حمل ونقل عنوان یک صنعت کليدی و مرتبط 
رونق یا رکود : گفتبا سایر صنایع در زمينه جابجایی مواد خام و محصوالت نهایی ازکارخانه به بازار فعاليت دارد،

 .صنعت حمل ونقل بستگی به چگونگی گردش چرخ کارخانه ها دارد
به گفته احمدی زاده از آنجا که در یک سال گذشته کارخانه و سایر بنگاه های صنعتی تحت شرایط نامساعد 

ی کاال روبه رو اقتصادی از فعاليت خود به طور چشمگيری کاسته اند در نتيجه صنعت حمل ونقل نيز با افت جابجای
 .است

در بخش واردات کاالهای خارجی نيز چون برخی کشورها محدودیت های جدیدی برای : این فعال کارفرمایی افزود
عرضه کاالی خود به ایران وضع کرده اند از ميزان واردات کاالهای خارجی به ایران در نتيجه جابجایی آن در سراسر 

 .کشور به طور چشم گيری کاسته شده است
صنعت حمل ونقل با وجود داشتن : رئيس انجمن صنفی کارفرمایی شرکت های حمل ونقل کاال و خدمات تاکيد کرد

 .نقش کليدی در اقتصاد کشور تابع بازاریان و صنعت گران است
گرچه هنوز صنعت حمل ونقل با مشکل مواجه نشده است اما چنانچه گره ای از مشکالت : احمدی زاده افزود

 .کارخانه داران گشوده نشود احتمال بروز بحران در این صنعت وجود داردتاجران و 
 دستگاه کاميون و تریلی به حمل ونقل کاال ٢۴۵وی با یادآوری اینه درحال حاضر در صنعت حمل ونقل کاال و خدمات 

 ٧٠ن و  درصد این ناوگان با استانداردهای روز همخوا٣٠به دليل مشکالت موجود تنها : مشغول هستند،گفت
 .درصد مابقی فرسوده هستند

 
 این عدالت ازکجاآمده؟/مردم فقير،معلم کم درآمد،دانش آموزان محروم

 
 سال است که معلم است،او بيشتر در پایه ی اول ابتدایی تدریس می کند،خانم بادپر 24خانم خاتون بادپر 

 همراه دانش آموزانش در یک )سعادت آباد( آموزش وپرورش تهران 2دردبستان شهيد عارف نسب منطقه ی 
 .کانتينر سرگرم تدریس است،زیرا مدرسه ی آنان ساختمان ندارد

 .خانم بادپر در کانون صنفی معلمان تهران هم عضویت دارد ودر جلسات آنان پيوسته شرکت می کند
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انتينر به خانم بادپر سالهاست که دوش به دوش دانش آموزانش رنج سرما ی زمستان وگرمای بهار را در یک ک
 .سالهاست کالس او در یک کانتينر تشکيل می شود. دوش می کشد

 .بارها به مسئولين مراجعه کرده و همواره مسئولين به این موضوع با بی اعتنایی برخورد کرده اند
 :اما این بار خانم باد پر چنين می گوید

اداره ی آموزش وپرورش رفته ام،اما من بارها پيش وزیر،پيش رئيس سازمان آموزش وپرروش تهران،پيش رئيس 
 .حرف آنان در این باره بی اساس بوده است،حرف های آنان کامال ضد ونقيض است

 .اکنون هم مرا تهدید به دادن ابالغ مازاد کرده اند
دانش آموزان فکر می کنند من همه کاره ی این مملکت هستم آنها هميشه ازمشکالت مدرسه به من شکایت 

م دلم می سوزد و شکایتشان را به گوش مسئولين می رسانم،آیا این گناه است؟یا خالف قانون می کنند،من ه
 است؟

 آیا اگر خانواده های این دانش آموزان از نظر مالی فقير هستند،باید فرزندان آنان نيز در محروميت تحصيل کنند؟ 

  ميليون دالر افزايش مي يابد 100بدهي های خارجی ايران 

واحد اطالعات اکونوميست در تازه ترين گزارش  :  مرداد آمده است 8 در تاریخ ايسنابرگزاری دولتی به گزارش خ
 .  ميليون دالری بدهي های خارجی ايران در سال جاری خبر داد100خود از افزايش 

ه  خود بدهي های خارجی ايران در سال گذشت2010واحد اطالعات اقتصادی اکونوميست در گزارش ماه آگوست 
 ميليون دالر افزايش در سال جاری به 100 ميليون دالر برآورد و پيش بينی کرد که اين ميزان با 500 ميليارد و 12را 
 .  درصد توليد ناخالص داخلی خواهد بود3.5 ميليون دالر برسد که 600 ميليارد و 12

داشته باشد به طوری که طی اکونوميست انتظار دارد طی سال های آينده بدهي های خارجی ايران نوساناتی 
 ميليون دالری برای 800 ميليارد و 12 بدهی 1391 ميليون دالری و طی سال 100 ميليارد و 13 بدهی 1390سال 

 .  درصد توليد ناخالص داخلی خواهند بود2.2 و 2.7کشور به ثبت خواهد رسيد که به ترتيب 
 درصد 1.8 ميليون دالر خواهد بود که معادل 500رد و  ميليا12 نيز بدهي های خارجی ايران معادل 1392در سال 

 . توليد ناخالص داخلی است
 ميليون دالر 500 ميليارد و 12 سالی است که مجموع بدهي های خارجی ايران بدون تغيير در سطح 1393سال 

 . درصد توليد ناخالص داخلی خواهد بود1.6باقی خواهد ماند، حال آنکه در اين سال اين بدهی 
 

 سئول واردات محصوالت کشاورزی کيست م

در حالی مجوز واردات هزاران تن گوشت و مرغ به :  آمده است  شهریور8در مهر دولتی به گزاری خبرگزاری 
کشور صادر شده است که هيچ کدام از نهادهای متولي، مسئوليت واردات و داليل آن را برعهده نمي گيرند و اين 

 . انداخته اندبار توپ را در زمين تشکل ها 
به گزارش خبرنگار مهر، درشرايطی که اغلب کشورها با پرداخت يارانه به توليد کننده شرايط کاهش قيمت 

محصوالت توليدی و دامپينگ در ديگر کشورها را برای توليد کنندگان خود بوجود می آورند، در کشور ما با اختصاص 
 . ش بر توليدکنندگان تنگ شده استمنابع مالی برای واردات، شرايط توليد بيش از پي

اين . از اصنافی که به شدت تحت تاثير واردات قرار گرفتند می توان به توليد کنندگان گوشت قرمز و مرغ اشاره کرد
تشکلها و اتحاديه ها در چند سال اخير و با واردات اقالم خوراکی در انواع مختلف دچار مشکالت متعددی شدند 

 .  و خشکسالی هم برمشکالت آنها افزودکه نبود حمايت داخلی
با سرازيری سيل واردات به کشور در سالهای گذشته ، انواع بيماری ها نيز به صنعت دام و طيو منتقل شد که با 

اين وجود بازهم سياست حمايت از توليد کننده تغييری نکرد و امروزه با تحليل قوای تشکلها شاهد افزايش 
 . دينگی وعرضه محصوالتشان به بازار هستيممشکالت آنها در تامين نق

با وجود اين نابسامانی ها متوليان توليد و واردات يکديگر را متهم به بروز اين مشکالت می کنند که تنها متضرران 
يکی از داليلی که برای واردات عنوان می شود، . اين تناقض گويی ها توليدکنندگان و مصرف کنندگان هستند

بت به تقاضا است که با نگاهی به آمار توليد در اين بخش به نظر می رسد اگر ميزان توليد کمتر کمبود توليد نس
 . از واردات هم باشد بازهم اين حجم از واردات به نظر نمی رسد مورد نياز کشور باشد

وشت مرغ و بر اساس اعالم سعادت اهللا معاون وزير جهاد کشاورزی کشور در زمينه به خود کفايی رسيدن توليد گ
 هزار تن توليد مازاد مرغداری ها برای عرضه در زمانهای پرمصرف 120تخم مرغ در کشور، در سال گذشته بيش از 

 . به بازار خريداری شد
 هزار راس عنوان کرده، اين در حالی است که رئيس سازمان 900 را 1388وی همچنين توليد گوشت قرمزدر سال 

 هزار راس دام زنده تنها 10 هزار راس دام زنده خبر داده که 40صدور مجوز واردات دامپزشکی در گفتگو با مهر از 
 .در يک ماهه گذشته وارد کشور شده است

 

  درصد سطح درياچه پريشان خشک شده است 90بيش از 
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 90بيش از :  مديرکل حفاظت محيط زيست فارس گفت:  شهریور آمده است 8در مهر به گزاری خبرگزاری دولتی 
صد از سطح درياچه پريشان به دليل بروز خشکسالى سالهاى اخير، کمى بارش و افزايش تبخير و عدم در

 . مديريت صحيح منابع آبى دچار خشکسالى شده است
 

در حال حاضر کميته محلى و کميته استانى مديريت تاالب : به گزارش خبرگزارى مهر، ابراهيمى کارنامى افزود
 اصولى از منابع آبى تشکيل شده است که هدف اين کميته برداشت صحيح و کنترل پريشان با محوريت استفاده

 . برداشت منابع آبى توسط جوامع محلى است
 

با آموزش و تنوير افکار عمومى جوامع محلى و بومى نيز به کمک احياى تاالب بى نظير پريشان : وى اضافه کرد
در بازديد هاى صورت . ه و فاز اول آن به پايان رسيده استآمده اند و اکنون نيز مراحل احياى تاالب شروع شد

گرفته از فاز اول اجرايى اين تاالب بين المللى به اتفاق مدير و مشاوران ملى دفتر طرح حفاظت از تاالبهاى کشور 
احياء مشاهده کرديم که روند قابل قبولى را در اين طرح ها داشته ايم و بسيارى از آبزيان منطقه مجددا در حال 

 . هستند
 

ابراهيمى با اشاره به هماهنگيهاى انجام شده ابراز اميدوارى کرد روزى شاهد احياى کامل تاالب بوده و با احياى 
تاالب از تخريب اراضى کشاورزى منطقه و زير ساخت ها جلوگيرى شوده و همچنين دغدغه هاى مربوط به 

تاالب پريشان که معموال بر اثر خشکسالى بوجود مى آيند احتمال ايجاد آلودگى با منشاء پودرهاى ميکرونيزه 
 . مرتفع شود

 
در حالى مدير کل حفاظت محيط زيست فارس منابع تامين آب درياچه پريشان را شامل نزوالت جوى و آبهاى روان 

دانسته که کارشناسان معتقدند برداشت بى رويه و چاههاى غير مجاز حاشيه درياچه دليل نابودى درياچه 
 .پريشان است

 دختران اولين قربانيان فقر در روستاها

 
مشكالت اقتصادي خانواده هاي روستايي و   : آمده است شهریور 8 در تاریخ ايسنابه گزارش خبرگزاری دولتی 

فقير، در آنار ضعف سياست هاي دولت، امكان تحصيل را از بسياري از آودآان و به خصوص فرزندان عشاير 
 .ين حال دختران اولين قربانيان چنين محدوديت هايي هستندمي گيرد اما در ع

متاسفانه تعداد آودآان خارج از چرخه تحصيل در روستاها و عشاير : عضو آميسيون اجتماعي مجلس گفت
 .بيشتر بوده و همه ساله تعداد زيادي از اين آودآان از ادامه تحصيل باز مي مانند

فقر و نياز : ايلنا، در مورد آودآان خارج شده از دايره تحصيل تاآيد آردداريوش قنبري در گفت وگو با خبرنگار 
خانواده هاي روستايي به آار آودآان، همچنين عدم خدمت رساني مناسب آموزش و پرورش در سطح روستاهاي 

 .محروم و عشاير باعث شده آه در اين نقاط امكان تحصيل آودآان تنها تا مقطع پنجم ابتدايي فراهم باشد
متاسفانه امكان تحصيل آودآان و نوجوانان در سطح راهنمايي و دبيرستان به دليل نداشتن هزينه هاي : او افزود

 .مربوطه و نداشتن توجيه اقتصادي وجود ندارد و در برخي از روستاها امكان آموزش مناسب فراهم نيست
تعداد زيادي از روستا ها، تنها يك به گفته عضو آميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسالمي در حال حاضر براي 

مرآز آموزشي وجود دارد و به دليل بعد مسافت امكان تحصيل براي تعداد زيادي از آودآان وجود نداشته و آودآان 
 .به اجبار وارد چرخه آار آشاورزي و زراعت مي شوند

ير، در آنار ضعف سياست هاي مشكالت اقتصادي خانواده هاي روستايي و فق: نماينده مردم ايالم خاطر نشان آرد
دولت، امكان تحصيل را از بسياري از آودآان مي گيرد اما در عين حال دختران اولين قربانيان چنين محدوديت هايي 

 .هستند
حدود دو سال است آه در حال ) ايالم(در حوزه انتخابيه خوب : عضو آميسيون اجتماعي با ارايه مستنداتي گفت

هستم اما ” چنار“از توابع بخش ” بولي“زش و پرورش براي احداث دبيرستاني در دهستان رايزني با مسئوالن آمو
متاسفانه مسئوالن آموزش و پرورش امكانات الزم براي احداث دبيرستان را فراهم نمي آنند؛ به همين دليل 

 و آموزش محروم بسياري از جوانان مستعد اين منطقه با وجود عالقه زياد به ادامه تحصيل، از ادامه تحصيل
 .هستند و آمك آار خانواده به حساب مي آيند

 .او در ادامه از نبود آمارهاي الزم و قابل استناد در حوزه آودآان و نوجوانان خارج از چرخه تحصيل انتقاد آرد

 

 حمله به مزار کارگرشهيد محرم چگينی توسط افراد ناشناس

  
 خرداد مورد هدف گلوله قرار گرفته بود، حمله 25ر راهپيمايی طی دو هفته متوالی به مزار محرم چگينی که د

 . شده است اما در عين حال پيگيری های آنان از طريق مسوالن بهشت زهرا نتيجه ای نداده است
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معصومه چگينی همسر محرم چگينی در گفتگويی تلفنی با جرس ضمن ابراز ناراحتی شديد از هجوم به سنگ 
هفته اول که تمام شيشه های مقبره همسرم را شکستند و اين هفته وقتی به : گفتوي، در تشريح اين واقعه 

مزار همسرم رفتم ، ديدم با بی رحمی تمام، عکس شهيد و قرآنی که در مقبره بود را هم بردند، حتی تابلويی 
 . که از نام شهيد ساخته بوديم را نيز از جا کندند و بردند

آنها هويت کسانی که مقبره اين شهيد را تخريب کرده اند، هنوز روشن نيست، خانم چگينی با بيان اينکه برای 
ابتدا به مسوالن بهشت زهرا مراجعه کردم اما آنها می گويند برويد در ساختمان اداري، از آنجا به جای : يادآور شد

 . ديگر و در نهايت هم گفته اند، برويد يک تابلوی ديگر بر سر مزار نصب کنيد
شاهدانی که در بهشت زهرا بوده اند، می گويند، چهارنفر با هجوم به مقبره همسرم در قطعه: دادوی ادامه 

 تابلويی که ما خودمان برای همسرم درست کرده بوديم را از جا کندند ولی آنها هم نتوانستند تشخيص ٢۵۶
 . دهند که اين افراد چه کسانی بودند و با چه هدفی اينکار را انجام دادند

در تمام اين يک سال، هيچ کسی سراغ مان : من ابراز تاسف از اين واقعه خطاب به مسوالن می گويدوی ض
نيامد، يک کارت شهيد هم دادند دست مان و بعد گفتند برويد دنبال ديه که همان را هم نداده اند اما هرگز حاضر 

ا به جرم آنکه دنبال رای گمشده خود نشدند به ما بگويند چه کسی همسر من و جوانان بيگناه اين کشور را تنه
چطور می شود که در خيابان های همين کشور کسانی به سمت اين مردم و در برابر . بودند با گلوله کشته است

چشمان ما گلوله شليک کنند و بيش از يک سال هم بگذرد و نه تنها جوابگو نباشند بلکه هر روز داغ ما را هم تازه 
 . تر کنند

ی به خانه برگشتم و هيچ کس جوابگوی اين نبود که چه کسی شيشه های مقبره همسرم را وقت: وی گفت
شکسته است، با خودم گفتم مگر وقتی به سنگ قبر ندا حمله کردند، کسی جوابگو بود که حاال ما دنبال 

 کنند که جوابگويی مسوالن باشيم اما از فردا دوباره پيگير می شوم تا ببينم چه کسانی چنين بی رحمی می
 . همين دلخوشی های کوچک خانواده های داغدار را هم از آنها می گيرند

همسر محرم چگيني، با بيان اينکه در تمام اين يک سال سخت ترين روزهای زندگی اش را در شرايط دشوار 
ست که اما علی رغم همه اين فشارها اميدی در دلم ه: روحي، اقتصادی و تنهايی تجربه کرده است، می گويد

 . با اين اميد زندگی می کنم
اگر چه با ديدن شيشه های شکسته شده مقبره همسرم، داغی که در روز کشته شدن او به : وی می گويد

دلم گذاشته بودند را دوباره تازه تر کردند و درست ياد همان روزی افتادم که همسرم را از دست داده بودم اما 
هدفی که با رفتن همسرم من هم به آن باور . عنای دوباره بخشيده استهدفی در دلم هست که به زندگی ام م

 . پيدا کردم که هرگز نبايد راه او و راه آن همه جوانان نازنينی که بيگناه کشته شدند را فراموش کنيم
درست است که ديگر در خيابان راهپيمايی برگزار نمی شود، درست است که مردم ساکت به نظر : وی ادامه داد

ی رسند اما من فکر می کنم در دل ما چيزی هست که به اين راحتی ها فراموش نخواهيم کرد، چون نه م
همسر من و نه ساير جوانان که به خيابان رفته بودند رای خودشان را پس گرفته اند و نه به ما جواب داده اند که 

 . قاتالن عزيزان ما چه کسانی هستند
د اين همه خون پايمال شود، مگر می شود مردم فراموش کنند که در برابر مگر می شو: خانم چگينی می گويد

من همه اميدم اين . چشمان شان ، آن همه آدم را با گلوله کشتند و بعد هم به داد هيچ خانواده ای نرسيدند
خواهشم است که باالخره يک روزی قاتل همسرم را پيدا کنم و نگذارم خون همسرم و بقيه جوانان پايمال شود و 

 . از رهبران جنبش و مردم عزيز هم همين است که ما را تنها نگذارند
همسرم يک کارگر بود که با تالش فراوان و زحمت خرج و اجاره خانه را می آورد، در يک کشور : وی می افزايد

ر يک خانه را اسالمی هيچ يک از مسوالن که اين همه ادعای عدالت دارند از خودشان پرسيده اند که وقتی نان آو
می کشيد همسر تنهای او چگونه می تواند در شرايط اسف بار فعلی زندگی کند، هيچ يک از مسووالن از 

 . خودش پرسيد که چرا حتی به وکيل ما هم جوابگو نيستند 
کسانی که خون جوانان را می ريزند و بعد هم اصال به روی خودشان نمی آورند که اين کشته : وی در پايان گفت

شدگان زن و بچه دارند و ممکن است در شرايط سختی زندگی کنند بياد بدانند همين اميدی که در دل ما و مردم 
درست است که درد می کشيم وقتی می بينيم هر روز زخم ما را . هست، يک روز قاتالن را زمين گير خواهد کرد

دارم راسخ تر می کند تا نگذارم خون همسرم تازه تر می کنند اما همين کارهايشان هم مرا در هدفی که در دلم 
 .پايمال شود

 تجمع معلمان درمقابل مجلس

 
 هزار ١٢٠ روز یک شنبه هفتم شهریور شماری از معلمان استان های کشور به نمایندگی از –آسمان دیلی نيوز 

 صورت گرفت که این تجمع د رپی آن. معلم بازخرید شده سراسر کشور؛ در مقابل ساختمان مجلس تجمع کردند 
این .  هزار معلم قراردادی اعالم کرده که دیگر نمی توانند به کار خود ادامه دهند١٢٠اخيرا آموزش وپرورش به 

 .موضوع اعتراض معلمان را بر انگيخته است 
در گزارش خبرگزاری فارس آمده است، تعدادی از معلمان چند استان کشور از جمله استان های سمنان رشت و 

 هزار معلم بازخرید شده در سراسر کشور؛ صبح امروز یکشنبه در ١٢٠یجان شرقی به نمایندگی از حدود آذربا
 .مقابل ساختمان مجلس شورای اسالمی تجمع کردند

آموزش و پرورش در سال های اخير پس از طی مراحل : یکی از این معلمان در گفت وگو با فارس در این باره گفت
 هزار معلم کرده بود که اخيرا به همه آنها اعالم کرده ١٢٠ه استخدام قرار دادی حدود گزینش و مصاحبه اقدام ب



 74

 .که دیگر نمی توانند به کار خود ادامه دهند
 هزار معلم اخراجی سراسر کشور در ١٢٠ نفر به نمایندگی از ۵٠امروز هم حدود : این معلم معترض ادامه داد

 . این زمينه به ما کمک کنندمقابل مجلس تجمع کردیم تا نمایندگان در
 .آموزش و پرورش دليل اخراج ما را برگزاری آزمون و استخدام مجدد معلمان اعالم کرده است: وی در ادامه افزود

 
 دادگاه اعضای کانون فرهنگيان رشت

 
 شنبه  تن از اعضای هيات مدیره ی کانون صنفی فرهنگيان گيالن فردا سه5 دادگاه –کانون صنفی معلمان ایران 

 دادگاه انقالب رشت برگزار می شود،این جلسه قرار بود در هفته ی گذشته 1 در شعبه ی 1388شهریورماه 10
 .انجام شود

 . موکول شد1388 شهریور 10اما به دالیل نامعلومی این جلسه به فردا سه شنبه 

 
 اخراج کارگران کارخانه دارو سازی حکيم

 
کارخانه دارو سازی حکيم هفت نفر از کارگران خود را اخراج کرده وتهدید به  طی روزهای اخير –آسمان دیلی نيوز 

 .اخراج تعداد بيشتری از کارگران کرده است 
 .کارگران این کارخانه نسبت به وضعيت موجود معترض هستند . تمام اضافه کاریها را نيز ملغی کرده است 

 
 اعتراض کارگران و خبازان

 
هزارتومان از نانوایان مختلف تحت عنوان کمک به اتحادیه اخذ و ٧٠ه خبازان اخيرا مبلغ  اتحادی–آسمان دیلی نيوز 

این موضوع باعث اعتراض کارگران و خبازان قسمت شميران شمال . آنها را مجبور به پرداخت این مبلغ کرده است 
 .تهران شده است

پایين بودن , یان مانند مسائل بهداشتی عليرغم مشکالت بسيار زیاد نانوا”: یکی ازخبازان این منطقه گفت 
اتحادیه تاکنون هيچ رسيدگی به مسائل ما نکرده و فقط ما را تحت , مشکالت سوختی و گرانی آرد, کيفيت آرد 

 ”.عناوین خود ساخته چپاول ميکند 

 
 اهالى روستاى رشم دامغان درمقابل فرمانداری شهر تجمع اعتراضی برپاکردند

 
تجمع کنندگان اعالم . اهالى روستاى رشم دامغان در مقابل فرماندارى این شهر تجمع کردند –آسمان دیلی نيوز 
 یک ميليارد تومان وام از بانکهاى مختلف براى توسعه دامدارى و کشاورزى دریافت کرده اند ٨۶کردند قبل از سال 

روستایيان معترض گفتند بـا . ندو اکنون به علت وقوع خشکسالى و حوادث غيرمترقبه قادر به بازپرداخت آن نيست
افـزایش ميزان سود و معوقـات، بـانکها پروند هها را به مراجع قضایى ارجاع داده اند و به همين علت عده یى از 
بـدهکاران بـازداشت شده اند یـا حکم توقيف اموال آنان و ضامنانشان از سوى مراجع قضایى صادر شده است و 

 .وارى شده اندبـرخى از بدهکاران نيز مت

 
 تجمع تعدادی از اهالی مناطق حاشيه اروميه

 
 عصر روز شنبه جمعی از اهالی محله های وکيل آباد ، اسالم آباد، حسين آباد ، علی آباد -آژانس خبری موکریان

 .و روستای حاجی پيرلو در اروميه تجمع کردند
ر عدم ساخت زیرگذر ، پل و پله برقی برای این تجمع که در اعتراض به خلف وعده های مسئوالن شهری مبنی ب

تسهيل در عبورومرور در بزرگراه خاتم االنبيا اروميه ،صورت گرفته بود با حضور فرمانده نيروی انتظامی و راهنمایی 
تجمع کنندگان به محلی که برای دیدار آنان با مسئوالن شهری و بيان خواسته هایشان تعيين شده بود پایان 

 .یافت
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اقدام به ادامه اعتراض …  شود چند تن از کسانی که بعد از تاریک شدن هوا با مراجعه مجدد به محل و گفته می
 .نمودند توسط نيروی انتظامی دستگير و بازداشت شدند

 
 افزایش تکدی گری در شهرهای کرد نشين

 
ی اخير تکدی گری در  بنا به گزارش های دریافتی از شهرهای استان کردستان در ماهه ها–آژانس ایران خبر 

به طوری که در تمام خيابان های شهر می توان . شهرهای این استان به طرز چشمگيری افزایش یافته است 
 .این افراد را مشاهده کرد

 .افزایش فقر و گسترش فاصله طبقاتی باعث افزایش افراد زیر خط فقر گشته است

 
  هزار کشاورز بيکار شده اند٧٣٠ سال اخير ۵طی 

 
 قفل شدن منابع بانکی به روی کشاورزان، عدم افزایش خرید تضمينی محصوالت کشاورزی –مان دیلی نيوز آس

متناسب با افزایش نرخ تورم؛ ارزان خری توليدات کشاورزی همچون برنج و گندم و سایر محصوالت از کشاورزان به 
 ميوه؛ برنج و شکر و سایر عوامل از دالیل واهی؛ واردات بی رویه و افسار گسيخته محصوالت کشاورزی خصوصا

 ۵ هزار نفری اشتغال طی ٧٣٠جمله مکانيزاسيون مزارع باعث گریز کشاورزان کشورمان از کشت وکار و کاهش 
 .سال اخير شده است

آخرین گزارش ها و آمارهای مرکز آمار نشان می دهد بخش کشاورزی در حوزه اشتغال زایی به تدریج پا پس 
به طوری که شاغلين بخش کشاورزی . به روز این بخش استراتژیک کشور نحيف و الغرتر می شودمی گذارد و روز 

 ۵ رسيده است و در ٨٩ هزار نفر در تابستان ٣٧٠ ميليون و ۴ به ٨۴ هزار نفر در سال ١٠٠ ميليون و ۵از حدود 
 سال ۵ی بانک مرکزی؛ دولت در  هزار کشاورز ایرانی بيکار شده اند در حالی که به استناد آمارها٧٣٠سال گذشته 

 هزار ميليارد تومان بدهی داخلی و خارجی ایجاد ١۴٠ هزار ميليارد تومان هزینه کرده و حدود ٣٠٠گذشته بيش از 
 .نموده است

 کاهش سهم کشاورزی از تسهيالت بانکی
کی باید به در حالی که باید بر اساس سياست های پولی هر ساله حداقل یک سوم تسهيالت و وام های بان

 درصد تسهيالت بانکی را به کشاورزان ٢٠بخش کشاورزی اختصاص یابد؛ بانک ها کمتر از یک پنجم معادل 
درصد وام های بانکی را تصاحب می کنند که همين امر ٧٠می دهند و بخش واردات و بازرگانی و مسکن حدود 

 .باعث کاهش قدرت اشتغال زایی بخش کشاورزی شده است
 ان و واردکننده ها در فصل برداشتچالش کشاورز

مافيای واردات هر ساله در فصل برداشت دست به کار می شود و با حربه های مختلف قيمت محصوالت کشاورزی 
نمونه این رفتارهای مافيا در حال . را پایين می آورد و کشاورزان مجبور به ارزان فروشی محصوالت خود می شوند

درصد ٣٠ شود به نحوی که طی یک ماه گذشته نرخ برنج در شمال کشور حدود حاضر در محصول برنج دنبال می
 .کاهش یافته است

طی روزهای گذشته تحرکات مافيای واردات باعث بی اثر شدن ممنوعيت واردات و از سرگيری مجدد واردات برنج 
 مرداد با اشاره به در حالی محمد حسين انصاری فرد، سخنگوی سابق وزارت جهاد کشاورزی در آخرین روز. شد

توافق دو وزارتخانه جهادکشاورزی و بازرگانی گفته بود، ممنوعيت واردات برنج از نيمه مرداد آغاز شده و هرگونه 
 شهریور و کمتر از گذشت یک هفته از ۶ ماه ممنوع است اما معاون وزیر بازرگانی در تاریخ ۴ثبت سفارش به مدت 

واردات برنج متوقف شده بود اما به : ی در گفت و گو با خبرگزرای ها گفتاظهارات سخنگوی وزارت جهاد کشاورز
 دليل شرایط خاص و برای حفظ بازار و جلوگيری از افزایش قيمت برنج توقف واردات برنج حذف شد

رئيس کل سازمان توسعه تجارت با بيان اینکه واردات با دستگاه های تخصصی است در واکنش به اینکه پيش از 
الم شده بود که واردات برنج متوقف شده است اما چندی پيش اعالم شده که هيچ تواقفی صورت نگرفته این اع

در زمانی که من با شما صحبت کردم واردات برنج متوقف شده بود اما به دليل شرایط خاصی و برای : است، گفت
 .حفظ بازار و جلوگيری از افزایش قيمت برنج توقف واردات برنج حذف شد

  سال گذشته۵ هزار شغل کشاورزی در ٧٣٠ش کاه
 نفر در بخش کشاورزی کشور ٩۶۶ هزار و ٩٩ ميليون و ۵ حدود ١٣٨۴به استناد آمارهای مرکز آمار ایران؛ در سال 
 درصد از کل جمعيت فعال و ٢١٫۴۴ درصد از کل نيروی شغلی، ٢۴٫٧مشغول به کار بودند که این جمعيت معادل 

 . سال کشور را به خود اختصاص داده بود١٠ هزار نفری باالتر از ٨١٣ ميليون و ۵۶ درصد از جمعيت ٩حدود 
در این سال شاغالن بخش کشاورزی .  روند عقب نشينی بخش کشاورزی آغاز شد١٣٨۵به گزارش ایلنا، در سال 

غالن کشور،  درصد از کل شا٢٣٫٢ نفر برسد که ١٨۵ هزار و ٨٢٧ ميليون و ۴ نفری به ٧٨١ هزار و ٢٧٢با ریزش 
 . سال ایران رسيد١٠ درصد از جمعيت باالتر از ٨٫٣ درصد از جمعيت فعال و حدود ٢٠٫۵۶

 و همزمان با دومين سال از اجرای طرح بنگاه های زودبازده به عنوان بزرگترین طرح اشتغال زایی ١٣٨۶در سال 
معنا که روند ریزش نيروهای این دولت نهم، بهبودی نسبی در شرایط شاغالن بخش کشاورزی ایجاد شد به این 
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 ٨٠٩ ميليون و ۴ نفری به ۶٣٣ هزار و ١٧در این سال شاغالن بخش کشاورزی با ریزش . بخش کمی کندتر شد
 درصد از ٨٫١٢ درصد از جمعيت فعال و حدود ٢٠٫۴ درصد از کل نيروی شغلی، ٢٢٫٨ نفر رسيد که ۵۵٢هزار و 

 . سال ایران را تشکيل می دادند١٠ هزار نفری باالی ٢۴٣ ميليون و ۵٩جمعيت 
 ٨٧بيشترین کاهش اشتغال کشاورزی در سال 

 را فاجعه ای برای نيروی کار کشاورزی خواند چرا که در این سال آمار فعاالن این رشته ١٣٨٧شاید بتوان سال 
 ١٣٨۶ درصد از نيروی کار این بخش در سال ٩٫٧ نفری داشت که معادل ١٧٢ هزار و ۴۶۵حکایت از کاهش 

 نفر دیگر از فعاالن این بخش از جرگه کشاورزی خارج شدند تا سهم ١٧٢ هزار و ۴۶۵در این سال . داشت
 درصد و از کل ١٨٫٩٨ درصد، از جمعيت فعال به ٢١٫٢شاغالن بخش کشاورزی از کل نيروی شغلی کشور به 

 . درصد برسد٧٫٢١ سال کشور به ١٠جمعيت باالتر از 
 ٨٨ورزی در سال  هزار شغل کشا٣۵افزایش 

 سال گذشته دید؛ چرا که در این ۵ را شاید بتوان نقطه عطفی در روند اشتغال بخش کشاورزی در ١٣٨٨سال 
سال نه فقط نيروهای شاغل در بخش کشاورزی تعدیل نشدند بلکه تا حدودی در این بخش اشتغالزایی صورت 

 نفر رسيد که نشان گر ١١٢ هزار و ٣٨٠يليون و  م۴در این سال جمعيت کشاورزان و فعاالن این بخش به . گرفت
با این حال به دليل افزایش نرخ جمعيت فعال .  نفر به جرگه شاغالن این بخش داشت٣٧٢ هزار و ٣۵افزوده شدن 

 درصد، از کل جمعيت فعال به ٢٠٫٩کشور در محاسبات مرکز آمار، سهم بخش کشاورزی از تعداد شاغالن به 
 . درصد رسيد٧٫١۵ سال ایران به ١٠ی  و از جمعيت باال١٨٫٣٧

 روبه رو شد و روند ریزش نيروی کار بخش کشاورزی با سرعت کمتر ١٣٨٩این روند با تغييراتی در فصل بهار 
 ۵۴۴ هزار و ١٠ با ١٣٨٩ ماه نخست سال ٣پيگيری شد به گونه ای که تعداد نيروی کار بخش کشاورزی در پایان 

 درصد از جمعيت فعال و ١٨٫٠۵ درصد از شاغالن کشور، ٢١٫١ نفر رسيد که ۵۶٨  هزار و٣۶٩ ميليون و ۴نفر به 
 . درصد از جمعيت آماده به کار ایران رسيد٧٫٠۴

 ٨٩ تا ٨۴ سال ۵ هزارکشاورز در ٧٣٠بيکاری 
با وجود افتتاح هزاران واحد . آمارهای مرکز آمار وضع چندان مناسبی برای بخش کشاورزی ترسيم نمی کنند

 تا روزهای آغازین ١٣٨۴در بخش کشاورزی طی سال های اجرای طرح بنگاه های زودبازده از پایان سال توليدی 
 نفر در این بخش بوده است، ضمن ٣٩٨ هزار و ٧٣٠، بخش کشاورزی شاهد تراز منفی معادل ١٣٨٩تابستان 

نفر افزوده شده است و سهم  هزار ٢۵٠ ميليون و ۵ سال ایران حدود ١٠اینکه در همين سال ها جمعيت باالتر از 
 . درصد کاهش یافته است٧ درصد به تقریبا ٩شاغالن این بخش از جمعيت آماده به کار کشور از حدود 

ترجمان آمار مرکز آمار و سخنان وزیر کشاورزی به صورت توامان تنها یک فرضيه را به ذهن متبادر می کند که طی 
شاورزی سرعت و شتاب فوق العاده ای پيدا کرده است که ضمن سال های اخير، روند مکانيزاسيون در بخش ک

کاهش مداوم نيروهای شاغل در بخش کشاورزی، به توليد انبوه تر محصوالت این بخش دست پيدا کرده است، 
امری که گذری به مزارع کشاورزی، واحدهای دامداری و دامپروری و طيور و نيز بخش شيالت و آبزی پروری، 

 .های جدی درباره آن پيش روی مسئوالن باقی می گذاردسواالت و تردید

 شهرداران آشور خواستار حذف بيمه آارگران ساختمانى شدند 

درحالى آه داشتن بيمه اجبارى به :  آمده است 89 شهریور 9 ایلنا در –به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران 
شده است اما از نامه اخير شهرداران آشور به عنوان يك حق قانونى براى تك تك آارگران به رسميت شناخته 

رئيس جمهور چنين به نظر مي رسد آه آارگران ساختمانى هنوز از اين قاعده مستثنى هستند و بايد براى 
 . از اين حق قانونى منتظر بماننداستفاده 

ن در هفته آارگر پيگرى براى بهرمندى آارگران ساختمانى از بيمه اجبارى مهمترين برنامه هاى رسمى آارگرا
 سال از تصويب قانون بيمه اجبارى آارگران ساختمانى آيين 2امسال بود آه درنهايت دولت را واداشت تا پس از 

نامه اين قانون را براى اجرا ابالغ آند اما هنوز چهار ماه بيشتر از ابالغ آيين نامه اين قانون نگذشته است آه 
 .  آرده اندقانون آشور بسيج شده اند و با رئيس جمهور مكاتبهشهرداران براى متوقف آردن اجراى اين 

البته اين نخستين بارى نيست آه گروهى از آارگران از حق برخوردارى از بيمه اجبارى محروم مي شوند؛ در 
م  نفره، آارگاه هاى خانوادگى و قاليبافى و مناطق آزاد به نا10سال هاى گذشته آارگران آارگاه هاى آوچك پنج و 

با اين حساب به . آنچه آه مصلحت ناميده مي شود از حلقه بيمه شدگان اجبارى تامين اجتماعى خارج شده اند
اين بار . نظر مي رسد آه آارگران هميشه بايد تاوان ناماليمات اقتصادى و ناآارآمدي هاى اقتصادى را پس بدهند

وقتى مديران شهردارى به تندى مي تازند . ستاما به نظر مي رسد حكايت آارگران ساختمانى از جنس ديگرى ا
چون همه . تا حق بيمه اجبارى را براى آنها خط بزنند بايد گفت آه فضاى اقتصاد ايرانى به طنز رسيده است

مي دانند آه شهرداري ها به لحاظ درآمد و توليد پول جزو سازمان هاى مطرح در ايران هستند ولى در گوشه اين 
البته اين نكته . تا آارگران را باعنوان ضعيف ترين بخش اقتصاد ايران از حق خود محروم آننداتفاق سعى مي آنند 

را نبايد فراموش آرد آه در چند سال گذشته، يعنى بعد از سريال سياسى شدن شهرداران، شهرداري ها نيز 
ست طلبكاران بزرگ قرار متحمل گرفتاري ها و مشغله هاى زيادى شدند آه همين مشغله ها آنها را امروز در لي

براى اثبات اين مدعا فقط آافي ست تا آمى در ميان پيمان آاران خصوصى شهرداري ها بگرديد آه . داده است
. مدت زمان زيادى براى گرفتن پول خود از شهردارى پشت در اتاق هاى شهرداران به صف مي شوند و رژه مي روند

 در چند سال گذشته سهم زيادى در به هم ريختگى محيط اقتصادى بدون شك برنامه ريزان اقتصاد دولتى ايران
ايران دارند؛ برنامه هايى آه شهرداران را نيز با مشكالت متعددى مواجه آرد ولى باز هم چنين چيزى نمي تواند 

آن هم در حوزه ساختمان آه به نظر مي رسد طاليي ترين . بهانه خوبى براى حذف بيمه اجبارى آارگران باشد
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اى آاش مي شد يكبار براى هميشه آارگران از ساندويچ . وقعيت سرمايه گذارى را در جريان اقتصادى آشور داردم
در غير . شعار مديران اقتصادى خارج مي شدند و به صورت واقعى خواسته هاى آنان مورد پيگيرى قرار مي گرفت

اق مي افتد و باز هم آارگران در سيبل قرار اين صورت باز هم ماجراى آارگران ساختمانى و نامه شهرداران اتف
بدون شك اما وقتى چنين مسايلى شكل مي گيرد به وضوح نشان مي دهد آه آارگران فقط . خواهند گرفت

آارآرد تبليغاتى و شعارگونه براى برنامه ريزان اقتصادى دارند و جايى خارج از تبليغات حتى آارگران مستحق 
در چنين شرايطى اما به نظر مي رسد مسئولين دولتى در آزمونى .  محروم شوندهستند تا از داشتن بيمه نيز

نحوه برخورد آنان با خواسته شهرداران و حق طبيعى آارگران مي تواند بهترين مولفه براى . بزرگ قرار گرفته اند
  محروم مي شوند ؟آيا واقعا آارگران ساختمانى از بيمه اجبارى خود. محك شعار عدالت در ميان دولتي ها باشد

   زاده صدور قرار وثيقه یکصد ميليون تومانی برای بهنام ابراهيم
 

 بهنام ابراهيم زاده از فعالين 89 ماه ربنا بر خبرهای رسيده به اتحادیه ازاد کارگران ایران دیروز هشتم شهریو
 209اش از وضعيت وی، از بند کارگری و حقوق کودکان پس از بيش از دو ماه و نيم بازداشت و بی خبری خانواده 

 .زندان اوین با خانواده خود تماس تلفنی گرفت
 اوین به دادگاه منتقل کرده اند و قاضی دادگاه 209ابراهيم زاده را حدود یک ماه پيش از بند   بنا بر این خبر بهنام

به بهنام اجازه ارتباط قرار وثيقه یکصد ميليون تومانی برای آزادی وی صادر کرده است و عليرغم این وضعيت 
بهنام ابراهيم زاده به این قرار اعتراض کرده و اعالم نموده است قادر به تودیع . تلفنی با خانواده اش را نداده اند

 .چنين قرار وثيقه ای نيست

  هزار تومانی برق در اهواز 300صدور قبض های 

ان اهوازی نارضايتی شديد خود را نسبت به جمعی از شهروند:  شهریور آمده است 9 در آفتاببه نوشته سایت 
 .  هزار تومانی اعالم کردند300صدور قبوض برق 

 ماه گذشته که 2 درجه اهواز در طول 50معترضان در گفت و گو با کيهان اعالم کردند، با توجه به دمای حدود 
صرف را نشان مي داد با مبالغ  کيلو وات م11000 تا 8000بسياری از مردم را خانه نشين کرد قبوض برق که عموما 

 .  هزار تومان به مشترکان تحويل شده است500 تا 200بدهی سنگين 
اعالم اين مبالغ سنگين و غيرمتعارف، هزاران خانواده اهوازی را بهت زده کرده و مراجعه آنان به دفاتر امور 

 . مشترکين برق اهواز نيز تاکنون هيچ نتيجه ای نداشته است
 30 کيلووات ساعت تعيين کرده که اين رقم و افزايش حداقل 3000لگوی مصرف را در استان ماهانه وزارت نيرو ا

 کولر گازی در منازل شان مورد استفاده قرار 2برابری نسبت به ماه های عادی برای خانواده های اهوازی که حداقل 
 . مي دهند جواب گو نيست

 کيلووات ساعت 4000ستان بايد مبنای الگوی مصرف ماهانه حداقل در استان خوز: يک منبع آگاه در اين باره گفت
 باشد که متاسفانه وزارت نيرو به هيچ وجه 

در حالی که دمای . زير بار اين رقم نرفته و اين مقدار فقط در شهرهای آبادان و خرمشهر موافقت شده است
 . ر نشان داده است ماه گذشته عموما باالترين دما را در سطح کشو3هوای اهواز در طول 

شايان ذکر است بي توجهی وزارت نيرو به اعتراضات منطقی مردم اهواز مي تواند منشا مشکالت عديده ای برای 
طبقه متوسط و محروم اهواز باشد که توانايی پرداخت چنين قبوضی را ندارند و اگر در اين زمينه چاره انديشی 

 .ت به عملکرد دولت خواهد شدنشود اين نارضايتي ها سبب بدبينی مردم نسب

 خواهان بازگشت به آار هستيم: رانندگان تعدیل شده ایران خودرو

  
 در یك سال گذشته جمعی از رانندگان سرویس های آارآنان :  شهریور می نویسد 9 در افق روشنسایت 

سوخت تردد این ستاد مدیریت حمل و نقل و / ایران خودور به بهانه فرسوده بودن اتوبوس اخراج شده اند
 .اتوبوس های را به شرط داشتن معاینه فنی مجاز اعالم آرده است

مسووالن این شرآت با : جمعی از رانندگان سرویس های رفت و برگشت آارآنان شرآت ایران خودرو می گویند
 .بهانه قراردادن مصوبات ستاد مدیریت حمل ونقل سوخت آنها را اخراج آرده اند

از یك سال : رویس های رفت و آمد آارآنان شرآت ایران خودرو در گفت وگو با ایلنا گفتیكی از رانندگان س
گذشته تاآنون مسووالن ایران خودرو به بهانه پایين بودن مدل اتوبوس های سرویس رفت وآمد به همكاری با 

پس از آن اتخاذ شد آه ستاد این تصميم در ایران خودرو : وی تصریح آرد. جمعی از رانندگان با سابقه پایان داده اند
 سال پيش را ممنوع اعالم ٢٠ طی دستورالعملی، تردد اتوبوسهای مدل ٨٧مدیریت حمل ونقل سوخت در سال 

 .آرد
 نفر مشمول این ممنوعيت شده و شغل خود را از ۵٠ راننده ایران خودرو حداقل ١٨٠ربيعی با بيان اینكه از مجموع 

مشاهده شده آه مدل اتوبوس های برخی از رانندگان جایگزین از مدل اتوبوس در این مدت : دست داده اند؛ گفت
 سال می رسد ١٨وی با بيان اینكه سابقه برخی از رانندگان ایران خودرو به . رانندگان اخراج شده قدیمی تر است

دارد اما با این این شغل به دليل فشار روحی و تحميل شده تمامی هزینه ها به رانندگان درآمد آمی : تصریح آرد
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 .حال تنها محل درآمد خانواده های رانندگان از همين شغل تامين می شد
 هزار پرسنل ١٨ صبح تا بعد از نيمه شب ۵رانندگان سرویس های ایاب و ذهاب هر روز از ساعت : وی تصریح آرد

های مربوط به بيمه ماشين ایران خودرو را در سه شيفت آاری جابجا می آردند و در این مدت پرداخت تمام هزینه 
 .و مسافران، تعمير و نگهداری بر عهده  آنها بود

این راننده با بيان اینكه در مدت یك سال گذشته رانندگان تعدیل شده برای بازگشت به آار بارها به تمامی نهاد ها 
ت حمل ونقل و سوخت را این پيگيری ها در نهایت ستاد مدیری: وزارتخانه ها و سازمان ها مراجعه آرده اند؛ گفت

واداشت تا طی دستورالعمل جدیدی اعالم آند آه اتوبوس های قدیمی و از رده خارج به شرط داشتن معاینه فنی 
 .مجاز به تردد هستند

با این حال مسووالن ایران خودرو همچنان فرسوده بودن و پایين بودن مدل اتوبوس ها را بهانه قرارداده اند : وی افزود
 . رانندگان تعدیل شده رانندگان جدید با اتوبوس های فرسوده استخدام آرده اندو به جای

 دهه به صورت پيمانكاری در ایران خودرو شاغل بوده  و بارها ٢تعدیل شدگان آه نزدیك به : این راننده تصریح آرد
 .ه بودندبه دليل حسن اخالق و انجام وظيفه مورد تقدیر و تشكر آارآنان ایران خودرو قرار گرفت

رانندگان حتی حاضر به تعویض مشروط اتوبوس های فرسوده خود با اتوبوس های نو هستند اما تاآنون : وی افزود
 .به این درخواست آنها رسيدگی نشده است

 
 اعتراض به افزایش هزینه برق در گيالن و مازندران

 
استان های گيالن و مازندران شاهد  طی هفته های گذشته مردم –کميته هماهنگی برای ایجاد تشکل کارگری 

افزیش بی سابقه هزینه برق مصرفی در قبوض برق این استان ها بوده اند که این مسئله باعث بروز اعتراضات 
در پی افزایش هزینه برق، مردم معترض در برخی از شهرهای استان های . گسترده در این استان ها شده است
در روزهای گذشته نيز یکی از .  پرداخت قبوض برق امتناع خواهند کردشمالی تجمع کرده و اعالم کردند از

که به دليل هزینه سنگين درج شده، (ماموران اداره برق محمودآباد که برای قطع برق یکی از اماکن این شهر 
ار به این محل مراجعه کرد مورد حمله و ضرب و شتم جمعی از مردم خشمگين قر) قبض برق را پرداخت نکرده بود

برخی از صاحب نظران افزایش بی رویه هزینه های . گرفت که این نزاع با دخالت نيروی انتظامی به پایان رسيد
برق در استان های شمالی را ناشی از اجرای آزمایشی حذف یارانه برق در این استان ها می دانند و معتقدند 

شاهد افزایش هزینه ها و اعتراضات مردمی با اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها از نيمه دوم سال جاری 
 ) .هرانا(خواهيم بود 

(  مبلغی که دولت با قطع یارانه ها از مردم می گيرد بسيار بيشتر از – طبق اعالم خود دولت -با توجه به این که
شاهد مبلغی است که قرار است به صورت نقدی به دست مردم برسد، به احتمال بسيار زیاد ما ) حداقل دو برابر

تشدید بی سابقه فشار اقتصادی بر مردم و بدین سان گسترش اعتراضات مردم به افزایش هزینه های آب و برق 
و به طور کلی گرانی کاالهای اساسی در اثر قطع یارانه ها خواهيم بود، اعتراضاتی که این بار … و تلفن و گاز و

کشاند و به مطالبه آزادی های سياسی محدود دیگر شکم های گرسنه و پاهای برهنه را به خيابان خواهد 
با گرانی کاالهای دیگر فرق اساسی دارد و اگر مردم از … گرانی کاالهایی چون نان و آب و برق و. نخواهد ماند

یا سر خود را زمين بگذارند و : پس پرداخت هزینه های آب و نان برنيایند دو راه بيشتر در پيش رو نخواهند داشت 
واکنش مردم استان های گيالن و مازندران نشان می دهد . ه ناچار به گرانی این کاالها اعتراض کنندبميرند یا ب

هم اکنون عالوه بر مردم این استان ها در بسياری جاهای دیگر از جمله . که مردم راه دوم را انتخاب می کنند
… ش هزینه های آب و برق و تلفن و گاز وتهران مردم اعتراض را با هم زمزمه می کنند و می گویند در صورت افزای

بی . از پرداخت آن ها خودداری خواهند کرد، به این دليل بسيار ساده که اساسا توان پرداخت آن ها را ندارند
در صورتی که شکل گيرد و سراسری شود به این امر … گمان، جنبش عدم پرداخت هزینه های آب و برق و

کل گرانی و نظام مسبب آن یعنی سرمایه داری و دولت مدافع آن را در پی محدود نخواهد ماند و اعتراض به 
 .خواهد داشت

 
 حمله به مزار کارگرشهيد محرم چگينی توسط افراد ناشناس

 
 خرداد مورد هدف گلوله قرار گرفته بود، حمله 25طی دو هفته متوالی به مزار محرم چگينی که در راهپيمايی 

معصومه . يری های آنان از طريق مسوالن بهشت زهرا نتيجه ای نداده استشده است اما در عين حال پيگ
چگينی همسر محرم چگينی در گفتگويی تلفنی با جرس ضمن ابراز ناراحتی شديد از هجوم به سنگ وي، در 

هفته اول که تمام شيشه های مقبره همسرم را شکستند و اين هفته وقتی به مزار : تشريح اين واقعه گفت
فتم ، ديدم با بی رحمی تمام، عکس شهيد و قرآنی که در مقبره بود را هم بردند، حتی تابلويی که از همسرم ر

خانم چگينی با بيان اينکه برای آنها هويت کسانی که مقبره . نام شهيد ساخته بوديم را نيز از جا کندند و بردند
 به مسوالن بهشت زهرا مراجعه کردم اما آنها ابتدا: اين شهيد را تخريب کرده اند، هنوز روشن نيست، يادآور شد

می گويند برويد در ساختمان اداري، از آنجا به جای ديگر و در نهايت هم گفته اند، برويد يک تابلوی ديگر بر سر 
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شاهدانی که در بهشت زهرا بوده اند، می گويند، چهارنفر با هجوم به مقبره : وی ادامه داد. مزار نصب کنيد
 تابلويی که ما خودمان برای همسرم درست کرده بوديم را از جا کندند ولی آنها هم ٢۵۶ههمسرم در قطع

وی ضمن ابراز . نتوانستند تشخيص دهند که اين افراد چه کسانی بودند و با چه هدفی اينکار را انجام دادند
 نيامد، يک کارت در تمام اين يک سال، هيچ کسی سراغ مان: تاسف از اين واقعه خطاب به مسوالن می گويد

شهيد هم دادند دست مان و بعد گفتند برويد دنبال ديه که همان را هم نداده اند اما هرگز حاضر نشدند به ما 
بگويند چه کسی همسر من و جوانان بيگناه اين کشور را تنها به جرم آنکه دنبال رای گمشده خود بودند با گلوله 

 همين کشور کسانی به سمت اين مردم و در برابر چشمان ما چطور می شود که در خيابان های. کشته است
. گلوله شليک کنند و بيش از يک سال هم بگذرد و نه تنها جوابگو نباشند بلکه هر روز داغ ما را هم تازه تر کنند

وقتی به خانه برگشتم و هيچ کس جوابگوی اين نبود که چه کسی شيشه های مقبره همسرم را : وی گفت
با خودم گفتم مگر وقتی به سنگ قبر ندا حمله کردند، کسی جوابگو بود که حاال ما دنبال شکسته است، 

جوابگويی مسوالن باشيم اما از فردا دوباره پيگير می شوم تا ببينم چه کسانی چنين بی رحمی می کنند که 
، با بيان اينکه در همسر محرم چگيني. همين دلخوشی های کوچک خانواده های داغدار را هم از آنها می گيرند

تمام اين يک سال سخت ترين روزهای زندگی اش را در شرايط دشوار روحي، اقتصادی و تنهايی تجربه کرده 
وی می . اما علی رغم همه اين فشارها اميدی در دلم هست که با اين اميد زندگی می کنم: است، می گويد

، داغی که در روز کشته شدن او به دلم اگر چه با ديدن شيشه های شکسته شده مقبره همسرم: گويد
گذاشته بودند را دوباره تازه تر کردند و درست ياد همان روزی افتادم که همسرم را از دست داده بودم اما هدفی 

هدفی که با رفتن همسرم من هم به آن باور پيدا . در دلم هست که به زندگی ام معنای دوباره بخشيده است
: وی ادامه داد.  او و راه آن همه جوانان نازنينی که بيگناه کشته شدند را فراموش کنيمکردم که هرگز نبايد راه

درست است که ديگر در خيابان راهپيمايی برگزار نمی شود، درست است که مردم ساکت به نظر می رسند اما 
سر من و نه من فکر می کنم در دل ما چيزی هست که به اين راحتی ها فراموش نخواهيم کرد، چون نه هم

ساير جوانان که به خيابان رفته بودند رای خودشان را پس گرفته اند و نه به ما جواب داده اند که قاتالن عزيزان ما 
مگر می شود اين همه خون پايمال شود، مگر می شود مردم : خانم چگينی می گويد. چه کسانی هستند

با گلوله کشتند و بعد هم به داد هيچ خانواده ای فراموش کنند که در برابر چشمان شان ، آن همه آدم را 
من همه اميدم اين است که باالخره يک روزی قاتل همسرم را پيدا کنم و نگذارم خون همسرم و بقيه . نرسيدند

وی می . جوانان پايمال شود و خواهشم از رهبران جنبش و مردم عزيز هم همين است که ما را تنها نگذارند
کارگر بود که با تالش فراوان و زحمت خرج و اجاره خانه را می آورد، در يک کشور اسالمی همسرم يک : افزايد

هيچ يک از مسوالن که اين همه ادعای عدالت دارند از خودشان پرسيده اند که وقتی نان آور يک خانه را می 
مسووالن از خودش کشيد همسر تنهای او چگونه می تواند در شرايط اسف بار فعلی زندگی کند، هيچ يک از 

کسانی که خون جوانان را می ريزند و بعد : وی در پايان گفت. پرسيد که چرا حتی به وکيل ما هم جوابگو نيستند 
هم اصال به روی خودشان نمی آورند که اين کشته شدگان زن و بچه دارند و ممکن است در شرايط سختی 

درست . مردم هست، يک روز قاتالن را زمين گير خواهد کردزندگی کنند بياد بدانند همين اميدی که در دل ما و 
است که درد می کشيم وقتی می بينيم هر روز زخم ما را تازه تر می کنند اما همين کارهايشان هم مرا در 

  تا نگذارم خون همسرم پايمال شودهدفی که در دلم دارم راسخ تر می کند

 
 یک پنجم جمعيت فعال کشور بيکار است

 
برآوردهای اخير کارشناسان اقتصادی :  آمده است 89 شهریور 9 ایلنا در –ش خبرگزاری دولتی کار ایران به گزار

 .دهد که از هر پنج نفر در جمعيت فعال کشور، یک نفر بيکار است نشان می
ا بيش از ، در حالی که مرکز آمار ایران جمعيت فعال کشور در بهار گذشته ر)ایلنا(به گزارش خبرگزاری کار ایران 

» بيکار«بيست و چهار ميليون نفر اعالم کرده است، هم اکنون از این ميزان، نزدیک به پنج ميليون نفر رسما 
 .شوند محسوب می

این .  درصد رسيده است١٨به این ترتيب نرخ بيکاری در کشور به باالترین ميزان خود در سال های اخير یعنی 
ری در کشور، در چهار سال گذشته بوده که هم به ميزان جمعيت فعال برآوردها نشان دهنده افزایش نرخ بيکا

 .کشور افزوده شده و هم تعداد مشاغل ایجاد شده کم تر بوده است
در سال های اخير این . جمعيت فعال به جمعيتی گفته می شود که به صورت بالقوه توانایی کار کردن را دارند

 .از ده سال تا سن بازنشستگی اطالق ميی شودجمعيت در ایران معموال به جمعيت باالتر 
براساس تعاریف مرکز آمار ایران چنانچه فردی حتی یک ساعت در روز کار کند نيز شاغل به شمار می رود، اعم از 

 .این که درآمد حاصل از آن سبب تامين زندگی وی بشود یا خير
 نرخ بيکاری زنان حداقل دو برابر مردان است

آمار ایران ميانگين بيکاری جمعيت فعال جوان کشور را نزدیک به سی درصد اعالم کرده است، از سوی دیگر مرکز 
 .شود به عبارت دیگر تقریبا از هر سه نفر جوان، یک نفر بيکار محسوب می

این آمار در حالی ارائه شده است که براساس برآوردها ایران با هفتاد و پنج درصد جمعيت جوان زیر سی و پنج 
 .ان ترین ترکيب جمعيتی جهان را داراستسال جو

خبرگزاری کار ایران در این گزارش همچنين از قول کارشناسان اقتصادی نوشته است که غلبه بر مشکل بيکاری 
نيازمند رشد اقتصادی باالتر از هشت درصد است اما شاخص رشد اقتصادی کشور در سال های اخير هيچگاه از 
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 .ست و این ميزان را نيز مرهون افزایش قيمت نفت بوده استمرز پنج درصد باالتر نرفته ا
در همين حال به نوشته روزنامه همشهری، نرخ بيکاری برای زنان حداقل دو برابر مردان است یعنی در حالی که 

 درصد است این ميزان برای مردان حدود یازده درصد ٢۵ميانگين نرخ بيکاری برای زنان باالی پانزده سال بيش از 
 .سازد ست که تبعيض جنسی در زمينه اشتغال را برمال میا

 
  درصد است١٨٫٧٣بيکاری باالی 

 
 را به ١٣٨۴ سال در پایان سال ١٠ درصدی جمعيت فعال به کل جمعيت باالی ۴١ اگر نسبت –آسمان دیلی نيوز 

١٣٫١۶ معادل ٨۶سال درصد، در ١٢٫۵۵ برابر ٨۵عنوان شاخصی برای حرکت و مبدا بپذیریم، نرخ بيکاری در سال 
 ميليون ۴ با جمعيتی حدود ٨٩ درصد و در پایان بهار ١۶٫۴٢ تقریبا ٨٨ درصد، در سال ١٧ حدود ٨٧درصد، در سال 

البته این آمار چندان غيرمترقبه نيست چرا ) .  ميليون نفر۵حدودا ( درصد خواهد رسيد ١٨٫٧٣ هزار بيکار به ٧۶٧و 
 سال ایران در سال های مورد اشاره افزوده شده ١٠نفر به جمعيت باالتر از  ميليون ۵که در شرایطی که بيش از 

ضمن این که باید .  افزوده شده است١٣٨۴ شغل به مشاغل موجود در پایان سال ٩٨٢ هزار و ۵٩است، فقط 
 روز ٢ شاخص بيکاری در کشور دستخوش تحول بنيادینی شد و شاغل از کسی که ١٣٨۴اشاره کرد که از سال 

 ساعت کار کند تقليل یافت، ولی با این حال نه تنها گرهی از مشکالت ١هفته کار دارد، به کسی که در هفته در 
 .بيکاری باز نشد بلکه این روند بدتر و بدتر شد

بر اساس . با این وجود آنچه به این نرخ بيکاری ابعاد نگران کننده تری می بخشد مربوط به نرخ بيکاری جوانان است
مرکز آمار ایران .  سال سن دارند٣۵ درصد جمعيت ایران زیر ٧٠ی بانک جهانی، در سال های اخير حدود گزارش ها

 درصد اعالم کرده که بيش از دو برابر نرخ متوسط بيکاری اعالم شده از سوی مرکز ٢٩٫۶ميزان بيکاری جوانان را 
 .آمار است

 درصد ٨ر مشکل بيکاری، نيازمند رشد اقتصادی باالی کارشناسان اقتصادی بر این باورند که ایران برای غلبه ب
 درصد گزارش شده ۵ تا ٣است و این درحالی است که در طول سال های گذشته متوسط رشد اقتصادی کمتر از 
 .است که بيش از فعاليت های مولد اقتصادی، مرهون قيمت های باالی نفت بوده است

 تجمع کارگران کارخانه ریسندگی نازنخ قزوین

 
دراعتراض به شش ماه ,  روز سه شنبه نهم شهریور کارگران کارخانه ریسندگی نازنخ قزوین –آسمان دیلی نيوز 

عدم دریافت حقوق و تعطيلی کارخانه در مقابل این شرکت برای چندمين بار تجمع کردند وخواهان رسيدگی به در 
ن از کارخانه طلب دارند و هم اکنون در این کارگران هرکدام بين سه تا چهارميليو. خواست هایشان شدند 

 .وضعيت اسف بار معيشتی به سرميبرند 

درصدافزايش در 21(گزارش اجاره بهای پايتخت از سايت مرکز آمار ايران حذف شد
 ) بهار امسال

پس از انتشار گزارش افزايش اجاره بهای :  شهریور آمده است 9 در به نقل از خبرآنالين آفتاببه نوشته سایت 
 . شهر تهران در خبرگزاري ها، سايت مرکز آمار ايران گزارش فوق را از سايت خود برداشت

پس از انتشار گزارش افزايش اجاره بهای شهر تهران در خبرگزاري ها، سايت مرکز آمار ايران گزارش فوق را : آفتاب
 . از سايت خود برداشت

آمار ايران قرار گرفت که براساس اين گزارش ميزان گزارش مربوط به معامالت مسکن در پايتخت بر روی سايت 
 درصد افزايش پيدا کرده بود و 21 معادل 88اجاره بها در مناطق مختلف پايتخت در بهار سال جاری نسبت به سال 

 درصد اعالم شده بود که اين ارقام 8 معادل 88همچنين در اين گزارش افزايش اجاره بها نسبت به زمستان سال 
 . وزارت مسکن در مورد مهار قميت مسکن در کشور متناقض بودبا ادعای 

اما به محض انتشار گزارش مربوط به اين موضوع، گزارش فوق از روی صفحه نخست سايت مرکز آمار ايران حذف 
 . شد

در توجيه اين اقدام گفته شده است که وزارت مسکن سعی دارد با مهار فضای روانی حاکم بر بازار مسکن رشد 
 .ت ها را در اين بازار مهار کند و از سوء استفاده افراد سودجو جلوگيری کندقيم

 نگاهي به وضعيت کارکنان دولت در هفته دولت، پايين آمدن سطح زندگي کارمندان
 محمد جواد صابري

 
اغلب کساني که در شهرهاي بزرگ :  آمده است 89 شهریور 9 در تاریخ 198به نوشته خبرنامه کارگری شماره 
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زندگي مي کنند در جاهاي مختلف از تاکسي و اتوبوس گرفته تا ميهماني هاي خانوادگي شاهد گله گذاري 
 .کارمندان از ميزان حقوق دريافتي خود بوده اند

براي مثال در تاکسي شاهد اين گفت و گو بوده اند که يکي از مسافران در حالي که خود را کارمند يک اداره 
 هزار تومان 400در حالي که هر ماه ;  هزار تومان است500حقوق ماهيانه من : ي گويددولتي معرفي مي کند، م

 .اجاره خانه مي دهم
 هزار تومان بايد هزينه خورد و خوراک خانواده، قبض هاي آب، گاز، برق و تلفن، 100با : او ممکن است ادامه دهد

 .نمهزينه هاي درماني و آموزشي و هزار و يک چيز ديگر را تامين ک
در مواردي ممکن است جاي افراد عوض شود و اين بار راننده تاکسي خود را کارمند يکي از ادارات دولتي معرفي 

 .کند که به دليل مشکالت ذکر شده مجبور است بعد از ساعت اداري کار کند
 کارمندان بسيار در واقع زندگي در شهرهاي بزرگ مانند تهران، اصفهان، مشهد، تبريز و شيراز با حقوق دريافتي

 هزار 500 هزار تومان و 400همانطور که عنوان شد در شهري مانند تهران با . سخت و گاهي غيرقابل باور است
حال در نظر بگيريد که براي تعدادي از کارمندان ; تومان حقوق دريافتي نيازهاي حداقلي هم برطرف نمي شود

چرا که حداقل حقوق دريافتي کارمندان براساس ;  پذير نيست هزار تومان هم امکان500 و 400دولت حتا دريافت 
در همين حال گزارش هاي رسمي نشان مي دهد که امسال ميزان .  هزار تومان است310اعالم هيات دولت 
 هزار تومان افزايش يافته 202 به يک ميليون و 88 هزار تومان سال 864از ) چهار نفره شهري(سبد هزينه خانوار 

 .است
د با شنيدن اين ارقام به روشني در مي يابيم که بسياري از کارمندان در مضيقه هستند اما، زماني که هر چن

وضعيت شاخص هاي اقتصادي نظير تورم و همچنين خط فقر جهاني و آنچه به عنوان خط فقر در ايران عنوان مي 
 .فراد پي مي بريمشود، بيان شود بيش از پيش به وجود اختالفات فاحش ميان هزينه و درآمد ا

همين واقعيت است که اعتراض کارمندان دولت و به تبع آنها نمايندگان مردم در مجلس شوراي اسالمي را 
افزايشي که مسووالن دولتي ; نسبت به افزايش شش درصدي حقوق کارمندان براي امسال برانگيخته است

ر اين صورت هم اعتراض کارمندان و نمايندگان عالقه مندند از آن به عنوان افزايش هشت درصدي ياد کنند که د
در واقع، آنچه به اين اعتراضات دامن زده است همسان نبودن افزايش حقوق کارمندان . مجلس بي اثر نمي شود

برخي از نمايندگان مجلس اين ميزان افزايش حقوق را .  با نرخ تورم است- چه شش درصد و چه هشت درصد–
اشاره اين . ن مي دانند و از پايين آمدن سطح زندگي افراد جامعه سخن مي گويندناعادالنه و بر خالف قانو

 است که بر اساس آن حداقل افزايش 86 قانون خدمات کشوري مصوب مهرماه سال 125نمايندگان به ماده 
اعالم به اندازه نرخ تورمي است که از طرف بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران ) حقوق کارکنان دولت(ساليانه 
آنها دولت را متوجه مواردي ديگر مانند نارضايتي کارمندان که ممکن است به اخالق کاري آنها لطمه . مي شود

بزند مي کنند و همچنين از دغدغه هاي مالي که کارمندان را مجبور به يافتن شغل هاي دوم و سوم مي کند 
 .سخن مي گويند

 نرخ تورم از ميزان افزايش حقوق جلو زده است
اين واقعيت را علي رغم نظرات متفاوت در مورد نرخ تورم . افزايش حقوق کارمندان دولت کمتر از نرخ تورم است

 درصد اعالم مي کند و اين پايين ترين 9يعني اگر حتي اظهارنظري در مورد نرخ تورم که آن را ; نمي توان انکار کرد
 .زايش حقوق کارمندان پايين تر از اين نرخ استنرخ تورم اعالم شده است را مبنا قرار دهيم باز هم اف

در خبري .  هزار تومان اعالم کرده است310همانطور که عنوان شد امسال هيئت دولت حداقل حقوق کارمندان را 
بر اساس مصوبه هيات وزيران : که خرداد ماه امسال توسط پايگاه اطالع رساني دولت منتشر شده آمده است

ول قانون مديريت خدمات کشوري و همچنين ضريب حقوق کارمندان مشمول قانون ضريب حقوق شاغالن مشم
 ريال، حداقل حقوق و فوق العاده هاي مستمر شاغالن 636نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت در سال جاري 

تومان تعيين  هزار 170 هزار تومان و حداکثر حقوق آنان به ميزان هفت برابر يعني دو ميليون و 310و بازنشستگان، 
 .شده است

 هزار تومان اعالم شده 290 ريال و حداقل حقوق آنها 600در اين خبر ضريب حقوق کارمندان در سال گذشته 
 نسبت به 88اين در حالي است که که به گفته احمدي نژاد افزايش حقوق کارمندان و کارگران در سال . است
 . درصد بوده است20 باالي 87سال 

 شده است برخي نمايندگان مجلس نسبت به اين واقعيت که افزايش حقوق کارمندان کمتر از اين مصوبه باعث
 .نرخ تورم است اعتراض کنند و آن را غيرقانوني بدانند

نماينده مردم سراب در مجلس شوراي اسالمي با بيان اينکه ميزان افزايش حقوق کارکنان دولت ناکافي است، 
 .دولت بايد متناسب با تورم باشدافزايش حقوق کارکنان : مي گويد

مجيد نصيرپور افزايش شش درصدي حقوق کارمندان دولت را منطبق بر قانون مصوب برنامه چهارم توسعه نمي 
 .داند و خواستار اصالح دستورالعمل دولت در زمينه افزايش حقوق است

ع مردم و حقوق بگيران جامعه آن افزايش حقوق کارمندان هرساله توسط دولت اعالم مي شود و توق: او مي گويد
 .است که اين افزايش منطبق بر واقعيت هاي جامعه باشد

به گفته اين نماينده مجلس افزايش شش درصدي اعالم شده با حداقل هايي که توسط بانک مرکزي اعالم شده 
 .نيز تفاوت دارد

درصد اعالم کرده است، افزايش حقوق  9/5در حالي که بانک مرکزي آخرين نرخ تورم را : نصيرپور تصريح مي کند
 . درصد باشد10کارمندان نيز حداقل بايد 

قانون توسعه چهارم مقرر کرده است که : او اين درخواست را يک خواسته قانوني مي داند و خاطرنشان مي کند
اري دولت درحالي که در سال ج; افزايش ساليانه حقوق کارمندان دولت بايد متناسب با تورم اعالم شده باشد

 .اين تناسب را رعايت نکرده است
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کارکنان دولت عائله دولت محسوب مي شوند و دولت اگر براي : عضو کميسيون اجتماعي مجلس تصريح مي کند
تامين نيازهاي مشروع و حداقلي آنها اقدام نکند زمينه هاي بروز تخلف فراهم خواهد شد و عملکرد کارمندان ايده 

 .ايت خدمت رساني به مردم آسيب خواهد ديدآل نخواهد بود و در نه
به گفته او اگر توقع يک نظام اداري سالم را داريم تحقق اين امر در گرو تامين نيازهاي اصلي و معقول کارمندان 

 .است
افزايش : پيش از اين نماينده مردم بجنورد، مانه سملقان، گرمه و جاجرم در مجلس شوراي اسالمي نيز گفته بود

 .ب دولت براي کارمندان و بازنشستگان شش درصد نسبت به تورم موجود در جامعه کمتر استحقوق مصو
به گفته موسي الرضا ثروتي دولت موظف است به اندازه نرخ تورم موجود در جامعه حقوق بازنشستگان و کارکنان 

 .خود را افزايش دهد
 افزايش حقوق کارمندان و بازنشستگان به اخيرا طرحي از سوي نمايندگان در مورد: او خاطرنشان کرده بود 

 . مورد آن قانون اجرا نشده است15مجلس ارائه شده است که در 
به گفته اين نماينده مجلس اين اقدام دولت باعث شده تا بازنشستگان و کارمندان از طريق قوه قضاييه درصدد 

 .رفع مشکل خود برآيند
 شخصي با هر پست و مقامي نيازمند رسيدگي توسط مراجع به اعتقاد ثروتي رعايت نکردن قانون توسط هر

 .قضايي است و دولت نيز در اين مورد بايد جوابگوي بازنشستگان و کارکنان خود باشد
عالوه بر اين دو نماينده نمايندگان ديگري نيز به اين موضوع اعتراض کرده اند و خواستار تجديد نظر دولت در اين 

ند افزايش حقوق کارمندان را شش درصد اعالم مي کنند اما، مسووالن دولتي از آنها هر چ. زمينه شده اند
 .افزايش هشت درصدي حقوق کارمندان حرف مي زنند

معاون بودجه معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري در پاسخ به پرسشي در مورد اعتراضات 
کارمندان در سال جاري و اينکه گفته مي شود مصوبه برخي از نمايندگان مجلس به افزايش شش درصدي حقوق 

آنچه : دولت مغاير با قانون خدمات کشوري است، با تاکيد براينکه نسبت به اين موضوع پاسخ دارم، گفته است
 .که دولت انجام داده، عين قانون است

که ضريب افزايش حقوق  تصريح شده است 89در جزو الف بند هفت قانون بودجه : رحيم ممبيني ادامه داده است
بنا به پيشنهاد معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور و معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي 

 .رئيس جمهور و به صورت هيات وزيران در چارچوب اعتبارات مصوب تعيين شود
دجه، قانون موخر است و قانون اين قانون بو. اعتبارات مصوب همان رقم اعالم شده است: او تصريح کرده است

حداکثر رشدي که مي توانستيم با اين . گذار در آن گفته که ضريب ريالي در چارچوب اعتبارات مصوب باشد
 .اعتبارات مصوب اعمال کنيم شش درصد بوده است

قانون گذار :  استاين مسوول دولتي با بيان اينکه اما دو درصد ديگر نيز براي بيمه درمان در نظر گرفته ايم، افزوده
گفته است که حدود دو درصد نيز از اعتبارات مصوب صرف بيمه درماني کارکنان لشکري و کشوري اعم از شاغل 

يعني شش درصد ; و بازنشسته شود که ما دو درصد را نيز بايد تامين کنيم که عمال هشت درصد خواهد شد
 .ا بايد تامين شودحقوق و دو درصد بيمه درمان خواهد بود که اعتبارات آنه

گفته هاي معاون بودجه معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري البته اين واقعيت که افزايش 
اين در حالي است که مشکالت کارمندان دولت . حقوق کارمندان کمتر از نرخ تورم بوده است را تکذيب نمي کند

ا را در وضعيت بد اقتصادي و به روايتي زير خط فقر قرار مي تنها محدود به اين نيز نيست و حداقل حقوق، آنه
 .دهد

 خط فقر و حقوق کارمندان
توجيه آنها براي اين کار انجام نشدن . نزديک به پنج سال است که مسووالن دولتي خط فقر را اعالم نمي کنند

 .کار کارشناسي در اين زمينه است
 پاياني سال گذشته منتشر کرد صادق محصولي وزير رفاه و براساس گزارشي که خبرگزاري ايلنا در روز هاي

تامين اجتماعي در اين باره ضمن تکرار ادعاي مددي، وزير پيشين رفاه و تامين اجتماعي اعالم کرد که اساسا 
او نگفت که وزارت رفاه و تامين اجتماعي . تاکنون کار کارشناسي دقيقي درباره خط فقر صورت نگرفته است

با اين حال ادعاي ; قر را که قريب پنج سال است ديگر اعالم نمي شود، در دستور کار دارد يا خيربررسي خط ف
محصولي مبني بر عدم انجام کار کارشناسي در زمينه خط فقر در ايران و نيز خط فقر يک دالري تعيين شده در 

يده بودن بررسي و اعالم خط سطح جهان، نشان داد که اساسا دولت همچنان بر طبل ادعاي خود مبني بر بيفا
 .فقر مي کوبد و نظر کارشناسان مستقل را در اين زمينه نمي پذيرد

 سال است که در آمريکا و بسياري از کشورهاي جهان 30برخالف گفته هاي وزير رفاه و تامين اجتماعي، بيش از 
 در اين روش که مقادير مورد نياز از .از روش تعيين خط فقر براساس حداقل کالري مورد نياز هر فرد بهره مي گيرند

هر گروه از خوراکي ها براساس اعالم کميته کارشناسان تغذيه در سازمان خواروبار و کشاورزي ملل متحد و 
سازمان بهداشت جهاني، محاسبه مي شود، قيمت اقالم فوق محاسبه شده و رقم به دست آمده، معادل خط 

 .گرسنگي در هر نقطه محسوب ميشود
.  محاسبه نيازهاي خوراکي، نخست بايد ميزان نياز فرد به مواد پروتئيني، چربي و کربوهيدرات را تعيين کردبراي

 درصد را براي مواد پروتئيني و 15 تا 10 درصد کالري موردنياز هر کس را براي مواد چربي، 30 تا 25به اين منظور 
 25و15،60در تنظيم اين برنامه خوراکي به ترتيب . يرند درصد را براي مواد قندي نشاسته اي در نظر ميگ60 تا 55

گرم قند چهار کالري، يک گرم 10درصد کالري موردنياز براي مواد پروتئيني، کربوهيدرات و چربي بر مبناي اينکه 
 . کالري ايجاد مي کند، محاسبه مي شود9پروتئين چهار کالري و يک گرم چربي 
 نام پرند امامي، با توجه به قيمت باالي پروتئين در کشور، دو شيوه ديگر با اين حال، يکي از محققان کشور به

براي تامين کالري مورد نياز بدن با روش کاستن از پروتئين در سبد غذايي و افزايش کربوهيدرات در اين سبد 
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 .پيشنهاد ميکند
خط گرسنگي براي هر فرد در در روش استاندارد جهاني براي محاسبه خط فقر بر پايه پيشنهاد انستيتو تغذيه، 

در روش دوم و سوم نيز اين مقدار به ترتيب برابر شش . ريال است941هزار و 979سال برابر هفت ميليون و 
 .ريال است396هزار و 920ريال و پنج ميليون و 609هزار و 784ميليون و 

درصد به 23/8 خانوار، ، از کل هزينه هاي ناخالص1387براساس نتايج بررسي هاي بانک مرکزي براي سال 
درصد به مسکن، آب، 33/1 درصد به پوشاک و کفش، 4/6 درصد به دخانيات، 0/4خوراکي ها و آشاميدني ها، 

درصد به هزينه 4/5برق، گاز و ساير سوخت ها، پنج درصد به اثاث، لوازم و خدمات مورد استفاده در خانه، 
 درصد به هزينه تفريح و امور 2/4 درصد به ارتباطات، 2/6درصد به هزينه حمل ونقل، 11/6بهداشت و درمان، 

درصد به هزينه کاالها و خدمات 7/5درصد به هزينه رستوران و هتل و 2/2 درصد به هزينه تحصيل، 2/3فرهنگي، 
 .متفرقه اختصاص داشته است

يک خانوار  درصدي خوراکي ها و آشاميدني ها در سبد هزينه خانوار و احتساب بعد 23/8با احتساب سهم 
، اين نتيجه مستفاد مي شود که خط فقر در روش نخست و استاندارد براي )چهار نفره(متوسط شهري ايراني 

هزار و 176ميليون و 11ريال که معادل ماهانه 655هزار و 116ميليون و 134هر خانوار شهري ايراني معادل ساالنه 
 و هشت ميليون و 253هزار و 502ميليون و 9دل ماهانه اين رقم در روش دوم و سوم به ترتيب معا. ريال است387
 .ريال خواهد بود871هزار و 291

مشاهده مي شود که ارقام به دست آمده، تفاوت بسيار فاحشي با رقم تعيين شده براي حداقل حقوق 
 . هزار تومان اعالم شده است دارد310کارمندان که 

 درصد خط فقر مطلق در 40ي طبق استانداردهاي جهاني در روش دوم براي محاسبه خط فقر مطلق، خط گرسنگ
در اين روش و براساس سه الگوي محاسبه شده در، ارقام ماهانه به ترتيب شش ميليون و . نظر گرفته مي شود

مالحظه مي . ريال خواهد شد663هزار و933 و چهار ميليون و 840هزار و653ريال، پنج ميليون و 950هزار و 649
فوق نيز حداقل دستمزد کارمندان تفاوت بسيار فاحشي با ارقام به دست آمده براي خط فقر شود که در روش 

 .مطلق دارد
حتا اگر فرض را بر اين بگذاريم که دولت قصد دارد با هدفمندکردن يارانه ها تفاوت هزينه و درآمد را پوشش دهد 

 کند و داراي يک خانواده شهري متوسط براساس الگوي اول بايد به هر کارمند که حداقل حقوق را دريافت مي
اين ميزان در الگوي دوم و سوم به ترتيب بيش از .  هزار تومان تعلق بگيرد تا زيرخط فقر نباشد800است بيش از

 .هزار تومان است500 و 600
کنند با اين اوصاف به نظر مي رسد خانواده هاي متوسط شهري در ايران بايد مدام از هزينه هاي مختلف خود کم 

کاستن از هزينه ها هر چند در موارد مختلف اعم از مواد خوراکي، . تا درآمد آنها بتواند هزينه آنها را جبران کند
لحاظ مي شود اما مظلوم ترين هزينه ها، هزينه هاي تفريحي و فرهنگي و همين طور … آموزش، مسکن و 

 .هزينه هاي بهداشتي است
 ي شود؟آيا به تعداد دو شغله ها افزوده م

براين اساس همانطور که در سال هاي . در چنين شرايطي گاهي کارمندان چاره اي جز يافتن شغل ديگري ندارند
بوده ايم، بيش از پيش اين قشر از شهروندان را در … اخير شاهد کارمندان مغازه دار، کارمندان راننده تاکسي و 

فاق خود پيامدهايي دارد که دامنه آن از تهديد معرض دو شغله و حتي چند شغله شدن مي بينيم و اين ات
 .سالمت روحي و جسمي افراد گرفته تا پايين آمدن بهره وري نيروي انساني گسترده است

واقعيت اين است که امروز مشکالت معيشتي باعث : در همين مورد است که دبير انجمن پژوهشي کار مي گويد
از اين رو بايد به انواع و ااقسام کارها . جا زندگي اش را تامين کندشده يک نيروي کار نتواند با اشتغال در يک 

 .دست بزند تا بتواند در حد خط فقر ترسيم شده در جامعه زندگي کند
از اين رو افراد : نيکزاد با بيان اينکه حقوق دريافتي بسياري از افراد پاسخگوي نيازهاي آنها نيست تاکيد مي کند

 .به شغل هاي ديگر رو مي آورندبراي کسب درآمد هم زمان 
اسدي کارشناس ارشد برنامه ريزي نيز در مورد دو شغله بودن افراد از روي مسائل و مشکالت اقتصادي مي 

از آنجا که اين افراد مشکالت زيادي دارند، براساس گزارش هاي پزشکان و روان شناسان با فشارهاي : گويد
 شود دچار بيماري هاي فراواني مي شوند که نه تنها نمي توانند خوب روحي و رواني زيادي که به آنها وارد مي

 .ايفاي نقش کنند بلکه هزينه هاي درماني آنها هم به جامعه تحميل مي شود
آنچه اين کارشناس ارشد برنامه ريزي به آن اشاره مي کند البته قسمتي از پيامد هاي دوشغله بودن است 

در . واني افراد، دو شغله بودن مي تواند هويت افراد را نيز دچار مخاطره کندوگرنه، در بعد سالمت اجتماعي و ر
 .واقع وقتي فرد به واسطه شغلش تعريف شود، دو شغله بودن فرد نوعي دو شخصيتي در او به وجود ميآورد

 شخصيت او براساس. کارمندي را در نظر بگيريد که در شيفت صبح در يک اداره دولتي مشغول به کار است
حال همين فرد در بعد از ظهر شغلي ديگر براي مثال . شغلش، ارباب رجوع و رابطه اش با ديگران تعريف مي شود

رانندگي تاکسي دارد و با افرادي ديگر رابطه برقرار مي کند که خود نيازمند برخوردي متفاوت از آنچه صبح تا ظهر 
 .انجام مي داده است خواهد بود

اسدي در اين مورد . تري که در مورد دوشغله ها مطرح است ميزان بهره وري آنها استعالوه بر اين، بحث مهم 
اگر از افرادي که بيش از يک شغل دارند سوال ساده اي مبني بر اينکه شما چه کاره هستيد بپرسيد، : مي گويد

 .زيرا نمي دانند کدام شغل را بايد بگويند; با قدري تامل و تفکر پاسخ مي دهند
: يان اينکه با اين روند آيا فکر مي کنيد که فرد بتواند در دو شغل به نحو احسن فعاليت کند، تصريح مي کنداو با ب

دو شغله بودن به ويژه اگر دو کار در يک راستا و تخصص نباشد مشکل آفرين است و تعارض نقش ها يکي از 
 .مشکالت بارز آن است

بهره وري براساس يک تعريف، انجام کار در . وري افراد منجر شودتعارض نقش ها مي تواند به پايين آوردن بهره 
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 واحد محصول را داشته 100يعني اگر در هشت ساعت کار انتظار توليد ; زمان استاندارد از پيش تعيين شده است
 . است96 واحد توليد کند گفته مي شود کارآيي او 96باشيم اما، در عمل فردي 

اد دوشغله از آنجا که رضايت شغلي پاييني دارند و از طرف ديگر فشار کاري پژوهش ها نشان مي دهد که افر
پايين بودن بهره وري افراد که دو شغله بودن . باعث خستگي آنها مي شود از بهره وري مطلوبي برخوردار نيستند

 .از داليل اصلي آن است باعث شده بهره وري در ايران در مقايسه با بسياري کشورها پايين باشد
در سال گذشته نشان مي دهد که ايران در مقايسه سهم بهره ) AOP(گزارش رسمي سازمان بهره وري آسيا 

به گونه اي که در اين مقايسه سهم بهره وري ; وري توليد ناخالص ملي چند کشور وضعيت چندان مطلوبي ندارد
 10 سهم بهره وري ايران کمتر از درصد است اما،46درصد و بنگالدش 53درصد، ژاپن 43درصد، کره جنوبي 42هند 

 .اين وضعيت نشان مي دهد که در اين زمينه هنوز اهداف برنامه چهارم محقق نشده است.  استCNPدرصد 
اين وضعيت نا مطلوب با به مخاطره انداختن رضايت شغلي کارمندان نه تنها ادامه پيدا مي کند که ممکن است 

که وقتي از کم بودن ميزان افزايش حقوق کارمندان حرف مي زنيم در براين اساس است . نامطلوب تر نيز بشود
 .واقع از خطراتي حرف مي زنيم که افراد و جامعه را تهديد مي کند

از طرف ديگر افزايش بحث برانگيز حقوق کارمندان در حالي اتفاق افتاده است که در سال هاي اخير شاهد 
 160ر اعالم مسووالن دولتي طي دو سال گذشته تعداد کارمندان دولتبنا ب. کاهش تعداد کارمندان دولت بوده ايم

 .هزار نفر کاهش يافته است
به هرحال به نظر مي . در چنين شرايطي کارمندان خواستار رسيدگي بيشتر و دريافت حقوقي مکفي هستند
رار گرفتن افراد در طبقه رسد آن باور قديمي در مورد کارمند بودن که برابر با داشتن ميزاني از تمکن مالي و ق

برهمين اساس است که روز به روز به افرادي که عالقه مند به شغل آزاد . متوسط بود رفته رفته از بين مي رود
هستند افزوده مي شود و کارمند دولت شدن به لحاظ نداشتن درآمد کافي ديگر مورد پسند بسياري از افراد 

 .جامعه نيست
 )ون(ردستان گزارشی از شرکت سقز سازی ک

گزارشی که مالحظه می کنيد از طرف یکی از دوستان کارگر برای سایت کميته هماهنگی برای کمک به ایجاد 
ما ضمن تشکر از این دوست کارگر، از همه کارگران می خواهيم که . تشکل های کارگری ارسال شده است

البات خود را برای ما ارسال کنند تا با گزارش شرایط کار و زندگی و اعتراض های کارگری برای رسيدن به مط
 .انتشار آن، دیگر کارگران با وضعيت و موقعيت یکدیگر آشنا شوند

تعداد .  کيلومتری شهر سنندج و در شهرک حسن آباد واقع است5در) ون ( شرکت سقز سازی کردستان 
ه از شيره مخصوص درخت توليدات این شرکت، لواشک و آدامس طبيعی ک.  نفر می باشد75کارگران شاغل آن،

 .ون گرفته می شود و بيشتر آن به کشورهای عربی حوزه خليج فارس صادر می گردد
 شرایط کار و زیست کارگران در محيط کار

آب مصرفی کارگران آلوده است و آنها از آب چشمه ای استفاده می کنند که بهداشت آن را برای :  بهداشت -1
 چند نفر از کارگران مبتال به بيماری شده اند و وقتی که به پزشک مراجعه کرده تا کنون. استفاده منع کرده است

کارگران از این بابت به کارفرما و . اند، آلودگی آب را دليل آن اعالم کرده و گفته اند که نباید از آن استفاده شود
از آب معدنی استفاده می مدیریت شکایت برده اند، اما آنها توجهی به این مسئله نمی کنند، زیرا خودشان 

 !کنند
 دقيقه برای صرف غذا و چای وقت دارند و به دليل 15کارگران :  گرفتن وقت قانونی از کارگران برای صرف ناهار-2

 ساعت کار، 8این در حالی است که قانون از . کمبود وقت، آنها با عجله غذای شان را سرميز کار صرف می کنند
 دقيقه دیگر را برای صرف غذا و 40 دقيقه کار مفيد انجام شود و 20 ساعت و 7 این طور بيان کرده که باید

 .استراحت باشد، اما کارفرما به این مسئله توجه نمی کنند
برای . مدیریت و کارفرما به بهانه های مختلف، کارگران را تحت فشار می گذارند:  تهدید به اخراج کارگران -3

رگرها خواسته بودند که روز جمعه سرکار حاضر شوند، اما آنها گفته بودند که نمی نمونه یک بار از چند نفر از کا
در مقابل، مدیریت با تهدید به اخراج کارگران، بعضی ها را وادار کرده بودند که سر کار . توانيم به سر کار بيایيم

برخی مزایای شان را برای کارگرانی که هم نيامده بودند را نيز سه روز دستمزد شان را کم کرده و . بيایند
 .متاسفانه کارگران تشکل و یا نماینده ای هم ندارند که پيگير حقوق پایمال شده شان شود. هميشه قطع کردند

 نفر از کارگران را به اجبار 10 که روز تعطيل رسمی بود، حدود 1389 تير ماه 19روز شنبه :  حادثه برای یک کارگر-4
 تا از انگشت 3وز، کارگری به اسم جالل ذوالفقاری دستش زیر دستگاه فرو رفت و در این ر. به سر کار آوردند

مدیریت علت آن را بی توجهی کارگر اعالم کرد، در حالی . هایش را از دست داد و برای هميشه نقص عضو شد
ی معالجه به بعد از این حادثه، کارگر مصدوم را برا. که اگر دستگاه، محافظ داشت، کارگر دچار حادثه نمی شد

 !تهران بردند و برای دستگاه هم، محافظ ساختند، اما به قيمت نقص عضو یک کارگر
 نفر مشغول به کار هستند، کارفرما 75در این تابستان گرم وسوزان که :  اهميت ندادن به سالمتی کارگران-5

که کارگران در آنجا کار قسمت های مختلفی . حاضر به هزینه کردن برای راه اندازی سيستم سرمادهی نشدند
می کنند، به درجه ای گرم است که در طول هفته، چند نفر از کارگران از حال ميروند، اما در قسمتی که مدیران 

وقتی کارگران به این مسئله اعتراض می کنند، در جواب می گویند . حضوردارند، برای هر اتاق کولر نصب کرده اند
متاسفانه در زمستان هم کارگران از سرما . بزنيد شماها را اخراج می کنيمکه همين است، اگر زیادی هم حرف 

 .رنج می برند و هيچ کس خود را مسئول نمی داند
در نظر دارد که تمام قسمت ها رابه دوربين مداربسته مجهز کند و در حال حاضر ) ون( شرکت سقز سازی -6

در این . ودی قسمت آدامس را به آنجا انتقال دهندقسمتی از سالن را در دست تعمير دارد و قرار است به ز
سالن ميزهایی را که برای شمارش آدامس طراحی کرده اند، به بند انفرادی زندان شباهت دارد، تا مانع صحبت 

عالوه بر این کارفرماها هر روز با داد و فریاد بر سر کارگران و حرف های توهين آميز . کردن کارگران با یکدیگر شوند
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 .هدید به اخراج آنها، از حرف زدن شان با همدیگر، جلو گيری به عمل می آورندو ت
الزم به ذکر است که دراین شرکت، بيمه حوادث وجود ندارد و دستگاه های آن نيز از استاندارد الزم برخوردار 

 کسر حقوق به  روز3 ساعت اضافه کاری اجباری دارند و در صورت سر پيچی، 4 الی 3کارگران روزانه . نيستند
 ميليونی و سفته می گيرند 20شرایط برای استخدام کارگر تازه وارد بسيار مشکل است و از آنها چک . دنبال دارد

 .وقرارداد کار نيز سه ماهه می باشد
 

  آارگر قراردادى صنايع فلزى ايران شش ماه است آه حقوق نگرفته اند 220

 
 نفر از کارگران قراردادى کارخانه 220حدود :  شهریور آمده است 10در ـر به گزارش خبرنگار آژانس ايران خبـــــــ

 ماه از سال همچنان حقوق ماهيانه ومزاياى کارگرى خودشان را 6صنايع فلزى ايران بعد از گذشت نزديک به 
اى پرداخت دريافت نکرده اند وهمچنان در بال تکليفى بسر ميبرند و تنها جواب دولت به آنها اين است که پول بر

 .حقوق شما نداريم

ادامه خشکسالى در استان کرمان بخشهاى مختلف اين استان را در معرض 
 . مشکالت عديده بى آبى قرار داده است

تدوام بى آبى در کرمان و خشک شدن منابع آبى در مناطق مختلف :  شهریور آمده است 10 در ايرنبه نوشته 
 . واجه کرده استاستان هزاران روستايى را با بى آبى م

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، ادامه خشکسالى در استان کرمان بخشهاى مختلف اين استان را در معرض 
 . مشکالت عديده بى آبى قرار داده است

يکى از مهمترين جنبه هاى سو خشکساليهاى اخير کرمان بروز مشکالتى در تامين آب شهرى و روستايى است 
ال جارى در خصوص تامين آب شهرهايى مانند ارزوئيه، قلعه گنج و رابر، بافت و بزنجان نيز که اين مسئله در س

ديده شد و مردم اين شهرها با مشکل تامين آب در مقاطعى از ماه هاى گذشته مواجه شدند اما تامين آب شرب 
بار براى اجراى در روستاها نيز از جمله مشکالت استان کرمان است که عالوه بر خشکسالي، کمبود اعت
 . طرحهاى آبرساني، نيز مزيد بر علت شده است و مشکالت مردم را تشديد کرده است

 کمبود اعتبار در کنار خشکسالى عامل بى آبى روستاها 
بطوريکه طى سال گذشته به دليل عدم ابالغ اعتبارات خشکسالى در مرحله دوم مبالغ زيادى از هزينه ها و 

هش اثرات خشکسالى در استان ايجاد شده بود پرداخت نشده است و طرحها نيمه تعهدات مالى که براى کا
 روستاى استان کرمان به دليل عدم اجراى اين طرحها با 200تمام باقيمانده اند، باعث شده تا همچنان هزار و 

 . تانکر آبرسانى مى شوند
اى آب خشکيده و از چرخه توليد آب خارج اين درحاليست که به دليل عدم بارش باران در کرمان بسيارى از چاه ه

 روستا در سال جارى به جرگه روستاهاى بى آب استان کرمان 800شده اند و در صورت تداوم روند فعلى بيش از 
 . افزوده مى شوند

 ميليون ريال 400 ميليارد و 21 حدود 87بنا به آمار سايت شرکت آب و فاضالب روستايى استان کرمان، در سال 
 فقط هفت ميليارد ريال به اين امر اختصاص يافته 88ر جهت آبرسانى سيار تخصيص يافته در حاليکه در سال اعتبا
 . بود

  روستاى جديد در لبه پرتگاه کم آبى 895
 89در ابتداى سال : معاون نظارت بر بهره بردارى شرکت آب و فاضالب روستايى استان کرمان در اين خصوص گفت

 منبع تامين آب با بحران کمبود آب 141 خانوار با دارا بودن 683 هزار و 45 جمعيتى بالغ بر  روستا با616تعداد 
 حلقه چاه 18 خانوار که 423 روستا با جمعيتى بالغ بر پنج هزار و 65مواجه بوده اند به طوريکه منبع تامين آب 

 .  درصد مواجه شده است100 تا90است با درجه حساسيت کمبود آب 
حلقه 76 خانوار که 329 هزار و 29 روستا نيز با جمعيتى بالغ بر 314منبع تامين آب : ى زاده تصريح کردمجيد جمال

 10 روستا با جمعيتى بالغ بر 237 درصد و منبع تامين آب 90 تا 50چاه است با درجه حساسيت کمبود آب بين 
 . مبود شديد آب مواجه هستند رشته قنات و دو زهکش است با ک9 دهنه چشمه،36 خانوار که 931هزار و 

طبق بررسيهاى صورت گرفته در سال جارى تعداد روستاهايى که با کمبود آب مواجه مى شوند به : وى گفت
 .  خانوار مى شوند537 هزار و 82 روستا بالغ مى شود که جمعيتى معادل 895

 ليتر در ثانيه باشد که اين رقم 456زار و آب مورد نياز براى اين روستاها بايد داراى دبى آب دو ه: جمالى زاده گفت
 .  ليتر در ثانيه است309هم اکنون هزار و 

  هزار روستايى کرمان 46آبرسانى سيار به بالغ بر 
 روستا در کرمان با تانکر 200هم اکنون هزار و : وى در خصوص وضعيت کنونى آب روستاهاى کرمان نيز گفت

 .  خانوار را شامل مى شوند822 هزار و 46جمعيتى معادل آبرسانى مى شوند که اين روستاها نيز 
 روستا در 915هم اکنون پنج هزار و : جمالى زاده در خصوص آبرسانى به ساير روستاهاى استان کرمان گفت

 روستا دارى شبکه آب آشاميدنى 508 هزار نفر وجود دارد که دو هزار و 606استان کرمان با جمعيت يک ميليون و 
 .  خانوار نيز در استان فاقد شبکه آبرسانى هستند20 روستاى باالى 650نوز هستند و ه
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 پروژه 196براى تامين آب اين روستاها بايد : وى با اشاره به کمبود اعتبار در بخش آب روستايى در کرمان گفت
 پروژه جديد نيز به 132ث  ميليون تومانى نياز دارد و براى احدا466 ميليارد و 138نيمه کاره اجرا شود که به اعتبار 

 . ميليون تومان اعتبار نياز داريم500 ميليارد و 58

 صف آرایی سرمایه داران و دولت عليه کارگران ساختمانی
 

از صدر تا ذیل  :مده است  آ89 شهریور 10کميته هماهنگی برای ایجاد تشکل کارگری در تاریخ به گزارش  
سرمایه داران بساز و بنداز و چندین نهاد مدافع آنان در جمهوری اسالمی سرمایه بسيج شده اند تا اجرای قانون 

قضيه از این قرار است که در آیين نامه اجرایی این قانون، مصوب دولت، . بيمه کارگران ساختمانی را متوقف کنند
 درصد قيمت زمين مسکن مورد ساخت خود را به دولت بپردازند تا دولت از 4 آمده است که مسکن سازان باید

کانون شرکت «متشکل در ( اکنون همه سرمایه داران رشته ساختمان . محل آن، کارگران ساختمانی را بيمه کند
 ، شهرداری، شورای شهر، شورای عالی استان ها و بسياری از نمایندگان مجلس همه به)»های انبوه سازی

. این بند آیين نامه اعتراض کرده اند و حتی شورای عالی یکی از استان ها اجرای این قانون را متوقف کرده است
دليل اعتراض همه این سرمایه داران اعم از خصوصی و دولتی این است که پرداخت هزینه بيمه کارگران 

این سرمایه داران !! ز را راکد می کندساختمانی توسط کارفرمایان، قيمت مسکن را باال می برد و ساخت و سا
 .شده اند(!!)  درصد فوق به نيم درصد 4خواهان کاهش 

هيچ چيز شرم آورتر و رذیالنه تر از این نيست که افزایش                 !!  نوبت که به کارگران ساختمان رسيد آسمان تپيد          
قعا مردم به دليل اختصاص     آیا وا .  قيمت مسکن و رکود ساخت و ساز را به بيمه کارگران ساختمانی نسبت دهيم              

آیا تا پيش از    !  مسکن نيستند؟ )  یا حتی اجاره  ( درصد از قيمت زمين به بيمه کارگران ساختمانی قادر به خرید               4
این قانون، مردم قادر به خرید مسکن بودند و فقط پس از اجرای این قانون است که مردم نمی توانند خانه                                 

. ه داران در وارونه نمایی حقایق جامعه را هيچ حد ومرزی نيست                  چنين پيداست که وقاحت سرمای      !!  بخرند؟
واقعيت این است که در جامعه سرمایه داری کارگر تک و تنها و بی پشت و پناه هيچ نيست جز موجود مفلوک و                         
داغ لعنت خورده ای که به محض کمترین کاهشی در سود سرمایه داران می توان تمام کاسه کوزه ها را برسر او                    

کيست که نداند روزی نيست     .  ت، او را بيش از پيش دوشيد و از ناچيزترین حقوق ابتدایی نيز محروم کرد                 شکس
که این یا آن کارگر ساختمانی، که این گونه توسط سرمایه داران مسبب گرانی مسکن جلوه داده می شوند، از                      

ت که نداند که کارگر ساختمانی      ارتفاع سقوط نکنند، دست و پایشان نشکند و یا مغزشان متالشی نشود؟ کيس            
که هيچ سرپناهی برای چند ساعت استراحت شبانه ندارد شب ها در همان ساختمان درحال ساخت در جایی                    

آنجا نمی خوابد؟ تنها سرمایه داران خون آشام انسان ستيز و دولت مدافع                می خوابد که حتی سگ ولگرد هم         
که با فروش نيروی کار و مصرف گوشت و پوست و خون خود به شيک                 -آنان می توانند چنين کارگر فلک زده ای را        

نکته دیکر این که    .   مسبب گرانی مسکن بنامند    –ترین و مجلل ترین برج ها و آسمان خراش ها جان می بخشد                
در این ماجرا نيز، مثل ماجراهای دیگر، دولت احمدی نژاد می کوشد وخواهد کوشيد که عوام فریبانه خود را در                         

لزوم چندانی به توضيح این نکته نمی بينيم که نزاع دولت احمدی             .  يت دفاع از کارگران ساختمانی قرار دهد      موقع
. از مقوله جنگ قدرت و ثروت است و هيچ ربطی به دفاع از منافع کارگران ندارد                   ...  نژاد با مجلس و شهرداری و      

 و در اوج وقاحت مردم معترض از جمله           دولتی که به وحشيانه ترین شکل تسمه از گرده کارگران کشيده است              
  .می نامد رسواتر از آن است که بتواند پز دفاع از کارگران را به خود بگيرد» خس و خاشاک«کارگران را 

 
 آذربايجان شرقي و لرستان، رآورد داران نرخ بيكاري پنج سال گذشته

 
وانسته آمترين نرخ بيكاري آشور را به ، استان آذربايجان شرقي طي سه سال اول ت1389 تا 1384در سال هاي 

 درصد نرخ بيكاري را تجربه آرده 7.1 درصد و 5.3 درصد، 5.2خود اختصاص بدهد، به طوري آه اين استان سه عدد 
 .است

 درصد آمترين 6.6 استان يزد با 1387، در سال )ايسنا(به گزارش خبرنگار آار و اشتغال خبرگزاري دانشجويان ايران
 درصد داراي آمترين نرخ 6.4 استان خراسان شمالي با 1388را به خود اختصاص داده و در سال نرخ بيكاري 

 .بيكاري در آشور بوده است
اما دامنه تغييرات در استان هاي داراي بيشترين نرخ بيكاري طي اين سال ها گسترده بوده، به طوري آه استان 

 درصد و استان لرستان 17.6، استان آهگيلويه و بويراحمد با  درصد16.6 درصد، استان آرمانشاه با 15.1ايالم با 
 . درصد در دو سال آخر، بيشترين بيكاران را داشته اند19 و 17.1با 

 درصد آمترين و استان 6.88به طور آلي طي اين پنج سال استان آذربايجان شرقي با متوسط نرخ بيكاري 
 . نرخ بيكاري را داشته اند درصد بيشترين16.96لرستان با متوسط نرخ بيكاري 

 تعداد استان هاي داراي نرخ بيكاري تك رقمي هفت و هشت استان بود و 88 و 85از سوي ديگر تنها در سال هاي 
 86 استان،  در سال 11 معادل 84 رسيد؛ به طوري آه در سال 10در سال هاي ديگر اين تعداد به اعدادي بيش از 

 . استان داراي نرخ بيكاري تك رقمي بودند14ل  معاد87 استان و در سال 13معادل 
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هچمين استان هاي ايالم، تهران، خراسان شمالي، زنجان، آهگيلويه و بويراحمد، گلستان، مرآزي و هرمزگان 
 .طي اين پنج سال روند نزولي نرخ بيكاري را تجربه آرده اند

 گزارشی درباره کارگران صنعت نشر
 کارگریکميته هماهنگی برای ایجاد تشکل 

 
کارگران صنعت نشر قشری از کارگران دارای تخصص ها و مهارت های بسيار گوناگون هستند که غالبا در کارگاه 
های کوچک، چاپ خانه ها، دفاتر ناشران یا خانه های خود با کمترین حقوق و مزایا کار می کنند، ارتباطی با هم 

این کارگران . ت که در کارگاه یا دفتر ناشر با هم کار می کنندندارند یا ارتباط آن ها محدود به همان چند نفری اس
به طور خالصه عبارت اند از نویسنده، مترجم، ویراستار، خبرنگار،گزارشگر، حروفچين،نمونه خوان، طراح و 

ن اکثر قریب به اتفاق ای. تصویرگر،اپراتور کامپيوتر، ليتوگراف، چاپچی، صحاف، کارگران حمل ونقل و پخش و فروش
هيچ قراردادی برای کار . حتی حداقل حقوق ومزایای مصوب اداره کار را دریافت نمی کنند. کارگران بيمه نيستند

و باالخره . خود ندارند یا با قرارداد های سفيد امضا کار می کنند یا به صورت پروژه ای یا صفحه ای کار می کنند
جمع کثيری از این کارگران تحت عنوان . مطالباتشان ندارنداین که هيچ تشکلی برای دفاع از حقوق خود و پيگيری 

نویسنده،مترجم، ویراستار، روزنامه نگار طراح و تصویرگر و مانند آن ها اصال کارگر محسوب نمی شوند و بدتر این 
 که خودشان هم خودشان را کارگر نمی دانند، حتی اگر تمام عمرتنها با فروش نيروی کار فکری خود گذران کرده

این کارگران به علت . باشند و از کمترین حقوق به رسميت شناخته شده برای کارگران هم محروم بوده باشند
محروم بودن از بيمه، حقوق بازنشستگی و ازکارافتادگی، در زمان بيماری و در دوران سالخوردگی با مشکالت 

کم نيستند نویسندگان و . یبانند عدیده برای گذران زندگی یا پرداخت هزینه های درمان خود دست به گر
 که بعد از یک عمر کار به قول معروف فرهنگی و خدمت به – چه رسد به کارگران گمنام صنعت نشر –مشاهيری 

علم و ادب و فرهنگ و هنر وقتی بيمار می شوند یا از دنيا می روند کسانی دیگر باید جمع شوند وبرای شان پول 
 .یا کفن و دفن شان را بپردازندجمع کنند تا هزینه بيمارستان 

این گزارش مختصر فقط . در زیر گزارشی را می خوانيم که یکی از کارگران صنعت نشر برای ما ارسال کرده است
گوشه ای ازشرایط کاری این کارگران را در یکی از شرکت های انتشاراتی تهران بيان می کند وتنها مشتی است 

 .نمونه خروار
درساختمانی دو . اشر کتاب های آموزشی، دانشگاهی ، کمک درسی وسئواالت کنکور استانتشارات پردازش ن

 نفر با کمترین حقوق و مزایا، که حتی به حداقل 70طبقه که این شرکت در خيابان انقالب تهران دارد، حدود 
رده ترین بخش باالترین پایه حقوق بخش ویراستاری که تحصيل ک. حقوق وزارت کار هم نمی رسد، کار می کنند

هزار تومان بود که با ترفندهای 220یعنی پارسال برای ویراستار فوق ليسانس1388این انتشارات است در سال 
حتی همين را هم به زور دادند و به دنبال راهی .  هزار تومان حقوق دادند199مختلف از سروته اش زدند و عمال 

سال جدید قرار شد گروه حروف چينی و ویراستاری صفحه ای از . برای کاهش بازهم بيشتر همين چندرغاز بودند
ناشر خبر داشتند و می دانستند که دریافتی شان به » انصاف«اما از آنجا که ویراستاران از . حقوق دریافت کنند
 هزار تومان هم نخواهد رسيد، طی جلسات متعدد ناشر را راضی کردند که این کار در 200این ترتيب حتی به 

راستاری عملی نيست زیرا ممکن است یک صفحه چند بار خوانده و ویرایش شود تا همه غلط ها تصحيح بخش وی
 .شود در حالی که ناشر درازای آن صفحه فقط یک بار پول می دهد

 بعد از ظهر 5/1 بعد از ظهر و پنجشنبه ها تا5/5 صبح تا 5/8در شرکت پردازش، ساعات کار شنبه تا چهارشنبه از 
فه کاری اجباری است و بعضی از جمعه ها هم جمعه کاری اعالم می شود که همه باید به سر کار اضا. است
اما اضافه کاری ها معموال به بهانه های مختلف پرداخت نمی شود و همه کارگران مبالغ زیادی بابت اضافه . بيایند

 89 تا خرداد 87از مهر . ریافت می کنی ساعت کار کنی تازه فقط پایه حقوق را د192اگر در ماه . کاری طلب دارند
هر وقت هم . حتی یک ریال از اضافه کاری ها و عيدی و پاداش کار بعد از نمایشگاه کتاب پرداخت نشده است

کار کنيد وضعمان که بهتر شد . اعتراضی شده کارفرماها جلسه ای گذاشته و گفته اند فعال وضعمان خوب نيست
ل همه کارگران شاهد بودند که این شرکت در نمایشگاه بين المللی کتاب حد امسا. طلب هایتان را می دهيم

نه . اما بعد از نمایشگاه به کارگران گفتند فروشمان منفی بوده است.  ميليون تومان فروش کرد800-700اقل 
ریدند که دو ماشين مدل باال وبسياری چيزهای دیگر خ» فروش منفی«البته به برکت این . حقوق دادند نه پاداش

 هم به این بهانه همه را 88سال . فقط امسال نبود» فروش منفی«این قضيه . کارگران از جزئيات آن ها خبر ندارند
حقوق ها هيچوقت زودتر از بيستم ماه پرداخت نمی شود و برای دریافت . بدون پاداش و اضافه کاری گذاشتند

گه سفيدی را امضا کنی که کارفرما می تواند بعدا هرچه حقوق که به طور دستی پرداخت می شود باید هر بار بر
. ساعت ناهار نيم ساعت است که جزء ساعت کار محسوب نمی شود. خواست به حساب کارگر در آن بنویسد

موقع بلند شدن از سر کار برای ناهار باید کارت بزنی تا زمانی که صرف خوردن ناهار کرده ای از حقوقت کسر 
 دستگاه های کارت زنی که با گذاشتن اثر انگشت کار می کند استفاده می کنند که کسی از جدید ترین. شود

همه جا، غير از دستشویی ها، دوربين مدار بسته . نتواند به جای دوستش که سر کار حاضرنشده کارت بزند
تلفن یا کس دیگری اگر دو دفعه بيشتر دستشویی بروی یا با . کارگذاشته اند و کارکردن همه را زیر نظر دارند 

حرف بزنی یا از جایت بلند شوی فورا احضارت می کنند و تذکر می دهند که ما اینجا پول مفت به کسی نمی 
حرف زدن ممنوع، موبایل ها خاموش، بيرون رفتن برای خرید . روزی دو تا چای بيشتر حق نداری بخوری. دهيم
هيچ مدرکی که نشان دهد شما . س کارت پرسنلی نداردهيچ ک. هيچ قرارداد کاری مکتوبی وجود ندارد. ممنوع
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در عين حال، در ابتدای کار مدرکی مثل . چندین سال به طور تمام وقت برای این ناشر کار کرده اید وجود ندارد
آن قدر بيمه کردن کارگران را با وعده و وعيد به . شناسنامه یا کارت ملی را هم گرو می گيرند و نگه می دارند

کارگران را تهدید کرده بودند که اگر کسی با بيمه تماس بگيرد . انداختند که باالخره مامور بيمه خودش آمدتعویق 
. گفته بودند اگر یک وقت مامور بيمه آمد همه باید بروید قایم شوید تا مامور بيمه شما را نبيند. اخراج می شود 

اما یک روز مامور بيمه آن ها را . بار این کار را کردندکارگران چندین . هر کس خودش را قایم نکند اخراج می شود
می گفت شما عمدا . با وجود این همه دوربين، کارفرما باور نمی کرد که کارگران غافلگير شده اند. غافلگير کرد

فر از  ن5در نهایت . همه را یکی یکی کشيدند به دفتر و توبيخ و تهدید کردند. خواسته اید مامور بيمه شما را ببيند
اگر کسی سر همين چيز ها باالخره جان به لب شود و بخواهد . خویشاوندان و روسا و نورچشمی ها بيمه شدند

آن قدر باید بياید و برود تا مگر باالخره با . کار را رها کند و برود زودتر از شش ماه بعد با او تسویه حساب نمی کنند
 حقوقش را به صورت چک زمان دار از آن ها بگيرد، چون هيچ گونه دعوا و جار و جنجال بتواند در نهایت بخشی از

کارفرمایان شرکت فقط کار مفت و بی جيره و مواجب و . مدرکی که بتواند ثابت کند آنجا کار کرده در دست ندارد
حق و حقوق کارگر جای خود دارد، آن ها حتی حاضر نيستند برای جایی که . سود خالص و سرشار می خواهند

محيط کار آن قدر کثيف است که کارگران روزی چند .  نفر کار می کنند یک نظافتچی استخدام کنند60-70
خاک و کثافت همه جا را گرفته و حتی ماه به ماه . سوسک بزرگ می کشند تا از پاچه شلوارشان باال نروند

پول ندارند . ا دستشویی را بشویددستشویی ها تميز نمی شود تا باالخره یکی از کارگران انبار را صدا می کنند ت
بسيارند کارگرانی که سال ها . برای نظافت بدهند اما برای نصب دوربين مداربسته و کنترل کارمندان پول دارند

برای این ناشر کار کرده اند اما حتی یک روز سابقه بيمه ندارند و، از همين رو، هيچ اميدی به بازنشستگی در 
این گونه ناشران به ندرت کارگری را بيمه می کنند، حتی اگر سال ها به . فتادگی ندارندسال های پيری و از کار ا

اکثرا با حروفچين و نمونه خوان و مترجم و ویراستار . طور منظم و موظف و تمام وقت برای آن ها کار کرده باشد
هيچ نرخ مصوب و . انجام دهندصفحه ای کار می کنند و برای دردسر کمتر کار را می دهند آن ها ببرند در خانه 

همه چيز را نياز کارگران به پول و زور ناشر و بازار کار که مملو از . شرایط قانونی برای کار این کارگران وجود ندارد
 .کارگران بيکار ونيازمند کار است تعيين می کند، عواملی که همه به ضرر کارگران است

وچکی از شرایطی است که کارگران صنعت نشر در آن کار می کنند همان طور که گفتيم، این فقط گوشه بسيار ک
برای تغيير این شرایط غيرانسانی ، که بی گمان با . و استثمار می شوند تا کاالیی به اسم کتاب توليد کنند

ز وضعيت کنونی بيکاری وبه خصوص انبوه جوانان دانشجو یا تازه فارغ التحصيل شده بيکار و جویای کار روز به رو
بدتر خواهد شد، کارگران صنعت نشر راهی ندارند جز این که باهم ارتباط برقرار کنند، مشکالت خود را باهم در 

مسلما کارگران . ميان گذارند و دنبال راه هایی باشند که بتوانند خواست های خود را به کارفرمایان تحميل کنند
همان گونه که .  خود را به کارفرما تحميل کنندضعيف و پراکنده قادر نيستند حتی کوچک ترین خواست های

سرمایه داران قدرت دارند و با قدرت خود خواست های خود را به کارگران تحميل می کنند، کارگران نيز برای 
تحميل خواست های خود به سرمایه داران باید قدرت داشته باشند و قدرت کارگران هم در اتحاد و تشکل آن ها 

کارگران صنعت نشر با ارتباط مداوم و پيگير خود با یکدیگر باید زمينه این اتحاد و .  داری استعليه نظام سرمایه
اما حتی تشکل کارگران صنعت نشر هم به تنهایی قادر نيست مطالبات این کارگران را . تشکل را فراهم کنند

فقط با ایجاد یک . تشکل بودباید به فکر ارتباط با بخش های دیگر طبقه کارگر و سراسری کردن . متحقق کند
تشکل شورایی و سراسری و ضدسرمایه داری است که کارگران می توانند مطالبات پایه ای خود را به سرمایه 

داران و دولت آن ها تحميل کنند و بدین سان با افزایش توان مادی و فکری خود برای الغای وضع موجود، که چيزی 
 .جز بردگی مزدی نيست، مبارزه کنند

 کميته هماهنگی برای ایجاد تشکل کارگری
 1389 شهریور 10

 
 دخترکی که به دليل پول نداشتن از بيمارستان فرار کرد

 
 چراغ های کم سوی سقف بيمارستان تنها چيزی بود که وقتی دختر چشمش را باز کرد –آسمان دیلی نيوز 

 .توانست آنها را ببيند
 .تا بتواند چيز هایی را که در اطرافش وجود دارد را تجزیه و تحليل کندبا زحمت چند ثانيه ای به همان حال ماند 

نمی دانست چه شده و کجاست و برای پيدا کردن جواب سوال ذهنش همانطور که خوابيده بود خواست جابه جا 
د جز شود اما درد تمام وجودش را گرفته بود و تنها ناله ای از ته دلش کشيد هيچ حرکتی نمی توانست انجام ده

به یاد نداشت که چه اتفاقی افتاده است و در کجاست یکی . آنکه سری تکان بدهد و نگاهی به اطرافش بيندازد
 .یکی بيماران رابا نگاه رصد کرد و باز آهی کشيد

 .زن همراه باالی سرش آمد ودختر با ناله از وی آب خواست
 تمامی تخت ها از بيمارانی پر شده بود که یکی از اتاق های بيمارستان امام حسن شش تخت مجزا داشت که

 .روی پانل باالی آن نوشته بود بخش مغز و اعصاب
مریم یکی از این بيماران بود که با همراهی که بعدامعلوم شد از مسوالن بهزیستی است وارد اتاق شد خودش 

 داستانی بود که مریم برای می گفت از پله های پل هوایی به پایين سقوط کرده است اما این تنها یکی از هزار
این و آن تعریف می کرد یک بار می گفت تصادف کرد و به بيمار دیگری که برای احوالپرسی با وی باالی سرش 

 .می آمد می گفت از طبقه سوم ساختمان به زمين افتاده است
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 .دو پایش شکسته و مهره آخر کمرش نيز جابه جا شده بود
آمد به همراهش می گفت وضعيت خوبی ندارد و باید فورا تحت عمل جراحی هر بار که دکتر باالی سرش می 

قرار بگيرد اما هر بار که مسوالن بيمارستان و بهزیستی از وی می خواستند آدرسی را از یکی از بستگانش در 
 رازی که در اختيار آنها قرار دهد وی از این کار سر باز می زد و سعی می کرد خودش را تنها نشان دهد تا پرده از

 .سينه داشت باز نشود
مریم از : یکی از کارمندان بهزیستی که به عنوان همراه با مریم به بيمارستان آمده بود به خبرنگار جهان گفت 

بچه های بهزیستی نيست وچند وقت پيش به عنوان اینکه جایی برای ماندن ندارد به مرکز نگهداری زنان خيابانی 
آنجا رفت تا اینکه روز گذشته در حالی که به شدت درد می کشيد به مرکز آمد و ادعا کرد آمد و اما خيلی زود از 

از پله های پل عابر پياده سقوط کرده است و از ما خواست تا به وی کمک کنيم ما هم وی را به بيمارستان 
تان از عمل کردن وی منتقل کردیم اما از آنجا که این دختر تحت حمایت بهزیستی قرار نداشت، مسوالن بيمارس

 .سر باز می زنند
 .ظاهرا بهانه مسئولين بيمارستان این بوده است که وی پول ندارد و بی کس و کار است

در نهایت دخترک که می بيند بيمارستان حاضر نيست به مداوای وی بپردازد لنگان و لنگان و با حال بيمار از 
 .بيمارستان خارج می شود

 
 !قرمز نشده اندمردم حریف خرید گوشت 

 
مردم حریف خرید گوشت قرمز نشده اند و موقتا :  شهریور آمده است 10به گزارش خبرگزاری دولتی مهر ایران در 

مرغ را جایگزین آن در سفره هایشان کرده اند، ضمن اینکه باتوجه به آغاز شمارش معکوس برای به صدا درآمدن 
 .ه سازی کاالهای اساسی در انبار منزلشان روی آورده اندسوت اجرای هدفمندی یارانه ها، مردم به ذخير

 روز دیگر، سفره برکت ماه مبارک رمضان از خانه ایرانی ها برچيده می شود و همه 10به گزارش مهر، تا کمتر از 
اما نه روالی که ساليان سال آن را تجربه کرده است، بلکه این بار سفره های . چيز روال عادی به خود می گيرد

ایرانی با کاالهایی پر خواهد شد که قرار است با یارانه های هدفمند در کارخانجات توليد و در اختيار مصرف 
کنندگان قرار گيرد، اگرچه دولت معتقد است که نگرانی از بابت اجرای این طرح وجود ندارد و کاال به وفور برای 

 .عرضه در بازار ذخيره سازی شده است
 روز فرصت دارد تا خود را برای اجرای قانون 12 مبارک رمضان به پایان می رسد، دولت درست از روزی که ماه

هدفمند کردن یارانه ها آماده کند، البته براساس وعده ها قرار است که طرح هدفمند کردن یارانه ها احتماال در 
 .د را نشان خواهد دادفصل بهار اجرا شود، ولی مطمئنا پيش لرزه های اجرای این قانون از ماهها قبل خو

به اعتقاد مسئوالن وزارت بازرگانی، تنظيم بازار ماه مبارک رمضان خود می تواند مقدمه ای برای حرکت به سمت 
اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها باشد اما اینکه تنظيم بازار ماه مبارک رمضان چقدر موفق بوده ، موضوعی 

 .ن را در بوته ارزیابی قرار داداست که باید از زبان مردم شنيد و آ
 ميوه

 تومان، 1400 تومان، سيب گالب 1100هم اکنون هر کيلوگرم شليل به قيمت : گزارش مهر از بازار نشان می دهد
 تومان، 320 تومان، طالبی 1200 تومان، آلوشابلون 950 تومان، موز 1400 تومان، سيب زرد 1300هلو انجيری 

 . تومان در ميادین ميوه و تره بار عرضه می شود900 تومان، انگور 390خربزه 
 تومان گرانتر 700 تا 400البته قيمتها در سطح شهر عموما باالتر از این ارقام است به طوری که هر کيلوگرم ميوه 

البته شاید دليل این امر را بتوان به کيفيت کاالها نسبت داد؛ هر چند . از قيمتهای ميادین ميوه و تره بار است
 .يفيت کاالهای عرضه شده در ميادین ميوه و تره بار در حد قابل قبولی قرار داردک
 ساله ای که برای خرید به یکی از ميادین ميوه و تره بار در مرکز تهران آمده است، می 60، مرد ” رحمتی–م “

با قيمتهای متفاوتی در یکی از خصوصيات بازار در کالنشهری مانند تهران این است که یک کاال را می توان : گوید
 .سطح شهر پيدا کرد، اما به نظر می رسد ميادین ميوه و تره بار در سطح شهر قيمتهای یکسانی داشته باشند

امسال قيمت ميوه در ماه مبارک رمضان بهتر از سال گذشته بود و تنوع : وی در گفتگو با خبرنگار مهر می افزاید
 .کاال باال باشد، بتوانيم کاالی دیگری را برای خرید جایگزین کنيمميوه ها سبب شده بود که اگر قيمت یک 

قيمت ها با در نظر گرفتن درصدهایی تخفيف : رحمتی در خصوص وضعيت بازار در ماه مبارک رمضان می گوید
همين تخفيف ها سبب شد که قيمت های . عرضه می شد که به نظر من در حدی بود که مردم بتوانند خرید کنند

 . های اطراف هم پایين تر بياید، چراکه اگر این طور نباشد، آنها مشتریان خود را از دست می دهندمغازه
قيمت ها نسبت به پيش از ماه رمضان : رضا یکی از فروشندگان برنج و روغن در گفتگو با خبرنگار مهر می گوید
سيده و متن آن هم در اختيارما قرار گرفته ارزانتر شده است، چراکه توافق نامه هایی ميان توليدکنندگان به امضا ر

است، آنها با وزارت بازرگانی توافق کرده اند که قيمتها را با درصدی تخفيف در ماه مبارک رمضان محاسبه کنند و 
 .براساس آن کاال را بفروشند

 از این فرصت مردم هم با توجه به اینکه شنيده اند هدفمند کردن یارانه ها اجرا خواهد شد،: وی می افزاید
 .استفاده و به صورت عمده تر خرید می کنند
 تومان، صدری 2400 تومان، طارم 2400 تومان، برنج هاشمی 1700هم اکنون هر کيلوگرم برنج دودی پرمحصول 

 . تومان در ميادین ميوه و تره بار عرضه می شود1650 تومان و برنج خزر 2250دمسياه 
 تومان بفروش 8300 کيلویی 4.5 تومان و روغن جامد 2940 تومان و دو ليتری 1800همچنين روغن مایع، یک ليتری 
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 .می رسد
البته در کنار غرفه های دائمی ميادین ميوه و تره بار، وزارت بازرگانی اقدام به عرضه کاالهایی با عنوان طرح 

 تومان، هر 280زار و  ه5 درصد تخفيف، 15 کيلوگرمی روغن با 4.5ضيافت کرده است که براساس آن، هر حلب 
 تومان 700 هزار و 2 تومان و هر کيلوگرم برنج طارم اعالء 700 هزار و 2کيلوگرم برنج هاشمی اعالء نيز به قيمت 

 .عرضه می شود
 خرما

هم اکنون قيمت . یکی از کاالهای دیگری که در ماه مبارک رمضان بسيار مورد استفاده قرار می گيرد، خرما است
 2900 تومان و خرمای مضافتی 2400 تومان، خرمای رپی 1800 تومان، رطب 1550ای زاهدی هر کيلوگرم خرم

تومان در ميادین ميوه و تره بار عرضه می شود، این درحالی است که قيمت هر بسته خرمای مضافتی در سطح 
 . تومان فروخته می شود1900ضمن اینکه هر کيلوگرم رطب نيز به قيمت .  تومان است3200بازار 

قيمت بيشتر : خانم جوانی که برای تامين خرید مایحتاج خود به ميدان ميوه و تره بار آمده است، می گوید
محصوالت به خاطر ماه رمضان کاهش یافته است، ولی از دولت انتظار می رود در مابقی ایام سال نيز این کنترل 

 .قيمت را ادامه دهد
 کاالهای اساسی به انبار رفتند

قرار است که این قانون اجرا شود و همه می : ورد اجرای هدفمند کردن یارانه ها می پرسم، می گویداز او در م
گویند که قرار است کاالها گران شود، به خاطر همين هم ما تا جایی که قدرت خریدمان اجازه می دهد، از این 

 .مفرصت استفاده می کنيم و کاالهای خود را برای ماههای آینده نگه می داری
شاید پاسخ وی به این پرسش، همان نگرانی هميشگی را گوشزد می کند که عليرغم اینکه در برخی مقاطع 
پرتقاضا در سال کاال به اندازه کافی وجود دارد، اما انتظار روانی که مردم از قيمت ها دارند باعث می شود که 

 تعادل عرضه و تقاضا را به یکباره بر هم می زند و تا قيمت باال رود، البته این به دليل هجوم تقاضا به بازار است که
 .دولت بخواهد برای این کار راهکاری بياندیشد و کاالهای ذخيره شده را وارد بازار کند، روزها سپری شده است

 صفهای طوالنی برای خرید مرغهای تنظيم بازاری
هم اکنون حتی صفهای طوالنی برای خرید . ستاما بخشی که نارضایتی اکثر مردم را در بر دارد، مواد پروتئينی ا

مردم باید مدتها در صف . در ميادین ميوه و تره بار وجود دارد” مرغ به قيمت تعادلی“مرغهای تنظيم بازاری یا همان 
در حالی که قيمت هر کيلوگرم مرغ در سطح بازار .  تومان دریافت کنند2950بایستند تا بتواند مرغ تازه را به قيمت 

 . تومان است3200 تا 3000 بين
این درحالی است که غرفه های فروش گوشت حتی در ميادین ميوه و تره بار هم متقاضی چندانی ندارد و مردم 

 .به دليل هراس از قيمت، سمت این کاال نمی روند
 تومان، 550 هزار و 11 تومان، ران پاک کرده گوساله 8000هم اکنون قيمت هر کيلوگرم گوشت چرخ کرده مخلوط 

 هزار و 19 تومان، ران و راسته گوسفند 9000 تومان، قلوه گاه گوسفند 850 هزار و 16سردست و سينه گوسفند 
 تومان در ميادین ميوه و 950 هزار و 9 تومان و گوشت گوساله مخلوط 500 هزار و 10 تومان، سردست گوساله 50

 .تره بار عرضه می شود
 تقاطع خسرو در مورد گوشتهایی که می فروشد، می -ميوه و تره بار صادقيهاز فروشنده غرفه گوشت در ميدان 

قيمت گوشت وارداتی کمتر است چراکه . اینها همه گوشتهای داخلی هستند و وارداتی نيستند: می گوید. پرسم
 .مردم اقبال کمتری نشان می دهند

حتی ترجيح می دهند که . جعه می کننداز زمانی که گوشت گران شده، مردم کمتر برای خرید مرا: وی می گوید
 .مدتی گوشت نخورند و مرغ را جایگزین کنند تا ببينند آیا قيمت پایين تر می آید یا خير

اما . این درحالی است که سازمان دامپزشکی اخيرا مجوز واردات دام زنده و الشه گوسفندی را صادر کرده است
 .پروتئينی باعث شد تا مردم در مضيقه قرار گيرنداقدامات دیرهنگام در صدور مجوز واردات مواد 

 حریف خرید گوشت نمی شویم
خانمی مسن که در صف انتظار دریافت مرغ با قيمت تعادلی، وقتی در برابر پرسش من در خصوص خلوت بودن 

 قيمت خيلی باال است و ما حریف. این روزها کی می تونه گوشت بخره: غرفه گوشت قرار می گيرد، می گوید
 .خرید گوشت نمی شویم

 هزار تومان است، نه مهمانی می رویم و نه مهمان می آید و نه خودمان 20وقتی گوشت کيلویی : وی می افزاید
 . تومان عرضه می شود950 هزار و 5هم اکنون هر کيلوگرم گوشت منجمد نيز به قيمت . گوشت می خوریم

 مواد لبنی
د لبنی نسبت به گذشته تغييری نداشته و قيمت های قبل اعمال قيمت موا. به سراغ سایر غرفه ها می روم

 50 تومان و کره 1250هر بسته پنير نيز . شير یارانه ای نيز به وفور عرضه می شود و مشکلی نيست. می شود
 . تومان است850شير غيریارانه ای نيز کماکان .  تومان عرضه می شود350گرمی نيز 

 درصد 7.5هر بسته چای نيز با .  درصد پایين آورده اند7.5 تا 5ک رمضان قيمت ها را برخی غرفه ها نيز در ماه مبار
 . تومان است 1250تخم مرغ شانه ای . تخفيف نسبت به قبل عرضه می شود

 250 تومان، پياز 360هر کيلوگرم سيب زمينی . قيمت تره بار نيز به گفته مسئوالن غرفه کاهش داشته است
 تومان، فلفل دلمه 250 تومان، بادمجان 340 تومان، کدو خورشتی 550 تومان، لوبيا سبز 1150تومان، ليموترش 

 . تومان است1000 تومان و باميه 310 تومان، هویج 460 تومان، خيار 470 تومان، گوجه فرنگی 390ای 
 که متاسفانه دولت به هرحال شاید پاشنه آشيل تنظيم بازار در ماه مبارک رمضان را بتوان اقالم پروتئينی دانست

 هزار تومان رسانده است، اما همين رقم هم 16 هزار تومان در هر کيلوگرم به حدود 20عليرغم اینکه قيمت را از 
برای مردم قابل تحمل نيست و دولت باید فکری برای توليدات داخلی داشته باشد تا دیگر عدم تعادل در عرضه و 

 .تقاضا سبب باال رفتن قيمت نشود
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 هزار 12 در بازار ایران نشان داده است اگر قيمت یک کاالیی به یکباره باال می رود و به عنوان مثال، از تجربه
 هزار تومان کاهش یابد و روند 16 هزار تومان می رسد، با لحاظ کردن تمهيداتی ممکن است که به 20تومان به 

 هزار تومان افزایش 4 هزار تومان بوده است، 12نشان دهد، اما باز هم نسبت به قيمت اوليه که کاهشی از خود 
 .را نشان می دهد

 آزادی مختار اسدی عضو کانون صنفی معلمان با قرار وثيقه

 
 مختار اسدی، عضو کانون صنفی معلمان در کرج، پس از بيش از دو ماه بازداشت، روز –آسمان دیلی نيوز 

 .سه شنبه نهم شهریور، از زندان اوین آزاد شد
 روز از زمان بازداشت خود را در سلول ۴۴ بامدادخبر، آقای اسدی که پس از تودیع وثيقه آزاد شده، به گزارش

 .انفرادی به سر برده است
و پيش از . مختار اسدی روز هفتم تيرماه و پس از تفتيش منزلش توسط نيروهای امنيتی در کرج بازداشت شد

 .ای صنفی پشت سر گذاشته بودبازداشت اخير، دو سال تبعيد را به دليل فعاليت ه

 رييس شورای شهر اهواز بازداشت شد 

 بامداد روز ٢حميد حسن زاده، رييس شورای شهر اهواز، در ساعت :یور بر می دهد  شهر10 در راديو کوچه
 .  شهريورماه، توسط ماموران وزارت اطالعات بازداشت شده است٩سه شنبه 

رای شهر اهواز و رييس ستاد انتخاباتی محسن رضايی در استان به گزارش هرانا، حميد حسن زاده رييس شو
 . خوزستان، در منزل شخصی خود در اهواز دستگير شده است

 . نيروهای امنيتی ضمن تفتيش منزل آقای حسن زاده وسايل شخصی و کامپيوتر وی را نيز به هم راه خود برده اند
 . تا لحظه ی تنظيم خبر اطالعی در دست نيستاز علت بازداشت و اتهام احتمالی و محل نگهداری وی

   صف آرایی سرمایه داران و دولت عليه کارگران ساختمانی

 سرمایه داران بساز و بنداز و چندین نهاد مدافع آنان در جمهوری اسالمی سرمایه بسيج شده اند تا از صدر تا ذیل
قضيه از این قرار است که در آیين نامه اجرایی این قانون،              .  اجرای قانون بيمه کارگران ساختمانی را متوقف کنند        

مورد ساخت خود را به دولت بپردازند  درصد قيمت زمين مسکن   4مصوب دولت، آمده است که مسکن سازان باید         
متشکل در  (  اکنون همه سرمایه داران رشته ساختمان         .  تا دولت از محل آن، کارگران ساختمانی را بيمه کند             

، شهرداری، شورای شهر، شورای عالی استان ها و بسياری از نمایندگان                )»کانون شرکت های انبوه سازی     «
اض کرده اند و حتی شورای عالی یکی از استان ها اجرای این قانون را                   مجلس همه به این بند آیين نامه اعتر         

دليل اعتراض همه این سرمایه داران اعم از خصوصی و دولتی این است که پرداخت هزینه                    .  متوقف کرده است  
این !!  بيمه کارگران ساختمانی توسط کارفرمایان، قيمت مسکن را باال می برد و ساخت و ساز را راکد می کند                       

 .شده اند(!!)  درصد فوق به نيم درصد 4سرمایه داران خواهان کاهش 

هيچ چيز شرم آورتر و رذیالنه تر از این نيست که افزایش                 !!  نوبت که به کارگران ساختمان رسيد آسمان تپيد          
 آیا واقعا مردم به دليل اختصاص     .  قيمت مسکن و رکود ساخت و ساز را به بيمه کارگران ساختمانی نسبت دهيم              

آیا تا پيش از    !  مسکن نيستند؟ )  یا حتی اجاره  ( درصد از قيمت زمين به بيمه کارگران ساختمانی قادر به خرید               4
این قانون، مردم قادر به خرید مسکن بودند و فقط پس از اجرای این قانون است که مردم نمی توانند خانه                                 

.  حقایق جامعه را هيچ حد ومرزی نيست           چنين پيداست که وقاحت سرمایه داران در وارونه نمایی             !!  بخرند؟
واقعيت این است که در جامعه سرمایه داری کارگر تک و تنها و بی پشت و پناه هيچ نيست جز موجود مفلوک و                         
داغ لعنت خورده ای که به محض کمترین کاهشی در سود سرمایه داران می توان تمام کاسه کوزه ها را برسر او                    

کيست که نداند روزی نيست     .  يد و از ناچيزترین حقوق ابتدایی نيز محروم کرد         شکست، او را بيش از پيش دوش       
که این یا آن کارگر ساختمانی، که این گونه توسط سرمایه داران مسبب گرانی مسکن جلوه داده می شوند، از                      

تمانی ارتفاع سقوط نکنند، دست و پایشان نشکند و یا مغزشان متالشی نشود؟ کيست که نداند که کارگر ساخ                  
که هيچ سرپناهی برای چند ساعت استراحت شبانه ندارد شب ها در همان ساختمان درحال ساخت در جایی                    

آنجا نمی خوابد؟ تنها سرمایه داران خون آشام انسان ستيز و دولت مدافع                می خوابد که حتی سگ ولگرد هم         
مصرف گوشت و پوست و خون خود به شيک          که با فروش نيروی کار و        -آنان می توانند چنين کارگر فلک زده ای را        

نکته دیکر این که    .   مسبب گرانی مسکن بنامند    –ترین و مجلل ترین برج ها و آسمان خراش ها جان می بخشد                
در این ماجرا نيز، مثل ماجراهای دیگر، دولت احمدی نژاد می کوشد وخواهد کوشيد که عوام فریبانه خود را در                         

لزوم چندانی به توضيح این نکته نمی بينيم که نزاع دولت احمدی             .  مانی قرار دهد  موقعيت دفاع از کارگران ساخت    
. از مقوله جنگ قدرت و ثروت است و هيچ ربطی به دفاع از منافع کارگران ندارد                   ...  نژاد با مجلس و شهرداری و      

ترض از جمله   دولتی که به وحشيانه ترین شکل تسمه از گرده کارگران کشيده است و در اوج وقاحت مردم مع                     
 .می نامد رسواتر از آن است که بتواند پز دفاع از کارگران را به خود بگيرد» خس و خاشاک«کارگران را 
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 کميته هماهنگی برای ایجاد تشکل کارگری

 1389  شهريور10

 ضرورت حفاظت از تاالبها از نگاه ساکنان مناطق مختلف کشور 

وندان مناطق مختلف، بر ضرورت حفاظت از تاالبهاى کشور تاکيد شهر:  شهریور آمده است 11 در ايرنبه نوشته 
 . دارند

به گزارش خبرگزارى محيط زيست ايران، بر اساس نظرسنجى مجرى طرح بين المللى حفاظت از تاالبهاى کشور، 
 درصد کمترين ميزان ضرورت حفاظت از 6/63 درصد بيشترين و شهروندان اروميه با 5/90شهروندان کازرون، 

نکته مهم اين نظر سنجى اين است که ميانگين ارقام بدست آمده نشان . البهاى کشور را اعالم کرده اندتا
 درصد اعالم شده است و اين نشان 70ميدهد ميزان ضرورت حفاظت از تاالبهاى کشور به طور متوسط بيش از 

 . د دارندميدهد رقم قابل توجهى از ايرانيان بر ضرورت حفاظت از تاالبهاى کشور تاکي
 8/68 درصد، گرگان 9/68 درصد، تهران 76 درصد، تبريز 6/81 درصد، شيراز 5/90بر اين اساس شهروندان کازرون 

 .  درصد حفاظت از تاالبهاى کشور را ضرورى دانستند6/63، اروميه 68درصد، اهواز 
ط مردم مناطق اطراف، مورد بر اساس بخش ديگر از نظرسنجى نيز بهره بردارى اقتصادى از تاالبهاى کشور توس

پرسش قرار گرفته است که طبق نتايج به دست آمده به ترتيب شهروندان کازرون، اروميه، شيراز، اهواز، گرگان، 
 .تهران و تبريز با اين موضوع بيشترين موافقت را داشته اند

 صادرات بنزين از ترکيه به ايران هفتاد و چهار درصد کاهش يافت
 

به دنبال تصويب قانون جديد تحريمهای آمريکا عليه جمهوری اسالمی ايران ميزان ١٣٨٩ شهریور ١١, پنجشنبه
 .صادرات بنزين از ترکيه به ايران در ماه ژوييه هفتاد و چهار درصد کاهش يافت

زاری رويترز اطالعاتی که در اختيار اين خبرگزاری قرار دارد نشان می دهد ترکيه در ماه ژوييه کمتر به گزارش خبرگ
 .                َ                           از سی و شش هزار ت ن سوخت به ايران فروخته است

ِ                           اين در حالی است يک ماه پيشتر ميزان صادرات بنزين  ترکيه به ايران بيش از يک  صد و سی و هشت هزار تن                                               
دولت ايران به دليل  . دالر فروخته است۶٨٨ بنزين به ايران را به بطور ميانگين به قيمت ترکيه هر تن .بوده است

مقامات جمهوری  . درصد سوخت مورد نياز کشور را از خارج تأمين می کند۴٠ناتوانی در توليد کافی بنزين حدود 
 .اسالمی می گويند بزودی اين کشور از واردات سوخت بی نياز می شود

 ضعيت مهاجرا ن افغانی در نقطه صفر مرزی گزارشی از و

در يک قدمی نقطۀ صفر مرز ميان ايران و افغانستان :  شهریور می نویسد 11 در )ويدا سامعی(کانون زنان ايرانی 
نگاه به آنسو دارم، دلم می خواهد قدم بعدی را آزادانه بردارم، دور و برم کارمندان کميساريای عالی . ايستاده ام
 .  سازمان ملل و سربازان مرزی افغانستان ايستاده اند و چشم دوخته اند به منپناهندگان

جايی که چند سرباز مرز بان . فرماندۀ مرزبانی افغانستان پيش می آيد و می خواهد از نقطۀ مرزی فاصله بگيرم
پوستی تيره و . ،دختری را می بينند که شبيه زنان افغان نيست و شباهتی هم به دختران خارجی تبار ندارد

نشانه هايی که مرا به عنوان يک ايرانی به همه می . موهايی سياه دارد که از زير شال سفيد بيرون زده اند
 . شناسانند می دهند، من ايرانی ام و آنها هم اين را فهميده اند

هندگان چه می کند، اما يک زن ايرانی در کنار سربازان مرزبانی افغان و همراه با ماموران کميساريای عالی پنا
آنهم همراه با فيلمبردار موبوری که مثل آدم های منگ منتظر اشارۀ اين دخترک است تا از پله های اتوبوس هايی 

 . که پناهجويان افغان را دسته دسته به افغانستان ويران از جنگ باز می گرداند برود و مصاحبه ها را ضبط کند
ای ايرانی که مهاجران افغان را پس از سپری کردن روزهای کشدار و پر از برای دريافت اجازۀ ورود به اتوبوس ه

در آنجا نيم ساعتی با فرماندۀ . درد در اردوگاههای سنگ سفيد و تربت جام به اسالم قلعه می رسانند می روم 
دقيقه وقت ده . مرزبانی افغانستان، که خودشان او را کوماندان سعيد خيل صدا می زنند، به مذاکره می نشينم

 . می دهد تا از دو اتوبوس و مسافران اجباری آن فيلم تهيه کنم 
نيک محمد اعظمي، مسوول کميساريای پناهندگان سازمان ملل در نطقۀ صفر اسالم قلعه بعد از کسب اين 

ين بار در طول دوازده سالی که به وضعيت مهاجران در اين نقطه می پردازد برای نخست: اجازه با هيجان می گويد 
 . است که اين اتفاق افتاده است

برای همين است که لحظه ای از فزصت ده دقيقه ای ام را برای ثبت آنچه که مهاجران می گويند از دست نمی 
 . اتوبوس ها درست در فاصلۀ ميان مرز دو کشور توقف کرده اند. دهم 

توبوس ها، از کوماندان سعيد خيل و مسووالن قبل از ورود به داخل ا. سر اتوبوس ها رو به خاک افغانستان است 
می خواهم قبل از ورود سربازان ايرانی و افغان به . کميساريای پناهندگانمی خواهم با من فارسی صحبت نکنند
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. اتوبوس برای کنترل مدارک مهاجران اخراج شده يک دقيقه فرصت بگيرم تا به تنهايی با مهاجران صحبت کنم
ذيرد اما با اجازۀ کوماندان افغان، برای يک دقيقه بدون هيچ همراهی وارد اتوبوس می شوم فرماندۀ ايرانی نمی پ

هر وقت دوربين به طرفشان می چرخد يک به يک . و به فارسی دری از مسافران اجباری اتوبوس می خواهم 
بانيت خود را توی صورتم وقتی فيلمبردار وارد اتوبوس می شود ، فرماندۀ ايرانی عص. قصۀ خودشان را برايم بگويند

 . می پاشد 
سياه روی است با چشمانی سرخ .پسرکی سيزده ـ چهارده ساله، اولين کسی است که داستانش را می گويد

در تهران، بعد از اينکه چهار ماه مخفيانه در يک کارگاه ساختمانی کار می «: با حسرت صحبت می کند . و زل زده 
ی کند و بدون اينکه به او اجازۀ تماس با برادرش که کارت اقامت در ايران دارد ، پليس او را دستگير م.کرده است 

تلفنش را در همان لحظۀ اول دستگيری می شکنند، . او را به اردوگاه سنگ سفيد در مشهد منتقل می کنند
او در اين کتک می خورد و وقتی به اردوگاه سنگ سفيد می رسد، بعد از چهار روز، اجازه تماس پيدا می کند 

تماس بايد از برادرش بخواهد که مبلغ صد هزار تومان به حسابش واريز کند تا بتواند سوار اتوبوس های ايرانی 
 . اردوگاه بشود تا از مرز بگذرد و وارد خاک افغانستان شود

ر هرات حسين بعدها در راه اسالم قلعه به هرات به من گفت که تنها دو سه روز د. نام اين جوان حسين است
پسبر اصطالحی . ، به ايران بازگردد"پسبرها" می ماند و بعد به نيمروز در جنوب افغانستان می رود تا دوباره با 

 . است که افغانها برای قاچافچيانی که آدم از مرزها رد می کنند به کار می برند 
به طور متوسط پانصد مهاجر افغان از روزانه و :نيک محمد يکی از افعان هايی که در افغانستان می بينم می گويد 

 .                                                  ً                                                 نقطۀ صفر اسالم قلعه وارد افغانستان می شوند و تقريبا  نيمی از اين تعداد جزء اخراجيان اجباری ايران اند
در ميان گروهی که از اتوبوس پياده می شوند حتی مهاجرانی که اجازۀ اقامت در ايران را دارند می توانی ببينی 

 . توسط پليس دستگير شده اند و بدون طی کردن روند قانونی از کشور اخراج شده اند ولی با اپن وجود .
زنان تنهايی هم در جمع مهاجران .در ميان مهاجران اخراجی کسانی هستند که وضع جسمی نامناسبی دارند 

ر خودشان، آنها در کشو. اجباری ديده می شوند که مجبور شده اند بدون خانواده اشان ايران را ترک کنند 
وحشت را به وضوح می توانی درچشمان اين زنان . افغانستان، هيچ جايی ندارند و کسی را هم نمی شناسند

 . آواره و تنها ببينی 
اين زنان توسط کميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان در مکانهايی شبيه خوابگاه نگهداری می شوند تا 

 . برايشان فکری شود
) خوابگاه( اين زنان در شلتر «: دگی به امور زنان اين کميسيون در اين باره می گويد شريفه شهاب، مسوول رسي

همزمان با اقامت شان هم اقداماتی برای يافتن خانواده هايشان در . به طور موقت نگهداری می شوند 
يشان می سپاريم اگر اين زنان فاميل نزديک داشته باشند آنها را بدست فاميل ها. افغانستان را شروع می کنيم

و گرنه بيشتر در خوابگاه می مانند تا خانواده های شان از ايران بازگردند و يا با رايزنی سعی می کنيم اين زنان را 
 » .از طريق کميساريای عالی پناهندگان به ايران بازگردانيم

ی را به ايران اما در طی ماههای گذشته موفق نشده ايم زن« :اما شريفه با تاسف سری تکان می دهد 
حتی بازگرداندن دخترانی که متولد ايران هستند هم بسيار دشوار شده خيلی از اين دختران بی پناه . بازگردانيم 

و تنها در حالی که تحصيالتشان نيمه کاره مانده اينجا رها شده اند و هيچ چاره ای برای سر و سامان دادن شان 
 » .نمی توانيم بيابيم 

توی آفتاب، لب مرز به سايه های . افغانستان با کوچکترين نسيمی به هوا برمی خيزدخاک خشک و تشنۀ 
 . مهاجرانی که از اتوبوس پياده می شوند و راه خود را بسمت ترمينال هرات ادامه می دهند چشم دوخته ام 

نرا به افغانی کوله بارشان چيزی نيست جز چند اسکناس هزارتايی ايرانی که همانجا، هنوز نگذشته از مرز آ
 . البته اگر خانه ای باشد.کرايۀ راهشان شود. تبديل می کنند تا برای رسيدن به خانه هايشان

خيلی های ديگر هم از همان نقطۀ مرزی مذاکره با پسبرها را شروع می کنند تا به نيمروز بروند و از زرنج بگذرند 
 . و باز هم اين چرخۀ مهاجرت را ادامه دهند 

ت و بچه هايی که با فرقونهای کرايه ای شان برای حمل و نقل بارهای مسافران، آمده اند و فرياد عصر شده اس
 . می زنند گوش همه را کر کرده است 

خورشيد غروب می کند که . نگاه من آن دورها را می کاود. باد آنسوی نقطۀ صفر، پرچم ايران را تکان می دهد
 ميگذارم، سرم را از شيشۀ اتومبيل بيرون می آورم تا دستی به رسم خط مرزی ايران و افغانستان را پشت سر

خداحافظيبرای مرزبانان افغان و کارمندان کميساريای عالی پناهندگان تکان دهم، پرچم ايران هنوز در اهتزاز است 
. 

 هيچ گام موثري براي بهبود وضعيت آارگران برداشته نمي شود

 
 آسي به گرفتاري هاي بسيار زياد :  آمده است 89 شهریور 10 ایلنا در–ن به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایرا

وام هاي آالن براي پرداخت حقوق آارگران مي گيرند اما باز هم /آارگران در فضاي اجتماعي آشور توجه نمي آند
 .معوقات آارگران را نمي دهند

ي مسكوت گذاشتن مصوبه مجلس براي بيمه نايب رئيس فراآسيون آارگري با ابراز بي اطالعي از تالش دولت برا
 .آارگران ساختماني، چنين تصميماتي را در دولت مسبوق به سابقه دانست

همانطور آه دولت مانع از اجراي مصوبه : قدرت اهللا عليخاني نماينده قزوين، در گفت وگو با خبرنگار ايلنا، افزود
 .ند اقدامات غير قانوني ديگري نيز مرتكب شودمجلس براي پرداخت دو ميليارد به مترو مي شود، مي توا
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اين دولت اگر بخواهد آاري را انجام دهد، ولو اينكه : وي در برآوردي از عملكرد دولت نهم و دهم، اظهار داشت
قانوني نباشد هم، اين آار را هم انجام مي دهد و اگر مصوبه اي را به نفع خود نداند، حتي جلوي اجراي قانونش را 

 .مي گيرد
عليخاني با اشاره به گرفتاري هاي بسيار زياد آارگران در فضاي اجتماعي آشور، از اينكه آسي به مشكالت آنها 

 .متاسفانه هيچ گام موثري براي بهبود وضعيت آارگران برداشته نمي شود: توجه اي ندارد، ابراز تاسف آرد و گفت
اگر چه آنها چند روزي در : نخ اين شهر خبر داد و گفتنماينده قزوين از تماس شب گذشته آارگران آارخانه ناز 

مقابل مجلس تجمع آرده و حتي شب ها در مسجد امام حسين خوابيده اند و ما به آنها وعده داده شد آه با 
برگشتن به قزوين، حقوق معوقشان را دريافت خواهند آرد؛ اما گويا اين وعده مسووالن آارخانه محقق نشده و 

 .رمضان نيز حتي يك ريال به آنها پرداخته نشده استدر ماه مبارك 
به بهانه پرداخت حقوق آنها، :  ماه حقوق و عيدي پرداخت نشده به اين آارگران، ادامه داد5وي با اشاره به 

 .اما باز هم حقوق آارگران پرداخت نشده است. وام هايي آالني به صاحب آارخانه ها داده شده است
، با ابراز نگراني از اينكه دست هايي به دنبال ايجاد نارضايتي و بدبيني در جامعه )ره (عضو فراآسيون خط امام

متاسفانه در حال حاضر برخي مسووالن بي آنكه متوجه جايگاهشان : آارگري و ايجاد اختالف هستند، ادامه داد
 .تحميل مي آندباشند حرف هايي مي زنند آه در شان نظام نيست و هزينه بسياري را بر آشور و ملت 

اگر چنين و چنان نباشد، دانشگاه ها را با خاك يكسان ”عليخاني به سخنان اخير وزير علوم و به آارگيري عبارت 
حتي اوايل انقالب آه منافقين و چپي ها نيز در دانشگاه ها حضور : از سوي وي اشاره آرد و گفت“ مي آنيم

 .اصال بكار گيري اين الفاظ در شان وزير علوم نيست.  نمي شدداشتند، از چنين تعابيري عليه دانشگاه استفاده
عضو آميسيون امنيت ملي و سياست خارجي اقدامات و حرف هاي نسنجيده و ناپخته همچون بازنشستگي 

اساتيد را آه از سرمايه هاي اين نظام هستند و بايد از علم و دانش و تجربيات آنها بهره برداري آرد را نيز انتقاد 
عواقب اين آارهاي نسنجيده منجر به تحميل هزينه هاي سنگين به آارگران و دانشگاه ها : گيز دانست و افزودبران

 .شده است
چه لزومي دارد آه در آستانه روز قدس آه مردم بايد با حضور پرشورشان، دشمن را مايوس آنند، : وي افزود

 .بليغ آندچنين حرف هايي مطرح شود آه دنيا به استناد آن عليه ما ت

 
 گزارشات مربوط به ممانعت سرمایه داران و حکومتشان از بيمه کارگران ساختمانی

 :عضوفراآسيون آارگري مجلس

 
چمران پيشنهاد مسكوت ماندن قانون  :  آمده است 89 شهریور 10 ایلنا در–به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران 

 استبيمه آارگران ساختماني را نزد رييس جمهور برده 
در /  چنانچه دولت مابه التفاوت اين ميزان حق بيمه را به سازمان تامين اجتماعي مي داد، مشكلي نبود-ایلنا

 درصدي از نظر دولت 4حال حاضر وزارت رفاه نيز داراي عدم نقدينگي است به همين علت حق بيمه حداآثر 
 .باالست

آه چمران رييس شوراي شهر تهران پيشنهاد اطالع موثق دارم : عضوفراآسيون آارگري مجلس تاآيد آرد
مسكوت ماندن قانون بيمه آارگران ساختماني را نزد رييس جمهور برده و تاآيدآرده است آه اين قانون تا زمانيكه 

 .اصالح نشود، نبايد اجرايي شود
 مبني بر تقاضاي شهرداران نادر قاضي پور نماينده اروميه، در گفت وگو با خبرنگار ايلنا، در ارتباط با برخي شنيده ها

در : براي مسكوت ماندن قانون بيمه آارگران ساختماني به بهانه معطل ماندن ساخت و ساز در آشور، گفت
 درصد در نظر گرفته شده بود و حتي دست دولت باز بود 4قانون بيمه آارگران اجتماعي حق بيمه آارگران حداآثر 

 . در نظر بگيردآه مي توانست اين ميزان را نيم درصد هم
من اطالع دقيق دارم آه آقاي چمران رييس شوراي شهر تهران پيشنهاد مسكوت ماندن اين قانون : وي ادامه داد

 .را نزد رييس جمهور برده و گفته است تا زماني آه اين قانون اصالح نشود ، نبايد به مرحله اجرا در بيايد
يكشنبه آينده : به جلسه هفته آينده آميسيون عمران گفتاين عضو آميسيون صنايع و معادن مجلس با اشاره 

آميسيون عمران جلسه اي براي اصالح قانون بيمه آارگران اجتماعي دارد تا ميزان حق بيمه آارگران را از حداآثر 
 .چهار درصد به يك درصد آاهش دهد

 سازمان تامين اجتماعي مي داد، چنانچه دولت مابه التفاوت اين ميزان حق بيمه را به: قاضي پور خاطرنشان آرد
در حال حاضر وزارت رفاه نيز داراي عدم نقدينگي است به همين علت . مشكلي نبود؛ اما دولت اين آار را نمي آند

  درصدي از نظر دولت باالست4اآثر حق بيمه حد

 
 آيين نامه قانون بيمه آارگران ساختماني ايراد دارد

 
آيين نامه آنوني در خصوص محاسبه  :  آمده است 89 شهریور 11 ایلنا در–ان به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایر

اين آيين نامه هزينه تمام شده / حق بيمه، وصول حق بيمه و ارائه خدمات به آارگران ساختماني ايرادهايي دارد
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 . درصد افزايش داده است30ساختمان سازي را 
بازنگري و اصالح آيين نامه مربوطه به محاسبه و وصول حق رئيس هيات مديره آانون شرآت هاي انبوه سازي از 

 .بيمه اجباري آارگران ساختماني خبر مي دهد
ايرج رهبر در گفت وگو با خبرنگار ايلنا با بيان اينكه در حال حاضر اجراي آيين نامه مربوطه به قانون بيمه اجباري 

به همين منظور آارگروهي : د آرده است، گفتآارگران ساختماني، چالش هايي را در صنعت انبوه سازي ايجا
مرآب از نمايندگان مجلس، وزارت مسكن، آارگران ساختماني و انبوه سازان طي جلساتي اين آيين نامه را اصالح 

 .آرده اند
به گفته رهبر مجموعه اين چالش ها آه باعث افزايش تصاعدي بهاي ساختماني در بازار راآد آنوني منجر شده 

 .، وصول حق بيمه و نيز دايره شمول آارگران ساختماني بيمه شده باز مي گردد وه محاسبهاست به نح
در حالي آه در قانون بيمه آارگران ساختماني آمده است حق بيمه آارگران بايد بر مبني صفر تا : وي تصريح آرد

 درصدي صورت 4 مبناي نرخ چهار درصد ارزش زمين ملك محاسبه شود اما در آيين نامه آنوني تمامي محاسبات بر
 .درصدي هزينه ساخت وساز شده است30گرفته است آه اين شيوه محاسبه باعث رشد 

در آيين نامه آنوني آمده است هزينه بيمه آارگران : وي همچنين در خصوص نحوه وصول حق بيمه گفت
ي است آه اين موضوع با عرف و ساختماني بايد در همان ابتداي صدور پروانه از آارفرما وصول شود و اين در حال

 .شرع مغايرت دارد
اين فعال آارفرمايي در صنعت انبوه سازي با يادآوري اينكه مطابق قانون آار و تامين اجتماعي آارفرمايان بايد حق 

انتظار داريم آه حق بيمه آارگران ساختماني نيز مانند : بيمه آارگران خود را به صورت دوره اي پرداخت آنند، گفت
 .ساير آارگران درقالب اقساطي آه در مدت اعتبار پروانه ساخت تعيين شده اند اخذ شود

رئيس هيات مديره آانون آارفرمايان انبوه ساز همچنين در خصوص دايره مشموالن قانون بيمه اجباري آارگران 
ه شدگان شرط ضروري هم در قانون و هم در آيين نامه آنوني داشتن آارت مهارت فني براي بيم: ساختماني گفت

 درصد داراي آارت مهارت 5 ميليون آارگر ساختماني تنها 2تلقي شده است و اين در حالي است آه از مجموع 
 .هستند
هفته پيش در مجلس شوراي اسالمي جلسه اي با حضور نمايندگان آارگران، وزارت 2بر همين اساس : وي افزود

ي تشكيل شد تا به ايرادهاي مربوط به آيين نامه آنوني قانون مسكن، انبوه سازان و اعضاي آميسيون اجتماع
 .بيمه اجباري آارگر ساختماني رسيدگي شود

 .در نتيجه اين جلسه آارگروه مذآور طي جلساتي توانست ايرادهاي موجود را اصالح آند: رهبر افزود
ايرادهاي موجود در : دارد، گفتوي با بيان اين آه هيچ منعي براي اجراي قانون بيمه آارگر ساختماني وجود ن

 .آيين نامه باعث شده تا با باال رفتن هزينه پروانه ساخت تمايل مردم به اخذ پروانه ساخت و ساز آم شود
به گفته رهبر در نتيجه اين وضع رآود موجود در بازار آنوني ساختمان تشديد شده و در نتيجه در برخي از 

 .اجراي اين قانون شده استاستان ها شوراي عالي استان مانع از 
 حق بيمه آارگران ساختماني اقساطي دريافت مي شود

بخشنامه اي را تهيه آرده ايم تا مبلغ حق بيمه آارگران ساختماني به صورت اقساط از آارفرمايان ساختماني 
 . شهريورماه قابل اجرا خواهد شد25دريافت شود آه اين موضوع حداآثر تا 

داران برخي آالنشهرها به رييس جمهور براي مسكوت گذاشتن اجراي قانون بيمه آارگران  درپي نامه شهر-ایلنا
بخشنامه اي را تهيه آرده ايم تا مبلغ حق بيمه آارگران : ساختماني، مديرآل درآمد حق بيمه تامين اجتماعي گفت

 شهريورماه قابل 25 تا ساختماني به صورت اقساط از آارفرمايان ساختماني دريافت شود آه اين موضوع حداآثر
 .اجرا خواهد شد

اين بخشنامه به زودي به ادارات آل تامين اجتماعي استان ها و : عباسعلي لواف درگفت وگو با خبرنگار ايلنا افزود
 .شعب تامين اجتماعي ارسال مي شود تا بخشي از مشكالت آارفرمايان ساختماني مرتفع شود

ن آارت ملي مهارت براي بيمه شدن آارگران ساختماني الزامي است يا وي در پاسخ به اين سوال آه آيا داشت
 .اين موضوع الزام قانون است: خير؟ گفت

دولت : او بيمه آارگران ساختماني را از جمله موضوعاتي دانست آه سال ها روي زمين مانده بوده و گفت
 درصد 7آه آارگران ساختماني با پرداخت توانست اين آرزوي ديرينه آارگران ساختماني را جامه عمل بپوشاند چرا
 .مي توانند بيمه شوند و از تمام مزاياي تامين اجتماعي استفاده آنند

 
 شهرداران آشور خواستار حذف بيمه آارگران ساختماني شدند؛

 آارگران در ساندويچ شعار

 
ران فقط آارآرد تبليغاتي و  آارگ :  آمده است 89 شهریور 11 ایلنا در–به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران 

شعارگونه براي برنامه ريزان اقتصادي دارند و جايي خارج از تبليغات حتي آارگران مستحق هستند تا از داشتن 
 .آارگران بايد تاوان ناآارآمدي هاي اقتصادي را پس بدهند/ بيمه نيز محروم شوند

تك تك آارگران به رسميت شناخته شده است اما درحالي آه داشتن بيمه اجباري به عنوان يك حق قانوني براي 
از نامه اخير شهرداران آشور به رئيس جمهور چنين به نظر مي رسد آه آارگران ساختماني هنوز از اين قاعده 

 .مستثني هستند و بايد براي استفاده از اين حق قانوني منتظر بمانند
همترين برنامه هاي رسمي آارگران در هفته آارگر پيگري براي بهرمندي آارگران ساختماني از بيمه اجباري م
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 سال از تصويب قانون بيمه اجباري آارگران ساختماني آيين 2امسال بود آه درنهايت دولت را واداشت تا پس از 
نامه اين قانون را براي اجرا ابالغ آند اما هنوز چهار ماه بيشتر از ابالغ آيين نامه اين قانون نگذشته است آه 

 .ان براي متوقف آردن اجراي اين قانون آشور بسيج شده اند و با رئيس جمهور مكاتبه آرده اندشهردار
البته اين نخستين باري نيست آه گروهي از آارگران از حق برخورداري از بيمه اجباري محروم مي شوند؛ در 

 قاليبافي و مناطق آزاد به نام  نفره، آارگاه هاي خانوادگي و10سال هاي گذشته آارگران آارگاه هاي آوچك پنج و 
با اين حساب به . آنچه آه مصلحت ناميده مي شود از حلقه بيمه شدگان اجباري تامين اجتماعي خارج شده اند

اين بار . نظر مي رسد آه آارگران هميشه بايد تاوان ناماليمات اقتصادي و ناآارآمدي هاي اقتصادي را پس بدهند
وقتي مديران شهرداري به تندي مي تازند . گران ساختماني از جنس ديگري استاما به نظر مي رسد حكايت آار

چون همه . تا حق بيمه اجباري را براي آنها خط بزنند بايد گفت آه فضاي اقتصاد ايراني به طنز رسيده است
 گوشه اين مي دانند آه شهرداري ها به لحاظ درآمد و توليد پول جزو سازمان هاي مطرح در ايران هستند ولي در
البته اين نكته . اتفاق سعي مي آنند تا آارگران را باعنوان ضعيف ترين بخش اقتصاد ايران از حق خود محروم آنند

را نبايد فراموش آرد آه در چند سال گذشته، يعني بعد از سريال سياسي شدن شهرداران، شهرداري ها نيز 
مشغله ها آنها را امروز در ليست طلبكاران بزرگ قرار متحمل گرفتاري ها و مشغله هاي زيادي شدند آه همين 

براي اثبات اين مدعا فقط آافي ست تا آمي در ميان پيمان آاران خصوصي شهرداري ها بگرديد آه . داده است
. مدت زمان زيادي براي گرفتن پول خود از شهرداري پشت در اتاق هاي شهرداران به صف مي شوند و رژه مي روند

امه ريزان اقتصاد دولتي ايران در چند سال گذشته سهم زيادي در به هم ريختگي محيط اقتصادي بدون شك برن
ايران دارند؛ برنامه هايي آه شهرداران را نيز با مشكالت متعددي مواجه آرد ولي باز هم چنين چيزي نمي تواند 

ه به نظر مي رسد طاليي ترين آن هم در حوزه ساختمان آ. بهانه خوبي براي حذف بيمه اجباري آارگران باشد
اي آاش مي شد يكبار براي هميشه آارگران از ساندويچ . موقعيت سرمايه گذاري را در جريان اقتصادي آشور دارد

در غير . شعار مديران اقتصادي خارج مي شدند و به صورت واقعي خواسته هاي آنان مورد پيگيري قرار مي گرفت
ساختماني و نامه شهرداران اتفاق مي افتد و باز هم آارگران در سيبل قرار اين صورت باز هم ماجراي آارگران 

بدون شك اما وقتي چنين مسايلي شكل مي گيرد به وضوح نشان مي دهد آه آارگران فقط . خواهند گرفت
ق آارآرد تبليغاتي و شعارگونه براي برنامه ريزان اقتصادي دارند و جايي خارج از تبليغات حتي آارگران مستح

در چنين شرايطي اما به نظر مي رسد مسئولين دولتي در آزموني . هستند تا از داشتن بيمه نيز محروم شوند
نحوه برخورد آنان با خواسته شهرداران و حق طبيعي آارگران مي تواند بهترين مولفه براي . بزرگ قرار گرفته اند

  ساختماني از بيمه اجباري خود محروم مي شوند ؟آيا واقعا آارگران. محك شعار عدالت در ميان دولتي ها باشد
 

 دو کارگر کارخانه کشت و صنعت نيشکر هفت تپه به حبس محکوم شدند 

حکم يک سال حبس تعزيری برای دو کارگر کارخانه کشت و صنعت :  شهریور آمده است 11 در جرسسایت 
 . ل دادگاه انقالب دزفول صادر شدنيشکر هفت تپه از سوی شعبه او

 تحمل يک سال زندان محکوم به" توهين به رهبری"به اتهام " بهروز مالزاده"و " عليرضا سعيدی"ه گزارش هرانا، ب
 . شدند

 ميليون 70اين دو فعال کارگری دی ماه سال گذشته توسط نيروهای امنيتی بازداشت و بعد از صدور قرار وثيقه 
 . تومانی به صورت موقت آزاد شدند

ر چنين حکمی از سوی شعبه يک دادگاه انقالب دزفول وجود کليپی طنزآميز در تلفن همراه علت بازداشت و صدو
 .وی عنوان شده است

 حذف گزارش اجاره بهای پایتخت از سایت مرکز آمار ایران

 
 پس از انتشار گزارش افزایش اجاره بهای شهر تهران در خبرگزاری ها، سایت مرکز آمار ایران گزارش –ین خبرآنال
 . را از سایت خود برداشتفوق

به گزارش خبرآنالین، روز گذشته گزارش مربوط به معامالت مسکن در پایتخت بر روی سایت آمار ایران قرار گرفت 
 معادل ٨٨که براساس این گزارش ميزان اجاره بها در مناطق مختلف پایتخت در بهار سال جاری نسبت به سال 

 ٨ معادل ٨٨ين در این گزارش افزایش اجاره بها نسبت به زمستان سال  درصد افزایش پيدا کرده بود و همچن٢١
 .درصد اعالم شده بود که این ارقام با ادعای وزارت مسکن در مورد مهار قميت مسکن در کشور متناقض بود

اما به محض انتشار گزارش مربوط به این موضوع، گزارش فوق از روی صفحه نخست سایت مرکز آمار ایران حذف 
 .شد

به نظر می رسد این اقدام با فشار وزارت مسکن انجام شده است و البته در توجيه این اقدام گفته شده است 
که وزارت مسکن سعی دارد با مهار فضای روانی حاکم بر بازار مسکن رشد قيمت ها را در این بازار مهار کند و از 

 .سوء استفاده افراد سودجو جلوگيری کند
 

 معه ی ایرانفقر ویژگی بارزجا
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برای بيشتر خانواده ها وافراد جامعه واژه ی فقر کامال آشنا . فقرویژگی بارز جامعه ایران است–آسمان دیلی نيوز 

می توان ادعا کرد بخش بزرگی از جامعه در گذشته ویا حال به طور کامال ملموسی فقر و آثار وتبعات وزیان .است
درواقع بيکاری .عامل اصلی فقر در کشور بيکاری است.به کرده اندهای آن را در زندگی شخصی وخانوادگی تجر
به گونه ای که بيشتر مردم فقير ومستمنددرجامعه بيکارند ویا از .وفقر رابطه ی دوسویه ای در ایران با هم دارند

زهم ازجمله ا. فقر زیان هاوآسيب های اجتماعی گسترده ای در پی دارد.منابع درآمدی کافی برخوردار نيستند
پاشيدگی بنيان خانواده،فحشا وروی آوردن به کارهای پرخطر،تن فروشی،کارتن خوابی،اعتياد،افسردگی وطرد 

بررسی ها نشان .شدن از جامعه تنها نمونه هایی اندک از آسيب های ناشی از فقر در جامعه به شمار می روند
به گونه ای که با .ر تاثير گذار بوده اندمی دهد سياست های اقتصادی نظام حاکم برایران در گسترش فقر بسيا

نابودی صنایع کشاورزی،دامداری،باغبانی وباغداری، کارگاه های کوچک توليدی،صنایع دستی وعدم سرمایه 
این . گذاری در بخش های صنعتی وتوليدی واشتغال زایی هر روز برجامعه ی بيکاران کشور افزاوده شده است

سياست های . تعداد افراد فقير در جامعه را در پی داشته استروند به خودی خود شيب فقر ورشد
به گونه ای که براساس برخی آمارهای , ویرانگراقتصادی دولت های نهم ودهم نيز این امر را تشدید کرده است

این درحالی است که اگر شاخص ها والگوهای .رسمی اکنون بخش مهمی از جمعيت کشور زیرخط فقر قرار دارند
کيفی توسعه وسطح رفاه مردم را با توجه به جامعه ی جهانی در نظر گرفته شود رقم نيازمندان رشدکمی و

هم اکنون به دليل همين فقر فزاینده نهادهایی مانند کميته امداد وبهزیستی وهالل احمر .کشور باالتر خواهد بود
این نهادها جمعيت کثيری را تحت زیرا .در کشور دارای قدرت بسياری از نظر تاثير در روندهای سياسی هستند 

 .جمعيتی که شاید اگر اغراق نباشد به یک سوم جمعيت کشوربالغ ميگردد.پوشش دارند
رشد بيکاری درکشور طی چندماه گذشته نرخ دوبرابری را پشت سر گذاشته است وجمعيت بيکار کشور به 

ميليون نفر یعنی فقر وگرفتاری ۵يکاری ب.این افراد بدون شک دارای خانواده هستند.ميليون رسيده است۵حدود 
 .ونيازمندی این افراد وکسانی که تحت تکفل آنها قرار دارند

تکدی گری افراد در سنين مختلف،روی آوردن به مواد مخدر،اجبار کودکان به , تن فروشی در بين زنان،گدائی 
هرها به وفور دیده می کار،دست فروشی ودوره گردی مواردی اند که در خيابان های پایتخت وسایر ش

زیرا در حال حاضر .برنامه های دولت نيز در مسير کاهش فقر وبيکاری درجامعه همواره عقيم بوده است.شود
شاید اگر نظام حاکم بر کشور به جای .کشور با مشکل اساسی نبود زیرساخت های توسعه ای مواجه است

یی در عرصه ی سياست بين المللی به سرمایه سرمایه گذاری های کالن در بخش تاسيسات نظامی وماجراجو
گذاری در بخش های زیربنایی ودیپلماسی مسالمت جویانه تمایل نشان می داد ایران نيز مانند کره وژاپن در 

اما آنچه این روزها به عنوان واقعيت در جامعه دیده می شود فقر ولجام گسيختگی .وضعيت بهتری به سر می برد
 .ی جامعه دراثر فقر استخانواده ها وبنيان ها

 

  کميته همبستگی کارگران ايران و سوئد 4اطالعيه مطبوعاتی شماره 

  2010 سپتامبر 2
Iransk � Svenska arbetar solidaritets kommitt�  

isask@comhem.se  
 ! همبستگی کارگری مرز نمی شناسد

د را از آزادی رضا شهابی و ديگر کارگران کارگران اتوبوسرانی سوندسوال ، سوئد طی بيانيه ای پشتيبانی خو
در زير . زندانی کردند، اين بيانيه نيز برای سفارت سوئد و نيزمسئول رژيم ضد کارگر اسالمی ارسال شده است

 : بيانيه کارگران اتوبوسرانی را مالحظه ميکنيد
 بيانيه پشتيبانی بخش اتوبوسرانی ، سنديکای کارگران اتوبوسرانی در سوندسوال 

 عضو سازمان مرکزی کارگران سوئد 
 

ما خواستار آزادی بی قيد و شرط و فوری رفيق مان رضا شهابی و ديگر کارگران دستگير و بازداشت شده هستيم 
 . و نيزخواهان پايان دادن به نقض حق کارگران برای سازماندهی خود که در جريان می باشد هستيم

 
کزی کارگران سوئد حق تشکل يابی را حق مسلم تمامی کارگران در دنيا ما کارگران اتوبوسرانی و نيز سازمان مر

 . می دانيم
 

 . ما اين موضوع و رفتار آينده ايران با توجه به حق سازمانی کارگران نظارت و پيگيری خواهيم کرد
 

 سنديکای کارگران اتوبوسرانی سوندسوال 
 

 جان اريک ليند بلوم: مسئول بخش 
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  کارگران کارخانه فرنخ قزوینوضعيت اسفبار معيشتی

 
 ماه حقوق نگرفته اند وعلير غم تجمعات اعتراضی که بابت ٨,  کارگران کارخانه فرنخ قزوین –آسمان دیلی نيوز 

یکی از کارگران این کارخانه در اثر فشارهای معيشتی اقدام به .این موضوع داشته اند به نتيجه ای نرسيد ه اند
 .نواده ها د ر اثر فقر ونداری متالشی شده اندخودکشی کرده و برخی از خا

: یکی ازکارگران دراین زمينه بگفت , فشارها در ماه رمضان روی این کارگران به مانند سایر کارگران باال رفته است 
, هيچ انگيزه ای برای بلند شدن در سحرهای ماه رمضان نداریم , نان خالی هم نداریم , به مرگ راضی هستيم ” 

هر چقدر اعتراض ميکنيم به جایی نميرسيم وکسی نمی فهمد که ما چه , يزی برای خوردن نداریم چون چ
 ”ميکشيم ؟ 

 
 اعتراض رانندگان شرکت ایران خودرو همچنان ادامه دارد

 
 خواهان بازگشت به آار هستيم:  رانندگان تعديل شده ايران خودرو–خودروکار 

س هاي آارآنان ايران خودور به بهانه فرسوده بودن اتوبوس اخراج در يك سال گذشته جمعي از رانندگان سروي
ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت تردد اين اتوبوس هاي را به شرط داشتن معاينه فني مجاز اعالم / شده اند

 .آرده است
 با مسووالن اين شرآت: جمعي از رانندگان سرويس هاي رفت و برگشت آارآنان شرآت ايران خودرو مي گويند

 .بهانه قراردادن مصوبات ستاد مديريت حمل ونقل سوخت آنها را اخراج آرده اند
از يك سال : يكي از رانندگان سرويس هاي رفت و آمد آارآنان شرآت ايران خودرو در گفت وگو با ايلنا گفت
ه همكاري با گذشته تاآنون مسووالن ايران خودرو به بهانه پايين بودن مدل اتوبوس هاي سرويس رفت وآمد ب

 .جمعي از رانندگان با سابقه پايان داده اند
 87اين تصميم در ايران خودرو پس از آن اتخاذ شد آه ستاد مديريت حمل ونقل سوخت در سال : وي تصريح آرد

 . سال پيش را ممنوع اعالم آرد20طي دستورالعملي، تردد اتوبوسهاي مدل 
 نفر مشمول اين ممنوعيت شده و شغل خود را از 50ايران خودرو حداقل  راننده 180ربيعي با بيان اينكه از مجموع 

در اين مدت مشاهده شده آه مدل اتوبوس هاي برخي از رانندگان جايگزين از مدل اتوبوس : دست داده اند؛ گفت
 .رانندگان اخراج شده قديمي تر است

اين شغل به دليل فشار : مي رسد تصريح آرد سال 18وي با بيان اينكه سابقه برخي از رانندگان ايران خودرو به 
روحي و تحميل شده تمامي هزينه ها به رانندگان درآمد آمي دارد اما با اين حال تنها محل درآمد خانواده هاي 

 .رانندگان از همين شغل تامين مي شد
 هزار پرسنل 18ب  صبح تا بعد از نيمه ش5رانندگان سرويس هاي اياب و ذهاب هر روز از ساعت : وي تصريح آرد

ايران خودرو را در سه شيفت آاري جابجا مي آردند و در اين مدت پرداخت تمام هزينه هاي مربوط به بيمه ماشين 
 .و مسافران، تعمير و نگهداري بر عهده  آنها بود

مامي نهاد ها اين راننده با بيان اينكه در مدت يك سال گذشته رانندگان تعديل شده براي بازگشت به آار بارها به ت
اين پيگيري ها در نهايت ستاد مديريت حمل ونقل و سوخت را : وزارتخانه ها و سازمان ها مراجعه آرده اند؛ گفت

واداشت تا طي دستورالعمل جديدي اعالم آند آه اتوبوس هاي قديمي و از رده خارج به شرط داشتن معاينه فني 
 .مجاز به تردد هستند

والن ايران خودرو همچنان فرسوده بودن و پايين بودن مدل اتوبوس ها را بهانه قرارداده اند با اين حال مسو: وي افزود
 .و به جاي رانندگان تعديل شده رانندگان جديد با اتوبوس هاي فرسوده استخدام آرده اند

بوده  و بارها  دهه به صورت پيمانكاري در ايران خودرو شاغل 2تعديل شدگان آه نزديك به : اين راننده تصريح آرد
 .به دليل حسن اخالق و انجام وظيفه مورد تقدير و تشكر آارآنان ايران خودرو قرار گرفته بودند

رانندگان حتي حاضر به تعويض مشروط اتوبوس هاي فرسوده خود با اتوبوس هاي نو هستند اما تاآنون : وي افزود
 .به اين درخواست آنها رسيدگي نشده است

 
 از آارآنان پيمانكاري شرآت ساپكو تبديل وضعيت جمعي 

 
 1372آه از سال ) ساپکو( جمعي از آارآنان شرآت طراحي مهندسي و تامين قطعات ايران خورو–خودروکار 

 تاآنون در استخدام شرآت هاي پيمانكار بوده اند، تبديل وضعيت شده و به استخدام شرآت ساپكو درآمدند
اي به مدير عامل اين شرآت، ضمن تشكر از اين اقدام، ادامه روند تبديل به گزارش ايكوپرس، اين گروه، در نامه 

وضعيت آارآنان پيمانكار را فتح باب تقويت روحيه و انگيزه بخشي و سرآغاز حرآت هاي موثرتر نيروي انساني 
 .ساپكو دانستند
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 .نان بوده استاين گزارش حاکي است، استخدام اين کار کنان، حاصل سال ها تالش و همكاري صادقانه آ
شايان ذآر است، معاونت منابع انساني ساپكو در پي اجرای خواسته رياست جمهوري و ابالغ سياست جذب 

آارآنان خدمات پيمانكاري توسط مديريت ارشد ايران خودرو، ضمن برنامه ريزي هدفمند، طرح تبديل وضعيت 
 .استآارآنان پيمانكاري را در قالب دستورالعملي منسجم اجرا آرده 

 
  کارگر قراردادی صنایع فلزی ایران شش ماه است که حقوق نگرفته اند٢٢٠

 
 ماه از ۶ نفر از کارگران قراردادی کارخانه صنایع فلزی ایران بعد از گذشت نزدیک به ٢٢٠ حدود –آسمان دیلی نيوز 

بال تکليفی بسر ميبرند و سال همچنان حقوق ماهيانه ومزایای کارگری خودشان را دریافت نکرده اند وهمچنان در 
 .تنها جواب دولت به آنها این است که پول برای پرداخت حقوق شما نداریم

 
 کارگران کارخانه روغن نباتی سيرجان سه ماه است که حقوق نگرفته اند

 
علی .  کارگر کارخانه روغن نباتی سيرجان سه ماه است که حقوقی دریافت نکرده اند ۵٠٠ –آسمان دیلی نيوز 

این کارگران .  هزار تومان است با زهم همين مقدار را به آنها نميپردازند ٣٠٠م اینکه مزد این کارگران درماه فقط رغ
 به لحاظ معيشتی در وضعيت اسفناکی به سر ميبرند

 
 آارگران ساختمانی زير تيغ دولت

 سروش پاآنهاد

 
با نيروی مضاعف آارگران را ساختمانی را فشارهای اقتصادی و اجتماعی آه از سال گذشته شدیدتر شده، اینك 

پس از دوسال از تصویب قانون بيمه اجباری آارگران ساختمانی، دولت در هفته آارگر سال . هدف گرفته است
اما پس از گذشت چهار ماه، شهرداران سراسر آشور بسيج شده اند تا . جاری آیين نامه این قانون را ابالغ آرد

 .ف آننداجرای این قانون را متوق
اطالع دقيق «: نادر قاضی پور، نماینده مردم اروميه و عضو فراآسيون آارگری مجلس در این ارتباط به ایلنا گفت

دارم آه آقای چمران ریيس شورای شهر تهران پيشنهاد مسكوت ماندن این قانون را نزد ریيس جمهور برده و گفته 
 ».ه مرحله اجرا در بيایداست تا زمانی آه این قانون اصالح نشود ، نباید ب

 درصد در نظر گرفته شده بود و حتی ۴در قانون بيمه آارگران اجتماعی حق بيمه آارگران حداآثر «: وی افزود
 ».دست دولت باز بود آه می توانست این ميزان را نيم درصد هم در نظر بگيرد

ش دولت برای مسكوت گذاشتن مصوبه از سوی دیگر، نایب ریيس فراآسيون آارگری با ابراز بی اطالعی از تال
 .مجلس برای بيمه آارگران ساختمانی، چنين تصميماتی را در دولت مسبوق به سابقه دانست

همانطور آه دولت مانع از اجرای مصوبه مجلس «: قدرت اهللا عليخانی نماینده قزوین، در گفت وگو با ایلنا، افزود
 ».تواند اقدامات غير قانونی دیگری نيز مرتكب شودبرای پرداخت دو ميليارد به مترو می شود، می 

این دولت اگر بخواهد آاری را انجام دهد، ولو اینكه «: وی در برآوردی از عملكرد دولت نهم و دهم، اظهار داشت
قانونی نباشد هم، این آار را هم انجام می دهد و اگر مصوبه ای را به نفع خود نداند، حتی جلوی اجرای قانونش را 

 ». گيردمی
عليخانی با اشاره به گرفتاری های بسيار زیاد آارگران در فضای اجتماعی آشور، از اینكه آسی به مشكالت آنها 

متاسفانه هيچ گام موثری برای بهبود وضعيت آارگران برداشته «: توجه ای ندارد، ابراز تاسف آرد و گفت
 ».نمی شود

اگر چه آنها چند روزی در «: انه ناز نخ این شهر خبر داد و گفتنماینده قزوین از تماس شب گذشته آارگران آارخ
مقابل مجلس تجمع آرده و حتی شب ها در مسجد امام حسين خوابيده اند و ما به آنها وعده داده شد آه با 

برگشتن به قزوین، حقوق معوقشان را دریافت خواهند آرد؛ اما گویا این وعده مسووالن آارخانه محقق نشده و 
 ».اه مبارك رمضان نيز حتی یك ریال به آنها پرداخته نشده استدر م

این نخستين باری نيست آه گروهی از آارگران از حق برخورداری از بيمه اجباری محروم می شوند؛ در سال های 
 آه  نفره، آارگاه های خانوادگی و قاليبافی و مناطق آزاد به نام آنچه١٠گذشته آارگران آارگاه های آوچك پنج و 

با این حساب به نظر . مصلحت ناميده می شود از حلقه بيمه شدگان اجباری تامين اجتماعی خارج شده اند
 .می رسد آه آارگران هميشه باید تاوان نامالیمات اقتصادی و ناآارآمدی های اقتصادی را پس بدهند
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 ده در حمايت از کارگر زندانی بهنام ابراهيم زا! باز هم زندان، باز هم شکنجه
 

از طريق اعالميه کميته پيگيری ايجاد تشکل های کارگری اطالع يافتيم که بهنام ابراهيم زاده کارگر و عضو اين 
خانواده اين کارگر مبارز و حق طلب و .  دستگير و به زندان مخوف اوين انتقال می يابد1389 خرداد 22کميته 

بر طبق . وده اند، نه توانسته اند خبری از او بدست آورندهمکارانش از سه ماه قبل تا کنون با تمام تالشی که نم
 خارج نموده و تا اآلن از او 209اين اطالعيه از يک ماه پيش سپاه پاسداران حامی سرمايه داران بهنام را از بند 

 . خبری در دست نيست
 

ويش عليه نهادهای همبستگی با جنبش کارگری ايران در خارج کشور، ضمن پيشبرد مبارزه هميشگی خ
جمهوری اسالمی سرمايه و جلب همبستگی جهانی طبقه کارگر و سازمانهای مدافع حقوق کارگران و 

زحمتکشان، زندانی نمودن وشکنجه بهنام ابراهيم زاده را محکوم کرده و جمهوری اسالمی را مسئول جان او می 
 . داند

 
 و زحمتکشان می خواهيم که ما را در جهت آزادی ما از همه فعالين کارگري، نهادها و سازمانهای حامی کارگران
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ای طبقاتی خود، نيروی اساسی رهائی جامعه ايران از اوضاع نابسامان کنونی و رژيم ضد انسان جمهوری 

 . اسالمی است
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 مالقات کردندرضا شهابی و بهنام ابراهيم زاده با خانواده های خود در زندان اوین 

 
 رضا 89ور ماه ی شهر11 پنج شنبه :  شهریور آمده است 12بر پایه گزارش دریافتی به روز شمار کارگری در 

 .شهابی و بهنام ابراهيم زاده با خانواده های حود مالقات کابينی کردند
 روز بازداشت و 73پس از این دومين مالقات رضا شهابی و اولين مالقات بهنام ابراهيم زاده با خانواده هایشان 

بنا بر این گزارش برای آزادی بهنام ابراهيم زاده قرار وثيقه یکصد ميليون  . زندان اوین است209جوئی در بند باز
 .تومانی صادر گردیده و بازداشت رصا شهابی به مدت دو ماه دیگر تمدید شده است

بت به وضعيت  نس-اسالو، طبرزدی و بداقی-اظهار نگرانی سه زندانی سياسی 
 جسمی ارژنگ داودی 

سه تن از زندانيان سياسی زندان رجايي شهر با صدور بيانيه ای  :  شهریور گزارش می دهد12 در راديو آلمان
نسبت به وضعيت جسمانی ارژنگ داودي، زندانی سياسي، ابراز نگرانی کرده و خواستار پايان اعتصاب غذای وی 

 روزه ی ۴٩و حشمت اهللا طبرزدی در اين بيانيه ضمن اشاره به اعتصاب غذای منصور اسانلو، رسول بداقی . شدند
اين در حاليست که «اين زندانی سياسی وضعيت جسمانی وی را نگران کننده خوانده و افزوده اند که 
در اين بيانيه که در سايت کميته . »خواسته های اين زندانی سياسی حداقلی و اجابت آن آسان اما ضروری است
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انشجويی دفاع از زندانيان سياسی به چاپ رسيده است تأکيد شده که مسئوالن تا کنون نسبت به د
 .خواسته های ارژنگ داودی توجهی نشان نداده اند

 مجلس استدالل دولت را زیر سئوال برد

ارشی مرکز پژوهشهای مجلس ایران با انتشار گز : ت شهریور آمده اس12به گزارش رادیو بی بی سی در تاریخ 
 درصد دیگر ٣٠ درصد انرژی در این کشور از سوی ثروتمندان و ٧٠استدالل دولت ایران را رد کرده که معتقد است 

 ٣٠به نظر می آید سه دهک باال حتی "بنابر نظر این مرکز وابسته به مجلس، . از سوی بقيه مصرف می شود
 ."ر از آن بهره مند می شونددرصد یارانه ها را نيز مصرف نمی کنند و دهک های ميانی بيشت

 درصد ٣٠ درصد یارانه ها توسط سه دهک باالی درآمدی و ٧٠"مرکز پژوهشهای مجلس به صراحت تاکيد دارد که 
 ."بقيه توسط هفت دهک پائين مصرف می شود، فاقد استدالل الزم است

ون این بود که بخش عمده ای این نظر در حالی مطرح شده که مهمترین استدالل دولت برای حذف یارانه ها تاکن
از مواد سوختی نظير بنزین که با قيمت ارزان از سوی دولت عرضه می شود، توسط کسانی مصرف می شود که 

 .امکانات بيشتری دارند و در مقابل اقشار کم درآمد، مقدار کمی از این مواد سوختی را مصرف می کنند

برای نمونه آقای . ن استدالل از حذف یارانه ها دفاع کرده استمحمود احمدی نژاد در سه سال گذشته بارها با ای
 ٣٠ درصد آن را فقط ٧٠ها را که بيش از   ما مصمم هستيم یارانه " گفت که ١٣٨٧احمدی نژاد اواخر آبان ماه سال 

 از این اما بعضی ها. از نظر ما این عين عدالت است. کنند، در بين آحاد مردم تقسيم کنيم  درصد مردم مصرف می 
 ."کارها ناراحت هستند

 ها را بين مردم توزیع کنيم، گداپروری    گویند اگر یارانه  بعضی ها می"آقای احمدی نژاد خطاب به منتقدان گفت که 
 ." ها از نظر ما عدالت است  اما هدفمند کردن یارانه. است

اه می کند به طوری که در مرداد ماه امسال رئيس جمهور ایران همچنان با این دیدگاه به نحوه توزیع یارانه ها نگ
) برنامه حذف یارانه ها( درصد جامعه باشد لذا اگر این کار٣٠ درصد یارانه ها در خدمت ٧٠چرا باید "در همدان گفت

 ."محقق شود در سرتاسر ایران زمين حتی یک فقير هم پيدا نخواهد شد

 عنوان یکی از حامل های انرژی، بيشتر از سوی برآورد مرکز پژوهشهای مجلس نشان می دهد که بنزین به
 ۵٣حدود (بنابر این گزارش، بيشتر از نيمی  .کسانی مصرف می شود که در ميان اقشار کم درآمد جای دارند

یارانه بنزین توسط خودروهای عمومی مصرف می شود که در خدمت کل جامعه به خصوص مردمی ) "درصد
 ."ه نمی کنندکه از خودروهای شخصی استفاد) است(

عالوه بر این، گزارش مرکز پژوهشها نشان می دهد که استفاده کنندگان از بنزین خودروهای شخصی سهميه 
 و پراید و دیگر خودورهای پرمصرف دارند که 5ای اکثرا از نوع خودروهای نظير پيکان، رنوی پی کی، رنوی 

کارشناسان مرکز پژوهشها تاکيد  ."پائين استاغلب متعلق به طبقات متوسط و "خودروهای پرمصرف هستند که 
اکثرا از طبقات محروم و "دارند که بخشی از بنزین مصرفی را شش ميليون موتور سيکلتی مصرف می کنند که 

 ."متوسط پائين جامعه هستند

) هثروتمندترین بخش جامع(١٠سهم یارانه دهک "این مرکز وابسته به مجلس با این مقدمات نتيجه می گيرد که 
 ."بسيار محدود تر از سایر دهک ها به خصوص دهک های متوسط به پائين است

 داستان ناتمام یارانه ها

 درصد یارانه ها را ثروتمندان مصرف می کنند، ٧٠مرکز پژوهشهای مجلس می گوید این که گفته می شود، 
ینه می کند اما این حجم عظيم ایران ساالنه مبالغ هنگفتی بابت کاالها و خدمات یارانه ای هز . درست نيست

 .نتوانسته تاثير چندانی در وضعيت افراد کم درآمد بگذارد

از نظر دولت، یارانه ها به درستی بين طبقات مختلف توزیع نمی شود و به همين دليل نتوانسته به بهبود وضعيت 
 هزار ١٠٠ تا ٩٠النه بين برآوردهای رسمی نشان می دهد که دولت سا .طبقات کم درآمد در درازمدت منجر شود

به صورت یارانه پرداخت می کند که بخش عمده آن را یارانه مواد ) معادل نود تا یکصد ميليارد دالر(ميليارد تومان 
 .سوختی تشکيل می دهد
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بنابر قانون مصوب مجلس، دولت موظف است که بخشی از یارانه بنزین، گازوئيل، نفت کوره، نفت سفيد، گاز 
بيعی، برق، آب و فاضالب، گندم، برنج، روغن، شير، قند و شکر، خدمات پستی، خدمات هوایی و مایع، گاز ط

 ٢٠در قانون پيش بينی شده دولت در سال جاری از محل افزایش قيمت این کاالها،  .خدمات ریلی را حذف کند
 .درآمد داشته باشد)  ميليارد دالر٢٠(هزار ميليارد تومان 

با تورم ناشی از افزایش قيمت کاالها، نيمی از درآمدهای حاصل از افزایش قيمت، در قرار است برای مقابله 
اختيار خانواده های کم درآمد و فقير قرار بگيرد و بخشی به توليد اختصاص داده شود و بخشی نيز در طرح های 

ده هنوز مشخص نيست با آنکه کمتر از سه هفته تا شروع برنامه حذف یارانه ها باقی مان .عمرانی هزینه شود
که چه مقدار پول به صورت ماهانه به خانوارها داده می شود و قيمت کاالها و خدماتی نظير بنزین، گاز و برق بعد 

 .از حذف یارانه ها چقدر خواهد شد

تا "وجود ندارد و " مسئله پنهانی"این در حالی است که آقای احمدی نژاد گفته در اجرای برنامه حذف یارانه ها 
اما شمس الدین حسينی وزیر اقتصاد چهار روز  ."قبل از اجرا چگونگی و تاثيرات آنرا به مردم اطالع می دهيم

هم اکنون نمی توانم مبلغ و حتی کف و سقف "پيش در آخرین نشست مطبوعاتی خود با خبرنگاران گفت که 
 ." مصلحت نيستیارانه نقدی را با وجود اینکه مبلغ آن را می دانم، اعالم کنم زیرا به

در روز موعود و با دريافت مجوز کارگروه تمام سناريوهای مربوط به هدفمندی يارانه ها را با "آقای حسينی گفت که 
تمام جزئيات اعالم خواهم کرد ولی تا قبل از آن زمان چنين سئواالتی را از من نپرسيد گرچه پاسخ آن را می دانم اما به 

 ."م کنمخاطر مصلحت کشور نبايد اعال

http://www.bbc.co.uk/persian/business/2010/09/100903_ka_subsidies_majlis.shtml 

 خودداری دولت از اجرای قانون بيمه اجباری کارگران ساختمانی 

 
 به خودداری دولت محمود احمدی نژاد از اجرای قانون بيمه اجباری کارگران ساختمانی، با گزارش های مربوط

 .انتقادهايی در ايران موجه شده است
گزارش های مربوط به خودداری دولت محمود احمدی نژاد از اجرای قانون بيمه اجباری کارگران ساختمانی، با 

 خورشيدی به تصويب مجلس شورای اسالمی ١٣٨۶که در سال اين قانون .انتقادهايی در ايران موجه شده است
رسيده بود، در شرايطی به اجرا در نيامده است که بررسی ها نشان می دهد بيشترين خسارات و حوادث 

، آمارهای سال گذشته نشان »مهر« به گزارش خبرگزاری .ناشی از کار در بخش ساختمان و معدن رخ می دهد
اين آمار همچنين . به وجود آمده برای کارگران در بخش ساختمان بوده است درصد سوانح٣۵می دهد که 
خبرگزاری مهر به . درصد نيز منجر به شکستگی می شوند۵٢ درصد اين حوادث منجر به فوت و ١۴حاکيست که 

ی بالغ بر نقل از برآوردهای وزارت کار و امور اجتماعی نوشت که فوت هر کارگر در اثر حوادث ناشی از کار، هزينه ا
به رغم اينگونه آمارها، صدها هزار کارگر ساختمانی به رغم گذشته هشت . ميليارد تومان در پی خواهد داشت۴

دهه، همچنان در انتظار بيمه شدن خود هستند؛ کارگرانی که شمار آنها بر اساس برخی گزارش ها، بيش از يک 
« به نوشته خبرگزاری .د دو ميليون نفر برآورد می شود هزار نفر و بر اساس گزارش های ديگر، حدو٢٠٠ميليون و 

، پيگيری برای بهرمندی کارگران ساختمانی از بيمه اجباری، مهمترين برنامه های رسمی کارگران در هفته »ايلنا
کارگر سال جاری بود که درنهايت، دولت را واداشت تا پس از دو سال از تصويب اين قانون، آيين نامه ای را برای 

اما به نوشته اين خبرگزاری، هنوز چهار ماه بيشتر از ابالغ آيين نامه قانون بيمه شدن اجباری .را ابالغ کنداج
بر اساس گزارش ها، آخرين بهانه ای که . کارگران ساختمانی نگذشته که از متوقف شدن آن سخن رفته است
 شده، معطل ماندن ساخت و ساز در ايران برای خودداری از اجرای قانون بيمه اجباری کارگران ساختمانی عنوان

و افزايش هزينه ساخت و ساز برای کارفرمای دولتی و خصوصی است، که چند هفته پيش در نامه شهرداران 
در همين خصوص، ايرج راد، .کالن شهرهای ايران به رئيس جمهوری اسالمی ايران و اعضای دولت او عنوان شد

نبوه سازی، نيز گفت که اجرای آيين نامه مربوطه به قانون بيمه اجباری رئيس هيئت مديره کانون شرکت های ا
کارگران ساختمانی، چالش هايی را در صنعت انبوه سازی ايجاد کرده و از جمله، باعث افزايش تصاعدی بهای 

از .اما اجرا نشدن اين قانون، انتقادهايی را به همراه داشته است.ساختمانی در بازار راکد کنونی شده است
هيچ مقامی حق : ،  گفت«ايلنا« جمله، حسن صادقی، رئيس مجمع پيشکسوتان جامعه کارگری، به خبرگزاری 

ندارد جلوی اجرای قانون بيمه اجباری کارگران ساختمانی را بگيرد و مخالفان اين قانون را به دليل آنکه تحت تاثير 
آقای صادقی با تاکيد بر اين . دارند، مورد انتقاد قرار دادتفکرات سرمايه داری سوداگرانه بازار و حجره نشينی قرار 

نمی توان « :موضوع که برخورداری کارگران ساختمانی از بيمه اجباری، يک حق قانونی و بنيادين است، افزود
حقوق انسانی را قربانی سود اقتصادی کرد و اگر شهرداران و اعضای شورای شهر دلسوز فعاليت های 

قدرت اهللا عليخانی، نماينده . از هزينه های تحميلی خود به پروژه های ساختمانی بکاهندساختمانی هستند،
قزوين و نايب رئيس فراکسيون کارگری مجلس، نيز در گفت و گو با خبرگزاری ايلنا، از تصميم دولت برای جلوگير ياز 

ه هيچ گام موثری برای بهبود متاسفان: اجرای قانون بيمه شدن اجباری کارگران ساختمانی انتقاد کرد و گفت
بحث و مجادله در مورد بيمه شدن صدها هزار ميليون کارگر ساختمانی در . وضعيت کارگران برداشته نمی شود
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شرايطی صورت می گيرد که اين کارگران، به گزارش خبرگزاری ايلنا، به دليل نبود پشتوانه حمايتی از جمله بيمه، 
اين در حاليست که پس از تصويب قانون بيمه . ن فردای خانواده خود ندارندهيچ اطمينانی از بابت تامين بود

، گفته شد که همه کارگران ساختمانی و خانواده آنها دفترچه بيمه ١٣٨۶اجباری کارگران ساختمانی در سال 
اهند تامين اجتماعی می گيرند و خود کارگران نيز از خدمات بيمه بازنشستگی و ازکار افتادگی برخوردار خو

 .اينها وعده هايی هستند که صدها هزار کارگر هنوز تحقق آنها را به چشم نديده اند.شد

 کارگران و اعدام های دهه شصت
 کميته هماهنگی برای ایجاد تشکل کارگری

 
تاکيد بر اعدام های سياسی دهه شصت به معنی نادیده گرفتن و حتی کم اهميت دادن به اعدام زندانيان 

 زندانيان 80 و 70 و هم در دهه های 1360 تا 1358هم در سال های . س از این دهه نيستسياسی پيش و پ
اما دامنه اعدام های دهه شصت به ویژه . سياسی بسياری اعدام شده اند و این اعدام ها همچنان ادامه دارد

ر مخالفان چنان وسيع و گسترده بود که این اعدام ها به درستی به نماد شدت سرکوب و کشتا1367سال 
با این همه، هر آنچه در اینجا در باره اعدام های دهه شصت . سياسی در رژیم جمهوری اسالمی تبدیل شده اند

 .می گویيم در باره دیگر اعدام های زندانيان سياسی در رژیم جمهوری اسالمی نيز صادق است
: طرح کنيم این است 1367پرسشی که الزم است به مناسبت سالگرد اعدام های دسته جمعی تابستان 

کارگران با اعدام های دهه شصت باید چه برخوردی می کردند؟ برای پاسخ به این پرسش، نگاهی کوتاه به آن 
 .سال ها می اندازیم

 پایان نيافت و پس لرزه های آن زلزله 57 بهمن 22 بالفاصله با به قدرت رسيدن جمهوری اسالمی در 1357انقالب 
در این سال ها، جمهوری اسالمی توانست قدم به قدم، و در هر قدم با .  سال ادامه یافتاجتماعی عظيم تا چند

اقدامی سرکوبگرانه، این پس لرزه ها را مهار کند و بدین سان سرمایه داری ضربه خورده در انقالب را بازسازی و 
ان همچون نهضت آزادی و بدیهی است که این اقدامات سرکوبگرانه بخش هایی از حاکميت آن زم. ترميم نماید

اما منظور ما در اینجا اقدامات سرکوبگرانه معطوف به . حزب خلق مسلمان و نظایر آن ها را نيز شامل می شد
 و سپس 58نخستين اقدام، سرکوب مردم کردستان و ترکمن صحرا در نوروز . مردم معترض و اپوزیسيون است

 بعدی، اشغال سفارت آمریکا بود که سرکوب سراسری کل اقدام.  بود58 مرداد 28لشکرکشی به کردستان در 
هدف جمهوری اسالمی از این . به سرکردگی آمریکا کليد زد» استکبار جهانی«اپوزیسيون را در لوای مبارزه با 

اقدام در عين حال آن بود که، بر بستر نا آگاهی کارگران و فرهنگ سنتی حاکم بر جامعه، بر موج مخالفت کارگران 
 سوار شود و مبارزه ضدسرمایه داری توده – که خود را به صورت ضدیت با آمریکا نشان می داد –مایه داری با سر

 1359اقدام مهم تر دیگر، جنگ با عراق در شهریور . های کارگر را به مبارزه با مدرنيسم و سکوالریسم تبدیل کند
، هدف آن این »جنگ، تا رفع فتنه در عالمجنگ، «بود که، صرف نظر از کشورگشایی جمهوری اسالمی با شعار 

فضای سرکوب سياسی در جامعه را تشدید کند و بدین سان کارگران » استکبار جهانی«بود که به بهانه جنگ با 
اقدام دیگر، که همان موضوع مورد بحث ماست، حذف . انقالب کرده را از پيگيری مطالبات خویش منصرف نماید

ن مجاهدین خلق و احزاب و سازمان های چپ از صحنه سياست و نه فقط حذف کامل اپوزیسيون شامل سازما
 .سياسی بلکه حذف فيزیکی و نسل کشی این مخالفان از طریق دستگيری و اعدام دسته جمعی آن ها بود

توجيه جمهوری .  به اوج خود رسيد1367 شروع شد و در تابستان 1360اعدام های دهه شصت از تير ماه سال 
اگر . چنين نبود. رای این اعدام ها آن است که اعدام شدگان همه معارض و محارب و برانداز بودنداسالمی ب

براندازی را اقدام مسلحانه برای سرنگونی رژیم بدانيم، جز مجاهدین خلق و یکی دو سازمان و گروه چپ، دیگر 
ن احزاب و سازمان ها نظير حزب برخی از ای. سازمان ها و احزاب و گروه های چپ دست به اسلحه نبرده بودند

می » ضدامپریاليست«و » دموکرات«توده و اکثریت فدایی نه تنها برانداز نبودند بلکه جمهوری اسالمی را 
می دانستند و اعضای آن ها را » ضدانقالب«دانستند، از آن سخت حمایت می کردند، سازمان های مخالف آن را 

سازمان های دیگر چپ نيز با آن که . ه سالح سنگين را مطالبه می کردندلو می دادند و تجهيز سپاه پاسداران ب
. می ناميدند اما در مبارزه با آن دست به اسلحه نبرده بودند» ارتجاعی«و » ضدانقالبی«جمهوری اسالمی را 

حال  اعدام شدند همه زندانيان سياسی ای بودند که در 67مهم تر از این، چندین هزار نفری که در تابستان 
سپری کردن دوران محکوميت خود بودند و طبعا نمی توانستند در حال جنگ مسلحانه با جمهوری اسالمی 

مجاهدین خلق به دليل عدم اعتقاد به جمهوری اسالمی : آنان همه صرفا به دالیل اعتقادی اعدام شدند . باشند
بنابراین، اتهام . ی به خدا و اسالم و قرآنو قانون اساسی آن، و چپ ها هم به این دليل و هم به دليل بی اعتقاد
توجيه جمهوری اسالمی برای اعدام . براندازی و محاربه در مورد اینان به هيچ وجه نمی توانست صادق باشد

 ورود مسلحانه مجاهدین خلق از عراق به داخل خاک ایران به قصد براندازی جمهوری اسالمی پس 67های سال 
اوال، بر . اما این فقط یک بهانه بود.  ملل توسط ایران و پایان جنگ ایران و عراق بوداز پذیرش قطع نامه سازمان

 ، این کشتار پيش از عبور 67اساس شواهد و قرائن ارائه شده توسط زندانيان جان به در برده از کشتار سال 
نی در پاسخ به حمله براندازانه ثانيا، اگر اعدام مجاهدین زندا. مجاهدین از مرز ایران و عراق تدارک دیده شده بود

 مجاهدین خلق بود، چپ ها که اکثرشان با این اقدام مجاهدین مخالف بودند چرا اعدام شدند؟
 بی تاثير نبود، 67واقعيت این است که، اگر چه پذیرش قطع نامه و شکست ایران در جنگ در اعدام های سال 

 از ميان برداشتن نسل هرگونه رقيب سياسی از سر راه  ادامه اعدام های پيشين و با هدف67اعدام های سال 
و بدین سان هموار کردن راه برای آغاز دوران ترميم و بازسازی سرمایه داری به شيوه اسالمی بود، دورانی که 

یک دليل اصلی این . و باید اذعان کرد که جمهوری اسالمی در این امر موفق بود. نام گرفت» سازندگی«بعدا 
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این طبقه نه تنها از . طبقه کارگر: ف طبقه ای بود که دوران جدید در واقع عليه آن شکل گرفت موفقيت، ضع
تشکل ضدسرمایه داری و سراسری خود محروم بود بلکه تا حدود زیادی به سياهی لشکر جناح رفسنجانی و 

را در قانون » کارگر «خانه کارگر در مقابل جناح متحجرتر راست سنتی تبدیل شده بود، که می خواست حتی واژه
طبقه کارگر نه تنها نتوانست سرمایه داری ضربه خورده در انقالب را زیر ضربات . تغيير دهد» کارپذیر«کار به واژه 

و ترميم این سرمایه داری تن در داد، همان گونه که پيشتر به » سازندگی«خود بگيرد و به زانو درآورد بلکه به 
در چنين فضایی، واکنش طبقه . نی آن ها با شوراهای اسالمی تن در داده بودانحالل شوراهای خود و جایگزی

اما سکوت طبقه کارگر در مقابل این . کارگر در مورد اعدام های دهه شصت چيزی جز سکوت نمی توانست باشد
 درست است که احزاب و سازمان هایی که در دهه شصت سرکوب. اعدام ها به هيچ رو شایسته این طبقه نبود

شدند سنگ خود را به سينه می زدند و مبارزه شان با جمهوری اسالمی جنگ قدرت از موضع سرنگونی طلبی 
فراطبقاتی بود و ربطی به مبارزه طبقه کارگر با نظام سرمایه داری نداشت، اما آن ها به هيچ وجه مستحق 

عاليت سياسی دفاع می کرد، بی آن که سرکوب و اعدام نبودند و طبقه کارگر باید قاطعانه از حقوق آن ها برای ف
 .زیر پرچم هيچ یک از آن ها برود

بدیهی است که در دهه شصت، به ویژه در آغاز آن، مخالفت با اعدام نمی توانست از موضع مطالبه الغای 
مجازات اعدام به طور کلی صورت گيرد، چرا که در آن زمان این مطالبه حتی برای پيشرو ترین بخش های طبقه 

این اعدام . اما برای مخالفت با اعدام های دهه شصت هيچ نيازی به طرح این مطالبه نبود. ارگر نيز مطرح نبودک
ها حتی بر اساس قوانين خود جمهوری اسالمی نيز محکوم بودند و باید توسط طبقه کارگر و تمام آزادی خواهان 

ساسی و قرآن و اسالم و خدا معتقد نبودند، اعدام کسانی که به جمهوری اسالمی و قانون ا. محکوم می شدند
اعدام کسانی که مخالف جمهوری اسالمی بودند اما دست به اسلحه برای برانداختن رژیم نبرده بودند، اعدام 

کسانی که اعضا و هواداران جریانات سياسی مسلح برانداز بودند اما در زندان و در حال گذراندن دوران محکوميت 
د و حتی اعدام کسانی که دست به اسلحه برده بودند اما در جریان جنگ با جمهوری خود به سر می بردن

اسالمی به اسارت درآمده بودند و باالخره اعدام همه این زندانيان سياسی بدون برگزاری هيچ گونه دادگاه علنی 
ی بسته با ایجاد صف در پشت درها) از نوع دادگاه های خلخالی( و حداکثر برگزاری دادگاه های چند دقيقه ای 

واحد و متحدی متشکل از دادستان و حاکم شرع و نماینده وزارت اطالعات در مقابل متهم بدون وکيل و بدون 
حضور هيئت منصفه همه و همه نقض آشکار و عریان ابتدایی ترین حقوق شهروندان در مورد فعاليت سياسی و 

یل، طبقه کارگر باید سرکوب و اعدام های دهه شصت را محکوم به تمام این دال. دفاع آنان از خود در دادگاه است
می کرد و خواهان آزادی تمام زندانيان سياسی می شد، بی آن که این محکوميت و این مطالبه را به سمت 

طبقه کارگر در آن زمان نتوانست این . گيری سياسی له یا عليه مواضع احزاب و سازمان های سياسی گره بزند
 آیا اکنون نيز نمی تواند؟. کار را بکند

 

 مادران تحقير شده و آودآان ناايمن ثمره شيوع ازدواج موقت 

عضو انجمن حمايت از حقوق آودآان  :  آمده است 89 شهریور 13 ایلنا در –به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران 
 مي آند، ثمره ازدواج موقت در فارغ از اينكه ثبت ازدواج موقت در صورت باردارى تكليف آودآان را روشن: گفت

 . ناسالم و مادران تحقير شده استآشور مطابق با موادى از اليحه حمايت از خانواده، آودآان ناايمن و 
به گزارش خبرنگار ايلنا، شيوا دولت آبادى در آخرين جلسه ماهانه انجمن حمايت از حقوق آودآان آه به بررسى 

قوانين «: روى آودآان اختصاص داشت، با اشاره به يك جمله قديمى تاآيد آردتاثير اليحه حمايت از خانواده بر 
 ، به طورى آه تغيير قوانين، همان تغيير فرهنگ است و اين جمله معروف و قديمى مي تواند »فرهنگ ساز هستند

 . ر سطح جامعه باشد از خانواده داز بزرگترين داليل و راهنما براى درك نابجا بودن تعدادى از بندهاى اليحه حمايت
از نظر تعاريف روانشناسي، زنان و احساس يگانگى در آنها مهم ترين حس در آنان است آه به زنان : او ادامه داد

به طورى آه بندهايى از اين اليحه با مجاز دانستن ازدواج موقت و چندهمسرى حس يگانه . امنيت روانى مي دهد
تباط مادر ناايمن، تحقيرشده، فهميده نشده و مادرى آه هر زمان شاهد بودن را زير سئوال مي برد؛ در همين ار

فراموش شدن هويتش در يك ارتباط تنگاتنگ است، نمي تواند در قبال آودك خود نيز به درستى ايفاى نقش آند، 
تى با ده شرط زير سئوال چرا آه يگانگي اش در اساسي ترين ارتباط آه همان رابطه زناشويى است، به راح

 . مي رود
ابتدا بايد تعريف ما از : در جامعه خاطر نشان آرد» خانواده«دولت  آبادى روانشناس با اشاره به لزوم بررسى تعريف 

باشد و خانواده نيز بر »  دو نفر«چرا آه اگر ازدواج بر مبناى زوج بودن . تعريف و بازنويسى شود» خانواده«آلمه 
 . خانواده را متزلزل مي آندنيان پايه ازدواج زوجين، چندهمسري، ب

قوانين اعالم مي آند آه پايه و اساس همه چيز خانواده بوده، رآن : عضو انجمن حمايت از حقوق آودآان گفت
اصلى جامعه خانواده است، بهشت زير پاى مادران است، اما با مسائلى مواجه مي شويم آه، در جامعه و عرف 

 . امعه فاجعه بيافريندتواند در جضرورتى ندارد و رواج آن مي 
دولت آبادى از بنيانگذاران انجمن حمايت از حقوق آودآان با اشاره به اينكه معضالت زيادى گريبانگير جامعه و 

بررسى لزوم : جوانان شده آه الزم است آه قبل از هر گونه اليحه در مورد آنها تصميم گيرى شود، تصريح آرد
آه همگى بنيان خانواده را تهديد مي آند از ضروريات .... معضل ازدواج و تحكيم خانواده، داليل گسترده طالق، 

ر مي رود آه چندان ضرورت اما متاسفانه وقت هاى طاليى براى بررسى مواردى در آشور هد. امروز آشور است
 . ندارد
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 بوده و مفهوم خانواده برخى از مسائل و مواد اليحه حمايت از خانواده، از نظر حرمت خانواده ناپسند: او ادامه داد
را زير سئوال مي برد، اما در عين حال به جاى طرح چنين مباحثى الزم است تا بررسى شود آه چرا ازدواج در 

 . اين اندازه معضل آفرين شده استآشور تا 
ورده اى ناايمن و ضربه خ» از نظر روانى«به گفته اين روانشناس، قربانيان ازدواج موقت در آشور، آودآان ناسالم 

هستند آه در محيط مطمئن رشد نكرده اند؛ همچنين اين آودآان حتى نمي توانند در سنين آودآى با يك الگوى 
 .  آه ارآان خانواده را بلرزاندپدر يا مادر همانندسازى آنند، چرا آه پدر به راحتى اين اجازه را داشته

مطابق با اظهارات : ارج از آشور زندگى مي آرده، گفتاو در ادامه با اشاره به اظهارات يكى از مادران آه در خ
افرادي، با وجود آنكه اعالم مي شود بهشت زير پاى مادران است، اما معلوم نيست آه با وجود چنين تدابيرى در 

 . اليحه و قوانين چه زمانى قرار است آه اين بهشت به مادران داده شود

  هزار تومان باال رفت 5قيمت انواع سکه 

 هزار 5رئيس اتحاديه کشوری طال و جواهر از افزايش :  شهریور آمده است 13 در مهر گزارش خبرگزاری دولتی به
 . تومانی قيمت انواع سکه در روز جاری نسبت به اوايل هفته گذشته خبرداد

، سکه  هزار تومان319محمد کشتی آرای در گفتگو با مهر قيمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قديم را 
 .  تومان اعالم کرد500 هزارو 79 هزار تومان و ربع سکه را نيز 155 هزار تومان، نيم سکه را 310طرح جديد را 

 تا 500قيمت هر قطعه از انواع سکه نسبت به روز پنج شنبه گذشته : رئيس اتحاديه کشوری طال و جواهر افزود
 . تومان افزايش يافته است هزار 5هزار تومان و نسبت به قيمت اوايل هفته گذشته 

 تومان و قيمت هر اونس طالی جهانی را 200 هزار و 31 عيار را نيز در بازار امروز 18وی قيمت هر گرم طالی زرد 
 .  دالر ذکر کرد247يکهزارو 

کشتی آرای با بيان اينکه پيش بينی می شود روند صعودی قيمت سکه و طال نرم و آهسته ادامه داشته باشد، 
 .بخشی از افزايش قيمتها با توجه به نزديک شدن به عيد سعيد فطر رخ داده است:  کردتصريح

 گزارشی در مورد برنامه شب محمود صالحی در فرانکفورت 
 

تدارک " هسته کمونيستی"ای را که جمع کوچک ما   در دانشگاه فرانکفورت برنامه2010 آگوست 28روز شنبه 
محمد " اوليه و بسيار قوی اين حرکت را ما عالوه بر خواست خودمان، از متن انگيزه. ديده بود، به اجرا در آمد

 . گرفتيم" از زخم قلب محمود صالحی"تحت عنوان " قراگوزلو
طبقه کارگر نياز به قلب و قلم و زبان . زنده باد قلم، زنده باد قراگوزلو و زنده باد ادبياتی که در ما اين شور را آفريد

 .  شورهايی را راه بياندازدخودش دارد، تا چنين
ما دست بکار شديم و رفقای بسياری را هم در جريان گذاشتيم، تا تجليل از زحمات طبقه خودمان را تحت 

 . ای به اجرا در آوريم برنامه
 اين برنامه که تدارک و برنامه ريزی آن بيش از يک ماه و نيم به درازا کشيده بود، با تالش جمعی از رفقا و از جمله

 . با موفقيت بسر انجام رسيد"  فرانکفورت- سوسياليستی�کميته فعالين کارگری "رفقای 
 : توضيحاتی ديگری را که می شود در مورد اين برنامه داد بشرح زير است

محمود "ما اين برنامه را برگذار نموديم، تا از زحمات طبقه خودمان و تالشگرانش، از جمله : مناسبت برنامه
زنان  انديشان و قلم از او و همدوشان و هم. از محمود صالحی و همراهانش. دانی کنيمقدر " صالحی
 . امان طبقه

آنانی که چشم . تجليل از پويندگان خستگی ناپذير راه انسانيت و سوسياليسم. اين برنامه تجليل از زندگان بود
 . داری نيست اندازشان جز محو واقعی سرمايه

 . وانی دو تن از شاعران شهر فرانکفورت، سياوش ملکی و مجيد خرمی آغاز کرديمما اين تجليل را با شعر خ
با طرح . قسمت بعدی برنامه ما يک ميزگرد با حضور دو تن از رفقای فعال در عرصه مسائل سياسی و کارگری بود

ی فعال را در ارتباط با سوآل از ميهمانان برنامه و با دخالتگری ساير شرکت کنندگان در روند ادامه آن، ما يک گفتگو
 . مسائل کارگری به پيش برديم

و ضمنا دعوت شدگان رفيقمان سعيد از فرانکفورت بود و .  دقيقه ادامه داشت45 ساعت و 1اين ميزگرد حدود 
رفيق ديگرمان بهروز فراهانی بود، که بخاطر مناسبت برنامه با کمال ميل دعوت را پذيرفته و از پاريس به 

 . د، تا در اين برنامه با ما مشارکت و همراهی نمايد فرانکفورت آم
، )کمانچه(دلير کمانگر: پس از پايان ميزگرد و يک استراحت کوتاه، قسمت دوم برنامه به دست سه هنرمند جوان

 . سپرده شد) گيتار(، و سياوش ملکی )گيتار(کاوه 
 . تارها جانمان را تازه تر کردبعد از گفتگويی زنده و گرم، کشيدن آرشه بر کمانچه و زخمه بر گي

ای نيز   دقيقه11در اين برنامه تالش ما اين بود، که راس ساعت اعالم شده برنامه را شروع کنيم، اما تاخيری 
باالخره گريبان ما را گرفت و مشکل ديگر ارتباط زنده و تلفنی با خود رفيق محمود صالحی بود، تا پيامی به 

 . به دليل دشواری تماس بناگزير از آن صرف نظر کرديمحاضرين در برنامه بدهد، که 
اش تا کنون بوده، چيزی که ما در اين برنامه  اما پيام محمود، زندگی و مجموعه عملکرد او در طول زندگی

 : بدينگونه به آن اشاره کرديم
يه شرايط سخت از کارگرانی است، که هميشه عل.  سالگی وارد بازار کار شده است6/7محمود صالحی از سن "
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کار و مشکالتی که سرمايه داری در ايران عموما در رابطه با کارگران و کال جامعه ايجاد کرده، اعتراض نموده 
 . است

همراه و همرزم کم نداشته . او و بسياری ديگر همچون خود او به هر دری زده اند، تا شايد راهی به زندگی بيابند
نی که اين چراغ را برافروخته نگهداشته برای آينده و يک زندگی انسانی و خوشبختانه هنوز هم کم نيستند کسا

 . تالش می کنند
محمود صالحی اکنون يکی از چهره های شناخته شده جنبش کارگری است و ميدانيم که معموال چنين چهره 

 . شدنی چه عوارض و عواقب اجتماعی در پی دارد
آنها . اند، تا الاقل سنديکای خبازان شهر سقز را بوجود آورندمحمود صالحی و همراهانش سالهاست که کوشيده 

اکنون تحت تشکالت ديگری در تعدادی از شهرهای ديگر ايران می کوشند، ايجاد همصدايی و حرکت به پيش 
 . کنند

داری تا کنون سهميه زندان و شکنجه  چنانکه می دانيم، او هم مثل بسياری از استثمار شدگان جامعه سرمايه
 . ها را پرداخته است انواع جريمهو 

اش که خوشبختانه همواره سرسخت و پرتالش بوده، متاسفانه دچار شرايط سخت  و حاال هم مثل روحيه
 ." بيماری کليه شده، کليه هايی که بارها و تعمدا توسط بازجو به آنها مشت کوبيده شده است

رامی داشتيم و خواهيم کوشيد، تا پس از اين نيز اين ما تالش اين عزيزان را با همنوايی حاضرين در برنامه گ
محمود صالحي، محمد قراگوزلو، : تنها در اين بزرگداشت جای خود اين عزيزان. تالش جمعی را پيگيری نمائيم

 . محمد عيدی پور، و جالل حسينی و بسياری ديگر خالی بود
 اين برنامه ما در عين حال که در کار تجليل بخشی جا دارد به عنوان يک مورد در اين گزارش هم يادآوری کنيم، در

 ساله دو تن از 9ی عزيزمان، دوقلوهای "و پريا" گاليا"از وجود خود بوديم، اما متاسفانه سوگوار از دست رفتن 
از اينرو جای خالی اين عزيزانمان هم در ميان جمع و در . در جريان يک تصادف هم بوديم" ب"و " ف"رفقای خوبمان 

 .  ما بشدت احساس می شدکنار
 با درودهای صميمانه 

 هسته کمونيستی"

  نفر از اعضای هيات علمی دانشگاه تهران در سال جاری ۴٠بازنشستگی 

معاون ادارى و مالى دانشگاه تهران از بازنشستگى  :  شهریور گزارش می دهد 13 در تاریخ دانشجو نيوزسایت 
تمامى اين افراد مطابق : ابتداى سال تاآنون خبر داد و خاطرنشان آرد نفر عضو هيات علمى دانشگاه از ۴٠حدود 

 . ضوابط و مقررات مربوطه بازنشسته شده اند و هيچ گونه اقدام غيرقانونى در اين زمينه صورت نگرفته است
 برخى از اين اساتيد بازنشسته با اصرار خودشان و درخواست مكرر به: به گزارش ايسنا، حسين مقيمى افزود

 سال سابقه، داراى مرتبه استاديارى بوده و طبق ٣٠افتخار بازنشستگى نايل شده اند و برخى ديگر نيز با بيش از
 . قانون بايد بازنشسته مي شدند

 سال سابقه شود ٣٠دانشگاه تنها در صورتى مي تواند مانع از بازنشستگى استادياران با بيش از: وى تاآيد آرد
ه مجوز يكساله دريافت آند آه در يك فرايند طوالنى و با ذآر توجيهات قوى و مستدل آه از هيات امناى دانشگا

 . امكان تمديد يكساله وجود دارد
وى با بيان اينكه دانشگاه تهران در يك سال گذشته حدود يكصد و پنجاه عضوهيات علمى جديد جذب آرده است، 

است آه دانشگاه تهران در آمتر دوره اى شاهد » يك به چهار«نسبت خروجى هيات علمى به ورودى : اظهارآرد
 . چنين رشد قابل توجهى بوده است

هيچ آس نمي تواند : مقيمى با تاآيد بر اينكه نبايد به بحث بازنشستگى اساتيد نگاه سياسى داشت، تصريح آرد
 آند و دانشگاه بدون استناد به قوانين و مقررات و بر اساس سليقه شخصي، اقدام به بازنشسته آردن اساتيد

 .تهران نيز همواره بر اساس قانونمدارى در اين زمينه گام برداشته است 

 تجمع تعداد زيادي از معترضان نتايج آزمون استخدامي آموزش و پرورش در ساري

 
تعداد زيادي از اين معترضان  :  آمده است 89 شهریور 13 ایلنا در –به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران 

باني بودند آه از سهميه شاهد و ايثارگر نيز برخوردار بودند آه عنوان مي آردند با توجه به تاثير سهميه داوطل
 .شاهد و ايثارگر تعداد آمي از آنها در اين آزمون قبول شده اند

تان تعداد زيادي از داوطلبان آزمون استخدامي وزارت آموزش و پرورش در اعتراض به نتايج اين آزمون در مرآز اس
 .مازندران دست به تجمع زدند

به گزارش خبرنگار ايلنا در ساري، اين معترضان با حضور در محل آموزش و پرورش استان مازندران در اعتراض به 
 .آنچه نتايج نادرست آزمون استخدامي آموزش و پرورش مي ناميدند، دست به تجمع زدند

رسال آارنامه هاي اين آزمون به داوطلبان اعتراض داشتند و همچنين معترضين نسبت به نحوه اعالم نتايج و عدم ا
اين در حالي بود آه مسئوالن آموزش وپرورش استان مازندران تنها به توزيع فرم هاي اعتراض در بين داوطلبان 

 .آزمون استخدامي وزارت آموزش و پرورش پرداختند
ند آه از سهميه شاهد و ايثارگر نيز برخوردار بودند آه به گزارش ايلنا، تعداد زيادي از اين معترضان داوطلباني بود
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عنوان مي آردند با توجه به تاثير سهميه شاهد و ايثارگر تعداد آمي از آنها در اين آزمون قبول شده اند و در مقابل 
 .دآساني قبول شده اند آه حتي دوره تحصيلي خود را تمام نكرده اند و در حال تحصيل در دوره آارشناسي هستن

 رسيدگي به وضعيت معترضان آزمون استخدامي در اسرع وقت
مقتضي است در اسرع وقت آميته مذآور با دبيري رئيس امور اداري استان نسبت :در اين بخش نامه آمده است

به بررسي اعتراضات معترضين تشكيل شود تدبيري انديشيده شود تا افراد معترض در اولين فرصت پاسخ اعتراض 
 .افت نمايندخود را دري

وزارت آموزش وپرورش با ابالغ بخش نامه اي فوري به تمامي استانها خوستار تشكيل آميته اي در اسرع وقت 
براي رسيدگي به وضيعت معترضان آزمون استخدامي وزارت آموزش وپرورش و تهيه فرم مشخص توسط استان 

 .شد
جه به اعالم نتايج پذيرفته شدگان نهايي آزمون با تو:به گزارش خبرنگار ايلنا، در اين بخش نامه آمده است

 مقتضي است در اسرع وقت آميته 8/6/89 -22/38428/710 بخشنامه شماره 9استخدامي و به استناد بند 
مذآور با دبيري رئيس امور اداري استان نسبت به بررسي اعتراضات معترضين طبق فرم مشخص آه توسط آن 

و تدبيري انديشيده شود تا افراد معترض در اولين فرصت پاسخ اعتراض خود را استان تهيه مي شود اقدام نموده 
 .دريافت نمايند

 
 در آستانه اخراج)مبين(رانندگان شرکت مخابرات

 
 سال تحت نظارت این شرکت ١٠ رانندگان پيمانی تحت نظارت شرکت تک تاکسی که حدود –آسمان دیلی نيوز 

این موضوع سبب نارضایتی و نگرانی این , ستانه اخراج و بی کاری قرار دارنددر مخابرات مشغول به کار بودند در آ
 .رانندگان شده است

علت اصلی این موضوع حضور یک شرکت پيمانکار در زمينه حمل نقل و وابسته به سپاه پاسداران است که این 
 .شرکت در صورت برنده شدن قرار است تمام پرسنل شرکت تک را برکنار کند

 
 »اهل سنت« هزارمعلم و قوانين جدید آموزش وپروش عليه مدیران١٢٠اخراج 

 
 هزار نفر ازآنان در ١٢٠ گزارشهای نگران کننده ای در مورد وضعيت وخيم معلمان در ایران که –آسمان دیلی نيوز 

ان از گزارش می دهد، تعدادی از معلم” ACO“خبرگزاری . این هفته از کارشان برکنار شده اند، منتشرشده است
استانهای مختلف ایران از جمله سمنان، رشت و آذربایجان شرقی در بيرون ساختمان مجلس برای نشان دادن 

ِ                                       اعتراض خود در پایان دادن  بدون دليل به استخدامشان جمع شده بودند یکی از معلمان در یک مصاحبه بيان کرد، .                        
 از طی مراحل مختلف گزینش قرارداد بسته بود  هزار معلم بعد١٢٠آموزش و پرورش در طی چند سال گذشته با 
او اضافه کرد دليل ارائه شده برای اخراج آنان این بوده که آنها به طور . و حاال به راحتی می گذارد که اخراج شوند

معلمان ایرانی عليرغم نقش مهمشان در همه ی . آزمایشی برای استخدام گرفته شده بودند و حاال باید بروند
معه، سالهاست که حداقل حقوق را دارند و اغلب درگير اعتراضات برای اثبات مسائل معيشتی شان بخشهای جا

حقوق و وضعيت معلمان در ایران بيشتر مورد اضطرار قرار می گيرد چرا که یک سری قوانين جدید از . هستند
ای مدیریتی در ایران سوی آموزش و پرورش اعالم شده، از جمله آن که هيچ فرد سنی اجازه ی داشتن پست ه

این گزارش هفته ی گذشته منتشر شد و به استانهای سراسر ایران از جمله تعدادی از استانهای . را ندارد
ازآنجائيکه حوادث اخيرنه تنها آینده ی سيستم . شرقی و غربی که کل ساکنان آن سنی می باشند، ابالغ گردید

د وخامت وضعيت حقوق بشر در ایران می شود، بسيار نگران آموزشی کشور را تهدید می کند، بلکه باعث تشدی
 .کننده است

 !!صفرا فزود» مالکيت دولتی«سرکنگبين 
 

  :  شهریور آمده است 14 در تاریخ گی برای ایجاد تشکل کارگریکميته هماهنبه گزارش 

 ، پس از دوسال مبارزه کارگران الستيک البرز برای جلوگيری از تعطيل کارخانه و مطالبه 1387در سال 
دستمزدهای معوقه خود، سرانجام این کارخانه، که قبال توسط دولت به بخش خصوصی فروخته شده بود، به 

جلوگيری از تعطيل کارخانه البته یک دستاورد مبارزات کارگران .  مدیریت وزارت صنایع درآمدمالکيت دولت و
اما در آن زمان، کارگران در عين حال در مورد انتقال مالکيت کارخانه به دولت سخت توهم . الستيک البرز بود

ی که این کارگران بر آن پای می  یکی از مطالبات87داشتند، به طوری که در تجمع مقابل وزارت کار در مهر ماه 
اینک پس از حدود دو سال از دولتی شدن مالکيت کارخانه، . فشردند همين انتقال مالکيت کارخانه به دولت بود
به نامه زیر از سوی جمعی از کارگران الستيک البرز، که در . داد کارگران از دست مالکان دولتی درآمده است

 :وجه کنيد سایت تابناک منتشر شده است، ت
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 .شش سال از واگذاری شرکت بزرگ الستيک البرز به بخش خصوصی گذشت«
بخش خصوصی که هيچ گونه اطالع و سوادی نسبت به صنعت تایر نداشته و باعث شد شرکتی با سابقه پنجاه 

 شش ساله و توليد روزانه هشتاد و پنج تن تایر و تيوب به خاک ذلت نشيند و عمال توليد شرکت طی مدت این
 .سال به ميانگين صفر برسد

 :  از جمله بدهی های فراوان
 صد و بيست ميليارد تومان به بانک سپه
 بيست ميليارد تومان به بانک کشاورزی

 دوازده ميليارد تومان به اداره تامين اجتماعی
 هشت ميليارد تومان بدهی به شرکت های آب، برق، گاز

 .اوردهای واگذاری این شرکت به بخش خصوصی نا آگاه بوده استو چندین ميليارد تومان بدهی کارگری دست
اکنون پس از تالش های بسيار و پيگيری های فراوان جناح های کارگری سرانجام حدود دو سال است که هيات 

 .حمایت از صنایع از سوی وزارت صنایع اداره شرکت را به دست گرفته است
ه با برجای گذاشتن ميلياردها تومان بدهی نهایتا با دخالت شورای گروه اول این هيات بعد از گذشت پانزده ما

 .تامين استان تهران و نهادهای دلسوز کارگری جای خود را به هيات دوم داد
کار خود را آغاز نموده با وعده سرمایه گذاری و پرداخت کليه ) 1389(این گروه نيز که از اردیبهشت ماه امسال

د اما نهایتا آنچه مشاهده می شود توقف توليد، نابسامانی اوضاع شرکت و افزایش دیون کارگری پا به جلو نها
 .بدهی های شرکت می باشد

حدود دو ماه قبل اعالم نمودند که قصد دارند با فروش بخشی از ماشين آالت شرکت حقوق معوقه کارگران را 
 .پرداخت نمایند

 .ن محقق نگردیداین موضوع با پيگيری نهادهای کارگری و امنيتی استا
این کار بار دیگر از طرف مدیریت شرکت در روز سه شنبه هفته گذشته در شرف انجام بود که با اطالع رسانی به 

 .موقع ، از طرف مسئوالن وزارت کار جلوی این اقدام گرفته شد
 :حال پرسش اصلی این است

 که به جای توليد، با فروش ماشين آالت آیا راهکار وزارت صنایع و در پس آن هيات حمایت از صنایع این است
 حقوق کارگران را پرداخت کنند؟

  و اوضاع معيشتی کارکنان شرکت اطالعی دارند؟ آیا مسئوالن از زندگی
 اگر اطالع دارند پس چرا اقدام درستی صورت نمی گيرد؟

 چه کسی مسئول است؟
 »حقيقتا چه کسی مسئول است؟

 
 ه حقوق معوقه را دریافت نکرده اند ما١۵کارگران کارخانه نقش ایران 

 
عالوه بر .  ماه حقوق معوقه خود را دریافت نکرده اند ١۵ کارگران کارخانه نقش ایران درقزوین –آسمان دیلی نيوز 

 سال حق بيمه خود را طلب دارند که به آنها هنوز پرداخت نشده ۵آن عيدی و پاداش دو سال گذشته و همچنين 
 .است 

 کارگر بود ١٢٠٠ ساخته شده و دارای ١٣۵۴ران که سابقا به نام مولن روژ شناخته ميشد در سال کارخانه نقش ای
توليد ميکرد و بعد از خصوصی سازی دچار بحرا ن .. زیر صندلی و , فرش ماشينی , موکت نمدی , که موکت 

 .وقه شان را طلب دارند  ماه حقوق مع١۵ کارگر باقيمانده اند که ۶٠تنها ,  نفر ١٢٠٠گردیده واکنون از آن 

 
 تعطيل شدن کارخانه پالستيک سازی در شهر ک صنعتی سليمی

 
 کارخانه پالستيک سازی در شهر ک صنعتی سليمی درتبریز تعطيل ٨٩٫۶٫٧ روز یکشنبه –آسمان دیلی نيوز 

 . کارگر آن به مرخصی فرستاده شده اند ۶٠شده و 
ا به دنبال بحرانی که همه کارخانه ها وواحد های توليد ی را دربر ام, این کارخانه صنایع پالستيک توليد ميکرد 

 .کارگران این کارخانه از بابت آینده شغلی خود نگران ميباشند , این کارخانه هم تعطيل شد , گرفته 

 
 عوامل بحران در واحدهای توليدی پالستيک سازی

 
تيک سازی کمبود نقدینگی وعدم دسترسی  یکی از مشکالت اصلی واحدهای توليدی پالس–آسمان دیلی نيوز 

توليدکنندگان این واحدها مجبورند که مواد اوليه خودرا با قيمت چند برابراز . به مواد اوليه از کانالهای دولتی است 
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بازار به اصطالح آزاد تهيه بکنند وهمين امر باعث ميشود که هزینه توليد باال ميرود وعمال اجناس تهيه شده هم با 
همين موضوع باعث کاهش فروش برای توليد کنندگان و در نتيجه افت توليد , گرانتری وارد بازار ميشودقيمت 

از جمله پيامدهای این دوررکود کاهش زمان اضافه کاری برای کارگرانی است که به پول . وبيکاری کارگران ميشود
 .اضافه کاری برای گذران زندگی خود نياز دارند

 که درکار توليد مواد واقالم پالستيکی مثل لوله های پالستيکی آب تاثير جدی گذاشته از جمله عوامل دیگری
نقش دالالن وباندهایی است که به راحتی وبا قيمت ارزانتری ميتوانند با حمایت دولت مواد اوليه را تهيه بکنند 

 اوليه را با قيمت آزاد تهيه درصورتی که واحدهای توليدی که نخواهند وارد این باندها بشوند مجبورند که مواد
 بکنند

 
 :معاون استاندارقزوين

  نفر از آارآنان دولت متقاضي انتقال به قزوين مي باشند 1200

 
 نفر از آارمندان وزارت خانه ها 1200  :  آمده است 89 شهریور 13 ایلنا در –به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران 

 .متقاضي انتقال به قزوين هستندو سازمان ها ي دولتي مستقر در تهران 
به گزارش اداره روابط عمومي و امور بين الملل استانداري، عباسعلي درافشاني در جلسه :خبرگزاري ايلنا-قزوين

پيرو بخشنامه دولت درخصوص انتقال آارآنان از آالن شهرها : شوراي اداري استان با اعالم اين خبر اظهار آرد
 . نفر براي انتقال به استان قزوين ثبت نام آرده اند1200 و استانها تاآنون بويژه تهران به ساير مناطق

این تقاضاها، فرصت مناسبي براي مديران دستگاه هاي اجرايي مي باشد تا با توجه به آمبود نيروي : وي افزود
قاضيان انساني و خالي بودن پست هاي سازماني خود نسبت به جذب نيروهاي متخصص و ماهر از بين اين مت

 .پيگيري هاي الزم را داشته باشند
 درصد از متقاضيان انتقال به قزوين داراي مدرك تحصيلي 65: معاون پشتيباني استاندار خاطر نشان آرد

 . درصد نيز از رابطه استخدامي و رسمي و پيماني با دولت برخوردار مي باشند50دانشگاهي و 
 نفر وارد استان شده و به ترتيب در دستگاههاي آموزش و پرورش؛ 75 از بين اين متقاضيان تاآنون: وي تصريح آرد

 .ميراث فرهنگي و گردشگري؛ استانداري؛ گمرك؛ تربيت بدني و راه آهن مشغول به آار شده اند
در ارزيابي عملكرد دستگاه هاي :  بيان داشت88درافشاني با اشاره به نتايج ارزيابي عملكرد دستگاه ها در سال 

مامي ابعاد فعاليت دستگاه ها در سطوح عمومي و اختصاصي مورد بررسي و ارزشيابي قرار گرفته اجرايي ت
است و هدف از اين آار ارتقاي عملكرد؛ توسعه خدمات و بهبود بهره وري از يك طرف و شناسايي نقاط ضعف و 

 .تالش براي رفع آنها مي باشد
چه بهتر برنامه هاي هفته دفاع مقدس تأآيد آرد و در ادامه معاون استاندار بر مشارآت دستگاه ها در اجراي هر 

سفر رئيس جمهور و هيات : با اشاره به سفر دور سوم رئيس جمهور و هيأت همراه به استان قزوين اضافه آرد
دولت در آينده اي نزديك محقق خواهد شد آه تمهيدات گسترده اي براي تحقق اين سفر صورت گرفته و انتظار 

 مديران دستگاه ها امكانات و تجهيزات خود را براي ساماندهي و مديريت هرچه بهتر سفر در اختيار مي رود آه
 .ستاد برنامه ريزي و برگزار سفر قرار دهند

  ميليارد دالر واردات 24بنزين در صدر بيش از / درصدی وارات طی يک سال22رشد 

 
واردات آشورمان درپنج ماه نخست  :  آمده است 89ور  شهری13 ایلنا در–به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران 

 22.21ه  ميليون دالر رسيد آه نسبت به مدت مشابه سال گذشت240 ميليارد و 24سال جارى در مجموع به 
 . درصد افزايش يافته است

درصد 22.45اظ وزن نيز  هزار تن بود آه به لح501 ميليون و 26به گزارش ايلنا، وزن اين ميزان صادرات غيرنفتى 
 . رشد داشت

 ميليون دالر رسيد 123ميليارد و 10در مدت ياد شده صادرات غيرنفتى آشورمان بدون احتساب ميعانات گازى به 
 .  درصد رشد نشان مي دهد34.35ته آه در مقايسه با مدت مشابه سال گذش

ار تن رسيد آه در مقايسه با هز891 ميليون و 23همچنين وزن صادرات غيرنفتى بدون احتساب ميعانات گازى به 
 .  درصد رشد داشته است35.28سال قبل 

 واردات 
براساس گزارش دفتر آمار و فن آورى اطالعات و ارتباطات گمرك ايران واردات آشورمان درپنج ماهه نخست سال 

درصد  22.21ه  ميليون دالر رسيد آه نسبت به مدت مشابه سال گذشت240 ميليارد و 24جارى در مجموع به 
 . افزايش يافته است

 هزار تن بودآه 627 ميليون و 19شايان ذآر است، وزن اين ميزان آاالى وارداتى درپنج ماهه نخست سال جارى 
 . اهش داشت درصد آ1.77از اين نظر در مقايسه با مدت مشابه سال قبل 

 اقالم عمده صادراتى 
سهم اين آاال از . ين آاالى صادراتى آشورمان بوددر پنج ماهه نخست سال جارى پروپان مايع شده عمده  تر
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 درصد از آل صادرات غيرنفتى به اين آاال 5.69 ميليون دالر بود و 576صادرات غيرنفتى آشورمان در مدت ياد شده 
جايگاه بعدى نيز به ساير گازهاى نفتى و هيدروآربورهاى گازى شكل مايع شده اختصاص دارد . اختصاص داشت
  هزار دالر رسيد 800 ميليون و 552اال از صادرات غيرنفتى در اين مدت به آه سهم اين آ

 درصد از 5.13 هزار دالر سومين آاالى عمده صادراتى آشورمان بود و 400 ميليون و 519پلى اتيلن گريد فيلم با 
 .  غيرنفتى را به خود اختصاص دادارزش آل صادرات

 3.49 هزار دالر 800 ميليون و 352شورمان در مدت ياد شده بود و با متانول نيز چهارمين آاالى عمده صادراتى آ
دالر در جايگاه پنجم  هزار 800 ميليون و 332در صد از آل صادرات غيرنفتى را به خود اختصاص داد و بوتان نيز با 

 . قرار گرفت
 صادرات از محل تجارت چمدانى 

 هزار دالر انواع آاال به روش تجارت چمدانى 300يليون و  م25مرزنشينان در پنج ماهه اول سال جارى در مجموع 
 .  درصد افزايش داشت20 حيث ارزش صادر آردند آه اين ميزان صادرات در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته از

 تن رسيد آه از اين نظر در مقايسه با مدت 200 هزارو25وزن صادرات از محل تجارت چمدانى نيز در اين مدت به 
 .  درصد افزايش همراه بود37.2با  سال قبل مشابه

 مده ترين خريداران آاالى ايرانى ع
 هزار دالر انواع آاالى ايرانى عمده  870 ميليون و 808در پنج ماهه نخست سال جارى چين با واردات يك ميليارد و 

 . ن واردآننده آاال از ايران بودتري
 . ورمان به آشور چين اختصاص داشت آش درصد از آل صادرات غيرنفتى17.91در اين مدت 

 هزار دالر انواع آاالى ايراني، دومين آشور بزرگ واردآننده آاال از 650 ميليون و614عراق با خريد يك ميليارد و 
امارات متحده عربى با يك .  درصد رسيد15.99سهم عراق از آل صادرات غيرنفتى ايران در اين مدت به . ايران بود

 درصد از آل صادرات غيرنفتى 14.40 هزار دالر در جايگاه سوم قرار گرفت و تنها 220 ميليون و 454ميليارد و 
هزار دالر و افغانستان با 640 ميليون و 712براساس اين گزارش هند با . آشورمان به اين آشور اختصاص يافت

 . اص دادند هزار دالر رتبه هاى چهارم و پنجم را به خود اختص530 ميليون و 472
 اقالم عمده وارداتى 

 درصد از آل 9.24در پنج ماهه نخست سال جارى بنزين عمده ترين آاالى وارداتى آشورمان بود و با اختصاص 
 . گاه نخست را به خود اختصاص داد درصد از وزن، جاي15.48ارزش واردات و 

ر گرفت و شمش از آهن و فوالد  درصد سهم ارزشى در جايگاه دوم قرا4.92طالى خام براى مصارف غير پولى با 
 . رتبه سوم را به خود اختصاص داد درصد سهم از ارزش، 3.54غير ممزوج با 

 ه صادرآننده آاال به ايران آشورهاى عمد
 درصد از آل ارزش واردات آشورمان را به خود اختصاص داد و به 31.99در مدت ياد شده امارات متحده عربى 

سهم امارات از واردات آشورمان در اين .نده آاال به ايران در رتبه نخست جاى گرفت عنوان بزرگترين آشور صادرآن
 . ر بود ميليون دال755 ميليارد و7مدت 

 درصد سهم ارزشى رتبه دوم را به خود اختصاص داد و آشور آلمان نيز با 8.44 ميليون دالر و 46 ميليارد و2چين با 
 6.54آشورهاى ترآيه و آره نيز به ترتيب . رصد در رتبه سوم جاى گرفت د94.7 ميليون دالر و 925يك ميليارد و 

 . درصد از ارزش آل واردات ايران را به خود اختصاص دادند و در رتبه  هاى چهارم و پنجم قرار گرفتند6.24درصد و

 سپاه پاسداران بزرگترین کارفرمای ایران در پتروشيمی، مخابرات و خدمات است

 
 مشاور کنفدراسيون های کارگری جهانی معتقد است که از سال - های کارگری جهانی جرسمشاور کنفدراسيون

ای، از بخش توليدات پتروشيمی گرفته   امروز، شاهد هستيم بزرگترین کارفرما در بسياری از نهادهای پایه  تا به٨٧
 دولت به سپاه هر روز ها، سپاه پاسداران است و انتقال کار و مسئوليت تا مخابرات و بخش خدمات و بانک

 .تر شده است گسترده
نژاد درباره خبر دستگيری بهمن قاسمی، صاحب سرمایه و رئيس هيئت  به گزارش دویچه وله، مهدی کوهستانی

در : مدیره آریان فوالد، و حسن نوروزی، مدیر اجرایی این شرکت، و مصادره شرکت به نفع سپاه پاسداران گفت
 کارگر این شرکت، در بویين ١٢٠٠ فوالد ورشکسته است،  اعالم کردند شرکت آریانهای گذشته، زمانی که  ماه

 که بسياری از معامالت و ٨٨البته این ورشکستگی ساختگی به سال . زهرا، جلوی فرمانداری تجمع کردند
 است ها شرکت آریان فوالد هم یکی از همان شرکت. گردد نهادهای اقتصادی زیر پوشش سپاه قرار گرفت، برمی

 .دهد که کارگران آن بيکار شدند و ورشکستگی صاحب کار را نشان می
 واحد صنعتی در بخش ١٨٣منتشر کرده، سطح توليد ) ایلنا(طبق آماری که خبرگزاری کار ایران : وی ادامه داد

ال یعنی با توجه به شرایطی که در چند س.  درصد رسيده است۵٠در سال گذشته به زیر … پتروشيمی، فوالد و
گذشته حاکم بوده، سطح توليد بسياری از واحدهای صنعتی بسيار پایين آمده است و با همين مشکل روبرو 

 .هستند
در :  اقتصادی مؤثر تصریح کرد مشاور کنفدراسيون های کارگری جهانی در باره گسترش اختيارات سپاه در زمينه

ً                                     عمال  مسئوليت دولت را کم کردند و خواستند سازی مطرح شد، با این قانون   برای خصوصی۴۴زمانی که اصل    
خواهند به کارگران و نيروی کار وارد کنند و  این مسئوليت را به نهادهایی بدهند که بتواند هرگونه فشاری که می

 .خواهند با این نيروها داشته باشند هر برخوردی که می
 بزرگترین کارفرما در بسياری از نهادهای  امروز، شاهد هستيم  تا به٨٧ویژه از سال  به: وی خاطر نشان کرد
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ها، سپاه پاسداران است و انتقال  ای، از بخش توليدات پتروشيمی گرفته تا مخابرات و بخش خدمات و بانک پایه
از سوی دیگر، شاهد افت بسيار باالی همين . تر شده است کار و مسئوليت دولت به سپاه هر روز گسترده

 سال گذشته، از یک نهاد نظامی ٢٠گردد که سپاه در  ستيم که به این قضيه برمیواحدهای توليدی و خدماتی ه
ً                  به یک نهاد اقتصادی در ایران تبدیل شده است و در یک سال گذشته، عمال  کارفرما بوده است                                                                . 

در هر اعتراضی که در چند سال گذشته از سوی : نژاد درباره اعتراض کارگران این کارخانه ها، گفت کوهستانی
گونه  وجه، هيچ هيچ یعنی به. اند های مختلف صورت گرفته، از بدترین نوع سرکوب استفاده کرده ارگران در بخشک

 .اند که نشان از کمی کنار آمدن با کارگران باشد برخورد انسانی نداشته
ین نوع حتی در همين بویين زهرا، بدتر… آهن و در بخش پتروشيمی، در عسلویه، کارگران ذوب: وی یادآور شد

زنند و بازهم اگر نتوانند آنان را تحت  ها متفرق کنند، اول می اگر نتوانند آن. اند برخورد را با اعتراضات کارگران داشته
های این کارگران بریزند،        ً         که بعدا  به خانه حتی از این. دهند تسلط دربياورند، هرکاری که بتوانند انجام می

 .اند آزار برسانند، کوتاهی نکردهها اذیت و  دستگيرشان کنند و به آن
کارگران با همين وضعيتی که : نژاد با اشاره به زیر فشار بودن تشکل های مستقل کارگری تاکيد کرد کوهستانی
یعنی در . اند از لحاظ رشد و آگاهی، سطح خود را بسيار باال ببرند ی کارگری ما وجود دارد، توانسته در جامعه

شان در چهارچوب همين قوانين موجود  های دست آوردن خواسته ی و طرح و بهیاب بخش ایمنی کار، تشکل
طوری که . اند که در همين شرایط هم بتوانند مبارزات خودشان را پيش ببرند ها تالش کرده آن. اند کوتاهی نکرده

 .ود تثبيت کندتواند این شرایط را به نفع خ داند به راحتی نمی آورد، می رغم فشاری هم که می حتی سپاه علی
آید، نشان از آن دارد که  هایی که از وضعيت کارگران می ها و گزارش کل اخبار، نوشته: نژاد تشریح کرد کوهستانی

شان را پيش  کنند و مبارزه خود را متشکل می. شوند کارگران در همين شرایط هم مغلوب این وضعيت نمی
توانستند اعتراضات خود را ادامه  ه در نهادهایی بود که میشان در چند سال گذشت یابی اگر این تشکل. برند می

 .کنند بدهند، امروز در سطح دیگری که سطح آموزش و رفتن به سوی کار جمعی است، دارند حرکت می
بسياری از ناظران مسائل اقتصادی ایران معتقدند سپاه پاسداران تبدیل به بزرگترین کارفرمای ایران شده است؛ 

از این .  روز بر دامنه فعاليت سپاه پاسداران انقالب اسالمی در بخش اقتصاد ایران افزوده شده استچرا که روز به
نهاد زاده انقالب اسالمی مدتهاست که دیگر تنها به عنوان نهادی نظامی امنيتی یاد نمی شود، بلکه به عنوان 

 .اد ایران دامن گسترده استدستگاهی عظيم که به شيوه های گوناگون و بحث برانگيز بر صنعت و اقتص
 ورشکستگی یا واگذاری به سپاه؟: آریان فوالد
 شرکت آریان فوالد یکی از ده ها واحد صنعتی است که طی چند سال اخير ورشکست شده و یا –دویچه وله 

اما گویا پس پشت این ورشکستگی .  کارگر است١۵٠٠این بار حدیث بيکاری . اعالم ورشکستگی کرده اند
 . دیگری نهفته استچيزهای

به دنبال این خبر، .  بود که برای اولين بار خبر ورشکستگی شرکت آریان فوالد منتشر شد١٣٨٩خرداد ماه 
این . کارگران این واحد صنعتی مقابل فرمانداری بوئين زهرا تجمع کرده و خواستار رسيدگی به وضعيت خود شدند

 . پليس به کارگران، بدون نتيجه خاتمه یافتتجمع پس از چند روز با حمله نيروهای امنيتی و
 کارگر این واحد صنعتی پيچيده بود که این شرکت ورشکست نشده بلکه به بخش ١۵٠٠همان زمان این خبر بين 

خصوصی واگذار شده است و اعالم ورشکستگی تنها به این دليل بوده که مدیران قصد پرداخت حقوق کارگران را 
 .ندارند

رئيس هيأت مدیره خانه های صنعت و معدن ایران به دویچه وله می گوید چنين چيزی صحت هادی غنيمی فرد 
وی با اشاره به قانون کار ایران بر این نکته تاکيد می کند که اساسا در ایران نمی توان حقوق معوقه کارگران . ندارد

آورند که   ب راجع به آن دالیلی میکنند و مرت مسائلی که شایع می«: آقای غنيمی فرد می گوید. را پرداخت نکرد
چون . ها درست نيستند این. اند، دروغ است خاطر نپرداختن سهم کارگران، شرکت را ورشکسته اعالم کرده به

.                        ً                                                                      قوانين کار ایران و اساسا  قوانين مدنی ایران، طوری است که طلب کارگران هميشه جزو دیون ممتازه است
شود و بعد از  اش، اول بدهی کارگران پرداخت می از اموال باقيماندهیعنی حتی اگر شرکتی ورشکست شود، 

 .»برند شان را می آیند پول گذاران می کاران و یا سرمایه ی طلب پرداخت بدهی کارگران، بقيه
آقای غنيمی فرد می گوید شرکت آریان فوالد قرار بوده به بخش خصوصی واگذار شود و به همين دليل این شرکت 

در مورد شرکت آریان فوالد، تا جایی که من اطالع دارم، قرار «: وی می گوید. ته اعالم ورشکستگی کندنمی توانس
سيستم واگذاری هم این است که پيش از واگذار کردن بررسی شود که این . بود به بخش خصوصی واگذار بشود

داران خبره  حساب. ل باشداش در حد متعارف و معقو ای در حد ورشکستگی نداشته باشد و بدهی شرکت بدهی
این است که . داران رسمی باید صالحيت این شرکت را برای واگذاری تأیيد کرده باشند و اعضای انجمن حساب

شود، از این بابت است که این روزها متأسفانه خيلی معمول است که هر کاری که  یی که شایع می ها این حرف
 .»اش ایجاد شود در اطرافدر ایران قرار است انجام بگيرد، شایعاتی 

برخی از سایت های اینترنتی نيز گزارش دادند که شرکت آریان فوالد نه تنها ورشکست نشده بلکه قرار است به 
 .بخش خصوصی واگذار شود اما این بخش خصوصی، یکی از شرکت های وابسته به سپاه پاسداران است

را منتشر کرده اند که با حمایت سپاه ″ فيلتر البرز“ نام برخی از سایت های اینترنتی حتی نام اعضای شرکتی با
 .پاسداران کارخانه آریان فوالد را صاحب شده اند

دکتر جمشيد اسدی استاد اقتصاد در پاریس می گوید صرف نظر از صحت یا عدم صحت این خبر از شنيدن آن 
چون از زمانی که آقای . دشود، اگر صحت داشته باش چنين خبری باعث تعجب من نمی«: تعجب نمی کند

های مختلفی به سپاه پاسداران و  طور مرتب شرکت اند، به نژاد بر سر قدرت سياسی نشسته احمدی
 .»شود های وابسته به سپاه پاسداران واگذار می شرکت



 112

این اولين بار نيست که شرکت های وابسته به سپاه تحت لوای خصوصی سازی، شرکت ها و کارخانجات دولتی را 
 .این روند از زمان دولت خاتمی شروع شد. احب می شوندص

دعوای سپاه پاسداران با دولت اصالحات بر سر فرودگاه بين المللی امام خمينی را شاید بتوان آغاز این جدل 
در آن زمان سپاه پاسداران یک شرکت ترکيه ای را که برنده مناقصه ساخت این فرودگاه شده بود، از دور . دانست
 .رد و خود ساخت این فرودگاه را به دست گرفتخارج ک

مناقصه اپراتور دوم تلفن همراه، دعوای بعدی سپاه با دولت خاتمی برای ورود به فعاليت های اقتصادی بود که در 
 .این مناقشه نيز سپاه پيروز شد

بود که دولت احمدی نژاد اما به اعتقاد جمشيد اسدی، تفاوت دولت اصالحات با دول نهم و دهم در این زمينه اینجا 
 .نه تنها مخالفتی با ورود سپاه به فعاليت های اقتصادی ندارد بلکه آنرا تقویت هم می کند

ً                   اصال  از طرف هيأت حاکمه«: او می گوید. البته هادی غنيمی فرد این مسئله را رد می کند ی ایران دستوری داده    
جور کارهایی که قرار است به بخش خصوصی واگذار  د اینتر از خری شد که دیگر نهادهای وابسته به دولت، کم

 .»شود، استفاده کنند و اجازه بدهند خود بخش خصوصی آن را بخرد
جمشيد اسدی به توضيح چگونگی واگذاری شرکت های دولتی به بخش ظاهرا خصوصی می پردازد و اینکه چگونه 

 .ل قانونی به خود می گيردبر اساس قانون تجارت ایران، روند این واگذاری به ظاهر شک
های  نژاد، بيشتر امر خصوصی سپاه پاسداران و شرکت سازی با دولت آقای احمدی خصوصی«: او می گوید

های دولتی و غيردولتی داریم که این  دانيد که در حقوق تجارت ایران، ما یک سری شرکت می. غيردولتی هستند
شان جزو  هایی هستند که ثبت یعنی شرکت. صی نيستی جمهوری اسالمی است و به معنای بخش خصو ویژه

مانند . های خصوصی و متعلق به بخش خصوصی هم نيستند ها، شرکت شود، اما این شرکت دولت حساب نمی
شوند و  های وابسته به بنياد مستضعفان، جانبازان و یا بنياد شهيد که جزو دولت حساب نمی بسياری از شرکت

 .»کدام به بخش خصوصی تعلق ندارند گویند، اما هيچ تی میهای غيردول ها شرکت به آن
به گفته ی جمشيد اسدی، در بسياری موارد سهام این شرکتها به بخش نيمه دولتی واگذار می شود اما مدیریت 

نژاد صورت گرفته، به این  هایی که زمان آقای احمدی سازی بسياری از خصوصی«: در دست دولت باقی می ماند
ً                                               ه مثال  در مواردی سهام را به بخش خصوصی و یا همين شرکتشکل بوده ک اند اما مدیریت  های غيردولتی داده     

یعنی در حقيقت . مانند بسياری از سهام عدالت که منتشر کردند. ماند آن کماکان با دولت باقی می
دولت باقی گيرد، چون انتقال سهام شده، منتها مدیریت آن سهام، کماکان دست  سازی صورت نمی خصوصی

 .»مانده است که دست باال را دارد؛ هم برای مدیریت و هم برای توزیع سود سهام
وی معتقد است که روند واگذاری شرکت ها و کارخانجات دولتی به شرکت های وابسته به سپاه در دولت 

ه هرچه بيشتر نژاد، با توجه به سياست کلی ایشان ک در زمان آقای احمدی«: احمدی نژاد ادامه خواهد داشت
ها هرچه بيشتر بر اقتصاد  شود و نيز بدین علت که تحریم حکومت در ایران، در اقتصاد و سياست، پادگانی می

ها از دست بخش  یعنی هرچه بيشتر شرکت. آورند، این روند کماکان ادامه خواهد داشت ایران فشار می
 .»نی قرار خواهد گرفتخصوصی و بخش غيردولتی درخواهد آمد و در اختيار دولت پادگا

 ميترا شجاعی
 فرید وحيد: تحریریه

 ادامه تجمع معلمان خريد خدمتي، مقابل مجلس 

تجمع تعدادى از معلمان خريد خدمتى  :  آمده است 89 شهریور 14 ایلنا در –به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران 
 . آموزش و پرورش در مقابل مجلس ادامه يافت

يلنا ، در ادامه تجمع هفته گذشته امروز نيز ده ها تن از معلمان خريد خدمتى آموزش و پرورش به گزارش خبرنگار ا
 . در اعتراض عدم استخدام خود در آموزش و پرورش مقابل مجلس تجمع آردند

  سال اشتغال  هم اآنون، آموزش و پرورش از9برخى از اين معلمين در گفت وگو با خبرنگار ايلنا، گفتند آه پس از 
 . استخدام آنها خوددارى مي آنند

 .گفتنى است؛ بخشى از معلمين حاضر در تجمع امروز معلمين مازندرانى هستند

 عيادت مادران پارک الله با مادر فرزاد کمانگر :شهريور 14

tk.maadaraan://http / 
       ً                     که اخيرا  در تهران جراحی چشم ) مادر فرزاد کمانگر(از سلطنت رضايی) مادران عزادار(تعدادی از مادران پارک الله 

 انجام داده ، 
مادران در اين ديدار ضمن دلجويی از خانم رضايی وهمدردی با وي، غم و اندوه خود از اعدام فرزاد و . عيادت کردند

ُ                   ديگر زندانيان ک رد را ابراز داشتند دران عزادار از يکديگر در سراسر ايران را مادارن پارک الله حمايت و پشتيبانی ما.               
 . ضروری دانستند و بر حق خود در پيگيری ظلمی که برخود و فرزندان رفته تاکيد کردند

: سلطنت رضايی نيز با سپاس از حضور مادران و همدردي هايی که طی اين مدت با وی صورت گرفته است گفت
برای من آن دختر جوانی . عزيزان مان را تجربه کرده ايم و همدرديمهمه ی ما به نوعی درد زندان يا مرگ فرزندان و 

که درخيابان های تهران تير خورد و کشته شد با پسرم که يعد از چهار سال تحمل زندان و شکنجه پای چويه ی دار 
 . رفت فرقی ندارد و همه فرزندان من هستند
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چهار روز همراه بقيه . نازه اش را تحويلمان نداندپسرم را به ناحق اعدام کردند و حتی ج: وی در ادامه گفت
 به مجلس رفت . خانواده ها در زندان اوين بوديم جوابی ندادند
اينجا جای من است . به او گفتم به اينجا می گويند خانه ی ملت. يم و آنجا استاندار کردستان هم حضور داشت

برويد بعدا قبرها را .  کردستان يکپارچه آتش مي شودهمين آقا گفت اگر جنازه ها را تحويل تان بدهيم! نه شما
افتخارش برای من و شرمش . من هم گفتم گلی پرورش دادم و آن را تقديم کردستان کردم. نشان تان می دهيم

 . برای شما
از استاندار ب. بعد از چهلم هم به استانداری کردستان مراجعه کردم و گفتم قول داديد قبر فرزندم را نشانم دهيد

تنها کاری که مي توانم بکنم اين . جواب سرباال داد و گفت قبرشان را نشان تان دهيم مي شود محل برپايی تجمع
اين حرف را که زد بلند شدم و با مشت روی ميزش کوبيدم . است که برای کم شدن عذاب قيامت شان دعا کنم

از اتاق بيرون . ر دل مردمش زنده استپسر من د. اصال من مشتی خاک نمی خواهم. و گفتم قيامت اينجاست
با صدای بلند گفتم . آمدم و از ساختمان استانداری که خارج شدم ديدم تعداد زيادی مامور آماده باش ايستاده اند

يکی از نگهبانان زن دستم را . قدرت يک مادر فرزنده مرده را ببينيد که از ترس شان اين همه مامور برايش آورده اند
 . حالی که خودش اشک می ريخت گفت مادر جان آرام باش، برو نگذار دستشان به دستت بخوردگرفت و در 

در ادامه ی اين ديدار يکی از مادران که فرزندنش مدتی در زندان با فرزاد کمانگر همبند بوده ، خاطراتی را از زيان 
. ر اعدام فرزاد بسيار ناراحت شد پسرش در تعريف از رفتار و منش فرزاد بيان داشت و گفت پسرم از شنيدن خب

 . او احترام خاصی برای فرزاد قائل است و او را سميل يک تا انسان دلسوز و آزاده می داند 
در پايان مادران بر خواسته های قانونی و برحق خود تاکيد کردند وبار ديگر هم قسم شدند که تا پای جان از خون 

 .پاک فرزندان شان نگذرند

کانون . اراک2کت فنی مهندسی طرح و بازرسی در پااليشگاه فاز گزارشی از شر
 مدافعان حقوق کارگر 

 
مديريت در جوامع امروز بشری نقش بسيار مهمی دارد وهر روز که مي گذرد انتخاب بهترين مديران وشيوه های 

برکناری مديران به امروزه انتخاب و . اين انتخاب بحث های بيشتری را در علوم نظری به خود اختصاص مي دهد 
مديريت صنعتی يکی از . شيوه دموکراتيک وبا در نظر گرفتن آرائ کارکنان يک موسسه يکی از روش ها است

رشته هايی است که ظاهرا در دانشگاه ها تدريس مي شود و ساالنه تعدادی کارشناس به جامعه تحويل می 
م چنين در کشور ما، نه تنها به صورت انتخابی نبوده، دهد، اما شيوه ی انتخاب مديران در بسياری از کشورها و ه

زيرا که دريک نظام سودمحور امکان . بلکه در بسياری موارد اين رابطه است که جای هرگونه ظابطه ای را مي گيرد
ر يک از اين رو اين فارغ التحصيالن رشته های مديريت بايد ده ها نفر را ببينند تا د. شکوفايی استعدادها وجود ندارد

درحالی که مديريت . پروژه استخدام شوند و در جايگاهی قرار گيرند که با تحصيالت شان هيچ انطباقی ندارد
يک مدير تحصيلکرده و با دانش وتوانائی . صنعتی برای يک نظام پيشرفته ی صنعتی بسيار مهم و باارزش است

ل برساند و در کمترين زمان ممکن بازده بااليی در کار مي تواند کيفيت توليد را باال ببرد، ضايعات توليد را به حداق
 . بوجود آورد

معيار . ولی در شرکت های بزرگ دولتی و خصوصي، که صنايع، توليدکننده ی صنايع کليدی و مادر مي باشند
بلکه تنها . انتخاب مدير پروژه تحصيالت دانشگاهی و صالحيت فنی وتوان مديريتی ونظر کارکنان مطرح نيست

چنين مديرانی عالوه بر دانش، اکثرا با فرهنگ فرقه گرائی و گاه ايلياتی در اين مسند . يار روابط استمع
ضايعات توليد را به شدت افزايش . از اين رو بيشترين صدمات را به کار پروژه ای وارد مي کنند. مي نشينند
در هيچ پروژه . ي ها چندين برابر مي شوندزمان کار و دوباره کار. کيفيت را اصال غيرضروری مي دانند. مي دهند

صنعتی در ايران نمي توانيد شرکتی را نشان دهيد که بتواند در مدت مقرر شده در قرارداد کار، پروژه را به پايان 
مدت زمان محاسبه شده برای اجرای يک پروژه با توجه به همه ی جوانب کار و مسايل احتمالی بازدارنده آن . ببرد

ولی در کشور ما، طبيعي ترين شکل اين است که يک پروژه ی يک ساله بيش از سه سال . يده استمحاسبه گرد
چندين بار ساخته شده وسپس نقشه ها عوض شود و تازه پس از تحويل، کارفرما . و گاهی بيشتر به درازا بکشد

عالوه بر اين . ه ی بااليی انجام دهدبايد تا راه اندازی کارخانه چند سالی خرابکاری شرکت رانت خوار را خود، با هزين
... مسايل، کارفرما و شرکت پيمانکار با کوهی از ضايعات فلزی چون تکه های ورق نبشي، پروفيل، و ميله گرد و 

عالوه بر اين ، يکی از جدي ترين صدمات ناشی از نبود يک مدير پروژه ی کارشناس، ضايعات . روبرو مي شوند
مرگ در پروژه به صورت يک . دم رعايت اصول ايمنی وسودپرستی به شدت باالستانسانی است که به دليل ع

آنها حتا از قبل مشخص مي کنند برای پروژه مثال ايکس، تا چند حادثه منجر به . امر طبيعی ومعمولی درآمده است
ی دست بريده، شکم پاره شده و چشم کور شده جزو مسايل عادی و روزمره م. مرگ عادی و طبيعی است

 ) 1.(باشد
اين شرکت ها با هوشياری از استخدام .  شرکت های دست دوم زيادی مشغول به کارند2در پااليشگاه اراک فاز 

درعوض نوجوانان چوپان  وابسته به . کارگران نسل دوم کارگران که بجز کارشان سرمايه ای ندارند خوداری مي کنند
اين نيروی . فاميل های دور و نزديک شان را به پروژه دعوت مي کنند. ايل بختياری يا ايل قشقايی را به کار مي گيرند

جديد کارگرانی که ريشه در دامداری و کشاورزی دارند، بسيار باهوش و مقاوم هستند از اين رو از نظر فنی به 
ای که سه به دليل فقر شديد در ايل ها و روستاها، پروژه . سرعت به يک کارگر فنی قابل اعتماد تبديل مي شوند

بياييد که در پروژه :" به هم ديگر خبر مي دهند. وعده غذا مي دهد، برای اين مردم فقير يک موهبت الهی است
آنها ماه ها کار بدون حقوق را مي پذيرند و مي گويند !!!" غذا مي دهند، حتا بعضی از روزها نوشابه هم مي دهند

خيالشان . دريافت مزد ماهانه برايشان کامال امری عادی استکار کردن بدون !!! اشکال ندارد يک پس انداز است
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درمورد خانواده شان راحت است زيرا آنها با يکی دو بز و ميش يا يک گاو در روستا لقمه ی محقری به دست می 
اين شرايط برای کارگر نسل اولی يک ايده ال آست، . آورند و خودشان هم که ظاهرا سه وعده غذا ميل مي کنند

و تالش کارگران نسل دو برای به حرکت در آوردن اين نسل اولي ها . ه در قياس با زندگی روستايي شانالبت
در شرکت طرح و بازرسي، اعتصاب کارگران برای دريافت حقوق، قبل از . وگرفتن حق شان ،به جايی نمي رسد

ت به اعتصاب مي کنند به شروع شکست مي خورد، چون يکی از کارگران نسل اولی ليست کارگرانی را که دعو
واعتصاب شکل نگرفته در هم فرو . همه ی آنها را اخراج مي کند" ز"مدير پروژه مي دهد و ايشان هم با مجوز بند

 . مي ريزد
ده مرداد ماه ،کارگران اين شرکت که از پرداخت نشدن حقوق شان به تنگ آمده بودند، دست به اعتصاب زدند و 

در اين ميان . اين حرکت باعث شد پيمانکار حاضر شود حقوق فروردين ماه را پرداخت کند. بعد به نزد کارفرما رفتند
. پيمانکار از کارگری شکايت کرد که ايشان باعث اعتصاب بوده، در حالی که اعتصاب خودجوش و خودبه خودی بود

 . به هر حال وضع پيمانکار و کار در ابهام است
 

ت ها قبل از شروع کار، بيست درصد از کل قرارداد فی مابين را تحت عنوان شرکت طرح وبازرسی مانند بقيه شرک
ولی مديران پروژه ها تجهيز کارگاه . پيش پرداخت دريافت مي کند تا از نظر مالی قدرت تجهيز کارگاه را داشته باشد

ل فنی کار و بخش عمده شامل خريد يا حمل ابزار و وساي. را به دو قسمت عمده و غيرعمده تقسيم مي کنند
ايجاد خوابگاه های : بخش غيرعمده که به نفع جيب پيمانکار حذف مي شود عبارتند از... ايجاد کارگاه ساخت و 

مناسب، ايجاد سالن غذاخوری برای کارگران، خريد وسايل ايمني، کمربند ايمني، کفش ايمني، و لباس کار 
پول همه ی اين عمليات ضروری و . ی برای نيروی کارسه وعده غذای گرم و کاف... مناسب با نوع کار کارگر و

آخر اکثر قاطع اين . حياتی به جای خرج در کارگاه برای خانواده ی محترم مدير به آن سوی آب فرستاده مي شود
ايران برای سرمايه داران فقط يک لقمه ی چرب است . مديران رابطه اي، خانه و زندگي شان در امريکا و کاناداست

ولی آنچه آقای مدير پروژه به عنوان خوابگاه به کارگران تحويل . به دست مي شود تا به کلی تهی گرددکه دست 
در اين .  متر است که در زمستان سرد است و تابستان گرم4 در 3داده، درعمل چند چهارديواری بلوکی با ابعاد 

رت کتابی مي خوابند ويا در حقيقت در هم  کارگر زندگی مي کنند که به طو15فضای تنگ و بدون امکانات، ده الی 
 ماه يک لباس کار به کارگر 6در حالی که اکثر شرکت های پيمانکاری هر . از لباس کار خبری نيست. ديگر مي لولند

بايد از مدير پروژه شرکت فنی مهندسی طرح و . مي دهند اما مدير پروژه بسيار ارجمند آن را غيرضروری مي داند
 کارگر کجا هزينه 400سوال شود بيش از يک سال و اندی در حال کار هستيد پول لباس حداقل ) در اراک(بازرسی

شده؟ اين طرف آب يا آن طرف آب؟ آيا سهامداران اين شرکت از اين وضعيت با اطالع هستند ؟ کيفيت غذا به 
ت سالمتي شان در قدری نامناسب است که کارگرانی که مدت اين يک سال در اين شرکت کار کرده اند وضعي

.  سانتی متری زمين خورد و50مثال يکی از افراد کنترل کيفی به نام آقای عزيزی از ارتفاع يک متر و . خطر است
در برخورد با يک لوله در سه نقطه پا و زانويش شکست و اينک با پايی که از لگن تا مچ در گچ می باشد با 

 نمونه ی دوم آقای حسين کوچکی کارگر اين شرکت در اثر افتادن .کودکش در ايذه بي پولی را روزشماری مي کند
مورد سوم آقای . ايشان هم از دايره ی کار اجبارا خارج شدند. از داربست با ارتفاع دو متری بازويش شکست 

سلحشور کارگر فنی لوله کش در اثر خستگی و فشار کار و غذای غيرکافی و کم دچار ضعف شده بود و با يک 
نمونه چهارم آقای بليوند دراثر سقوط دچار کوفتگی شديد صورت و .  دو انگشت دستشان قطع شداشتباه

 . شکستگی بينی شدند واين بخشی از ضايعات انساين سود طلبی های کادفرماو مديران کذائی است
د دو ماه قبل از شش ماه قبل حدو. آقای مدير پروژه برای صرفه جويی در هزينه ها از جان کارگران مايه مي گذارد

عيد نوروز به جای استخدام دو کارگر داربست ماهر، دو کارگر ساده با حداقل حقوق را استخدام کردند واز آنها 
آن دو بيچاره که از بيکاری حاضر بودند هر کاری را انجام دهند، در . خواستند کار داربست بندی را شروع کنند
در روز اول کار، هر دو از ارتفاع باال سقوط کردند و . ع فنی از آن نداشتندزمينه ای شروع به کار کردند که هيچ اطال

چند کارگر محلی به مدير پروژه اعتراض کردند که اين . هر دو دچار خونريزی مغزی شده و در حال اغما فرو رفتند
سردار " ز"کمک بندايشان هم با . کارگران ساده بودند چرا آنان را به ارتفاع آن هم روی داربست فرستاده است

 تير ماه ماه پنجمی بود که کارگران 24با توجه به اين که در مورخه . سازندگی آن کارگران را همان روز اخراج کرد
 !!  ماه بعد را دادند6حقوق دريافت نکرده  بودند، به اخراجی هم به جای پول چک 

بت به شرکت های ديگر ايرانی که در اين پروژه از سوی ديگر با ابتکار اين مدير پروژه، حقوق يک کارگر ساده نس
کارفرمای محترم هم که فقط به فکرتوليد بنزين است و .  هزار تومان کمتر است80مشغول به کار هستند، ماهانه 

 . چشمانش را بسته است
سود بيشتر ابتکارات خالقانه ی اين مديران پروژه در مديريت صنعتي، عدم استخدام کارگران فنی وماهر است تا با

برای کارگری که به تازگی از چوپانی . و ارمغان مرگ برای کارگران ساده روستايی جيب خودشان را پرکنند
وبيابان گردی گام به زندگی کارگری گذارده است رعايت حقوق اوليه کارگری چندان مانوس نيست وبايد چندين 

د و کارفرمای سودپرست هم حداکثر استفاده را از مرگ ونقص عضو را تجربه کند تا به حقوق اوليه کار آگاه شو
اين ناآگاهی مي برد تا با گرفتن جان آنها به سودهای افسانه ای برسد ومسئولينی هم که تنها به فکر حفظ 

 . موقعيت خود در اين آشفته بازارند چشم خود را بر اين همه ظلم وستم مي بندند
  89مرداد 

 : زيرنويس
سخنگوی شهرداری تهران در پاسخ به سوالی درباره کشته شدن يکی از کارگران تونل ايازی : نمونه ی ديگر

در حادثه فرونشست خيابان نواب يک کارگر کشته شدو در مسير اجرای هر طرح عمرانی بروز : توحيد نيز گفت 
 ) 88بهمن 11آفتاب نيوز، .(چنين اتفاقاتی اجتناب ناپذير است
   ٢٢:١٠حقوق کارگر در ارسال شده توسط کانون مدافعان 
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  ماه حقوق معوقه را دریافت نکرده اند١۵کارگران کارخانه نقش ایران 

 
عالوه بر .  ماه حقوق معوقه خود را دریافت نکرده اند ١۵ کارگران کارخانه نقش ایران درقزوین –آسمان دیلی نيوز 

ارند که به آنها هنوز پرداخت نشده  سال حق بيمه خود را طلب د۵آن عيدی و پاداش دو سال گذشته و همچنين 
 .است 

 کارگر بود ١٢٠٠ ساخته شده و دارای ١٣۵۴کارخانه نقش ایران که سابقا به نام مولن روژ شناخته ميشد در سال 
توليد ميکرد و بعد از خصوصی سازی دچار بحرا ن .. زیر صندلی و , فرش ماشينی , موکت نمدی , که موکت 

 . ماه حقوق معوقه شان را طلب دارند ١۵ کارگر باقيمانده اند که ۶٠تنها ,  نفر ١٢٠٠گردیده واکنون از آن 

 
 یک سال از بازداشت رسول بداقی گذشت

 
 )نوشته یکی از همکاران این معلم دربند(

 گفتن و نوشتن از یک سال زندان آسان است،یک سال سرگردانی در سلول های انفرادی و –آسمان دیلی نيوز 
یک سال دوری از فرزندان خردسال؛دوری از . یک سال زندان،بی یک روز مرخصی. بندهای عمومی

گفتن و نوشتن درباره ی این هاهمه،آسان . خانواده،آشنایان،دوستان؛ و دوری از مدرسه و دانش آموز
به ویژه برای انسانی جدی و پویا،و آموزگاری راستين . است،روشن است اما که تجربه اش اینچنين نيست

رسول بداقی،کوشنده ای است اجتماعی،با . ن رسول،که آموزگار است اما نه فقط برای لقمه ای نانهمچو
او جامعه ای می خواهد سالم،به دور از یاوه وخرافه و ناآگاهی؛به . پشتکار و باهدف،و با آرمان های بلند انسانی

 آموزگار منطقه های محروم بوده و رسول که سال ها. جامعه ای آزاد و آباد: دور از تنگ دستی و نابرابری 
او خود از استان محروم . هست،فقر،ناداری و زندگی سخت دانش آموزانش را،با همه ی وجود دریافته است

. زندگی اش،آميزه ای از دردها وسختی هاست از سویی و دليری ها و مردانگی ها از دیگر سو. لرستان است
او با محروميت های . شنده ی صنفی و اجتماعی نشده استرسول،برای سرگرمی و یا نامی و عنوانی،کو
 به ضرورت و بایستگی راه و روش خویش - و نه تنها اندیشگی–اجتماعی،زیسته است و با رویکردی وجودی 

 .رسيده است
. رسولی که من می شناسم البته،چندان هم دربند باریک اندیشی های فلسفی و نگرشی نيزنبوده و نيست

گفت وگو را می شناسد و دارای اندیشه ای گشوده است،اما پيش از هرچيز،بر شهود و وجدان کتاب و فکر و 
انسان خودساخته ای،که از رویارویی با اندیشه و پدیده های نوین نمی هراسد و پویا و . خویش استوار است
رابرهای دغدغه ی هميشگی اش،پيشرفت انسانی و آبادانی جامعه است و سخت از ناب. جست وجوگر است

سخنش برای اظهار فضل،بر زبان نمی . اما این ها همه را گویی،با سرشتش آميخته اند. اقتصادی دل آزرده است
در جایگاه یک کوشنده ی فرهنگی نيز،در پی پله و . از رفتار و کردارش،خودنمایی و پز و دورویی به دور است. آید

 .رازی که از یادها رفته استپایگان بلند اجتماعی آموزگاران است؛همان پایگان ف
باری امروز درست یک سال است که از بازداشت رسول بداقی،عضو هيات مدیره ی کانون صنفی معلمان می 

رسول .  به اداره اش فراخوانده شد و سپس دستگير گردید١٠/۶/٨٨او آموزگار اسالمشهر است که در . گذرد
پيرامون ده ماه است که حقوق وی واریز نمی . له اند و دوقلوبداقی،سه فرزند دختر دارد که دو تای آنها سه سا

 سال ۵ سال زندان و ۶وی در دادگاه اوليه به . شود و چندین ماه است که در زندان گوهر دشت کرج بسر می برد
 .محروميت از کارهای اجتماعی محکوم شده و هنوز دادگاه تجدیدنظر ایشان برگزار نشده است

 
 صد ميليون تومانی برای یک فعال کارگریصدور قرار وثيقه یک

 
بنا بر خبرهای دریافتی بهنام ابراهيم زاده از فعالين کارگری و حقوق کودکان پس از بيش از دو ماه و نيم بازداشت 

 . زندان اوین با خانواده خود تماس تلفنی گرفت209و بی خبری خانواده اش از وضعيت وی، از بند 
 اوین به دادگاه منتقل کرده اند و قاضی دادگاه 209اهيم زاده را حدود یک ماه پيش از بند بنا بر این خبر بهنام ابر

قرار وثيقه یکصد ميليون تومانی برای آزادی وی صادر کرده است و عليرغم این وضعيت به بهنام اجازه ارتباط 
رده و اعالم نموده است قادر به تودیع بهنام ابراهيم زاده به این قرار اعتراض ک. تلفنی با خانواده اش را نداده اند

 چنين قرار وثيقه ای نيست

 
 ادامه انتقادها به انتقال اجباری کارکنان دولت از تهران

 
 هزار نفر کارمند در شهرهای دیگر در دستور کار ۵٧ شرکت از پایتخت و اشتغال حدود ١٩١ خروج –دویچه وله 
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ارشناسان، نقض حقوق شهروندی است و تنش های خانوادگی، این انتقال اجباری از نگاه بيشتر ک. دولت است
 .اقتصادی و اجتماعی خواهد آفرید

معاون پشتيبانی و توسعه منابع انسانی استانداری تهران از صدور حکم انتقال سه هزار کارمند از پایتخت خبر 
 طرح خروج از پایتخت نام نویسی  هزار کارمند شاغل در دستگاه های اجرایی و دولتی تهران در٢٢داده و افزوده که 

نعمت اهللا ترکی در گفتگو با ایرنا یادآوری کرده که انتقال به استان های مازندران، گيالن، اصفهان، خراسان . کرده اند
 .رضوی و فارس در اولویت درخواست های انتقال کارمندان تهرانی قرار دارد

 ١١۵ شرکت از این شهر خارج شوند و انتقال ١٩١ان باید آقای ترکی تاکيد کرده که برای سبک سازی جمعيت تهر
 درصد از شاغلين دستگاه ها و ۴٠وی گفته که طبق مصوبه دولت باید . شرکت تاکنون قطعی شده است

 هزار نفر مشمول ۵٧بر این اساس حدود . سازمان های دولتی تهران به شهرهای خارج این استان منتقل شوند
 .این طرح می شوند

انتقال مرکز سياسی کشور با رعایت “ طرحی را به نام ٨٨شخيص مصلحت نظام در آبان ماه سال مجمع ت
 ٨٩دولت نيز در ابتدای سال . به تصوب رساند” مالحظات امنيتی دفاعی در استقرار جمعيت و فعاليت در سرزمين

د انگيزه های خروج با اعالم مشوق هایی چون افزایش دوبرابری حقوق، وام مسکن و تسهيالت دیگر، کوشي
دولت دليل تصميم برای کاستن از تراکم جمعيت در تهران را به احتمال وقوع زلزله . کارمندان از تهران را تقویت کند

 هزار نفر برای خروج ١٧تاکنون تنها . در پایتخت ربط داده و سایتی برای انتقال کارکنان خود راه اندازی کرده است
 .یسی کرده اندداوطلبانه از تهران نام نو

 طرحی موقتی و غيرکارشناسانه
داریوش قنبری، عضو کميسيون اجتماعی مجلس در مقاله ای نوشته که این طرح خالف شعار عدالت محوری 

وی با اشاره به فرصت های اشتغال، رفاه نسبی، جاذبه ها و امکانات اقتصادی تهران می گوید که . دولت است
وی . ز این شهر، هم خالف قانون است و هم خالف تمام شعارهای عدالت خواهیاجبار کارکنان دولت به خروج ا

می نویسد که طبق قانون اساسی، هيچ فردی را نمی توان به سکونت درمکانی غير از محل دلخواه خودش ملزم 
ها داریوش قنبری می پرسد چه تضمينی وجود دارد که پس از انجام این طرح، شمار یکسانی از شهرستان . کرد

 به تهران مهاجرت نکنند؟
تاکيد کرده که انتقال از ” خبرآنالین“دکتر محمد فاضلی، عضو هيات علمی دانشگاه مازندران نيز در گفتگو با 

این جامعه  شناس معتقد است که بخش قابل توجهی از . پایتخت به معنی فقر بيشتر کارمندان خواهد بود
ندگی، متکی بر شغل های دوم و سوم هستند و روشن نيست که در سرپرستان خانوارهای تهرانی برای گذران ز

وی به کمبود کار برای همسران شاغل این افراد نيز اشاره . شهرستان ها هم چنين امکانی را داشته باشند
می کند و خروج از تهران را به معنای کاهش درآمد و قدرت خرید خانواده ها و همچنين شکاف های عاطفی و 

 .ی داندخانوادگی م
دکتر فاضلی می گوید که کارکنان دولت در زمان استخدام با فرض کار در تهران تصميم به اشتغال گرفته اند و انتقال 

وی مکان زندگی را شبکه ای درهم تنيده از وابستگی، . اجباری آنان از پایتخت، ناقض حقوق شهروندی آنان است
به تاکيد او . ای خاصی را در طول زمان برای افراد ایجاد می کندارتباطات و امکانات می داند که منش و مهارت ه

گسست از این فضاها بسيار دشوار است و تنش های اجتماعی و فرهنگی فراوانی به کارکنان دولت تحميل 
 .خواهد کرد

 کند محمد فاضلی مواجهه ميان سبک زندگی رایج در تهران و شهرستان ها را چالش آفرین می داند و یادآوری می
که تقاضا برای خدمات متنوع و همسان با تهران، فشار زیادی به ادارات و سازمان های شهرهای دیگر وارد 

این عضو هيات علمی دانشگاه مازندران می گوید که خروج چند صد هزار نفر از تهران، اثری در عمق . می کند
ب یک کشور است، به مراتب فراتراز تعداد جمعيت فاجعه زلزله احتمالی ندارد و ابعاد بحران زلزله در شهری که قل

 .کشته شده خواهد بود
 انتقال های شتابزده و پرخطا

بيش از ” خلوت سازی تهران“در این ميان، سازمان ميراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در راستای طرح 
 نفر از این عده با ١۵٠ش ها، بيش از بنا به گزار.  تن از محققان و کارمندان خود را به شيراز منتقل کرده است۴٠٠

گفته . هزینه های سنگين در هتل های شيراز اسکان یافته اند و عده ای در پرواز ميان تهران و شيراز هستند
می شود که معاونت صنایع دستی سازمان یادشده به زودی به اصفهان منتقل می شود و شهر مشهد یا یک 

طی گزارشی در ” خبرآنالین“. گردشگری این نهاد در نظر گرفته شده  استشهر شمالی نيز برای انتقال معاونت 
این خصوص می نویسد که گروهی از کارکنان این سازمان به دليل مشکالت ناشی از این انتقال و بالتکليفی، 

د منع درصدد بازخریدی خود برآمده اند و افراد منتقل شده نيز از هرگونه اعتراض و انتقاد نسبت به مشکالت خو
 .شده اند

 اثرات پيدا و پنهان تحريم ها بر صنعت ايران 

به رغم اظهارات مکرر مقام های ايرانی مبنی بر اينکه :  شهریور گزارش می دهد 14 در تاریخ صدای آلمان
 تحريم های بين المللی بر اقتصاد ايران بي اثر است، يک کارشناس فعال در صنعت کشور از هزينه های پيدا و پنهان

 .  اوضاع وخيم صنعت کشور مي گويدتحريم ها و
 شورای امنيت عالوه بر ايجاد محدوديت شديد بر خريد های نظامی ايران، فعاليت شرکت های ١٩٢٩قطعنامه 

  .اقتصادي، حمل ونقل دريايی و نيز مراودات بانکی ايران را نيز هدف قرار داده و محدود کرده است
، مقام های ايرانی موضع محکمی در برابر اين تحريم ها گرفته اند و »خبرآنالين «با اين حال به نوشته ی وبسايت
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محمود احمدي نژاد رييس جمهور ايران گفته که اين . »اين تحريم ها بر اقتصاد ايران بي اثر است«مدعي اند 
از آنکه اقتصادی باشند، قطعنامه ها پشيزی نمي ارزد و وزير اقتصادی و دارايی هم اعالم کرده اين تحريم ها بيشتر 

  .سياسی هستند و حتی تاثير روانی خود را هم از دست داده اند
اينکه گفته مي شود تحريم ها «گفته است » خبرآنالين«اما حسين ساساني، دبيرکل کنفدراسيون صنعت ايران به 

اه کنند چرا که با ديدن بايد مسوالن کشور واقع بينانه به اين مشکل نگ. هيچ اثری بر صنعت ندارد درست نيست
  ».واقعيت ها است که مي توان برنامه ريزی درست و جامعی برای مقابله با تحريم ها اتخاذ کرد

در اين ميان علی الريجاني، رئيس مجلس شورای اسالمی نيز فشار اقتصادی غرب را مهم ترين خطر موجود برای 
در بحث ) کشورهای غربی(خت گيري های آنها س«او گفته است که . جمهوری اسالمی ايران دانسته است

 » .تهديدها را به فرصت تبديل کردقطعنامه ها بي تاثير نيست اما مي توان 
زمانی مي توانيم تهديد را . فرصت بودن تحريم بر روی کاغذ ممکن است«از نظر دبيرکل کنفدراسيون صنعت ايران، 

اما متاسفانه در حال حاضر شرايطی که . ه تفکر را بدهدبه يک فرصت تبديل کنيم که شرايط محيطی به ما اجاز
  ».صنعت در آن قراردارد يک شرايط عادی نيست بنابراين روی کاغذ اين حرف منطقی است اما در عمل نه

  ها هزينه های پيدا و پنهان تحريم
يکی : وع استحسين ساسانی به خبر آنالين گفته است، هزينه هايی که تحريم بر صنعت وارد مي کند دو ن

هزينه های پنهان که کسی به آن توجهی نمي کند و در بلندمدت تاثير بسيار زيادی بر عملکرد واحدهای صنعتی 
 .  آشکاراستمي گذارد و ديگری هزينه های

چه «: عنوان مي کند و مي گويد» تغيير بازارها«دبيرکل کنفدراسيون صنعت يکی ازهزينه های پنهان تحريم ها را 
ندگان، چه صادرکنندگان و چه واردکنندگان بر اثر تحريم بازارهای قبلی خود را از دست مي دهند و مجبور توليدکن

هستند که بازارهای جديد را برای ادامه فعاليت خود پيدا کنند که اين تغيير هزينه هايی را برای آنها تحميل مي کند 
 » . صحبت مي کندين روزهاکه نه تنها به چشم نمي آيد بلکه کمتر کسی در باره آن ا

  .است» کاهش ريسک سرمايه گذاری«به نظر آقای ساسانی يکی ديگر از هزينه های پنهان در اثر تحريم ها 
اولين جايی که يک واحد توليدی و صنعتی «: دبيرکل کنفدراسيون صنعت در خصوص هزينه های آشکار نيز مي گويد

ست که متاسفانه با اعمال تحريم ها نه تنها بانک های داخلی به آن برای شروع کار مراجعه مي کند بانک ا
 » .نمي توانند اعتبارات اسنادی باز کنند بلکه بانک های جهانی نيز حاضر به همکاری با ما نيستند

ساسانی مي گويد، علت اينکه بانک های جهانی حاضر نيستند با بانک ها و صنعتگران ايرانی همکاری کنند 
برای مثال اگر يک شرکت آمريکايی بخواهد با . ی است که در صورت تخلف بايد تحمل کنندجريمه های سنگين

شرکت های ايرانی ارتباط برقرار کند، کسی که تحريم ها را رعايت نکرده محکوم به پرداخت يک ميليون دالر جريمه 
 .  سال زندان مي شود٢۵و تحمل 

و مشکالت صنعت گران ايرانی در دوران تحريم عنوان مي کند و را از ديگر معضالت » هزينه باالی حمل و نقل«وی 
صنعتگران نمي توانند از طريق کشتيرانی جمهوری اسالمی ايران کاالهای خود را مثل گذشته حمل «: مي گويد

کنند و اگر حتی کشتيرانی جمهوری اسالمی ايران نام خود را هم تغيير دهد بازهم اين کار امکان پذير نيست و اگر 
 درصد ٣٠ تا ١٠صنعتگری از طريق يک کشتيرانی و هواپيمايی ديگر به غير از ايران محموله ای را حمل کند بين 

 » .برهزينه های او افزوده خواهد شد
 اوضاع وخيم صنعت 

با توجه به اينکه «: آقای ساسانی در ادامه ی اين گفت وگو به اوضاع کنونی صنعت کشور اشاره کرده و مي گويد
 صنايع دولتی و نيمه دولتی وخيم است واحد های صنعتی بخش خصوصی که علي رغم کوچکی از وضعيت وضعيت

بدتری برخوردار هستند و متأسفانه ارائه تسهيالت و يا استمهال بدهی برخی از صنايع فقط اقداماتی است که 
 » .عمل کندپشتوانه خوبی ندارد و شايد فقط مانند مسکنی در کوتاه مدت برای بهبود صنايع 

سيستم نظارت اگر بتواند برای بخش صنعت کشور برنامه ای بلند مدت «: دبيرکل کنفدراسيون صنعت مي افزايد
             ً                                                                                     تدوين کند قطعا  واحد های صنعتی نگاه اميدوارانه تری به آينده خواهند داشت اما وقتی صنعتگر کشور تصوير 

سرمايه گذاری واحد های صنعتی خود نخواهد کرد و درستی از آينده صنعت کشور ندارد هيچ تصميمی هم برای 
   ً                                                                                       قطعا  اين باعث کاهش بهره وری و کيفيت محصوالت توليدی خواهد شد و در آينده شاهد واردات کاال های 

 » .بي کيفيت به کشور خواهيم بود

 آمار آسيب هاى اجتماعى آودآان نگران آننده است 

 عضو هيات مديره انجمن حمايت از  :  آمده است 89 شهریور 15 در  ایلنا–به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران 
حقوق آودآان با اشاره به سوابق پيشنهاد و درخواست انجمن حمايت از حقوق آودآان به مجلس شوراى 

 با توجه به افزايش آسيب هاى اجتماعى : اسالمى براى تشكيل يك آارگروه ويژه براى آودآان و نوجوانان گفت
آودآان و بي اعتنايى به حقوق آنها در آشور الزم است آه مرآز پژوهش هاى مجلس آميسيون يا مربوط به 

 . آارگروهى مختص آودآان تشكيل دهد
با وجود آنكه نزديك به يك سوم جمعيت آشور را آودآان : جاويد سبحانى در گفت وگو با خبرنگار ايلنا تاآيد آرد

دوين سياست ها در مورد کودکان مبتنی بر مطالعات و پژوهش های تشكيل مي دهند الزم است قانونگذاری و ت
واقع بينانه باشد و برنامه ريزي هاى آالنى براى آنها انجام شود؛ اين در حالى است آه با وجود خالء جدى در 
قوانين و سياست گذاري هاى اشتباه در امر آودآان شاهد رشد آسيب هاى اجتماعى و معضالت گسترده در 

 . عيت آودآان هستيمسطح جم
 الزم است تا در مالحظات مربوط به قانون گذاري هاى :عضو هيات مديره انجمن حمايت از حقوق آودآان افزود
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صورت گرفته در سطح آالن مانند برنامه هاى توسعه اقتصادي، اجتماعى آشور و تدوين بودجه موارد مربوط به 
أمل صورت گيرد و در عين حال قبل از اجراى هر برنامه و طرحي، آودآان، از زاويه حقوق و منافع کودکان مورد ت
 . تاثير آن بر روى آودآان بررسى و آنكاش شود

سبحانى با اعالم اينكه متاسفانه يك مرجع رسمى سياست گذارى در امر آودآان در آشور وجود ندارد خاطر 
ان هاى گوناگونى همچون، بهزيستي، بحث آسيب هاى اجتماعى آودآان و مشكالت آنها ميان سازم: نشان آرد

تقسيم شده است؛ در حالى آه به دليل پراآندگى سياست ها، عدم انسجام، ... وزارت آار، وزارت بهداشت،
، تصوير روشن و شفافى از روند تغييرات آسيب هاى مربوط به آودآان ... فقدان هماهنگي هاى بين بخشى و 

 و غيررسمى در آشور در مورد اعتياد، فرار از منزل و ساير مشخص نمي شود در عين حال آمارهاى رسمى
 . مسايل آودآان، شاخص هاى نگران آننده اى در آشور هستند

انجمن حمايت از حقوق آودآان در گذشته پيشنهاد داده بود آه مجلس مانند : اين فعال حقوق آودآان گفت
اما . سيونى مختص مسايل آودآان تشكيل دهدبه طور ويژه آارگروه يا آمي... آميسيون معلوالن، زنان و 

متاسفانه اين مسئله هنوز محقق نشده و با نداشتن يك مرجع پژوهشي، قانون گذاری و سياست گذاری قدرتمند 
 .در اين زمينه، مسايل آودآان در آشور جدى گرفته نمي شود

 احتمال افزايش مجدد نرخ بيکاری 

عضو شورای عالی کار با هشدار نسبت به احتمال : ریور آمده است  شه15 در مهربه گزارش خبرگزاری دولتی 
 ميليون نفری در سالجاری با ابهام مواجه 1.1تحقق هدف اشتغالزايی : افزايش مجدد نرخ بيکاری در کشور، گفت

 . شده است
صتهای جديد به گزارش خبرنگار مهر، نگاهی به برنامه ريزيهای دولت و شوراي  عالی اشتغال در خصوص ايجاد فر

 ميليون شغل در سال در کنار افزايش نرخ بيکاری ناشی از هجوم کارجويان به بازار کار، آنچه که 1.1شغلی تا 
 . بيشتر خودنمايی مي کند باال رفتن نرخ بيکاری است

 کارشناسان و فعاالن بازار کار پيش بينی می کنند در صورت رفع نشدن مشکالت فعلي، نرخ بيکاری در ماههای
 . آينده با شدت بيشتری افزايش خواهد يافت

اين در حالی است که برخی مسئوالن ابهام در قابل استناد بودن نرخ بيکاری را مورد تاکيد قرار می دهند و برخی 
نرخ واقعی بيکاری را بيشتر از نرخ اعالمی و برخی کمتر می دانند اما آخرين آمار ارايه شده مربوط به بهار امسال 

 درصدی بيکاری است و وزير کار با نگاه ترديد از آن سخن می گويد و در مقابل، مرکز آمار ايران بر 14.6و نرخ 
 . صحت آن اصرار دارد

از طرفي، برنامه هايی که دولت برای ايجاد فرصتهای شغلی اعالم می کند يا تصميماتی که شوراي عالی 
نسته است کارجويان را به يافتن شغل اميدوار کند چرا که اشتغال برای رفع اين معضل می گيرد نيز تاکنون نتوا

 . اغلب می گويند از تحقق برنامه های کاهش نرخ بيکاری و يا افزايش فرصتهای شغلی مطمئن نيستيم
 ميليون 1.1آخرين تصميم برای اشتغالزايی را نيز شوراي  عالی اشتغال برای ايجاد فرصتهای جديد شغلی تا 

 اين تصميم را وزرای دولت از جمله کار و تعاون اعالم کردند؛ حال اينکه ششمين ماه سال شغل در سال گرفت و
 ! روزهای پايانی خود را سپری می کند، هنوز اين برنامه يکساله قرار است اجرا شود

 در اين با توجه به اهميت موضوع، گفتگويی با ولی اهللا داودآبادي، عضو شوراي عالی اشتغال و نماينده کارفرمايان
 :. شورا انجام داديم که در پی می آيد

  درصد اعالم شد، آيا اين آمار قابل استناد است؟ 14.6نرخ بيکاری بهار سال جاری : سئوال* 
که آمارهای قبلی را نيز بررسی و اعالم کرده بود ) مرکز آمار(با توجه به اينکه اين آمار از جايی گفته شد :  پاسخ-

 . ينه مرجع محسوب می شود، قابل توجه استو به نوعی در اين زم
  درصد را بايد بپذيريم؟ 14.6يعنی نرخ * 
 من اين آمار را قطعی نمی دانم چون توسط مراکز ديگری نيز آمارهايی بيان می شود، ضمن اينکه فکر می کنم -

 ميليون نفر نيز 3.5عدد  درصد باشد و تعداد بيکاران بيشتر است و 14.6نرخ بيکاری در حال حاضر بيشتر از نرخ 
 . درست نيست

 درصد بود، چگونه قابل 11.1 درصدی نرخ بيکاری در بهار امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل که 3.5رشد * 
 ارزيابی است؟ 

 درصد و نسبت به زمستان 3.5، معادل 88 اينکه نرخ بيکاری کشور در بهار نسبت به مدت مشابه آن در سال -
 درصد رشد داشته باشد، قابل پذيرش است؛ به دليل اينکه در طول يکسال گذشته 0.5عادل سال گذشته نيز م

 . اقدام خاصی برای ايجاد فرصتهای شغلی جديد صورت نپذيرفته است
 شوراي عالی اشتغال برای رفع معضل بيکاری چه برنامه ای دارد؟ * 
برنامه اجرايي، ضمن افزايش فرصتهای شغلی نرخ  در اين شورا جلساتی را داشته ايم تا بتوانيم در قالب يک -

 . بيکاری را نيز کاهش دهيم ولی واقعيت اين است که هم اکنون ابهاماتی در دستيابی به اهداف پيش آمده است
 چه ابهاماتی و از کدام اهداف؟ * 
 ميليون 1.1ز تحقق  با توجه به اينکه هم اکنون در ماه ششم سال قرار داريم و تصميم شوراي عالی اشتغال ني-

فرصت شغلی جديد در سالجاری بود، تاکنون سازوکار مشخصی برای دستيابی به آن تعريف نشده است و اين 
موضوع جای نگرانی دارد، چون مشخص نيست در چند ماه باقيمانده از سال قرار است چگونه به اين هدف 

 . برسيم
 هد يافت؟ با اين توصيف آيا باز هم نرخ بيکاری افزايش خوا* 
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 نيز بماند باز هم خوب است، هرچند برنامه شوراي عالی اشتغال بايد منجر به 14.6 اگر نرخ بيکاری در عدد -
 ميليون 1.1کاهش اين نرخ شود چون در غير اين صورت اين مفهوم به ذهن متبادر می شود که دولت در تحقق 

 . ند، بنابراين نرخ بيکاری دوباره افزايش می يابدشغل جديد ناموفق عمل کرده و نتوانسته است آن را محقق ک
 برنامه های شوراي عالی اشتغال در ماههای گذشته را چگونه ارزيابی می کنيد؟ * 
همچنين .  معتقدم در ماههای گذشته اقداماتی صورت گرفت و دستگاهها نيز در اين زمينه برنامه هايی داشتند-

در اين زمينه دارند به تکاپو افتاده اند، به هر حال اگر مسائل مالی مربوط به استانداران نيز به دليل مسئوليتی که 
 . طرحهای اشتغالزايی حل شود، می توان اميدوار بود که نرخ بيکاری کاهش خواهد يافت

 نقش بانکها در زمينه تحقق برنامه های اشتغالزايی چقدر است؟ * 
راي عالی اشتغال برعهده آنها گذاشته می شود، عمل کنند می  اگر بانکها بتوانند به وظايفی که از طريق شو-

توان اميدوار بود که درصد قابل توجهی از فرصتهای شغلی جديد محقق خواهد شد؛ در هر حال تاکيداتی که در 
 . اين بخش وجود دارد، جدی است

 گفتيد؟ از برنامه مشخص شوراي عالی اشتغال در خصوص زودبازده ها و طرحهای کارآفرينی ن* 
 هدف اصلی از برنامه های مختلفی که در جلسات مطرح می شود، دستيابی به اشتغالزايی و فرصتهای جديد -

بنابراين می توان گفت که در سالجاری ادامه اجرای زودبازده ها، پيگيری طرحهای کارآفرينی و . شغلی است
 . ی اجرا بود ميليون فرصت جديد شغلی از ابتدا برنامه ای بر مبنا1.1ايجاد 

اما بانکها تاکنون نتوانسته اند با برنامه های شوراي عالی اشتغال همراهی کنند و در مقاطعی نيز اخبار ضد و * 
 نقيضی مطرح می شود؟ 

بانکها در يک دوره ای بنا به داليلی در رکود .  خوشبختانه در حال حاضر سازوکار اجرايی الزم فراهم شده است-
می توان گفت که بالتکليف بودند، اما هم اکنون از آن وضعيت خارج شده اند ولی مسئله به سر مي بردند و 

اصلی اين است که بايد منتظر بمانيم و ببينيم که بانکها تا چه حد توان پرداخت تسهيالت اشتغالزايی دارند؛ 
 .  اعالم کنندهمچنين انتظار می رود که آنها ميزان دقيق تسهيالت قابل پرداخت و توان جذب خود را

 حضور مديران عالی بانکها در جلسات شوراي عالی اشتغال را چگونه ارزيابی می کنيد؟ * 
 حضور مديران بانکها در جلسات به نحوی است که آنها می توانند در خصوص مسائل مختلفی که به سيستم -

تصميمات از حالت دستوری خارج بانکی مربوط مي شود نظرات خود را بيان کنند و اين موضوع باعث می شود تا 
 . شود

  ميليون فرصت شغلی ايجاد می شود؟ 1.1به نظر شما، در سال جاری * 
 اگر طی ماههای باقيمانده از سال کار شود می توان گفت که اهداف قابل دسترس خواهد شد و يا حداقل به -

 در پذيرش مسئوليت اشتغال غافل آن نزديک می شويم، ضمن اينکه نبايد از حسن نيت و جسارت وزارت تعاون
 .شد چون پذيرش اين مسئوليت پاسخگويی را نيز به همراه خواهد داشت

  ":تحريم هوشمند"اين هم يک فقره از عارضه های 

 
هزار بيمار کليوی پيوند 20داروی بيماران کليوی تحريم شده و جان روزانه حدود : دببر انجمن کليه ايران اعالم کرد*

دبير انجمن کليه  :  آمده است 89 شهریور 15 ایلنا در –به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران ده است به خطر افتا
 . ايران نسبت به تحريم داروی بيماران کليوی که پس از عمل پيوند مجبور به مصرف آن بودند هشدار داد

ن پس از پيوند استفاده مي کنند به دليل نبود دارويی که اين بيمارا: محسن نفر در گفت وگو با خبرنگار ايلنا افزود
 . وجود نوع داخلی و ايرانی آن نيست بلکه اين دارو تحريم شده است

کشور سازنده به يکباره از فروش اين دارو امتناع کرد و وزارت بهداشت کشورمان نتوانست دارو را : وی ادامه داد
 . ز بازارهای ديگر تهيه کندخريداری کند بنابراين مجبور شد که اين داروی ضروری را ا

دبير انجمن کليه ايران با بيان اينکه مقدار داروی خريداری شده از ساير کشورها به ميزان ناچيز و اورژانسی حدود 
اين درحالى است آه اگر بيمار پيوند کليه يک روز اين دارو را مصرف نکند کليه پيوند زده :  قلم بوده است گفت300

 . شده پس مي زند
عارضه تحريم های بين المللی متوجه بيماران شده است و پس از گذشت پروسه شش ماهه برای : ر ادامه دادنف

 . ثبت سفارش دارو هم اکنون وضعيت بيماران پيوندی نامشخص است
 هزار بيمار 20راه حلی برای جايگزين کردن اين دارو وجود ندارد اين در حالی است که روزانه حدود : وی گفت
 درصد آنها از اين داروی تحريم شده استفاده مي کرده اند، به نظر مي رسد تنها 10 پيوند انجام مي دهند و کليوی

 .راه حل موجود تحمل کردن شرايط پيش آمده است

حمايت کارگران اتوبوسرانی سوندسوال سوئد از کارگر زندانی رضا .شهريور15
 شهابی 

 طالعيه مطبوعاتی ا
  4شماره 

  2010 سپتامبر 2
 کميته همبستگی کارگران ايران و سوئد 
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Iransk � Svenska arbetar solidaritets kommitt�  
isask@comhem.se  

 ! همبستگی کارگری مرز نمی شناسد
کارگران اتوبوسرانی سوندسوال ، سوئد طی بيانيه ای پشتيبانی خود را از آزادی رضا شهابی و ديگر کارگران 

در . يه نيز برای سفارت سوئد و نيزمسئول رژيم ضد کارگر اسالمی نيز ارسال شده استزندانی کردند، اين بيان
 : زير بيانيه کارگران اتوبوسرانی را مالحظه ميکنيد

 بيانيه پشتيبانی بخش اتوبوسرانی ، سنديکای کارگران اتوبوسرانی در سوندسوال 
 عضو سازمان مرکزی کارگران سوئد 

شرط و فوری رفيق مان رضا شهابی و ديگر کارگران دستگير و بازداشت شده هستيم ما خواستار آزادی بی قيد و 
 . و نيزخواهان پايان دادن به نقض حق کارگران برای سازماندهی خود که در جريان می باشد هستيم

نيا ما کارگران اتوبوسرانی و نيز سازمان مرکزی کارگران سوئد حق تشکل يابی را حق مسلم تمامی کارگران در د
 . می دانيم

 . ما اين موضوع و رفتار آينده ايران با توجه به حق سازمانی کارگران نظارت و پيگيری خواهيم کرد
 سنديکای کارگران اتوبوسرانی سوندسوال

   جان اريک ليند بلوم: مسئول بخش 

 تجمع اعتراضي آارگران آارخانه لوازم خانگي آردل

 
 نفرازآارگران آارخانه لوازم خانگي آردل آه حقوق مرداد ماه 80شهريور  14 امروز يك شنبه -آژانس ايران خبر

خودشان را نگرفته اند وبال تكليف ميباشند درمحل آارخانه ودر مقابل دفتر مديريت تجمع اعتراضي برپا آردند و 
 .خواهان رسيدگي به وضعيت حقوق عقب افتاده وهمچنين حق بيمه درماني خود شدند 

 آمد اقشار کم درآمد را می بلعد درصد در70مسکن 

 
 مسکن مهر با هدف رفع مشکل –اقتصاد :   شهریور آمده است 14بخش اقتصادی خبرگزاری مهر در تاریخ 

کالنشهرهایی مانند تهران به اجرا درآمده است که به دليل آماده نبودن زیرساختهای الزم برای زندگی در حاشيه 
د هزینه های خود به مسکن، تاکنون تمایل چندانی به خروج از پایتخت  درص70شهرها، مردم با وجود اختصاص 

 .نشان نداده اند
این طرح برای . مهر، یکی از طرحهایی که دولت از سالهای گذشته آن را در دست اجرا دارد، مسکن مهر است

تی، امکان خانه دار خانه دار کردن اقشار کم درآمد و افرادی به اجرا درآمد که بدون حمایت و پشتيبانی تسهيال
 .شدن را ندارند

 حذف قيمت زمين، وام
 ميليون ریالی در چند 140بر این اساس، دولت با شعار حذف قيمت زمين از ساخت مسکن و اعطای تسهيالت 

سال اخير مردم را تشویق کرد تا ضمن تشکيل تعاونيها و ثبت نام در این طرح خود را برای خانه دار شدن و خروج 
 .شهرها آماده کننداز کالن

در ابتدای کار که با توجه ویژه مردم همراه شد، تصور بر این بود که دولت می خواهد برای اقشار کم درآمد و 
کسانی که خانه ندارند، مسکن بسازد که این موضوع می تواند از ضعف اطالع رسانی درست و یا سخنان 

 .ی شدمختلفی ناشی شود که از ناحيه مسئوالن دولتی بيان م

 
 دولت مسکن مهر می سازد: گام اول

 
 ميليون نفری در این طرح نيز ناشی از 4می توان گفت که شکل گيری ثبت نامها و ایجاد موج تقاضای بيش از 

نهایتا در یک مقطعی دولت متوجه این موضوع شد که مردم فکر می کنند مشارکت آنها . همين تصور مردم بود
 . اقساط تسهيالت خواهد بود و مابقی توسط خود دولت انجام می شودفقط در حد ثبت نام و پذیرش

پس در این مرحله بود که دولتی ها از جمله وزرای مسکن و تعاون که طبق پيش بينی اوليه از وزرای مسئول در 
ف این طرح شناخته می شوند، اعالم کردند که مردم فکر نکنند قرار است کسی برای آنها خانه بسازد؛ بلکه هد

دولت کمک به آنها در جریان خانه دار شدن است به نحوی که با پرداخت تسهيالت و حذف زمين از قيمت تمام 
 .شده، دولت در صدد کمک به آنها است

 دولت مسکن نمی سازد، کمک می کند: گام دوم
ن وارد عمل شوند از سویی نيز بيان شد که هدف از تشکيل تعاونيها نيز همين بوده است تا مردم بتوانند خودشا

اما اینکه مردم خودشان باید حضور قوی داشته باشند خيلی ملموس . و مشکل خود را با کمک دولت حل کنند
 .نشد و این مسئله باعث شد تا بخشی از متقاضيان از ادامه حضور خود در طرح انصراف دهند
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به درستی برای مردم تشریح نشد می توان گفت در طرح مسکن مهر آن بخشی که به تعاونيها مربوط می شود 
ور فعال خود در تعاونيها، چون متقاضيان هنوز به این آمادگی ذهنی مبنی بر اینکه از فردای روز تقاضا باید با حض

اخت و ساز را دنبال کنند ، نرسيده اند، دليل این موضوع هم این است که هنوز متقاضيان مسکن مهر سجریان 
 .ئل تعاونيها از جمله پيگيری روند ساخت و ساز به آنها مربوط نمی شودفکر می کنند بسياری از مسا

 دعوت مردم به مشارکت: گام سوم
نقد دیگری که توسط کارشناسان بازار مسکن بر روند اجرای پروژه مسکن مهر از طریق تعاونيها وارد شد انتخاب 

موارد بسيار زیادی وجود دارد که .  بودمدیران دولتی در راس تعاونيهای مسکن و بدون مشارکت و دخالت اعضا
اعضای تعاونی های مسکن مهر از جمله مدیرعامل و هيئت مدیره تعاونی از این سمت های خود بی خبرند تا 

 .چه رسد به مشارکت در تصميم گيریها
يرند که این موضوع قرار بود در قالب تعاونيها و برگزاری مجامع ، متقاضيان در جریان امور مربوط به تعاونيها قرار گ

از جمله آسيب هایی که می توان آن را در روند مشارکت ضعيف مردم موثر دانست . بسيار کمرنگ اجرا شد
غيرقابل دسترس بودن بسياری از مدیران تعاونيهای مسکن مهر، ناشناس بودن آنها، عدم مشارکت اعضا در 

پروژه و همچنين اعمال سليقه برخی مدیران مجامع، ضعف در اطالع رسانی به مردم در خصوص روند اجرای 
 .تعاونيهای مسکن مهر در اجرای این پروژه ملی است

 حذف تعاونيها، مدیران دولتی: گام چهارم
در یک مقطع زمانی دیگر تصميماتی نيز توسط شورای  عالی مسکن مبنی بر کنار گذاشتن تعاونيها از جریان 

تشکيل گروههای کوچک تصميمی بود .  ادامه مشارکت مردم لطمه زدمسکن مهر اتخاذ شد که این موضوع نيز به
 .که شورای عالی مسکن برای تسریع در روند ساخت و ساز گرفته بود که با عدم استقبال مردم مواجه شد

وقتی مردم برای حضور در این طرح سرمایه : محمد عباسی وزیر تعاون در خصوص انصراف مردم معتقد است
همچنين وی در .  و از بابت عدم حضور متضرر نشوند پس دیگر کلمه انصراف معنا نخواهد داشتگذاری نکرده اند

زمينه تشکيل گروههای کوچک نيز ضمن بيان مخالفت خود به صورت تلویحی، عدم استقبال مردم از آن و تمایل 
 .در ادامه کار به صورت تعاونی را اعالم می کند

طرح مسکن مهر می بينيم که دیگر آن شور و توجه ویژه افرادی که به دنبال حال پس از چند سال از آغاز اجرای 
مسکن بوده اند، وجود ندارد و آنان از به نتيجه رسيدن این طرح نااميد شده اند و ترجيح می دهند خودشان 

 .بصورت انفرادی فکری برای خانه دار شدن کنند
ست در زمانی که قيمتها در این بخش سير صعودی به البته خود دولتی ها معتقدند که مسکن مهر توانسته ا

خود گرفته بود را مهار کند و اگر توقفی در روند افزایش قيمت مسکن ایجاد شده ناشی از اجرای مسکن مهر 
این مسئله در حالی مطرح می شود که پروژه مسکن مهر تاکنون فقط چند پروژه را در کشور به سرانجام . است

 .آن تقاضای بالقوه و اصلی متقاضيان پابرجا استرسانده است و هنوز 
ناتوانی مسکن مهر در پاسخگویی به نيازهای مردم در کالنشهرها موضوع دیگری است که به استقبال مردم از 

برخی بر این باورند که . این طرح لطمه زده است، چون دولت نتوانست برای آن گزینه مناسبی داشته باشد
چک و برخی مناطق محروم توانسته است خودی نشان دهد و به بخشی از نيازهای مسکن مهر در شهرهای کو

مردم در این زمينه پاسخی دهد اما در کالنشهرها و به ویژه تهران که اتفاقا این موضوع پراهميت تر نيز بود، 
 .کارساز نبوده است

 ناتوانی در کالنشهرها
و یا گران است، پروژه مسکن مهر با اختالل مواجه شد به در واقع مناطقی از کشور که زمين مسطح در آنجا کم 

بحث عدم آماده بودن . نحوی که در تهران و استانهای شمالی کشور این موضوع خودنمایی بيشتری داشته است
 .زیرساختهای الزم در شهرکهای اقماری تهران موضوع دیگری است که مردم را در ادامه کار مردد می کند

مکانات و خدمات شهری در اطراف تهران به نقطه مطلوبی نرسيده است تا مردم با تکيه بر آنها هنوز بسياری از ا
بخواهند از طریق مسکن مهر به آنجا نقل مکان کنند می توان در این بخش به مشکالت مربوط به آب آشاميدنی 

ت امروزی زندگی در شهرها سالم، گاز، برق، مترو، خطوط اتوبوسرانی، مراکز خرید، و بسياری دیگر از ملزوما
 .اشاره کرد که هنوز در شهرکهای اقماری تهران به درستی وجود ندارد

 شهرکهای اقماری، آماده زندگی نيستند
مسلم است مردمی که در تهران و با امکانات فوق زندگی می کنند حاضر نخواهند شد حتی مستاجر بودن و 

ند و با نقل مکان به شهرکهای اقماری به اميد مسکن مهر، تحمل هزینه های باالی اجاره نشينی را رها کن
به بيان دیگر باید گفت ابتدا دولت باید زیرساختهای الزم زندگی مانند آنچه که در . زندگی جدیدی را آغاز کنند

پایتخت است را برای زندگی در بيرون شهر آماده کند و سپس از مردم بخواهد با ساخت و ساز جدید، محل 
 .ود را تغيير دهندزندگی خ

محمد عسگری مدیر پروژه مسکن مهر در وزارت تعاون، باال بودن هزینه تهيه مسکن، تقاضای باال به دليل عدم 
ساخت مسکن در سالهای گذشته، هدایت نقدینگی، حذف واسطه گری و تقویت کنترل بانکها در اختصاص 

 .هر می داندمناسب منابع به مسکن را از دالیل اصلی اجرای طرح مسکن م
 20 ساله، وام 99وی پاسخ به نياز جامعه به ویژه طبقات پائين و کم درآمد، حذف بهای زمين از طریق اجاره 

 ميليون تومانی برای ساخت صنعتی، توجه بيشتر به کالنشهرها، 25ميليون تومانی برای ساخت سنتی و وام 
ها یا مراکز غير قابل استفاده در کالنشهرها را از دالیل دیگر آزاد کردن زمين با پيگيری در تخليه اماکن مانند پادگان

 .اجرای مسکن مهر می داند
 این کار از طریق مشخص شدن وظيفه وزارت تعاون مبنی بر سازماندهی و نظارت 86وی ضمن بيان اینکه از سال 

به تامين زمين مورد موظف شدن وزارت مسکن نسبت : متقاضيان واجد شرایط در قالب تعاونيها آغاز شد، گفت
نياز برای تامين مسکن با اولویت گروههای کم درآمد از دیگر برنامه های دولت برای خانه دار کردن اقضار کم درآمد 
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 .است
عسگری، فاقد مسکن ملکی و زمين مسکونی بودن افراد متقاضی مسکن مهر، عدم استفاده از امکانات دولتی، 

 ساله سکونت در شهر مورد تقاضا را نيز به عنوان پيش شرط های 5سابقه متاهل و یا سرپرست خانوار بودن و 
 .دولت در پذیرش متقاضيام مسکن مهر اعالم کرد

در حالی که سهم : این مقام مسئول در وزارت تعاون در زمينه تاثير مسکن در سبد هزینه های خانوار، گفت
 درصد می رسد، متاسفانه در 15ن به کمتر از مسکن در سبد هزینه خانوار کشورهای موفق در رفع معضل مسک

 . درصد گزارش شده است32.5کشور ما این سهم در سبد هزینه خانوارهای شهری 
این .  درصد نيز رسيده است70این رقم برای دهکهای پائين درآمدی در کالنشهرها به بيش : وی تصریح کرد

د صرف پرداخت اجاره بها و یا اقساط خرید خانه شود، موضوع بدان معناست که درصد باالیی از درآمد خانوار بای
 .این امر موجب کاهش قدرت خرید خانوار شده است

 ادامه تجمع معلمان خريد خدمتي، مقابل مجلس 

 
معلمان تجمع آننده مقابل مجلس   :  آمده است 89 شهریور 15 ایلنا در –به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران 

 .ال اشتغال  هم اآنون، آموزش و پرورش از استخدام آنها خودداري مي آنند س9مي گويند ، پس از 
 :  در ادامه گزارش آمده است .پرورش در مقابل مجلس ادامه يافتتجمع تعدادي از معلمان خريد خدمتي آموزش و 

 عدم در ادامه تجمع هفته گذشته امروز نيز ده ها تن از معلمان خريد خدمتي آموزش و پرورش در اعتراض
 .استخدام خود در آموزش و پرورش مقابل مجلس تجمع آردند

 سال اشتغال  هم اآنون، آموزش و پرورش از 9برخي از اين معلمين در گفت وگو با خبرنگار ايلنا، گفتند آه پس از 
 .استخدام آنها خودداري مي آنند

 .ندگفتني است؛ بخشي از معلمين حاضر در تجمع امروز معلمين مازندراني هست

 
 تجمع و اعتراض بي سابقه در ساری

 
 جمع آثيري از شهروندان مازندراني با تجمع در جلوي ساختمان آموزش و پرورش مازندران نسبت به اعالم -فرارو

 .اسامي پذيرفته شدگان آزمون  استخدامي اعتراض آردند
اوليه در رشته مرتبط ثبت نام و در به گزارش شمال نيوز، تعدادي از تجمع آنندگان افرادی بودند آه طبق اعالم 

مراحل ابتدايي و نهايي آزمون شرآت آردند ولي بجاي آنان از افراد غيرمرتبط در رشته  آنان استفاده و اعالم 
 .نتيجه گرديد

يکي از افراد حاضر دراين تجمع گفت که برخي قبول شدگان در رشته غيرمرتبط پذيرفته شده اند، به طوري آه 
نس صنايع چوب در رشته مشاوره تحصيلي قبول شده است يا داوطلب ديگري که رشته اش فردي با ليسا

 !الکترونيک بوده اما در مشاوره ابتدايي پذيرفته شده است
معترضان معتقدند آه برخي از رشته هايي آه در اجازه ثبت نام نداشتند و آموزش و پرورش در اعالم نياز خود اعالم 

 .ي ديگر و غيرمرتبط بكارگيري و اعالم نتيجه شده استنكرده بود، در رشته هاي
يكي ديگر از معترضين اظهار کرد که شايعه کرده اند برخي که در ستاد دکتر احمدي نژاد فعاليت داشته اند، بدون 
داشتن حد نصاب پذيرفته شده اند که من البته اين قضيه را شايعه مي دانم، ولي از مسئوالن تقاضاي پي گيري 

 .دارم
یکی دیگر از حاضران در این تجمع اعتراضی گفت به رغم اینکه در آزمون استخدامی اعالم نيازی به فوق دیپلم 

 ، برخی شرکت کنندگان با مدرک فوق دیپلم پذیرفته شده و شرکت کنندگان با مدرک ليسانس پذیرفته نشده بود
 .نشده اند

همراه مردم عادي در آن حضور داشتند موجب مسدود شدن اين تجمع آه خانواده هاي معظم شهدا و جانبازان به 
 .ساعت شد آه باعث اخالل در عبور و مرور وسايل نقليه و عابران شد2خيابان فرهنگ ساري به مدت 

 
 محروميت رسول بداغی از حقوق اوليه یک زندانی در زندان رجایی شهر کرج

 
ضو کانون صنفی معلمان که در بند شش زندان  رسول بداغی فعال سياسی و ع-کميته گزارشگران حقوق بشر

رجایی شهر در بازداشت به سر می برد، از سوی مامورین زندان تحت فشار بوده و بارها تهدید به شکنجه 
.فيزیکی شده است  

این در حالی است که از رسيدن داروها ، عينک مطالعه و برخی از کتاب های غير ممنوع به این عضو شورای 
 دموکراسی و حقوق بشر در ایران، جلوگيری به عمل آمده، و استفاده ایشان از تلفن بسيار همبستگی برای
همچنين خانواده وی تهدید شده اند که اگر از این پس اخبار مربوط به شکنجه رسول بداغی . محدود شده است
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.نندگان را محدود خواهند کردمنتشر شود، از مالقات آنان با وی جلوگيری به عمل خواهند آورد و یا تعداد مالقات ک  
این فعال سياسی و صنفی چندی پيش از سوی شعبه پانزدهم دادگاه انقالب اسالمی به ریاست قاضی 

 ۵ سال زندان و ۶صلواتی به اتهام های حضور در تجمعات به قصد بر هم زدن امنيت ملی و تبليغ عليه نظام، به 
.سال محروميت از شرکت در احزاب محکوم شده بود  

دو تن از مسئوالن زندان رجایی شهر به نام های “ خرداد گزارش داده بود که 8پایگاه خبری ادوار نيوز در تاریخ 
مستعار شيخ و دایی قاسم ، رسول بداغی را به محلی از زندان برده، دستهای او را از پشت بسته و پس از 

لت این اقدام مسئوالن زندان، اعتراض این ع. بستن وی به ميله، اقدام به ضرب و شتم شدید وی نموده اند
عوامل این ضرب و . زندانی به وضعيت نا مناسب زندان رجایی شهر و مشکالت ایجاد شده برای وی بوده است

از : شتم در پاسخ به اعتراض زندانيان با هل دادن و فحاشی اقدام به متفرق نمودن آنها کرده و در اعالم نموده اند
”.سياسی است باید مورد آزار و شکنجه بيشتری قرار گيردآنجا که این فرد،   

الزم به ذکر است که چندی پيش، رسول بداغی در نامه ای به شرح اتهامات خود از سوی دادگاه پرداخته که در 
.پایگاه خبری نشریه پيام دانشجو منتشر شده بود  

 موارد اتهامات ذکر شده در این نامه به شرح زیر است
 و تبانی به قصد ارتکاب جرم عليه امنيت، از طریق همکاری و همراهی مجرمانه با سایر متهمان از اجتماع) الف 

قبيل اعضای هيأت مدیرع کانون صنفی معلمان ایران و سایر همفکران خود در داخل و خارج از کشور و رسانه های 
.بيگانه   

یق شرکت در تجمعات غير قانونی، نشر فعاليت تبليغی عليه نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران از طر) ب 
مطالب موهن و مجرمانه در فضای اینترنت و از طریق ایميل، انتشار بيانيه های مجرمانه عليه نظام و انجام 

.مصاحبه با رسانه ای بيگانه در جهت تبليغ عليه نظام و ارکان انقالب اسالمی و موارد دیگر   
زدگر سوم و جواب یزدگرد سوم به عمر بن خطاب را که حاوی تصميم داشت نامه ی عمر بن خطاب به ی – ١

در جلسه . ( مطالبی در جهت مخدوش کردن چهره ی نظام اسالم و مسلمانان توزیع نماید، که ممانعت شد 
)شورای هماهنگی کانون های صنفی معلمان کشور در کرمانشاه   

 و برداشت سایت های ضد انقالب از اخبار کذب این ایجاد و مدیریت چندین دیدارگاه اینترنتی و سوء استفاده – ٢
 سایت ها

:  مدیریت دیدارگاه اینترنتی کانون صنفی معلمان ایران ٣  

www.moalleman1.com 

 
ن  در درون ساختما٢۶/٠۶/١٣٨٧حضور در جلسه شورای هماهنگی کانون های صنفی کشور در تاریخ  – ۴

 مجلس شورای اسالمی در بهارستان
  جلوی وزارت آموزش و پرورش و دستگيری وی توسط پليس١٣/٠٢/١٣٨٨حضور در تجمع  – ۵
 از طریق وبالگ، ١٣٨٨منهم ضمن انتشار بيانيه ی دعوت به تجمع غير قانونی و اعتصاب در اردیبهشت ماه  – ۶

 پيام کوتاه تلفنی و تبليغ لفظی
با استناد به کوتاهی وزارت کشور در ) … اعتصاب، جمع غير قانونی و (  اقدامات غير قانونی اصرار بر استمرار – ٧

 تمدید فعاليت کانون صنفی معلمان ایران
ارتباط گسترده با رسانه های بيگانه از جمله رادیو آمریکا، شبکه  – ٨ VOA رادیو آلمان، رادیو فرانسه و رادیو فردا ،

ال اخبار مختلف اعتراضات اقشار مختلف به خصوص فرهنگيان به رسانه های بيگانهو بيانيه تحریک اميز و ارس  
  حضور در جلسات ملی مذهبی ها و تأثير پذیری از تفکرات تقی رحمانی و ایجاد وبالگی به نام ایشان– ٩
نوان عضویت در تشکل غير قانونی مجموعه فعاالن حقوق بشر در ایران به سرپرستی شيرین عبادی به ع – ١٠

 مسئول کميته معلمان
حمایت از متهمين امنيتی دستگير شده و محکوم نمودن اقدام دستگاه های امنيتی و قضایی به دليل  – ١١

دانشجوی ( ، عليرضا فيروزی )از تشکيالت نهضت آزادی ایران در صحنه اغتشاشات ( دستگيری هاشم خواستار 
و فرزاد ) معلم دستگير شده ( ، جعفر ابراهيمی )آزادی ایران فعال نهضت ( ، اميرحسين کاظمی )دانشگاه زنجان 

)معلم کردستانی ( کمانگر   
تهيه نشریه الکترونيکی به نام کانون صنفی معلمان ایران به صورت ماهيانه و انتشار و بزرگ نمایی کاستی  – ١٢

 های و اعتراضات فرهنگيان
شورای همبستگی برای دموکراسی و حقوق !  و حزب ارتباط با تشکل ضد انقالب جبهه متحد دانشجویی – ١٣

بشر در ایران و شخص حشمت اهللا طبرزدی و ثبت نام خود به عنوان یکی از حاميان سند همبستگی و اصرار بر 
یکی از تهيه کنندگان سند موصوف محمد ملکی بوده که اکنون در زندان می ( ادامه ارتباط با گروه یاد شده فوق 

این گروه جدایی دین از سياست ، تغيير قانون اساسی ، برابری حقوق زن و مرد ، نفی هر گونه از اصول . باشد 
.می باشد … خشونت و شکنجه و   

.ارتباط با سایت انترنتی موسوم به خبرنامه امير کبير و ارسال خبر اعتراضات معلمان به آنها  – ١۴  
.س از انتخابات و زیر سوال بردن نظام در سایت حوادث پ!  حضور در جلسات و دیدار با کشته شدگان – ١۵  
حضور متهم در راهپيمایی های غير قانونی و اغتشاشات، تصویر برداری از اعتراضات مردمی، گر چه هدف  – ١۶

.خاصی نداشته است   
و همکاری با آنان در جهت عملی ساختن ) سازمان مجاهدین خلق ایران( ارتباط با گروهک منافقين – ١٧
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و همچنين ارایه ی اخبار داخل کشور به ) سازمان مجاهدین خلق ایران(ات وارده و سر پل سازمان منافقيندستور
.… … … گروهک مورد اشاره از طریق   

 
 دو کارگر کارخانه کشت و صنعت نيشکر هفت تپه به حبس محکوم شدند

 
صنعت نيشکر هفت تپه از سوی  حکم یک سال حبس تعزیری برای دو کارگر کارخانه کشت و –خبرگزاری هرانا 

 .شعبه اول دادگاه انقالب دزفول صادر شد
به تحمل یکسال ” توهين به رهبری“به اتهام ” بهروز مالزاده“و ” عليرضا سعيدی“بنا به اطالع گزارشگران هرانا، 

 .زندان محکوم شدند
 ميليون 70ز صدور قرار وثيقه این دو فعال کارگری دی ماه سال گذشته توسط نيروهای امنيتی بازداشت و بعد ا

 .تومانی به صورت موقت آزاد شدند
شایان ذکر است علت بازداشت و صدور چنين حکمی از سوی شعبه یک دادگاه انقالب دزفول وجود کليپی 

 .طنزآميز در تلفن همراه ایشان عنوان شده است

 
 فشار روي آارگران آارخانه چيني البرز قزوين باال ميرود

 
 یکصد و نود نفر از آارگران آارخانه چيني البرز قزوين آه همه داراي سابقه -برنگار آژانس ايران خبربه گزارش خ

دفترچه , ماه حقوق معوقه آنها پرداخت نشده 14عالوه بر اينكه حدود,  سال ميباشند 24 تا 19هاي طوالني از 
آارگران . مهر نخورده است و اعتباري ندارد , ن  تاآنو89بيمه آنها و همچنين دفترچه بيمه فرزندان آنها از فروردين 

آارخانه چيني البرز در تجمعات مختلفي آه تاآنون داشته اند اعتراض خود را به عدم پرداخت حق وحقوشان 
 .اعالم آرده اند 

 !!صفرا فزود» مالکيت دولتی«سرکنگبين 
 کميته هماهنگی برای ایجاد تشکل کارگری

 
 مبارزه کارگران الستيک البرز برای جلوگيری از تعطيل کارخانه و مطالبه  ، پس از دوسال1387در سال 

دستمزدهای معوقه خود، سرانجام این کارخانه، که قبال توسط دولت به بخش خصوصی فروخته شده بود، به 
ن جلوگيری از تعطيل کارخانه البته یک دستاورد مبارزات کارگرا. مالکيت دولت و مدیریت وزارت صنایع درآمد

اما در آن زمان، کارگران در عين حال در مورد انتقال مالکيت کارخانه به دولت سخت توهم . الستيک البرز بود
 یکی از مطالباتی که این کارگران بر آن پای می 87داشتند، به طوری که در تجمع مقابل وزارت کار در مهر ماه 

س از حدود دو سال از دولتی شدن مالکيت کارخانه، اینک پ. فشردند همين انتقال مالکيت کارخانه به دولت بود
به نامه زیر از سوی جمعی از کارگران الستيک البرز، که در . داد کارگران از دست مالکان دولتی درآمده است

 :سایت تابناک منتشر شده است، توجه کنيد 
 .شش سال از واگذاری شرکت بزرگ الستيک البرز به بخش خصوصی گذشت«

ه هيچ گونه اطالع و سوادی نسبت به صنعت تایر نداشته و باعث شد شرکتی با سابقه پنجاه بخش خصوصی ک
ساله و توليد روزانه هشتاد و پنج تن تایر و تيوب به خاک ذلت نشيند و عمال توليد شرکت طی مدت این شش 

 .سال به ميانگين صفر برسد
 :بدهی های فراوان از جمله

 نک سپهصد و بيست ميليارد تومان به با
 بيست ميليارد تومان به بانک کشاورزی

 دوازده ميليارد تومان به اداره تامين اجتماعی
 هشت ميليارد تومان بدهی به شرکت های آب، برق، گاز

 .و چندین ميليارد تومان بدهی کارگری دستاوردهای واگذاری این شرکت به بخش خصوصی نا آگاه بوده است
پيگيری های فراوان جناح های کارگری سرانجام حدود دو سال است که هيات اکنون پس از تالش های بسيار و 

 .حمایت از صنایع از سوی وزارت صنایع اداره شرکت را به دست گرفته است
گروه اول این هيات بعد از گذشت پانزده ماه با برجای گذاشتن ميلياردها تومان بدهی نهایتا با دخالت شورای 

 .های دلسوز کارگری جای خود را به هيات دوم دادتامين استان تهران و نهاد
کار خود را آغاز نموده با وعده سرمایه گذاری و پرداخت کليه ) 1389(این گروه نيز که از اردیبهشت ماه امسال

دیون کارگری پا به جلو نهاد اما نهایتا آنچه مشاهده می شود توقف توليد، نابسامانی اوضاع شرکت و افزایش 
 .کت می باشدبدهی های شر

حدود دو ماه قبل اعالم نمودند که قصد دارند با فروش بخشی از ماشين آالت شرکت حقوق معوقه کارگران را 
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 .پرداخت نمایند
 .این موضوع با پيگيری نهادهای کارگری و امنيتی استان محقق نگردید

نجام بود که با اطالع رسانی به این کار بار دیگر از طرف مدیریت شرکت در روز سه شنبه هفته گذشته در شرف ا
 .موقع ، از طرف مسئوالن وزارت کار جلوی این اقدام گرفته شد

 :حال پرسش اصلی این است
آیا راهکار وزارت صنایع و در پس آن هيات حمایت از صنایع این است که به جای توليد، با فروش ماشين آالت 

 حقوق کارگران را پرداخت کنند؟
 ی و اوضاع معيشتی کارکنان شرکت اطالعی دارند؟آیا مسئوالن از زندگ

 اگر اطالع دارند پس چرا اقدام درستی صورت نمی گيرد؟
 چه کسی مسئول است؟

 »حقيقتا چه کسی مسئول است؟
ما در همان زمان در چندین خبر و گزارش و مقاله به تفصيل در مورد توهم به مالکيت دولتی به کارگران هشدار 

اختصار، از بازانتشار مقاالت بلند خود درباره این موضوع درمی گذریم و فقط کوتاه ترین خبر برای رعایت . دادیم
 :مربوط به این موضوع را، که در آن زمان در سایت و خبرنامه درج کردیم، بازمنتشر می کنيم 

 سرنوشت مبارزات دو ساله کارگران الستيک البرز
ز صفحات زیادی را به درج اخبار، تحليل ها و مسائل مربوط به سایت و خبرنامه کميته هماهنگی تا همين امرو

ما همه جا همراه با بررسی سير رویدادها به تشریح . مبارزات دو ساله کارگران الستيک البرز اختصاص داده است
 و در تمامی این بحث ها. موقعيت پيکار کارگران و تحليل بن بست ها و وجوه ضعف و قوت مبارزات آنان پرداختيم

بررسی ها بر وجود یک بن بست مهم و اصلی در روند پيکار کارگران تأکيد کردیم و راه برون رفت از این بن بست 
همه جا بر این نکته پای فشردیم که تشکيل شورای . را نيز بارها و با شرح و تفصيل الزم خاطرنشان ساختيم

ر، تصرف کارخانه، به دست گرفتن برنامه ریزی کار کارگری، تالش برای جلب حمایت همه کارگران در همه مراکز کا
و توليد شرکت، اعمال قدرت متحد شورایی و گسترده عليه سرمایه داران، مقاومت متحد در برابر هر تهاجم دولت 

محور اصلی تمرکز حرف های ما این بود که کارگران الستيک البرز یا . سرمایه داری تنها طریق حفظ اشتغاال است
ر کارخانه در حال تعطيل باید مسأله ادامه اشتغال خود را از درون یک جنبش سراسری عليه تعطيل کارگران ه

این جنبش باید بتواند اقدام صاحبان سرمایه . شدن کارخانه ها و بيکارسازی کارگران جستجو کنند و پی گيرند
د بتوانند گلوی سرمایه را فشار دهند و کارگران بای. برای بستن مراکز کار را با اعمال قدرت پاسخ گوید و رفع کند

واقعيت این است که کارگران برای پيروزی راه دیگری نداشتند اما آن ها زیر . به قبول مطالبات خود مجبور سازند
فشار سردرگمی ها، احساس ضعف ها، پاره ای توهمات و عدم آشنائی با قدرت عظيم جنبش خویش این راه را 

چاره هائی چون تغيير شکل مالکيت کارخانه از خصوصی به دولتی دل بستند، و وعده و در پيش نگرفتند، به راه 
کارگران از گزینش راه موفق پيکار و به کارگيری . وعيدهای سراسر دروغ نهادهای دولتی را کم و بيش باور کردند

 2اری قرار دارند که راهکارهای درست اعمال قدرت بازماندند و بدین سان امروز کماکان در همان وضعيت اسفب
 ماه است که دستمزد نگرفته 7کارگران باز هم . این وضعيت حتی بدتر شده است. سال پيش از این قرار داشتند

.  نفر از همزنجيرانشان در معرض اخراج جدی هستند700. هيچ کدام از مطالباتشان پرداخت نشده است. اند
ا بارها گفتيم که مشکل توده های کارگر کارخانه های در حال م. هيچ تضمينی برای اشتغال بقيه هم وجود ندارد

تعطيل یا هر کارخانه و مرکز کار دیگر با دولتی شدن و خصوصی شدن و تغيير مالکان سرمایه حل نمی شود و 
. امروز با چشم باز شاهدیم که این نوع نقل و انتقاالت هيچ گرهی را از هيچ معضل هيچ کارگری حل نکرده است

تصرف کارخانه تنها راه است و برای این کار باید به صورت . چنان بر آنچه پيشتر گفته ایم اصرار می ورزیمما هم
باید جنبش شورایی . باید به سراغ همزنجيران در همه مراکز کار و توليد رفت. شورایی متحد و متشکل شد

 با قدرت چنين جنبشی کارخانه ها را از باید. ضدسرمایه داری تصرف کارخانه های در معرض تعطيل را سازمان داد
دست سرمایه داران گرفت و دولت سرمایه داری را به تهيه رایگان تمامی مواد خام و مصالح توليد کارخانه ها 

نتيجه پيمودن همه راه های دیگر همين است که االن تحمل . باید قبول کنيم که راه دیگری نداریم. مجبور ساخت
 .می کنيم

 
 كالت آارگران شرآت صنايع مخابراتيگره  آورمش

 
 با وجود مصوبه هيات دولت، : نوشته است 89 شهریور 15ایلنا در تاریخ/ به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران 

در نتيجه اعتراض /مسووالن در آخرين مرحله نام اين آارخانه را از ليست متقاضيان شرآت در مناقصه حذف آردند
 .ر فارس هيتي را براي رسيدگي اين موضوع به تهران اعزام آرده استگسترده آارگران استاندا

با وجود مصوبه هيات دولت، : مي گويد) ITI(نايب رئيس شوراي اسالمي آار شرآت صنايع مخابراتي راه دورايران 
 .مسووالن در آخرين مرحله نام اين آارخانه را از ليست متقاضيان شرآت در مناقصه حذف آردند

در آخرين سفر استاني هيات دولت به استان فارس، مقرر شد : ري در گفتگو با خبرنگارايلنا، گفتهاشم شمشي
 به ITIتا وزارت خانه هاي دفاع، صنايع، فن آوري ارتباطات و نفت با واگذاري پروژه هاي مخابراتي خود به آارخانه 

 .راه اندازي دوباره اين آارخانه آمك آنند
 در يكي از پروژه هاي مناقصه اي مربوط به وزارت ارتباطات شرآت آرد اما ITIآارخانه بر همين اساس : وي افزود

 .در آخرين لحظه مسووالن مربوطه بدون هيچ توجيهي نام اين شرآت را از فهرست پيمانكارن داوطلب خارج آردند
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مخابراتي چهار وزارت خانه به گفته اين فعال آارگري صرفه نظر از تاآيد رئيس جمهور مبني بر واگذاري پروژ هاي 
 حتي امكان حضور و شانس ITI ، مسووالن با پك آردن نام ITIدفاع، صنايع، فن آوري ارتباطات و نفت به آارخانه 

 .موفقيت در اين مناقصه را از اين آارخانه سلب آردند
ان اين آارخانه را به  واآش اعتراضي آارگرITI با يادآوري اينكه حذف شدن ITIعضوشوراي اسالمي آار آارخانه 

در نتيجه اعتراض گسترده آارگران استاندار فارس هيتي را براي رسيدگي اين موضوع : دنبال داشته است؛ گفت
 .به تهران اعزام آرده است

 30توافق شده است تا شرآت زيمنس، به عنوان برنده اين مناقصه اجراي : وي به نقل از اعضاي اين هيات گفت
 . واگذار آندITI به درصد از پروژه را

 ITIبه گفته شمشيري با اين حال هنوز هيچ اقدامي از سوي برنده مناقصه در خصوص واگذاري پروژه به 
 .صورتنگرفته و به نظر مي رسد آه قرار نيست هيچ گامي در جهت اجراي مصوبه هيات دولت برداشته شود

 ماه حقوق طلبكرا 17آدام از آنها بابت مطالبات معوقه  آارگر دارد آه هر700 نزديك به ITIآارخانه : وي يادآورشد
 .هستند

 آه پس از واگذاري به بخش خصوصي دچار اين وضع شده اند هم اآنون ITIبه گفته اين فعال آارگري، آارگران 
 .نيز در تمديد سوابق بيمه اي خود با مشكالتي مواجه شده اند

 
 براي آارگران نانوايي دفتر بيمه امضا نميشود

 
% 10 درصد دستمزد ميباشد تا بحال 30حق بيمه آه ”: يكي از آارگران نانوايي به خبرنگارگفت –آژانس ايران خبر 

هم اآنون بر سر اين يارانه بين بيمه و دولت اختالف وجود دارد , دولت بعنوان يارانه ميداده است  % 20آارفرما و 
اين بحث يارانه مدتهاست آه .وايي دفتر بيمه را امضاء نميكند و دولت نپرداخته است و بيمه نيز براي آارگران نان

 .” ادامه داشته و هنوز اختالفاتي در اين زمينه وجود دارداما در اين ميان آارگران هستند آه بايد بهاي آنرا بپردازند

 
ساله واز فرهنگيان بازنشسته به دو سال 70, زنداني سياسي اميد علي مهرنيا

 زندان محکوم شد

 
جلسه دادگاه زنداني سياسي اميد علي ,  پس از ماهها بالتکليفي و تحمل حبس در زندان اوين -ژانس ايران خبرآ

 شهريور برگزار شد و قاضي دادگاه وي را به جرم 9روز سه شنبه ,  ساله و از فرهنگيان بازنشسته 70,مهرنيا 
 . نمودتبليغ عليه نظام و اقدام عليه امنيت ملي به دو سال حبس محکوم

قاضي به خانواده اين زنداني سياسي اجازه ورود به دادگاه را نداد و تنها چند دقيقه قبل از اتمام جلسه و بعد از 
 .اعالم حکم به بستگان وي اجازه ورود به دادگاه داده شد

 از آن زنداني سياسي اميد علي مهرنيا در جريان قيام عاشوراي مردم تهران و موج سرکوب و دستگيري هاي پس
 ماه در بالتکليفي در زندان اوين در وضعيت جسمي نامناسب و تحت 9 دستگير شد و بمدت 88در ديماه 

 .وي در اين مدت نيز ازحق داشتن وکيل محروم بود. فشارهاي روحي و جسمي قرار داشت

 
 اثرات پيدا و پنهان تحریم ها بر صنعت ایران

 
ی ایرانی مبنی بر اینکه تحریم های بين المللی بر اقتصاد ایران بی اثر  به رغم اظهارات مکرر مقام ها–دویچه وله 

است، یک کارشناس فعال در صنعت کشور از هزینه های پيدا و پنهان تحریم ها و اوضاع وخيم صنعت کشور 
 .می گوید

ت های  شورای امنيت عالوه بر ایجاد محدودیت شدید بر خرید های نظامی ایران، فعاليت شرک١٩٢٩قطعنامه 
 .اقتصادی، حمل ونقل دریایی و نيز مراودات بانکی ایران را هدف قرار داده و محدود کرده است

، مقام های ایرانی موضع محکمی در برابر این تحریم ها گرفته اند و »خبرآنالین«با این حال به نوشته ی وبسایت 
دی نژاد ریيس جمهور ایران گفته که این محمود احم. »این تحریم ها بر اقتصاد ایران بی اثر است«مدعی اند 

قطعنامه ها پشيزی نمی ارزد و وزیر اقتصادی و دارایی هم اعالم کرده این تحریم ها بيشتر از آنکه اقتصادی باشند، 
 .سياسی هستند و حتی تاثير روانی خود را هم از دست داده اند

اینکه گفته می شود تحریم ها «گفته است » ینخبرآنال«اما حسين ساسانی، دبيرکل کنفدراسيون صنعت ایران به 
باید مسوالن کشور واقع بينانه به این مشکل نگاه کنند چرا که با دیدن . هيچ اثری بر صنعت ندارد درست نيست

 ».واقعيت ها است که می توان برنامه ریزی درست و جامعی برای مقابله با تحریم ها اتخاذ کرد
يس مجلس شورای اسالمی نيز فشار اقتصادی غرب را مهم ترین خطر موجود برای در این ميان علی الریجانی، رئ

در بحث ) کشورهای غربی(سخت گيری های آنها «او گفته است که . جمهوری اسالمی ایران دانسته است
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 ».قطعنامه ها بی تاثير نيست اما می توان تهدیدها را به فرصت تبدیل کرد
زمانی می توانيم تهدید را . فرصت بودن تحریم بر روی کاغذ ممکن است«یران، از نظر دبيرکل کنفدراسيون صنعت ا

اما متاسفانه در حال حاضر شرایطی که . به یک فرصت تبدیل کنيم که شرایط محيطی به ما اجازه تفکر را بدهد
 ».صنعت در آن قراردارد یک شرایط عادی نيست بنابراین روی کاغذ این حرف منطقی است اما در عمل نه

 هزینه های پيدا و پنهان تحریم ها
یکی : حسين ساسانی به خبر آنالین گفته است، هزینه هایی که تحریم بر صنعت وارد می کند دو نوع است

هزینه های پنهان که کسی به آن توجهی نمی کند و در بلندمدت تاثير بسيار زیادی بر عملکرد واحدهای صنعتی 
 .راستمی گذارد و دیگری هزینه های آشکا

چه «: عنوان می کند و می گوید» تغيير بازارها«دبيرکل کنفدراسيون صنعت یکی ازهزینه های پنهان تحریم ها را 
توليدکنندگان، چه صادرکنندگان و چه واردکنندگان بر اثر تحریم بازارهای قبلی خود را از دست می دهند و مجبور 

د پيدا کنند که این تغيير هزینه هایی را برای آنها تحميل می کند هستند که بازارهای جدید را برای ادامه فعاليت خو
 ».که نه تنها به چشم نمی آید بلکه کمتر کسی در باره آن این روزها صحبت می کند

 .است» کاهش ریسک سرمایه گذاری«به نظر آقای ساسانی یکی دیگر از هزینه های پنهان در اثر تحریم ها 
اولين جایی که یک واحد توليدی و صنعتی «: خصوص هزینه های آشکار نيز می گویددبيرکل کنفدراسيون صنعت در 

به آن برای شروع کار مراجعه می کند بانک است که متاسفانه با اعمال تحریم ها نه تنها بانک های داخلی 
 ».نمی توانند اعتبارات اسنادی باز کنند بلکه بانک های جهانی نيز حاضر به همکاری با ما نيستند

ساسانی می گوید، علت اینکه بانک های جهانی حاضر نيستند با بانک ها و صنعتگران ایرانی همکاری کنند 
برای مثال اگر یک شرکت آمریکایی بخواهد با . جریمه های سنگينی است که در صورت تخلف باید تحمل کنند

محکوم به پرداخت یک ميليون دالر جریمه شرکت های ایرانی ارتباط برقرار کند، کسی که تحریم ها را رعایت نکرده 
 . سال زندان می شود٢۵و تحمل 

را از دیگر معضالت و مشکالت صنعت گران ایرانی در دوران تحریم عنوان می کند و » هزینه باالی حمل و نقل«وی 
ه حمل صنعتگران نمی توانند از طریق کشتيرانی جمهوری اسالمی ایران کاالهای خود را مثل گذشت«: می گوید

کنند و اگر حتی کشتيرانی جمهوری اسالمی ایران نام خود را هم تغيير دهد بازهم این کار امکان پذیر نيست و اگر 
 درصد ٣٠ تا ١٠صنعتگری از طریق یک کشتيرانی و هواپيمایی دیگر به غير از ایران محموله ای را حمل کند بين 

 ».برهزینه های او افزوده خواهد شد
 عتاوضاع وخيم صن

با توجه به اینکه «: آقای ساسانی در ادامه ی این گفت وگو به اوضاع کنونی صنعت کشور اشاره کرده و می گوید
وضعيت صنایع دولتی و نيمه دولتی وخيم است واحد های صنعتی بخش خصوصی که علی رغم کوچکی از وضعيت 

ی برخی از صنایع فقط اقداماتی است که بدتری برخوردار هستند و متأسفانه ارائه تسهيالت و یا استمهال بده
 ».پشتوانه خوبی ندارد و شاید فقط مانند مسکنی در کوتاه مدت برای بهبود صنایع عمل کند

سيستم نظارت اگر بتواند برای بخش صنعت کشور برنامه ای بلند مدت «: دبيرکل کنفدراسيون صنعت می افزاید
رانه تری به آینده خواهند داشت اما وقتی صنعتگر کشور تصویر              ً                            تدوین کند قطعا  واحد های صنعتی نگاه اميدوا

درستی از آینده صنعت کشور ندارد هيچ تصميمی هم برای سرمایه گذاری واحد های صنعتی خود نخواهد کرد و 
   ً                                                                                       قطعا  این باعث کاهش بهره وری و کيفيت محصوالت توليدی خواهد شد و در آینده شاهد واردات کاال های 

 ». کشور خواهيم بودبی کيفيت به

  درصد رسيد8.8تورم در مرداد ماه به : بانك مرآزي ارزيابي آرد 

 
 . درصد است8/8 معادل 1388 نسبت به دوازده ماه منتهی به مرداد 1389نرخ تورم در دوازده ماه منتهی به مرداد 

ت مصرفی در مناطق شهری  بانک مرکزی ایران،خالصه نتایج به دست آمده از شاخص بهای کاالها و خدما-ایلنا
 . منتشر آرد1389در مرداد ماه )  قلم کاال و خدمت 359 ( 1383=100ایران را براساس سال پایه 

 نسبت به ماه 1389به گزارش ايلنا، شاخص بهای کاالها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران در مرداد ماه 
 . درصد رشد داشته است9.6ال قبل، شاخص مذکور در مقایسه با ماه مشابه س.  درصد افزایش یافت1.2قبل 

 نسبت به دوازده ماه منتهی به مرداد 1389بر اساس گزارش بانك مرآزي، نرخ تورم در دوازده ماه منتهی به مرداد 
 . درصد است8/8 معادل 1388

 1389تورم در مردادماه  درصد بوده است، روند کاهشی نرخ 9.1 برابر با 1389با توجه به اینکه نرخ تورم در تير ماه 
 .نيز ادامه یافته است

 
  همه چيز از مرداد ماه به پايان اسفندماه موآول شد: برنامه دولت شکست خورد

 
ضرب االجل پايان مرداد دولت  : نوشته است 89 شهریور 15ایلنا در تاریخ/ به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران 

/  هزار نفر تقليل يافت6 هزار آارمند در مدت ياد شده به 400روج براي خروج از تهران به پايان امسال و خ
 .تمرآززدايي امري نيست آه بگوييم در يك دوره خاص عملي مي شود

 6 هزار آارمند در مدت ياد شده به 400ضرب االجل پايان مرداد دولت براي خروج از تهران به پايان امسال و خروج 
زارش معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئيس جمهوراز مصوبه سوم اين آخرين گ. هزار نفر تقليل يافت
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 .شرآت دولتي از تهران است163مرداد هيات دولت براي انتقال 
تيرماه امسال در حاشيه يكي از جلسات هيات دولت به 28به گزارش خبرنگار ايلنا، لطف اهللا فروزنده دهكردي 

 شرآت به طور قطعی از تهران 106شرآت های دولتی از تهران تاآنون خبرنگاران گفته بود آه از ابتدای انتقال 
پس از آن، دولت در قالب مصوبه اي با امضاي .  شرآت تا پایان مرداد ماه خارج خواهند شد57خارج شده و 

حتی 1389محمدرضارحيمي معاون اول رييس جمهور دستگاه های اجرایی را موظف آردند تا پایان مرداد ماه سال 
مکان نسبت به انتقال نيروهای قراردادی با مأموریت ها و وظایف مربوط با هماهنگی معاونت توسعه مدیریت و اال

 .سرمایه انسانی رئيس  جمهور اقدام کرده و از جذب نيروی جدید خودداری آنند
ن، هدیه به دنبال اين مصوبه مشوق هاي دولتي اعم از برداشتن سقف اضافه کار، دریافت وام با شرایط آسا

. در نظرگرفته شد.. ازدواج، امکانات ورزشی و بهداشتی رایگان، سقف امتيازات برای خدمت در مناطق محروم و
اما لطف اهللا فروزنده آه مسئوليت اجراي اين مصوبه دولت را برعهده دارد امروز در نشستي مطبوعاتي اعالم آرد 

 . هزارنفر منتقل شده اند6آرده اند آه از اين ميزان  هزار نفر ثبت نام 18آه از زمان اعالم مصوبه دولت 
تعجب مي آنم : او در واآنش به گزارش هايي آه ازنتيجه اجراي مصوبه انتقال آارآنان دولت مطرح شد، عنوان آرد

آه آساني مي گويند اين آار به جايي نرسيده، چرا بعضي ها اصرار دارند اين مصوبه را زير سئوال ببرند؟ حتي از 
 .ل من اعالم آردند آه هزار نفر از تهران خارج شده درحالي آه من چنين چيزي نگفتمقو

من از سوي اعضاي هيات دولت شهادت : معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئيس جمهور خاطرنشان آرد
 .مي دهم آه همه آنها به دنبال اجراي اين مصوبه هستند و برنامه هايشان را دنبال مي آنند

شرآت دولتي از تهران خارج شده و تا پايان مرداد 106زنده يك ماه پيش در گفت وگو با خبرنگاران گفته بود آه فرو
اوتاآيد آرده بود آه اسامي اين شرآت ها را در اختيار خبرنگاران . شرآت برسد163ماه قرار است اين تعداد به 

اگرچه فروزنده در نشست روز . بود، گزارش آنندقرار داده مي دهد تا پيگيري آنند و اگر موردي خارج نشده 
گذشته هم اين گفته را تكرار آرد اما درعين حال گفت ازخبرنگاران بروند واز دستگاه هايي آه قرار بوده منتقل 

 .شوند، سئوال آنند
ان مرداد عملي او در پاسخ به سئوال خبرنگار ايلنا آه پرسيد گفته مي شود طرح انتقال پايتخت به دليل آن آه تا پاي

چون بحث . تمرآززدايي امري نيست آه بگوييم در يك دوره خاص عملي مي شود: نشد شكست خورده، گفت
به همين . انتقال نيروي انساني مطرح است و بايد براي انتقال نيروي انساني بايد به همه ابعاد آن توجه شود

 .يان برنامه پنجم ادامه خواهدداشتدليل براساس حكمي آه مجلس هم تاييد آرده اين موضوع تا پا
اين آه اصرار بود در تابستان اين انتقال . اصرار داريم آه اين انتقال هر چه سريعتر انجام شود: فروزنده اضافه آرد

درصد از اين هدف را تا 40انجام شود به خاطر اين آه اين بود آه دستگاه ها انتقال راحتر بود اما اميدواريم بتوانيم 
 . محقق آنيم89سال پايان 

تمرآززدايي پروژه اي . فعال هدف ما بحث انتقال وظايف و ماموريت هاست و زمان بندي خاصي نداريم: او تاآيد آرد
 ادامه خواهد 89نيست آه بگوييم در يك دوره منحصر مي شود و تمام مي شود بلكه اين فرآيند بعد از پايان سال 

 .يافت
انساني رييس جمهور با بيان اينكه اگر يك بخش دولتي منتقل شود حلقه معاون توسعه مديريت و سرمايه 

 پروژه بايد به اجرا گذاشته 7اين انتقال در قالب : واسطه اي مي شود آه بخش خصوصي هم از تهران بروند، گفت
ت حل شود، البته آسي آه قصد خروج از تهران دارد حتما مشكالتي پيش رو دارد آه زمان مي برد تا اين مشكال

 .شود
هيچ : او در پاسخ به سئوالي مبني برحكم ديوان عدالت اداري براي ابطال مصوبه خروج آارآنان دولت عنوان آرد

 .خالف قانوني رخ نداده، ما با ديوان صحبت آرده ايم و ديوان هم پذيرفته است
االن به دنبال تمرآز زدايي : فتفروزنده درباره طرح انتقال پايتخت به سمنان و برنامه دولت در اين رابطه هم گ

 .هستيم و انتقال پايتخت موضوع فرعي است
اما در مرحله بعد اگر : او انتقال آارآنان دولت را در مرحله اول اجراي مصوبه دولت اختياري عنوان آرد و تصريح آرد

 .دستگاه تصميم بگيرد گزينه هاي مختلفي را مي تواند به آارمند خود پيشنهاد بدهد
ن رييس جمهور استانهاي گيالن، مازندران، مرآزي، اصفهان و خراسان رضوي را از استان هاي مورد تقاضاي معاو

دو وزارتخانه آار و امور اجتماعي و راه و ترابري هم در حال : آارآنان براي انتقال از تهران اعالم آرد و يادآورشد
 .بررسي براي انتقال از تهران هستند

 
 ی خط یک آژادی به تهران پارس چهار برابر گران شدبليط اتوبوس بی آرت

 اعتراض ودرگيری مردم در ایستگاه های اتوبوس واحد

 
 گزارش های رسيده از سطح شهر تهران بليط های اتوبوس سامانه بی آرتی خط یک آژادی به تهران –خودروکار 
 شدید شهروندان تهرانی روبرو شده  تومان افزایش یافته است واین مسله با اعتراض٨٠ تومان به ٢٠پارس از 

 است در اکثر ایستگاه اتوبوس هادرگيری بين ماموران کنترل بليط ومردم ادامه دارد
ُ           ُ                                                گزارش های رسيده از ایستگاه آزادی   انقالب  امام حسين  وليعصر وتهران پارس به جدی است که ماموران ناچار        ُ                                

 می شوند از گرفتن بليط خوداری کنند
 . گویند چطور می شود در عرض یک هفته بليط اتوبوس چهار بار گران شده باشدمردم معترض می



 129

مردم ناراضی در حاليکه با ماموران درگير هستند به رسانه هم معترضنند چون رسانه ها هيچگونه گزارشی از 
 گران شدن بليط مخابره نکرده اند

 
 نفر از کارگران کارخانه درخشان قم٢٠اخراج 

 
 نفراز کارگران کارخانه درخشان قم به علت پایين آمدن ميزان فروش ٢٠ ماه گذشته بيش از – آسمان دیلی نيوز

 .پارچه از این کارخانه اخراج شدند 
 ماهه دارند و طبق قرارداد، کارفرما اجازه دارد هنگاميکه وضعيت کارخانه ٣کارگران در این کارخانه قراردادهای 

مساله باعث شده که هيچيک از کارگران امنيت شغلی نداشته و هر روز بحرانی است کارگر را اخراج کند این 
 .درمعرض اخراج از کارخانه باشند 

 آمار آسيب هاي اجتماعي آودآان نگران آننده است

 
با وجود خالء جدي در قوانين و  : نوشته است 89 شهریور 16ایلنا در تاریخ/ به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران 

هاي اشتباه در امر آودآان شاهد رشد آسيب هاي اجتماعي و معضالت گسترده در سطح سياست گذاري 
 .، شاخص هاي نگران آننده اي در آشور هستند…آمارهادر مورد اعتياد، فرار از منزل و/جمعيت آودآان هستيم

مايت از عضو هيات مديره انجمن حمايت از حقوق آودآان با اشاره به سوابق پيشنهاد و درخواست انجمن ح
 با توجه به : حقوق آودآان به مجلس شوراي اسالمي براي تشكيل يك آارگروه ويژه براي آودآان و نوجوانان گفت

افزايش آسيب هاي اجتماعي مربوط به آودآان و بي اعتنايي به حقوق آنها در آشور الزم است آه مرآز 
 .پژوهش هاي مجلس آميسيون يا آارگروهي مختص آودآان تشكيل دهد

با وجود آنكه نزديك به يك سوم جمعيت آشور را آودآان : جاويد سبحاني در گفت وگو با خبرنگار ايلنا تاآيد آرد
تشكيل مي دهند الزم است قانونگذاری و تدوین سياست ها در مورد کودکان مبتنی بر مطالعات و پژوهش های 

ود؛ اين در حالي است آه با وجود خالء جدي در واقع بينانه باشد و برنامه ريزي هاي آالني براي آنها انجام ش
قوانين و سياست گذاري هاي اشتباه در امر آودآان شاهد رشد آسيب هاي اجتماعي و معضالت گسترده در 

 .سطح جمعيت آودآان هستيم
 الزم است تا در مالحظات مربوط به قانون گذاري هاي :عضو هيات مديره انجمن حمايت از حقوق آودآان افزود

ورت گرفته در سطح آالن مانند برنامه هاي توسعه اقتصادی، اجتماعي آشور و تدوین بودجه موارد مربوط به ص
آودآان، از زاویه حقوق و منافع کودکان مورد تأمل صورت گيرد و در عين حال قبل از اجراي هر برنامه و طرحي، 

 .تاثير آن بر روي آودآان بررسي و آنكاش شود
ينكه متاسفانه يك مرجع رسمي سياست گذاري در امر آودآان در آشور وجود ندارد خاطر سبحاني با اعالم ا

بحث آسيب هاي اجتماعي آودآان و مشكالت آنها ميان سازمان هاي گوناگوني همچون، بهزيستي، : نشان آرد
جام، تقسيم شده است؛ در حالي آه به دليل پراآندگي سياست ها، عدم انس… وزارت آار، وزارت بهداشت،

، تصوير روشن و شفافي از روند تغييرات آسيب هاي مربوط به آودآان … فقدان هماهنگي هاي بين بخشي و 
مشخص نمي شود در عين حال آمارهاي رسمي و غيررسمي در آشور در مورد اعتياد، فرار از منزل و ساير 

 .مسايل آودآان، شاخص هاي نگران آننده اي در آشور هستند
انجمن حمايت از حقوق آودآان در گذشته پيشنهاد داده بود آه مجلس مانند : آودآان گفتاين فعال حقوق 

اما . به طور ويژه آارگروه يا آميسيوني مختص مسايل آودآان تشكيل دهد… آميسيون معلوالن، زنان و 
ی قدرتمند متاسفانه اين مسئله هنوز محقق نشده و با نداشتن يك مرجع پژوهشی، قانون گذاری و سياست گذار

 .در اين زمينه، مسايل آودآان در آشور جدي گرفته نمي شود

 
 فشار روی کارگران کارخانه چينی البرز قزوین باال ميرود

 
 ٢۴ تا ١٩ نفر از کارگران کارخانه چينی البرز قزوین که همه دارای سابقه های طوالنی از ١٩٠-آسمان دیلی نيوز 

دفترچه بيمه آنها و همچنين دفترچه , ماه حقوق معوقه آنها پرداخت نشده ١۴عالوه بر اینکه حدود, سال ميباشند 
کارگران کارخانه چينی البرز در . مهر نخورده است و اعتباری ندارد ,  تاکنون ٨٩بيمه فرزندان آنها از فروردین 

 .اند تجمعات مختلفی که تاکنون داشته اند اعتراض خود را به عدم پرداخت حق وحقوشان اعالم کرده 

 
 مسئوالن هر چه زودتر پسرم را آزاد کنند: مادر منصور اسانلو
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منصور اسانلو رئيس هيات مدیره سندیکای کارگران : بر پایه گزارش رسيده به روز شمار کارگری آمده است 

ه شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه که حدود سه سال پيش به اتهام اقدام عليه امنيت داخلی و تبليغ علي
نظام به پنج سال حبس محکوم شده بود، چند هفته پيش، یکسال دیگر به دوره حبسش اضافه شد و همچنان 

 .در زندان است
منصور اسانلو که در ميان اتحادیه های بين المللی کارگری شخصيتی شناخته شده است، در زندان دچار 

َ   فاطمه گ لگ زی«. ناراحتی های حاد مختلفی است   ُ نلو در گفت وگو با رادیو فردا، از وضعيت مادر منصور اسا»       
 .فرزندش و مالقات اخير خود با وی می گوید

َ   فاطمه گ لگ زی   ُ  پانزده روز پيش توانستم به مالقاتش بروم، آن هم در حالی که بدون دليل یک سال حکم زندان او را :      
 .من هم از غصه قرص اعصاب خورده بودم. افزایش داده اند

  آخرین مالقاتی که با ایشان داشتيد چگونه بود؟وضعيت آقای اسانلو در
: گفتم. خوب از آن جایی که ماه رمضان بود و مثل این که همه روزه هستند، کمی کسل بود و مثل هميشه نبود

مادر، برای چی به شما دوباره یک سال زندانی دادند، گفت که مادر خودت ميدانی دیگر، بی گناه، به من دوباره 
 .دادندیکسال زندانی 

 به چه دليل وکيل آقای اسانلو امکان نيافتند که پرونده را ببينند و در دادگاه حضور پيدا کنند؟
منصور اسانلو گفت که فقط آمدند من )وقتی رفته بودند، اول اینکه راهشان نمی دهند، به سختی راه می دهند

البد .  هر کاری می کنند را هم نشان نمی دهند.بعد می گویند که ما می رویم حاال که پرونده را ببينيم) را دیدند
اصال هيچ . گفته بودند شما حق دیدن پرونده را ندارید. حاال پرونده ای باید وجود داشته باشد که نشان بدهند

مثل اینکه . خودسرانه این کار را می کنند. هيچ موقع هيچ اطالعی به ما نمی دهند. موقع ما دادگاهی ندیدیم
 .ها این دفعه این کار را کردند، یعنی خودشان بریدند و خودشان هم دوختند برای پسر منخود زندانبان 

 آقای اسانلو اکنون در زندان رجایی شهر در بند عمومی هستند؟
ما پانزده روز یک بار می توانيم برویم که خيلی راه . پيش سياسی های قبل از انتخابات و بعد از انتخابات است

 .ن یک مادرم و خيلی خسته می شوم، ماهی یک بار یا دو ماهی یک بار می روممثال چو. دور است
 تماس تلفنی دارید با آقای اسانلو، یا ایشان تماس تلفنی با منزل و با شما دارند؟

. صدایشان را نشنيدم که بدانم حالشان چطور است. متاسفانه االن پنج، شش روز هست که به من زنگ نزدند
 به خاطر این قلب و کمر و دیسک و این ها، ایشان چون ماه رمضان هم هست، خب خيلی منتهی می دانم که

 .زجر می کشند، این را من می دانم واقعا، چون یک مادرم
خانم گلگزی، با توجه به این که پيشتر یک کميسيون پزشکی به دليل وضعيت جسمانی و ناراحتی های حاد 

 یشان داده بود، آیا تصور می کنيد این امر محقق شود؟آقای اسانلو طی گزارشی رای به آزادی ا
متاسفانه عوض اینکه ایشان را آزاد کنند، پسر من گفت اتفاقا یک سال هم زندانی به من اضافه کردند و من دارم 

 .یعنی یک سال از عمر بچه من باز دوباره بيهوده از بين دارد می رود. اینجا بيگناه یک سال زندانی می کشم
ه عنوان مادر آقای اسانلو، ریيس هيات مدیره سندیکای شرکت اتوبوسرانی تهران و حومه چه خواسته ای شما ب

 از مسئوالن و چه پيامی برای آنها دارید؟
بچه من بيگناه آنجا افتاده، آخر پنج سال از . من اتفاقا از مسئوالن می خواهم که هر چه زودتر بچه من را آزاد کنند

 .ن رفت، االن یکسال هم اضافه کرده اندعمرش بيهوده از بي
تمام دادگاه . یک بررسی بکنند و ببينند آخر برای چه؟ بعد هم جواب این نامه های من را یک بار این ها نداده اند

من نامه نوشته ام، شاید اصال پاره کرده باشند ریخته باشند دور، بگویند مثال اصال اینها ) نظام(ها، به تمام سران 
یعنی تمام مدت، آن چه که پنج سال، ما پيگير این بچه بودیم و هستيم و تا جان در بدنم هست . نيستندپيگير 

 .هستم، که ببينم آخر می خواهند چکار کنند
اصال گوش نمی دهند به حرف من، فقط ميخواهم هر چه زودتر ایشان را آزاد کنند، هر چه زودتر برای این که 

، باالخره موهای سرشان سفيد شده، الغر شده اند، قلبشان است، ریه هایش ایشان باالخره خسته شده اند
از نظر روحی خوب است البته اما باالخره در . خيلی گرفته است) منصور اسانلو. (می فهمم. من یک مادرم. است

 من هر چه زودتر از مسئوالن می خواهم یک فکری برای آقای اسانلو. زندان است، جسمش ناراحت می شود
 .کنند و هر چه زودتر آزاداش کنند

 
در اثر تالشهای گسترده بين المللی حکم اعدام معلم زندانی عبدالرضا قنبری به 

 زندان تبدیل شد

 
حکم ضدبشری اعدام عليه معلم زندانی عبالرضا قنبری در اثر : آمده است ایرانبرپایه گزارش دریافتی از 

 .به زندان تبدیل گردیداعتراضات گسترده بين المللی شکسته شد و 
 در محل کارش در دبيرستان حصار امين پاکدشت با یورش مامورین 88 دی ماه 14معلم زندانی عبالرضا رجبی روز 

او چندین هفته تحت بازجویی .  زندان اوین منتقل شد209وزارت اطالعات دستگير و به سلولهای انفرادی بند 
ن بازجویی تحت شکنجه های وحشيانه جسمی و روحی بازجویان بازجویان وزارت اطالعات قرار گرفت ودرحي

 .وزارت اطالعات قرار داشت
 350 زندانی بود و سپس او را به بند 240معلم اسيرعبدالرضا قنبری همچنين یک ماه در سلولهای انفرادی بند 
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 .زندان اوین منتقل کردند
صلواتی .  دادگاه انقالب فرستادند 15 او را به شعبۀ بازجویان وزارت اطالعات با نسبت دادن اتهامات واهی پرونده

 .قاضی فرمایشی این شعبه او را با اتهامات محاربه و تبليغ عليه نظام محاکمه و محکوم به اعدام نمود
در پی ابالغ حکم اعدام به این معلم زندانی موجی از اعتراضات بين المللی عليه این حکم ضد بشری در جهان بر 

 انگيخته شد
فعاليتهای گسترده و مستمر بين المللی باعث گردید که ولی فقيه علی خامنه ای را وادار به عقب نشينی کند و 

این در حالی است که او همانند صدها زندانی سياسی . حکم اعدام این معلم زندانی را به حبس تبدیل نماید
 ایران صورت گرفته است در زندان بسر دیگر به صرف داشتن دیدگاههای مستقل و اعتراض به جنایتهای که در

 .می برند
خانواده های زندانيان سياسی که در حال مالقات با عزیزان خود بودند با شنيدن خبر لغو حکم اعدام آقای قنبری 

 .موجی از خوشحالی آنها را فرا گرفته بود
رند که از جملۀ آنها ،خانم ها زینب در حال حاضر تعداد زیادی از زندانيان سياسی در صف اجرای حکم اعدام قرار دا

جاللی و فرح واضحان و آقایان علی صارمی ،جعفر کاظمی،جواد الری،محمد علی آقایی، احمد و محسن دانشپور 
 . نفر از هموطنان کرد ما در انتطار اجرای حکم ضد بشری اعدام بسر می برند17و همچنين بيش از 

 
 اه حقوق دریافت نکرده اند م۶کارمندان قراردادی استانداری تهران 

 
در حالی که امروز اعالم شد معاون سابق استانداری تهران به اتهام اختالس به شالق و -آسمان دیلی نيوز 

 ماه از سال جدید ۶انفصال از خدمات دولتی محکوم شده است برخی کارمندان استانداری با گذشت بيش از 
 .هنوز حقوقی دریافت نکرده اند

 ماه ۶گاه خبری سفير، برخی کارکنان استانداری تهران با توجه به اینکه این نهاد با گذشت بيش از به گزارش پای
 .از سال جدید هنوز حقوقی به آنها پرداخت نکرده است گالیه جدی دارند

این در حالی است که مسئوالن مربوطه هم پاسخ قانع کننده ای به آنها در خصوص عدم پرداخت حقوقشان ارئه 
 .ه اندنکرد

 
 تخلفات تعاونی مسکن فرهنگيان ناحيه یک تبریز

 
 سال است آه پروژه 12,  بنا به خبر دريافتي تعاونی مسکن فرهنگيان ناحيه یک تبریز–آسمان دیلی نيوز 

 فرهنگي بي سر پناه گرفتار اين 360و , مسكوني ارغوان را استار ت زده اما همچنان اين پروژه آارش تمام نشده 
 .نه مدیر عامل و نه اداره کل تعاوني هيچكدام پاسخگو به اين فرهنگيان نيستند , نه هيئت مدیره, ه اند پروژه شد

 .محل مجتمع ارغوان در تبریز ميدان شهيد فهميده کوی الهيه خيابان سبالن ميباشد

 
 مه نخ و فرنخ قزوین,گزارشی از کارخانه های نازنخ 

 ایران کارگر

 
 ميباشد ١٣ ۵٣ جاده قزوین واقع شده است سال تاسيس آن ۶ کرج درکيلومتر –دیم قزوین کارخانه نازنخ درجاده ق

 تن نخ که شامل نخ فرش وکارتن ميشد ٢۶ تا٢۵کارگر داشت وروزانه حدود١٧٠٠ الی ١۶٠٠ تعداد ٧۴تاسال 
 .توليدميکرد 

داش خود را هنوز دریافت نکرده که هفت ماه حقوق و دوماه عيدی و پا,  کارگر دارد ٢٨۵درحال حاضرکارخانه جمعا 
 .اند 

کارگران این کارخانه را بعنوان سرویس فنی و رسيدگی به دستگاه های ,  مدیریت کارخانه ٨٩در فروردین ماه 
کارخانه به مدت دو ماه به مرخصی فرستاد و قرار بود که این مدت حقوق کارگران مطابق قانون به کارگران داده 

 .ه کار در خرداد ماه برگردند شود و بعد هم برای ادام
اما وقتی کارگران بعد از دوماه برگشتند با کارخانه ای تعطيل و تقریبا متروکه مواجه گردیدند ضمن اینکه از 

این امر موجب از سرگيری اعتراضات کارگران گردید وبارها به تهران مقابل دفتر . حقوقهای معوقه هم خبری نبود 
 روزه مقابل مجلس ۴در شروع مردادما ه جاری برای یک تحصن . تجمع کردند . …ایع و احمدی نژاد و یا وزارت صن

در اولين فرصت به , و اینکه مابقی آن , رفتند که النهایه با وعده هایی برای حل عاجل یک ماه حقوق در گام اول 
 هایی که به کارگران در انتهای وعده. کارگران را از تهران به قزوین برگرداندند . حساب کارگران واریز خواهد شد 

تحصن چهارروزه کارگران در مقابل مجلس داده شده بود تا کنون که بيش از یک ماه از آن گذشته هنوز محقق 
نشده و این موجب شد که کارگران مجددا در مقابل کارخانه وهمچنين مقابل سازمان صنایع در قزوین تجمعات 
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 .مختلف داشته باشند 
نازنخ فردی بنام حاجی ميری است که ذی نفوذ و تحت حمایت مقامات دولتی و ارگانها ميباشد مسئول کارخانه 

به پشتوانه حمایت ارگانهای ,  کارخانه دیگر هم دراختياردارد وی در مقابل کارگران ٧وی بجز این کارخانه حداقل .
 .گردنکشی ميکند , دولتی 

 :مشکالت کارخانه نازنخ بطورکل عبارت است از 
  ماه باعيدی وپاداش٧عدم پرداخت حقوق کارگران به مدت  .١
 بسته بودن کارخانه وبيکارشدن کارگران و موضوع اخراج آنها٢

 کارگر دارد قبال مه نخ ونازنخ دوکارخانه جدابودند که حدود ۶٠٠ تا ۵۵٠این کارخانه حدود : کارخانه مه نخ وسرنخ
بدنبال سياستهای ویرانگری که در امر صنایع توليدی بویژه ,شتند  سوله توليدی جدا گانه دا۴ نفر کارگر و ١۵٠٠

صنعت نساجی کشور اعمال گردید باعث شد کارخانه دچار بحران شده و به مرور کارگران ازکارخانه اخراج گردند 
ل وسای, دوسوله از سوله های توليدی بطور کامل تعطيل شده است .  کارگر دارد ٧٣٠درحال حاضر کارخانه حدود 

قبالسه کارخانه مه . و قطعات و دستگاه های این کارخانه از محل منتقل شده و محل آن متروکه شده است
توليدات این کارخانه ها نخ .فرنخ وتک نخ سه کارخانه جداگانه بودند ولی اکنون یک کارخانه محسوب ميشوند ,نخ

طی چندماه اخيرکارگران این کارخانه ها . ردیدندبود که اکنون بصورت کامل خوابيده و کارگرانشان بيکار و آواره گ
 بطورثابت درمقابل کارخانه ودرمقابل سازمان صنایع واداره کار هر هفته تجمع داشته اند

 :مشکالت کارگران این کارخانه عبارتند از 
  ماه باعيدی وپاداش٧ عدم پرداخت حقوق کارگران به مدت ١٫
 گران و موضوع اخراج آنها بسته بودن کارخانه وبيکار بودن کار٢٫
 بی توجهی مقامات نسبت به مسائل و مشکال ت کارگران وعدم پاسخ واقعی ودرست به وضعيت معيشتی ٣٫
 آنها

 کارگر از کارگران فرنخ در مقابل این ١٧٠ بيش از ٨٩٫۶٫٢ و همچنين روز سه شنبه ٨٩٫۵٫٢۶روز سه شنبه مورخ 
 نگهبانهای آن باقی مانده اند تجمع کرده و به عدم پرداخت شرکت ریسندگی که اکنو ن تعطيل شده و تنها

 نفره ٧-۶روزانه نيز کارگران به صورت دسته های . حقوقهای معوقه خود از طرف شرکت و مقامات اعتراض کردند 
 نفره برای پيگيری مطالبات و تعيين تکليف وضعيت شغلی خود مراجعه ميکنند و متاسفانه بادست خالی ٢٠تا 

 کارگر دارد که همه این کارگران با ٨٠٠یکی از کارگران گفت که این کارخانه اکنون تعطيل شده و . دندبرميگر
ما ميخواهيم فقط حقوق ,  سال دارای خانواده و بچه دانشجو و مشکالت زیاد هستند ٢۴تا ١۶سابقه های باالی 

دراین کارخانه و اکنون که دیگر بدليل کهولت سال کار ٢٠خودمان را به ما بدهند و تعيين تکليفمان کنند که بعد از 
 .چه آینده ای برای خانواده و فرزندانمان را باید انتظار بکشيم , سن هيچ جایی به کا ر گرفته نميشویم 

خرج کشورهای آفریقایی وکشورهای دیگر ميشود اما خودمان بایددر این , چرا ميليارد ميليارد از بيت المال ما 
 .چه کسی باید به داد ما برسد. ت و پا بزنيم بدبختی و نکبت دس

 
 گزارشی از کارخانه آجر پزی سازمایه

 ایران کارگر

 
که درفرون آبا دپاکدشت در مسير جاده خاوران در جنوب ) توليد کننده آجرهای بهمنی( کارخانه آجر پزی سازمایه

د توليدی وضد کارگری باندهای شرقی تهران واقع شده از جمله کارخانه هایی است که بدليل سياستهای ض
دولتی وابسته به احمدی نژاد به مسير ورشکستگی ونابودی افتاده وتاکنون بيش از هزا رنفر ازکارگران وخانواده 

 .های محرومشان قربانی شده وزندگی دهها خانواده ازهم پاشيده شده است 
 سال وحتی بيشتراز این را ١۵ تا ١٠کار بين  نفراز کارگران قراردادی این کارخانه که هرکدام سوابق ۴۵٠حدود 

 به بعد بدليل اینکه حقوق نا چيز ماهيانه ومزایا ی قانونی وحق بيمه آنها پرداخت نشده آواره ٨٨دارند از سال 
طی .  ميليون تومان رسيده است١۵ تا ١٢وسرگردان شده ا ند بطوری که مطالبات این کارگران تاکنون حداقل به 

ارگران تمام اقدامات به اصطالح قانونی را انجام داده اند از مراجعات متعدد به دفتر احمدی نژاد تا این مدت این ک
اما نه تنها هيچ نتيجه ای , تا ارگانهای اداری ودولتی مثل استانداری وفرمانداری ودادگستری پاکدشت , مجلس 

وند که کليه اسناد ومدارک مهم پرونده ای که کا رگران متوجه ميش, از این مراجعات نگرفته اند بلکه دریک مقطع 
نشان دهنده حقانيت آنها در پرونده های شکایاتشان است دزدیده شده وکسی هم در هيچ ارگان دولتی 

 .پاسخگوی آنها در مورد این سرقت نيست 
دند که در چند نوبت دست به تجمعات اعتراضی ز, طی این مدت کارگران که فریادشان به گوش هيچکس نميرفت 

یا آنها را با زدن گاز اشک آور وباتون پراکنده کردند یا با دادن وعده , عوامل سرکوبگر اطالعاتی ونيروی انتظامی 
این کارگران را سرگردان وبالتکليف گذاشتند وگویا این حيله وفریبی , وعيدهای دروغی مثل اینکه امروز برو فردا بيا 

 . تا آنها از گرفتن مطالبات خودشان پشيمان بشوندبود که آنقدر کارگران را خسته بکنند
در یک حرکت مزورانه دیگر هم مدیریت وباندهای دولتی درکارخانه برای اینکه هم راه برگشت کارگران به کارخانه 

دست به استخدام کارگران قراردادی جدید زدند که موجب , را ببندند وهم از دادن مطالبات کارگران طفره بروند
واین .کارگران اخراجی قبلی شد وگفتند که اگر کارخانه نيازبه کارگر دارد پس چرا مارا اخراج کرده اید اعتراض 

درشرایطی است که باندهای حریص چپاولگر طی دوماه اخير حقوق همين کارگران جدید را هم خورده وبه آنها 
این شرایط دردناک واسفبار . راضی زدند نداده اند وکارگران جدید نيز طی چند روز اخير دوبار دست به تجمع اعت
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تعدادی از کارگران ميگویند که ما هميشه روزة گرسنگی ,درحالی است که ماه رمضان وروزهای روزه داری است 
 .داریم ودیگر نان شب برایمان تبدیل به یک آرزو شده است 

حل کارخانه مدیریت دولتی وضد کارگران اخراجی بجان آمده تاکنون چندین بار با تجمعات اعتراضی خود در م
کارگری را از کارخانه بيرون کرده اند ودریک نوبت هم گفتند که ما معدن خاک کارخانه را بابت بخشی از بدهی 

 خودمان برميداریم وشما بروید کارخانه را بفروشيد وبقيه بدهی مارا بدهيد
ری مدیریت وسایر ارگانهای دولتی بخش عمده  عوامل وباندهای دزدبا همکا٨٩٫۵٫٢٨در آخرین تحول روز پنجشنبه 

 وسایل انبار کارخانه وحتی بخشی از اموال شخصی کارگران را دزدیده –ای از اموال کارخانه شامل کامپيوترها 
اند وکارخانه را خالی کرده اند وسپس به بهانه اینکه ميخواهند به وضعيت کارگران اخراجی رسيدگی بکنند درب 

وم کرده وگفتندکه کارخانه را به مزایده فروش ميگذاریم واگر کسی معدن وکارخانه را نخرید خود کارخانه را مهروم
 .کارگران ميتوانند ما به ازاء بدهی هایشان معدن وکارخانه را بخرند 

عموم کارگران حرفشان اینست که اینهم باز یک توطئه وفریب دیگر برای سر دواندن وخسته کردن ما است ولی 
 .ق خودمان کوتاه نمی آیيم و اعتراض و تجمع ها همچنان ادامه خواهد داشتما از ح

 
 بخشنامه بيمه  قاليبافان و شاغالن صنايع دستي ابالغ شد

 
حداقل سن افراد واجد شرايط  : نوشته است 89 شهریور 16ایلنا در تاریخ/ به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران 

 . سال تمام در تاريخ ثبت تقاضا در دفاتر اجرائي تأمين اجتماعي است50آثر  سال و حدا15براي انعقاد قرارداد 
 18/5/88مصوب ) آددار(قانون بيمه هاي اجتماعي قاليبافان، بافندگان فرش و شاغالن صنايع دستي شناسه دار 

 دولت  وزيران عضو آميسيون امور اجتماعي22/9/88مجلس شوراي اسالمي و آيين نامه اجرائي مربوطه مصوب 
 فني از سوي صندوق 668الكترونيك آه به تأييد رياست جمهوري رسيده است، طي بخشنامه شماره 

 .تأمين اجتماعي به واحدهاي اجرائي اين صندوق ابالغ شد
به گزارش ايلنا، براساس اين بخشنامه شاغالن در مشاغل قالي، قاليچه، گبه و صنايع دستي خانگي و غير آن 

شناسه دار، تابلوبافان طرح پوستر، رنگرزان، پرداخت زنان دستي، چله آشان دستي ماهر و در گروه هاي مصوب 
رفوگران ماهر و ساير شاغالن صنايع وابسته به توليد فرش و قالي و شاغلين خانگي و يا پاره وقت آه داراي مجوز 

ي، صنايع دستي و گردشگري فعاليت و يا آارت شناسايي معتبر از وزارت بازرگاني و يا سازمان ميراث فرهنگ
 .هستند، مشمول اين بخشنامه قرار مي گيرند

همچنين وزارت بازرگاني و سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري پس از شناسايي و معرفي 
متقاضيان واجد شرايط به سازمان آموزش فني و حرفه اي و اخذ آارت مهارت فني معتبر از سازمان مربوطه نسبت 

 .رفي مشمولين به همراه تصوير آارت مذآور به واحدهاي اجرايي اين صندوق اقدام مي نمايندبه مع
الزم به ذآر است، اتحاديه ها و تشكل هاي مرتبط داراي مجوز از وزارت بازرگاني و سازمان ميراث فرهنگي، صنايع 

ي و حرفه اي آشور اقدام دستي و گردشگري مي توانند نسبت به معرفي واجدين شرايط به سازمان آموزش فن
 .نمايند آه درنهايت معرفي مشمولين به واحدهاي اجرائي ذي ربط به عهده وزارت و سازمان مذآور خواهد بود

همچنين آارفرمايان آارگاه هاي مشمول قانون مذآور مي توانند به منظور بهره مندي از معافيت حق بيمه سهم 
رت مهارت فني معتبر، مدارك مربوطه را به باجه دريافت شعبه ذي ربط بابت فرد داراي آا)   درصد20(آارفرمائي 
 .ارائه نمايند

 سال تمام در تاريخ ثبت 50 سال و حداآثر 15شايان ذآر است حداقل سن افراد واجد شرايط براي انعقاد قرارداد 
 .تقاضا در دفاتر اجرائي تأمين اجتماعي است

 سال سن داشته باشد موآول به 50ي آه در زمان ارائه تقاضا بيش از پذيرش تقاضا و انعقاد قرارداد با متقاض
 :احراز شرايط زير خواهد بود

 . سال تمام بيشتر نباشد55 در زمان تقاضا سن متقاضي از -الف
 . سال سن را به طور يكجا بپردازد50 حق بيمه مربوط به سال هاي مازاد بر –ب 
 تا تاريخ پرداخت حق بيمه بيش از يك ماه )انعقاد قرارداد(ين اجتماعي  از تاريخ پذيرش تقاضا توسط صندوق تأم-ج

 .فاصله ايجاد نشده باشد
 سال به صورت يك جا 50           ً                                                                   هر فرد صرفا  يك بار مي تواند متقاضي استفاده از امكان پرداخت حق بيمه مازاد بر -د

 .شود
الي آار تعيين مي شود و درصورتي آه مبناي محاسبه حق بيمه براساس حداقل دستمزد ماهيانه مصوب شوراي ع

مشموالن، متقاضي پرداخت حق بيمه بر مبناي دستمزد بيشتر از حداقل باشند، انعقاد قرارداد و پرداخت حق بيمه 
 .ما به التفاوت حداقل دستمزد تا دستمزد تعيين شده توسط بيمه شده بالمانع خواهد بود

درصد 20 است آه 1354 قانون تأمين اجتماعي مصوب سال 28همچنين نرخ حق بيمه اين مشموالن طبق ماده 
 .حق بيمه سهم آارفرمايي توسط دولت و هفت درصد توسط بيمه شده پرداخت خواهد شد

بيمه شدگاني آه به صورت انفرادي حق بيمه پرداخت مي نمايند، از شمول قانون بيمه بيكاري خارج مي باشند، 
ه داراي آارفرما هستند توسط آارفرما پرداخت مي شود و اين گروه از باتوجه به اينكه حق بيمه مشموالني آ

 درصد حق بيمه بيكاري مقرر توسط آارفرما الزامي بوده 3بيمه شدگان مشمول قانون بيمه بيكاري هستند، پرداخت 
 .و از مزاياي مربوطه نيز برخوردار خواهند شد
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داخت هاي آارگري و اجراي قانون بيمه آارگران ساختماني موجب مي شود پر

 آارفرمايي افزايش پيدا  آند 

 
رئيس آميسيون عمران با :  نوشته است 89 شهریور 16ایلنا در تاریخ/ به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران 

اين قانون تنها در صورتي : اشاره به پيشنهاد شهرداران براي مسكوت ماندن قانون بيمه آارگران ساختماني، گفت
 .كوت بماند آه دولت براي آن اليحه بياوردمي تواند مس

علي اآبر آقايي نماينده سلماس، در گفت وگو با خبرنگار ايلنا، با بيان اينكه در قانون بيمه آارگران ساختماني 
 درصد در نظر گرفته است آه 4قانون حق بيمه آارگران را حداآثر : دست دولت باز گذاشته شده است، گفت

 .از اين رو دست دولت باز است و اين قانون نياز به اصالح ندارد. ك درصد را نيز اعمال آنددولت مي تواند حتي ي
به گفته وي، دولت مي تواند قيمت دستمزد منطقه اي را با توجه به منطقه اي آه هر آارگر در آن آار مي آند لحاظ 

 .آند
ود پرداخت هاي آارگري و آارفرمايي آقايي معتقد است آه اجراي قانون بيمه آارگران ساختماني موجب مي ش

 .اين افزايش، در نهايت موجب گران شدن پروانه ساختماني مي شود. افزايش پيدا مي آند
وزارت رفاه در حال حاضر مي گويد براي ارائه خدمات به آارگران ساختماني نيازمند : اين نماينده مجلس تاآيد آرد

يمه آارگران ساختماني را مسكوت بگذارد، بايد براي آن اليحه دولت اگر قصد داشته باشد قانون ب. آمك است
 .هر چند آه وزارت رفاه با مسكوت ماندن اين قانون مخالف است. بياورد

 فروش تجار را به شدت کاهش داده است, فقر ونداشتن قدرت خرید مردم 
 رمضان و تا پایان ماه رمضان تاپيش از امسال درحوالی ماه”: یکی ازتجارمواد غذایی گفت –آسمان دیلی نيوز 

بيشترین فروش مواد غذایی اعم ازشکالت و خرما را داشتيم ولی امسال تقریبا فروش به صفررسيده است و 
 .” علت آن نيز فقر و نداشتن قدرت خرید مردم است که این موضوع باعث تعطيلی نسبی بازارنيز شده است

 
 نرخ بيكاری در ايران افزایش خواهد یافت

 
واحد اطالعات اآونوميست در تازه ترين     : نوشته است 89 شهریور 16 در تاریخسنا گزارش خبرگزاری دولتی ایبه

 . درصد افزايش خواهد يافت13.2گزارش خود اعالم آرد آه نرخ بيكاری ايران در سال جاری به 
اين واحد به شمار می رود  خود که جديدترين گزارش 2010به گزارش ایسنا، اآونوميست در گزارش ماه اگوست 

 12.9 ميليون نفر و نرخ بيكاری را 25با تاکيد دوباره بر آمارهای پيشين خود نيروی آار ايران در سال گذشته را 
 درصد 13.2 هزار نفر و 700 ميليون و 25درصد اعالم و پيش بينی آرد آه اين شاخص ها در سال جاری به ترتيب 

 .خواهد بود
 ميليون نفر باشد 27 هزار نفر و 400 ميليون و 26 سال آينده نيروی آار ايران به ترتيب معادل 2انتظار می رود طی 

 . درصد خواهد بود15 و 14.1آه اين شاخص برای نرخ بيكاری معادل 
 هزار نفر خواهد رسيد آه اين ميزان برای سال 700 ميليون و 27 شمار افراد دارای شغل ايران به 1392در سال 

 . هزار نفر پيش بينی شده است400 ميليون و 28دل  معا1393
 درصد خواهد بود آه با اندآی افزايش در 15 برابر با 1392در همين حال عنوان شده است آه نرخ بيكاری در سال 

 . درصد می رسد15.5سال پس از آن به 

 
 عمق فساد اقتصادی در دولت احمدی نژاد

 
 نژاد را ببينيد کافی است که نگاهی به این خبر بياندازید که یک رای اینکه عمق فساد در دولت آقای احمدی

سایت جهان نيوز گزارش ميدهد که قرارداد ميلياردی . سایت اصولگرای طرفدار دولت آن را منتشر کرده است
توسعه فاز ششم پارس جنوبی که در حضور شخص احمدی نژاد امضا شده است به شرکتهایی واگذار شده اند 

تازه آگهی . آنهم با سرمایه ی اوليه تنها یکصد هزار تومان. ر همان روز امضای قرارداد به ثبت رسيده اندکه بعضا د
یک شرکت دیگر نيز !!! تاسيس این شرکت هيجده روز بعد از امضای قرارداد در روزنامه عمومی منتشر شده است

سایت !). اینها زرنگتر بوده اند(ه ثبت رسيده است دقيقا یک روز قبل از امضای قرارداد ميلياردی ب) پترو سينا آریا(
 که این –سوال اساسی و جدی از مدیران محترم وزارت نفت و ریاست محترم جمهوری : جهان نيوز ميپرسد

 این است که چگونه، چرا و با کدام مجوز قانونی، دو شرکت یک ميليون –قرارداد در حضور ایشان به امضا رسيده 
 سهامداران کامال یکسان در روز تولد خود، در طرحهای چند ميليارد دالری مشارکت داده می ريالی با مدیران و

شوند و از منابع حاصل از سه ميليارد یورو اوراق مشارکت ارزی و سه هزار ميليارد تومان اوراق مشارکت ریالی 
 بهره مند می شوند؟

 متن کامل خبر را در زیر بخوانيد
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با حضور رئيس جمهور در عسلویه، قرارداد :  گزارش داد1389 خرداد 25، سه شنبه پایگاه اطالع رسانی دولت
 200با ظرفيت توليد روزانه ) 24 و 23، 22 و فازهای 19، فاز 14 و 13فازهای ( فاز پارس جنوبی 6طرح توسعه 

کت های ایرانی  ميليارد دالر، ميان شرکت ملی نفت ایران و شر21ميليون مترمکعب گاز و سرمایه گذاری حدود 
 .امضا شد

 خرداد جزئيات قراردادهای جدید وضعيت پارس جنوبی را به نقل از علی 29همين پایگاه خبری رسمی ، شنبه . 2
مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس سرمایه گذاری هشت : وکيلی، مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس منتشر نمود

سرمایه گذاری هر یک از چهار قرارداد امضا شده، حدود : د و تصریح کرد ميليارد دالر برآور21فاز یاد شده را حدود 
، گروه مپنا و شرکت صدرا واگذار ”پترو پایدار ایرانيان“ به مشارکت شرکت 13فاز : وی افزود. پنج ميليارد دالر است

. درا اجرا می کنندو شرکت ص” پتروسينا آریا“ را نيز کنسرسيوم 24 تا 22شد؛ به گفته وکيلی طرح توسعه فازهای 
به گفته وی، بر اساس مصوبه مجلس، امسال سه ميليارد یورو اوراق مشارکت ارزی و سه هزار ميليارد تومان 

اوراق مشارکت ریالی منتشر و عرضه می شود؛ بر این اساس هشت فازی که قرارداد آنها به تازگی امضا شده 
ليات اجرایی از منابع حاصل از فروش این اوراق بهره مند است نيز متناسب با اولویت ها، نيازها و پيشرفت عم

 .می شوند
 : ميليارد دالری، نکات جالبی به دست می آید21با مراجعه به سوابق دو شرکت حاضر در این قرارداد عظيم . 3

 دارد،  حضور13که در کنسرسيوم پنج ميليارد دالری توسعه فاز ”  سهامی خاص–پترو پایدار ایرانيان “شرکت . 3.1
با سرمایه اوليه یک ميليون ریال تاسيس شده، تحت ) 25/03/1389یعنی (دقيقا در همان روز امضای قرارداد 

طبق آگهی تاسيس .  در اداره ثبت شرکتها به ثبت رسيده است10320271640 و شناسه ملي 377800شماره 
 در 89/32ث/8986به شماره !) ارداد روز پس از امضای قر18یعنی  (1389 تيرماه 12این شرکت که در تاریخ 

روزنامه رسمی منتشر شده است، اولين مدیران شرکت آقایان عرفان الجوردي به سمت رئيس هيئت مديره، 
آقاي صحيب  بيگلر به سمت نائب رئيس هيئت مديره و مدیرعامل و آقاي هادي اشرفي يکتا به سمت عضو 

 و داريوش جاللي نيز به عنوان بازرس اصلي و علی البدل انتخاب آقایان حسين يعقوب زاده. هيئت مديره می باشند
 تيرماه، هيات مدیره تشکيل جلسه می دهد و 22تنها ده روز پس از انتشار آگهی تاسيس، در تاریخ . شده اند

 مدیرعامل سابق شرکت صدرا که در –ظاهرا پس از اطمينان از حضور در کنسرسيوم مذکور، آقای حبيب جدیدی 
 به سمت مدیرعاملی این شرکت نوپا منصوب می شود؛ آگهی تغييرات این شرکت در –رح مشارکت دارد این ط
 . در روزنامه رسمی منتشر شده است89/32ت/13653 به شماره 11/05/1389تاریخ 

نيز که در کنسرسيوم پنج ميليارد دالری توسعه ”  سهامی خاص–شرآت نفت و گاز پترو سينا آريا “شرکت . 3.2
با سرمایه اوليه یک ميليون ریال ) 24/03/1389یعنی ( حضور دارد، یک روز قبل از امضای قرارداد 24 تا 22زهای فا

.  در اداره ثبت شرکتها به ثبت رسيده است10320271046 و شناسه ملي 377660تاسيس شده، تحت شماره 
8716به شماره !) س از امضای قرارداد روز پ13یعنی  (1389 تيرماه 7طبق آگهی تاسيس این شرکت که در تاریخ 

 در روزنامه رسمی منتشر شده است، اولين مدیران شرکت آقایان عرفان الجوردي به سمت رئيس 89/32ث/
هيئت مديره و مدیرعامل، آقاي صحيب  بيگلر به سمت نائب رئيس هيئت مديره و آقاي حسين يعقوب زاده به سمت 

دي اشرفي يکتا و داريوش جاللي نيز به عنوان بازرس اصلي و علی البدل آقایان ها. عضو هيئت مديره می باشند
 تيرماه، هيات مدیره تشکيل جلسه می 24 روز پس از انتشار آگهی تاسيس، در تاریخ 17تنها . انتخاب شده اند

 رئيس –دهد و بازهم ظاهرا پس از اطمينان از حضور در کنسرسيوم مذکور، آقای حسين شريف آبادي عسگري 
هيات مدیره شرکت نوآوران مس تهران که يكي از شرآت هاي وابسته به شرآت سرمايه گذاري مس سرچشمه 

 19/05/1389 به سمت مدیرعاملی این شرکت نوپا منصوب می شود؛ آگهی تغييرات این شرکت در تاریخ –است 
 . در روزنامه رسمی منتشر شده است89/32ت/14838به شماره 

 که این قرارداد در حضور –از مدیران محترم وزارت نفت و ریاست محترم جمهوری سوال اساسی و جدی . 4
 این است که چگونه، چرا و با کدام مجوز قانونی، دو شرکت یک ميليون ريالی با مدیران و –ایشان به امضا رسيده 

 شوند و از منابع سهامداران کامال یکسان در روز تولد خود، در طرحهای چند ميليارد دالری مشارکت داده می
حاصل از سه ميليارد یورو اوراق مشارکت ارزی و سه هزار ميليارد تومان اوراق مشارکت ریالی بهره مند می 

 شوند؟
سوال دیگر اینکه آیا نهادهای نظارتی همچون مجلس شورای اسالمی، دیوان عدالت اداری و سازمان بازرسی . 5

 برای دهها و شاید صدها شرکت باسابقه دارند که از مشارکت کل کشور از چنين اتفاقی مطلعند؟ چه پاسخی
 در چنين طرحهای عظيمی محرومند؟

 
اجرای نهضت ملی کاهش قيمت تمام شده از نيازهای : معاون وزیر صنایع و معادن

 اساسی اقتصاد ایران است 

 
    طرح لزوم کاهش قيمت تمام : نوشته است 89 شهریور 16ایلنا در تاریخ/ به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران 

شده از سوی وزارت بازرگانی قابل تقدیر است که در این راستا ضروری است کليه دستگاههای اجرایی و دست 
 .اندرکاران مربوطه با یک عزم ملی و منسجم شدن یکدیگر در جهت رسيدن به یک فضای مطلوب تالش آنند

طرح نهضت ملی کاهش قيمت تمام شده و دستيابی به اهداف اجرای : معاون وزیر صنایع و معادن معتقد است
 .آن از جمله دستاوردهای ارزشمندی است که بخش اقتصاد کشور رابا تحوالت عميقی روبرو خواهد ساخت

وزارت صنایع و معادن ایران با پی گيری راهکارهای لحاظ شده در طرح نهضت ملی کاهش قيمت تمام شده در 
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می تواند نقش تاثيرگذاری در کاهش قيمت هارا به عهده گيرد که در این خصوص بخش صنعت و معدن کشور 
ایع مقتضی، توسعه شبکه و خوشه های استفاده از صرفه های مقياس از طریق تعيين مقياس بهينه توليد در صن

صنعتی، توسعه صنایع بسته بندی مواد غذایی و کشاورزی، تعریف و اجرای استانداردهای الزم برای واردات 
فناوری و به روز کردن آنها، توسعه پيمان کاری های فرعی بين واحدهای کوچک و مکمل صنایع بزرگ و استفاده از 

ند تامين از جمله راهکارهای در نظرگرفته شده در طرح نهضت ملی کاهش قيمت صرفه جویی های مقياس در فرآی
 .تمام شده برای وزارت صنایع و معادن است

سيدرضا فاطمی امين ضمن بيان دالیل افزایش قيمت تمام شده در بخش صنعت و معدن کشورازآمادگی وزارت 
باالبودن هزینه های مالی در :  خبر داد و گفتصنایع برای انجام اقدامات الزم در خصوص کاهش قيمت تمام شده

بنگاه های صنعتی، ناکارآمدی بازار کار ایران، بهره وری پایين و نيز عدم کارآیی نظام توزیع کشور از جمله دالیل 
 .اصلی باالبودن قيمت تمام شده در بخش صنعت و معدن کشور است

احدهای صنعتی بيشتر از هزینه های انرژی است چرا افزایش هزینه های مالی در بسياری از و: وی توضيح داد
که یک بنگاه برای دریافت وام و تسهيالت مورد نياز خود هزینه های بسياری را صرف می کند که این هزینه ها 

 .بعضا در محاسبات لحاظ نمی گردد
شور مطرح بوده و از جمله دالیل دیگری که در تمامی بنگاههای ک: ریيس ستاد طرح تحول وزارت صنایع افزود

تاثيرات غير قابل انکاری را به همراه دارد بحث بازار کار است که این مسئله در ایران بسيار ناکارآمد است چرا که 
به دليل نامناسب بودن فضای کار،ارتباط منطقی و تاثيرگذاری بين کارفرمایان و افراد جویای کار که بعضا عملکرد 

 .ی شود که این مسئله واحدهای توليدی را با مشکل روبرو خواهد ساختقابل قبولی را دارند برقرار نم
پروژه در قالب طرح تحول اقتصادی در بخش صنعت و معدن کشور اجرایی خواهد شد که 6: وی خاطر نشان کرد

پروژه مهم در دست بررسی است که راهکارهایی را در خصوص 6سامانه ارتقاء مدیریت بنگاه از جمله یکی از
 .مام شده محصوالت صنعتی ارائه می نمایدقيمت ت

طرح لزوم کاهش قيمت تمام شده از سوی وزارت بازرگانی قابل تقدیر است که در این : فاطمی امين ادامه داد
راستا ضروری است کليه دستگاههای اجرایی و دست اندرکاران مربوطه با یک عزم ملی و منسجم شدن یکدیگر 

 .وب تالش آننددر جهت رسيدن به یک فضای مطل
یکی از مهم ترین : معاون وزیر صنایع و معادن ارتقاء بهره وری در بنگاههای توليدی را ضروری دانست وعنوان کرد

موضوعات در دست بررسی، بهره وری و افزایش آن در بخش های صنعتی کشور است که در این راستا برنامه 
محور اصلی تعيين شده در برنامه 5ت و تامين مالی از جمله انرژی،مدیریت منابع انسانی، بازار،صادرات و واردا

بهره وری است که برنامه های مذکور از جمله پروژه های ارزشمندی است که در صورت اجرایی شدن آن ها در 
 .کاهش قيمت تمام شده کاال و خدمات تاثيرگذار خواهند بود

ت داخلی با دیگر کشورها را مورد تاکيد قرار ریيس ستاد طرح تحول وزارت صنایع عدم توان رقابتی محصوال
یکی از بزرگترین معضالت اقتصادی کشور نداشتن توان رقابتی محصوالت داخلی از لحاظ کيفيت و : دادوگفت

قيمت با کشورهای خارجی است که این مسئله با گران شدن حامل های انرژی و بالطبع افزایش قيمت ها 
ت که می بایست هم زمان با طرح هدفمند کردن یارانه ها، راهبردهای ارائه تشدید خواهد شد، این در حالی اس

شده در نهضت ملی کاهش قيمت ها عملياتی شده که با این وجود بکارگيری این راهکارهاباعث خواهد شد که 
 .قيمت ها در سطح پایينی کنترل شده و تعادل الزم در بازاربرقرار شود

 کاهش قيمت تمام شده مفيد خواهد بود به شرطی که هماهنگی و هر حرکتی در جهت: وی تصریح کرد
 .همکاری الزم ميان دستگاههای اجرایی و مسئولين مربوطه برقرار شود

در اقتصاد ایران عالوه بر باالبودن قيمت تمام : وی به نظام توزیع و ناکارآمدی آن در اقتصاد کشور اشاره کردوگفت
ين قيمت توليدکننده و مصرف کننده وجود دارد که ریشه در عواملی مانند شده در بخش توليد، فاصله زیادی ب

نظام نامناسب توليد و توزیع، اشکاالت سيستم حمل و نقل و بهره وری پایين می باشد که به این منظور شناخت 
ریشه های مشکالت و اتخاذ سياست های مناسب و اجرای صحيح آن ها برای کاهش قيمت کاالها و خدمات 

 .وری استضر
چنين به نظر می رسد که راه اندازی و پی گيری نهضت کاهش قيمت : فاطمی امين در پایان خاطر نشان کرد

 .تمام شده کاالها و خدمات از نياز های اساسی اقتصاد ایران برای خارج شدن از تنگناهای موجود است

 يماعتصاب تنها راه باقی مانده برای ما که به حقوقمان برس: کارگران 

 
در شرایطی که گرانی وتورم روزانه سير تصاعدی طی ميکند :  شهریور آمده است 16به نوشته آسمان نيوز در 

 ماه ٧ نفرازکارگران کارخانه صنایع فلزی ایران ٢٢٠, وهزینه های زندگی برای یک خانواده سرسام آور شده است 
عدم امکان دادن قرضها ,  پرداخت اجاره خانه است که حقوق خود را دریافت نکرده اند وبا مشکالتی مثل عدم

به گزارش ایران کارگر . ووام های عقب افتاده وانبوهی اختالفات ومشکالت خانوادگی دست به گریبان هستند 
کارگران این کارخانه ميگویند ما به این نتيجه رسيده ایم که اگر تا مدتی دیگر وضع به همين منوال بگذرد تنها راه 

 . برای رسيدن به حقوقمان اعتصاب ودست کشيدن ازکار است باقی مانده

  شرکت شستا در فرابورس42واگذاری 
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شرکت خدمات مدیریت صبا :  نوشته است 89 شهریور 16ایلنا در تاریخ/ به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران 
را از ) شستا(اعی  شرکت متعلق به سرمایه گذاری تامين اجتم42تامين در تالش است که بخشی از سهام 

 . طریق بازار فرابورس به فروش رساند
این شرکت آمادگی دارد، بخشی از : به گزارش ايلنا ، مدیرعامل شرکت خدمات مدیریت صبا تامين اعالم کرد

 . را از طریق بازارهای فرابورس واگذار کند) شستا( شرکت سرمایه گذاری تامين اجتماعی 42سهام 
 درصد سهام آنها 100 تا 8این شرکت ها بين : د مالکيت سهام این شرکت ها تصریح کردمحمد صابری درباره درص

 . واگذار خواهد شد و اولویت فروش آن در بازارهای فرابورس است
، شرآت چوب و )درصد100(بنابراین گزارش، شرکت خدمات مدیریت صبا تامين شرکت های چوب و خزر آاسپين 

، )درصد53(، شرآت چوب و آاغذ ايران )درصد8.85(شرآت تخته شهيد باهنر ، ) درصد17.97(آاغذ مازندران 
 99.9(، شرآت پنبه نسوز نهبندان )درصد96.80(، شرآت تهران بتن )درصد100(شرآت سنگ تزييني آالردشت 

، )درصد100(، شرآت آشت و دامداري گلشهر )درصد100(، شرآت فوالد و چدن و ماشين سازي درورد )درصد
، زمين هتل پارس )درصد100(، شرآت آذرقند نقده )درصد15.80(، شرآت ارج )درصد50(ينيوم دورال شرآت آلوم

، شرآت )درصد89.8(، شرآت سيمان زنجان )درصد69.34(، شرآت آاشي گلسار فارس )درصد100(اصفهان 
(آت آرمانيت ، شر)درصد54(، شرآت آارتن البرز )درصد18(، شرآت گروه فن آوا )درصد100(دانه هاي شيشه اي 

 . در ليست واگذاری قرار دارند) درصد100(و شرآت فيبر بابلسر ) درصد23.97
، مرآزآموزش تحقيقات صنعتي )درصد46.86(، شرآت چوب اسالم )درصد15.17(همچنين شرآت آاغذ مراغه 

، شرآت )درصد50(، شرآت ايران پرسي گاز )درصد78.71(، شرآت خدمات صنعت سيمان)24.52(ايران 
، )درصد100(، شرآت محصوالت آاغذي لطيف ) درصد55.11(، شرآت شيرين دارو )درصد22.45(وشيمي فساپتر

20(، شرآت پتروشيمي داراب )درصد11.3(، شرآت پتروشيمي لردگان )درصد21.78(شرآت پتروشيمي جهرم 
29.35(اغذ غرب ، شرآت صنايع آ)درصد55(، شرآت پايانه احداث )درصد55(، شرآت پااليش نفت آناهيتا )درصد
، شرآت مجتمع صنايع الستيك )درصد51.20(-نخ تاير صبا-، شرآت سرمايه گذاري و توسعه صنايع الستيك)درصد

، شرآت )درصد100(، شرآت آشت و دامداري فكا )درصد51.05(، شرآت سراميك البرز )درصد36.171(يزد 
، شرآت بين المللي )درصد100( بي خزان ، شرآت صنايع شير سرو)درصد82.16(شيرولبنيات پاستوريزه بيستون 
نيز در ) درصد100(و شرآت آشت و دامداري گلدشت نمونه اصفهان ) درصد100(خدمات مسافرتي و جهانگردي

 . ليست واگذاري قرار دارند
 پايان پيام

  )بريتانيا ( بيانيه شورای همبستگی با جنبش های اجتماعی در ايران 
 

المي، برای اکثريت مردم ايران، حاصلی جز فقر، استثمار، بی حقوقي، سی ويک سال حاکميت جمهوری اس
اعتراض و مبارزات شجاعانه مردم در پی نمايش انتخاباتی رياست جمهوی در . تبعيض و سرکوب نداشته است

سال گذشته، يک بار ديگر، واين بار در مقايسی بی سابقه وگسترده نشان داد که مردم از زندگی تحت حاکميت 
رژيم جمهوری .  رژيم جهل و جنايت وسرکوب ، به جان آمده اند و خواهان تغيير بنيادی اين شرايط هستنداين

اسالمی که در داخل با بحران ژرف سياسي، اقتصادی و اجتماعی روبروست و در عرصه بين المللی در تنگنا قرار 
ِ                   گرفته، اکنون نيز، مانند هميشه، به سالح  اصلي  خود، يعنی سرکوب و      ِ  کشتار، اعدام و شکنجه و زندان روی                                     

 . آورده، تا بتواند به عمر ننگين خود ادامه دهد
از سوی ديگر، اصالح طلبان، که منافع سياسی و اقتصادی شان با بقای اين نظام گره خورده است، کوشش می 

وشند و ساختار کنند تا يک بار ديگر پروژه ی شکست خورده ی اصالحات را در بسته بندی جديد به مردم بفر
ِ                                      اما نتيجه ی انتخابات  اخير رياست جمهوري، يک بار ديگر نشان . حکومت اسالمی را همچنان پا بر جا نگاه دارند                    

داد که اين رژيم سرکوب گر و ضد انساني، به هيج رو اصالح پذير نيست و نمی توان آنرا در جهت منافع و خواسته 
 . های مردم اصالح کرد
ي، نخستين مانع درراه حاکميت مردم بر سرنوشت سياسي، اقتصادی و اجتماعی خويش رژيم جمهوری اسالم

اين حق مردم است که آنگاه که قدرت سياسی در برابر خواست و اراده آنان، به سرکوب و کشتار متوسل . است
 . می شود، عليه قدرت سرکوب گر بر خيزند و آن را به زير بکشند

يان در خارج کشور و مبارزات مردم در ايران عليه رژيم جمهوری اسالمي، نه تنها جدايی به باور ما بين مبارزات ايران
ما خود را در کنار جنبش های کارگري، . وجود ندارد بلکه بين اين دو، پيوندی ژرف و رابطه ی متقابل وجود دارد

زات و خواسته های آزادی خواهانه دانشجويي، زنان، جوانان و بطور کلی در کنار مردم در ايران می بينيم و از مبار
 .  کنيمو برابری طلبانه ی آنها حمايت می

به باور ما دستيابی به اين . ما برای آماج های زير، که مطالبات فوری اکثريت مردم ايران است، مبارزه می کنيم
  .ن هاستخواست ها در چارچوب جمهوری اسالمی امکان پذير نيست و سرنگونی اين رژيم، پيش شرط تحقق آ

اين خواسته ها، تا کنون، بار ها از سوی بخش هايی از جنبش های اجتماعی در ايران، بويژه جنبش کارگری طرح 
و مطالبه شده است؛ اما به دليل سرکوب گسترده و خفقان حاکم بر ايران، هنوز در مبارزات جاری در ايران فراگير 

سرپوش نهادن و مخالفت با . ر بر اين خواست ها تاکيد کرد در خارج از کشور اما بايد هرچه بيشت. نشده است 
طرح ومطالبه آن ها با توجيه پيروی کردن از سطح مبارزه و شعار های مردم در ايران، در واقع تاکتيک زيرکانه و 

  .رياکارانه ای از سوی اصالح طلبان، برای نجات و حفظ رژيم اسالمی است
ِ           ی در ايران، کارزاری در دفاع از آزادی ، حقوق پايه يي  انسانی و شورای همبستگی با جنبش های اجتماع                                                   

شورا برای تحقق آماج هايی که در . خواست های ترقی خواهانه ی همهی جنبش های اجتماعی در ايران است
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آزاده و آزادی �زير می آيد، مبارزه می کند و در اين راه به همگامی و همبستگی مبارزات همه ی انسان های 
  . نياز داردخواه

 
  نفی هر گونه حکومت ديني، موروثي، غيرانتخابی و غيرقابل تغيير به وسيله ی مردم؛ -
  جدايی کامل دين از دولت و نظام آموزش عمومي، و لغو دين رسمي؛ -

  حقوق برابر زنان و مردان در همه وجوه زندگی اجتماعي، و آزادی انتخاب پوشش؛ �
ِ                    آزادي  فوری و بدون قيد و-    شرط همۀ زندانيان سياسی و عقيدتی و لغو زندان سياسي؛     
 محاکمه علنی سران جمهوری اسالمی و آمرين و عاملين شکنجه ، اعدام ها ، و کشتارها ، به اتهام جنايت -

 عليه بشريت؛ 
  آزادی های بدون قيد و شرط سياسی از جمله آزادی انديشه، بيان ، تشکل ، تحزب ، تجمع و اعتصاب؛ -
برابری کامل حقوق همه مردم در اداره امور جامعه و الغای همه تبعيض های ملي، قومي، ، مذهبی و زباني،  -

 جنسی و گرايشات جنسی 
ِ                                       لغو  مجازات  اعدام و هر گونه شکنجه ی جسمی ورواني، -        ِ    
و بيمه  تامين حقوق اجتماعی و اساسی همه ی افراد جامعه، از جمله معاش، مسکن، بهداشت، آموزش، کار -

 ی بيکاري؛ 
 .  حفاظت از محيط زيست، جلوگيری از نابودی مراتع، جنگل ها ، آلودگی هوا و آب-
 مخالفت با هرگونه دخالت نظامی خارجی در ايران و مخالفت با سياست های جنگ طلبانه و ماجراجويانه -

 .  در دنياجمهوری اسالمي، و کوشش برای برچيدن تسليحات هسته ای و سالحهای کشتار جمعی
 

 ) بريتانيا ( شورای همبستگی با جنبش های اجتماعی در ايران 
 

  2010دوازدهم سپتامبر 

 تجمع آارگران نساجى بابكان مقابل فرماندارى آمل 

 
 تعدادى از آارگران نساجى :  شهریور آمده است 17بر پایه گزارش منعکس شده در سایت شمال نيوز در تاریخ 

 .اندارى شهرستان آمل تجمع آردندبابكان در مقابل فرم
 نفر مي رسيد از صبح امروز سه شنبه، با حضور در 50آارگران شرآت نساجى بابكان آه تعدادشان به حدود 

 .مقابل فرماندارى اين شهر به نداشتن امنيت شغلى در اين شرآت عنوان مي آردند، اعتراض آردند
 گفت وگو با خبرنگار فارس با اعالم اينكه اين واحد توليدى از سال به گزارش شمال نيوز، تعدادى از اين آارگران در

 نفره را تشكيل مي دهند، اقدام 10مديران اين واحد توليدى آه هيئت مديره اى :  آغاز به آار آرده است، گفتند59
 .به اخراج بي رويه آارگران اين آارخانه مي آنند

ارگر در اين واحد توليدى مشغول به آار بودند آه اآنون تعداد اين  آ500در گذشته يك هزار و : اين آارگران گفتند
 . نفر آاهش يافته است360آارگران به 

 درصد 51درصد سهام اين شرآت از سوى دولت به اين افراد واگذار شده است و 49: اين افراد اظهار داشتند
 .سهام اين شرآت متعلق به دولت است

 روز آينده نيز قصد 20 آارگر را اخراج آرده اند و تا 150شرآت از عيد امسال تاآنون به گفته اين آارگران مديران اين 
 . آارگر ديگر را اخراج آنند150دارند 

 سال 35 سال در شرآت سابقه آار دارند و چون سن آنها از 15 تا 14آارگران اين شرآت : اين آارگران افزودند
 .در جاى ديگر مشغول به آار شوندتجاوز آرده اگر اخراج شوند ديگر نمي توانند 

به گفته آارگران نساجى بابكان دستگاه هاى اين شرآت قابل استفاده و نو بوده اما مديران به بهانه هاى واهى 
 .سعى در تجهيز و نوسازى تجهيزات اين آارخانه دارند و آن را زمينه اى براى اخراج اين آارگران قرار داده اند

شرآت قراردادهاى يك ماهه با آارگران اين مجموعه مي بندند و در فرم قراردادها نامى از مديران : آنها افزودند
 .آارفرما نيست

بحران و رآود در واحدهاى توليدى نساجى مازندران منحصر به يك يا دو آارخانه نيست و اين واحدها با وجود 
 10نند و واحدهاى باقيمانده نيز حتى با نيروهاى شاغل با بحران هاى مديريتى و توليدى دست و پنجه نرم مي آ

 .درصد ظرفيت واحد توليدى نيز آار نمي آنند
اخراج بي رويه، قراردادهاى نامفهوم، مديران سودجو و بدون تخصص و عدم نظارت بر مديريت اين واحدها از 

 به طوريكه در مهم ترين داليلى است آه موجب بيكارى هر روزه آارگران واحدهاى نساجى مازندران شده است
 .نيروى آار آارخانجات مازندران از آار بي آار شده اند هزار 12 سال 10

 گزارشي از اعتراضات آارگران آارخانه آزمايش مرودشت

 
 نفر از آارگران آارخانه آزمايش مرودشت درمقابل 150 نزديك به 89.6.17 روز چهارشنبه مورخ –آژانس ايران خبر 



 139

 . تجمع آرده و با آنها درگير شدند دفتر مديريت اين آارخانه
آارگران در حالي آه به شدت خشمگين ومعترض بودند خطاب به مديران ومسولين آارخانه , به گزارش ايران آارگر

 سال سابقه بيمه 20ما با : يكي از آارگران گفت . علت ادامه وضعيت ظالمانه عليه خودشان را سوال ميكردند 
تا حرف بزنيم در يك سرآوب خفقان آور به بدترين شكل با آارگران . نداريم ..  حوادث و بيمه, بيمه عمر , تكميلي 

آنچنان بين مديريت و ارگانهاي دولتي و مامورين نيروي انتظامي هماهنگي وجود دارد آه امروز , برخورد ميشود 
كل ديگر را بايد متحمل شويم فردا اخراج و هزار مش, دست از پا خطا آنيم و بگوييم باالي چشم مديريت ابروست 

. 
 100اما حقوق دوماه را بصورت ماهي , اين آارگر ادامه داد آه از فروردين ماه تا آنون به ما حقوق ندادند 

و خالصه مثل گوشت نذري تكه تكه ميدهند آه دهن آارگران را ببندند ,  هزارتومان 80,  هزارتومان 60, هزارتومان 
  سر عائله و مشكالت اين جامعه از گراني و تورم و بدبختي هاي ديگر ميرسد ؟7ارگر با آخر اين به آدام درد من آ

آارگر ديگري ضمن ادامه همين توضيحات افزود حد اقل ما را بيمه آنند آه بدانيم بعد از اين همه سال آه عمرمان 
 .را در اين آا رخانه گذرانديم فردا بابدبختي و گدايي مواجه نباشيم 

, بخاري نفتي ,  در تهران تاسيس شده و لوازم خانگي مانند يخچال 1337نكه آارخانه آزمايش در سال توضيح اي
 به بهره برداري 1357 يك شعبه در مرودشت داير آرد آه از ابتداي سال 1354در سال . توليد ميكرد . …صندلي و

, و همچنين آولر … صندوقي و , ري فريز, فوت از مدلهاي مختلف معمولي 9,12,14,16رسيد و انواع يخچالهاي 
 آارگر رسمي و 1402در آن زمان آارخانه داراي . توليد ميكرد … واتر پمپ و , جاروبرقي ماشين لباسشويي 

 . آارگر داشت آه روزانه و مستمر آار ميكردند 1850 آارگر قراردادي بود ومجموعا 450همچنين 
لت احمدي نژاد آارخانه خصوصي شد وضعيت اين آارخانه رو  آه بدنبال سياستهاي ضدآارگري دو1384از سال 

نقدينگي روبرو ميباشد و توليد آن به نقطه صفر % 100به بحران نهاد واآنون در نقطه اي ميباشد آه با بحران 
دستگاههاي آنرا نيز برده و فروخته اند و جزيك اسكلت و انبوهي دستگاه چيزي باقي نماند ه . رسيده است 

 .است 
 نفر باقيمانده اند آه همگي داراي بيش از بيست سال سابقه آار بوده و روزانه براي 180 آارگر تنها 1850 از

 .اعتراض و پيگيري دردشان به آارخانه ميروند و با مديريت و حراست و مقامات درگير ميشوند 
ت پوشش پيام قرار سهامداران اين شرآت نفرات مختلف از سران دولتي هستند و مشخصا جزو شرآتهاي تح

 .دارد 
 

 درگيری و صفهای طویل اتوبوسهای گاز سوز بدليل نبود گاز در تهران

 
در طی روزهای گذشته اتوبوسهای گاز سوز شرکت واحد و بخش : برپایه گزارش دریافتی از ایران آمده است 

 .ایستاده اندخصوصی بدليل نبود گاز در صفهای طویل در مقابل پمپ بنزین های شرکت واحد به صف 
 شهریورماه جایگاه های پمپ بنزین گاز که در انحصار شرکت واحد می باشد از ارائه سوخت گاز 12از روز شنبه 

تعداد زیادی از رانندگان .به اتوبوسهای گاز سوز شرکت واحد و بخش خصوص بدليل نبود گاز خوداری می کنند
عتصابات گسترده شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و اتوبوسهای بخش خصوص رانندگانی هستند که در جریان ا

آنها برای امرار معاش خانواده هایشان در .  مجبور به بازخرید شدند و یا از کار تعليق شده اند84حومه در سال 
 .اتوبوسهای شرکتهای خصوصی مشغول بکار هستند

 هستند تا ساعتها در این در طی چند روز گذشته اتوبوسهای بخش خصوص در صفهای طویل که گاها مجبور
در حالی که رانندگان روزه دار هستند و در طی این مدت بدون امکان استفاده .صفها به انتظار سوخت باقی بمانند

از سرویسهای بهداشتی و نمازخانه و حتی تا مدتی بعد از افطار بدون افطار کردن به انتظار سوخت باقی می 
 .مانند

 ساعت انتظار ناچار به ترک جایگاه پمپ بنزین می 12ک سوخت باقی ماند بعد از بعضی از رانندگان که با اند
شوند و بعضی از آنها به علت نداشتن سوخت مجبور به ماندن پشت دربهای ورودی پمپهای گازسوز که در 

 . ساعت به انتظار باقی بمانند36انحصار شرکت واحد است هستند نزدیگ به 
س رانی بعلت بدرفتاری مسئولين چند مورد درگيری روی داد به به نحوی که با یک  اتوبو1روز گذشته در منطقۀ 

عمل بسيار وقيح پليس راهنمایی در محل حاضر واتوبوسهای شرکت خصوصی ندای به آوران را بعلت انتظار در 
 .صف سوخت زنی تهدید به جریمه وتوقيف در پارکينگ پليس مينمودند تا محل را ترک کنند

ضر در پمپ بنزینهای گاز سوز شرایط متشنج می باشد و رانندگانی که فقط با درآمد روزانه قادر به امرار در حال حا
معاش خانواده خود هستند چند روز است که از کار و در آمد باز مانده اند و با توهين وبد رفتارهای و تهدیدات 

هدید به جریمه کردن آنها می کنند تا اتوبوسها پليس راهنمایی برای عدم توقف درمقابل پمپ بنزینها و همچنين ت
 .جایگاه پمپ بنزین را ترک نمایند

 
 ادامه تجمع جمعی از معلمان خرید خدمتی در مقابل مجلس

 
 استان کشور از صبح امروز در مقابل مجلس ۵از ) شرکتی( جمعی از معلمان خرید خدمتی –آسمان دیلی نيوز 

 .شورای اسالمی تجمع کرده اند
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 نفر است در گفت و گو با خبرنگار خانه ملت درباره دليل تجمع ١٠٠دی از تجمع کنندگان که تعداد آنها حدود تعدا
در حالی که آموزش و پرورش به ما گفته که به شما نياز نداریم، ولی نيروهای بازنشسته چند سال : خود، گفتند

 .دو شيفت استفاده می کندپيش خود را فراخوان بکار کرده و یا از برخی معلمان رسمی در 
: تجمع کنندگان همچنين با اعالم اینکه به ما اجازه شرکت در آزمون استخدامی امسال را نداده اند، اظهار کردند

 .این در حالی است افرادی را که رشته فنی دارند قبول کرده و برای آموزش ابتدایی فرستاده اند
مازندان، آذربایجان شرقی و خراسان رضوی هستند، خاطرنشان این تجمع کنندگان که از استان های اصفهان، 

 . سالی که داریم آموزش و پرورش اعالم کرده که به شما نيازی نداریم٧ تا ۴کردند؛ با توجه به تجریه 
در هفته گذشته و روز یکشنبه نيز تعدادی از این معلمان خرید خدمتی از استان های مختلف در مقابل مجلس 

 .دندتجمع کرده بو

 
 تجمع معلمان معترض و تغيير دستور جلسه مجلس

 
  در سال های گذشته اعتراضات صنفی معلمان در ایران بارها از سوی دولت سرکوب شده است–بی بی سی 

در حاليکه برای چندمين بار در هفته های اخير گروهی از معلمان در مقابل مجلس ایران تجمع اعتراض آميز برگزار 
 . این کشور یک فوریت طرحی را درباره شرایط استخدام معلمان تصویب کردکرده اند، مجلس

به داخل مجلس کشيده شد و مجلس ایران با تغيير )  سپتامبر٧( شهریور ١۶دامنه این اعتراض ها روز سه شنبه 
ب  رای موافق تصوی١٢۶دستور جلسه، طرح دو فوریتی را در صحن مجلس به رای گذاشتند که یک فوریت آن با 

 .شد
تعيين تکليف استخدامی معلمان حق التدریسی و آموزشياران نهضت “در صورت تصویب این طرح، موادی از قانون 

که مصوبه دو سال پيش مجلس ایران است، اصالح و بندهایی به آن ” سواد آموزی در وزارت آموزش و پرورش
 .اضافه می شود

در استخدام نيروهایش به حق التدریسی ها و بر اساس این طرح، آموزش و پرورش مکلف می شود که 
آموزشياران نهضت سواد آموزی اولویت دهد و استخدام را بر اساس سابقه، مدرک تحصيلی، استان مورد نياز و 

 .رشته های مورد نياز و جنسيت اولویت بندی کند
سمی ایران، ایرنا گفت که هادی قوامی، نماینده مجلس ایران و از طراحان این طرح دو فوریتی، به خبرگزاری ر

 .وضعيت فعلی باعث تضييع حق معلمان حق التدریسی شده است
این تجمع های اعتراض آميز در هفته های گذشته نيز برگزار شده بود و معترضان، که گفته می شود بيشترشان 

تخدامی اخير این را زنان تشکيل می دهند، به عدم استخدام خود در آموزش و پرورش و نحوه برگزاری آزمون اس
 .سازمان اعتراض دارند

یک روز پيش حميد رضا حاجی بابایی، وزیر آموزش و پرورش ایران به خبرگزاری دانشجویان ایران، ایسنا گفت که 
تجمع کنندگان در مقابل مجلس نه معلم بوده اند و نه حق التدریسی هستند بلکه می خواهند مجلس قانونی 

 .و پرورش استخدام شوندوضع کند تا آنها در آموزش 
آقای حاجی بابایی با تاکيد بر اینکه این افراد نيروهای شرکتی هستند که غيرقانونی وارد آموزش و پرورش شده 

 ”.این عده سال گذشته به صورت غير قانونی و ال به الی خدماتی ها وارد مدارس شده اند“: اند، گفت
 پرورش در مناطق روستایی و استان هایی که با کمبود معلم مهر ماه سال گذشته، برای نخستين بار آموزش و

 .استفاده کرد” نيروهای شرکتی“مواجه بود از 
این است که آموزش و پرورش به جای قرار داد با افراد با شرکت هایی قرار داد می ” نيروهای شرکتی“منظور از 

اخت می کند و قرارداد، مسئوليت بيمه و بندد و بابت کار افراد به صورت ساعتی به این شرکت ها مبلغی پرد
 .حقوق این افراد با این شرکت ها بود

پيش تر آموزش و پرورش فقط در بخش های سرایداری، کارهای کامپيوتری، فنی و خدماتی از این شکل نيروها 
 .استفاده می کرده است

ی شرکتی در این وزارتخانه لغو شده آقای حاجی بابایی با اشاره اینکه از خرداد ماه گذشته استفاده از نيروها
 ”.این افراد خرید خدمتی هستند نه معلم آموزش و پرورش“: است گفت

 ’اقدام بی سابقه در تاریخ وزارت آموزش و پرورش‘
 هيات برای پاسخگویی به اعتراض داوطلبان آزمون استخدامی ٣٠از سوی دیگر، آقای حاجی بابایی از تشکيل 

 .آموزش و پرورش خبر داد
بخشی از اعتراض تجمع کنندگان در مقابل مجلس ایران، نحوه برگزاری آزمون استخدامی آموزش و پرورش است 

 .که به تازگی برگزار شده است و براساس آن چهل هزار نفر برای استخدام در این سازمان انتخاب شده اند
کردند که آموزش و پرورش در مرحله اول  هزار نفر در این آزمون، شرکت ۶٣٠به گفته وزیر آموزش و پرورش حدود 

 . هزار اسم اعالم کرده و از ميان آنها قرار است چهل هزار نفر استخدام شوند١٢٠
افرادی دانسته اند که ” تضييع حقوق“بسياری به نحوه گزینش افراد در این آزمون و نتایج آن اعتراض کردند و آن را 

 .به کار بوده اندسال ها به عنوان معلم حق التدریسی مشغول 
خواند که در طول تاریخ این ” کار بی نظيری“اما آقای حاجی بابایی، آزمون استخدامی وزارت آموزش و پرورش را 

 .وزارتخانه بی سابقه بوده است
 درصد از ظرفيت آموزش و پرورش به خانواده های شهدا و ایثارگران تعلق دارد و این ٢۵او گفت که طبق قانون 
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 .ار نفر از استخدام شدگان از این سهميه استفاده کرده اند هز١٠یعنی 
 درصد پذیرفته شدگان ۵٠ درصدی مناطق مختلف خبر داد و گفت که ۵٠آقای حاجی بابایی همچنين از سهميه 

 .آزمون استخدامی باید به صورت بومی و منطقه ای انتخاب می شدند
 هزار استخدام تازه را به وزارت آموزش و ۴٠ آن مجوز مجلس ایران پيشتر مصوبه ای گذرانده بود که بر اساس

پرورش داد و تاکيد شده بود که اولویت این سازمان باید نيروهای حق التدریسی باشد، اما این قانون ابهاماتی 
 .داشت که به اعتراضات اخير منجر شده است

کانون صنفی معلمان “ست و گفته می شود که تجمع های اعتراضی اخير معلمان به صورت خود جوش بوده ا
که پيش از انتخابات سال گذشته ریاست جمهوری فعاليت صنفی داشت، به دليل بازداشت برخی از ” ایران

 .اعضایش و محدودیت فعاليت دخالتی در این تجمع ها نداشته است

 :محمدرضا بهزاديان، رئيس سابق اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران

 ران را فلج کرده استتحریم ها اقتصاد ای
 

تاثيرات منفی تحریم بين المللی بر اقتصاد ایران، بسياری از دلسوزان : :  شهریور نوشت 17کلمه در تاریخ سایت 
آنچه در ادامه می خوانيد بخش هایی از مصاحبه ی محمدرضا بهزادیان، رئيس . کشور را به نگرانی واداشته است
ن تهران، با سایت دیپلماسی ایرانی است که پس از تلخيص، به خوانندگان سابق اتاق بازرگانی و صنایع و معاد

 :محترم کلمه تقدیم می شود
 درصد از قيمت تمام شده کاالهایی که ٣۵براساس بررسی های کارشناسی تا پایان سال گذشته چيزی حدود 

ً            در شرایطی که مثال  در بودجه س. در ایران به مصرف می رسيد ناشی از تحریم بود  ميليارد دالر ٩۵ال جاری حدود                
 ٣٠برای واردات پيش بينی شده و این به معنی این است که به دليل تحریم ما کاالهای وارداتی خود را حدود 

درصد ميليارد دالر گران تر می خریم و به این ترتيب، تحریم اثر خود را بر قيمت تمام شده کاال و خدمات داخل 
ز تحریم ها به همين شکل تأثير گذاشته و ارقام مشابهی در بحث صادرات نيز به تحميل می کند و در صادرات ني

چشم می خورد و بعد از قطعنامه چهارم شورای امنيت و بعد از آن قانونی که کنگره آمریکا تصویب کرد و همچنين 
 و عالوه بر آن  درصد هم بيشتر خواهد شد٣۵                           ً                              مصوبه جامعه مشترک اروپا قطعا  این افزایش قيمت تمام شده از 

. دامنه کاالهایی که با ایران مبادله می شود و فعاليت های اقتصادی که با ایران صورت می پذیرد، محدودتر می شود
 .نبود سوخت در صنعت حمل و نقل و یا کم شدن و گران شدن آن تأثير به سزایی در جامعه ما خواهد گذاشت

 :واردات
 نظير برخی ماشين آالت که کاربرد دوگانه دارد، به طور طبيعی به ایران بعضی کاالها که کاالهای ویژه هستند،

ً  خيلی از واحدهای صنعتی که از این کاالها، استفاده می کنند به واسطه این تحریم ها عمال  . فروخته نخواهد شد                                                                                
ً                             به ورطه تعطيلی کشانده خواهند شد مانند فوالد آلياژی که مثال  در تراشکاری به کار می رود و  برای صنعت                                                        

 .خودروسازی ایران قطعه سازی می کند به خاطر کاربرد دوگانه آن به ایران فروخته نمی شود
عدم پذیرش اعتبار اسنادی و عدم قبول تعهدات بانک های ایرانی به طور طبيعی برای وارد کردن کاال باید مسير 

 که منجر به افزایش قيمت واردات دیگری را طی کرد که این موضوع مستلزم تحميل هزینه های اضافی است
 .خواهد شد

 درصد مبلغ انتقال را به عنوان کميسيون و ریسک انتقال و غيره از ۶وقتی برای یک انتقال ساده پول چيزی حدود 
ایران می گيرند اثر آن بر قيمت تمام شده کاالهای وارداتی افزوده خواهد شد و یا بيمه کردن تغيير نرخ برابری ریال 

ابل ارزهای خارجی وجود ندارد آسيب پذیری واردکننده بسيار زیاد است، ریسک قيمت ارز به قيمت تمام در مق
 .شده کاالهای وارداتی اضافه خواهد شد

ً               در این مدتی که از تصویب قطعنامه گذشته نرخ بيمه کاال به مقصد ایران بسيار تغيير کرده و عمال  ریسک بيمه ای                                                                                        
لحاظ شده و به این ترتيب، قيمت حمل و نقل کاال به ایران تغيير کرده، هزینه دموراژ ایران جزء ریسک های جنگی 

کشتی هایی که در این منطقه منتظر بازرسی کشتی های خارجی می شوند و یا منتظر تخليه ) خسارت معطلی(
ی مواردی است می شوند و همچنين هزینه های احتمالی که برای تغيير بندر تخليه پرداخت می شود، اینها همگ

 .که به قيمت تمام شده کاالی وارداتی می افزاید
 :صادرات

گشایش شده به ) C/L(در صادرات هم تمامی موارد ذکر شده وجود دارد از جمله اعتبارات اسنادی یا الی سی 
  ً       قدا  خرید مقصد ایران برای خریداران خارجی ممکن نيست و طرف هایی که می خواهند از ایران کاال بخرند یا باید ن

 .و یا ال سی در کشورهای دیگر به ما بدهند آن هم می تواند هزینه زا باشد) البته اگر اعتماد کنند(کنند 
 :سرمایه گذاری

امروزه هيچ کس در جایی سرمایه گذاری نمی کند که نمی داند چقدر پایداری وجود دارد و با توجه به اینکه 
سرمایه گذاری کنند مورد تحریم آ مریکایی ها واقع خواهند شد، لذا به نظر شرکت هایی که در حوزه نفت و گاز ایران 

 .می رسد که در ایران چيزی به عنوان سرمایه گذاری خارجی دیگر موضوعيت ندارد
 ساله گذشته دولت آمریکا ٣٠تحریم جدید برخالف تصور ادعای کسانی که اثر تحریم های جدید با تحریم های 

 :ت تحریم های جدید بسيار گسترده و متفاوت خواهد بود زیرامشابه می دانند اثرا
ً                                                                اوال ، آن زمان هزاران جایگزین برای کاالهای تحریم شده آمریکا وجود داشت   . 

    ً                                                                                                  ثانيا ، این فقط دولت آمریکا بود که مبادله اقتصادی با ایران نداشت ولی اگر بخش هایی از بخش خصوصی یا بدنه 
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جام می دادند شاید دولت آمریکا خيلی هم حساسيت نداشت کما اینکه در برخی از دولت آمریکا هم مبادله ای ان
ً                                          قراردادها نظير قرارداد کنتراها عمال  عوامل دولت آمریکا نيز خودشان حضور داشتند                                  . 

ولی در سال های اخير درگيری های سياسی تبدیل به تحریم شد و تحریم در اقتصاد ما تأثير گذار بوده و نرخ 
گذاری و همه شاخص های اقتصادی کشور را در این چند ساله سقوط کرده و نشان از تأثير تحریم ها سرمایه 
 .است

اگر به سيمای مبادالت مردم و گرفتاری های اقتصادی صنایع و غيره دقت شود بيانگر فلج شدن اقتصاد کشور 
 .است ولی آمریکایی ها به دنبال این هستند که این فلج شدگی جدی تر شود

سؤالی که مطرح است، این است که اگر آنها احساس کردند که در فلج کردن روند زندگی در ایران موفق شدند و 
ایران به مذاکرات بازگشت، آیا می پذیرند سر ميز مذاکره و در شرایط یکسان با ایران صحبت کنند؟ و یا برای از پا 

 درآوردن ایران راه خود را ادامه خواهند داد؟
 

   فعال کارگری به دادگاهاحضار یک
 

 به کميته ی پيگيری ۶٠ علی یزدانی فعال کارگری و از زندانيان سياسی دهه :گزارش می دهد اخبار روز سايت 
 .وزارت اطالعات احضار شد

 ١۴ به اتهام عضویت درگروه های سياسی در زندان اهواز زندانی بود در روز ۶۶ تا ۶٢وی که در سال های 
 .يته پيگيری وزارت اطالعات احضار شد و مورد بازجویی قرار گرفت به کم٨٩شهریور 

او که تحصيل کرده رشته ی تاتر است به خاطر فضای نامناسب فعاليت های هنری سال هاست که در شرکت 
اشعار علی یزدانی در مجالت . های مختلف به کارگری مشغول است و همواره از حقوق کارگران دفاع کرده است

 .و نشریات کانون مدافعان حقوق کارگر به چاپ رسيده استراه آینده 
 .هنوز ار علت احضار نامبرده اطالعی در دست نيست

 
  ماه است آه حقوق نگرفته اند17کارگران کارخانه قند ممسنی 

 
 ماه 17 کارگران کارخانه قند ممسنی با وجود وعده مسوالن استانی و شهرستانی حقوق –آژانس ايران خبر 

 .اين آارگران همچنين خواهان باز شدن دوباره کارخانه هستند , خود را دریافت نکرده اند گذشته 
 .شایان ذکر است که در اساسنامه این کارخانه صاحب امتياز آارخانه پسرمکارم شيرازی ميباشد

 
 وضعيت روبه وخامت کارگران بازنشسته

 
 سال است سابقه کاردارند وزمان بازنشستگی آنها ٢۵ا  ت٢٠ وضعيت کارگرا ن بالتکليفی که بيش از–ایران کارگر 

به گزارش ایران کارگر علت این وضعيت این است که سازمان تآمين . رسيده است روز به روز بدتر ميشود 
اجتماعی توسط باندهای غارتگر وابسته به دولت احمدی نژاد اداره ميشود که به هيچ مراجعه و خواسته ای از 

کارگران دردمند علی رغم مراجعات زیادی که به آنها وسایر ارگانهای دولتی کرده اند به , ونيستکارگران را پاسخگ
 .هيچ نتيجه ای نرسيده وبالتکليف و درخشم ونفرات از این عناصر مانده اند 

به گفته کارگران کسانی که سازمان تآمين اجتماعی را دردست گرفته اند مشتی ازدانشجویان بسيجی وآقا زاده 
هایی هستند که برای چند صباحی به این سازمان منتقل شده اند که جيب هایشان را با پولهایی که حاصل رنج 
ومحنت کارگران است پر کنند وبعد از چند ماه آنها را به بهانه تعویض پست جابجا بکنند ودوباره روز از نو روزی از نو 

! 
 

 ه به حقوقمان برسيماعتصاب تنها راه باقی مانده برای ما ک: کارگران 
 

 در شرایطی که گرانی وتورم روزانه سير تصاعدی طی ميکند وهزینه های زندگی برای یک –آسمان دیلی نيوز 
 ماه است که حقوق خود را ٧ نفرازکارگران کارخانه صنایع فلزی ایران ٢٢٠, خانواده سرسام آور شده است 

عدم امکان دادن قرضها ووام های عقب افتاده , اره خانه دریافت نکرده اند وبا مشکالتی مثل عدم پرداخت اج
به گزارش ایران کارگر کارگران این کارخانه . وانبوهی اختالفات ومشکالت خانوادگی دست به گریبان هستند 

ميگویند ما به این نتيجه رسيده ایم که اگر تا مدتی دیگر وضع به همين منوال بگذرد تنها راه باقی مانده برای 
 .ن به حقوقمان اعتصاب ودست کشيدن ازکار است رسيد
  ساله اي به دليل فقر به زندگي خود پايان داد23جوان 

ساله ، اهل روستاى کورانى از توابع ٢٣ شهريور جوانى 13 بنا به خبردريافتي درروزشنبه –آژانس ایران خبر 
 . آيت اهللا نام داشت اين جوان نگون بخت. اروميه بهدليل فقر مالى به زندگى خود پايان داد

 
 احضار فعال کارگری به کميته ی پيگيری وزارت اطالعات

 
 به کميته ی پيگيری وزارت اطالعات ۶٠ علی یزدانی فعال کارگری و از زندانيان سياسی دهه –آسمان دیلی نيوز 

 .احضار شد
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 ١۴زندانی بود در روز  به اتهام عضویت درگروه های سياسی در زندان اهواز ۶۶ تا ۶٢وی که در سال های 
 . به کميته پيگيری وزارت اطالعات احضار شد و مورد بازجویی قرار گرفت٨٩شهریور 

او که تحصيل کرده رشته ی تاتر است به خاطر فضای نامناسب فعاليت های هنری سال هاست که در شرکت 
اشعار علی یزدانی در مجالت . های مختلف به کارگری مشغول است و همواره از حقوق کارگران دفاع کرده است

 .راه آینده و نشریات کانون مدافعان حقوق کارگر به چاپ رسيده است
 .هنوز ار علت احضار نامبرده اطالعی در دست نيست

 
 وعده دولت برای واریز یارانه نقدی هر دوماه یکبار محقق نشد

 
نيست که دو ماه زودتر از اجرا یارانه را                                                   ً      نظر دولت آن است که مقصود ما از بيان این گفته لزوما  آن –چکيده 

پرداخت کنيم بلکه می توانيم مبلغ یارانه نقدی را دو ماهه به مردم پرداخت کنيم در عين می توانيم همزمان با 
این نظر امروز دولت مغایر با : وی تاکيد کرد. شروع اجرای قانون برای مدت دو ماه یارانه به حساب مردم واریز کنيم

 .و وعده های گذشته آنان است اظهارات 
رئيس کميسيون ویژه مجلس در بررسی طرح تحول اقتصادی با بيان اینکه دولت به وعده خود در واریز یارانه نقدی 

به حساب مردم از دوماه قبل از افزایش قيمتها عمل نخواهد کرد، در این زمينه به دولت تذکر داد و اعالم کرد 
 .را هر دوماه یکبار به حساب مردم واریز کنددولت قصد دارد یارانه نقدی 

بنده در نطقی که در نشست مشترک : غالمرضا مصباحی مقدم در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر اظهار داشت
دولت و مجلس داشتم تاکيد کردم و تذکر دادم که دولت باید به وعده خود مبنی بر اینکه دو ماه قبل از اجرای 

 .ها، یارانه  نقدی را به حساب مردم واریز می کند، عمل کندهدفمند کردن یارانه 
بنده از عدم اجرای این وعده دولت انتقاد کردم که البته معاون پارلمانی امور مجلس ریاست جمهوری : وی افزود

                                   ً                                              در پاسخ یادآور شد که قصد دولت لزوما   این نيست که دو ماه قبل از اجرای هدفمند کردن ) ميرتاج الدینی(
 .ارانه ها، یارانه نقدی را به حساب مردم واریز کند بلکه می توانيم همزمان با اجرا چنين اقدامی انجام دهيمی

دولت تاکيد داشت . این مغایر با آن گفته ای است که در سابق بيان کرده بودند: رئيس کميسيون ویژه تاکيد کرد
بنده هم .  ماه زودتر از زمان اجرا یارانه را پرداخت کندکه در برنامه اش برای پرداخت یارانه نقدی بنا است که دو

تذکر دادم که اگر قرار است از مهرماه اجرای هدفمند کردن یارانه ها انجام شود دولت در وعده خود تخلف داشته 
 .است

 اجرا                                                  ً                            نظر دولت آن است که مقصود ما از بيان این گفته لزوما  آن نيست که دو ماه زودتر از: مصباحی مقدم گفت
یارانه را پرداخت کنيم بلکه می توانيم مبلغ یارانه نقدی را دو ماهه به مردم پرداخت کنيم در عين می توانيم 

 .همزمان با شروع اجرای قانون برای مدت دو ماه یارانه به حساب مردم واریز کنيم
 .ست این نظر امروز دولت مغایر با اظهارات و وعده های گذشته آنان ا: وی تاکيد کرد

رئيس کميسيون ویژه در پاسخ به این سئوال که آیا با چنين روندی دولت همچنان قصد اجرای این قانون را از 
 .بله دولت همچنان تاکيد دارد که زمان اجرا از مهرماه خواهد بود: مهرماه دارد گفت

 
 توقف اجراي قانون بيمه آارگران ساختماني تخلف است

 
حتي اگر آيين نامه مربوط به :  نوشته است 89 شهریور 17ایلنا در تاریخ/ ار ایران به گزارش خبرگزاری دولتی ک

اجراي قانون بيمه اجباري آارگران ساختماني اشكال داشته باشد بايد به جاي متوقف آردن موقت اجراي قانون، 
 .ايرادهاي آيين را شناسايي و مرتفع آرد

شدن قانون بيمه اجباري آاگران ساختماني هرگونه اقدام در جهت به دليل تصويب : دبير آل خانه آارگر مي گويد
 .متوقف آردن اجراي اين قانون تخلف محسوب مي شود

به گزارش ايلنا، عليرضا محجوب در ديدار با نمايندگان انجمن هاي صنفي آارگران ساختماني نقاط مختلف آشور، 
 اجباري آارگران ساختماني ولو به صورت موقت خود هيچ مقام يا مسوولي حق ندارد از اجراي قانون بيمه: گفت

 .داري آند
حتي اگر آيين نامه مربوط به اجراي اين قانون نيز : رئيس فراآسيون آارگري مجلس شوراي اسالمي، گفت

 .اشكال داشته باشد، بايد به جاي متوقف آردن موقت اجراي قانون، ايرادهاي آيين را شناسايي و مرتفع آرد
ه آارگر، مطابق قانون دولت بايد زمينه شناسايي و فراهم ساختن امكان استفاده از مزاياي بيمه دبير آل خان

 .اجباري را براي آارگران ساختماني واجد شرايط فراهم آند
برخورداري از مزاياي بيمه هاي تامين اجتماعي همواره در يكصد سال گذشته يكي از آرزوهاي : محجوب مي گويد

 و ابالغ 87 بوده  است آه سرانجام با تصويب قانون بيمه اجباري آارگران ساختماني در سال آارگران ساختماني
 .آيين نامه اجرايي اين قانون در بهار امسال به اين آروزي تاريخي جامه عمل پوشانده شد

ون  ميلي1.5وي از نمايندگان انجمن هاي صنفي ساختماني سراسر آشور خواست تا به نمايندگي از بيش از 
آارگر شاغل در صنعت ساختمان به دفاتر نمايندگان مجلس حوزه انتخابيه خود مراجعه آنند و آنها را در جريان 

 .موضوع قرار دهند
به باور اين فعال آارگري همانگونه آه با اطالع رساني هاي انجام شده در طول هفته آارگر سرانجام آيين نامه 

ساختماني براي اجرا ابالغ شد اين بار نيز مي توان با اطالع رساني به موقع مربوط به قانون بيمه اجباري آارگران 
 .مانع از توقف اجراي اين قانون شد
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 مرغ و گوشت گران شد؛ تخم مرغ ارزان

 
 متوسط قيمت برنج در هفته گذشته در :  شهریور آمده است 17 در تاریخ فارسبر پایه گزارش خبرگزاری دولتی 

 درصدي را تجربه آرده است آه برنج هاي وارداتي و داخلي درجه دو افت قيمت داشتند و 0.1حالي افزايش اندك 
 . درصدي قيمت مواجه شد0.2تنها برنج داخلي درجه يك با افزيش 

 تومان افزايش يافت و گوشت 3200در حالي متوسط قيمت مرغ در تهران طي هفته گذشته به بيش از 
 درصدي رآورد ارزاني را 9.7 هزار تومان معامله شد آه تخم مرغ با آاهش 17گوسفندي با استخوان نيز بيش از 

 .شكست
طي هفته گذشته در حالي لبنيات هيچ تغيير قيمتي نداشته است آه تخم مرغ، سبزيهاي تازه و قند و شگر در 

باتي افزايش مدار ارزاني قرار داشت و برنج، حبوبات، ميوه هاي تازه، گوشت قرمز، گوشت مرغ، چاي و روغن ن
 .قيمت را تجربه آرده اند

 تومان به 3120بنابراين گزارش، تخم مرغ در هفته گذشته رآورددار ارزاني بوده است به طوري آه از شانه اي 
 . درصدي را نشان مي دهد9.7 تومان در هفته گذشته آاهش يافت آه افت 2820

دآي، افزايش ولي قيمت ماست پاستوريزه و آره در اين مدت بهاي ماست غيرپاستوريزه و پنير پاستوريزه ان
 .بهاي ساير اقالم اين گروه نسبت به هفته قبل ثابت بود . پاستوريزه آاهش جزئي داشت

 درصدي را تجربه آرده است آه برنج هاي وارداتي 0.1متوسط قيمت برنج در هفته گذشته در حالي افزايش اندك 
.  درصدي قيمت مواجه شد0.2ا برنج داخلي درجه يك با افزيش و داخلي درجه دو افت قيمت داشتند و تنه

 . بوده است2933متوسط قيمت برنج داخلي درجه يك در تهران 
 .قيمت ساير اقالم اين گروه ثابت بود. در گروه حبوبات نيز بهاي نخود و لوبيا قرمز اندآي افزايش يافت

 شهريور، قيمت ميوه هاي تازه رآورد گراني را 12به به گزارش فارس، در هفته مورد بررسي بانك مرآزي منتهي 
در ميادين زير نظر شهرداري تهران سيب زرد تخم لبنان عرضه نمي شد و .  درصد افزايش يافت3.9شكست و 

سيب گالب و گالبي عرضه آمي داشت ولي بقيه اقالم ميوه و سبزي تازه را آه تعدادي از آ ن ها از نظر آيفي 
ميوه فروشي هاي سطح . ر داشتند به نرخ مصوب سازمان ميادين ميوه و تره بار مي فروختنددر سطح پاييني قرا

شهر اقالم مرغوب ميوه و سبزي تازه را عرضه مي آردند آه در گروه ميوه هاي تازه بهاي سيب گالب، هلو ، 
ژه پرتقال درجه يك و طالبي، خربزه و هندوانه نسبت به هفته قبل آاهش ولي قيمت ساير اقالم اين گروه به وي

در گروه سبزي هاي تازه بهاي خيار و سيب زميني افزايش ولي قيمت ساير اقالم اين گروه . انجير افزايش داشت
 .آاهش يافت

در اين هفته بهاي گوشت گوسفند و گوشت مرغ افزايش داشت و قيمت گوشت تازه گاو و گوساله بدون تغيير 
 تومان، 191 هزار و 17وشت گوسفندي با استخوان در شهر تهران به بنابراين گزارش، متوسط قيمت گ. بود

 . تومان بوده است3200 تومان و گوشت مرغ 73 هزار و 11گوشت گار و گوساله بي استخوان 
در هفته مورد بررسي، بهاي چاي خارجي و رو غن نباتي جامد اندآي افزايش ولي قيمت قند و شكر آاهش 

 .ي مايع ثابت بودبهاي روغن نبات. جزئي يافت
 

 قيمت گوشت گوسفندی همچنان غير قابل مهار
 

 . درصدی قيمت گوشت گوسفندی از ابتدای سال دارد17 بررسی آمارهای رسمی نشان از رشد – ینخبر آنال
وزارت بازرگانی برای مهار گوشت قرمز در بازار تالش فراوانی کرده است ولی به رغم انکه توانسته : علی پاکزاد

يمت گوشت گوساله را در بازار به خوبی مهار کند ولی در عمل مهار رشد قيمت گوشت گوسفندی غير است ق
 .ممکن بوده است

هزار تومان 14قيمت گوشت گوسفندی در سطح شهر تهران از ابتدای سال جاری تا نيمه شهریور ماه از هر کيلو 
سمی گوشت گوسفندی در ميادین شهرداری هزار تومان رسيده است این در حالی است که توزیع ر17به حدود 

 هزار تومان در هفته گذشته رسيده است و این مسئله نشان می دهد به 15 هزار تومان در ابتدای سال به 14از 
 .رغم تالش صورت گرفته برای تنظيم بازار گوشت گوسفندی موثر واقع نشده است

 تن گوشت قرمز در شهر تهران 100ران روزانه بالغ بر این در حالی است که به گفته مسئولين بازرگانی استان ته
توزیع شده است و حتی برای جلوگيری از رشد قيمت گوشت قرمز از قرقيزستان گله های گوسفند زنده به 

 .کشور وارد شده است ولی در عمل هوز به نظر می رسد عرضه از مصرف عقب بوده است
 بررسی بازار در سال گذشته نشان می دهد قيمت گوشت البته این روند به سال جاری محدود نمی شود و

 درصدی قيمت این کاال در سال جای نشان می دهد 17 درصد رشد داشته است و روند رشد 32گوسفند معادل 
روند رشد قيمت اغاز شده در سال گذشته بدون خلل در سال جاری با شيبی به نسبت ثابت ادامه پيدا کرده 

گویای این مسئله است که حتی دوپينگ بازار باز گوشت های خارجی و واردات دام است و این مسئله دقيقا 
 .زنده هم نتوانسته است خلع ناشی از تب برفکی را در کشور جبران کند

نکته قابل توجه انکه پيش بينی ها نشان می دهد در نيمه دوم سال هم دولت نخاهد توانست قيمت گوشت 
دی عضو کميسيون کشاورزی مجلس با اشاره به اینکه تا پایان سال جاری این گوسفندی را مهار کند، بهمن محم

در صورت ادامه روند خشکسالی نمی توان آینده خوبی برای بازار گوشت قرمز و : دوره گرانی ادامه دارد ،گفت
 .مرغ تصور نمود

نی متناسب با نرخ تورم وی با بيان اینکه ساالنه افزایش طبيعی قيمت در بخش مواد غذایی و مخصوصا پروتئي
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ما در یکسال ونيم اخير به دليل گرانی علوفه و واردات خوراک دام به شدت با افزایش :وجود دارد اظهار داشت
 .قيمت رو به رو بوده ایم تا حدی که دامداران در برخی مناطق تمام دام های خود را به کشتارگاه ها بردند

ه در حال حاضر در زمينه توليد دام ظرفيت هایی ایجاد شده و مجوز عضو کميسيون کشاورزی مجلس با بيان اینک
هایی برای توليد گوشت قرمز و ایجاد مرغداری در استان هایی که دارای ظرفيت هستند داده شده است اما 

متاسفانه حمایت بانک ها در اعطای تسهيالت ضعيف بوده و سرعت رسيدن به نتيجه مطلوب را کند نموده است، 
 .در صورت عدم حمایت از سوی دولت این طرح ها و توسعه آن با محدودیت مواجه می شود: گفت

با تصویب طرح تحقيق و تفحص در خصوص واردات دام زنده و صندوق بيمه محصوالت :وی درادامه اظهار داشت
پيش بينی کشاورزی واز سوی دیگر سياست تنظيم بازار از سوی دولت افزایش قيمت باالیی را در سال آینده 

 .نمی کنيم
البته به رغم انکه در مورد گوشت گوسفندی روند رشد ادامه پيدا کرده است قيمت گوشت گوساله و مرغ در بازار 

تثبيت شده است و دولت توانسته است در نيمه اول سسال جاری قيمت گوشت گوساله را حدود دو درصد 
 درصد رشد قيمت داشته 10ل حالی که این نوع گوشت درسال گذشته معادکاهش دهد در 

 6است والبته در مورد گوشت مرغ هم در نيمه اول سال قيمت با نوسانی اندک رشدی معادل 
 .درصد رشد کرده است

 
  درصد و در مرز پنج ميليون نفر است١٨نرخ بيکاری در کشور باالی 

 
نه بيکاری و نرخ آن در کشور،  طبق آخرین بررسی های مرکز آمار ایران و گزارش های منتشره در زمي-جـــرس

 . درصد می باشد١٨ ميليون نفر قرار داشته و نرخ بيکاری نيز، باالی ۵جمعيت بيکاران کشور در مرز 
بررسی گزارش های مرکز آمار ایران، همچنين نشان می دهد که در سال های گذشته و با وجود کم شماری 

 ٢۴ تا ١۵به خود گرفته و این رشد به خصوص در بين جوانان جمعيت فعال ایران، نرخ بيکاری ایران روند صعودی 
 .سال، افزایش چشمگيرتری داشته است

به گزارش ایلنا، نتيجه بررسی های انجام شده از سوی کارشناسان اقتصادی نشان می دهد که اعالم کاهش نرخ 
و در نتيجه از ” جمعيت فعال“مول بيکاری در سال های اخير به دليل خارج ماندن بخش قابل توجهی از بيکاران از ش

با توجه به ویژگی ترکيب جمعيتی کشور و نيز با توجه به این که جمعيت فعال کشور در . شمول بيکاران بوده است
 درصد در سال افزایش یافته است و باالخره با در نظر گرفتن ۴ به طور متوسط به ميزان ١٣٨۵ تا ١٣٧۵سال های 

 هزار نفر به جمعيت فعال ٧٠٠وسعه اقتصادی کشور، باید در چند سال گذشته ساليانه برآوردهای برنامه چهارم ت
در کشور اضافه شده باشد که نگاهی به آمار مرکز آمار، نشان می دهد که این موضوع هيچ محلی از اعراب 

 .نداشته است
۴۴۵هزار و ٢٩٣ميليون و ٢٣جمعيت فعال ایران ١٣٨۴مرور گزارش های مرکز آمار ایران نشان می دهد که در سال 

 نفر ۶٨ هزار و ۴٨۴ ميليون و ٢٣جمعيت فعال برابر با ١٣٨۵در سال . درصد اعالم شده بود١١٫۵تفر با نرخ بيکاری 
 اضافه شده ١٣٨۵ به آمار جمعيت فعال سال ۶٢٣ هزار و ١٩٠به عبارتی تنها . درصد اعالم شد١١.٣با نرخ بيکاری 

 نفر رسيد که ٧١۵ هزار و ۵٧٨ ميليون و ٢٣یران مطابق آمار مرکز آمار ایران به جمعيت فعال ا١٣٨۶در سال . بود
 . نفر به این آمار اضافه شده است۶۴٧ هزار و ٩۴نشان می داد تنها 

 ؛ جمعيت فعال کم شده بود١٣٨٧سال 
مطابق گزارش . تاین روند در سال بعد شاهد رویداد حيرت آوری بود و برای اولين بار جمعيت فعال ایران کاهش یاف

 نفر تقليل یافت که نشان می داد در ۴٨٩ هزار و ٨٩٢ ميليون و ٢٢ به ١٣٨٧مرکز آمار، جمعيت فعال ایران در سال 
 . نفر از جمعيت فعال ایران کم شده بود٢٢۶ هزار و ۶٨۶، ١٣٨٧یک سال منتهی به پایان سال 

 همراه داشت و بسياری آن را به نزدیک شدن به امری که اعتراض فراوان کارشناسان و فعاالن افقتصادی را به
 .موسم انتخابات ریاست جمهوری مرتبط خواندند

 ٢٣جمعيت فعال ایران با قریب به یک ميليون نفر افزایش به .  این روند تا حدودی تصحيح شد١٣٨٨در سال 
ط به جمعيت فعال ادامه یافت  نيز روند تصحيح آمار مربو١٣٨٩ نفر رسيد و در بهار سال ۶٧۶ هزار و ٨۴٠ميليون و 

 . نفر رسيد٢٠١ هزار و ٢٠۴ ميليون و ٢۴و این رقم به 
 کم شماری هم به داد نرخ بيکاری نرسيد
 تا ابتدای تابستان سال جاری نشان می دهد که جمعيت فعال ایران ١٣٨۴بررسی نرخ جمعيت فعال از پایان سال 

این در حالی است که مطابق با پيش بينی های . داشته است نفر افزایش ٧۵۶هزار و ٩١٠در این سال ها معادل 
 هزار نفر بيشتر ٨٠٠ ميليون و ٢ هزار نفری در هر سال، باید ٧٠٠برنامه چهارم توسعه این رقم با افزایش 

 .می شد
از  سال ١٠نسبت جمعيت فعال ایران به کل جمعيت باالی . البته گزارش های مرکز آمار این موضوع را تایيد می کند

این در حالی است که .  رسيده است١٣٨٩ درصدی در پایان بهار سال ٣٩ به رقم ١٣٨۴ درصدی در سال ۴١رقم 
 ١۴٫۶ به ١٣٨۴ درصد در پایان سال ١١.٣نه فقط نرخ بيکاری در کشور کاهش نيافته است بلکه رقم بيکاری از 

 . رسيده است١٣٨٩درصد در ابتدای تابستان 
 سال ایران در ١٠های مرکز آمار این است که مطابق جداول این مرکز، جمعيت باالتر از نکته کليدی دیگر در آمار

 درصدی ٩٫٢٣ نفر افزوده شده است که رشدی معادل ٧٧٣ هزار و ٢۴٨ ميليون و ۵سال های مورد اشاره حدود 
 ٣.٩ا حدود  تنه١٣٨۴ نشان می دهد با این حال، جمعيت فعال ایران نسبت به سال ١٣٨۴نسبت به سال ماخذ 

 .درصد رشد داشته است
 و ۴١ برابر ١٣٨۴در سال های مورد اشاره به ترتيب نسبت جمعيت فعال به کل جمعيت و نرخ بيکاری در سال 
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 ١٣٨٧ درصد، در سال ١٠٫۵ و ٣٩.٨ برابر ١٣٨۶ درصد، در سال ١١.٣ و ۴٠٫۴ معادل ١٣٨۵ درصد، در سال ١١٫۵
 ١۴٫۶ و ٣٩ معادل ١٣٨٩ درصد و در پایان بهار سال ١١٫٩ و ٣٨.٩رابر  ب١٣٨٨ درصد، در سال ١٠٫۴ و ٣٨معادل 

 .درصد گزارش شده است
  درصد است١٨بيکاری باالی 

 را به عنوان شاخصی برای ١٣٨۴ سال در پایان سال ١٠ درصدی جمعيت فعال به کل جمعيت باالی ۴١اگر نسبت 
 ٨٧درصد، در سال ١٣.١۶ معادل ٨۶درصد، در سال ١٢٫۵۵ برابر ٨۵حرکت و مبدا بپذیریم، نرخ بيکاری در سال 

 هزار بيکار به ٧۶٧ ميليون و ۴ با جمعيتی حدود ٨٩ درصد و در پایان بهار ١۶٫۴٢ تقریبا ٨٨ درصد، در سال ١٧حدود 
 ميليون نفر به ۵البته این آمار چندان غيرمترقبه نيست چرا که در شرایطی که بيش از .  درصد خواهد رسيد١٨.٧٣

 شغل به مشاغل ٩٨٢ هزار و ۵٩ سال ایران در سال های مورد اشاره افزوده شده است، فقط ١٠باالتر از جمعيت 
 شاخص بيکاری در ١٣٨۴ضمن این که باید اشاره کرد که از سال .  افزوده شده است١٣٨۴موجود در پایان سال 

 ١، به کسی که در هفته  روز در هفته کار دارد٢کشور دستخوش تحول بنيادینی شد و شاغل از کسی که 
ساعت کار کند تقليل یافت، ولی با این حال نه تنها گرهی از مشکالت بيکاری باز نشد بلکه این روند بدتر و بدتر 

 .شد
بر اساس . با این وجود آنچه به این نرخ بيکاری ابعاد نگران کننده تری می بخشد مربوط به نرخ بيکاری جوانان است

مرکز آمار ایران .  سال سن دارند٣۵ درصد جمعيت ایران زیر ٧٠ در سال های اخير حدود گزارش های بانک جهانی،
 درصد اعالم کرده که بيش از دو برابر نرخ متوسط بيکاری اعالم شده از سوی مرکز ٢٩٫۶ميزان بيکاری جوانان را 

 .آمار است
 درصد ٨، نيازمند رشد اقتصادی باالی کارشناسان اقتصادی بر این باورند که ایران برای غلبه بر مشکل بيکاری

 درصد گزارش شده ۵ تا ٣است و این درحالی است که در طول سال های گذشته متوسط رشد اقتصادی کمتر از 
 .است که بيش از فعاليت های مولد اقتصادی، مرهون قيمت های باالی نفت بوده است

 
 نشينبازى نان و جان ـ گزارشى از کول بران در مناطق مرزى کرد

 
در مناطق مرزى کردنشين، شهروندان ايرانى بهخاطر . کول برى شغلى است در مناطق مرزى بين ايران و عراق

 .کيلويى را در مسيرهاى طوالنى حمل کنند١٢٠ الى ٧٠فقر و نبود شغل براى امرار معاش مجبورند بارهاى 
نيروهاى انتظامى دستور . مرگ روبه رو هستندبسيارى از اين مرزنشينان با خطر » انسداد مرزها«با توجه به طرح 

 .شليک مستقيم به آنان را داشته و مرزنشينان در اين کار جان خود را کف دست دارند
کولبر توسط تيراندازى نيروهاى ٩٠در طول سال گذشته بر اساس گزارش  ساالنه خانه حقوقبشر ايران، دست کم 

ه از ابتداى سال جارى نيز روند افزون ترى يافته و دهها کولبر تاکنون اين مسأل. انتظامى جان خود را از دست دادند
 .جان خود را از دست داده اند

 
 بنزین سرنوشت هدفمند کردن یارانه ها را رقم می زند

 
 خبر می رسد که دو سناریو برای قيمت بنزین نهایی شده و پس از یکساعت این خبر از سوی دولت – ینالخبرآن

 .ی شودبه شدت تکذیب م
این روزها بازار شایعات در خصوص قيمت بنزین در مهرماه امسال بسيار داغ است تا جایيکه با وجود آنکه بر اجرای 
قانون هدفمند کردن یارانه ها از ابتدای مهرماه تاکيد می شود اما برخی از رسانه ها از اعالم یک باره قيمت بنزین 

اما یک چيز از تمام این شایعات مسلم است و آن هم تعيين قيمت .ندآن هم برای آبان ماه سخن به ميان می آور
این چيزی است که این روزها حاصل این شایعات بوده و مردم نيز به . تومان دره ر ليتر است 400بنزین باالی 

که طی بنابراین دولت نيز برای تعيين این رقم نگرانی به دل راه نمی دهد چرا .راحتی ازا ین رقم سخن می گویند
 تومانی عرضه شده و به مرور زمان با کاهش سهميه ها و افزایش مصرف بنزین 400یکسال و نيم گذشته بنزین 

به طوریکه رویانيان رئيس ستاد مدیریت حمل ونقل و . تومانی این رقم در یمان اذهان عمومی جا افتاده است 400
ان در ميان مردم می گوید و در عين حال تعيين این رقم  توم400سوخت در گفت وگو با خبرآنالین از جا افتادن رقم 

 .را یکی از سناریوهای در دست بررسی در کارگروه طرح تحول اقتصادی اعالم می کند
 تومان 800نکته دوم در خصوص این شایعات آمادگی مردم برای پرداخت پول بيشتر برای بنزین مصرفی خود تا مرز 

االت باعث شده تا فضای عمومی جامعه به سمت افزایش قيمت بنزین تا مرز چرا که این احتم.در هر ليتر است
 تومان هم باال برود این نگرانی وجود 600 تومان پيش برود و در این شرایط اگر قيمت هر ليتر بنزین تا مرز 800

 .نخواهد داشت که شاید این رقم ناآرامی را در جامعه ایجاد کند
چرا که در شرایط فعلی . تومان است400حتمال عرضه بنزین تک نرخی به نرخ در این بين همچنان قوی ترین ا

 تومان اعالم شده که در صورت آنکه دولت بخواهد بنابرقانون 700قيمت تمام شده هر ليتر بنزین برای کشور حدود 
ساند بنابراین  سال به قيمت بازار بين المللی آن بر5هدفمند کردن یارانه ها پيش برود و قيمت بنزین را ظرف 

 تومان منطقی ترین رقمی خواهد بود که دولت می تواند به آن تکيه کند ضمن آنکه بار تورمی کمتری 400قيمت 
 .هم برای سال اول به همراه خواهد داشت

البته در اینصورت سهميه بندی بنزین به طور کامل منتفی خواهد شد و شاید این سوال را در ذهن هر مخاطبی 
 4 ميليارد تومان هزینه شود و در نهایت این طرح تنها 40که چرا باید برای سهميه بندی بنزین بيش از ایجاد کند 

براین اساس نيز بارها دولتمردان تاکيد داشته اند دریافت بنزین از طریق کارتهای هوشمند .سال اجرایی شود
در این شرایط .حذف نخواهند شدسوخت همچنان صورت خواهد گرفت و قطعا کارتهای هوشمند از مدار توزیع 
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 سال افزایش دهد 9ظاهرا سناریوهایی هم در دولت در حال بررسی است تا شاید عمر سهميه بندی بنزین را تا 
در این بين دولت تاکيد دارد کسانی از . سال آینده به شکلی توزیع سهميه ای سوخت ادامه داشته باشد5و تا 

ان افزایش قيمت بنزین باقی مانده باشد می توانند همچنان از بنزین سهميه های ماه های گذشته شان در زم
 تومانی بهره ببرند و قطعا این امر نيز به زودی به یکی از دغدغه های دولتمردان حداقل برای سه ماه اول 100

 برای عده چرا که باید فکری هم برای بازار سياه این فراورده.اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها بدل خواهد شد
بنابراین شاید افزایش قميت بنزین از .ای سودجو آن هم در ماه های اوليه اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها کرد

نظر اول تصميمی ساده به نظر برسد اما به نظر ميرسد کوچکترین اشتباه در تصميم گيری در کارگروه طرح تحول 
بنابراین بسياری از .  یارانه ها را به مخاطره بيندازداقتصادی می تواند عاقبت اجرای طرح هدفمند کردن

 تومان تاکيد دارند و باید دید چه رقمی مورد نظر اعضای کارگروه 400کارشناسان بر تعيين قيمت هر ليتر بنزین 
 .تصميمی که شاید عاقبت طرح هدفمند کردن یارانه ها را رقم زند.طرح تحول اقتصادی خواهد بود

 

 » صندوق همياری کارگری«حساب بانکی اطالعيه افتتاح 

 
برای ارسال کمکهای مالی افتتاح » صندوق همياری کارگری«بدينوسيله به اطالع مي رسانيم که حساب بانکی 

شده است و عالقمندان به شرکت در همياری کارگری براساس موازين اعالم شده صندوق مي توانند کمکهای 
با توجه به موازين کار صندوق رعايت موارد زير را از همه ی . ق واريز نمايند             ً                    خود را مستقيما  به حساب بانکی صندو

 : همياران درخواست مي کنيم
    ً                                                                                         لطفا  از ارسال کمک مالی به نام سازمان ها، نهادها، تشکل ها و شخصيت های حقوقي، مستقل از نوع و -1

راساس همياری اشخاص حقيقی برای صندوق همياری کارگری ب. عرصه ی فعاليت اين نهادها، خودداری نمائيد
دريافت کمک از سازمان ها و نهادها و اشخاص حقوقی مي تواند با توجه . تقويت جنبش کارگری بنا شده است

به شرايط حاکم برايران و سياست های دولت به دستاويزی جهت اعمال فشار هرچه بيش تر به فعالين جنبش 
 مي کنيم که کمک های خود را تنها با نام اشخاص حقيقی به حساب براين اساس مؤکدا تقاضا. کارگری بدل شود

 . واريز نمائيد
شغل اشخاص .  اسامی و مبالغ دريافت شده از جانب صندوق در وبالگ صندوق به اطالع عموم مي رسد-2

 همه ی هدف ما از اين امر تأکيد براين است که. پرداخت کننده نيز همراه با اسم پرداخت کننده درج خواهد شد
کمک های دريافت شده حاصل کاری است که خود کمک کنندگان انجام داده و بخشی از درآمد زندگی خود را 

براين اساس تقاضا مي کنيم که همراه با حواله بانکي، در قسمت مربوط . به همياری کارگری اختصاص داده اند
ر سر راه درج نام واقعی خود مي بينيد، مي توانيد چنانچه مانعی ب. به موضوع حواله، نام و شغل خود را درج نمائيد

 . نام مناسبی برای خود انتخاب نموده و در قسمت موضوع پرداخت درج نمائيد
 حواله های بانکی در حوزه کشورهای دارای ارز واحد يورو هيچ گونه هزينه ی اضافی برای پرداخت کننده -3

هم چنين در .  کشورهای ديگر را مي توانيد از بانک جويا شويدهزينه ی حواله بانکی از. به همراه نخواهد داشت
صورت امکان با ارسال يک ايميل و يا نامه مي توانيد هم امکان اشتباه ما را کاهش داده و هم امکان پيگيری 

 . دقيق تری را برای ما وخودتان فراهم کنيد
نکی برخوردار نيستند، مي توانند با قرار دادن وجه  کليه عالقمندانی که مايل به کمک هستند و از امکان حواله با-4

از اين گروه از . آن را به آدرس پستی صندوق هم ياری کارگری ارسال نمايند]  يورو60حداکثر تا [مورد نظر در پاکت
 . عالقمندان کمک نيز درخواست مي شود که نام مورد نظر و شغل خود را برای اطالع عموم درج نمايند

 : انکی برای واريز از کشورهای ديگرشماره حساب ب
  Hamyari: نام حساب

  198319355: شماره حساب
IBAN) کد بانکی مورد نياز :(NL86 TRIO 0198 3193 55  

BIC) کد بانکی مورد نياز :(TRIONL2U  
 

 : شماره حساب بانکی برای واريز از کشور هلند
  Hamyari: نام حساب

  198319355: شماره حساب
  Den Haag: محل

 
 : آدرس پستی صندوق

Hamyari  
Postbus 53236  

2505 AE Den Haag  
Holland  

 هيأت امناء صندوق هم ياری کارگری 
 2010 سپتامبر 9 ـ 1389 شهريور 18
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  !٨٨، هفده برابر مرداد ٨٩مرداد : نرخ سرسام آور واردات بنزين

 

ير نفت روز سه شنبه در جمع خبرنگاران ادعا کرد وز : شهریور آمده است 18در تاریخ کلمه به نوشته سایت 
اما هنوز يک روز از انتشار . که از همين هفته واردات بنزين متوقف شده و ايران در تأمين بنزين خودکفا شده است

 . اين ادعا نگذشته است که انتشار آمار رسمی واردات بنزين، از واقعيت تکان دهنده ای در اين حوزه پرده برمي دارد
به گزارش خبرنگار اقتصادی کلمه، بر اساس آمارهای رسمی اعالم شده در خصوص واردات بنزين در پنج ماه 

ابتدايی سال جاري، ميزان واردات بنزين به ايران در اين پنج ماه به بيش از سه ميليون تن رسيده است که نسبت 
ي دهد؛ چرا که طبق آمار رسمي، در  درصدی را نشان م١٣۵به همين برهه زمانی در سال گذشته، افزايشی 

 .  هزار تن بنزين به کشور وارد شده است٢٨٩پنج ماه نخست سال گذشته، يک ميليون و 
 درصدی در پنج ماه ابتدای ١۴٧همزمان، بررسی نرخ بهای پرداخت شده برای بنزين وارداتي، نشان از افزايشی 

 به دو ميليارد ٨٨ ميليون دالر در سال ٩٠۴فزايش از از امسال نسبت به مدت مشابه در سال گذشته دارد، يعنی ا
 با وجود همه ادعاها در خصوص ٨٩اين تفاوت، نشان مي دهد که دولت در سال .  ميليون دالر در سال جاری٢۴٠و 

 . مقابله با تبعات تحريم، بنزين وارداتی را بسيار گران تر از سال قبل خريده است
است تکان دهنده ترين بخش اين مقايسه آماري، مربوط به به مرداد ماه سال اما گزارش خبرنگار کلمه حاکی 

 هزار تن به قيمت ۶٠ ميزان واردات بنزين ١٣٨٨بر اساس آمار رسمي، در مرداد ماه . جاری و سال گذشته است
 ٧٧۴مت  هزار تن به قي٧١ ميليون دالر بوده است که در مرداد ماه امسال به رقم سرسام آور يک ميليون و ٣٩

 !  درصدی واردات بنزين است١۶۶٢ميليون دالر رسيده است، که به معنای افزايش 
 تنها حدود دو درصد از وزن واردات کشور به ٨٨اين آمارها همچنين مشخص مي کند که اگر در مرداد ماه سال 

 . تعلق داشته استوزن واردات کشور به بنزين )  درصد٢۵(بنزين تخصيص مي يافت، در مرداد امسال يک چهارم 
اين حجم حجيم واردات ناگهانی مشخص مي کند که پشت وزير نفت به کجا گرم بوده که ادعای بزرگی در حد و 

اما آيا کارشناسان وزارت نفت اين نکته را به وزير محترم . اندازه خودکفايی در واردات بنزين را مطرح کرده است
 بنزين نيز کفاف روز مبادا را نمي دهد و با يک محاسبه سرانگشتی تذکر داده اند که حتی اين مخازن پر شده از

 ! مشخص مي شود که کل واردات يکباره بنزين در مرداد امسال، خوراک يک ماه و نيم مصرف کنندگان است؟

 
 

 تجمع کارگران شرکت کرپ ناز کرمانشاه 

کارگران شرکت کرپ ناز کرمانشاه روز تعدادی از :  شهرویور گزارش می دهد 18در تاریخ آژانس خبری موکريان 
 . گذشته در مقابل مديريت بانک ملت اين شهر حاضر شدند

به گزارش منابع آگاه ، خواسته کارگران حاضر در محل از مديريت بانک ، پرداخت حقوق به تعويق افتاده چهار ماه و 
 . واريز کردن حق بيمه چند ماهه اخير بوده است

 شرکت کرپ ناز کرمانشاه پيشتر نيز در مقابل استانداری اين شهر تجمع کرده و خواستار يادآور می گردد کارگران
 . رسيدگی به مطالباتشان بوده اند

 
 محکوميت يک فعال حقوق کودک به يک سال حبس 

 28مريم ضيا، فعال حقوق کودک، از سوی شعبه : :  شهریور آمده است 18 خ در تاریجرسبه نوشته سایت 
 . ب به رياست قاضی مقيسه به اتهام تبليغ عليه نظام، به يک سال حبس تعزيری محکوم شددادگاه انقال

به گزارش کميته گزارشگران حقوق بشر، قاضى در جلسه دادگاه، نه تنها بی طرف نبوده بلکه در طول دادرسي، 
ت اسالمى وی را به يک سال  قانون مجازا500رفتاری همانند بازجويان وزارت اطالعات داشته و با استناد به ماده 

 . حبس تعزيری محکوم کرد
اين در حالی است که .  بازداشت شده و مدت سه ماه را در زندان اوين به سر برد1388 دی ماه 10وی در تاريخ 

 .  همان زندان، که مربوط به وزارت اطالعات است نگهداری می شد209نزديک به دو ماه در بند 
 ميليون تومانی تعيين شد اما پيش از آغاز سال جديد، ٣٠ روز اعتصاب غذا، قرار وثيقه 13پيش تر، برای وی پس از 

 ميليون تومانی تعيين شده برای وی را توديع کرده، اما قاضی پرونده از آزادی ٣٠خانواده اين فعال اجتماعی وثيقه 
 . وی ممانعت به عمل آورده بود

 دی ماه توسط نيروهای امنيتی بازداشت ١٠ کودکان، صبح روز مريم ضيا مدير جعيت تالش برای جهانی شايسته
از سوی " قوانين نابرابر" در تجمعی که به قصد اعتراض به ١٣٨۵ خردادماه سال ٢٢وی پيش از اين نيز در . شد

 . فعاالن زن در ميدان هفت تير برگزار شد، بازداشت شده بود
 . ده داشتندوکالت اين فعال اجتماعی را محمدی و مشکانی بر عه



 149

 تجمع کارگران شرکت کرپ ناز کرمانشاه

 
 تعدادی از کارگران شرکت کرپ ناز کرمانشاه روز گذشته در مقابل مدیریت بانک ملت این –آژانس خبری موکریان 

 .شهر حاضر شدند
 چهارماه و به گزارش منابع آگاه ، خواسته کارگران حاضر در محل از مدیریت بانک ، پرداخت حقوق به تعویق افتاده

 .واریز کردن حق بيمه چند ماهه اخير بوده است
یادآور می گردد کارگران شرکت کرپ ناز کرمانشاه پيشتر نيز در مقابل استانداری این شهر تجمع کرده و خواستار 

 .رسيدگی به مطالباتشان بوده اند

 
 تجمع مهندسين وکارگران فنی شرکت های ساختمانی 

 
مهندسين وکارگران فنی .سين وکارگران فنی چندشرکت ساختمانی دست به تجمع زدند مهند–آژانس ايران خبر 

چند شرکت فعال ساختمانی مقارن ظهر روز پنج شنبه هجدهم شهریور ماه دست به تجمع اعتراضی 
کارگران فنی شاغل در بخش ساختمان به دليل آنچه تاخير در پرداخت حقوق وهزینه های کار در پروژه های .زدند
این افراد که حدود سی نفر از .لتی در حال ساخت در خيابان توحيد است دست به تجمع اعتراضی زدنددو

مهندسين ومتخصصين وکارشناسان ساخت وساز شهری بودند به دليل عدم انجام تعهدات موسسات دولتی در 
گذران در بخش ساخت کارگران وسرمایه .زمينه ی پروژه های ساختمانی خيابان توحيد، اقدام به تجمع کردند

وسازهای دولتی عنوان داشتند که با وجود گذشت چندین سال از آغاز پروژه های دولتی ساخت وساز خيابان 
توحيد نهادهای دولتی هيچ گونه هزینه ای برای بودجه های صرف شده توسط بخش خصوصی در این پروژه ها 

ند طبقه بازار بزرگ توحيد در قسمت جنوبی ميدان به گونه ای که درحال حاضر ساختمان چ. پرداخت نکرده است
پروژه های مرتبط با تونل توحيد نيز در حاشيه خيابان توحيد وضع نامناسبی . توحيد نيمه کاره رها شده است

براساس گزارش های بدست آمده چند مرکز مهم دولتی در حال ساخت در ابتدای خيابان توحيد به دليل .دارند
گفتنی .دم پرداخت به موقع هزینه ها ی بخش خصوصی در آستانه ی تعطيلی قرار دارندسوء مدیریت مالی وع

است که این پروژه ها به دليل تاخيردر پرداخت ها از پيشرفت فيزیکی مناسبی برخوردارنيستند وساختمان ها در 
رکت های تجمع اعتراضی مهندسين مشاور،ناظر وکارگران فنی ش.مرحله ی اسکلت سازی متوقف مانده اند

 . ادامه داشت1صبح روز پنج شنبه آغازوتا ساعت 11خصوصی فعال در پروژه های خيابان توحيد از ساعت 
به نظر می رسدباافزایش فشار تحریم های جهانی عليه ایران،دولت کودتایی از نظر مالی به بن بست رسيده 

 همين صورت پيش برود در آینده شاهد اگر شرایط به.است وتوان سرمایه گذاری در بخش های عمرانی را ندارد
توقف پروژه های عمرانی شهری وزیرساختی بيشتر خواهيم بود وبه تبع آن تجمع افرادی که نيرو وسرمایه خودرا 

 .در این گونه پروژه ها گذاشته وسودی کسب نکرده اند بيشتر خواهد شد

 
 تشدید بيماری رضا شهابی و اعمال فشارهای روحی بر وی

 
 در 89 خرداد 22 رضا شهابی کارگر زندانی که از تاریخ -ماهنگی برای کمک به ایجاد تشکلهای کارگریکميته ه

 . محبوس است اکنون از نظر جسمی در شرایط بسيار وخيمی به سر ميبرد209زندان اوین و در بند امنيتی 
این شرکت ، که در دوره ی رضا شهابی کارگر شرکت واحد تهران و از اعضای هيات مدیره ی سندیکای کارگران 

مرخصی پزشکی ، توسط نيروهای امنيتی ربوده شده بود ،اکنون از درد بسيار شدید در نواحی کمر،دست و 
عالوه بر این وی که در اثر حبس در .گردن رنج ميبرد و هيچ گونه مراقبت پزشکی و درمانی از وی به عمل نمی آید

ر وی وارد آمده است دچار ناراحتی گوارشی شده است ، برای بند های انفرادی و فشار های مختلفی که ب
 .درمان تنها ازقرص های معمول مسکن که به وی داده می شود استفاده می کند

هيچ جلسه ی ) و در حدود دو ماه ( تيرماه تا کنون22رضا شهابی پس از یک ماه بازجویی های مداوم ،از تاریخ 
ار روحی به وی تنها به او گفته شده که باید اتهامات وارد شده توسط بازجویی نداشته است و برای اعمال فش

عدم تسليم رضا شهابی و رد هرگونه اتهام توسط وی باعث شده است تا .بازجو های وزارت اطالعات را بپذیرد
مامورین امنيتی برای فشار روانی عليه وی به شکلی طوالنی مدت وی را بدون بازجویی و یا توضيح مبنی بر 

چگونگی ادامه ی روند بازپرسی و حبس ،و در شرایط جسمی وخيم به حال خود رها کنند تا بلکه بنا بر نقشه ی 
این مامورین ،رضا در اثر فشارهای روانی و جسمی به خواسته ی آنان تن دهد و اتهامات کذب طرح شده عليه 

 .خودش را بپذیرد
ی ،ضمن محکوم کردن رفتاری که به لحاظ جسمی و کميته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگر

روحی با رضا شهابی انجام ميگيرد خواستار ازادی بی قيد و شرط و هر چه زودتر شهابی و دیگر کارگران دربند 
 .است
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 آزادی محمود باقری عضو کانون صنفی معلمان با وثيقه  پنجاه ميليونی

 
 ی فيزیک تهران و از اعضای هيات مدیره ی کانون صنفی معلمان  محمود باقری، دبير باسابقه–آسمان دیلی نيوز 

 .، پس از هفتاد روز بازداشت در زندان اوین، آزاد شد)شانزدهم شهریور(ایران، روز سه شنبه 
به گزارش بامدادخبر، آزادی آقای باقری که روز هشتم تيرماه و به دنبال احضار به حراست اداره ی آموزش و 

 . تهران بازداشت شده بود، با قرار وثيقه ی پنجاه ميليون تومانی صورت گرفته استپرورش منطقه چهار
 .وی چهل وسه روز از زمان بازداشت خود را در سلول انفرادی به سر برده است

با آزادی محمود باقری، هم اکنون هاشم خواستار، محمد داوری، رسول بداقی و عبداهللا مومنی، چهار معلمی 
 .کوميت های سنگين در زندان به سر می برندهستند که با مح

به دليل نبود امکانات اطفاء حريق در جنوب کرمان بخش قابل توجهی از جنگلهای 
 . شينگرا در آتش سوخت

به دليل نبود امکانات اطفاء : رئيس منابع طبيعی جيرفت گفت:  شهریور آمده است 19 در تاریخ ايرنبه نوشته 
 . ابل توجهی از جنگلهای شينگرا در آتش سوختحريق در جنوب کرمان بخش ق

آتش سوزی گسترده روز چهارشنبه در جنوب کرمان در منطقه : جعفر نعمتی در گفتگو با مهر اظهار داشت
شينگرا و عدم وجود امکانات اطفاء حريق مناسب موجب شد ميزان قابل توجهی از اراضی منابع طبيعی اين 

 . منطقه تخريب شود
طبق برآورد صورت گرفته دو هکتار از اين اراضی شامل درختان اورس، : بيعی جيرفت تصريح کردرئيس منابع ط

 . آرچين و گونه های گياهی ديگر در آتش سوخت
 . اين مسئول خسارت وارد شده به عرصه های طبيعی را در اين منطقه پنج ميليارد ريال برآورد کرد

مردم و گردشگران در صورت حضور در اين مناطق : و گفتجعفری عامل اصلی آتش سوزی را انسانی دانست 
 . بايد از روشن کردن آتش خودداری کنند

وی دليل طوالنی شدن زمان آتش سوزی را عدم وجود وسايل اطفاء حريق الزم دانست و خواستار تجهيز مناسب 
 . منابع طبيعی جيرفت برای حفظ ذخاير جنگلی شد

شکيدگی بسياری از گونه های گياهی و گرم شدن هوا بروز آتش طی سال جاری و ادامه خشکسالی و خ
سوزی در عرصه های طبيعی و حتی در نخلستانها و باغهای کشاورزی در جنوب و شرق کرمان افزايش يافته 

 . است

 مقابله با توحش عقيدتی در گرو چيست؟
 کميته هماهنگی برای ایجاد تشکل کارگری

 
 به مناسبت نهمين سالگرد حمله 2010 سپتامبر 11کرده است که روز شنبه فرقه ای مسيحی در آمریکا اعالم 

سران دولت آمریکا و . انتحاری مسلمانان افراطی به برج های دو قلوی نيویورک، قرآن را به آتش خواهد کشيد
، به این فرمانده نيرو های نظامی این دولت در افغانستان عليه این اقدام هشدار داده و آن را محکوم کرده اند

واتيکان نيز مخالفت خود را با این . دليل که این اقدام جان سربازان آمریکایی در افغانستان را به خطر می اندازد
در سوی دیگر، در اعتراض پيشاپيش به این اقدام، تظاهراتی در کابل مرکز افغانستان . اقدام اعالم کرده است

ر مورد عواقب این اقدام هشدار داده و بانيان و حاميان آن را جمهوری اسالمی ایران نيز د. انجام گرفته است
البته به نظر می رسد که دولت جمهوری اسالمی در این قضيه بيشتر مایل است که توپ را به . تهدید کرده است

ر در حالی که اگ. زمين طالبان افغانستان بيندازد و به گونه ای برخورد می کند که گویی مخاطب این اقدام نيست
 نقش داشته است اما به هرحال چه 2001 سپتامبر 11چه نمی توان گفت که جمهوری اسالمی در حمله 

بخواهد و چه نخواهد دنيا عمدتا این رژیم را رژیمی می داند که نه تنها مخالفان سياسی بلکه مخالفان عقيدتی 
تفتيش عقاید « : اسی آن آمده است خود را تا حد اعدام مجازات می کند، و این در حالی است که در قانون اس

نسل کشی . »ممنوع است و هيچ کس را نمی توان به صرف داشتن عقيده ای مورد تعرض و مواخذه قرار داد
 نمونه بارز و 1367مخالفان سياسی این رژیم در زندان ها در دهه شصت به ویژه اعدام های دسته جمعی سال 

تازه ترین مورد مجازات مخالفان عقيدتی در جمهوری . عتقادی استتکان دهنده مجازات انسان ها به دالیل ا
 تن، که در تاریخ 3برای این .  نفر در مشهد است که از اسالم بریده و به مسيحيت گرویده اند3اسالمی محاکمه 

 دادگاه 901 نفر مسيحی ساکن مشهد بازداشت شده اند، در شعبه 8 در مراسمی مذهبی همراه 1389 تير 17
ب اسالمی مشهد پرونده ای تشکيل شده است و قاضی این شعبه و ماموران اطالعات به خانواده های آنان انقال

گفته اند در صورتی که آن ها از عقاید مسيحی خود دست برندارند و به اسالم بازنگردند محکوم به ارتداد خواهند 
 .شد و حکم ارتداد نيز مرگ است

ينيم که در لوای خطر اسالم بذر کينه و نفرت و هراس از مسلمانان می در آن سوی دنيا مسيحيانی را می ب
پراکنند و همچون جنگجویان صليبی مسيحيان جهان را به جنگ با مسلمانان فرا می خوانند، و در این سو نيز 
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مسلمانانی که نه تنها بی دینان و خدانشناسان بلکه حتی مسلمانان به مسيحيت گرویده را نيز مستحق مرگ 
آشکار است که هر یک از دو سوی این صف آرایی و جنگ عقيدتی، عقيده و دین و مذهب خود را برتر . می دانند

 .از دیگری می داند و حاضر است برای به کرسی نشاندن این برتری و رفع فتنه کفار، دنيا را به خاک و خون بکشد
 آن را مسئله ای بدانيم که به ما ربطی ندارد؟ آیا اما موضع ما کارگران در قبال این جنگ عقيدتی چيست؟ آیا باید

کارگران در آمریکا به علت عقاید مسيحی خود باید از اقدام این فرقه مسيحی حمایت نمایند، در مراسم قرآن 
سوزی آن شرکت کنند و به این ترتيب خود را در مقابل کارگران در افغانستان و ایران قرار دهند؟ آیا کارگران 

 سپتامبر برخيزند و آیا کارگران ایران باید از کشتار 11 باید به حمایت از طالبان و اقدام انتحاری افغانستان
مسلمانان مسيحی شده حمایت کنند و بدین سان خود را در برابر کارگران آمریکا قرار دهند؟ آیا کارگران آمریکا 

مریکا یعنی حفظ جان نظاميان آمریکا در باید اقدام فرقه مسيحی مورد بحث را از همان موضع دولت و ارتش آ
افغانستان و کشورهای اسالمی دیگر محکوم کنند؟ آیا کارگران افغانستان و ایران باید از موضع طالبان و امثال 

 دادگاه انقالب اسالمی مشهد با اقدام این فرقه مسيحی مخالفت کنند؟ آیا کارگران آمریکا در 901قاضی شعبه 
غانستان و ایران در این سوی جهان باید در مقابل مسيحيت و اسالم پرچم یک عقيده یا آن سو و کارگران اف

ایدئولوژی ثالث را برافرازند و با عقيده و ایدئولوژی دیگری به جنگ این جنگ عقيدتی و ایدئولوژیک بروند؟ ما هيچ 
 برخوردها عامل تعيين کننده یک از این برخوردهای احتمالی را موضع گيری درست نمی دانيم، زیرا در همه این

ای که این جنگ عقيدتی را سر پا نگه داشته و آن را تغذیه و تجهيز می کند در سایه عوامل دیگر قرار می گيرد و 
ببينيم این عامل تعيين کننده کدام . حمله طبقه کارگر متوجه عاملی غير از این عامل تعيين کننده می شود

 .است
از . و ایدئولوژیک انسان ها قدمتی به درازای عمر خود عقيده و ایدئولوژی داردبدیهی است که جنگ عقيدتی 

زمانی که کار فکری انسان از کار دستی او جدا شد شاخه ای از کار به توليد اندیشه توسط کسانی اختصاص 
 توليد این بخش از طبقه حاکم بی آن که هيچ نقشی در. یافت که در واقع بخشی از طبقه حاکم جامعه بودند

و دین با هدف حفظ رابطه توليدی بين ) متافيزیک(مادی جامعه داشته باشد با نظریه پردازی در قالب فلسفه 
                               ُ           از این زمان به بعد، جنگ طبقاتی ب عد عقيدتی . انسان ها به سود طبقه حاکم نقش ایدئولوگ این طبقه را ایفا کرد

همزاد طبقات اجتماعی است و عمر آن بسی طوالنی تر از عمر بنابراین، جنگ عقيدتی . و ایدئولوژیک نيز پيدا کرد
اما همين جنگی که قدمت اش بمراتب بيش از حاکميت رابطه خرید و فروش نيروی کار . سرمایه داری است

رابطه سرمایه، یعنی . است اکنون بقا و تداوم خود را مدیون این رابطه است و بدون آن نمی تواند سر پا بایستد
ارگر توسط سرمایه دار، مستلزم این است که بخشی از طبقه کارگر نسبت به بخش دیگر آن فرودست استثمار ک

کارگر سياه پوست یا زرد پوست باید . باشد… این فرودستی ممکن است نژادی، جنسيتی، عقيدتی و. باشد
ن را اعم از سياه نسبت به کارگر سفيد پوست فرودست باشد تا سرمایه بتواند بر بستر این فرودستی کارگرا

سرمایه دار و دولت او از این فرودستی و تبعيض . پوست و زرد پوست و سفيد پوست بهتر و بيشتر استثمار کند
نژادی استفاده می کند تا نيروی کار کارگر سياه پوست یا زرد پوست را از نيروی کار کارگر سفيد پوست ارزان تر 

همچنين، سرمایه به . کارگر را پایين تر از ارزش واقعی آن بخردنگه دارد و بدین سان نيروی کار کل طبقه 
فرودستی زنان و تبعيض جنسيتی نياز دارد تا با این توجيه بتواند نيروی کار زنان را از نيروی کار مردان ارزان تر 

 .خریداری کند
استثمار بيشتر و بهتر به همين سان، تبعيض عقيدتی و دینی به سود نظام سرمایه داری است و این نظام برای 

سرمایه دار آمریکایی نياز دارد که کارگر مسلمان نسبت به کارگر مسيحی . کارگران از این تبعيض بهره می جوید
چه بسا قانون اجازه اعمال این فرودستی و تبعيض را به او ندهد، اما او با تبليغ و ترویج فرهنگ . فرودست باشد

از همين روست که سران . سلمانان می کوشد این نياز خود را برآورده سازداسالم هراسی و پراکندن نفرت از م
سرمایه داری آمریکا اقدام فرقه مسيحی مورد بحث را نه به علت فرودست شمردن اهانت آميز مسلمانان توسط 

رت به عبا. این فرقه مسيحی بلکه به دليل حفظ جان سربازان مسيحی آمریکایی در افغانستان محکوم می کنند
دیگر، سرمایه داری آمریکا محتاج اسالم هراسی و نفرت پراکنی عقيدتی است و به آن دامن می زند، اما اگر این 
. امر تا آنجا پيش رود که به ضد خود بدل شود و منافع سرمایه داری آمریکا را به خطر اندازد با آن مخالفت می کند

ن و افغانستان و عراق به ایجاد نفرت و هراس از ادیان و سرمایه داری در ایرا. در سوی مقابل نيز چنين است
سلفی ها و وهابيون و حاميان آن ها در برخی از دولت های عربی پيروان هر دین و . مذاهب غيراسالمی نياز دارد

برخورد طالبان در افغانستان . مذهبی جز مذهب خود را مهدورالدم می دانند و سر آن ها را از پس گردن می برند
برخورد جمهوری .  پاکستان با پيروان ادیان و مذاهب دیگر اظهر من الشمس است و نياز به بازگویی نداردو

همچنين، مثل روز روشن است که . اسالمی نيز با بهائيان نمونه بارز و شاخص نفرت از مذاهب دیگر است
کشتار دسته جمعی (هولوکاست احمدی نژاد و باند او در حکومت و روحانيونی چون خزعلی و امثالهم واقعيت 

پس، . را از موضعی یکسره یهودستيزانه نفی می کنند) یهودیان توسط دولت نازی آلمان در جنگ جهانی دوم
دولتمردان سرمایه داری اسالمی ایران بهایی ستيز و یهودستيزند و فقط آنگاه با بهایی ستيزی و یهودستيزی 

 . شوند و منافع سرمایه داری اسالمی ایران را به خطر اندازندمخالفت می کنند که این ها به ضد خود بدل
بدین سان، آن عامل تعيين کننده ای که جنگ عقيدتی و ایدئولوژیک را در دنيای کنونی سر پا نگه داشته و به آن 

دنيای وارونه نمای سرمایه داری با سوق افکار عمومی به سوی . دامن می زند رابطه اجتماعی سرمایه است
حش عریان عقيدتی این یا آن فرقه اسالمی یا مسيحی می کوشد رابطه سرمایه یعنی دیرکی را که این تو

بی گمان، جنگ عقيدتی و . توحش را سرپا نگه داشته از چشم جهانيان پنهان کند و آن را معصوم جلوه دهد
فروش نيروی کار هزاران بار اما رابطه خرید و . ایدئولوژیک فرقه های مذهبی بسی توحش آميز و ددمنشانه است

طبقه کارگر . ام الخبائث واقعی، کارمزدی است. از جنگ عقيدتی و ایدئولوژیک وحشيانه تر و ددمنشانه تر است
باید این ام الخبائث را از زیر پرده ای که دنيای سرمایه داری و رفرميست های راست و چپ و عمله و اکره اش بر 

این دیرک اگر از زیر خيمه جنگ .  آن را لخت و عریان پيش چشم جهانيان گيردروی آن کشيده اند بيرون کشد و
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عقيدتی و ایدئولوژیک کشيده شود یا دست کم تضعيف گردد نابودی بقایای این خيمه فقط به مبارزه فرهنگی 
م توحش اکنون که این دیرک با همه قدرت اقتصادی و سياسی و نظامی اش انواع و اقسا. طبقه کارگر نياز دارد

قرون وسطایی را سرپا و زنده نگه داشته است باید تمام قدرت خود را روی ویران کردن اساس این دیرک متمرکز 
برای پایان دادن به هرگونه توحش قرون وسطایی از جمله جنگ عقيدتی و ایدئولوژیک انواع و اقسام فرقه . کنيم

نگ طبقاتی را، که به حاشيه رفته است، به متن های مذهبی و آدم خواری و انسان سوزی های آنان باید ج
به ميزانی که در این جنگ پيروز شویم به همان ميزان درغلبه بر . آوریم و نوک تيز حمله خود را روی آن قرار دهيم

 .جنگ های عقيدتی و ایدئولوژیک نيز پيروز خواهيم شد

 
 ه اند ماه است که حقوقی نگرفت۴کارگران کارخانه ماشين سازی بروجرد 

 
 ماه وهمچنين بن دوماه و حقوق ۴حقوق ,  نفر از کارگران کارخانه ماشين سازی بروجرد 500 –آسمان دیلی نيوز 

در حال , ماه بی حقوقی ما را به وضعيت اسفباری کشانده ۴” : یکی ازکارگران گفت .عيدی گذشته را نگرفته اند 
ماه رمضان به شدت برخانواده هاسخت گذشت , اریم حاضر حتی برای ثبت نام فرزندانمان درمدارس پولی ند

 ”.ودرخانه هيچ کارگری اثری ازسفره رنگين افطار دیده نشد و همواره شرمنده خانواده خودبودیم 

 
 بحران درکارخانه توليدکننده لوازم خانگی آزمایش مرودشت

 
 کارخانه های بسيار موفق درسطح  کارخانه توليدکننده لوازم خانگی آزمایش مرودشت که از–آسمان دیلی نيوز 

این .  کارگر دارد و با بحران نقدینگی مواجه ميباشد ٢٠٠در حال حاضر فقط ,  کارگر١۵٠٠کشور بود با بيش از 
 .کارخانه بيش از دو ماه است که نتوانسته حقوق کارگران خود را پرداخت کند

 
 بحران مالی در کارخانه چوب

 
برنگار سرویس اقتصادی شبکه خبری آتی نيوز اخيرا در سال همت و کار مضاعف  به گزارش خ–آسمان دیلی نيوز 

 .کارخانه توليدات چوب یکی از شهرستان های حومه تهران اقدام به اخراج تعداد زیادی از کارکنان خود کرده است
جموعه توليدی وارد رخ داده و همين امر بحران های مختلفی را به مدیریت این م” و.چ.ت.پ“این اقدام در کارخانه 

 .کرده است
عدم پرداخت عيدی و پاداش کارکنان و واگذاری حقوق منعقد شده در قراردادها از دیگر مشکالت کارگران مجموعه 

 .مزبور است
گفتنی است اخراج کارکنان این کارخانه مسبوق به سابقه است به نحوی که سال گذشته نيز تعدادی از کارگران 

 . از این کارخانه اخراج شدندبه علت نبود نقدینگی

 
 آتش زدن زمينهای کشاورزی شهرهای کردنشين توسط حکومت سرکوبگر

 
 حکومت سرکوبگر آخوندی کليه زمينهای کشاورزی شهرهای کردنشين بطورخاص از بوکان تا –آژانس ایران خبر 

 .سنندج را آتش ميزند، به طوری که شبها از فاصله دور آتش آن به چشم ميخورد
 شهر مریوان نيز جنگل های آن دچار آتش سوزی شده بود که عليرغم درخواست مردم برای کمک رسانی و در

 .خاموش کردن آن نيروهای سپاه مانع از اعزام مردم برای اطفاء حریق شدند

 
 خودسوزی دو دختر در یک روز در استان ایالم

 
ایل هفته ی جاری سه دختر در یک روز، در استان  در او:  شهریور امده است 19به گزارش آخرین نيوز در تاریخ

ایالم دست به خودکشی زدند که دو تن از آن ها از طریق ریختن نفت به روی بدنشان و خودسوزی قصد پایان 
 .بخشيدن به زندگی خود را داشتند

فر جان خود را از  ساله اقدام به خودکشی کردند که یک ن18 و 17 دختر 3به گزارش آخرین نيوز، در پی این حادثه 
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 .دست داده و دونفر در شرایط وخيم به سر می برند
 ساله 17 ساله ايواني و ایالمی با ريختن نفت بر روي خودشان و دختر18 و 17بـراساس اطالعات واصله دو دختر 

م دره شهري هم با خوردن پودر حشره کش اقدام به خودکشی کردند که اقدام بـه خودکشي کرد کـه دختر مصدو
 .ایوانی پس از انتقال به بيمارستان جان خود را از دست داد

 .گفتنی است استان ایالم بيشترین آمار خودکشی بویژه خودسوزی زنان را در کشور به خود اختصاص داده است
به گفته معاون اجتماعي فرماندهي انتظامي استان ايالم معضل خودکشي هم اکنون بعنوان يکي از معضالت 

 . به شمار مي رودمهم استان
معاون هماهنگ کننده فرماندهي انتظامي استان ايالم نيز با اشاره به آسيب هاي رواني و اجتماعي شايع در 

دارد که بايد پس از … اين آسيب ها داليل و ريشه هاي گوناگون فرهنگي ، اقتصادي و : استان اظهار داشت
 .شناسايي جهت کنترل و پيشگيري هدف گذاري شوند

 
 می گویند سنگ قبر همسرت باید ساده باشد: سر محرم چگينیهم

 
 همسرمحرم چگينی، کارگر شهيد در تظاهراتهای ضد استبدادی، یکی از کشته شدگان بعد –آسمان دیلی نيوز 

از انتخابات به کمپين بين الملی حقوق بشر در ایران گفت مقامات مسوول از پرداخت دیه به خانواده همسرش 
او گفت درجواب درخواستش مبنی براینکه قاتل همسرش را می خواهد گفته شده که . ندسرباز می زن

 .منتظرنباشد قاتل همسرش را به او معرفی کنند
من هنوز دیه را . من هم چنان دنبال این هستم که قاتل شوهرم را پيدا کنم« : معصومه چگينی به کمپين گفت

ر این که فاقد فرزند هم هستم، دیه همسرم به من تعلق نمی من گفتم دیه را نمی خواهم به خاط. نپذیرفتم
. من قاتل همسرم را می خواهم. گيرد، ولی همان روز هم که به من پيشنهاد دیه دادند، گفتم دیه نمی خواهم

گفتند قاتل همسرت را به تو معرفی نمی کنند، منتظر این نباش که به تو قاتل نشان بدهند، ولی پدر ومادرش 
 ».دند که دیه بگيرندقبول کر

من . اصال جوابی به ما ندادند. ولی به آن ها چيزی داده نشد و اصال پيگير نشدند« : همسر محرم چگينی گفت
نزدیک دو سه ماه . فقط آخرین باری که دادسرا رفته بودم، پدر و مادرش دیگر تصميم داشتند که دیه را بخواهند

اصال دیه ای به مانمی دهند فقط قاضی برگشت گفت هر چه قدر . دگذشته هنوز جوابی راجع به دیه هم ندادن
گفتند به والدینش تعلق . ولی هر چه قدر دیه مرد باشد. دیه مرد باشد می دهند، من نمی دانم چه قدر است

یه االن دو ماه است قرار بوده به ما زنگ بزنند بگویند به شما د. پدر و مادرش گفتند دیه را می خواهيم. می گيرد
برگشتند گفتند این ها چند نفرند پرونده هاشان در دادگاه انقالب است، باید آن . آن هم را به ما ندادند. می دهيم

بعد گفتند زنگ می زنيم، ما هم . ما هم گفتيم خوب باشد. جا بررسی بشود تا تصميمی بگيرند به شما بدهند
 »خواهند بدهند؟گفتيم بگذاریم آن جا بررسی کنند، ببينيم چه به ما می 

« : وی همچنين گفت که پس از مراجعه به به بهشت زهرا متوجه شده استکه تابلوی مزار وی کنده شده است
وقتی به بهشت زهرا مراجعه کردیم، . پنج شنبه رفتيم بهشت زهرا دیدم تابلوی مزار همسرم را کنده و برده اند

گفتند این اتفاق چند جای دیگرهم . دیم، دیدم دزد برده استبعد که پی جویی کر. گفتند که ما این کار را نکردیم
من نمی دانم چه قدر ارزش . تابلو یک قطعه آلمينيوم بود. … این مورد اتفاق افتاده است٢۵٨قطعه . افتاده است

ا نمی دانم برای آن ها چه قدر ارزش داشته که آن ر.  هزار تومان آن را خریده بودیم٢٠٠. داشته که کندن بردند
 ».بریدن و بردند

رفتيم گفتيم شما . تابلو را ما دوباره دادیم بسازند. می توانيد دوباره بگذارید” :به بنياد شهيد مراجعه کردیم، گفتند
که این فرد را خودتان شهيد اعالم کردید، شهيد خودتان بوده، آمدید به ما پيشنهاد دادید، حاال چه دليل دارد بروید 

 ».این کار ما نبوده؛ چون شهيد بوده، اگر می خواهيد می توانيد تابلو را دوباره بگذارید” :تندتابلوش را بکنيد؟ گف
واقعا « … : معصومه چگينی به کمپين گفت گمان می کند شعرسرقبر وی ممکن است خوشایند برخی نباشد

ری است که انگار به انگار سر شعر روی سنگ مزار اقای چگينی را شما ندیدید شعرش جو. جوابی به من ندادند
من حاال نمی دانم فکرمی کنم به خاطر این که ما روی سنگ چگينی نوشتيم به . مزاج این ها نمی چسبد

گویند شعری که نوشتيد به شهيد نمی خورد باید سنگ اش ساده باشد و ¬کدامين گناه کشته شد؟ آن ها می
 ».شعری باشد که ما بخواهيم

. چون گفتند سنگ اش هم باید ساده باشد…  های بنياد شهيد متوجه شدممن از حرف« : وی به کمپين گفت
من فکرمی کنم شاید این جور که می گویند سنگ . آن شعر به شهيد نمی خورد. فقط مشخصات اش باید باشد

از کسانی که شهيد خودشان اعالم کردند یکی . دوست ندارند آن سنگ هم روی قبرش باشد. اش هم بردارند
آن ها سنگ ساده انداختند فقط . ی است که در قطعه شوهرم است، یکی هم ميثم عبادی استبهمن جناب

االن دنبال این هستم، مطمئن شوم و چه کسی تابلوی مزار شوهرم را برداشته؟ من فقط . اسم شان را نوشتند
 ».می خواهم قاتل شوهرم را به من معرفی کنند
 :شعر نوشته شده بر سنگ مزار محرم چگينی

 ر سر سنگ مزارم بنویسب
 زیر این سنگ جوانی خفته است
 با هزار حيف و دو چندان افسوس

 بنویس این جوان در حسرت دیدن یاری ماندن ات
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 جلوی روز وفاتم بنویس
 روز قربان شدن عاطفه ها در چشم نگار

 روز پژمده شدن گل در فصل بهار
 روز اعدام جنون بر سر دار

 
 رزان قيمت در ماه رمضانصف های طوالنی مواد غذائی ا

 
 کمبود مواد غذائی ارزان قيمت موجب تشکيل صف های طوالنی برای خرید این اقالم شده –آسمان دیلی نيوز 

کمبود مواد غذائی ارزان قيمت مانند گوشت،نان،سبزیجات،ميوه،شيرینی وزولبيا وباميه،خرماولبنيات که از .است
وندموجب تشکيل صف های طوالنی برای خرید این گونه مواد غذائی مواد پرمصرف در ماه رمضان به شمار می ر

اقالم پرمصرف ماه رمضان با قيمت های مناسب به دليل عرضه در فروشگاه های محدود ومعدود با .شده است
افزایش تقاضا برای خرید این اقالم در فروشگاه های محدود سطح شهر موجب .تقاضای فراروان روبرو می شوند

برای نمونه خرید سبزیجات به طور معمول در ساعات .های طوالنی در ساعات مختلف می شودتشکيل صف 
خریدگوشت معموال در . صورت می گرد که سبزیجات تازه در بازار پيدا می شوند١١اوليه روز وقبل از ساعات 

 پروتئينی د رنظر  را برای خرید گوشت ومواد۶تا ۴ صورت می گيردوبعض افراد نيز معموال ساعت ١تا ١١ساعات 
خرید . عصر٨ تا ٧یعنی از ساعت .خرید نان د رماه رمضان در ساعات نزدیک به افطار صورت می گيرد.می گيرند

معموال در طول ماه رمضان مردم این .آش هایی مانند آش رشته وحليم نيز درهمين ساعت صورت می گيرد
البته می توان گفت که خرید اقالم ومواد .م می دهندساعات را برای خرید مواد غذائی با همين زمان بندی انجا

اما .غذائی تقریبا به همين صورت در طول سال صورت می گيرد اما ممکن است زمان یک مقدار طوالنی تر شود
کمبود فروشگاه های عرضه این مواد .معموال خرید سبزیجات در طول سال درساعات پيش از ظهر صورت می گيرد

در طول .رزان به ویژه در ماه رمضان موجب می شود مردم برای زمانی طوالنی در صف بایستندغذائی با نرخ های ا
روزهای سپری شده ی ماه رمضان وضعيت عمومی بازار مواد غذائی پرمصرف ویژه ی ماه رمضان به صورتی بوده 

 .است که بيان گردید

 
سایه افکنده گرانی و وضعيت نابسامان اقتصادی بر تمام خانواده ها ی ایرانی 

 است

 
در این ,  گرانی و وضعيت نابسامان اقتصادی بر تمام خانواده ها ی ایرانی سایه افکنده است –آسمان دیلی نيوز 

ميان کارمندان حقوق بگير نيز مستثنی نبوده و به دليل تعویق چندین ماهه حقوق و یا درصدی که قرار بوده است 
یکی , فشار بر آنها و خانواده هایشان افزوده ميشود , ین افراد اضافه گردد با توجه به نرخ باالی گرانی به حقوق ا

 درصد اضافه حقوق در ماه جاری بودیم که دیدیم در حقوق ۶در انتظار تحقق ”:از کارمندا ن در این رابطه گفت 
م شده مرداد ماه به عنوان بيمه ی خدمات درمانی عالوه بر کسر شدن هميشگی بابت بيمه،از حقوقمان ک

 ”.از آنکه باید فزونی یابد خبری نيست و از اینکه نباید کاهيده شود مدام می کاهند.است

 
 ایران؛ قبض های برق با ارقام حيرت انگيز

 
با این .  دولت ایران اجرای الیحه هدفمندسازی یارانه ها را به نيمه دوم سال جاری موکول کرده است–دویچه وله 

 ، نگرانی  و تعجب شهروندان این مت برق در برخی استان های شمالی و تهرانوجود رشد چند صد درصدی قي
 .مناطق را در پی داشته است

اواخر مردادماه امسال، خبر صدور قبض  های چند صدهزار تومانی برای شهروندان ساری مورد توجه رسانه ها قرار 
 .هزینه برق صورت گرفته استبسياری بر این باور بودند که احتماال اشتباهی در محاسبه . گرفت

بسياری از مشترکان با مشاهده قبوض برق با مراجعه به دفاتر توزیع برق منطقه ای ¬به گزارش خبرگزاری مهر 
 .نسبت به نحوه محاسبه آن اعتراض کردند

مله افزایش چشمگير و باور نکردنی تعرفه، حذف مبلغ یارانه ها از برخی فيش ها، محاسبه جهشی هزینه ها از ج
 .اعتراضات شدید مردم بود

 افزایش مصرف برق؛ کولرها متهم می شوند
 ، شهروندان استان گلستان نيز با قبض هایی مشابه روبرو چند روز پس از انتشار خبر افزایش قيمت برق در ساری

 .شدند
ر می رسد که هزینه با این وجود به نظ. اما در قبض های شهروندان گرگانی مبلغ یارانه دولتی نيز لحاظ شده بود

 .برق برخی از مشترکان در این استان تا ده برابر مدت مشابه افزایش داشته است
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 درصد این افزایش، ناشی از مصرف بيشتر برق در مناطق شمالی ۶٠مسئوالن دولتی معتقدند که نزدیک به 
 .نسبت به مدت مشابه سال گذشته است
 به بعد ٨٣ و انرژی در مصاحبه با خبرگزاری مهر می گوید که از سال محمد بهزادی، معاون وزیر نيرو در امور برق

 .هيچ تغييری در نرخ برق داده نشده و متوسط نرخ برق، همچنان ثابت است
برخی از مشترکان، به خاطر تابستان گرم امسال، از کولرهای گازی استفاده کرده «وی خاطرنشان می کند که 

 برابر کولرهای آبی است، در نتيجه مصارف شدیدا افزایش پيدا کرده ۵ا  ت۴مصرف برق کولرهای گازی، . اند
 ».است

 شوک برقی به تهرانی ها
گزارش هایی از صدور قبض های . افزایش قيمت برق از استان های شمالی به پایتخت ایران نيز سرایت کرده است

 . تهران منتشر شده است هزار تومان برای برخی مشترکان در شهر٢٢٠ و حتی بيش از ٢٠٠، ١۵٠برق 
ذکر ” کولرهای گازی“گرچه همچنان مسئوالن دليل این امر را گرمای کم سابقه هوای تابستان و استفاده از 

می کنند اما یکی از مشترکان برق در شهر تهران با بيان اینکه کولر گازی در منزل خود ندارد، به خبرگزاری مهر 
 .ومانی دریافت کرده است هزار ت٢٠٣گفته است که قبضی به مبلغ 

 . برابر لحاظ شده است٧ تا ۵بر پایه همين گزارش در قبض برق دیگر مشتریان نيز افزایشی در حدود 
 راه حل نهایی ؛ گذر زمان یا تغيير تعرفه؟

با باالگرفتن اعتراضات وزارت نيرو اعالم کرد که به استانهای شمالی، دستور داده است تا رقم قبض در اقساط 
 .نی، دریافت شودطوال

همچنين این وزارت خانه در حال بررسی اطالعات سازمان هواشناسی است تا با توجه به درجه حرارت و رطوبت 
 . سال گذشته، گيالن و مازندران را از مناطق عادی خارج و در مناطق گرم جای دهد٣ظرف 

ای الزم، صورتحساب مشترکان در صورت نهایی شدن این بررسی ها و کسب مجوزه«: وزارت نيرو می گوید
 ».استانهای شمالی مجدد براساس مناطق گرم صادر خواهد شد

بسياری بر این باورند با شروع . البته زمان مشخصی برای انجام و نهایی شدن این بررسی ها اعالم نشده است
 مجبورند به ارقامی اجرای هدفمندسازی یارانه ها، موضوع قبض ها برق در حاشيه قرار خواهد گرفت و مشترکان

 .متفاوت از انچه تاکنون پرداخت کرده اند، عادت کنند
 مهدی محسنی

 
 اداره کار در مقابل کارگران اخراجی پاسخگونيست

 
 اداره کار پاسخگوی کارگرانی که بدون دليل اخراج شده اند نيست و در حمایت از کارفرمایان –آسمان دیلی نيوز 

این درحاليست ,  در پيچ و خم اداری انداخته و از پروسه رسيدگی عمال خارج ميکنندمتخلف پرونده این کارگران را
 .که این اداره باید قبل از هرکس پشتيبان و حامی کارگران و قشر آسيب دیده جامعه باشد

 
 پيش بينی افزایش نرخ بيکاری از سوی کارشناسان اقتصادی بيکاری بيشتر و بيشتر

 
 هر چند وزارت کار، آمار جدید بيکاری را با بی ميلی می پذیرد اما پيش بينی های -:  گزارش می دهد فراروسایت 

 .کارشناسان حکایت از آن دارد که باید منتظر موج های سهمگين بيکاری طی آینده ای نه چندان دور باشيم
« : نرخ بيکاری به مهر گفتولی اهللا داودآبادی، عضو شورای عالی اشتغال و نماینده کارفرمایان در این شورا درباره 

 3.5 درصد باشد و تعداد بيکاران بيشتر است و عدد 14.6فکر می کنم نرخ بيکاری در حال حاضر بيشتر از نرخ 
داودآبادی در حالی در نرخ اعالم شده از سوی مرکز آمار تردید می کند که پيش از . »ميليون نفر نيز درست نيست
 .ر از این دانسته بوداین وزیر کار، نرخ بيکاری را کمت

داودآبادی با اشاره به نرخ بيکاری بهار سال جاری نسبت به سال گذشته آن را طبيعی و ناشی از ایجاد نشدن 
وی دستيابی به اهداف شورای عالی اشتغال در رفع معضل بيکاری را . فرصت های شغلی جدید دانسته است

 ميليون شغل در سال جاری بوده است، اما تا کنون ساز و کار 1.1توام با ابهام می داند؛ چرا که اگرچه هدف ایجاد 
 .مشخصی برای دستيابی به این هدف مشخص نشده است

 درصد نيز خرسندکننده است، با 14.6داودآبادی با اشاره به این مسئله معتقد است باقی ماندن نرخ بيکاری روی 
ی عالی اشتغال بر عهده آن می گذارند درصد قابل توجهی این حال به اعتقاد وی اگر بانک ها به تکاليفی که شورا
با این حال در سال های گذشته بانک ها عملکرد قابل توجهی . از اهداف مربوط به ایجاد اشتغال محقق خواهد شد

 .در این خصوص نداشتند
 کار اجرایی خوش بختانه در حال حاضر ساز و«: این عضو شورای عالی اشتغال در پاسخ به این پرسش می گوید

بانک ها در یک دوره ای بنا به دالیلی در رکود به سر می بردند و می توان گفت که بالتکليف . الزم فراهم شده است
بودند، اما هم اکنون از آن وضعيت خارج شده اند ولی مسئله اصلی این است که باید منتظر بمانيم و ببينيم که 

شتغال زایی دارند؛ هم چنين انتظار می رود که آن ها ميزان دقيق بانک ها تا چه حد توان پرداخت تسهيالت ا
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 .»تسهيالت قابل پرداخت و توان جذب خود را اعالم کنند
 ميليون فرصت شغلی جدید در سال 1.1با تمام این مسائل داوودآبادی اميدوار برای نيل به درصد قابل توجهی از 

. ردیدها برای افزایش نيافتن و یا کاهش یافتن نرخ بيکاری می افزایدجاری دارد؛ اما قراین دیگری وجود دارد که بر ت
 خود که جديدترين گزارش اين واحد به شمار مي رود با 2010واحد اطالعات اکونوميست در گزارش ماه اگوست 

 درصد 12.9 ميليون نفر و نرخ بيكاري را 25تاکيد دوباره بر آمارهاي پيشين خود نيروي آار ايران در سال گذشته را 
 درصد خواهد 13.2 هزار نفر و 700 ميليون و 25اعالم و پيش بيني آرد آه اين شاخص ها در سال جاري به ترتيب 

 .بود
 درصد خواهد بود آه با اندآي افزايش در سال پس از 15 برابر با 1392با پيش بينی این واحد نرخ بيكاري در سال 

، دکتر مسعود نيلی، رئيس دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه پيش از این نيز.  درصد مي رسد15.5آن به 
 .صنعتی شریف یکی از مهم ترین چالش های آینده اقتصاد ایران را مسئله بيکاری عنوان کرده بود

:  به بازار کار یکی از چالش های اصلی اقتصاد ایران خواهد بود65 تا 60به نوشته وی ورود متولدین سال های 
شد که پس از اتمام تحصيالت متوسطه، بخش اصلی این جوانان وارد بازار کار شوند و بقيه به پيش بينی می «

این اقتصاددان پس از بررسی ميزان اشتغالزایی و هرم جمعيتی . »ادامه تحصيل در مقطع آموزش عالی بپردازند
 اما تقاضا برای کار آن گونه معتقد است که ميزان جمعيت جوان و جویای کار در سال های اخير افزایش یافته است

 .که پيش بينی می شد نبوده است
به اعتقاد نيلی بخش بسيار بزرگی از جوانان با مشاهده شرایط نامناسب بازار کار از یک طرف و توسعه ظرفيت 

ه اميد آموزش عالی از طرف دیگر، ترجيح داده اند که ورود به بازار کار را به تعویق انداخته و سطح تحصيل خود را ب
 .بدست آوردن فرصت شغلی بهتر در آینده ارتقاء دهند

هر چند وزارت کار، آمار جدید بيکاری را با بی ميلی می پذیرد اما پيش بينی های کارشناسان حکایت از آن دارد که 
 .باید منتظر موج های سهمگين بيکاری طی آینده ای نه چندان دور باشيم

 
 نبار بسراغ نسا جي بابكان آمل آمده استعزرائيل خصوصي سازي مازندران اي

 فرامرزدرخشنده

 
 ابتدا بصورت 1352 شرآت نساجي بابكان در سال :  شهریور آمده است 20 در مهربه گزارش خبرگزاری دولتی 

سهامي خاص در اداره ثبت شرآت ها و مالكيت صنعتي تهران به ثبت رسيد اداره اين شرآت در اواخر سال 
 تحت پوشش بانك صنعت و معدن قرار 1368نايع ملي ايران سپرده گرديد و از اوائل سال  به سازمان ص1358

 .گرفت 
 در بورس 1375 به سهامي عام تبديل شد و سهام آن از مهر ماه سال 1371شرآت نساجي بابكان در سال 
 .اوراق بهادار تهران پذيرفته شد 

 جاده آمل به بابل احداث گرديد 7ر مربع واقع در آيلومتر  مت462.680آارخانه نساجي بابكان در زميني به مساحت 
(  مترمربع و با داشتن مستحدثات 61.240مساحت سالنهاي توليد شامل بخش ريسندگي ، و بافندگي و انبارها

 دستگاه 14 مترمربع ، و همچنين در مجاورت آارخانه تعداد 11.633) … ساختمانهاي اداري و خدماتي و 
 . مترمربع ساخته شد3.802به مساحت ” جمعاساختمان مسكوني 

اين شرآت فعاليت اصلي خود را طبق اساسنامه توليد و تهيه انواع نخ ، پارچه و هرگونه منسوجات ديگر و 
 .فعاليت هاي تجاري آغاز نمود

تك ال  40 الي 20محصوالت اين شرآت شامل انواع نخ هاي پنبه اي و پنبه اي مخلوط با الياف مصنوعي از نمرات 
 .، دوال و همچنين انواع پارچه هاي پنبه اي و الياف مصنوعي به صورت خام بود

 ميليون مترمربع پارچه خام مشخص 1/3 و 1/20 تن نخ ، بر اساس نخ همگن نمره 6.800ظرفيت اسمي آارخانه 
داري گرديد  دستگاه ماشين بافندگي و مقدمات از شرآت سولزر سوئيس خري103 تعداد 1377گرديد و در سال 

 . ميليون مترمربع در سال افزايش يافت 17آه با نصب و بهره برداري از آنها ، ظرفيت توليد پارچه خام به 
 ، ودر 32-30-20با توليد نخ هاي نمره )ريسندگي (1 با راه اندازي اين شرآت اولين استارت در فاز1360در سال 

نفر در 1270پنبه ،وپلي استرويسكوز ونخ هاي شانه شده با  آه نخ هاي پلي استر2با راه اندازي فاز 1362سال 
 .سه شيفت آاري مشغول بكار شدند 

درآن سالها غوغا و شادي وشعف آمل را فرا گرفته بود وچندين هزار نفر بصورت مستقيم وغير مستقيم در سفره 
 .هايشان نان خالي به برآت وجود اين آارخانه در شهرشان هم پيدا ميشد

 داريم با آغاز جنگ تحميلي چگونه آارگران واليت مدار اين شرآت به فتواي آن پير فرزانه لبيك گفتندو با هنوز بياد
دادن پنج شهيد بنام هاي حسين اآبري،آاظم رضازاده،اآبرنيكپور،موسي رنجبر،فتحعلي صالحي از حريم نظام 

ا اهدا حقوق خود با تالش چندين برابر مقدس جمهوري اسالمي دفاع نمودندو آم نبودند آارگران اين شرآت آه ب
 .سنگر آارو توليد را به لحاظ آزادي و خودآفايي ايران اسالمي حفظ نمودند 

 لرزه به جان آارگران ومردمان يك شهر افتاد و 84با واگذاري اين آارخانه عظيم به بخش خصوصي در اواخر سال 
 نفر از آارگران بازنشست گرديدند ولي به تعداد انگشتان 100از آن سال به بعد به بهانه بازسازي ونوسازي صنايع 

 .يك دست هم نيرويي جايگزين نشد
 نفر بود آه بازنشست بشوند و در اين گيرو دار 300باز هم به بهانه قانون آارهاي سخت وزيان آوراين بار نوبت 

 نفر هم باز نشست 300ن شرآت نفر هم خود را باز خريد نمودند و با توجه به سوابق بيمه اي آارگران اي100
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 .گرديدند ورفتند 
 نفر ،حال 500 نفر ازگردونه توليد اين آارخانه خارج شد وآارخانه مانده بود چيزي آمتر از 800ازآن سال تاآنون 

 .همه منتظر بودند آه ببينند آه صاحبان سرمايه چه گلي بر سر آارگران و توليد ميزنند
 صادرنخ شانه شده به آشور غول نساجي هاي دنيا يعني آشور ترآيه،و با حضور  با1372آارخانه اي آه در سال 

در تمامي نمايشگاه هاي بين المللي ،با داشتن بهترين ماشين آالت صنعت نساجي وبا فروشي بي نظيز در نوع 
 نفر را 110ي  سال به حال وروزي افتاده آه آارفرما در يك اقدام اتوبوسي ودسته جمع5خود در فاصلهاي آمتر از 

به بهانه عدم سود دهي اخراج ميكند وبعد از سالها صبوري آارگران واليت مدار وشهيد داده اين آارخانه در مقابل 
 .فرمانداري آمل تجمع ميكنند و خواستار پاسخگويي هستند

ازي جان بارها وبارها طي سالهاي گذشته متاسفانه شاهد اينگونه واگذاري ها بوده ايم وعزرائيل خصوصي س
آارخانجاتي نظير ؛ چيت سازي بهشهر ،لينتر پاك ،شهيد رجايي ،آولرگازي ايران،چل الكتريك،ريسندگي 

چل،نساجي چوخا،پاك پاك،فرش مازندران ،حرير قائمشهر،گوني بافي ،فرش البرز،فيبر بابلسر،زغال سنگ 
ل بسراغ نساجي بابكان آمده است را گرفته است وحا..…البرزمرآزي،خزرخزتنكابن،جين مدآمل،افشره تنكابن،و

 .وقطعا در آينده اي نزديك به سراغ آارخانه روغن شكوفه بابل خواهد رفت
حال چه آسي ودر چه مقامي به بفكر به هالآت نرسيدن باقي صنايع اين استان واليت مدار است خدا ميداند و 

كر اين آب باريكه حفظ اشتغال در اين همه درجلسات آمار اشتغال زايي وافتخار را سر ميدهند ولي آسي به ف
 .واليت نيست 

 خدايا چنان آن سرانجام آار ،تو خشنود باشي وما رستگار

 تاالب در بيم آتش سوزی مجدد / تداوم قحطی شديد آب در تاالب گندمان

ش از تاالب گندمان که اوايل پاييز سال گذشته بي:  شهریور آمده است 20 در مهربه گزارش خبرگزاری دولتی 
چهل شبانه روز در آتش سوخت امسال نيز با قحطی شديد آب و خشکی بی سابقه روبرو شده و همچنان بيم 

 . آتش سوزی مجدد و تخريب گسترده اکوسيستم آن وجود دارد
به گزارش خبرنگار مهر، تاالب گندمان در حالی امسال نيز در وضعيت قحطی و بحران شديد آب قرار گرفته که 

تنش فاجعه باری را پشت سر گذاشت و بر اثر آتش سوزی گسترده ای که مهار کامل آن نهادهای سال گذشته 
 . متولی را به دليل نداشتن تجهيزات سخت افزاری با مشکل مواجه کرد به شدت آسيب ديد

 با آتش سوزی: در همين رابطه معاون محيط طبيعی اداره محيط زيست چهارمحال و بختياری به خبرنگار مهر گفت
تاالب گندمان بيگانه نيست ولی امسال شرايط برای مهار و جلوگيری از آتش سوزی وسيع آماده شده و نيروهای 

 . ما در آمادگی کامل برای مقابله با آتش سوزی احتمالی هستند
ن گاهی اين آتش سوزيها عمدی و گاهی غيرعمد و بر اثر عوامل طبيعی است اما با اي: عليرضا نظری اضافه کرد

همه بندهای خاکی برای آبگيری در مسيرهای مختلف تاالب ساخته شده و لوله های انتقال آب و وسيله نقليه و 
تراکتور و امکانات حمل آب و همين طور ايجاد پاسگاه محيط بانی برای مقابله با شرايط بحرانی مثل آتش سوزی 

 . پيش بينی شده و امسال مشکلی در اين زمينه نداريم
 زمينه محمد درويش متخصص و فعال محيط زيست معتقد است؛ شرايط غم انگيز برای تاالب گندمان در همين

هنگامی رخ داده که منطقه در وضعيت ترسالی قرار دارد و اگر تدابيری انديشيده نشود و مسئولين حواسشان به 
 450 روز در 45ار به جای آتش سوزی های احتمالی در شرايط کنونی تاالب نباشد، ممکن است آتش سوزی اين ب

 ! روز هم خاموش نشود
تاالب گندمان که از نزوالت جوی و ورودی رودخانه آق بالغ و چشمه های حاشيه تاالب تغذيه می کند و 

 زيستگاه های جانوری منحصر به فردی را برای � گونه های حاشيه ای و نم پسند �رويشگاههای گياهی آن 
ندگان مهاجر و اسکان دائم پرندگان بومی بوجود آورده محيط مناسبی برای زمستان گذرانی و تخمگذاری پر
 . مهاجرت و اسکان پرنده هاست

 گونه پرنده مهاجر نواحی سردسير شمالی با 30 گونه پرنده ی بومی و همين طور 15در اين تاالب نزديک به 
 . ماهی ها زندگی می کنندجمعيت زياد، انواع مارها و قورباغه ها و الک پشت ها و پستانداران و 

اقدام چندانی : يک کارشناس محيط زيست و بومی منطقه بروجن در نزديکی تاالب گندمان به خبرنگار مهر گفت
برای مهار و جبران تهديدهای طبيعی و انسانی وارده بر تاالب در سالهای اخير صورت نگرفته و سايه مرگ بر 

 . قسمتهای زيادی از تاالب سايه گسترده است
 و افزايش درجه حرارت ٨۵-٨۶ و ٨۴-٨۵عوامل طبيعی خشکساليهای در سالهای آبی : هومان خاکپور تاکيد کرد

در خشکی تاالب گندمان سهيم بوده اند اما عوامل انسانی و اقدامات نابخردانه مديريت حاکم بر آن سرزمين بوده 
سرنوشت مرگباری که به سبب عدم رعايت . استاست که اينگونه مرگی آرام را برای گندمان به ارمغان آورده 

حق آبه طبيعي، چاههای مجاز و غير مجاز کشاورزی و برداشتهای غير اصولی آب و آتش سوزی های سالهای 
 . گذشته برای گندمان رغم خورده است

سبی برای امکانات منا: با اين همه نظری معاون محيط طبيعی اداره محيط زيست چهارمحال و بختياری تاکيد کرد
امسال تدارک ديده شده و نيروهای اداره در منطقه مستقر هستند و حتی توافق با کشاورزان برای استفاده از 

 . آب برای کشت پاييزه انجام شده و هماهنگيها به گونه ای است که تاالب با کم آبی مواجه نشود
ارزيابی کارشناسی من اين است که : زودوی با اشاره به وضعيت آبگيری تاالب گندمان به نسبت سال گذشته اف

شرايط به نسبت سال گذشته بسيار بهتر است و عليرغم خشکسالی و مشکالت زيادی که در اين زمينه وجود 
 . دارد قسمتهايی که سال گذشته با مشکل مواج شده بود امسال ديگر مشکلی ندارند
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ما خودمان با : به تاالب گندمان می آيند گفتاين متخصص محيط زيست درباره مهاجرت پرندگان که همه ساله 
توجه به شرايط تاالب انتظار آنچنانی از آن نداريم ولی با توجه به تغييرات اقليمی که در سطح جهان صورت گرفته 
 احتماال پرندگان مهاجر ديرتر به گندمان بيايند اما انتظار داريم در نيمه آبان پرندگان مهاجر سر از تاالب گندمان در

 . بياورند
با اين حال احداث سد بر روی تاالب چغاخور در باال دست گندمان، سبب خشک شدن رودخانه آقبالغ که بخشی 

از آب گندمان را تأمين می کرد شده و کشاورزان نيز با تغيير مسير و بستر قسمتی از اين رودخانه، سبب زهکش 
ود آب چشمه های اطراف به تاالب جلوگيری می آب قسمتی از تاالب به سمت اراضی کشاورزی شده و از ور

همچنين برداشتهای غير مجاز آب از سفره های زير زمينی به شدت افزايش يافته و تاالب را با تراز منفی . کنند
 . آب مواجه ساخته است

ثار عالوه بر بی آبی و خشکي، چرای مفرط و برداشت علوفه در سطوح وسيع با دستگاهها و ادوات کشاورزی و آ
به جای مانده از آتش سوزی گسترده سال گذشته، حيات طبيعی رويشگاهها و زيستگاههای گندمان را به شدت 

تهديد کرده و سبب شده است اکثر پرندگان هم تاالب را ترک کرده و حتی ديگر خبر چندانی از پرندگان بومی با 
 ! جمعيتهای زياد هم نباشد

سال تنها آبگيرهای پراکنده در گستره ی تاالب بودند که توانستند آتش به در آتش سوزی پار: خاکپور اضافه کرد
زغال ( متری تورب ها 12شرايط ويژه تاالب و ضخامت . عمق رفته را مهار کنند و از پيشروی آتش جلوگيری کنند

سبب شد به رغم مهار آتش سوزی سطحي، آتش به زير رفته و با اندک بادی به سطح آمده و ) سنگ نارس
 .شعله ور گشته و کار اطفاء را با مشکل مواجه سازد" مجددا 

 هر آيلووات برق صنعتى هشتاد تومان /  تومان670بنزين آزاد، :آخرين تصميم ها

 
 670 احتمال تصويب قيمت    : نوشته است 89 شهریور 20ایلنا در تاریخ/ به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران 

 . اد پس از هدفمندى يارانه ها قوت گرفتتومان براى هر ليتر بنزين آز
به گزارش ايلنا، در حالى آه گزينه هاى مختلفى در آارگروه طرح تحول اقتصادى در دست بررسى است، گفته 

 تومان براى هر ليتر بنزين آزاد از احتمال قوي ترى برخوردار است و ظاهرا بنزين آزاد با 670مي شود تصويب قيمت 
 . ى بازار مي شود تومان راه670همين 

بر اين اساس . گفته مي شود پس از هدفمندى يارانه ها سهميه بندى بنزين با شرايط جديدى ادامه خواهد يافت
قيمت هر ليتر بنزين سهميه اى معادل با چهارصد تومان تعيين شده است آه مقرر است در قالب طرحى به خانوار 

 . تعلق گيرد
در اين حالت . يك خودرو نمي تواند متضمن دريافت سهميه بيشترى از بنزين باشدبه اين ترتيب دارا بودن بيش از 

 . خانوار هر تعداد خودرو در اختيار داشته باشند تنها معادل سهميه يك خودرو را دريافت مي آند
 اين اين در حالى است آه پيش از. اين اقدام به منظور جلوگيرى از بروز اشكال در بازار خودرو صورت مي گيرد

سهميه بنزين به خوردوها تعلق مي گرفت و بررسي ها نشان مي دهد انبوهى وانت و خودروى بدون فعاليت تنها 
 . براى بهره مندى صاحبان آنها از سهميه خودرو خريد و فروش شده است

 . بر اين اساس گفته مي شود تعيين قيمت برق نيز مراحل نهايى خود را پشت سر مي گذارد
لووات برق آشاورزى معادل با شصت تومان و قيمت هر آيلووات برق صنعتى معادل هشتاد تومان قيمت هر آي

 . تعيين شده است
اين ارقام پس از تصويب نهايى در آارگروه هدفمندى . تومان خواهد بود120قيمت هر آيلووات برق خانگى نيز 

 . يارانه ها و هيات دولت ابالغ خواهد شد
صادق . ينه زمان نهايى اجراى طرح هدفمندى يارانه ها را اول مهر ماه اعالم آرده اندبرخى از حاضران در آاب

 24محصولى وزير رفاه و تامين اجتماعى نيز پيش تر اعالم آرد آه بر اساس تصميمات اتخاذ شده مقرر است تنها 
 . ساعت قبل از اجراى طرح هدفمندى يارانه ها، اين خبر به صورت رسمى اعالم شود

محمد رضا فرزين سخنگوى .  اقدام به منظور جلوگيرى از بروز مشكالت پيش از اجراى طرح اتخاذ شده استاين
 .آارگروه طرح تحول اقتصادى نيز پيش تر از نهايى شدن قيمت بنزين در آارگروه خبر داده است

  ماه نخست سال 4 درصدی واردات در 110ادامه نزول توليد شکر داخلی و رشد 

 
 هم از آن نوع  شكر:    نوشته است 89 شهریور 20ایلنا در تاریخ/  خبرگزاری دولتی کار ایران به گزارش

محصوالتي  است آه جايگاهى ويژه در ويترين آاالهاى آشاورزى ايران دارد؛ البته اين ويژه بودن نه به آن خاطر 
لكه از اين رو مي گويند شكر ايرانى ب. است آه شكر ايرانى نامى بزرگ را در بازار جهانى از آن خود آرده است

محصولى ويژه است آه در چند سال گذشته به دليل تصادف با برنامه هاى اقتصادى مردان دولتى تا حد بسيار 
يعنى امروز همه فعاالن اقتصادى و . البته حتما شما نيز ماجراى شكر را مي دانيد. زيادى زمين گير شده است

ده اند آه در چند سال گذشته چه باليى بر سر شكر آمده است و چكونه واردات، شايد همه شهروندان بارها شني
 نه تنها شكر ايرانى را در 85اين تلخى اما تا حدى است آه از سال . آام شيرين اين محصول را تلخ آرده است

ناريوى توليد شكر بازار گوشه نشين آرد بلكه اشتغال را نيز در اين صنعت به حاشيه راند و به عبارتى آارگران س
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در حال حاضر نيز واردات . اين اما پايان ماجرا نيست. نام خود را به اجبار در ليست بدهكاران اقتصاد ايرانى نوشتند
شكر با وزنى زياد روى دست اقتصاد ايرانى بار مي شود و همچنان فعاالن صنعت شكر از شيوع دوباره واردات اين 

در اين سال براى .  را از ياد نبرده است85ز اقتصاد ايران زلزله شكر در سال بدون شك هنو. محصول نگران هستند
 هزار تن شكر وارد 481نخستين بار در طول تاريخ بيش از يكصد ساله توليد شكر در ايران بيش از دو ميليون و 

ل يک ميليون و  معاد85در سال . آشور شد و توليد داخلى اين محصول را دچار بزرگترين نزول تاريخى خود آرد
 به 88 هزار تن شكر در ايران توليد مي شد اما بر اساس آخرين برآوردهاى موجود اين ميزان توليد در سال 258
چنين اتفاقى از سوى آارشناسان اقتصادى با عنوان بزرگترين شعبده بازى اقتصادى .  هزار تن آاهش يافت450

 اى براى صنعت شكر ايرانى نبود بلكه اين صنعت را دچار ضعف نيز نام گرفته است؛ منتهى شعبده اى آه جان تازه
البته هنوز صاحب نظران اقتصادى نمي توانند تحليل مناسبى براى چرايى اين اتفاق ارايه دهند و با . مفرط آرد

ن تعجب از واردات زدگى اقتصاد ايران سخن مي گويند آه تا به حال به نظر مي رسد بيش از هر حوزه اى بر گريبا
نكته جالب ماجرا اما اينجا است آه نه تنها موانع در برنامه  هاى اقتصادى براى . صنعت شكر بار شده است

جلوگيرى از افت صنعت شكر تشديد نشده اند بلكه از سوى ديگر موانع موجود نيز براى آوار واردات بر سر اين 
 تعرفه واردات شکر 80دهد آه در آغاز دهه اطالعات موجود نشان مي .  حذف شده اند85صنعت، مخصوصا در سال 

 تعرفه واردات شکر 84 درصد تعيين شده بود اما بالفاصله در سال 150 درصد و تعرفه واردات شکر سفيد 100خام 
 20 يك بار ديگر تعرفه واردات شكر به 85همچنين در آغاز سال .  درصد کاهش يافت50 درصد به 150سفيد از 

 به يک 85ش از اين به دليل سياست هاى حمايتى دولت ميزان توليد شکر در سال تا پي. درصد آاهش يافت
.  ساله به رخ مي آشيد40 هزار تن رسيده بود آه اين رقم بيشترين رقم توليد شكر را در يك تاريخ 258ميليون و 

نهايت به رغم در چند سال گذشته اما بارها مسئولين اقتصادى از آنترل واردات شكر سخن گفته اند ولى در 
اعتراض حتى مديران آالن آشورى به واردات بي رويه به نظر مي رسد هنوز شكر وارداتى گلوى وارد آنندگان اين 

گزارش هاى موجود نشان مي دهد آه ميزان واردات . محصول را شيرين و آام توليدآنندگان وطنى را تلخ مي آند
 درصد رشد داشته 110دت مشابه سال گذشته بيش از قند و شكر در چهار ماه نخست سال جارى نسبت به م

 هزار تن قندو شكر از نيشكر تصفيه نشده بدون مواد خوش بوآننده يا رنگ آننده 541طى اين مدت بيش از . است
 درصد از ارزش آل واردات 1.17 از وزن و 3.68 ميليون دالر به ايران وارد شده آه اين ميزان واردات 216به ارزش 
همچنين مقايسه اين آمار با واردات قند و شكر در چهار ماه .  چهار ماه نخست سال جارى بوده استايران طى

 .  درصدى در ارزش اين واردات دارد110 درصدى در وزن و 61نخست سال گذشته حاآى از رشد 
له مانع جالب اينجا است آه امسال برخالف پيش بيني ها قيمت جهانى شكر آاهش چندانى نداشته و اين مسا

 درصد رشد آنوني، 110در غير اين صورت حتما بسيار بيشتر از . تشديد واردات شكر به داخل آشور شده است
آيا به نظر شما واردات از اين پس مجالى براى تنفس . واردات شكر صنعت توليد اين محصول را نمك گير مي آرد

 توليد شكر در ايران باقى مي گذارد؟ 
 گزارش على پيرولى

  محصول کشاورزی 49نوعيت واردات مم

وزير بازرگانی مفاد نامه وزير جهادکشاورزی :  شهریور آمده است 20 در مهربه گزارش خبرگزاری دولتی مهر 
 .                                    ً                                       قلم محصول کشاورزی را برای اجرا عينا  به سازمان توسعه تجارت ايران ابالغ کرد49مبنی بر ممنوعيت واردات 
به دنبال نامه مهدی : اقتصادی وزارت بازرگانی در گفتگو با مهر با اعالم اين خبر گفتمعاون برنامه ريزی و امور 

غضنفری وزير بازرگانی به وزرای جهادکشاورزي، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و صنايع و معادن در خصوص 
 قلم محصول 49، واردات مديريت واردات، صادق خليليان نخستين وزيری بود که با ارسال نامه ای به وزير بازرگاني

 . کشاورزی را ممنوع اعالم کرد
برهمين اساس، مهدی غضنفری وزير بازرگانی مفاد نامه صادق خليليان وزير جهادکشاورزی : محمد دودانگه افزود

 .                          ً                                       قلم محصول کشاورزی را عينا  به سازمان توسعه تجارت ايران ابالغ کرد49مبنی بر ممنوعيت واردات 
وزارت بازرگانی هماهنگی الزم را با وزارت جهاد کشاورزی : ريزی و امور اقتصادی وزير بازرگانی افزودمعاون برنامه 

انجام داده است که بر اين اساس، واردات اين کاالها منوط به اظهار نظر و دستورالعمل های وزارت جهاد کشاورزی 
 . است که در نامه صادق خليليان نيز به آن اشاره شده بود

 وزارتخانه های صنايع و بهداشت نيز خواست براساس نامه وزير بازرگانی درخواست خود را برای مديريت وی از
 . واردات به اين وزارتخانه ارائه دهند تا مطابق آن عمل شود

 محصول 49به گزارش مهر، وزير جهادکشاورزی هفته گذشته در نامه ای به وزير بازرگانی ممنوعيت واردات 
 . رای اجرا خواستار شده بودکشاورزی را ب

برهمين اساس، ثبت سفارش برای تمامی اقالم از جمله توت فرنگي، گالبي، برگه آلو، بادام آمريکايي، پياز، 
 . سير، سيب زمينی و انواع ميوه ها از جمله سيب فرانسوي، گالبی چينی و پرتقال مصری صادر نخواهد شد

، کمپوت، کنسرو، )به جز کره( ع شير خشک صنعتی و فرآورده های لبنیبنابر اين نامه، ثبت سفارش واردات انوا
رب انار، رب گوجه فرنگي، اسانس و کنستانتره های ميوه تا اطالع ثانوی نيز انجام نمی شود، ضمن اينکه واردات 

 . اين اقالم در فصل مناسب و در صورت نياز بازار انجام خواهد شد
 وزير بازرگانی خواسته بود تا آمار مربوط به تمامی ثبت سفارش های انجام وزير جهادکشاورزی در اين نامه از

شده را تهيه و به منظور برنامه ريزی های آينده به وزارت جهاد کشاورزی اعالم کند، همچنين کسری گوشت 
 . قرمز مورد نياز کشور در صورت نياز مجدد به ثبت سفارش واردات موضوع را اعالم شود

با توجه به اينکه در حال حاضر فصل برداشت برنج است و در صورت : در اين نامه تصريح کرده بودصادق خليليان 
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نياز به ذخيره سازی برنج ، خريد از محل توليد داخل انجام شود و برای تامين کسری مورد نياز کشور واردات برنج 
 . پس از اعالم وزارت جهاد کشاورزی و بعد از آذرماه انجام می شود

 
 رگران آارخانه مرودشت بامديران آارخانه درگير شدندآا

 
 نفر از آارگران خشمگين آارخانه آزمايش مرودشت درمقابل 150 روز چهارشنبه هفدهم شهريور -آژانس ايران خبر

آارگران از وضعيت ظالمانه وعدم دريافت حقوقشان . دفتر مديريت اين آارخانه تجمع آرده و با آنها درگير شدند 
 .ه مشكالتشان حل نميشود بسيار خشمگين بودند ومديران خود را مقصر ميدانستند واينك

 
 چهار نفر از کارگران شرکت مهندسی و توسعه گاز در آتش سوختند 

 
 همزمان با عيد سعيد فطر حدود چهار نفر نيروهای پيمانکاری شرکت مهندسی و توسعه گاز بر اثر -نفت نيوز

 . لوله گاز پاالیشگاه شهيد هاشمی نژاد مشهد جان خود را از دست دادندآتش سوزی ناشی از شکستگی خط
در حاليکه هموطنان مان در حال دید و بازدید و تبریک عيد سعيد ) شهریور19(به گزارش نفت نيوز، امروز جمعه 

ز ورودی از  اینچ گا48فطر بودند، کارکنان شرکت ملی گاز به همراه پيمانکاران مربوطه در حال تکميل خط لوله 
 کيلومتری این 40در ( اینچ پاالیشگاه شهيد هاشمی نژاد 30ترکمنستان بودند که در هنگام تالقی با خط 

 .، بيل مکانيکی با خط لوله برخورد کرده و دچار آتش سوزی می شود) پاالیشگاه
مانکار شرکت مهندسی و پي(به گزارش نفت نيوز، در این حادثه حدود پنج نفر از کارکنان شرکت جهاد نصر کرمان 

 . نفر دیگر نيز دچار سوختگی شدند16جان خود را از دست دادند و ) توسعه گاز
همزمان با این این حادثه، نيروهای بهداشت و درمان صنعت نفت در شمال شرق به همراه نيروهای ستاد بحران 

عمل شدند و مجروحان را به سرعت استانداری خراسان رضوی بویژه از هالل احمر و دانشگاه علوم پزشکی وارد 
 .به بيمارستان های مشهد بویژه بيمارستان امام رضا منتقل کردند

 . نفر از مجروحان حادثه وخيم است3در لحظه ارسال خبر از بيمارستان یادشده خبر دادند که حال 
 .است نفر ذکر شده 21گزارش نفت نيوز حاکی است، حداقل نيروهای پيمانکاری حاضر در منطقه 
 .در این آتش سوزی به نيروهای شرکت ملی گاز ایران آسيبی نرسيده است

 8این گزارش می افزاید بعد از وقوع حادثه ظهر امروز ، پاالیشگاه شهيد هاشمی نژاد از مدار توليد خارج شد و 
این . دحلقه چاه گازی شرکت نفت مناطق مرکزی نيز بمنظور رعایت ایمنی بطور موقت از سرویس خارج شدن

 .چاهها گاز ترش توليد می کنند
 اینچ 16با اجرای یک طرح ابتکاری از سوی شرکت ملی گاز ؛ در حال حاضر گاز مردم مشهد از طریق خط لوله 

بر اساس خبرهای دریافتی گاز هيچ نقطه ای از شهر مشهد مقدس بر اثر این حادثه قطع نشده . تامين می شود
 .است

مجددا در مدار توليد قرار ) شنبه(از بازسازی و تایيد بازرسی فنی شرکت گاز فردا  اینچ پس 30قرار است خط 
 .بگيرد و همزمان پاالیشگاه شهيد هاشمی نژاد و چاه های بسته شده نفت مرکزی نيز در سرویس قرار گيرند

 ملی گاز بر مدیریت حادثه امروز پاالیشگاه شهيد هاشمی نژاد را استاندار خراسان رضوی و مدیر عامل شرکت
 .عهده داشتند

 
 مخالفت با انتقال ابوالفضل عابدینی به زندان اوین

 
 دادستان کل کشور با انتقال ابوالفضل عابدینی نصر، روزنامه نگار و فعال حقوق بشر، به زندان -آسمان دیلی نيوز

 .اوین مخالف نموده است
است ابوالفضل عابدینی برای انتقال به زندان اوین، و بنا به اطالع گزارشگران هرانا، پس از گذشت چندماه از درخو

پس از پيگيری های مکرر خانواده ایشان دادستانی دليل اجرا نشدن آن را عدم وجود جا در زندان اوین و بویژه پر 
 .بودن بيش از حد بند امنيتی عنوان کرد

ات و ممنوع التردد با زندانيان خطرناک ابوالفضل عابدینی که در زندان کارون اهواز در شرایط سخت ممنوع المالق
مبتال به ایدز و هپاتيت و قاتلين محکوم به اعدام نگهداری می شود، چند ماه پيش طی نامه ای درخواست انتقال 

 .خود به زندان اوین را داشت که پس از مدتی ابتدا عنوان شد که نامه ایشان گم شده است

 
 بازار موازی و سياه بنزین
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مهرداد عمادی .  درصدی واردات بنزین نسبت به سال گذشته حکایت دارد١٣۵ آمار رسمی از رشد –دویچه وله 

مشاور اقتصادی اتحادیه اروپا، به ایجاد بازارهای موازی در کنار واردات بنزین اشاره می کند و این را ضربه بزرگی 
 .برای اقتصاد ایران می داند

بنا بر این آمار، نرخ .  واردات بنزین در تابستان امسال را منتشر کرده استخبرگزاری دانشجویان ایران، ایسنا، آمار
 . درصد رشد داشته است١٣۵واردات بنزین نسبت به مدت مشابه در سال گذشته 

 شهریور در جمع خبرنگاران اعالم کرد که از ١۶این در حالی است که وزیر نفت جمهوری اسالمی روز سه شنبه 
 .ین متوقف شده و ایران در تامين بنزین خودکفا شده استهمين هفته واردات بنز

 هزار تن ٧١مطابق آمار منتشرشده توسط خبرگزاری دولتی ایسنا، تنها در مرداد ماه سال جاری یک ميليون و 
این رقم .  هزار تن بوده است۶٠در حالی که ميزان واردات بنزین درمرداد ماه سال گذشته تنها . بنزین وارد شده

 درصد نسبت به مرداد ماه سال گذشته افزایش داشته ١۶٠٠می دهد که واردات بنزین در مرداد ماه امسال نشان 
 .است

. دولت احمدی نژاد در دوره قبلی یکی از اهداف سهميه بندی بنزین را بی نيازی از واردات بنزین عنوان کرده بود
 شدن بنزین، مصرف آن کمتر شده و در نتيجه نياز به طرفداران این طرح معتقد بودند که با سهميه بندی و گران تر

 .واردات بنزین نيز کمتر خواهد شد
مهرداد عمادی مشاور اقتصادی اتحادیه اروپا، رشد بی رویه واردات بنزین را ناشی از دو علت می داند؛ کم شدن 

 .ظرفيت توليد بنزین طی یک سال گذشته و باالرفتن مصرف
ور اقتصادی و تشدید تحریم ها به طور غير مستقيم بر پایين آمدن ظرفيت توليد بنزین به اعتقاد این کارشناس ام

 .تاثير گذاشته است
درصد رشد ١٣۵آقای عمادی، طبق آمار رسمی منتشر شده، واردات بنزین نسبت به سال گذشته، :  وله دویچه
بندی بنزین، مصرف کم  ا سهميهاش اعالم کرده بود که ب این در حالی است که دولت نهم در برنامه. داشته
 درصدی چيست؟١٣۵تحليل شما از این رشد . نياز خواهد شد شود و کشور از واردات بی می

کنيم، دو توضيح  وقتی به ارقام خود دولت و در عين حال به ارقام پاالیش بنزین در داخل نگاه می: مهرداد عمادی
 ماه اخير به علت ضعف مدیریت فنی در ١٢که در کنيم؛ توضيح اول این است  برای این مسئله پيدا می

ها ممکن  رغم اخطارهایی که دولت داشت که این تحریم علی. های ما، ميزان پاالیش بنزین، پایين آمده پاالیشگاه
است بنزین را دربر بگيرد، متأسفانه روی برنامه و فازهایی که باید تمرکز می شد تا توليد باال برود، باال نرفته و در 

 .بينيم که خود آن باعث شده ميزان نياز به واردات بنزین بيشتر بشود چهارچوب این برنامه حتی کاهش می
آن است که  تر از  ها بسيار جدی ی تحریم توضيح دوم این است که در هفت ماه اخير که دولت متوجه شد مسئله

ً                قبال  مدیران تصور می کند، ميزان قابل  ی بنزین ایجاد می حوزهها در  هایی بيش از تصور آن کردند و محدودیت   
 .ی بنزین انجام گرفت توجهی خرید برای واردات بنزین و ذخيره

چه باید به صورت گذرا اشاره کرد، آن است که متأسفانه مقدار قابل توجهی از بنزینی که وارد شده و در  ولی آن
رسد یک  نظر می شد، منتقل نشده است و به هایی که باید منتقل می شود، به ذخيره آمار وارداتی ما ثبت می

شود  گيرد و خرید و فروش می گری و توزیع بنزین در سطح کالن انجام می بازار موازی ایجاد شده که در آن واسطه
 .ی بنزین ما، اثر بسيار منفی دارد که از نظر ایجاد ایمنی برای باال بردن ذخيره

تمامی . سازی کند خواهد مقداری ذخيره ان مصرف باال رفته و دولت میتر رفته، ميز در کل، توليد بنزین ما پایين
ی مهم این است که  ولی مسئله. اند اند و نياز ما را به واردات بنزین افزایش داده دست هم داده ها دست به این

ش ميزان بنزین چنان به افزای  ماه آینده هم١٢بينيم که در  کنيم، می وقتی ما به آمارهای مصرف در داخل نگاه می
 .وارداتی احتياج خواهيم داشت که باز از نظر ارزی، خبر خوبی برای اقتصاد ایران نيست

ای که گفتيد واردات بنزین باعث ایجاد آن در سطح کالن شده است،  اگر ممکن است در مورد بازارهای موازی
 .کمی بيشتر توضيح بدهيد

چه آن موقع  های نفتی داشتيم، آن  خرید بنزین و فراورده سال پيش ما موردی مشابه در ارتباط با١۶حدود 
های مرزی،                       ً          شوند، این است که عمدتا  در استان هایی با آن زمان دیده می شاهدش بودیم و االن هم شباهت

چون (خریدند  های پایين می ها را با قيمت آمدند این بنزین  ها می کش بازارهای موازی بنزین ایجاد شدند که نفت
های سوبسيد  ها سود بازرگانی آن را درست نداده بودند و از قيمت هایی بود که واردکنندگان این بنزین قيمت

بعد این بنزین ). ای با سيستم وارداتی رسمی وجود دارد کردند، در نتيجه مشخص بود که وابستگی استفاده می
قابل توجهی از بنزینی که با ارز حاصل شده رفت و مقدار  به عراق، ترکيه و یا در مرزهای شرقی به افغانستان می

 .شد دست آمده و برای آن سوبسيد پرداخت شده بود، از کشور خارج می از صادرات نفت به
بردند و  ای نمی کنم، در سطحی بود که مردم عادی از آن بهره این نقل و انتقال و معامالت کالنی که اشاره می

وليکن سيستم قاچاقی بود که خيلی هم راحت کارش .  رسمی نداشتندتر از قيمت دسترسی به این بنزین ارزان
کردند و  تایی، به صورت گروهی و با محافظت خارج می  شش داد و بنزین را از طریق تانکرهای پنج را انجام می

 از گذاشت و بر مبنای ارزیابی یکی ی ارزی اقتصاد کالن اثر می این کار روی ذخيره. کردند بنزین را منتقل می
این قاچاق بنزین و خرید و فروش بازار سياه بنزین در سطح کالن )  سال پيش١۶(اقتصاددانان داخل، آن موقع 

 .برای دولت حدود یک ميليارد دالر در سال، ضرر داشت
یجاد بينيم که باید در مورد بنزین ا هایی از بازگشت آن سيستم خرید و انتقال بنزین را در بازار می االن داریم نشانه

کاال، اگر  چون بنزین یک کاالی اساسی است، یک کاالی لوکس نيست و به خاطر اساسی بودن این. نگرانی کند
صورت قاچاق از کشور خارج  سازی خریداری شده، به اجازه داده شود مقدار قابل توجهی از بنزینی که جهت ذخيره
 .داشتشود، اثرات تخریبی بسيار بزرگی بر روی اقتصاد کالن خواهد 

در بخشی که . به دو نکته اشاره کردید؛ این که توليد در یک سال گذشته پایين رفته و مصرف هم باال آمده است
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ها چقدر در  تحریم. های ایران اشاره کردید شود، به ضعف فنی پاالیشگاه مربوط به پایين بودن سطح توليد می
  رفتن ميزان توليد تأثير داشته است؟ پایين

 سال ١٢در حالی که متوسط آن در سطح اوپک .  سال است١٨های ما در ایران   عمر پاالیشگاهاالن متوسط
های کشورهای عضو  تر از متوسط عمر پاالیشگاه درصد فرسوده۵٠طور متوسط  های ما به یعنی پاالیشگاه. است

به ورود خاطر حتی نگه داشتن سطح توليد در همان حدی که هست،  این است که ما به. اوپک هستند
اگر . ها را از نظر مهندسی تأمين کند، احتياج داریم ای که پاالیشگاه آالت صنعتی بيشتر و لوازم فنی ماشين

 .بخواهيم توليد را باال ببریم که واردات لوازم فنی باید بيشتر هم بشود
در . وانيم وارد کنيمت اند این است که ما دیگر این کاالهای صنعتی را نمی ها گذاشته اثر مستقيمی که تحریم

اند لوازم فنی   این دليل است که نتوانسته به… نتيجه االن مقداری از پایين رفتن توليد در پاالیشگاه ری، اصفهان و
خود این باعث . آالتی که برای بازسازی و تعمير خطوط توليد پاالیشگاه نياز دارند، وارد کنند و صنعتی و ماشين

 .تر برود ها پایين رفيت توليد این پاالیشگاهشده که توان توليد، یعنی ظ
چون اقالمی که . تر خواهد شد  ماه آینده بسيار بسيار جدی١٢چه باید اضافه کنم، این است که این مشکل در  آن

ها به ایران،  ها، امکان خرید و انتقال آن  تحریم اند و در چهارچوب           ً             هاست، تماما  شناسایی شده مربوط به پاالیشگاه
 .های ما زیر فشار بيشتری خواهند بود این است که پاالیشگاه. ر مشکل استبسيا

کنيد این کار  فکر می. ی بنزین کامل حذف شود و بنزین با قيمت آزاد عرضه شود قرار است از پایيز امسال یارانه
 تواند روی پایين رفتن مصرف بنزین تأثير بگذارد؟ چقدر می
. بندی است ها، خود نوعی جيره          ً               شد، طبيعتا  باال رفتن قيمت تماتيک عمل میصورت سيس بندی بنزین به اگر جيره

ً         توانند مقداری را که قبال  مصرف می چون کسانی که درآمد پایين دارند، نمی شان پایين  کردند، تهيه کنند و مصرف                       
اما . کند بندی غيررسمی می حاال دولت دارد جيره. کند بندی رسمی می این کاری است که جيره. آید  می

تر از  کار در کل در پایين رفتن سطح مصرف خيلی کم ای که باید اشاره کنم، این است که متأسفانه اثر این مسئله
 .شود ی آن داده می کم وعده کند یا دست آن چيزی خواهد بود که دولت فکر می

ا و نهادهای گوناگون مقدار قابل رسد واحده نظر می شود و به ای که دارد ایجاد می خاطر که بازار موازی  این به
کنند، شاهد آن خواهيم بود که  اند و دارند ایجاد یک بازار سيستم ارزی می های وارد شده را گرفته توجهی از بنزین

های ما و سيستم توزیع رسمی هستند، واحدهای بازرگانی دست به  بنزین مقداری خارج از بازار رسمی که پمپ
خاطر  این به.  سال پيش در روسيه و در رومانی داشتيم١١د زد که مشابه آن را حدود خرید و فروش بنزین خواهن

اند، دست به ایجاد یک  رسد سهم خود را از بنزین وارد شده گرفته نظر می که واحدها و نهادهای گوناگون که به
رسمی هستند، دست به ها و سيستم توزیع  بازار سيستم ارزی خواهند زد و خارج از بازار رسمی که پمپ بنزین

 . سال پيش در روسيه و رومانی داشتيم١١خرید و فروش بنزین خواهند زد که مشابه این حرکت را حدود 
ای هم روی درآمد مالياتی دولت از فروش بنزین خواهد داشت و هم روی توان  خود این جریان، اثرات خيلی منفی
 توان نداشته باشند خود را به این بازارهای موازی وصل که مردمی که برای این. دسترسی مردم عادی به بنزین

کنيم که  کنند، مجبورند بنزین را با قيمت باالتر بخرند و در اصل ما داریم زمينه برای بازار سياه جدیدی ایجاد می
 .                                      ً                 متأسفانه اثر آن روی اقتصاد ایران، تماما ، منفی خواهد بود

 ميترا شجاعی: مصاحبه گر
 ردادبهمن مه: تحریریه

 
 قرارگاه خاتم االنبيا یا مافيای اقتصادی کودتاگران؟

 
این قرارگاه نه برای خاتم االنبياء، نه برای جبهه و جنگ، نه برای آبادانی ميهن و نه برای منافع ملی دغدغه ای 

صادی این قرارگاه نظامی با چنگ اندازی مسلحانه بر تمام ثروت های ملی تبدیل شده است به مافيای اقت. دارد
کودتاگران و فقط برای دست یازی به درآمد های سرشار نامشروع به قيمت ورشکسته کردن شرکت های حقوقی 

 .و افراد حقيقی که از رانت های کودتایی و اسلحه بی بهره اند تالش می کند
 حامی پيمانکاران قرارگاه سازندگی خاتم االنبياء: فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم االنبياء در گفت وگوی می گوید

 .بوده و هرگز خود را رقيب شرکت های داخلی نمی داند
: سردار قاسمی حاصل کار اين قرارگاه را اشتغال زايی، کارآفرينی، توسعه و عمران کشور عنوان کرد و افزود
مهمی قرارگاه خاتم حاصل تجربياتی است که در دوران دفاع مقدس به دست آورديم و ما با توجه به شاخص های 

که در سازندگی کشور مورد نياز است، آماده ايم با هر جايی که کمک برای آبادانی و عمران کشور نياز داشته 
 .باشد به ميدان بياييم

قرارگاه خاتم با : وی همچنين مشارکت بخش خصوصی در انجام پروژه های سازندگی را خواستار و يادآور شد
 های ويژه آماده برقراری ارتباط، مساعدت و هرگونه همکاری با شرکت ها امضای اين تفاهم نامه و تشکيل کارگروه

و پيمانکاران داخلی است و تنها راه جلوگيری از رقابت های ناسالم را همکاری و هم افزايی برای افزايش توان 
 .سازندگی کشور با کمک بخش خصوصی می داند

ب و کار و اشتغال زايی قرار دارد و طبق اعالن اين صحبت ها در حالی گفته می شود که کشور در رکود کس
 ميليون نفر است و هر روزه شرکت های خصوصی بيشتری به خاطر انحصار طلبی سپاه ۵رسمی ميزان بيکاری 

جالب آنکه سرداران سپاه پس از ورشکسته شدن شرکت ها اقدام . پاسداران به ورطه نابودی کشيده می شوند
 .سيار پايين می کنند چيزی که يادآور خيزش صهيونيست ها برای تصرف فلسطين استبه خريداری آنها با قيمتی ب
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قرارگاه خاتم االنبيا به تازگی قرارداد توسعه چند فاز از پارس جنوبی را با بودجه گزاف از دولت برآمده از کودتا 
ران ديگر واگذار کرد تا فقط سود دريافت کرده بود که نتوانست هيچ کدام را به اتمام برساند و آن ها را به پيمانکا

 .داللی اين قرارداد عظيم را نصيب خود کند
با توجه به سابقه قرارگاه خاتم  ااالنبيا دیگر شکی باقی نمانده که این قرارگاه نه برای خاتم االنبياء، نه برای جبهه 

ه نظامی با چنگ اندازی مسلحانه این قرارگا. و جنگ، نه برای آبادانی ميهن و نه برای منافع ملی دغدغه ای دارد
بر تمام ثروت های ملی تبدیل شده است به مافيای اقتصادی کودتاگران و فقط برای دست یازی به درآمد های 
سرشار نامشروع به قيمت ورشکسته کردن شرکت های حقوقی و افراد حقيقی که از رانت های کودتایی و 

 .اسلحه بی بهره اند تالش می کند

 جاد تشکلهای صنفی کارگری توقف در اي

 
موتور رشد کمی و کيفی تشکلهای :  شهریور آمده است 20 در گروه اقتصادی - مهربه گزارش خبرگزاری دولتی 

کارگری و کارفرمايی در کشور در حالی خاموش است که بايد گفت وجود اين تشکلها می تواند به تقويت روابط 
  .کار و کاهش اختالفات دو گروه بيانجامد

به گزارش خبرنگار مهر، يکی از حلقه های اصلی بازار کار و اشتغال که در تنظيم روابط بين کارگر و کارفرما نقش 
دارد و به نحوی حلقه واسط بين نيروهای کار يک سازمان با راس مجموعه است، تشکلهای کارگری و کارفرمايی 

 .  داردنام
نگاه، همراهي، تعامل برای حل مشکالت و پذيرش همفکري، مشارکت مردم يا نيروی کار شاغل در ب

  .مسئوليتهای مختلف در محيط کار واژه هايی است که از کارکرد تشکلها به ذهن می رسد
در خصوص نقش تشکلهای کارگری و کارفرمايی در ارتقای سطح تعامالت محيط های کاری و تاثير آن در بهره وری 

د حاج اسماعيلی عضو سابق هيئت تشخيص و حل اختالف کارگری و و توسعه ارتباطات درون سازمانی با حمي
 : کارفرمايی گفتگو کرديم که با هم می خوانيم

 
  نقش تشکلهای کارگری و کارفرمايی در بنگاهها را چگونه قابل ارزيابی می کند؟: خبرنگار مهر* 
و کارفرمايی در محيط های کاری هرچقدر بتوانيم نقش پررنگ تری را برای تشکلهای کارگری :  حاج اسماعيلی-

؛ بنابراين اگر به تقويت روابط کار اعتقاد داريم الزم  تعريف کنيم شاهد تامين منافع دو شريک اجتماعی خواهيم بود
  .است تا رويکرد مثبتی نيز داشته باشيم

  لها است؟آيا دسته بندی نيروهای مختلف کار به صورت صنفی برای مطالبه حقوق آنها از مصاديق تشک* 
 در انجام کارهای عملياتی بايد گروههای مختلف را به صورت تخصصی ببينيم و مرز بين کارفرما و کارگر و -

تشکيل صنفهای متعدد و ايجاد نهادهای مختلف می تواند ضمن ارائه آمار . همچنين سرمايه گذار را بدانيم
خدمات تا صنعت و گروههای ديگر بيانجامد، البته پس روشنی از وضعيت بازار کار، به ساماندهی بازار اشتغال از 

 .  در بازار کار مطابقت داده شوداز شکل گيری تشکلها نياز است تا توافقات بين کارگر و کارفرما با قوانين موجود
وجود تشکلهای قوی و تخصصی کارگری و کارفرمايی تا چه حد می تواند به حل و فصل مسائل و مشکالت * 

  ابط بين شرکای اجتماعی کمک کند؟موجود در رو
 می توان گفت نه تنها تشکلهای قوی می توانند به تقويت روابط کارگر و کارفرما کمک کنند بلکه به رونق اقتصاد -

کشور نيز کمک خواهد شد و دوطرف می توانند اميدوار باشند که مسائل آنها در چارچوبهای منطقی حل و فصل 
  .شود

  بازار کار و اشتغال کشور از وجود تشکلهای تخصصی و قوی صنفی بهره مند است؟آيا در حال حاضر * 
ـ متاسفانه در شرايط فعلی جز شوراهای اسالمی کار، تشکلهای ديگری نداريم و اين موضوع در بخش کارفرمايی 

  .نيز مطرح است؛ هرچند کارفرمايان در حل مسائل صنفی خود از کارگران وضعيت بهتری دارند
  نظر کمی وضعيت رشد تشکلهای کارگری را چگونه می بينيد؟ از*
 متاسفانه در دوره های گذشته تشکلهای کارگری از رشد کمی برخوردار نشدند و می توان گفت برخی آمار -

سازيها نيز وارد اين حوزه شده است به نحوی که از برخی انجمن هايی نام برده شد که وجود خارجی نداشته 
 يگر نيز از لحاظ قانونی مشکالتی را در کار به همراه خود دارند و مطابق قانون کار شکل نگرفتهاست و برخی د

 . اند
 ابهامات اميدوارکننده بوده است؟ نقش و پيگيری وزارت کار برای حل مسائل مربوط به تشکلها و رفع * 
ار است تا از اين طريق بتواند عالوه بر  خوشبختانه اخيرا وزارت کار و امور اجتماعی از انگيزه های خوبی برخورد-

به صورت کلی شکل . دستيابی به رشد کمی در تعداد تشکلها از لحاظ کيفی نيز در اين بخش رونق ايجاد کند
گيری چرخه مديريت در تشکلهای کارگری و کارفرمايی بر اساس اراده کارگران و کارفرمايان عضو می تواند تعيين 

  .کننده باشد
   يک تشکل صنفی کارگری و يا کارفرمايی که بتوان شکل گيری آن را قانونی دانست، چه می دانيد؟ويژگيهای*
 اولين چيزی که می توان در اين زمينه از آن نام برد صنفی بودن تشکل کارگری و کارفرمايی است که بايد گفت -

  .و دانش نيز باشديک تشکل واقعی بايد برآمده از اراده کارگر و کارفرما به لحاظ اقتصادی 
همچنين ماهيت آن تشکل با نام کارگر و کارفرما سنخيت داشته باشد و از دخالت جريانهای سياسی و دولت 

مصون باشد، ضمن اينکه الزم است تا وابستگی به جريانهای خارج از کشور مطرح نباشد و احزاب مختلف نفوذی 
ت که تشکل از ويژگيهای يک تشکل صنفی مستقل برخوردار ، اگر اينگونه بود می توان گف در آن نداشته باشند
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است ضمن اينکه يادآور می شوم موارد مطرح شده به هيچ وجه به معنی مغايرت فعاليت تشکل با مجموعه 
  .قوانين کشور نيست چون تطبيق فعاليت تشکل با قانون کار و اساسی کشور از واجبات است

  اههای توليدی و صنعتی کشور بگوئيد؟از وضعيت سازمانهای کارگری در بنگ* 
در .  ما در حال حاضر سازمان کارگری در کشور به معنی صنفی بودن و نماينده واقعی و فراگير کارگران نداريم-

قانون کار کنفدراسيون کارگری پيش بينی نشده است و فقط شوراهای اسالمی کار، انجمنهای صنفی و 
  .اين وضعيت در بخش کارفرمايی نيز به نوعی ديگر وجود دارد. دکانونهای عالی کارگری فعاليت دارن

  گيرد يا رشد کيفي؟ در شرايط فعلی رشد کمی تشکلهای کارگری و کارفرمايی بايد در اولويت قرار* 
 اگر بخواهيم به سمت رشد کمی تشکلهای صنفی کارگری و کارفرمايی حرکت کنيم دچار آمار سازی خواهيم -

 . رشد کيفی تشکلها بر توسعه تعداد آنها ارجحيت داردشد، ضمن اينکه 

 :رضا رخشان عضو فعال سندیکای نيشکر هفت تپه می گوید

 توليد داريم اما به بحران نزديكيم

 يك فعال آارگري در صنعت :   نوشته است 89 شهریور 20ایلنا در تاریخ/ به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران 
يين بودن تعرفه واردات شكر و ساختار فرسوده خطوط توليد شكر با اجراي قانون به دليل پا: شكر مي گويد

هدفمندسازي يارنه ها، آارخانه هاي توليد آننده شكر در ايران تعطيل و درنتيجه هزاران آارگر شاغل در اين صنعت 
 . بيكار خواهند شد

هرچند در سال گذشته به :  ايلنا گفترضارخشان، عضوسنديكاي آارگران نيشكر هفت تپه در گفتگو با خبرنگار
دليل افزايش جهاني بهاي شكر خام، فروش توليدات آارخانه هفت تپه نسبت به گذشته مطلوب ارزيابي مي شود 

اما در شرايط آنوني صنايع قند و شكر ايران تنها با آمك سياست هاي حمايتي دولت قادر به ادامه فعاليت 
 . هستند

ترين مشكالت آارخانه هاي توليد شكر، به فرسودگي ماشين آالت و دستگاه هاي توليد يكي از مهم: وي مي گويد
بازمي گردد بطوري آه اين موضوع باعث پايين آمدن بهروري وافزايش هزينه تمام شده توليد در آارخانه هاي شكر 

 . داخلي شده است
ن به عنوان يكي از پروژه هاي مهم و بزرگ تنها در آارخانه نيشكر هفت تپه آه از آ: اين فعال آارگري يادآورشد

 سال پيش بصورت دست دوم و 60صنعت نيشكر ايران ياد مي شود؛ تمامي دستگاه ها و ماشين آالت در حدود 
 . مستعمل از هلند خريداري و به ايران منتقل شده اند

هر :  شكر ايران نامبرد و افزودوي همچنين از پايين بودن تعرفه هاي واردات به عنوان يكي ديگر از مشكالت صنايع
چند در يكي دو سال گذشته به دليل نوع نگاه مديريت وضع آارخانه نيشكرهفت تپه بهبود پيدا آرده است اما در 
 . طي اين مدت آارخانه هاي قند و شكر متعددي چون قند دزفول و توسعه نيشكر خوزستان دچار بحران شده اند

ها از چند سال گذشته تاآنون آارخانه هاي توليد شكر به ناچار مجبور شده اند تا به دليل اين فشار: رخشان افزود
در رقابت با وارد آنندگان شكر خام و براي جلوگيري از خطر تعطيلي متحمل ضرر و زيان شده و محصوالت خود را 

 . زير قميت تمام شده بفروشند
 تومان ضرر 100ال گذشته آارخانه نيشكر هفت تپه با آه در نتيجه ادامه يافتن اين وضع تنها در س: وي مدعي شد

 .  تومان فروخته است900در هر آيلو، شكر توليد شده خود را به قيمت 
 . به باور رخشان درصورت اجراي قانون هدف آردن يارنه ها نيز وضع صنعت قند و شكر ايران بدتر خواهد شد

 در ميان ديگر صنايع غدايي بيشترين مصرف آب، برق، گاز و اين فعال آارگري بايادآوري اينكه صنعت توليد نيشكر
در صورت آزاد سازي قيمت مواد اوليه آارخانه هاي توليد آننده قند و : گازوئيل و ديگر حامل هاي انرژي را دارد؛ گفت

 . شكر و آارگران آنها با موج جديد تعطيلي و بيكاري مواجه خواهند بود
 مشكل فرسوده  بودن ماشين آالت، پايين بودن تعرفه واردات و نيز تبعات ناشي از تا زماني آه: رخشان تصريح آرد

آزادسازي قيمت حامل هاي انرژي وجود داشته باشد، آارخانه هاي توليده آنند شكر نياز به حمايت جدي دولت 
 . دارند

: ال اخير تاآيد آرد و گفتبا اين حال رخشان بر بهبود سافتن وضع آارگران نيشكر هفت تپه در مقايسه با چند س
صرفه نظر از مثبت بودن نگاه مديريت آارخانه، به دليل تامين شدن آب مورد نياز براي زمين هاي آشاورزي پيش 

 .  هزار تن شكر خام توليد شود60بيني مي شود آه امسال در هفت تپه تا 
 برداشت محصول نيشكر زمين هاي توليد شكر در هفت تپه از نيمه دوم مهرماه و هم زمان با: وي يادآورشد

 . آشاورزي آغاز خواهدشد و تا ارديبهشت ماه سال آينده ادامه خواهد يافت
به گفته رخشان گرچه ميزان توليد شكر آارخانه هفت تپه در مقايسه با سال گذشته بهبود يافته است اما به 

 . هنوز مشكل وجود دارد ميليارد توماني اين آارخانه به دستگاه هاي مختلف، 120دليل بدهي 
 هزار آارگر نيشكر هفت تپه پس از 5به دليل همين مشكالت : عضو سنديكاي آارگران نيشكر هفت تپه افزود

گذراندن موج تعديل هاي مربوط به بازنشستگي و لغو قرارداد و نيز محروم شدن از حق انجام آار درساعت اضافه  
 . يافت مي آنندهنوز حقوق ناچيز خود را با تاخير جزئي در

 پايان پيام
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  تومانی تکذيب شد 670بنزين آزاد 

سخنگوی کارگروه تحول اقتصادی دولت تصويب عرضه : شهریور آمده است 20 در مهربه گزارش خبرگزاری دولتی 
 .  تومانی در زمان اجرای هدفمندی يارانه ها در اين کارگروه را تکذيب کرد670هر ليتر بنزين آزاد 

 تومانی در کارگروه تحول اقتصادی 670زين امروز جمعه در گفتگو با مهر با تکذيب تصويب بنزين آزاد محمدرضا فر
 . قيمت نهايی بنزين و ساير حاملهای انرژی به موقع اعالم عمومی می شود: دولت، گفت

های برخی اين گونه اخبار تنها حدس و گمان: سخنگوی کارگروه تحول اقتصادی دولت در عين حال اظهار داشت
 . افراد است که منتشر می شود

وی با بيان اينکه جلسات کارگروه تحول اقتصادی دولت به صورت مستمر با حضور رئيس جمهور و اعضای آن 
 . اين کارگروه اخبار مورد تائيد را به موقع به صورت رسمی اطالع رسانی خواهد کرد: تشکيل می شود، تصريح کرد
 ريال بر اساس تصميم کارگروه تحول اقتصادی 800 هرکيلو وات برق صنعتی به فرزين همچنين افزايش قيمت

 .دولت را تائيد نکرد

 آوچ اجبارى معلمان دوره متوسطه به دبستان 

 
تعداد زيادى از معلمان   : نوشته است 89 شهریور 21ایلنا در تاریخ/ به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران 

اساس جديدترين تصميمات وزارت آموزش وپرورش از مقطع متوسطه مجبور به شهرستان هاى استان تهران بر 
 . حضور در مقطع دبستان شده اند

به گزارش خبرنگار ايلنا، تعداد زيادى از معلمان رسمى و قراردادى استان تهران به خصوص معلمان ورزش اين 
ضور در مقطع دبستان شده اند آه اين استان براساس تصميم جديد اين وزارتخانه از مقطع متوسطه مجبور به ح

 . امر با اعتراض اين معلمان مواجه شده است
زمانى آه به آموزش وپرورش استان براى : همچنين تعدادى از اين معلمان در گفتگو با خبرنگار ايلنا عنوان آردند

 و مازاد در دبيرستان را اطالع از چرايى اين اقدام مراجعه آرديم مسئولين آمبود نيرو در مقطع تحصيلى متوسطه
دليل اين اقدام عنوان آردند، و در رابطه با نحوه فعاليت ما توضيح ارائه نداند و در پاسخ به اعتراضات ما تنها عنوان 

 . آردند آه اين دستور وزير بوده است
آه از سوى به گزارش ايلنا، با اين حال معلمان رسمى و قراردادى مجبور هستند آه در دوره هاى ضمن خدمت 

 . آموزش وپرورش شهرستان هاى استان تهران برگزار مي شود شرآت آنند
 تحويل روح های مستعد کودکان دبستانى به معلمانی که به اجبار به اين مقطع مي آيند 

به گزارش خبرگزارى ايلنا ،بر کسی پوشيده نيست که مقطع ابتدايی اساس رشد و بالندگی و زير ساز آموزش 
ت و در نظام های آموزشی هم تالش براين است تا کودکان و روح تشنه ی دانستن و يادگيريشان را به وپرورش اس

دست معلمانی بسپارند که به حرفه وشغل و معلمی خود عشق بورزند تا بتوانند به پشتوانه ی ان ذوق به 
 . اموختن و شوق زندگی کردن را در گوشت و پوستشان جاری و ساری کنند

ل دادن روح های مستعد و حساس کودکان به معلمانی که از ترس رسمی نشدن و بى آار شدن به شايد تحوي
اين مقطع مي آيند با اهميتى آه مسئوالن آموزش و پرورش از مقطع ابتدايى اعالم مي آنند،تضاد عجيبی دارد و 

 .افه مي آند آثار زيان بارش به گونه ای است که سالها بعد دردی بر دردهای آموزش و پرورش اض

با نيروی همبستگی طبقاتی رضا شهابی وديگر فعالين کارگری در بند را آزاد 
 ! خواهيم کرد

. چند ماهی است که از دستگيری و ربودن شدن رضا شهابی يکی از نمايند گان کارگران شرکت واحد می گذرد
د مبارزه می کنند، نشان از بازداشت رضا شهابی وديگر فعالين کارگری که برای حقوق اوليه و بر حق خو

اين بازداشتها بروشنی نشان دهنده اين واقعيت است . استيصال و زبونی رژيم سرمايه جمهوری اسالمی است
که مزدوران سرمايه ازمبارزه رو به رشد جنبش کارگری و راديکاليزه شدن آن، که رهبرانش نقش تعين کننده ای 

 . دت در هراسنددر رهبری و پيشبرد آن ايفاء می کنند بش
در واقع حکومت توحش اسالمی با زندان و شکنجه کارگران و رهبرانش، از طبقه ای در هراس است که برای 

طبقه کارگر با استفاده از . بدست آوردن مطالباتش تنها به نيروی خود و ايجاد تشکلهای مستقل اش اتکاء دارد
طلبانه اش تنها نيرويی است که کليت سرمايه را زير اين ابزار طبقاتی اش در جهت سازماندهی مبارزات حق 

 . سوال می برد و در برابر تمام مناسبات غير انسانی قد علم می کند
در اين مدت که از بازداشت کارگر مبارز رضا شهابی می گذرد، شاهد اقدامات و فعاليتهای گوناگونی از سوی 

ت صدور اعالميه ها، کمپينها و اعالم حمايت از سوی طيف ها و نهادهای کارگری هستيم از جمله اين اقداما
 . بسياری از نهادها و تشکلهای کارگري، چپ و آزاد يخواه در سطح کشوری و بين المللی بوده است

تالش برای آزادی رضا شهابی و ديگر فعالين کارگري، در واقع دفاع ازجنبشی است که می تواند با مبارزه و اتحاد 
 خود وبه عنوان يگانه نيرويی که از پتانسيل الزم برای تغيير بنيادی و ريشه ای جا معه حول منافع طبقا تی

 . برخودار است ، نقش خود را بدرستی ايفاء نمايد
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غير از بازداشت فعالين جنبش کارگری ما شاهد بازداشت و به زندان افکندن فعالين ساير جنبشها ی ديگر 
 در چند ماه گذشته نيز بوده ايم اما ايجاد اين فضای رعب و وحشت اجتماعی و بخصوص حرکتهای توده مردمی

 . هيچگاه نتوانسته، مانع از پيشروهای اين جنبشها بخصوص جنبش کارگری شود
رضا شهابی اکنون و در بدترين وضعيت جسمی در زندان بسر ميبرد برای آزادی هر چه سريعتر وی و ساير فعالين 

 ت جمهوری اسالمی و رساندن صدای فعالين کارگری دربند با افشای جنايا
 . جنبش کارگری به گوش سازمانها، نهادهای کارگری و اجتماعی مترقی در سطح جهان تالش نماييم

 زنده باد اتحاد و همبستگی کارگری 
 کانون همبستگی کارگران ايران و کانادا 

kanonhambastagi@gmail.com  
 1389 شهريور 21يکشنبه 

 يك ميليون و چهارصد هزار آارگر را معطل نكنيد : رفاهنامه به وزير

 
در پى بازتاب اظهارات، وزير رفاه   : نوشته است 89 شهریور 21ایلنا در تاریخ/ به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران 

 درصد به عنوان مطالبات مربوط به افزايش مستمرى بازنشستگان سازمان تامين اجتماعى 6در خصوص پرداخت 
، اتحاديه پيشكسوتان جامعه آارگرى در نامه اى با ابراز گاليه از بد قولى وزير رفاه يادآور شد آه 89 سال در

 .  درصد افزايش يابد15برخالف بازنشستگان آشورى و لشگري، مستمرى آارگران بازنشسته بايد 
 : ته به شرح ذيل استبه گزارش خبرنگار ايلنا، متن اين نامه آه انتشار آن بصورت سرگشاده صورت گرف

 ماه است که مستمری بگيران سازمان تامين اجتماعی از دسترسی به حقوق مصرح قانونی 6امروز نزديک به 
 قانون تامين اجتماعی تصريح می کند افزايش بايد هر ساله با چه معياری 111 و 96خود ناتوانند در حاليکه مواد 

ولی متاسفانه سازمان تامين اجتماعی تاکنون از اجرای قانون سر برای جامعه بيمه شدگان بازنشسته اجرا شود 
 . باز زده است

در نتيجه اين وضع بيش از يك  ميليون و چهارصد هزار مستمری بگير و بازماندگان همچنان چشم انتظار اجرای 
 . قانون و دريافت حقوقشان هستند

وص افزايش حقوق جامعه مستمری بگير بارقه پس از تالش های فراوان مصاحبه حضرتعالی در رسانه ها درخص
اميدی به بازنشستگان داد که نشان از درايت و درک درست حضرتعالی از قانون و چگونگی اجرای آن را نشان 

درصد هستند که همان 6می داد اما متاسفانه امروز شاهد مصاحبه ديگری از حضرتعالی مبنی بر پرداخت 
 . ماعی را دنبال و تداعی مي آندگفتمان مديران سازمان تامين اجت

 که در مطبوعات کشور 15/6/89جناب وزير حضرتعالی به خوبی واقف هستيد همچنان که در مصاحبه مورخه 
منعکس شد؛ مصوبه دولت شامل بازنشستگان کشوری و لشکری است و شامل بازنشستگان تامين اجتماعی 

ور که در نامه مستقيم قبلی به حضرتعالی اشاره که ميهمان حبيب خود هستند نمی باشد از طرفی همانط
 قانون تامين اجتماعی که به حقه در 111 و 96داشتيم افزايش حقوق بازنشستگان تامين اجتماعی در قالب مواد 

مصاحبه و موضع گيری جنابعالی مورد تاييد قرار گرفته مالک است و شما ميبايستی روی مواضع قانونی خودتان 
 . يد نه تحت تاثير هيئت مديره سازمان وادار به عقب نشينی از مواضع خود می شديدپافشاری مي نمود

جناب وزير ما يقين داريم که اگر مسئوالن سازمان به موارد ظريف و قانونمندی که حضرتعالی در مصاحبه مورخه 
ام و پرداخت معوقات از  به آن اشاره داشتيد توجه می نمودند در کوتاه ترين زمان ممکن امکان صدور اقد15/6/89

سوی سازمان امکان پذير بود که رضايتمندی جامعه بيمه شدگان را نيز به همراه داشت لذا از حضرتعالی استدعا 
به % 15 و مصوبه شورايعالی کار مبنی بر 111 و 96داريم در صورت امکان به اجرای قانون سازمان به استناد مواد 

درصدی % 6ازی اقدام نماييد تا از پيامدهای منفی در اثر اجرای تصميم مطالبات از طرح همسان س% 6اضافه 
جلوگيری شود لذا همه بازنشستگان تحت پوشش تامين اجتماعی از جنابعالی انتظار دارند تا دستور فرماييد 
 مسئوالن سازمان تامين اجتماعی هر چه سريعتر نسبت به اين مهم اقدام تا بار نارضايتی بيمه شدگان کاهش

يابد و از اين بيشتر باعث نارضايتی آنان نشود که قطعا نارضايتی آنان در سطح نشريات و روزنامه ها باقی نخواهد 
 . در پايان از لطف و مساعدت حضرتعالی سپاس گذاريم. ماند

 پايان پيام

  ماهه استاندار يزد برای جداسازی کارمندان زن و مرد 2مهلت 

 استاندار يزد به اهميت -   : نوشته است 89 شهریور 21ایلنا در تاریخ/ ایران به گزارش خبرگزاری دولتی کار 
اين طرح ابتدا بايد در ادارات استان اجرا شود و زنان کارمند : اجرای طرح عفاف و حجاب در جامعه تاکيد کرد و گفت

 . از مردان جدا شوند که اين کار در استانداری يزد آغاز شده است
قرار است در : ه با بيان اينکه اين طرح در شورای فرهنگ عمومی اين استان تصويب شده گفتمحمدرضا فالح زاد

 . گام اول از ادارات دولتی شروع کنيم پس از آن در ساير ارگان های غير دولتی نيز طرح اجرا مي شود
ارات از االن داده اين فرصت دو ماهه به اد: وی که در جلسه شورای اداری استان يزد سخن مي گفت، تاکيد کرد
 . مي شود تا نسبت به جداسازی خانم ها و آقايان کارمند خود اقدام کنند

پس از اين فرصت دو ماهه معاون سياسی امنيتي، مديرکل سياسي، مديرکل اجتماعی : استاندار يزد تاکيد کرد
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 . ظارت داشته باشندو بازرسی استانداری از ادارات بازرسی خواهند داشت تا نسبت به اجرای آن بررسی ن
اين طرح در مرحله بعدی شامل ساير ارگان های غير دولتی هم مي شود اما مصوب شده : او خاطرنشان کرد

 . است که در گام اول در ادارات دولتی اين کار را انجام دهيم
االن در : ک کرد گفتاو با بيان اين راه کار که مي توان خانم ها و آقايان را به راحتی در اتاق های جداگانه تفکي

استانداری اين کار در اکثريت بخش ها به جز يکی دو جا انجام شده که اين يکی دو جا را هم به زودی اين طرح 
 . اجرا مي شود

حجاب و عفاف که مخصوص همسران پيامبر و : به گزارش ايلنا، وی در توضيح پيرامون ضرورت اجرای اين طرح گفت
م کلثوم و همسر امام و رهبر انقالب و مراجع تقليد که اشتباه نمي کنند پس ما اشتباه ائمه نيست زهرا و زينب و ا

 . مي کنيم
خيلي ها از ما انتقاد دارند ما هم هر کار که مي کنيم وحی منزل و سنت نيست اشکاالت را به ما : وی افزود

 . مي گويند و تا آنجا که مقدورات اجازه مي دهد اصالح مي کنيم
 خطاب به مديران دولتی خواست تا همکاران خود را از مجموعه افراد متدين، متخصص و دلسوز وی همچنين
در انتخاب همکاران و مديران زير مجموعه خود و همچنين نيروهايی که جديد وارد : او تاکيد کرد. انتخاب کنند

 . و معاون خواهند شداينها مديران آينده کساني اند که در آينده وزير، مديرکل، . مي کنيد دقت کنيد
وی همچنين خواستار ساده برگزار شدن جلسات توديع و معارفه، پيگيری اقدامات آينده ادارات بر اساس اهدافی 

که در شورای برنامه ريزی تعيين شده، تالش در جهت کاهش هزينه های جاری و رسيدگی به مشکالت مردم 
 . توسط ادارات دولتی شد
چرا که هر چقدر مراجعات . شما بايد بار مالقات مردمی به استانداری را کم کنيد:  گفتاو خطاب به مديران دولتی

مردم به استانداری از بابت اداره ای زياد باشد نشان دهنده آن است که آن اداره کمتر به کار مردم رسيدگی 
 . مي کند و تکريم ارباب رجوع در آن اداره به درستی انجام نمي پذيرد

 همچنين از اعضای شوراهای شهر و روستا خواست تا قانون را رعايت کنند و کار به شورای تخلفات استاندار يزد
 .استانداری نکشد

 . عليرغم وعده های پرسروصدا استخدام پرستار منتفی شد

رئيس سازمان نظام پرستاری ايران با بيان اينکه فعال : شهریور آمده است 21 در مهربه گزارش خبرگزاری دولتی 
قرار شده به ازای کاهش ساعت کار پرستاران :  هزار پرستار جديد تامين نشده اظهارداشت23بودجه استخدام 

 . که فعال اجرايی نشده اضافه کار به آنان پرداخت شود
غضنفر ميرزابيگی در مورد آخرين وضعيت اجرای قانون ارتقای بهره وری نيروهای بالينی نظام سالمت به خبرنگار 

 .  هزار نيروی جديد پرستاری از سوی دولت تامين نشده است23 تا االن بودجه استخدام :مهر گفت
: وی در عين حال از موافقت دولت برای پرداخت اضافه کار به پرستاران به ازای کاهش ساعت کار خبر داد و افزود

ب اضافه کار پرداخت می به احتمال زياد حقوق پرستاران تا زمانی که طرح کاهش ساعت کار اجرا نشود در قال
 . شود

: ميرزابيگی با بيان اينکه تامين اعتبار اضافه کار پرستاران از سوی دولت به وزارت بهداشت هنوز ابالغ نشده گفت
 .  ماهه سال جاری تامين شده و قرار است به زودی به وزارت بهداشت ابالغ شود9اين اعتبار برای 

 هزار نيروی جديد 23مورد مخالفت کميسيون تلفيق با مصوبه استخدام رئيس سازمان نظام پرستاری ايران در 
قرار شده اين موضوع مجددا در صحن علنی مجلس و در قالب برنامه پنجم مطرح و : پرستاری نيز اظهارداشت

 .بررسی شود

 
 فطریه کارگران سوختن در آتش سرمایه است

 آخرين وضعيت آتش سوزي در پااليشگاه خانگيران 

 
شش نفر از افراد صدمه دیده    : نوشته است 89 شهریور 21ایلنا در تاریخ/ ارش خبرگزاری دولتی کار ایران به گز

 نفر 10در حادثه آتش سوزي در خط لوله انتقال گاز پااليشگاه هاشمي نژاد سرخس به مشهد مرخص شدند و 
 .دیگر نيز در بيمارستان مشهد بستری هستند

ر کامل آتش سوزی خط لوله انتقال گاز پااليشگاه هاشمي نژاد سرخس به مشهد، از عليرضا غریبی با اعالم مها
 . ساعت آینده خبر داد48برقراری دوباره جریان گاز در این خط لوله تا 

به گزارش ايلنا، مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران ضمن اعالم مطلب فوق با اشاره به اين آه اين 
خط لوله یاد شده رخ داده است، دليل این آتش سوزی را بنا به بررسی های اوليه، برخورد  40حادثه در کيلومتر 

 . اینچ خانگيران اعالم کرد36با بخشی از خط لوله ) ماشين اجرای عمليات خط لوله(ساید بوم 
 با  نفر زخمی شدند که16در این آتش سوزی، : وی درباره خسارت های جانی و مالی این حادثه اظهار داشت

تالش و هماهنگی سازمان هالل احمر منطقه، بهداشت و درمان صنعت نفت و استانداری، این افراد با استفاده از 
 .شهر مشهد انتقال داده شدند) ع(بالگرد و آمبوالنس به مرکز سوانح سوختگی بيمارستان امام رضا 

گر نيز در بيمارستان مشهد بستری  نفر دی10 نفر از افراد صدمه دیده مرخص شدند و 6: غریبی تصریح کرد



 168

 .هستند
هنوز دليل وقوع این حادثه به صورت دقيق مشخص : مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران تاکيد کرد

 .نيست و بررسی در این زمينه ادامه دارد
 48خط لوله تا هم اکنون اوضاع به طور کامل در دست کنترل است و جریان گاز در این : غریبی همچنين تاکيد کرد

از ظرفيت توليد ) خانگيران(پاالیشگاه شهيد هاشمی نژاد . ساعت آینده روال عادی خود را از سر خواهد گرفت
 ميليون متر مکعب گاز طبيعی برخوردار است که در شرایط فعلی ظرفيت توليد گاز در این واحد 55روزانه 

 . درصد کاهش یافته است50 تا 40پاالیشگاهی حدود 
قوع این حادثه در خطوط تامين خوراک گاز این پاالیشگاه، بحران کمبود گاز طبيعی در سه استان شرقی با و

خراسان شمالی، رضوی و جنوبی ایجاد شده به طوری که هم اکنون گاز تعداد زیادی واحدهای صنعتی و 
 .فراهم شودکارخانجات این استانها قطع شده است تا امکان تامين گاز بخش های خانگی و تجاری 

همچنين با هماهنگی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی گاز مورد نياز برخی از نيروگاه های برق این استان ها 
قطع شده است که هم اکنون این نيروگاه ها از سوخت مایع و فرآورده های نفتی برای توليد برق استفاده 

 .می کنند
تان ها تاکنون خوراک اصلی سه واحد نيروگاهی به طور کامل از  نيروگاه برق واقع در این اس5در حال حاضر از 

سوخت مایع تامين می شود و پيش بينی شده تا ساعات آینده امکان تامين گاز مورد نياز این نيروگاهها فراهم 
 .شود

 
 انفجار خط لوله انتقال گاز سرخس به مشهد

 
خط لوله انتقال گاز پاالیشگاه هاشمی نژاد : ت  شهریور امده اس21به گزارش خبرگزاری دولتی مهر در تاریخ 

 .سرخس به مشهد بر اثر برخورد بيل مکانيکی دچار انفجار شد که تلفاتی را نيز به بار آورد
به گزارش خبرنگار مهر، یک بيل مکانيکی که در محل مشغول فعاليت بود به لوله گاز برخورد کرد که همين امر 

 .چی انتقال گاز پاالیشگاه شهيد هاشمی نژاد سرخس به مشهد شد این30موجب انفجار در خط لوله 
خبرنگار مهر کسب اطالع کرد بر اساس اخبار اوليه دو نفر در این انفجار جان خود را از دست داده اند و تعدادی 

 .کارگر حاضر در محل نيز زخمی شده اند

 
 :يلنا مدير عامل شرآت مهندسي و توسعه گاز در گفت وگو با ا-خبر فوري

  نفر زخمي در حادثه انفجار خط لوله هاشمي نژاد16 نفر آشته و 4

 
انتقال گاز توسط دو خط ديگر تامين شده است و در خراسان رضوي و خراسان جنوبي با قطع گاز مواجه نيستيم 

منطقه رخ نداده ،نيروگاه ها نيز در اين منطقه با تمام توان در حال دريافت گاز هستند از اين رو قطع برق نيز در  
 .است 

 نفر زخمي 16 نفر آشته و 4در اثر وقوع انفجار در خط لوله دريافت گاز پااليشگاه هاشمي نژاد سرخش به مشهد 
 .شدند

بر : مدیر عامل شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران ضمن اعالم مطلب فوق در گفت وگو با خبرگزاري ايلنا افزود
 نفر 6 زخمي 16 نفر از هموطنان آشته شده اند و از 4رضوي در اين حادثه اساس اعالم پزشكي قانوني خراسان 

 .نفر همچنان در بيمارستان هستند10ترخيص شده اند و 
 . نفر از اين افراد توسط اورژانس هوايي در حال اعزام به تهران هستند5عليرضا غريبي ادامه داد آه البته 
ز توسط دو خط ديگر تامين شده است و در خراسان رضوي و خراسان انتقال گا: او درباره وضعيت انتقال گاز گفت
 .جنوبي با قطع گاز مواجه نيستيم

نيروگاه ها نيز در اين منطقه با تمام توان در حال دريافت گاز هستند از اين رو قطع برق نيز در منطقه رخ : او گفت
 .نداده است

 .ر لوله برقرار خواهد شد روز آينده خط ترميم شده و جريان گاز د2در : او گفت
برخورد : او در پاسخ به اين سئوال آه آيا علت انفجار برخورد بيل مكانيكي به لوله گاز بوده است يا خير گفت

در ضمن بررسي ها .  سنگ بست دليل بروز اين اتفاق است– اينچ سرخس 48ماشين آالت اجراي پروژه خط لوله 
 .در اين خصوص ادامه دارد

 
 و زخمی در انفجار لوله گاز سرخس به مشهدده ها کشته 

 
 برخورد بيل مکانيکی با خطوط لوله گاز پاالیشگاه هاشمی نژاد سرخس به مشهد باعث کشته و –دویچه وله 
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 حلقه از چاه های نفت مناطق مرکزی ایران نيز به طور موقت ٨در پی این آتش سوزی . زخمی شدن ده ها تن شد
 .نداز مدار توليد گاز خارج شد

بر اثر برخورد یک )  شهریور١٩( صبح روز جمعه ١١این حادثه ساعت ) ایرنا(به گزارش خبرگزاری دولتی ایران 
 اینچی که از پاالیشگاه هاشمی نژاد سرخس، گاز ترکمنستان را به مشهد ۴٨دستگاه بيل مکانيکی با خط لوله 

 .انتقال می دهد، رخ داد
در این حادثه دو . ود که بر اثر آن منطقه ای به شعاع دو کيلومتر در آتش سوختبنابر گزارش ایرنا، انفجار به حدی ب

دستگاه مينی بوس، دو دستگاه لودر، یک دستگاه پيکان باری و تعدادی وسائط نقليه دیگر، کامال در آتش سوختند 
 .و یک دستگاه کمپرسی صدمه دید

 نفر ٢۵ شمار افراد مشغول به کار در محل حادثه مجيد بورجارزاده، رئيس روابط عمومی شرکت ملی گاز ایران،
 کارگر و مهندس مشغول  ٣۶ اما خبرگزاری دولتی ایرنا به نقل از شاهدان نوشته است، در کانون انفجار . اعالم کرد

کار بودند و در همان لحظه انفجار شش تا هفت کارگر دچار چنان سوختگی شدند که اجساد آنها قابل شناسایی 
 تن به بيمارستان امام رضا در  ٢٠ ادی حدود شش تا هفت تن دیگر هم با بالگرد به مشهد انتقال یافتند وتعد. نبود

 .گفته شده مسوول پروژه هم جزو کشته شدگان است. مشهد منتقل شدند
کيلومتری محل وقوع حادثه در روستای  ۶۵  بنا بر این گزارش، قدرت انفجار به حدی بود که شعله های آتش در 

 .گنبدلی سرخس مشاهده شد
 درصد کاهش پيدا کند و در استان های ۵٠ تا ۴٠انفجار و آتش سوزی باعث آن شد که توليد گاز در این پاالیشگاه 

 .خراسان شمالی، رضوی و جنوبی بحران کمبود گاز طبيعی ایجاد شود
ز مدار توليد گاز خارج شده اند،  حلقه از چاه های نفت مناطق مرکزی نيز ا٨از سوی دیگر در پی این آتش سوزی، 

در نتيجه به دليل استفاده نيروگاه های برق از سوخت مایع و فرآورده های نفتی، تامين مواد اوليه نيروگاه های برق 
 .و برق رسانی در این سه استان نيز به مشکل برخورده است

 تناقض در اظهار نظر مسئوالن
 و مدیر عامل شرکت ملی گاز ایران،  با اشاره به تالش برای از از سویی دیگر جواد اوجی، معاون وزیر نفت

 ساعت آینده، متذکر شد که گاز هيچ نقطه ای از کشور بر ٣۶ تا ٢۴سرگيری انتقال گاز از خطوط آسيب دیده ظرف 
 .اثر این آتش سوزی قطع نشده است

رستان های مشهد خبر داد و اعالم کرد  نفر زخمی به بيما١٠وی بدون اشاره به تعداد کشته  شده ها، از انتقال 
 .وضعيت در منطقه حادثه به حالت عادی برگشته و تحت کنترل است

 نيروگاه شرق کشور تا ۶این در حالی است که مدیر کل دفتر پشتيبانی فنی توليد توانير کشور از قطع شدن گاز 
 .ساعات آینده روز خبر داده است

 نيروگاه برق شيروان، قائن، توس، شریعتی، ۶جار با بيان اینکه هم اکنون حسن منصوری در ساعات اوليه این انف
با اعالم شرکت ملی گاز مبنی بر قطع گاز : فردوسی و نيشابور به شبکه ملی گاز متصل هستند، تصریح کرد

 .نيروگاه ها، کميته ای در توانير برای تامين سوخت این واحدها تشکيل شده است
 ادله گاز با ارمنستانیک هفته پس از وعده مب

هفته گذشته، مصطفی کشکولی معاون مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران، با تاکيد بر اهميت اجرای این خط 
فاز دوم خط لوله واردات گاز «انتقال گاز به عنوان یکی از طرح های ضروری شرکت ملی گاز ایران گفته بود 

را می شود و با اتصال به خطوط انتقال شمال  سنگ بست خراسان رضوی اج–ترکمنستان در مسير سرخس 
 ».شرق کشورمان، ظرفيت جدیدی برای واردات گاز از این کشور ایجاد خواهد شد

از سوی دیگر غریبی، مدیر عامل شرکت مهندسی و توصعه گاز ایران نيز خبر داده بود که فاز دوم خط انتقال گاز 
 .يليارد ریال اجرا می شود م١٨٠٠ایران ـ ترکمنستان با اعتباری افزون بر 

با گذشت کمتر از یک هفته از اظهار نظر مسئوالن درباره اهميت این پروژه، خبر انفجار در همان مسير و کشته و 
 .زخمی شدن پيمانکاران آن، پرسش هایی درباره ایمنی حریم خطوط لوله در رسانه ها ایجاد شده است

 آیين نامه ایمنی حریم خطوط گاز
ایمنی «در این قوانين بر . ایران تابع قوانينی است که نقض کنندگان آن مورد پيگرد قانونی قرار می گيرندصنایع گاز 

ساکنين و یا کاربران ابنيه و تاسيسات و اراضی اطراف خطوط لوله و تاسيسات شرکت ملی گاز و به حداقل 
 .تاکيد شده است» رساندن خسارات ناشی از نشت گاز، انفجار، آتش سوزی

در آیين نامه ایمنی شرکت ملی گاز آمده است که رعایت مقررات حریم در انتخاب فاکتورهای طراحی متناسب با 
انواع مسيرهای خطوط انتقال ضروری است و روابط عمومی شرکت موظف است پس از مشخص شدن مسير 

 .خطوط لوله اصلی را جهت آگاهی عمومی اعالم نماید
ی به مردم در مورد مقررات حریم و خطرات ناشی از انفجار خطوط انتقال گاز برای این آیين نامه بر اطالع رسان

 .متجاوزین به حریم تاکيد کرده است

 توليد داريم اما به بحران نزديكيم : عضو سنديكاي آارگران نيشكر هفت تپه

 
 زماني آه در صنعت قند و تا:    نوشته است 89 شهریور 21ایلنا در تاریخ/ به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران 

شكر مشكل فرسوده  بودن ماشين آالت، پايين بودن تعرفه واردات و نيز تبعات ناشي از آزادسازي قيمت حامل هاي 
 .انرژي وجود داشته باشد، آارخانه هاي توليد آننده داخلي نياز به حمايت جدي دولت دارند

 بودن تعرفه واردات شكر و ساختار فرسوده خطوط توليد به دليل پايين: يك فعال آارگي در صنعت شكر مي گويد
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شكر با اجراي قانون هدفمندسازي يارنه ها، آارخانه هاي توليد آننده شكر در ايران تعطيل و درنتيجه هزاران آارگر 
 .شاغل در اين صنعت بيكار خواهند شد

هرچند در سال گذشته به : نا گفترضارخشان، عضوسنديكاي آارگران نيشكر هفت تپه در گفتگو با خبرنگار ايل
دليل افزايش جهاني بهاي شكر خام، فروش توليدات آارخانه هفت تپه نسبت به گذشته مطلوب ارزيابي مي شود 

اما در شرايط آنوني صنايع قند و شكر ايران تنها با آمك سياست هاي حمايتي دولت قادر به ادامه فعاليت 
 .هستند

مشكالت آارخانه هاي توليد شكر، به فرسودگي ماشين آالت و دستگاه هاي توليد يكي از مهمترين : وي مي گويد
بازمي گردد بطوري آه اين موضوع باعث پايين آمدن بهروري وافزايش هزينه تمام شده توليد در آارخانه هاي شكر 

 .داخلي شده است
نوان يكي از پروژه هاي مهم و بزرگ تنها در آارخانه نيشكر هفت تپه آه از آن به ع: اين فعال آارگري يادآورشد

 سال پيش بصورت دست دوم و 60صنعت نيشكر ايران ياد مي شود؛ تمامي دستگاه ها و ماشين آالت در حدود 
 .مستعمل از هلند خريداري و به ايران منتقل شده اند

هر : ران نامبرد و افزودوي همچنين از پايين بودن تعرفه هاي واردات به عنوان يكي ديگر از مشكالت صنايع شكر اي
چند در يكي دو سال گذشته به دليل نوع نگاه مديريت وضع آارخانه نيشكرهفت تپه بهبود پيدا آرده است اما در 
 .طي اين مدت آارخانه هاي قند و شكر متعددي چون قند دزفول و توسعه نيشكر خوزستان دچار بحران شده اند

د سال گذشته تاآنون آارخانه هاي توليد شكر به ناچار مجبور شده اند تا به دليل اين فشارها از چن: رخشان افزود
در رقابت با وارد آنندگان شكر خام و براي جلوگيري از خطر تعطيلي متحمل ضرر و زيان شده و محصوالت خود را 

 .زير قميت تمام شده بفروشند
 تومان 100آارخانه نيشكر هفت تپه با آه در نتيجه ادامه يافتن اين وضع تنها در سال گذشته : وي مدعي شد

 . تومان فروخته است900ضرر در هر آيلو، شكر توليد شده خود را به قيمت 
 .به باور رخشان درصورت اجراي قانون هدف آردن يارنه ها نيز وضع صنعت قند و شكر ايران بدتر خواهد شد

گر صنايع غدايي بيشترين مصرف آب، برق، گاز و اين فعال آارگري بايادآوري اينكه صنعت توليد نيشكر در ميان دي
در صورت آزاد سازي قيمت مواد اوليه آارخانه هاي توليد آننده قند : گازوئيل و ديگر حامل هاي انرژي را دارد؛ گفت

 .و شكر و آارگران آنها با موج جديد تعطيلي و بيكاري مواجه خواهند بود
 بودن ماشين آالت، پايين بودن تعرفه واردات و نيز تبعات ناشي از  تا زماني آه مشكل فرسوده: رخشان تصريح آرد

آزادسازي قيمت حامل هاي انرژي وجود داشته باشد، آارخانه هاي توليده آنند شكر نياز به حمايت جدي دولت 
 .دارند

:  آرد و گفتبا اين حال رخشان بر بهبود سافتن وضع آارگران نيشكر هفت تپه در مقايسه با چند سال اخير تاآيد
صرفه نظر از مثبت بودن نگاه مديريت آارخانه، به دليل تامين شدن آب مورد نياز براي زمين هاي آشاورزي پيش 

 . هزار تن شكر خام توليد شود60بيني مي شود آه امسال در هفت تپه تا 
نيشكر زمين هاي توليد شكر در هفت تپه از نيمه دوم مهرماه و هم زمان با برداشت محصول : وي يادآورشد

 .آشاورزي آغاز خواهدشد و تا ارديبهشت ماه سال آينده ادامه خواهد يافت
به گفته رخشان گرچه ميزان توليد شكر آارخانه هفت تپه در مقايسه با سال گذشته بهبود يافته است اما به 

 .دارد ميليارد توماني اين آارخانه به دستگاه هاي مختلف، هنوز مشكل وجود 120دليل بدهي 
 هزار آارگر نيشكر هفت تپه پس از 5به دليل همين مشكالت : عضو سنديكاي آارگران نيشكر هفت تپه افزود

گذراندن موج تعديل هاي مربوط به بازنشستگي و لغو قرارداد و نيز محروم شدن از حق انجام آار درساعت اضافه  
 .هنوز حقوق ناچيز خود را با تاخير جزئي دريافت مي آنند

 
 صادف شكر ايراني با واردات ت

 
 به رغم اعتراض مديران آالن    : نوشته است 89 شهریور 21ایلنا در تاریخ/ به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران 

آشوري به واردات بي رويه، هنوز شكر وارداتي گلوي وارد آنندگان اين محصول را شيرين و آام توليدآنندگان 
 . درصد رشد داشته است110 شكر در چهار ماه نخست امسال بيش از واردات/ وطني را تلخ مي آند

شكر هم از آن نوع محصوالتي  است آه جايگاهي ويژه در ويترين آاالهاي آشاورزي ايران دارد؛ البته اين ويژه 
رو بلكه از اين . بودن نه به آن خاطر است آه شكر ايراني نامي بزرگ را در بازار جهاني از آن خود آرده است

مي گويند شكر ايراني محصولي ويژه است آه در چند سال گذشته به دليل تصادف با برنامه هاي اقتصادي مردان 
يعني امروز همه . البته حتما شما نيز ماجراي شكر را مي دانيد. دولتي تا حد بسيار زيادي زمين گير شده است

ر چند سال گذشته چه باليي بر سر شكر آمده فعاالن اقتصادي و شايد همه شهروندان بارها شنيده اند آه د
 نه 85اين تلخي اما تا حدي است آه از سال . است و چكونه واردات، آام شيرين اين محصول را تلخ آرده است

تنها شكر ايراني را در بازار گوشه نشين آرد بلكه اشتغال را نيز در اين صنعت به حاشيه راند و به عبارتي آارگران 
در . اين اما پايان ماجرا نيست. د شكر نام خود را به اجبار در ليست بدهكاران اقتصاد ايراني نوشتندسناريوي تولي

حال حاضر نيز واردات شكر با وزني زياد روي دست اقتصاد ايراني بار مي شود و همچنان فعاالن صنعت شكر از 
 را از ياد نبرده 85ران زلزله شكر در سال بدون شك هنوز اقتصاد اي. شيوع دوباره واردات اين محصول نگران هستند

در اين سال براي نخستين بار در طول تاريخ بيش از يكصد ساله توليد شكر در ايران بيش از دو ميليون و . است
 85در سال .  هزار تن شكر وارد آشور شد و توليد داخلي اين محصول را دچار بزرگترين نزول تاريخي خود آرد481
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 هزار تن شكر در ايران توليد مي شد اما بر اساس آخرين برآوردهاي موجود اين ميزان 258 و معادل یک ميليون
چنين اتفاقي از سوي آارشناسان اقتصادي با عنوان بزرگترين .  هزار تن آاهش يافت450 به 88توليد در سال 

عت شكر ايراني نبود بلكه شعبده بازي اقتصادي نيز نام گرفته است؛ منتهي شعبده اي آه جان تازه اي براي صن
البته هنوز صاحب نظران اقتصادي نمي توانند تحليل مناسبي براي چرايي اين . اين صنعت را دچار ضعف مفرط آرد

اتفاق ارايه دهند و با تعجب از واردات زدگي اقتصاد ايران سخن مي گويند آه تا به حال به نظر مي رسد بيش از هر 
نكته جالب ماجرا اما اينجا است آه نه تنها موانع در برنامه  هاي . بار شده استحوزه اي بر گريبان صنعت شكر 

اقتصادي براي جلوگيري از افت صنعت شكر تشديد نشده اند بلكه از سوي ديگر موانع موجود نيز براي آوار واردات 
 تعرفه 80غاز دهه اطالعات موجود نشان مي دهد آه در آ.  حذف شده اند85بر سر اين صنعت، مخصوصا در سال 

 تعرفه 84 درصد تعيين شده بود اما بالفاصله در سال 150 درصد و تعرفه واردات شکر سفيد 100واردات شکر خام 
 يك بار ديگر تعرفه واردات 85همچنين در آغاز سال .  درصد کاهش یافت50 درصد به 150واردات شکر سفيد از 

 85 دليل سياست هاي حمايتي دولت ميزان توليد شکر در سال تا پيش از اين به.  درصد آاهش يافت20شكر به 
 ساله به رخ 40 هزار تن رسيده بود آه اين رقم بيشترين رقم توليد شكر را در يك تاريخ 258به یک ميليون و 

در چند سال گذشته اما بارها مسئولين اقتصادي از آنترل واردات شكر سخن گفته اند ولي در نهايت . مي آشيد
م اعتراض حتي مديران آالن آشوري به واردات بي رويه به نظر مي رسد هنوز شكر وارداتي گلوي وارد به رغ

گزارش هاي موجود نشان مي دهد آه . آنندگان اين محصول را شيرين و آام توليدآنندگان وطني را تلخ مي آند
 درصد 110ل گذشته بيش از ميزان واردات قند و شكر در چهار ماه نخست سال جاري نسبت به مدت مشابه سا

 هزار تن قندو شكر از نيشكر تصفيه نشده بدون مواد خوش بوآننده 541طي اين مدت بيش از . رشد داشته است
 درصد از ارزش 1.17 از وزن و 3.68 ميليون دالر به ايران وارد شده آه اين ميزان واردات 216يا رنگ آننده به ارزش 

همچنين مقايسه اين آمار با واردات قند و شكر در . خست سال جاري بوده استآل واردات ايران طي چهار ماه ن
 . درصدي در ارزش اين واردات دارد110 درصدي در وزن و 61چهار ماه نخست سال گذشته حاآي از رشد 

جالب اينجا است آه امسال برخالف پيش بيني ها قيمت جهاني شكر آاهش چنداني نداشته و اين مساله مانع 
 درصد رشد آنوني، 110در غير اين صورت حتما بسيار بيشتر از . د واردات شكر به داخل آشور شده استتشدي

آيا به نظر شما واردات از اين پس مجالي براي تنفس . واردات شكر صنعت توليد اين محصول را نمك گير مي آرد
 توليد شكر در ايران باقي مي گذارد؟

 گزارش علي پيرولي

 
 تصميم ها تصويب شد؛بر اساس آخرين 

 هر آيلووات برق صنعتي هشتاد تومان /  تومان670بنزين آزاد، 

 
/  تومان مي شود670 بنزين آزاد  : نوشته است 89 شهریور 21ایلنا در تاریخ/ به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران 

اد خودرو داشته باشند تنها خانوار هر تعد/ هر ليتر بنزين سهميه اي معادل با چهارصد تومان تعيين شده است 
 .هر آيلووات برق صنعتي هشتاد تومان تعيين شده است/ معادل سهميه يك خودرو را دريافت مي آند

 . تومان براي هر ليتر بنزين آزاد پس از هدفمندي يارانه ها قوت گرفت670احتمال تصويب قيمت 
ح تحول اقتصادي در دست بررسي است، گفته به گزارش ايلنا، در حالي آه گزينه هاي مختلفي در آارگروه طر

 تومان براي هر ليتر بنزين آزاد از احتمال قوي تري برخوردار است و ظاهرا بنزين آزاد با 670مي شود تصويب قيمت 
 . تومان راهي بازار مي شود670همين 

بر اين اساس .  يافتگفته مي شود پس از هدفمندي يارانه ها سهميه بندي بنزين با شرايط جديدي ادامه خواهد
قيمت هر ليتر بنزين سهميه اي معادل با چهارصد تومان تعيين شده است آه مقرر است در قالب طرحي به خانوار 

 .تعلق گيرد
در اين حالت . به اين ترتيب دارا بودن بيش از يك خودرو نمي تواند متضمن دريافت سهميه بيشتري از بنزين باشد

 .اختيار داشته باشند تنها معادل سهميه يك خودرو را دريافت مي آندخانوار هر تعداد خودرو در 
اين در حالي است آه پيش از اين . اين اقدام به منظور جلوگيري از بروز اشكال در بازار خودرو صورت مي گيرد

نها سهميه بنزين به خوردوها تعلق مي گرفت و بررسي ها نشان مي دهد انبوهي وانت و خودروي بدون فعاليت ت
 .براي بهره مندي صاحبان آنها از سهميه خودرو خريد و فروش شده است

 .بر اين اساس گفته مي شود تعيين قيمت برق نيز مراحل نهايي خود را پشت سر مي گذارد
قيمت هر آيلووات برق آشاورزي معادل با شصت تومان و قيمت هر آيلووات برق صنعتي معادل هشتاد تومان 

 .تعيين شده است
اين ارقام پس از تصويب نهايي در آارگروه هدفمندي . تومان خواهد بود120مت هر آيلووات برق خانگي نيز قي

 .يارانه ها و هيات دولت ابالغ خواهد شد
صادق . برخي از حاضران در آابينه زمان نهايي اجراي طرح هدفمندي يارانه ها را اول مهر ماه اعالم آرده اند

 24ن اجتماعي نيز پيش تر اعالم آرد آه بر اساس تصميمات اتخاذ شده مقرر است تنها محصولي وزير رفاه و تامي
 .ساعت قبل از اجراي طرح هدفمندي يارانه ها، اين خبر به صورت رسمي اعالم شود
محمد رضا فرزين سخنگوي . اين اقدام به منظور جلوگيري از بروز مشكالت پيش از اجراي طرح اتخاذ شده است

 .ح تحول اقتصادي نيز پيش تر از نهايي شدن قيمت بنزين در آارگروه خبر داده استآارگروه طر
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 واردات بنزین و سهم ویژه صادق محصولی و دوستان از درآمدهای آن

 
هر زمان که در باره فعاليت های غير :  شهریور خبر داداند 21نزدیک به جناح اصالح طلبان در تاریخ خبرنگاران سبز 
و البته آخرين ( که پرسشی به ميان می آمد، نهاد های امنيتی مانع از بحث درباره آن می شدند قانونی اين شب

ما : اظهار نظر محصولی درباره درآمدهای نجومی وی خطاب به نمايندگان مجلس به اين جمله ختم شد
 ! )نگهداری می کنيمسرمايه های کسب شده خود را به عنوان امانت تا زمان ظهور امام زمان و تقديم به ايشان 

پس از تحريم صدور بنزين به ايران، حکومت اسالمی اعالم کرد کشور در کوتاه ترين زمان ممکن در توليد بنزين 
در آن هنگام کارشناسان اقتصادی با دشوار . خودکفا شده و خود را از وابستگی به واردات سوخت رها خواهد کرد

نوع فعاليت واحدهای پااليشگاهی و هم چنين ضرورت سرمايه گذاريهای دانستن اين امر به دليل نياز به تغيير 
 .عظيم چنين ادعايی را مورد ترديد قرار دادند

اما هفته گذشته دولت احمدی نژاد اعالم کرد که سرانجام وابستگی به واردات سوخت پايان يافته و ايران درتوليد 
 انتشار گزارشی نشان داد واردات سوخت در پنج ماهه  از سوی ديگر، گمرک ايران با. بنزين خودکفا شده است

 درصد افزايش يافته و ناخواسته رشته های ١٣۵نخست سال جاری نسبت به مدت زمان مشابه در سال گذشته 
 .بافته از دروغ دولت را پنبه کرد

ت پرده واردات بتزين کارشناسان اقتصادی ايران سبز در گزارشی اعالم کرده اند مهمتر از اين رويداد، واقعيت پش
به کشور است که نمايانگر عمق فساد و تباهی در دولت حاکم تلقی می شود و مافيای قدرت دير يا زود بايد در 

 .پيشگاه ملت ايران پاسخگو باشند
بررسی های مستند کارشناسان اقتصادی ايران سبز نشان می دهد شبکه تجارت بنزين که زير نظر صادق 

د حاکم مطلق بازار سوخت محسوب می شود و طی برنامه ای که اخيرا و به بهانه دور زدن محصولی فعاليت دار
 .تحريمها به اجرا درآمده، بار ديگر صدها ميليون دالر از رانت های اقتصادی را نصيب خود ساخته است

ای امنيتی قلمرو اين شبکه با سالها سابقه فعاليت در اين زمينه، به دليل دارا بودن مناسبات ويژه با مقامه
فعاليت خود را در استان های مرزی کرمانشاه، آذربايجان غربی و کردستان قرار داده و در تمام اين ساليان 

عمده ترين صادر کننده بنزين قاچاق از ايران به کشورهای همسايه تلقی می شد و هر زمان که در باره 
( د، نهاد های امنيتی مانع از بحث درباره آن می شدند فعاليت های غير قانونی اين شبکه پرسشی به ميان می آم

و البته آخرين اظهار نظر محصولی درباره درآمدهای نجومی وی خطاب به نمايندگان مجلس به اين جمله ختم 
ما سرمايه های کسب شده خود را به عنوان امانت تا زمان ظهور امام زمان و تقديم به ايشان نگهداری : شد

سود ناشی از فعاليت های اين شرکت ساالنه صدها ميليون . يگيری ها هرگز به سرانجامی نرسيدو پ! ) می کنيم
 .دالر تخمين زده می شود

بر اساس اين گزارش در حالی که مقام های حکومت سعی در نشان دادن خودکفايی در توليد سوخت دارند و در 
 ميليارد دالری از ۴تند، چندی پيش بودجه ای عين حال مخفيانه در پی خريد بنزين از شرکت های متفرقه هس

انجام اين اقدام همانگونه . حساب ويژه دولت برای تامين بنزين اختصاص يافت تا ذخيره سوخت کشور افزايش يابد
که پيش بينی می شد بالفاصله بر عهده شرکت تحت اختيار صادق محصولی قرار گرفت و او نيز ضمن انعقاد 

 درصد مبلغ قرار داد را نصيب ٣٠فروش بنزين در ترکيه و پاکستان سود نامشروعی معادل قراردادی با دو شرکت 
 .خود و همکارانش ساخت

 امرداد ماه گذشته به امضاء رسيد با استفاده از ارزهای سوبسيددار دولتی انجام شد، اما ٢١اين قرار داد که در 
صرف کنندگان بر اساس قيمت بدون سوبسيدی فروش آن به شرکت پخش فراورده های نفتی برای تحويل به م
 .محاسبه می شود که نرخ آن را دولت به زودی اعالم خواهد کرد

 درصد سود حق معامله برای شبکه تحت فرمان صادق محصولی از ٣٠بر اساس محاسبه کارشناسان اقتصادی 
اب از سوی شهروندان کل قرار داد، حداقل سهم معين شده برای آن شبکه است که مجموع اين اختالف حس

 .پرداخت و نهايتا به حساب مافيای اقتصادی واريز می گردد
به نظر می رسد عليرغم ادعای مقام های دولتی ايران برای کاستن از فشار تحريم ها، آنها عمال چنين فرصتی را 

د متالطم ايران را برای افزايش اندوخته حساب های شخصی خود مورد سوء استفاده قرار داده و بار سنگين اقتصا
 .بر شانه های مردم محروم سنگين تر می کنند

 
 ایران واردات ميوه، گوشت، برنج و گندم را ممنوع کرد

 
 مقامات ایران کاهش واردات را به عنوان راهی برای مقابله با تحریم های اقتصادی عنوان کرده اند

گانی ایران به درخواست وزارت جهاد کشاورزی، در پی تالش دولت ایران برای محدود کردن واردات،وزارت بازر
 .واردات بيست قلم کاالی کشاورزی را ممنوع کرده است

وزارت جهادکشاورزی فهرست بلندی از کاالهای وارداتی را در اختيار وزارت بازرگانی قرار داده و از این وزارتخانه 
 .خواسته تا مانع از ورود این کاالها به ایران شود

 قلم ۶٠که صادق خليليان وزیر جهادکشاورزی به مهدی غضنفری وزیر بازرگانی فرستاده، بيشتر از در نامه ای 
 قلم از این کاالها را در فهرست کاالهایی قرار داده که واردات آنها تا ٢٠کاالی کشاروزی بوده اما وزارت بازرگانی 
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 .اطالع ثانوی به ایران ممنوع است
وزیر بازرگانی ممنوعيت واردات “ ایسنا گفته که –ی به خبرگزاری دانشجویان ایران بابک افقهی معاون وزیر بازرگان

 ”.اقالم کشاورزی غيرضروری را ابالغ کرده است
کاالهایی که در فهرست ممنوعه وارد شده اند عبارتند از گوشت گاو، تخم مرغ، تخم پرندگان، عسل طبيعی، 

 سبزیجات سيرگونه، سيب، گالبی، به، زردآلو، گيالس، آلبالو، هلو، گندم، برنج، پياز، موسير و سير، تره فرنگی و
 .ميوه های سخت پوست، انواع کمپوت، ميوه های خشک شده و انواع پوست مرکبات و ميوه ها دیگر

 قلم کاالی دیگری که وزیر جهادکشاورزی در نامه خود به وزیر بازرگانی به آنها ۴٠برای “آقای افقهی می گوید که 
 ”. کرده است و واردات آنها ممنوع نشده، مجوز واردات آنها را باید وزارت جهادکشاورزی بدهداشاره

بر اساس برنامه چهارم توسعه که بخشی از آن همچنان دارای اعتبار است، دولت نمی تواند مانع از واردات 
لت می گوید که ممنوعيت کاالها شود و سياست های وارداتی باید با استفاده از تعرفه ها اجرا شود اما دو

 .واردات را بر اساس قانونی اجرا می کند که در باره افزایش بهره وری است
بنابر برنامه تازه ای که از سوی دولت تهيه شده است، کاالهای وارداتی به سه دسته، ضروری، زاید و مضر 

 .حدود و ممنوع خواهد شدتقسيم شده اند و واردات کاالهایی که در فهرست زاید و مضر قرار بگيرند، م
در سالهای گذشته واردات کاالها به خصوص کاالهای کشاورزی به حدی زیاد بوده که بسياری از توليدات داخلی 

 .روی دست کشاورزان باقی می ماند و این کار با انتقادهای فراوانی در داخل مواجه بود
بنابر گزارش سال . کشاورزی دو برابر شده استگزارشها نشان می دهد که در چهار سال اخير واردات کاالهای 

 ميليون دالر بوده اما این رقم در سال گذشته ١۶۶ واردات کاالهای کشاورزی حدود سه ميليارد و ١٣٨۵
 .خورشيدی به شش ميليارد دالر رسيده است

 .ت در نظر بگيرددولت ایران بعد از گسترش تحریم ها عليه این کشور، سعی کرده محدودیت هایی را زمينه واردا
من نسبت به مسئله  مدیریت واردات به “: آیت اهللا علی خامنه ای رهبر ایران نيز حدود یک ماه پيش گفته بود

من نمی گویم واردات متوقف بشود؛ چون یک جاهائى الزم . دولتى ها سفارش کردم، االن هم تأکيد می کنم
                   ً                             یک جائى واردات مطلقا  نباید بشود؛ یک جاهائى باید . ت بشوداست که واردات انجام بگيرد؛ اما واردات باید مدیری

 ”.انجام بگيرد
او با اشاره به اینکه مقامات دولتى به او گفته اند که قوانينى که مجلس تصویب کرده، به آنها اجازه نمی دهد 

نى وجود دارد که دولت         ً      اگر واقعا  قانو. من خواهش می کنم این قضيه را حل کنند“: جلوى واردات را بگيرند؛ افزود
 ”. را از جلوگيرى از واردات منع می کند، این قانون را اصالح کنند؛ جورى باشد که واردات مدیریت بشود

وزارت بازرگانی اعالم کرده برای حل این مشکالت در حال تهيه برنامه ای است و در آن، فهرستی از کاالهای 
 .مجلس ارائه خواهد دادضروری و غيرضروری و زاید را برای تصویب به 

 تفاهمنامه مدیریت واردات
ده روز پيش وزارتخانه های بازرگانی و صنایع و معادن تفاهم نامه ای برای مدیریت واردات و جلوگيری از ورود 

 .کاالهای بی کيفيت امضا کردند
رت نياز شيوه نامه ها و بر اساس این تفاهمنامه کميته ای کنترل واردات کاالها را به عهده خواهد داشت و در صو

 .مصوبات را اصالح خواهد کرد
این کميته که دبيرخانه اش در موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتی مستقر خواهد بود، متشکل از معاون امور 

صنایع و اقتصاد وزارت صنایع و معادن، رئيس کل سازمان توسعه و تجارت ایران و رئيس سازمان استاندارد و 
 .ی ایران استتحقيقات صنعت

در بخشی از این تفاهمنامه آمده است که وارد کنندگان باید پيش از ثبت سفارش به گرفتن کد کاال از مرکز ملی 
 .کد کاال، ایران کد و سپس مجوز از موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتی ایران اقدام کنند

يفی اعالم شده از سوی موسسه استاندارد را بر اساس این تفاهمنامه، وزارت بازرگانی نام و کد کاالهای غير ک
در فهرست منفی دائمی واردات قرار داده و تغيير وضعيت این کاال ها تنها با اعالم این موسسه امکانپذیر خواهد 

 .بود

 
مهلت دوماهه استاندار یزد به سازمان ها برای : در جلسه شورای اداری عنوان شد

 جداسازی کارمندان زن و مرد

 
 استاندار يزد به اهميت اجراي    : نوشته است 89 شهریور 21ایلنا در تاریخ/ ش خبرگزاری دولتی کار ایران به گزار

اين طرح ابتدا بايد در ادارات استان اجرا شود و زنان آارمند از : طرح عفاف و حجاب در جامعه تاآيد آرد و گفت
 .تمردان جدا شوند آه اين آار در استانداري يزد آغاز شده اس

به گزارش ایلنا، محمدرضا فالح زاده با بيان اينكه اين طرح در شوراي فرهنگ عمومي اين استان تصويب شده 
قرار است در گام اول از ادارات دولتي شروع آنيم پس از آن در ساير ارگان هاي غير دولتي نيز طرح اجرا : گفت

 .مي شود
اين فرصت دو ماهه به ادارات از االن داده :  تاآيد آردوي آه در جلسه شوراي اداري استان يزد سخن مي گفت،

 .مي شود تا نسبت به جداسازی خانم ها و آقايان آارمند خود اقدام کنند
پس از اين فرصت دو ماهه معاون سياسي امنيتي، مديرآل سياسي، مديرآل اجتماعي : استاندار يزد تاآيد آرد

 . داشت تا نسبت به اجراي آن بررسي نظارت داشته باشندو بازرسي استانداري از ادارات بازرسي خواهند
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اين طرح در مرحله بعدي شامل ساير ارگان هاي غير دولتي هم مي شود اما مصوب شده : او خاطرنشان آرد
 .است آه در گام اول در ادارات دولتي اين آار را انجام دهيم

االن در : راحتي در اتاق هاي جداگانه تفكيك آرد گفتاو با بيان اين راهكار آه مي توان خانم ها و آقايان را به 
استانداري اين آار در اآثريت بخش ها به جز يكي دو جا انجام شده آه اين يكي دو جا را هم به زودي اين طرح 

 .اجرا مي شود
حجاب و عفاف آه مخصوص همسران پيامبر و ائمه نيست : وي در توضيح پيرامون ضرورت اجراي اين طرح گفت

 .را و زينب و ام آلثوم و همسر امام و رهبر انقالب و مراجع تقليد آه اشتباه نمي آنند پس ما اشتباه مي آنيمزه
خيلي ها از ما انتقاد دارند ما هم هر آار آه مي آنيم وحي منزل و سنت نيست اشكاالت را به ما : وي افزود

 .مي گويند و تا آنجا آه مقدورات اجازه مي دهد اصالح مي آنيم
وي همچنين خطاب به مديران دولتي خواست تا همكاران خود را از مجموعه افراد متدين، متخصص و دلسوز 

در انتخاب همكاران و مديران زير مجموعه خود و همچنين نيروهايي آه جديد وارد : او تاآيد آرد. انتخاب آنند
 .ر، مديرآل، و معاون خواهند شداينها مديران آينده آساني اند آه در آينده وزي. مي آنيد دقت آنيد

وي همچنين خواستار ساده برگزار شدن جلسات توديع و معارفه، پيگيري اقدامات آينده ادارات بر اساس اهدافي 
آه در شوراي برنامه ريزي تعيين شده، تالش در جهت آاهش هزينه هاي جاري و رسيدگي به مشكالت مردم 

 .توسط ادارات دولتي شد
چرا آه هر چقدر مراجعات . شما بايد بار مالقات مردمي به استانداري را آم آنيد: ران دولتي گفتاو خطاب به مدي

مردم به استانداري از بابت اداره اي زياد باشد نشان دهنده آن است آه آن اداره آمتر به آار مردم رسيدگي 
 .مي آند و تكريم ارباب رجوع در آن اداره به درستي انجام نمي پذيرد

ندار يزد همچنين از اعضاي شوراهاي شهر و روستا خواست تا قانون را رعايت آنند و آار به شوراي تخلفات استا
 .استانداري نكشد

 
  معدنچی در شيلی همچنان زنده به گورند33

 کميته هماهنگی برای ایجاد تشکل کارگری

 
 معدنچی در 33 شيلی فرو ریخت و سقف معدن مس و طالی کوپياپو در1389 مرداد 14 برابر با 2010 اوت 5در 

 کيلومتری سانتياگو واقع شده 725این معدن در کوپياپو در نزدیکی سن خوزه در . اعماق زمين گرفتار شدند
 کيلومتری از ورودی معدن در فضای کوچکی 5 متری از سطح زمين ودر 700این معدنچيان در عمق . است

سقف معدن ناگهان فروریخت و کارگران در فضای . خ داد بعد ازظهر ر2سانحه در ساعت . محبوس شده اند
گردوخاک ناشی از فروریختن سقف معدن در چشمان معدنچيان فرو رفته و . کوچکی در ميان آوار محبوس شدند

معدنچيان تالش می کنند از راه سوراخ دسنگاه تهویه فرار کنند، اما فاصله .  ساعت کور کرده بود6آنان را به مدت 
صاحبان معدن بعد . هویه تا زمين زیاد بوده ونردبانی برای باال رفتن و رسيدن به تهویه وجود نداشته استدستگاه ت

 .از سانحه قبلی موظف شده بودند که در محل کار معدنچيان نردبان کار بگذارند، اما این کار را نکرده بودند
ش از این نيز حوادثی داشته که در  است پيEmpresa Minera San Estebanاین معدن که متعلق به شرکت 

موردی که اخيرا رخ داده بود منجر به مرگ یک معدنچی شده بود و روی هم رفته از لحاظ استاندارد های ایمنی 
 مورد هشدار 42 ، 2008 تا 2004این شرکت معدن کاری تنها بين سال های . محيط کار بسيار ضعيف بوده است
در ماه ژوئيه یعنی همين یک ماه پيش . ر ازسوی مسئوالن دریافت کرده استدر مورد لزوم ایمن سازی محيط کا

به صاحبان معدن هشدار داده شده بود که در مورد مقاوم سازی سقف معدن کوتاهی کرده اند و الزم است هر 
اشی از  به دنبال شکایت خانواده یک معدنچی که بر اثر سانحه ن2007در سال . چه زودتر به این کار اقدام کنند

 بازگشایی شد ، در 2008اما معدن در سال . عدم ایمنی محيط کار در این معدن کشته شده بود، معدن را بستند
 .حالی که همچنان استاندارد های ایمنی در آن رعایت نمی شد

 ای در  روز از حادثه ، در حالی که همه از زنده بودن معدنچيان نااميد شده بودند و حتی در تپه17بعد از گذشت 
 معدنچی کشته شده 33 پرچم به یاد 33نزدیکی معدن طی مراسمی که برای کشته شدگان برگزار کرده بودند 

امدادگران برای برقراری . برافراشته بودند، معدنچيان با ایجاد سر و صدا امدادگران را متوجه زنده بودن خود کردند
معدنچيان از طریق همين . برای آن ها تونل باریکی حفر کردندارتباط با این کارگران و ارسال مواد غذایی و دارویی

یکی از کارگران، .  نفر در پناهگاه زنده ایم33ما : تونل یادداشتی بيرون فرستادند که از زنده بودنشان خبر می داد 
 .ندفرانکلين لوبوس راميرز فوتباليست بازنشسته شيليایی ، یکی دیگر بوليویایی و بقيه هم اهل شيلی هست

 کارگر معدنچی تمام مدت این شب ها و روز های طوالنی و پر از بيم و اميد بيرون از معدن مانده 33خانواده این 
آنان دولت و مسئوالن را متهم به اتالف . همانجا چادر زده اند و کار امدادگران و مسئوالن را پيگيری می کنند.اند 

امدادگران گفته اند نجات جات . ی نجات جان معدنچيان کرده اندوقت و کم کاری برای کندن تونل های جانبی برا
 متری 113دومين کانال تا عمق . تا کنون دو کانال حفر شده است.  ماه طول خواهد کشيد4معدنچيان بيش از 
امدادگران می گویند چند تن از این معدنچيان عالئم افسردگی از خود بروز داده اند و چند . پایين رفته است

چند روز پيش تلویزیون کوچکی برای . نپزشک سعی دارند با استفاده از امکانات ارتباطی به آن ها کمک کنندروا
هفته گذشته نيز . آن ها فرستاده شد و آن ها توانستند مسابقه تيم ملی شيلی را از تلویزیون تماشا کنند

 مورد فضانوردانی که ماه ها در فضا و دور از به شيلی آمد تا تجربه خود در) ناسا(هيئتی از سازمان فضایی آمریکا 
همه این ها نشان دهنده عمق . محيط طبيعی زندگی و خانه و خانواده می مانند را به امدادگران منتقل کنند
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 کارگر معدنچی بر اثر بی توجهی صاحبان معدن به حفظ جان کارگران و 33. فاجعه ای است که رخ داده است
 مربوط به ایمن سازی محيط کار در اعماق زمين زنده به گور شده اند و حاال حاال ها صرفه جویی در هزینه های

سرمایه داران سود پرست صاحب معدن کارگران را بدون فراهم کردن امکانات .اميدی به نجات جانشان نيست
ش کور عمق ایمنی الزم به اعماق زمين می فرستند تا با به خطر انداختن جان خود روز ها و شب ها چون مو

زمين را بکاوند و با استخراج ميليون ها تن مس و طال از دل زمين ميلياردها دالر سود خالص به جيب صاحبان 
 .معدن سرازیر کنند

 کارگر معدنچی در حوادث ناشی از عدم ایمنی محيط کار در معادن 34 به طور متوسط هر سال 2000از سال 
 کار معدنچی بر اثر سانحه در معدن کشته شده اند که 43در شيلی  2008تنها در سال . شيلی کشته شده اند

واین در حالی است که معادن شيلی از . فجيع ترین سال در سوانح منجر به مرگ در معادن شيلی بوده است 
ر لحاظ استانداردهای ایمنی محيط کار بسيار بهتر از سایر کشور های آمریکای التين مثل بوليوی و آرژانتين و بسيا

 .بهتر از کشورهای دیگر نظير چين و ایران است
به طور کلی، در چهار گوشه این جهان سرمایه داری در هر ثانيه یک کارگر جانش را بر اثر نا امنی محيط کار از 

 ميليون سانحه ناشی از عدم 270 ، ساالنه 2006بنا به گزارش سازمان بين المللی کار در سال . دست می دهد
.  هزار کارگر جان خود را از دست می دهند200ميليون و 2ار در جهان اتفاق می افتد که بر اثر آن ایمنی محيط ک

برای نشان دادن شدت و وخامت ناامنی محيط های کار در ایران می . در ایران وضع بسيار وخيم و اسف بار است
بيشتر سال ها از کارگران قربانی گرفته توان معادن ذغال سنگ در کرمان به ویژه معدن باب نيزو را مثال زد که در 

بررسی های گروه آمار سازمان پزشکی قانونی نشان داده که آمار قربانيان محيط های کاری در ایران . است
.  نفر جان خود را ازدست داده اند697 در محيط های کاری 87سخت رو به افزایش است، به طوری که در سال 

دفتر آمار و محاسبات اقتصادی و اجتماعی صندوق .  درصد افزایش داشته است8/34، 82این آمار نسبت به سال 
 کارگر دارند دچار 10 کارگر در واحد هایی که بيش از 740 هزار و 21تامين اجتماعی گزارش کرده که سال گذشته 

باید . وده اند در صد حادثه دیدگان متاهل ب76این گزارش همچنين اشاره کرده که . سوانح ناشی از کار شده اند
کارگران شاغل در .  نفر کارگر دارند10توجه داشت که قانون کار تنها واحد هایی را پوشش می دهد که باالی 

 نفر در صورتی که به سوانح ناشی از کار دچار شوند از جانب سازمان تامين اجتماعی حمایت 10واحد های زیر 
و این در حالی است که اکثریت عظيمی از .  ثبت نمی رسدنمی شوند و سوانح ناشی از کار در این واحد ها به

 نفر مشغول به کار هستند و از کمترین حقوق و امکانات برخوردار نيستند و 10کارگران در کارگاه های کوچک زیر 
 وضعيت. هيچ کنترلی بر روی محيط های آلوده و نا امن این کارکاه ها و شرایط اسف بار کاری در آن ها وجود ندارد

آمارهای منتشر شده از سوی وزارت صنایع و معادن حاکی است . معادن از این کارگاه ها به مراتب وخيم تر است
 معدنچی را به 22 مرگ 86 معدن فعال در کشور در سال 3057 ميليون تن انواع مواد معدنی از 214که استخراج 

 ميليون تن مواد معدنی یک کارگر جان 10هر  در ازای استخراج 86به عبارت دیگر، در سال . دنبال داشته است
 ميليون تن مواد معدنی یک کارگر معدنچی کشته شده 9/6، به ازای هر 85در سال . خود را از دست داده است

همه این واقعيت های تلخ جامعه .  معدنچی است30 حاکی از مرگ 85 ميليون تن در سال 200که استخراج 
جهان نشان می دهد که تمام این ثروت عظيم انباشته شده در دست مشتی سرمایه داری در ایران و سراسر 

سرمایه دار سودپرست چيزی نيست جز قطره قطره خون و ذره ذره گوشت و پوست ميليون ها کارگری که در 
آلوده ترین، ناامن ترین و خطرناک ترین شرایط نيروی کار خود را می فروشند و استثمار می شوند فقط برای آن 

 . بخورند تا نميرندکه
  ساله در دوکشور18سطح دست مزد دو کارگر 

حکومتی که شعارش رفاه و سعادت بود جزء کشتار زندانيان سياسی فقر بيشتربرای کارگران و زحمتکشان بی 
 سنگسار و توحش چيزبرای انسانيت باقی نگذارد, حقوقی زنان

 
 نگرانی صندوق بين المللی پول از کاهش رشد اقتصادی

 
ً     المللى پول پيشبينى کرده است که ميزان رشد اقتصاد جهانى احتماال  طى   صندوق بين–آسمان دیلی نيوز                                                             

 . کاهش یابد٢٠١٠چهار ماه باقى مانده از سال 
این سازمان ضعف در بخش مالى و عدم اطمينان به ثبات اقتصاد بعضى از کشورها را علت کاهش رشد اقتصادى 

 .مىداند
پول از کشورهاى توسعه یافته مىخواهد که براى احياى اقتصاد جهانى کسرى بودجه کالن صندوق بينالمللى 
 .خود را کاهش دهند

انتظار مىرود که کسرى بودجه آمریکا، بزرگترین قدرت اقتصادى جهان، تا پایان سال جارى به حدود یک و نيم 
 .تریليون دالر برسد

 .رات بالقوه براى اقتصاد جهان را اعالم کرده استصندوق بين المللى پول همچنين در گزارش خود خط
یکى از این عوامل، احتمال عدم توانایى برخى دولتها در پرداخت بدهيهاى خارجى است، موردى که چند ماه 

 .پيش در یونان اتفاق افتاد
 ١٠٠ا اختصاص بحران بدهيهاى یونان مداخله مشترک سازمان بينالمللى پول و اتحادیه اروپا را در پى داشت که ب

 .ميليارد یورو اعتبار، به کمک این کشور شتافتند
صندوق بينالمللى پول همچنين نگران آینده بازار مسکن آمریکاست که در ماه ژوئيه امسال بار دیگر با افت 
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 .چشمگيرى روبهرو شد
داخت اقساط خانههایشان کارشناسان این سازمان بهویژه نگرانند که اگر روند عدم توانایى شهروندان آمریکا در پر

 .افزایش یابد، ميزان وامهایى که بانکها در اختيار مردم قرار مىدهند کاهش یابد
صندوق بين المللى پول خواهان برقرارى توازن در اقتصاد جهانى شده است و در این راستا به کشورهاى آسيایى 

 .ى کاال و خدمات را باال ببرندتوصيه مىکند که با ایجاد طرحهاى محرک اقتصادى تقاضاى داخلى برا
این سازمان همچنين از کشورهاى توسعه یافته مىخواهد که صادرات خود را باال ببرند و کسرى بودجه کالن خود 

 .را کاهش دهند

 
 گزارشی از وضعيت بحرانی کارخانه شهاب خودرو سازنده اتوبوس

 
 نفر ٨۵٠با , بسته به آستان قدس رضوی است  کارخانه شهاب خودرو سازنده اتوبوس که وا-آسمان دیلی نيوز

 .کارگردروضعيت بحرانی ميباشد وکارگران آن درشرایطی بسيار سختی بسرميبرند
به گزارش ایران کارگر مدیر کارخانه که ازطرف آستان قدس منصوب شده است فردی است بنام حسن چوپان 

اداره این ,  سالی که آستان قدس ۵را ندارد وطی کاره که بگفته کارگران مطلقا صالحيت وتوان اداره کارخانه 
مدت دو سال آن کارخانه مطلقا توليدی نداشته است وطی این مدت , کارخانه را توسط این مدیر بعهد گرفته 

 دستگا ه اتوبوس ازچين خریداری ٢٠٠اخيرا تعداد . بهيچوجه به مسائل کارگران وامور توليد رسيدگی نميشود
انه روی آن کار ميشود واین تنها کار فعال بخشی ازکارگران وواحد توليد کارخانه است وبقيه شده که در این کارخ

 سال اخير کارگران از تمامی مزایای حقوقی منجمله حق بهره ۵طی ..قسمت های کارخانه تعطيل شده است
کارخانه طی سه ماه کارگران ستمزده این . امکان اضافه کاری وگرفتن کمک های غير نقدی محروم شده اند, وری

اخيرچند بار درمقابل دفتر مدیریت تجمع داشته اند وخواهان رسيدگی به وضعيت خودشان شده اندولی نه تنها 
 نفر از بازنشستگان این کارخانه هم که ٢٠هيچگونه رسيدگی به خواسته های کارگران شده بلکه حتی وضعيت 

وهمچنين مانع .  ودر وضعيت مالی خرابی بسر ميبرندزمان بازنشستگی آنها رسيده است تعيين تکليف نيست
 .تعيين نمایندة شورا برای کارگران شده اندکه نگذارند کسی ازحق کارگران دفاع بکند

در حال حاضر کارگران این کارخانه در شرایط سختی به سر ميبرند و پيامدهای این وضعيت کارگران باعث ایجاد 
. خانه ویا بدهی های عقب افتاده ومشکالت جدی دیگری شده استمشکالتی منجمله عدم پرداخت اجاره 

کارگران ميگویند که سياست مدیریت درمقابل خواسته ها ی ما سياست تفرقه بينداز وحکومت کن است وتالش 
 ميکند که با دادن امتيازات مختصری به چند کارگربين ما تفرقه وشکاف ایجاد بکند

 
 چرا فقر در بلوچستان؟

 
.  با داشتن این همه نعمات و امتيازات، در جغرافيایی کنونی ایران، فقيرترین و محروم ترین استان استبلوچستان

مضاف برفقر اقتصادی، فقر فرهنگی و ستم ملی از برکت حاکميت انحصارگرایان در طی قرن ها و سال های 
عمت بارندگی محروم، ولی به بلوچستان سر زمينی خشک و کویری است و از ن«.متمادی نيز بر آن افزوده است

 علت وسعت، دارای مناطق آب و هوایی گوناگون و معادن زیرزمينی فراوان است
به سبب هم جواری با کشورهای پاکستان و افغانستان، موقعيت جغرافيایی و استراتژیکی ویژه ای دارد و وجود 

داده است که دسترسی به آب های بين دریای عمان در جنوب آن، مزیتی خاص نسبت به سایر نقاط ایران به آن 
المللی، داد و ستد کاال و سایر ارتباطات آبی را تسهيل می کند؛ که این خود امتياز بسيار بزرگی است و به 

 .تنهایی می تواند جواب گوی نيازهای مردم این مرز وبوم باشد
 نه نيز آن را توزیع کنيمبرای داشتن جامعه ای عاری از فقر باید به توليد ثروت بپردازیم و عادال

آری ، بلوچستان با داشتن این همه نعمات و امتيازات، در جغرافيایی کنونی ایران، فقيرترین و محروم ترین استان 
مضاف برفقر اقتصادی، فقر فرهنگی و ستم ملی از برکت حاکميت انحصارگرایان در طی قرن ها و سال های . است

 .متمادی نيز بر آن افزوده است
م ترین خواسته و مطالبه بلوچ های ایران به عنوان یک شهروند، اجرای کامل قانون اساسی به عنوان ميثاق مه

 و رفع تبعيضات قومی، احترام به حقوق انسانی و شهروندی، انتشار ١٩ و ١۵، ١٢         ً             ملی، خصوصا  اجرای اصول 
کز آموزشی و توزیع عادالنه ثروت و قدرت کتب ونشریات بلوچی، رادیو و تلویزیون محلی، تدریس زبان مادری در مرا

 .بين همه اقوام ایرانی و رفع محروميت از این منطقه است

 
 یک عده نمی خواهند کارگران ساختمانی بيمه شوند

 
 هرچند به گفته مقامات کارگری از جمله ریيس فراکسيون :  شهریور آمده است 21به گزارش خبر انالین درتاریخ 
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 ۵/١ در کشور ما مطرح بوده اما هنوز این قشر ١٣٠۵مه کارگران ساختمانی از سال کارگری مجلس طرح بي
ميليونی که با احتساب خانواده هایشان تعداد آن ها به رقمی حدود شش ميليون نفر می رسد، از این مزیت 

 .بهره مند نيستند
ان باشد که اکنون دیگر طبق به گزارش خبرآنالین، شاید همين هم بهترین عامل برای کاهش تعداد این کارگر

از سوی دیگر در حالی این قشر بيمه نيستند .  درصد شاغالن این بخش نيروی کار غيرایرانی هستند۶٠آمارها 
 .که بيشترین حوادث در حين کار در همين بخش ساختمانی است

 بيمه کارگران غالم رضا توکلی ریيس انجمن صنفی کارگران ساختمانی درباره زمان تصویب و ابالغ قانون
 در مجلس تصویب شد و بعد از تصویب آن، زمزمه هایی بلند شد که چون ٨۶این قانون در سال : ساختمانی گفت

تا . این موضوع باعث گران شدن زمين می شود، نمی تواند اجرا شود و به همين دليل مسکوت گذاشته شد
بعد از آن چون دولت آیين نامه اجرایی این . غ شد همين قانون در مجلس اصالح و به دولت ابال٨٧اینکه در سال 

قانون را تهيه نکرده بود، اجرا نمی شد تا اینکه بعد از اینکه کارگران ساختمانی خواهان اجرای این قانون شدند، 
در این شرایط سازمان تامين اجتماعی هم خود را .  آیين نامه آن در دولت تصویب شد تا اجرا شود٨٩در سال 
ای این قانون و بيمه کردن کارگران ساختمانی آماده می کرد که ناگهان شهرداران، استانداران و برای اجر

شوراهای شهر گویا نامه ای به وزارت کشور نوشتند که این قانون به حالت تعليق در بيابد و وزارت کشور هم با 
کارگرانی که سال هاست . ت کرداین مشکل واقعا کارگران ساختمانی را ناراح. این موضوع موافقت کرده است

 .هيچ قانونی آن ها را پوشش نمی دهد و تحت هيچ حمایتی نيستند
در هنگام ساخت ساختمان ها، معموال پولی را برای بيمه کارگران ساختمان از کارفرما “وی با اشاره به این که 

تقریبا همين طور است که آقایان در این طرح بيمه کارگران ساختمانی هم وضعيت : تصریح کرد” دریافت می کنند
مسئله این است که کارگران ساختمانی . می گویند روی قيمت زمين تاثير می گذارد، اما همه این ها بهانه است

کشور یک نيروی عظيمی محسوب می شوند که در شهرها، روستاها، محله ها و خيابان ها پخش هستند و 
مخالفان از این . شود دیگران را نيز به بيمه کردن و شدن تشویق می کننددارند کار می کنند و اگر این قانون اجرا 

 .یک عده نمی خواهند. وحشت دارند
منظورم این بساز و بفروش هایی است که پول . یک عده واقعا نمی خواهند این گونه شود: توکلی ادامه داد

جانبی از کارگر کار می کشند و اگر هم کارگر کسانی که بدون هيچ هزینه . بادآورده از این کار را به جيب می زنند
 .بميرد یا در سرما خشکش بزند برایشان مسئله ای نيست

 ٨٠کارگران می توانند از این بيمه بهره مند شوند، اما باید ماهی : وی درباره بيمه مشاغل آزاد کارگران تاکيد کرد
 هزار ٨٠ هزار یا ٧٠نمی تواند حق بيمه ماهانه فردی که واقعا کارگر ساختمانی باشد، . هزار تومان پول بدهند

چون این کارگران هميشه که کار نمی کنند، ممکن است هفته ای کار کنند و در هفته ای دیگر . تومان را بپردازد
در مورد آن بيمه حوادث هم باید بگویم که این بيمه ها فقط برای آن است که اگر در حين کار . کاری نداشته باشند

 .رخ داد، کارگر بتواند از آن بيمه استفاده کند و بازنشستگی و ازکارافتادگی نداردحوادثی 
خود کارگر : توکلی با اشاره به شرایط بيمه جدیدی که قرار است کارگران ساختمانی را شامل شود، گفت

 و یک تا به عبارتی هفت درصد را مستقيم کارگر خودش می دهد. ساختمانی باید هفت درصد حق بيمه را بدهد
بقيه آن را هم که دولت . چهار درصد هم وقتی جواز گرفته شود، توسط دریافت کننده جواز پرداخت می شود

چرا که برای هر ساختمانی روی متراژ آن . البته ممکن است این مبلغ باالتر از رقم مدنظر نيز شود. تامين می کند
چرا که براساس .  قيمت ساختمان را باال می بردبرای همين هم است که می گویند. مبلغی دریافت می شود

 ۴٠٠چه ایرادی دارد برای ساختمانی که . اما این هزینه هم به مانند هزینه های دیگر است. متراژ باید پول بدهند
 . ميليون هم برای کارگران آن باشد١٠ميليون تومان هزینه می شود، 

مراکزی مانند وزارت کار و سازمان تامين اجتماعی و : فتوی درباره تعداد کارگران ساختمانی در حال حاضر گ
 ۵/١شهرداری ها هيچ کدام آمار دقيقی در مورد تعداد کارگران این بخش ندارند اما برآوردها روی یک ميليون تا 

 .ميليون نفر است که با خانواده خود تعدادشان پنج ميليون تا شش ميليون نفر می شود
این دولت است که :  اجرای این قانون شش ميليون نفر را پوشش می دهد اظهار داشتتوکلی با اشاره به این که

 .باید نشان دهد به هر حال می خواهد این قانون را اجرا کند و حمایت از مستضعفان را ادامه دهد
مشکل عواملی . مشکل دولت نيست: گفت” اصال نشان نمی دهد که مشکل چيست“وی با بيان اینن که دولت 

 . که اخيرا به وزارت کشور نامه ای نوشتند تا این قانون به حالت تعویق دربيایداست
متاسفانه اکنون استاندارها در این زمينه ورود پيدا . دولت باید حمایت کند تا این مسائل از بين برود: توکلی افزود

قيقی دولت هستند، این تلقی کرده اند و چون استاندار عالی ترین سطح مقام اجرایی در استان ها و نماینده ح
به وجود آمده که این موضوع با اشاره دولت بوده و می خواهند وانمود کنند که دولت است که رو به روی کارگران 

نماینده های دولت نباید خودشان را . به همين دليل دولت باید این مسئله را حل کند. ساختمانی ایستاده است
ر می دادند و باید حداقل برای خروج از این بن بست راهکاری ارائه می کردند نه روبه روی کارگران ساختمانی قرا

 .اینکه خودشان را در برابر کارگران و در کنار غنی زاده ها قرار دهند

 جنگل هاى لرستان باز هم طعمه حريق شدند 

 به خرم آباد بازهم جنگل هاى طبيعى حاشيه جاده انديمشک:  شهریور آمده است 21در تاریخ ايرن به نوشته 
 . دچار حريق شد

به گزارش خبرنگار ويژه خبرگزارى محيط زيست ايران، ظهر ديروز جنگل هاى حاشيه جاده انديمشک به خرم آباد 
در منطقه مالوى استان لرستان دچار حريق شد و دود فراوانى جاده را فرا گرفت به طورى که ميزان ديد راننده ها 
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 .  به شدت کاهش يافت مترى200در يک محدوده 
گزارش هاى واصله حاکى است اين آتش سوزى همچنان ادامه دارد و بخش هاى زيادى از کوه هاى منطقه را نيز 
 . در بر گرفته است اين در حالى است که تا ساعت ارسال گزارش هيچ نيروى امدادى در منطقه حضور نيافته بود

اني، اين منطقه درگير آتش سوزى هاى فراوان مى شود که چند سالى است که در اثر سهل انگارى هاى انس
 .کم بارانى هاى اين سال هاى اخير نيز شدت اين آتش سوزى ها را افزايش داده است

 کارگر از شدت سوختگی 6-7اجساد :گزارش روزنامه خراسان از انفجار خراسان
ونقيض از خودداری مسئوالن از ارائه اطالعات و اخبار ضد /قابل شناسايی نبود

 تعداد کشته ها 

جامعه گزارش خبرى انفجار مهيب در خط لوله گاز :  آمده است 89 شهریور 21در روزنامه خراسان به نوشته 
 ساعت از وقوع حادثه و تا لحظه ٢۴سرخس، مشهد، جمعه گذشته در حالى روى داد که پس از گذشت حدود 

تأسفانه جزئيات حادثه، تعداد مجروحان و تلفات انسانى  م)٢٠/۶/٨٩ روز شنبه 15ساعت (ارسال خبر براى چاپ 
در اذهان ... در پى اين انفجار موجى از شنيده ها، گفته ها، شايعات و.آن به طور رسمى در استان اعالم نشد

جامعه رسوخ پيدا کرد و اين در حالى بود که تالش خبرنگار ما براى کسب اطالعات دقيق، روشن و جامع از طريق 
مسئوالنى هم که در دسترس .ن امردر استان راه به جايى نبرد و تلفن همراه بيشترشان خاموش بودمسئوال

بر اثر برخورد بيل مکانيکى با خط لوله انتقال گاز ! بودند، اعالم اطالعات و اخبار دقيق را به آينده موکول کردند
وى داد که اظهارات تأييد نشده، بالغ پااليشگاه شهيد هاشمى نژاد خانگيران سرخس به مشهد انفجار مهيبى ر

به گزارش خبرنگار ما با وجود تأييد اين .  زخمى را خسارات انسانى اين حادثه مى دانند٢٠بر چند کشته و حدود 
 ١٩ صبح جمعه ١١اين حادثه ساعت .خبر از سوى شاهدان عيني، مسئوالن از ارائه اطالعات خوددارى مى کنند

 اينچى که از پااليشگاه شهيد هاشمى نژاد ۴٨دستگاه بيل مکانيکى با خط لوله گاز شهريور بر اثر برخورد يک 
 کيلومترى شمال شهر مزداوند ۵محل حادثه در .سرخس، گاز ترکمنستان را به مشهد انتقال مى داد، روى داد

 ٢عاع  کيلومترى شهر مشهد واقع است و انفجار به حدى بود که بر اثر آن منطقه اى به ش٩٠سرخس و در 
در اين حادثه دو دستگاه مينى بوس، دو دستگاه لودر، يک دستگاه وانت پيکان و تعدادى . کيلومتر در آتش سوخت

در کانون انفجار : شاهدان گفتند. وسايل نقليه ديگر، کامال در آتش سوختند و يک دستگاه کمپرسى صدمه ديد
 کارگر دچار سوختگى شديد شدند به طورى ٧ تا 6ر  کارگر و مهندس مشغول کار بودند و در همان لحظه انفجا٣۶

مشهد ) ع( تن به بيمارستان امام رضا٢٠ تن ديگر هم با بالگرد به مشهد و ٧ تا 6حدود .که قابل شناسايى نبودند
قدرت انفجار : شاهدان عينى افزودند. گفته شده است مسئول پروژه هم جزو کشته شدگان است. منتقل شدند

.  کيلومترى محل وقوع حادثه در روستاى گنبدلى سرخس مشاهده شد۶۵له هاى آتش در به حدى بود که شع
 . در همين حال به هيچ خبرنگارى براى ورود به محل وقوع حادثه اجازه داده نشده است

 مرگ يک نفر تأييد شد 
وستانى مسعود حسنى مديرعامل پااليشگاه گاز شهيد هاشمى نژاد سرخس از مصاحبه خوددارى و عليرضا ب

گفته هاى شاهدان عينى حکايت از کشته شدن . گلستانى فرماندار سرخس نيز فقط مرگ يک کارگر را تأييد کرد
ررسى هاى  نفر دارد اما مسئوالن ارائه اطالعات بيشتر را به زمان آينده و ب40چند نفر و زخمى شدن حدود 

 .. بيشتر موکول مى کنند
 تن اعالم کرده ١۶ تن و تعداد مجروحان آن را ٢ کشته شدگان اين حادثه را در همين حال برخى منابع خبرى تعداد

از مشهد خبر مى رسد براى رسيدگى بيشتر به اين موضوع و ابعاد حادثه ستادهاى بحران در استاندارى .اند
مديرعامل شرکت مهندسى و توسعه گاز ايران در . خراسان رضوى و شرکت ملى گاز ايران تشکيل شده است

ت و گو با برخى منابع خبرى کوهستانى بودن منطقه و واقع بودن خط لوله احداثى در شيب زمين و از تعادل گف
عليرضا . خارج شدن يکى از ماشين آالت در هنگام کار و برخورد با خط لوله ديگر گاز را علت اين انفجار مى داند

مزداوند را گاز داشتن خط لوله قديم دانست و غريبى در گفت و گو با فارس علت انفجار خط لوله گاز سرخس به 
بر اثر تصادف خط لوله جديد بر روى خط لوله قديمى اين انفجار روى داده است و در چنين پروژه هايى که : گفت

 . مکن است اين سوانح اتفاق بيفتدبيشتر از هزار کيلومتر انجام مى شود م
 ساعت 3مهار آتش در 

 متر اعالم کرده و قول داده است ٣٠٠او شعاع انفجار را .  ساعت مهار شد٣ اين آتش سوزى در مدت: وى گفت
گزارش خراسان حاکى است مشکلى براى تأمين گاز به وجود نيامده زيرا . خط آسيب ديده تعمير و وارد مدار شود

تگى  نفر به بخش سوانح و سوخ١۶وى تأييد کرد در اين حادثه .  خط ديگر گاز به مشهد منتقل مى کنند٣
 اينچى خط ٣۶درخور اشاره است خط انتقال گاز . مشهد انتقال يافته و بسترى شده اند) ع(بيمارستان امام رضا

 اينچى انتقال گاز ترکمنستان به ۴٨اصلى انتقال گاز از پااليشگاه خانگيران سرخس به مشهد است و يک خط 
اين پروژه انتقال گاز به عنوان يکى از پروژه . استمشهد نيز از زير خط اصلى انتقال گاز پااليشگاه در حال عبور 

هاى مهم شرکت گاز ايران نقش مهمى در تأمين گاز مشهد داردکه به خط سراسرى لوله گاز کشور متصل مى 
تيار خبرنگاران قرار خبرهاى تکميلى متعاقبا ارسال مى شود ضمنا هيچ يک از مسئوالن اطالعاتى در اخ. شود

 . نمى دهند
 اظهارات شاهدان عينى تکذيب مى شود :  سرخسفرماندار

تمامى اظهارات : در آخرين تماسى که خبرنگار ما با فرماندار سرخس برقرار کرد عليرضا بوستانى گلستانى گفت
: وى گفت.شاهدان عينى تکذيب مى شود و آنچه مورد تاييد است اظهارات مسئوالن خط لوله و انتقال گاز است

ه گاز شهيد هاشمى نژاد در اين حادثه کمک کردند و االن کارشناسان قضايى در منطقه حتى نيروهاى پااليشگا
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تصميم بر اين شده است که اطالع رسانى در اين زمينه از سوى مسئوالن : وى افزود. سرگرم بررسى هستند
 .  بيشتر را به آينده موکول کرداو ارائه اطالعات. شرکت گاز و خط لوله ارائه شود

 ارگر شناسايى نشد  ک٧اجساد 
 الى ۶ کارگر و مهندس مشغول کار بوده اند که در همان لحظه انفجار ٣۶گزارش ايرنا حاکى است در کانون انفجار 

 . جساد آن ها قابل شناسايى نبود کارگر چنان دچار سوختگى شده اند که ا٧
 تشکيل ستاد بحران 

ال انفجار خط لوله گاز به مشهد، دو ستاد بحران براى به دنب: مديرعامل شرکت مهندسى و توسعه گاز ايران گفت
رسيدگى به موضوع در شرکت ملى گاز ايران و همچنين در مشهد به رياست استاندار خراسان رضوى تشکيل 

به علت کوهستانى بودن منطقه و واقع بودن خط : جمعه شب در گفت وگو با ايرنا، افزود» عليرضا غريبى«.شد
زمين، در هنگام کار يکى از ماشين آالت در محل از تعادل خارج شد و با خط لوله گاز ديگر لوله احداثى در شيب 

اين :  متر اعالم کرد و اظهار داشت٣٠٠وى شعاع انفجار لوله گاز را .اين مسير برخورد کرد که موجب انفجار شد
 ساعت ۴٨يده ظرف خط لوله آسيب د: وى ادامه داد.آتش سوزى در مدت سه ساعت به طور کامل مهار شد

از در آينده تعمير و وارد مدار مى شود و با وقوع اين انفجار به علت تامين گاز از خطوط ديگر، مشکل قطعى گ
 . منطقه باوجود نيامده است

 همکارى شهروندان در اطالع رسانى 
) ع(ن امام رضاروز جمعه در بيمارستا:  صبح روز شنبه يکى از شهروندان طى تماس تلفنى اعالم کرد١١ساعت 

تعدادى بر اثر سانحه انفجار لوله گاز در سرخس به اين : وى افزود.بسترى بودم که به نيروها آماده باش اعالم شد
 اختيار خبرنگاران بيمارستان انتقال داده شدند و به پرستاران و کادردرمانى گفته شده که به هيچ وجه اطالعات در

 . قرار ندهيد
  نفر ١٠سوختگى شديد 

 نفر از ١۶روز جمعه تعداد : ظهر روز شنبه به خبرنگار ما گفت) ع(مسئول روابط عمومى بيمارستان امام رضا
 . دندمصدومان اين حادثه در اين بيمارستان پذيرش ش

 نفر ديگر که دچار سوختگى شديد بوده ١٠ نفر از مصدومان سرپايى درمان و مرخص شده اند و 4: طوسى افزود
نفر به دليل مشکالت تنفسى به بخش اورژانس حاد 2گى مردان بيمارستان بسترى هستند و اند در بخش سوخت

 . ه بيمارستان فوتى نداشته ايمتا اين لحظه از مصدومان منتقل شده ب: وى يادآور شد. منتقل شدند
 ! مسئوالنى که در دسترس نيستند

 به رسانه ها بايد از طريق استاندار يا بر اساس مصوبه شوراى هماهنگى پيش گيرى از بحران، اطالع رسانى
خبرنگار خراسان روز گذشته .معاون امور عمرانى و يا مديرکل دفتر بازسازى و حوادث غيرمترقبه استاندارى باشد

ديروز .چندين بار با تلفن همراه مهندس حسين پور معاون امور عمرانى استاندار تماس گرفت اما در دسترس نبود
با تلفن همراه عرفانيان مديرکل دفتر حوادث غيرمترقبه برقرار شد تلفن وى به دفتر او منتقل در اولين تماس که 

مهندس عرفانيان در جلسه اى حضور دارند و يک ساعت ديگر تماس : شد و کشيک دفتر حوادث اعالم کرد
تر حوادث منتقل شد و ساعتى بعد در تماسى دوباره با تلفن همراه اين مسئول بار ديگر تلفن به همان دف.بگيريد

پس از اصرار ما براى کسب اطالعات از حادثه، تماس به شخصى ديگر .باز هم کشيک فقط گوشى را برداشت
وى به دنبال پى ! کارشناس کشيک مديريت بحران هستم: وصل شد که حاضر نشد خود را معرفى کند اما گفت
اساس دستور استاندار به هيچ وجه اطالعات در اختيار بر : گيرى بيشتر ما درباره جزئيات اين حادثه، تاکيد کرد

خبرنگار ما روز گذشته، ده .جرايد قرار نمى گيرد و براى کسب اطالع از طريق روابط عمومى استاندارى اقدام کنيد
تماس ها تلفن وى بوق ها بار با تلفن همراه مسئول روابط عمومى استاندارى تماس گرفت اما در تمام اين 

  .اشغال زد
 لغو مراسم اتصال خط لوله گاز ترکمنستان 

در همين حال روز گذشته قرار بود با حضور مديرعامل شرکت ملى گاز ايران، خط لوله انتقال گاز از ترکمنستان به 
منطقه سنگ بست به شبکه سراسرى کشورمان متصل شود که اين مراسم با وجود دعوت از خبرنگاران در 

 . ار ما اطالع داده شود، لغو شديل نامعلومى و بدون آن که به خبرنگاقدامى غيرحرفه اى به دال
  مصدوم برجاى گذاشت ٢٠انفجار، شش کشته و : رئيس اورژانس کشور

اين حادثه :  کشته بر جاى گذاشت، گفت۶رئيس اورژانس کشور با بيان اين که حادثه انفجار خط لوله انتقال گاز 
 غالمرضا معصومى رئيس مرکز مديريت حوادث و فوريت هاى پزشکى دکتر. تن ديگر شد٢٠سبب مصدوم شدن 

لوله انتقال گاز سرخس به سمت مشهد به دليل برخورد بيل : اورژانس کشور در گفت وگو با ايسنا اظهار کرد
 ٢٠ تن جان خود را از دست داده و ۶در اين حادثه : وى افزود.مکانيکى با يکى از لوله هاى انتقال گاز منفجر شد

 دقيقه پس از اعالم ١۴: معصومى افزود.تن ديگر نيز به دليل شدت جراحات وارده به بيمارستان منتقل شدند
 .  آمبوالنس به محل حادثه اعزام شد٨حادثه 

  کشته در حادثه انفجار ٩پيش بينى 
ط لوله گاز  نفر در حادثه انفجار خ١٠ تا ٩حدود : مديرعامل شرکت مهندسى و توسعه گاز ايران در مشهد گفت

: عليرضا غريبى در گفت و گو با فارس درباره تعداد کشته هاى اين حادثه اظهار داشت. سرخس کشته شده اند
مجموع افراد اعم از : وى تصريح کرد.  نفر در حادثه انفجار خط لوله گاز سرخس کشته شده اند١٠ تا ٩حدود 

 نفر از ١۶ نفر بودند که ٢۵ن مکان مشغول به کار بودند تکنسين فني، کارگران، جوشکاران و پيمانکارانى که در اي
مشهد منتقل شدند و شش نفر از اين افراد پس از چند ساعت ) ع(اين افراد با بالگرد به بيمارستان امام رضا

: وى در خصوص تعداد کشته هاى اين حادثه خاطر نشان کرد.  نفر نيز تحت مداوا هستند١٠مرخص شدند و 
 نفر در اين حادثه کشته شدند که جست و جو براى پيدا کردن کشته ها ادامه ٢۵ر از مجموع  نف١٠ تا ٩حدود 

 . رسانه هاى گروهى قرار مى گيرددارد و به محض دريافت اطالعات دقيق و پيدا کردن آمار اين اطالعات در اختيار
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 عيادت استاندار از مجروحان حادثه انفجار 
. مشهد از مصدومان حادثه عيادت کرد) ع( بخش سوانح بيمارستان امام رضااستاندار خراسان رضوى با حضور در

حادثه در محل تقاطع خط جديد گاز با خط قبلى در : به گزارش فارس محمود صالحى در اين بازديد اظهار داشت
خراسان استاندار . منطقه مزداوند، بر اثر سقوط يکى از تجهيزات بر روى لوله داراى گاز قبلى ايجاد شده است

 نفر نيز به صورت ١٠بر اثر انفجار ناشى از اين حادثه شش نفر به صورت سرپايى معالجه شدند و : رضوى افزود
 . در مشهد منتقل شدند) ع(ام رضاهوايى به بيمارستان ام

  نفر تاييد شد ۴فوت 
به . انگيران کشته شده اندچهار نفر در حادثه انفجار خط لوله انتقال گاز خ: استاندارى خراسان رضوى اعالم کرد

گزارش فارس از مشهد، به نقل از استاندارى خراسان رضوي، مرگ چهار نفر از نيروهاى پيمانکار اجراى خط لوله 
پنج نفر از مصدومان اين حادثه نيز که دچار سوختگى شديد شده اند براى ادامه درمان . خانگيران تاييد شده است

 اداره پزشکى قانونى مشهد مرگ چهار نفر از کارکنان شرکت جهاد نصر کرمان .در حال انتقال به تهران هستند
 نفر مصدوم اين حادثه نيز پنج نفر که وضع وخيمى ١۶که پيمانکار اجراى اين خط لوله بوده را تاييد کرده است و از 

با وقوع اين . خواهند شددارند براى درمان در حال انتقال به تهران هستند و بقيه در بيمارستان هاى مشهد درمان 
انفجار به علت تامين گاز از خطوط ديگر، مشکل قطعى گاز در منطقه ايجاد نشده و براى مشهد هم مشکل 

 . جود نداردقطعى گاز و
 گاز هيچ نقطه اى قطع نشده است 

نشده و گاز هيچ نقطه اى از کشور بر اثر اين حادثه قطع : معاون وزير نفت در امور گاز در سرخس نيز گفت
به گزارش فارس، وى آمار دقيقى از کشته شدگان نداد و تعداد مجروحان را . گازرسانى به همه مناطق ادامه دارد

مديرعامل . شرايط منطقه حادثه ديده عادى و اوضاع به طور کامل در دست کنترل است:  نفر اعالم کرد و گفت١۶
 خط لوله وظيفه ٣بخش پااليشگاه گاز سرخس، در : شرکت مهندسى و توسعه گاز ايران در مشهد هم گفت

انتقال گاز به مشهد را بر عهده دارد و از بخش غرب مشهد نيز يک خط لوله ديگر وجود دارد که در پى اين حادثه 
کلى در انتقال تنها يکى از خط لوله ها از گازرسانى خارج شد و ساير خطوط در حال گازرسانى است و هيچ مش

 . گاز وجود ندارد
 يک تشکر 

جا دارد از همکارى هاى خوب و بى دريغ مسئول امور رسانه هاى دانشگاه علوم پزشکى مشهد و روابط عمومى 
 .با خراسان تشکر شود) ع(بيمارستان امام رضا

 
 

 در اعتراض به برخی اقدامات در تامين اجتماعی 
 آارگران يزدي طومار نوشتند

 
جمعي از آارگران شاغل :   نوشته است 89 شهریور 22یلنا در تاریخ ا/ به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران 

درآارخانه ها، شرآت ها و موسسات استان يزد با ارسال طومارهاي جداگانه اي به برخي مقامها اعتراض خود را 
 . نسبت به تحوالت اخير سازمان تامين اجتماعي اعالم آردند

د، فرش آبير يزد، فرش باستان يزد، پتوي تابان يزد، يزد بافت ملك به گزارش ايلنا، آارگران فرش ستاره آوير يز
باف، ريسندگي خوش نخ، نساجي يزد، شرآت آابل هاي مخابراتي شهيد قندي، فرآورده هاي نسوز پارس، چوب 

سا،  شادريس، آرد دانه - گرانيت نازسرام- يزدپيچ- تجمع صنفي پرچينكا- تجمع صنعتي يزد-و فلز اردآان فوالد گزين
الكترويزد، رنگ تكميل آذر، سعادت نساجان يزد، صنايع الستيك يزد، پارس پرچ، پارس مداد يزد، گچ يزد، شير 

پاستوريزه يزد، شهاب يزد، رنگ يزد، درخشان يزد، اتوبوسراني يزد و حومه، شهرداري يزد، شهرداري حميديا، 
ي نسبت به هيات امنايي شدن سازمان تامين شهرداري اشكذر و پشمبافي يزد با ارسال طومارهاي جداگانه ا

اجتماعي، حذف نمايندگان منتخب آارگران و انتصاب غير قانوني نمايندگان جديدآارگري توسط وزير رفاه ،تغيير 
اساسنامه سازمان تامين اجتماعي و دريافت فرانشيز از بيمه شدگان مراجعه آننده به مراآز درماني ملكي 

 . نتقادآردندسازمان تامين اجتماعي ا
نويسندگان اين طومار از رييس جمهور، رييس و نمايندگان مجلس و وزير رفاه خواستار توقف تغييرات و بازگشت به 

 . شرايط سابق شده اند
 پايان پيام

 

 یازده ميليون ایرانی فرم یارانه را پر نکردند 

با پایان مهلت ثبت نام خانوارهای  :  شهریور آمده است 22بر پایه گزارش بخش فارسی بی بی سی در تاریخ 
 ميليون نفر برای 60ایرانی در طرح جمع آوری اطالعات اقتصادی خانوار، مرکز آمار ایران گزارش داده که حدود 

 .دریافت یارانه نقدی، پرسشنامه های خود را پر کرده اند

طرح جمع آوری اطالعات اقتصادی ميليون نفر در 11 ميليون نفر است به این ترتيب حدود 71جمعيت ایران حدود 
 ميليون خانوار در طرح جمع آوری 16.5بر اساس گزارش مرکز آمار . خانوار برای دریافت یارانه شرکت نکرده اند

 .اطالعات اقتصادی شرکت کرده اند
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 ميليون خانوار زندگی می کنند به این ترتيب 17.5آخرین سرشماری جمعيت نشان می دهد که در ایران حدود 
مرکز آمار تاکيد کرده که تمدید طرح . حدود یک ميليون خانوار فرم اطالعات اقتصادی خانوار را پر نکرده اند

امکانپذیر نيست اما برای کسانی که نتوانسته اند فرم خود را به پایگاه های جمع آوری مرکز آمار تحویل دهند، 
 . ن آن اعالم می شودمکان هایی در نظر گرفته خواهد شد که در آینده زمان و مکا

مدت زمان اجرای طرح جمع آوری اطالعات اقتصادی یک ماه در نظر گرفته شده بود اما در پایان مهلت به دليل 
آنکه بسياری از خانوارها نتوانسته بودند فرم خود را تحویل پایگاه های مرکز آمار بدهند، مرکز آمار به شهروندان 

 . دو روز مهلت داد تا فرم خود را تحویل دهندتهرانی چهار روز و به شهرستان ها 

 فرم اطالعات اقتصادی خانوار

جمع آوری اطالعات "این فرمها مقدمه نقدی کردن یارانه هاست که اجرای آن حدود یک ماه پيش در قالب طرح 
 .  شهریور پایان یافت21آغاز شد و در روز پنج شنبه " اقتصادی خانوارها

امه ای است که سرپرست خانوارده باید اطالعاتی نظير درآمد ماهانه، واحد مسکونی این فرمها در واقع پرسشن
ملکی یا اجاره ای، سطح زیر بنای واحد مسکونی، ارزش تقریبی واحد مسکونی، ارزش دیگر امالک و مستغالت 

ت و سرپرست خانواده فرمها در اختيار خانواده ها قرار گرف. و تعداد خودروی شخصی را در اختيار مرکز آمار بگذارد
باید بعد از پر کردن این فرمها، آن را به پایگاه های مرکز آمار که اکثر آنها در مدارس مستقر شده بودند، تحویل 

 . می داد

 یارانه های نقدی

ایران ساالنه مبالغ هنگفتی بابت کاالها و خدمات یارانه ای هزینه می کند اما این حجم عظيم نتوانسته تاثير 
از نظر دولت، یارانه ها به درستی بين طبقات مختلف توزیع نمی شود . ی در وضعيت افراد کم درآمد بگذاردچندان

برآوردها نشان می دهد . و به همين دليل نتوانسته به بهبود وضعيت طبقات کم درآمد در درازمدت منجر شود
به صورت یارانه پرداخت می کند که ) رمعادل یکصد ميليارد دال( هزار ميليارد تومان ٩٠که دولت ساالنه حدود 

بخش عمده آن را یارانه مواد سوختی تشکيل می دهد و اکنون دولت در صدد است با به دست آوردن اطالعات 
 . اقتصادی خانوارها، یارانه ها را به صورت نقدی به حسابشان واریز کند

برخی . ده در اختيار مردم قرار می گيردبا اجرای این طرح، یارانه ها حذف شده و کاالها با قيمت تمام ش
به عقيده این گروه از اقتصادانان، نقدی کردن یارانه ها . کارشناسان اقتصادی انتقاداتی به این طرح وارد کرده اند

از . بدون تغيير در سایر بخش های اقتصاد زیانبار است و می تواند عواقب جبران ناپذیری به دنبال داشته باشد
ه، اگر یارانه ها به صورت نقدی پرداخت شود، می تواند سبب نارضایتی مردم از یک سو و افزایش نظر این گرو

 .تقاضا از سوی دیگر شود

انتقاد اصلی به نحوه پرداخت یارانه هاست و دولت معتقد است که اقشار پردرآمد جامعه از یارانه ها استفاده 
با همين نگاه دولت در . فراد کم درآمد و فقير جامعه باشدبيشتری می کند در حالی که یارانه ها باید حامی ا

 .صدد است تا دهک های باالی جامعه را که درآمد بيشتری دارند از دریافت یارانه محروم کند

 سهم فقرا و ثروتمندان

فقط بين کارشناسان در زمينه نحوه پرداخت نقدی یارانه ها اختالف نظر وجود دارد و برخی معتقدند که این پول 
باید به حساب افراد کم درآمد و فقير واریز شود و بقيه خانوارهای ایرانی باید قيمت های واقعی کاالهای 

 . مصرفی را بپردازند

در مقابل عده ای از کارشناسان بر این باورند که امکان شناسایی دقيق ميزان درآمد وجود ندارد و تالش های 
ی مالی دولت دقيق نخواهد بود بنابر این دولت باید به تمامی دولتی برای به دست آوردن ميزان توانای
یکی از انتقاداتی که به شيوه فعلی پرداخت یارانه ها وارد شده این . خانوارهای ایرانی سهم یکسان بپردازد

است که افراد پردرآمد و برخوردار، به دليل مصرف باالتر، سهم بيشتری از یارانه ها می برند و سهم کمی به 
 . فراد کم درآمد و فقير می رسدا

در چنين شرایطی به باور برخی کارشناسان، اگر از پولی که دولت بابت یارانه پرداخت می کند به تمامی افراد 
جامعه به ميزان یکسان پرداخت شود، گروه های پردرآمد که سهم مصرف آنها از انرژی و کاالهای اساسی 

هنوز نحوه پرداخت نقدی یارانه ها .  به قيمت های واقعی تامين کنندبيشتر است ناچارند بقيه نياز خود را
مشخص نيست و دولت نيز نتوانسته تاکنون برنامه مشخصی در باره نحوه و ميزان دقيق پرداخت یارانه های 

 . نقدی ارائه کند
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 سالروز جان باختن پيمان رضوی و اعتراض به کشتار، شکنجه و سرکوب مردم
 دروکارگران ایران خو

 
 با اعتراض به کشتار وشکنجه وسرکوب مردم زحمتکش ایران سالروز مرگ همکار خود

 !پيمان رضی لو وتمام جانباختگان حوادث کار ویاد شهيدان راه آزادی زحمتکشان را گرامی ميدارند
 دوستان و همكاران گرامی

در چنين روزی در . لو می باشدروز بيست دوم شهریورماه مصادف با سالروز مرگ همكار عزیز مان پيمان رضی
ما یاد پيمان و تمام آارگرانی . پيمان در شيفت بعد از ظهر در اثر فشار آار زیاد جان خود را از دست داد١٣٨٢سال 

آه در اثر محيط های نا امن آاری ویاد تمام شهيدان راه آزادی که جان خودرا نثار آزادی ما کارگران کردند را گرامی 
 می داریم

راض خودمان را بر عليه سياستهای ضدمردمی دولت برعليه مردم که باهمراه با کشتار و سرکوب وشکنجه و اعت
 سال از مرگ همكار عزیزمان پيمان رضی لو می گذرد پيمان 7است اعالم می داریم دوستان وهمکاران گرامی 

  اثر فشار کار زیاد از دست دادرضی لو کارگر خط مونتاژ پژوبود که هفت سال پيش در چنين روزی جان خودرا در
 دوستان کارگر

امروز درحالی یاد عزیزان مان را گرامی می داریم عالوه بر دهها کشته از کارگران در اثر نا امن بودن محيط کار 
دهها نفر نيز از هموطن مان در طی حوادث اخير جان خودرا از دست داده اند ودهها نفر دستگير ودر زندانها بسر 

 می برند
امروز وظيفه ما بس سنگينتر و سخت تر شده است ما کارگران قربانيان اول صف سرمایه داران چاره ای جزء 

ما امروز چاره ای جز مبارزه برای آزادی ورهایی از سرکوب و . مبارزه برای بقا و برای ایجاد یک زندگی بهتر نداریم
خواسته های ما نه تنها دادنی نيست بلکه برای بدست اختناق نداریم ما و مردم امروزدریافته ایم دیگربعضی از 

آوردن آن باید مبارزه کرد امروز در این سنگر مبارزه ما تنها نيستيم بلکه همراه ما مردم زحمتکش و جوانان اگاهی 
ل دولت و مجلس حامی سرمایه داران در مقاب. قرار دارند که چاره ای جز مبارزه برای ایجاد یک دنيای بهتر ندارند

ما ایستاده اند آنها دوباره یکسری قوانين ضدکارگری را بر ما تحميل می کنند اخراجهای بی رویه ادامه دارد از 
ایجاد تشکل جلوگيری می کنند قراردادهای موقت همچنان باقی مانده شرکتهای پيمانکاری به کار خودادامه می 

مزایای دریافتيمان پایين آمده است تورم روز بروز . کارگران آنها به صورت برده خرید و فروش می شوند .دهند
 .در عوض دولت ومجلس جواب ما را با کشتار وزندان وشکنجه می دهند. سرسام آورتر می شود

 دوستان کارگر
برای رسيدن به خواسته ها یمان باید تالش کرد ما برای بهتر آردن زندگی خود نباید دست از تالش بر داریم 

ه رسيدن ما به خواسته یمان می باشد ما همچنان خواهان شرایط محيط آاری بهتر و ساعت مبارزه و اتحاد را
آاری مناسبتر هستيم ما می دانيم تا زمانی آه سرمایه داران بر ما حکومت می کنند وکار مزدوری وجود دارد 

حرف زدن از محيط آار شرآتهای پيمانكاری نيزوجود خواهند داشت تا زمانی آه قراردادهای موقت لغو نشده اند 
مناسب و امنيت شغلی یك شوخی بيش نيست و برای آن ما خواهان انحالل شرآتهای پيمانكاری هستيم ما 
خواهان لغو قراردادهای موقت و استخدام تمام همكاران خود در شرآت می باشيم ما خواهان افزایش حقوق 

هر کارگر بيکار می دانيم اما بيکار سازی و اخراج هایمان متناسب با تورم می باشيم ما کارکردن را حق مسلم 
ما برای سالمتی همكاران خود . کارگران شرکتهای پيمانکاری را محكوم و از خواستهای آنان پشتيبانی می آنيم

 .و برای ایجاد یك محيط امن خواهان آزادی تمام تشکل های کارگری در شرآت می باشيم
یم که قربانی سرمایه داران می شوند وجان خودرا از دست داده اند برای ما یاد عزیزان مان را گرامی می دار

 ضمن گراميداشت یاد همكار عزیزمان پيمان رض لو و تمام جان ٨9 شهریور 22همين مناسبت روز دو شبه 
باختگان شرایط نا امن محيط آار ویاد شهيدان راه آزادی زحمتکشان در سالنهای غذا خوری گرد می آئيم وضمن 

                                     ُ                                                        عالم همبستگی با جنبش انقالبی مردم ایران   اعتراض خودمان را بر عليه سياستهای ضدمردمی دولت برعليه ا
مردم وکشتار و سرکوب وشکنجه اعالم می داریم و خواهان آزادی تمامی زندانيان سياسی و خواهان دستگيری 

وبا حضور وکالی انقالبی ومردمی و محاکمه تمام عاملين سرکوب و کشتار مردم ایران در یک دادگاه مردمی 
 .هستيم

 گرامی باد یاد پيمان و تمام آارگران جان باخته شرایط نا امن آاری
 گرامی باد تمام شهيدان راه آزادی زحمتکشان

 زنده باد جنبش انقالبی مردم ایران
 22/6/89-جمعی از آارگران شرآت ایران خودرو 

 
 يش مرودشتگزارشي از اعتراضات آارگران آارخانه آزما

 
 نفر از آارگران آارخانه آزمايش مرودشت درمقابل 150 نزديك به 89.6.17 روز چهارشنبه مورخ –آژانس ايران خبر 

 .دفتر مديريت اين آارخانه تجمع آرده و با آنها درگير شدند 
ولين آارخانه آارگران در حالي آه به شدت خشمگين ومعترض بودند خطاب به مديران ومس, به گزارش ايران آارگر

 سال سابقه بيمه 20ما با : يكي از آارگران گفت . علت ادامه وضعيت ظالمانه عليه خودشان را سوال ميكردند 
تا حرف بزنيم در يك سرآوب خفقان آور به بدترين شكل با آارگران . نداريم .. بيمه حوادث و , بيمه عمر , تكميلي 

نهاي دولتي و مامورين نيروي انتظامي هماهنگي وجود دارد آه امروز آنچنان بين مديريت و ارگا, برخورد ميشود 
فردا اخراج و هزار مشكل ديگر را بايد متحمل شويم , دست از پا خطا آنيم و بگوييم باالي چشم مديريت ابروست 
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. 
 100اهي اما حقوق دوماه را بصورت م, اين آارگر ادامه داد آه از فروردين ماه تا آنون به ما حقوق ندادند 

و خالصه مثل گوشت نذري تكه تكه ميدهند آه دهن آارگران را ببندند ,  هزارتومان 80,  هزارتومان 60, هزارتومان 
  سر عائله و مشكالت اين جامعه از گراني و تورم و بدبختي هاي ديگر ميرسد ؟7آخر اين به آدام درد من آارگر با 

 حد اقل ما را بيمه آنند آه بدانيم بعد از اين همه سال آه عمرمان آارگر ديگري ضمن ادامه همين توضيحات افزود
 .را در اين آا رخانه گذرانديم فردا بابدبختي و گدايي مواجه نباشيم 

, بخاري نفتي ,  در تهران تاسيس شده و لوازم خانگي مانند يخچال 1337توضيح اينكه آارخانه آزمايش در سال 
 به بهره برداري 1357 يك شعبه در مرودشت داير آرد آه از ابتداي سال 1354ل در سا. توليد ميكرد . …صندلي و

, و همچنين آولر … صندوقي و , فريزري , فوت از مدلهاي مختلف معمولي 9,12,14,16رسيد و انواع يخچالهاي 
 رسمي و  آارگر1402در آن زمان آارخانه داراي . توليد ميكرد … واتر پمپ و , جاروبرقي ماشين لباسشويي 

 . آارگر داشت آه روزانه و مستمر آار ميكردند 1850 آارگر قراردادي بود ومجموعا 450همچنين 
 آه بدنبال سياستهاي ضدآارگري دولت احمدي نژاد آارخانه خصوصي شد وضعيت اين آارخانه رو 1384از سال 

و ميباشد و توليد آن به نقطه صفر نقدينگي روبر% 100به بحران نهاد واآنون در نقطه اي ميباشد آه با بحران 
دستگاههاي آنرا نيز برده و فروخته اند و جزيك اسكلت و انبوهي دستگاه چيزي باقي نماند ه . رسيده است 

 .است 
 نفر باقيمانده اند آه همگي داراي بيش از بيست سال سابقه آار بوده و روزانه براي 180 آارگر تنها 1850از 

 . به آارخانه ميروند و با مديريت و حراست و مقامات درگير ميشوند اعتراض و پيگيري دردشان
سهامداران اين شرآت نفرات مختلف از سران دولتي هستند و مشخصا جزو شرآتهاي تحت پوشش پيام قرار 

 .دارد 
 

 به دليل عدم تامين بودجه از سوی دولت، استخدام پرستاران منتفی شد
 

 هزار پرستار جدید ٢٣ظام پرستاری ایران با بيان اینکه فعال بودجه استخدام  رئيس سازمان ن–آسمان دیلی نيوز 
قرار شده به ازای کاهش ساعت کار پرستاران که فعال اجرایی نشده اضافه کار : تامين نشده است، اظهارداشت

 .به آنان پرداخت شود
 بهره وری نيروهای بالينی نظام به گزارش مهر، غضنفر ميرزابيگی در مورد آخرین وضعيت اجرای قانون ارتقای

 . هزار نيروی جدید پرستاری از سوی دولت تامين نشده است٢٣تا االن بودجه استخدام : سالمت، گفت
: وی در عين حال از موافقت دولت برای پرداخت اضافه کار به پرستاران به ازای کاهش ساعت کار خبر داد و افزود

نی که طرح کاهش ساعت کار اجرا نشود در قالب اضافه کار پرداخت می به احتمال زیاد حقوق پرستاران تا زما
 .شود

: ميرزابيگی با بيان اینکه تامين اعتبار اضافه کار پرستاران از سوی دولت به وزارت بهداشت هنوز ابالغ نشده گفت
 .ود ماهه سال جاری تامين شده و قرار است به زودی به وزارت بهداشت ابالغ ش٩این اعتبار برای 

 هزار نيروی جدید ٢٣رئيس سازمان نظام پرستاری ایران در مورد مخالفت کميسيون تلفيق با مصوبه استخدام 
قرار شده این موضوع مجددا در صحن علنی مجلس و در قالب برنامه پنجم مطرح و : پرستاری نيز اظهارداشت

 .بررسی شود
جاری، مصادف با روز پرستار، خطاب به دستجردی گفته گفتنی است احمدی نژاد در آخرین روز از اولين ماه سال 

اما پس از آن هيچ اقدامی برا ” . هزار پرستار را از فردا اعالم کنيد٢٣شما می توانيد آگهی استخدام “: بود
 .اختصاص بودجه برای این کار صورت نگرفته است

 
 مديرآل دفتر بازرسي تامين اجتماعي برآنار شد

 
مهدي فتحي زاده مديرآل دفتر :   نوشته است 89 شهریور 22ایلنا در تاریخ / لتی کار ایران به گزارش خبرگزاری دو

 . بازرسي مديرعامل تامين اجتماعي از سمت خود برآنار شد
به گزارش خبرنگار ايلنا، فتحي زاده دردوران مديريت علي ذبيحي درتامين اجتماعي به اين سمت منصوب شده 

 . بود
 ايران اسالمي بود آه در پي حمايت از مشايي با نظر اآثريت هيات 72ين دبيرآل گروه فتحي زاده پيش ازا

 . موسس اين گروه از سمت خود در اين گروه نيز برآنارشده است
بنابراين گزارش محمد احمدي، مشاور مدير عامل و مديرآل حراست تامين اجتماعي با حفظ سمت به عنوان 

 . امين اجتماعي منصوب شده استسرپرست دفتر بازرسي مديرعامل ت
 پايان پيام

 
 خشم مسافرین اتوبوسهای تندرو نسبت افزایش چهار برابر  قيمت بليطها 

 
 برابر قيمت بليطها در اتوبوسهای 4افزایش :  شهریور آمده است 26دریافتی از ایران در تاریخ بنابه گزارشات 

 .م مردم تهران شده استتی باعث خش.آر.تندروی شرکت واحد تهران معروف به بی
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 100 تومان به 25شرکت واحد تهران از ) تی.آر. بی(در طی چند مدت اخير قيمت بليط اتوبوس های  خطوط  تندرو 
اکثر مسافران اتوبوس ها را .تومان افزایش یافته است که باعث اعتراض شدید مسافرین اتوبوسها گردید ه است

 .اقشار   ضعيف جامعه تشکيل می دهند
مت بليطها در حالی افزایش می یابد که حقوق کارکنان دولت و کارگران  زیر خط فقر باقی مانده است ، تورم و قي

بيکاری و افزایش سرسام آور خدمات دولتی و کاالها امان از سر مردم برده است و جامعه را در آستانه یک انفجار 
 .زون اقتصادی قرار داده استگسترده عليه فقر، بی کاری ، بی عدالتی و فشارهای روز اف

 شرکت اتوبوس رانی تهران برای جا انداختن طرح افزایش قيمت بليطها بصورت گسترده کنترل بليط مسافران  را 
افزایش قيمت بليطها باعث  . تشدید کرده است و حتی از رانندگان برای کنترل بليط مسافران استفاده می کند

 .اعتراضات روازنه مسافران شده است
به اجرا گذاشته ) تهران پارس-آزادی (1گران شدن  قيمت بليط اتوبوسها مدتی است که  در خط  تندروی شماره 

 ميدان - ترمينال خاوران 3،شماره  ))سه راه افسریه(خاوران-آزادی (2شده است و پيش از این در خطوط شماره  
 .به اجرا گذاشته شده بود) يد افشارشه( پل پارک وی -ميدان جمهوری (4و شماره )علم و صنعت(رسالت 

 روز پيش راه اندازی شده است به بخش 3که )   تجریش -راه آهن  (7از طرفی دیگر خط تندروی شماره 
 .خصوصی که شرکتی است به نام ندای بهاوران واگذار شده است

 

 نيمی از دختران جوان بيکارند / هزار زن در سه ماهه امسال500بيکاری 

 24 تا 15 درصد دختران بين 46طبق آمار رسمی کشور بيش از : شهریور گزارش می دهد 22در تاریخ  خبر آنالين
 .  هزار زن از کار خود بيکار شدند500ساله بيکار هستند و در فصل بهار امسال بيش از 

 سيد ابراهيم عليزاده ـ 
ستند و در فصل بهار امسال بيش از  ساله بيکار ه24 تا 15 درصد دختران بين 46طبق آمار رسمی کشور بيش از 

در اين مورد فعاالن عرصه اشتغال کشور نيز ضمن تاييد اين روند، نوع نگاه به .  هزار زن از کار خود بيکار شدند500
زنان را مهمترين عامل اين رشد بيکاری می دانند و پيش بينی می کنند رشد اين روند در ماه های آتی متوقف 

فاق در فصل بهار که فصل کار سال است رخ داده و به صورت سنتی معموال نرخ بيکاری فصل چرا که اين ات. نشود
 . نخست سال از سه فصل ديگر پايين تر است

شايد تا پيش از اين به دليل باالنبودن سنين ازدواج، بيکار بودن دختران جوان آن قدر ملموس و قابل تامل نبود اما 
زدواج و فزونی ورودی دختران به دانشگاه ها بيکاری اين قشر نيز مدنظر جامعه در سال های اخير با افزايش سن ا

البته اين را هم نبايد فراموش کرد که در چند سال اخير سازمان بين المللی کار به دليل . ما قرار گرفته است
 زنان را بيش از پيش تبعيض جنسيتی در اشتغال ايران چند مرتبه سواالتی را از ايران مطرح کرده تا ارزش اشتغال

با وجود اين، هنوز حمايت ويژه ای که دولت برای اشتغال زنان مدنظر قرار دهد، . به دولتمردان گوشزد کند
مشاهده نمی شود و شايد در بهترين حالت سهم ناچيزی در ايجاد اشتغال از طريق تعاونی ها برای زنان در نظر 

 . رفيت اشتغال و کمترين حد پايداری مطرح شده استگرفته شده و طرح مشاغل خانگی با کم ترين ظ
نرخ بيکاری زنان کشور که در سال . آمارهای رسمی کشور نيز اين بی توجهی به اشتغال زنان را نشان می دهد

 درصد افزايش يافته که اين 25 درصد بود طبق آخرين آمار مرکز آمار کشور، در فصل بهار امسال به 8/16 معادل 88
براين اساس تعداد .  هزار نيروی کار زن در سه ماهه نخست امسال است500کی از بيکار شدن حدود افزايش حا

 .  هزار نفر رسيده است231 هزار نفر به يک ميليون و 741زنان بيکار کشور از بيش از 
 نيمی از دختران جوان بيکارند *

 ساله کشور در حالی 24 تا 15ختران جوان بيکاری د. نرخ بيکاری دختران جوان کشور نيز به مراتب بيشتر است
اين آمار نيز نشان دهنده بيکار .  درصد افزايش يافته است5/46 درصد بود در امسال به 4/32 معادل 88که در سال 
 هزار نفر به 318تعداد دختران جوان بيکار از .  هزار دختر جوان در سه ماهه نخست امسال است200شدن حدود 

 . ه است هزار نفر رسيد515
نايب رييس کانون عالی . صعودی بودن روند بيکاری دختران جوان مورد تاييد فعاالن عرصه اشتغال کشور نيز است

شوراهای اسالمی کار کشور هرچند آمار دقيقی در اين مورد نمی تواند ارائه کند اما در مورد بيکار بودن نيمی از 
به لحاظ اينکه بنگاه های اقتصادی چون . اين طبيعی است«: ويددختران جوان به استناد آمارهای مرکز آمار می گ

کارهای سنگين و سختی دارند و شرايط برای حضور دختران در اين بنگاه ها مناسب نيست، بنابراين کارفرماها آن 
اصال بخش خصوصی به دنبال بهره وری بيشتر است و به همين دليل . ها را در واحدهای خود به کار نمی گمارند

 ».جذب افراد با کارآرايی بيشتر را مدنظر قرار می دهند
در کنار اين عاملی که اولياء علی بيگی به آن اشاره می کند، عباس وطن پرور، دبير شورای هماهنگی کارفرمايان 

 . کشور اين رشد بيکاری را نشات گرفته از نوع نگاه ها به جامعه زنان کشور می داند
 درصدی برای دختران جوان کشور ندارد و اين نرخ را خيلی بيشتر از اين رقم 46اری وی که اعتقادی به نرخ بيک

با توجه به شرايطی که در نظام جمهوری اسالمی ايران به وجود آمده که «: می داند، در اين مورد عنوان می کند
ه فراهم نشده دختران مدارج علمی را طی می کنند، اما متاسفانه فرصت های شغلی برای دختران در جامع

 » .علت آن هم در نگاه به جامعه زن و شرايطی است که برای کار زن قائل می شوند. است
در حالی که . حتی ما در قانون داريم که دختران و زنان نبايد در نوبت شب کار انجام دهند«: وی ادامه می دهد

ی رغم منع قانوني، در شيفت شب هم اکنون در بخش هايی مانند بيمارستان ها دختران و زنان پرستار عل
 » .مشغول به کار هستند
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حميد حاج اسماعيلي، کارشناس حوزه اشتغال نيز به مانند وطن پرور نوع نگاه به زنان را عامل مهمی در رشد 
نگاه به زنان نسبت به گذشته تغيير کرده و اکنون بايد آن ها را به عنوان نيروی «: بيکاری می داند و اظهار می کند

هم اکنون زنان حتی در برخی از رشته ها رشد نسبتا بهتری نسبت به مردان داشته اند و بايد . کار تلقی کنيم
 » .نگاه به آن ها به عنوان افرادی باشد که در زمره نيروی کار کشور قرار دارند

زدواج باالتر رفته و اکنون سن ا« :  درصدی دختران جوان را هشداردهنده ذکر و اضافه می کند50وی بيکاری حدود 
اين دختران جوان نيازمند شغل و درآمدی هستند که بتوانند معاش خود را تامين کنند اما در عمل جايگاهی در 

حوزه بازار کار برای آنان در نظر گرفته نشده است و در بهترين حالت در حد منشی گری برای آن ها جايگاه قائل 
 » .شده اند

 ی شود شيب بيکاری زنان تندتر م*
 درصد در بخش 31 درصد در بخش خدمات، حدود 46طبق آمارهای مرکز آمار از زنان شاغل کشور بيش از 

 درصد نيز در بخش صنعت مشغول به کار هستند که اين خود نشان می دهد با کاهش سهم 23کشاورزی و 
عودی نرخ بيکاری اين بخش کشاورزی در فصل های ديگر سال که فعاليت در اين بخش کاهش می يابد، شيب ص

 . قشر نيز تندتر شود
دبير شورای هماهنگی کارفرمايان با تاييد حفظ روند صعودی نرخ بيکاری زنان و دختران جوان، به نامناسب بودن 

اين نرخ بيکاری برای فصل بهار بود و در فصل های «: فضای کسب و کار کشور اشاره می کند و هشدار می دهد
چون ديگر شغل های فصلی ما از بين خواهند رفت . يزان بيکاری بيشتری خواهيم داشتديگر به صورت سنتی م

 » . درصد برسد65 ساله به باالی 24 تا 15و با اين روند برآورد می کنم نرخ بيکاری دختران جوان 
مورد متذکر علی بيگی در اين . از ديد نايب رييس کانون شوراهای اسالمی کار نيز روند به همين روال خواهد بود

يک واقعيت است که ما بايد قبول کنيم اين قابل هضم نيست که فارغ التحصيالن دانشگاهی پس از «: می شود
 » .اتمام تحصيالتشان جذب بازار کار شوند و اين فاصله روز به روز بيشتر می شود

ز دانشگاه ها بوده اند نيز  هزار دختر جوان که به نظر می رسد در سن فارغ التحصيل شدن ا200بيکار شدن حدود 
 . خود مبين اين سخن علی بيگی است که فاصله اين قشر با بازار کار روز به روز بيشتر می شود

اگر زنان خواسته ها و نيازهای خود از بازار کار را اعالم «: جدای از اين ها، حاج اسماعيلی نيز تصريح می کند
 هم اين نرخ بيکاری افزايش پيدا می کند، چون سن جمعيت ما جوان و نکنند و اين قشر مورد توجه قرار نگيرد، باز

 » .سهم دختران در ورود به دانشگاه ها از پسران بيشتر است
همه اين سخنان و آمارها، شواهد و نشانه هايی است برای هشدار به مسئوالن که اگر تاکنون طرح اشتغالزايی 

 درصدی توجه ای به دختران جوانی 50 با اين نرخ بيکاری حدود ای به صورت خاص برای زنان مطرح نشده، حداقل
 . شود که بخش عمده آن ها نيز چه بسا فارغ التحصيالن و تحصيل کرده های دانشگاه ها هستند

اين در حالی است که عبدالرضا شيخ االسالمی هنگام اخذ رای اعتماد از نمايندگان مجلس برای ورود به طبق 
بازتعريف اشتغال بانوان و اتخاذ سياست های «کار، در برنامه هايش در سرفصلی با عنوان دهم ساختمان وزارت 

نشان داد که اين قشر مدنظرش هستند و حتی تاکنون طرح مشاغل خانگی را نيز برای » حمايتی و هدايتي
ون که جواب حمايت از اشتغال زنان مطرح کرده است، اما به هرترتيب سياست او برای اشتغال اين قشر تاکن

 . نداده است
ارائه الگوی «، »پيشنهاد قوانين حمايتی متناسب با شرايط بانوان«، »حمايت از طرح های خوداشتغالی بانوان«

تبيين مشاغل ترجيحی برای «و » تالش برای حفظ کرامت زنان در محيط کار«، » ايرانی اشتغال بانوان-اسالمی
 . زير کار دولت دهم بوده که تاکنون خبری از اجرای آن ها نيستنيز از جمله برنامه های ديگر و» بانوان

 

 آارگران يزدى دراعتراض به برخى اقدامات درتامين اجتماعي؛طومار نوشتند 

جمعى از آارگران شاغل  :  آمده است 89 شهریور 22 ایلنا در –به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران 
يزد با ارسال طومارهاى جداگانه اى به برخى مقامها اعتراض خود را درآارخانه ها، شرآت ها و موسسات استان 

 . مان تامين اجتماعى اعالم آردندنسبت به تحوالت اخير ساز
به گزارش ايلنا، آارگران فرش ستاره آوير يزد، فرش آبير يزد، فرش باستان يزد، پتوى تابان يزد، يزد بافت ملك 

 آابل هاى مخابراتى شهيد قندي، فرآورده هاى نسوز پارس، چوب باف، ريسندگى خوش نخ، نساجى يزد، شرآت
 شادريس، آرد دانه سا، - گرانيت نازسرام- يزدپيچ- تجمع صنفى پرچينكا- تجمع صنعتى يزد-و فلز اردآان فوالد گزين

 شير الكترويزد، رنگ تكميل آذر، سعادت نساجان يزد، صنايع الستيك يزد، پارس پرچ، پارس مداد يزد، گچ يزد،
پاستوريزه يزد، شهاب يزد، رنگ يزد، درخشان يزد، اتوبوسرانى يزد و حومه، شهردارى يزد، شهردارى حميديا، 

شهردارى اشكذر و پشمبافى يزد با ارسال طومارهاى جداگانه اى نسبت به هيات امنايى شدن سازمان تامين 
ايندگان جديدآارگرى توسط وزير رفاه ،تغيير اجتماعي، حذف نمايندگان منتخب آارگران و انتصاب غير قانونى نم

اساسنامه سازمان تامين اجتماعى و دريافت فرانشيز از بيمه شدگان مراجعه آننده به مراآز درمانى ملكى 
 . مان تامين اجتماعى انتقادآردندساز

يرات و بازگشت به نويسندگان اين طومار از رييس جمهور، رييس و نمايندگان مجلس و وزير رفاه خواستار توقف تغي
 .شرايط سابق شده اند
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 سال حبس تعزيری به اتهام هم کاری با گروه های ۵محکوميت فعال حقوق کودک به 
  معاند 

با حکم دادگاه انقالب، روز شنبه، محمد غزنويان فعال حقوق زنان و : شهریور می نویسد 22 در تاریخ راديو کوچه
 . ال حبس تعزيری محکوم شده است س۵به کودکان و دانش آموخته رشته علوم سياسی 

 بهمن ماه سال گذشته در قزوين بازداشت و در نهايت با قرار وثيقه ١٩بنا به اطالع گزارشگران هرانا، نام برده در 
 . ز زندان چوبين قزوين آزاد شد ميليون تومانی در فروردين سال جاری ا١٠٠

ال جاری برگزار شد و طی حکم ابالغ شده در دو روز پيش به تحمل  تير ماه س١٣دادگاه اين روزنامه نگار در تاريخ 
 .  سال حبس تعزيری محکوم شد۵

در حکم ابالغ شده اشاره ای به جزييات پرونده و تفکيک محکوميت به تناسب موارد اتهامی وی نشده و موارد 
 . تبليغ عليه نظام اعالم کردنداتهام ايشان را ارتباط با گروه های معاند و 

محمد غزنويان دانش آموخته ی علوم سياسي، روزنامه نگار و وبالگ نويس است که تاکنون مقاالت بسياری از وی 
در حوزه ی فرهنگ و اجتماع در رسانه های مختلف به چاپ رسيده و در حال حاضر مدير و مدرس يک مدرسه در 

 . محله هادي آباد قزوين است
 

 د تحريم ها صنعت نفت و گاز ايران در معرض تندبا

تحريم های تصويب شده عليه ايران، : امين اهللا حسينيان:  شهریور آمده است 22 در تاریخ کلمهبه نوشته سایت 
 ايجاد مشکل در توان توليد محصوالت پااليشی ٢٫ تنگ کردن حلقه منابع ارزي، ١٫: با دو هدف اعمال مي شوند

امور بين الملل در شرکت ملی نفت ايران و عضو سابق کميته اين ديدگاه مدير اجرايی سابق . برای مصارف داخلی
 . اتژی بلندمدت سازمان اپک استاستر

 ۵٠ درصد سرمايه گذاري های عمومی و حدود ٧٠ درصد منابع ساالنه ارزي، بيش از ٨٠از نظر اقتصادی بيش از 
کاهش صادرات نفت و کاهش به همين دليل . درصد بودجه ساالنه دولت به وسيله صادرات نفت، تأمين مي شود

منابع ارزی تأثير مستقيم و قابل توجهی بر کل اقتصاد کشور و در نتيجه بر زندگی روزمره هر ايرانی خواهد 
 . اقتصاد کشور وارد خواهد نمودگذاشت و ايجاد مانع در توسعه صنعت نفتی ايران فشار زيادی را بر 

از . شاخص ها و داليلی وجود دارد که اثرات تحريم را اثبات مي کندعلی رغم انکار اثرات تحريم بر صنعت نفت ايران 
آن جمله؛ پروژه بهره برداری از حوزه نفت و گاز پارس جنوبی که در خليج فارس قرار گرفته و کشور قطر نيز در آن 
ت سهيم است و سال هاست که در حال جذب فناوری و سرمايه گذاری از سوی شرکت های بين المليی نفتی اس

 . را در بخش خود آغاز کرده استو اکنون بهره برداری گاز 
 فاز پيش بينی شده برای بهره برداری از اين حوزه را به اجرا برساند ٢٨ فاز از ٨ايران تاکنون موفق شده است تنها 

ولی از  فاز هم مربوط به دورانی است که شرکت های خارجی حاضر به سرمايه گذاری در اين پروژه بودند ٨و اين 
 .  از اين پروژه خارج کرده اندزمان اعمال تحريم ها، اين شرکت های خارجی سرمايه های خود را

 شرکت ايرانی ١٠ پروژه از فازهای باقيمانده با کنسرسيومی متشکل از ۶وزارت نفت ايران برای بهره برداری از 
کار نياز به وارد کردن تجهيزات فنی مانند قرارداد بسته است و اين در شرايطی است که اين شرکت ها برای اين 

 . رد دالر سرمايه گذاری د ارند ميليا٢١شيرآالت مربوط به چاه های نفت و تجهيزات حفاری در دريا و جذب حداقل 
اين بحران . در شرايط فعلی و با تحريم های اعمال شده، هرگونه دستيابی به اين گونه فناوري ها غيرممکن است

حوزه های نفتی ايران نياز به تزريق گاز به ميزان بسيار باال دارد تا قابل بهره برداری . حدود نمي شودبه صنعت گاز م
ی  سال آينده ديگر هيچ نفتی برا٧ يا ۶باقی بمانند و اگر ايران نتواند در حوزه های نفتی خود گاز تزريق کند تا 

 . صادر کردن وجود نخواهد داشت
 درصد در سال ٧ تا ۶ن و ششصد هزار بشکه در روز است نرخ افزايش مصرف حدود امروز مصرف داخلی يک ميليو

در اين صورت توان . است و با همين روند مصرف داخلی تا شش سال آينده به دو ميليون بشکه خواهد رسيد
 . ديگر درآمد ارزی نخواهد داشتتوليد نفت خام تنها جوابگوی مصرف داخلی خواهد بود درواقع صنعت نفت 

با توجه به اينکه فناوري های مدرن تنها در دست شرکت های بزرگ نفتی اروپايي، آمريکايی و ژاپنی است، اعمال 
تحريم ها توسط اين شرکت ها ايران را برای توسعه صنعت نفت و گاز با مشکالت فراوانی مواجه خواهد ساخت و 

ش روی صنعت نفت ايران  جهت رفع مشکالت پيکشورهايی مانند مالزي، اندونزی يا چين نمي توانند کمک مؤثر
 . نمايند

برخی صاحبنظران معتقدند بخشی از تحريم ها که به تازگی وضع شده است، محدوديت هايی است که برای 
کشورهای (با آنکه ايران دومين توليدکننده بزرگ عضو اوپک . فروش فرآورده های نفتی در نظر گرفته شده است

 . کشورهای ديگر خريداری مي کنديک سوم بنزين و بخشی از گازوئيل مصرفی خود را از است، ) صادرکننده نفت
مصرف .  ميليون ليتر در روز است۶٧ ميليون ليتر در روز است، اما مصرف به طور متوسط ۴٣توليد بنزين ايران حدود 

مشکل اصلی . ن وارد مي شود ميليون ليتر آ٣ تا ٢ ليتر در روز است که به طور ميانگين حدود ٩٠گازوئيل حدود 
اما مسئله ايران . ايران تأمين بنزين وارداتی است که تحريم های تازه مي تواند مشکالتی را برای آن ايجاد نمايد

ايران در سال های گذشته به دليل تحريم ها نتوانسته است سرمايه مورد نياز . فقط مواد سوختی مصرفی نيست
 . تأمين نمايد صنعت نفت و گاز را برای توسعه

تحريم های صنعت نفت ايران که حدود پانزده سال پيش از سوی آمريکا به اجرا گذاشته شده بود در طول سال ها 
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پس از . ناديده گرفته مي شد اما در پنج سال اخير شرکت های آمريکايی فعال در صنعت نفت ايران پس کشيدند
عت نفت ايران هدف قرار داده بود شرکت آمريکايی کونوکو اعمال قانون داماتو که سرمايه گذاری خارجی در صن
با کنار رفتن شرکت مذکور پای شرکت های اروپايی به ايران باز . قرارداد يک ميليارد دالری خود را با ايران را لغو کرد

ان با شد و شرکت توتال قرارداد بزرگی برای توسعه ميدان نفتی سيری امضا کرد که جزو اولين قراردادهای اير
 . پس از انقالب به حساب مي آيدشرکت های خارجی 

در آن سال ها با وجود قانون داماتو که آمريکا تصويب کرده بود همکاری شرکت های بين المللی نفتی و شرکت های 
سرمايه گذاری در توسعه ميادين نفت و گاز هر روز بيشتر مي شد تا آ نکه پرونده هسته ای ايران بعد از کش و 

 های فراوان به شورای امنيت سازمان ملل فرستاده شد و شرکت های بين المللی نفتی از بيم تحريم های قوس
 . يران را نيمه کاره رها کردنداحتمالی مذاکرات چندين ساله برای گسترش همکاری با ا

 اما اين نيز با .ايران برای تأمين منابع مالی سعی کرد تا شرکت های بين المللی را به همکاری تشويق نمايد
پيچيده تر شدن پرونده هسته ای به سنگ خورد و دولت نهم پس از شروع به کار نگاه به شرق را در دستور کار 

اما اين دلبستگی عايدی چندانی برای . خود قرار داد و دل به همکاری کشورهايی نظير چين، هند و مالزی بست
ر صنعت نفت ايران نداشتند و پس از اعمال تحريم های ايران نداشت و شرکت های چينی و هندی موفقيتی د

هت ادامه همکاری شورای امنيت اين شرکت های شرقی نيز نگران مجازات های احتمالی خود شدند و پايشان ج
 . سست شد

. در اين شرايط، دولت ايران سياست استفاده از شرکت های داخلی را برای توسعه صنعت نفت را در پيش گرفت
 مهم اين است که با توجه به وضعيت مالی و کمبود سرمايه در ايران شرکت های داخلی چطور حال سؤال

در حالی که . را برای اين پروژه ها تأمين کنند)  ميليارد دالر٢١حدود (خواهند توانست اين حجم هنگفت از سرمايه 
 کلی تالش کردند، اما سرانجام همين شرکت های وابسته به سپاه در تأمين پول مورد نياز دو فاز پارس جنوبی

 .  کار را نيمه تمام رها کردنداجرای اين
اين در شرايطی است که دولت در سال های گذشته تالش بسياری کرده تا مشکل کمبود سرمايه در صنعت نفت 

. اوردرا حل کند و وزارت نفت ايران مدت ها کوشيد تا بانک ويژه صنعت نفت ايجاد کند، اما موفقيتی به دست ني
 . تصاص داده شد، اما کافی نبودمدتی هم منابع داخلی وزارت نفت به اين کار اخ

سرانجام دولت فروش اوراق مشارکت ارزی در بازارهای بين المللی را در قانون بودجه گنجاند و قرار است حدود 
ز پولی صنعت نفت تأمين  ميليارد دالر اوراق مشارکت در بازارهای بين المللی فروخته شود تا بخشی از نيا١١

 ميليون يورو از ٧٠٠شود که براساس آمارهای رسمی از زمان انتشار اوراق مشارکت مذکور تاکنون تنها حدود 
جهی اوراق مذکور به فروش رسيده است و با توجه به اعمال تحريم های جديد بعيد به نظر مي رسد بخش قابل تو

 . از اين اوراق فروخته شود
 اگر شرکت های داخلی به لحاظ فنی توانايی توسعه ميدان های نفت و گاز را داشته باشند، به بنابراين، حتی

عمليات توسعه ميدان های نفت و گاز ايران بسيار کند . لحاظ مالی همچنان با مشکل جدی روبه رو خواهند بود
ی بين المللی تحريم هامشکل مالی و مشکل تکنولوژيکی که هر دو از : پيش مي رود و دليل آن دو چيز است

 . نشأت گرفته است
حال اگر اين وضع ادامه پيدا کند، توليد نفت کاهش يافته و ايران بازارهای بين المللی را از دست خواهد داد؛ زيرا 

بخش عمده ای از چاه های نفتی ايران نيمه دوم عمر خود را سپری مي کنند و به همين دليل، توليد نفت آنها رو به 
 هزار ٢٠٠هم اکنون توليد نفت ايران به دليل فرسودگی و افت فشار چاه ها روزانه حدود ساالنه . تکاهش اس

ايران برای جبران کاهش توليد و اجرای برنامه بلندمدت افزايش توليد به . بشکه در روز کاهش مي يابد
 . مايه گذاری هنگفتی نياز داردسر

 هزار بشکه در روز است که براساس چشم انداز بيست ساله ٢٠٠  ميليون و۴ظرفيت توليد نفت ايران هم اکنون 
توليد گاز ايران نيز هم اکنون بيشتر . قرار است به هفت ميليون بشکه در روز برسد) ١۴٠۴تا سال (توسعه کشور 

اله به سه برابر افزايش  ميليون مترمکعب در روز است و قرار است براساس برنامه چشم انداز بيست س۵٠٠از 
 . بديا

 ميليارد دالر ۵٠٠بنابر پيش بيني ها، ايران برای رسيدن به اهداف برنامه ميان مدت بيست ساله به حدود 
در اين شرايط، متأسفانه ايران نه تنها فرصت های طاليی را که به واسطه . سرمايه گذاری در صنعت نفت نياز دارد

تأمين سرمايه مورد نياز توسعه صنعت نفت و گاز از افزايش درآمدهای نفتی ناشی از افزايش قيمت نفت را جهت 
دست داده است، بلکه به واسطه تحريم های بين المللی تأمين سرمايه مورد نياز را از طريق جلب مشارکت و 

 . همکاری سرمايه گذاران خارجی نيز از دست داده است
 
 

   هزار زن سرپرست خانوار در نوبت حمايت بهزيستی50

مدير کل دفتر توانمندسازی خانواده، کودکان و نوجوانان  :  شهریور می نویسد 22 در تاریخ مهر دولتیخبرگزاری 
 هزار زن سرپرست خانوار در نوبت ورود به چرخه حمايتی سازمان بهزيستی هستند 50بيش از : بهزيستی گفت

 . يش بينی کندپوشش اين تعداد پاما بايد مجلس اعتباری در نظر بگيرد تا دولت برنامه ای برای 
فريبا بريمانی در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکيد بر اينکه سازمان بهزيستی فعال برنامه ای برای افزايش تعداد زنان 

در حال حاضر بر روی توانمندسازی افراد تحت پوشش کار می : سرپرست خانوار تحت پوشش خود ندارد ادامه داد
راد جديد وارد سيستم می ند و از چرخه حمايتی خارج کنيم به همان اندازه افکنيم و هر چقدر بتوانيم آنها را توانم

 . کنيم
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پرداخت مستمری ماهيانه اولين ارتباطی است که سازمان بهزيستی با مددجويان برقرار می : وی اظهار داشت
قبل در  سالهای رويکرد سازمان بهزيستی توانمند سازی و قادرسازانه است نه رويکرد حمايتی صرفی که در. کند

 . اين سازمان وجود داشت
اعتقاد ما بر اين است که بايد : مديرکل دفتر توانمندسازی خانواده، کودکان و نوجوانان بهزيستی تصريح کرد

اقدامات توانمدسازی برای افراد تحت پوشش بهزيستی به گونه ای ارائه شود که اين افراد توانمند شوند و بتوانند 
 . اد جديدی را وارد سيستم کنيمود بازگشته و از چرخه حمايتی سازمان خارج شوند و افربه زندگی عادی خ

، پنج هزار زن سرپرست خانوار از چرخه حمايت سازمان بهزيستی خارج شده اند و 88به گفته وي، در سال 
 . جديدی را وارد اين چرخه کنيمتوانسته ايم افراد 

 هزار نفر عضو 6اين گروهها حدود :  زنان سرپرست خانوار در کشور گرفت گروه هميار871وی با اشاره به تشکيل 
 نفره با کمکهای بالعوض سازمان بهزيستی با هم فعاليت اقتصادی واحدی را 10دارد که در قالب گروههای پنج تا 

 . نوان تسهيل گر فعاليت می کندشروع می کنند و در کنار آنها هم يک مددکار به ع
در اين طرح سعی بر اين است که زنان سرپرست خانوار در اين فعاليت اقتصادی آنقدر خوب : ادبريمانی ادامه د

کار کنند که بتوانند با سود حاصل از آن زندگی خود را بچرخانند که در اين مسير دوره های مختلف آموزشی از 
 .  برای آنها پيش بينی شده استکارآفرينی گرفته تا دوره مهارتهای کسب و کار

به گفته وي، زنان سرپرست خانوار پس از توانمندی همچنان از خدمات سازمان بهزيستی مانند مددکاری و 
 . رری ماهيانه دريافت نمی کنندمشاوره بهره می گيرند و تنها مق

 هزار زن سرپرست خانوار 174مديرکل دفتر توانمندسازی خانواده، کودکان و نوجوانان بهزيستی با اشاره به اينکه 
اين تعداد مستمری ماهيانه می گيرند و تعدادی هم در اين گروه : تحت پوشش سازمان بهزيستی هستند گفت

 . بهبود تحصيلی بهره گرفته اند هزار نفر از فرزندان اين زنان از مزايای طرح 96همچنين . های هميار عضو هستند
چرخه حمايتی زنان سرپرست خانوار هستند  هزار نفر از دانشجويانی که عضو 12هم اکنون بيش از : وی افزود

 با کمک شهريه دريافت می کنند چرا که فکر می کنيم که اگر اين فرزندان تحصيالت داشته باشد می توانند
 . موفقيت وارد اجتماع شوند

 اين کلينيکها در چرخه:  کلينيک مددکاری در سراسر کشور در حال فعاليت است گفت243بريمانی با بيان اينکه 
در حال حاضر اعتبارات ديگری به صورت . توانمندسازی تخصص دارند و خدمات مشاوره ای به زنان ارايه می کنند

 . سمت توانمندسازی سوق می دهيمغيرمستقيم وجود دارد که ما اين بودجه ها را به 
  سرپرست خانوار اعتبار ندارند زنان

بايد اعتبارات ويژه توانمندسازی : ه و زمان بر و هزينه بر گفتوی با تاکيد بر اينکه توانمندسازی تخصص نياز داشت
زنان سرپرست خانوار برای ما ديده شود چرا که تعداد آنها بسيار است و ما اعتقاد داريم بخش عمده آنها قابليت 

 . ز کار افتاده و يا مسن باشندتوانمسازی دارند مگر اينکه ا
امکان بازتوانی اغلب زنان سرپرست : ان و نوجوانان بهزيستی تاکيد کردمديرکل دفتر توانمندسازی خانواده، کودک

 . ا اعتبارات کافی و مناسب استخانوار وجود دارد ولی با ابزارهای بازتوانی که يکی از اين ابزاره
 خه حمايت خارج و جايگزين کنيم  درصد زن سرپرست خانوار را از چر10نمی توانيم ساليانه 

بارات ما راضی کننده نيست و با اين بودجه نمی توانيم به پيش بينی برنامه توسعه پنجم مبنی اعت: وی ادامه داد
 . مايتی و دريافت مستمری برسيم درصد از افراد تحت پوشش سازمان بهزيستی از چرخه ح10بر خروج ساليانه 
ان سرپرست خانوار داده ايم پيشنهاد برای پيش بينی اعتبار جداگانه ای در بخش توانمندسازی زن: بريمانی گفت

 . که اگر با آن موافقت شود می توانيم فعاليتها را توسعه بدهيم
 

روند ستاره دار شدن دانشجويان ادامه دارد؛ آرمان صداقتی از ادامه تحصيل محروم 
  شد

عتی آرمان صداقتی عضو انجمن اسالمی دانشگاه صن:  شهریور آمده است 22در دانشجو نيوز به نوشته سایت 
اميرکبير و فعال دانشجويی اين دانشگاه علی رغم قبولی در آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد،از تحصيل در 

 . شگاه محروم شداين دان
به گزارش دانشجونيوز، نام اين فعال دانشجويی که در آزمون کارشناسی ارشد اقتصاد دانشگاه آزاد شرکت کرده 

در سايت دانشگاه آزاد درج و قبولی وی در رشته اقتصاد انرژی دانشگاه آزاد تهران بود در ساعات اوليه اعالم نتايج 
با چنين داوطلبی : "مرکز اعالم شد اما پس از دقايقی کارنامه وی از صفحه محو و در صفحه سايت چنين درج شد

 ." مشخصاتی وجود ندارد
ار آمدن دولت محمود احمدی نژاد در آزمون به اين ترتيب روند ستاره دار کردن دانشجويان که از زمان روی ک

کارشناسی ارشد دانشگاه های دولتی آغاز شده و هر سال با شدت بيشتری پی گرفته می شد، امسال به 
گزارشهای رسيده به دانشجونيوز حاکی از تعداد فراوان . صورت رسمی در دانشگاه آزاد نيز به اجرا گذاشته شد

 . ال دانشگاه آزاد استزمون امسمحرومين از تحصيل در آ
 سال حبس تعليقي، همچنين ٢ و حکم ٨۶آرمان صداقتی فعال دانشجويی پلی تکنيک سابقه بازداشت در سال 

 ترم تعليق معلق از سوی کميته انضباطی وزارت علوم را به ٣يک ترم محروميت از تحصيل در دانشگاه و حکم 
 . ه داردی پلی تکنيک در کارنامعلت فعاليت در انجمن اسالم

 دانشجوی پلی تکنيک نيز امسال در آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه های دولتی ١۵الزم به ذکر است بيش از 
 . ستاره دار و از ادامه تحصيل محروم شدند
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 پنج حادثه در سه ماه؛ کسی پاسخگو نيست

 
زی در یک ميدان  حادثه آتش سو5 در سه ماه گذشته صنعت نفت کشور شاهد – : ین می نویسد خبر آنال

 تن از ١٨نفتی، دو مجتمع پتروشيمی، یک جایگاه بنزین و خط لوله گاز بوده که این حادثه ها باعث جان باختن 
 . نفر از این کارکنان شده است٣٠کارکنان نفتی و زخمی شدن بيش از 

 در این صنعت HSEه قانون در این بين با گذری بر علت این آتش سوزی ها رعایت نکردن موارد ایمنی و بها ندادن ب
 .باالخص در ميان بخش خصوصی فعال در این صنعت کامال مشهود است

 قانون اساسی، خصوصی سازی در کشور به شدت سرعت گرفته است ۴۴این در حالی است که براساس اصل 
ار است به طوریکه در شرایط فعلی اکثر مجتمع های پتروشيمی به بخش خصوصی واگذار شده و بزودی نيز قر

این شرکت تنها در نقش مدیریتی عمل کند و تمام پتروشيمی ها در قالب هلدینگ به بخش خصوصی واگذار 
این تصميم ها در شرایطی گرفته شده که بخش خصوصی هيچگونه شناختی بر مسایل امنيتی ندارد و .شود

صی قرار گرفته است لحاظ نمی  نيز به طور جدی در مجتمع هایی که به تازگی در اختيار بخش خصوHSEقوانين 
 .شود

 نشانه ای از غفلت خصوصی ها
چرا که هر دو . نمونه این ادعا را می توان در آتش سوزی دو مجتمع پتروشيمی پردیس یک و خارگ جستجو کرد

این مجتمع ها به دليل نشت گاز در یکی از واحدهای خود دچار حریق شده اند و اگرچه این حادثه ها در کمتر از 
 درصد بيش ۵٠ تن از کارکنان نفتی کشور و سوختگی بيش از ٩ه ساعت مهار شده اند اما باعث جان باختن س

 .از سه تن از کارکنان این مجتمع ها شده است
براساس اظهارات مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشيمی این دو مجتمع هر دو خصوصی بوده اند و عفلت در 

مواردی که قرار است در قالب یک قوانين مدون از این پس به . ها بوده استموارد ایمنی باعث این آتش سوزی
 .مجتمع های پتروشيمی ابالغ شود

براساس وعده بيات، شرکت متبوع وی در حال حاضر در تالش است تا با تدوین هر چه زودتر این مقررات در جهت 
 .جلوگيری از این حوادث ناگوار بربياید

بخش خصوصی متاسفانه آمادگی بر : ن وزیر در امور پتروشيمی همچنان تاکيد دارداین در حالی است که معاو
عهده گرفتن مدیریت محتمع های پتروشمی ندارند چرا که نتوانسته اند به قدر الزم رشد کنند و باید برای این 

رود در چرا که قانون واگذاری ها با شتاب بيشتری در صنعت پتروشيمی پيش می .مشکل چاره ای اندیشيد
شرایطی که بخش خصوصی از لحاظ مدیریتی هنوز نتوانسته خود را آماده کند و خصوصی سازی با شتاب 

 .بيشتری نسبت به تکامل بخش خصوصی پيش می رود
براساس این گزارش در تاریخ دوم مردادماه امسال محتمع پتروشيمی خارگ در استان بوشهر دچار آتش سوزی 

ابتدا فشارزیاد بر بویلر مرکزی مجتمع و پس از ان علت اصلی انفجار در پتروشيمی شده که علت این حادثه در 
) deethaneaizer(برج اتان زدا ) reboiler(خارگ، نشت گاز از یکی از فلنجهای مربوط به ورودی مبدل پيشگرمکن 

ن مجتمع سعی در به هر حال علت حادثه نشت گاز بوده که کارکنان ای. ناشی از پارگی گسکت فلنج اعالم شد
 .مهار ان داشته اند اما متاسفانه نه تنها موفق نمی شوند بلکه جان خود را نيز از دست می دهند

 مردادماه امسال دچار ١٣مجتمع پتروشيمی پردیس یک هم که تنها چند روزی از افتتاحش نمی گذشت در تاریخ 
 تن از کارکنان این مجتمع که سعی داشتند ۵ه در این حادث.حریق شد و علت این حادثه نيز نشت گاز اعالم شد

 تن نيز زخمی شدند که البته گفته می شود ميزان سوختگی مجروحين ٣نشت گاز را مهار کنند جان باختند و 
 . درصد بوده است۵٠این حادثه بيش از 

 آغاز این آتش ها از کجا بود
 صبح هشتم خردادماه ۶:٣٠حدود . باشدخردادماه آغازی برای آتش سوزی ها در صنعت نفت٨شاید به نوعی 

تن از ۴ نفت شهر به آتش کشيده شد و متاسفانه باز هم این حادثه باعث جان باختن ٢۴امسال چاه شماره 
 . تن از این کارکنان شد١٢کارکنان فعال در این منطقه و زخمی شدن 

ودند تا علت حادثه را کشف این کارکنان که اغلب کارکنان شرکت حفاری شمال محسوب می شدند در تالش ب
کنند و از آتش گرفتن چاه جلوگيری کنند که متاسفانه با آتش گرفتن نابهنگام این ميدان جان خود را از دست 

 .دادند
 درصد سهام آن تاکنون به بخش ۴٨شرکت حفاری شمال در حال حاضر متعلق به شرکت ملی نفت است اگرچه 

ه چيزی به غير از لحاظ نکردن موارد ایمنی اعالم شد و آن هم البته علت حادث.خصوصی واگذار شده است
 .آشنایی نداشتن با الیه های زمين به دليل نبود مشابه آن اعالم شد

 باز هم بنزین حادثه ساز شد
 شهریورماه یک جایگاه بنزین در اراک آتش می گيرد که ١٨. آتش سوزی دیگر مربوط به همين روزهای اخير است

اما با این حال فردی که در تالش بوده تا آتش را مهار کند زخمی می .ياطی یک راننده اعالم شدعلت آن بی احت
 .شود و این حادثه نيز یک مجروح به جای می گذارد

البته گفته می شود علت این آتش سوزی آتش گرفتن ظرفی بوده که راننده ماشين در تالش بوده آن را پر از 
 آتش می گيرد و راننده خودرو به دليل نجات خود و خودرویش این ظرف رابه سمت بنزین کند که یکباره این ظرف

 .یکی از پمپ های بنزین جایگاه پرتاب می کند و همين امر باعث این حادثه ناگوار می شود
علت این حادثه بی دقتی راننده خودرو اعالم می شود در حاليکه بارها از سوی شرکت ملی پخش فراورده های 

 .ه جایگاه ها تاکيد شده کارکنان این جایکاه ها باید از پر کردن ظرف از بنزین توسط رانندگان جلوگيری کنندنفتی ب
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این در حالی است که با نزدیک شدن به افزایش قيمت بنزین به دليل اجرای هدفمند کردن یارانه ها، برخی از 
این امر می تواند حوادث ناگواری را به سودجویان مشغول ذخيره سازی بنزین در خانه های خود هستند که 

براین اساس به نظر می رسد شرکت ملی پخش فراورده های نفتی این روزها باید نظارت .همراه داشته باشد
 .بيشتری بر عملکرد جایگاه های بنزین داشته باشد تا از این حوادث تا حدودی بتوان جلوگيری کرد

 عزایی که طعم شيرینی عيد را گرفت
چند ساعتی از اعالم خبر آتش سوزی یک جایگاه و مجروح شدن یک نفر نمی گذرد که خبر آتش سوزی هنوز 

ناشی از شکستگی خط لوله گاز پاالیشگاه شهيد هاشمی نژاد اعالم می شود که متاسفانه این حادثه هم به 
 اتفاق افتاده و در دليل بی دقتی و رعایت نکردن موارد ایمنی توسط پيمانکار شرکت مهندسی و توسعه گاز

 تن که البته گفته می شود ١۶ نفر از کارکنان این شرکت پيمانکاری و زخمی شدن ۵نهایت باعث جان باختن 
 .حال سه تن از این افراد بسيار وخيم است ، می شود

شرکت البته براساس جزیيات منتشر شده از این حادثه کارکنان شرکت ملی گاز آسيب ندیده اند و تنها کارکنان 
 .پيمانکاری جهاد نصر کرمان دچار این حادثه می شوند

کارکنان شرکت ملی گاز به همراه پيمانکاران مربوطه در حال تکميل ” تاکنون علت حادثه اینگونه اعالم شده است
د  اینچ پاالیشگاه شهيد هاشمی نژا٣٠ اینچ گاز ورودی از ترکمنستان بودند که در هنگام تالقی با خط ۴٨خط لوله 

 ”.، بيل مکانيکی با خط لوله برخورد کرده و دچار آتش سوزی می شود) کيلومتری این پاالیشگاه۴٠در (
هنوز دليل وقوع این حادثه به : در عين حال، غربتی مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران تاکيد دارد

 .صورت دقيق مشخص نيست و بررسی در این زمينه ادامه دارد
 در پروژه ها و طرح HSEنچه حائز اهميت است افزایش سطح توجه بخش خصوصی به اعمال قوانين در این بين آ

چرا که در صورت کوچکترین بی دقتی شاید بتوان خسارت های مالی را جبران کرد اما . های نفتی است
اندگان جان خسارت هایی که تا کنون علی رغم توجه به بازم. خسارتهای جانی را قطعا نمی توان جبران کرد

 .باختگان این حادثه ها اما نتوانسته ایم آن را جبران کنيم

 
 مرگ کارگران در حادثه انفجار خط لوله گاز را تسليت می گویيم

 
 بر اساس خبر منتشره از سوی خبرگزاری های –کميته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری 

 نفر از کارگران مصدوم و چهار نفر 16 مشهد ، –ز خانگيران سرخس رسمی ، در حادثه انفجار خط لوله انتقال گا
این افراد از . جان خود را از دست داده اند که پنج نفر از آنها به دليل سوختگی شدید به تهران منتقل شده اند

 .کارکنان پيمانکار اجرایی خط لوله شرکت جهاد نصر کرمان بوده اند
 کارگران بر اثر سوانح ناشی از کار رخ می دهد که بنا بر آمار رسمی در سال در شرایطی روزانه ده ها مورد مرگ

 . هزار مورد حوادث و سانحه محيط کار به ثبت رسيده است21، بيش از 88
ما اعضای کميته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری، جان باختن چهار نفر از کارگران پروژه خط 

واده و همکاران آنها تسليت می گویيم و اعالم می کنيم که حفظ سالمت و امنيت جانی لوله خانگيران را به خان
کارگران بر عهده کارفرمایان و صاحبان سرمایه است و آنها باید با رعایت استانداردهای باالی ایمنی، کارگران را به 

 .کار بگيرند

 
 آوچ اجباري معلمان دوره متوسطه به دبستان

 
لمان رسمي و قراردادي به خصوص معلمان ورزش براساس تصميم جديد اين وزارتخانه از مقطع تعداد زيادي از مع

آمبود نيرو در مقطع تحصيلي متوسطه و مازاد در دبيرستان / متوسطه مجبور به حضور در مقطع دبستان شده اند
 دليل اجراي اين تصميم است

 بر اساس جديدترين تصميمات وزارت آموزش وپرورش از  تعداد زيادي از معلمان شهرستان هاي استان تهران-ایلنا
 .مقطع متوسطه مجبور به حضور در مقطع دبستان شده اند

به گزارش خبرنگار ايلنا، تعداد زيادي از معلمان رسمي و قراردادي استان تهران به خصوص معلمان ورزش اين 
ه حضور در مقطع دبستان شده اند آه اين استان براساس تصميم جديد اين وزارتخانه از مقطع متوسطه مجبور ب

 .امر با اعتراض اين معلمان مواجه شده است
زماني آه به آموزش وپرورش استان براي : همچنين تعدادي از اين معلمان در گفتگو با خبرنگار ايلنا عنوان آردند

طه و مازاد در دبيرستان را اطالع از چرايي اين اقدام مراجعه آرديم مسئولين آمبود نيرو در مقطع تحصيلي متوس
دليل اين اقدام عنوان آردند، و در رابطه با نحوه فعاليت ما توضيح ارائه نداند و در پاسخ به اعتراضات ما تنها عنوان 

 .آردند آه اين دستور وزير بوده است
 آه از سوي به گزارش ايلنا، با اين حال معلمان رسمي و قراردادي مجبور هستند آه در دوره هاي ضمن خدمت

 .آموزش وپرورش شهرستان هاي استان تهران برگزار مي شود شرآت آنند
 تحويل روح های مستعد کودکان دبستاني به معلمانی که به اجبار به این مقطع می آيند
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به گزارش خبرگزاري ايلنا ،بر کسی پوشيده نيست که مقطع ابتدایی اساس رشد و بالندگی و زیر ساز آموزش 
 و در نظام های آموزشی هم تالش براین است تا کودکان و روح تشنه ی دانستن و یادگيریشان را به وپرورش است

دست معلمانی بسپارند که به حرفه وشغل و معلمی خود عشق بورزند تا بتوانند به پشتوانه ی ان ذوق به 
 .اموختن و شوق زندگی کردن را در گوشت و پوستشان جاری و ساری کنند

دادن روح های مستعد و حساس کودکان به معلمانی که از ترس رسمی نشدن و بي آار شدن به شايد تحویل 
این مقطع می آيند با اهميتي آه مسئوالن آموزش و پرورش از مقطع ابتدايي اعالم مي آنند،تضاد عجيبی دارد و 

 .ه مي آند آثار زیان بارش به گونه ای است که سالها بعد دردی بر دردهای آموزش و پرورش اضاف

 
 يك ميليون و چهارصد هزار آارگر را معطل نكنيد

 
بيش از يك  ميليون و چهارصد هزار بيمه شده سازمان تامين اجتماعي همچنان چشم انتظار اجرای قانون و دریافت 

برخالف وعده قبلي، سخنان امروز شما به گفتار مديران قانون گريز سازمان تامين اجتماعي / حقوقشان هستند
 .زديك شده استن

 درصد به عنوان مطالبات مربوط به افزايش مستمري 6 در پي بازتاب اظهارات، وزير رفاه در خصوص پرداخت –ایلنا 
، اتحاديه پيشكسوتان جامعه آارگري در نامه اي با ابراز گاليه از 89بازنشستگان سازمان تامين اجتماعي در سال 

 15 بازنشستگان آشوري و لشگري، مستمري آارگران بازنشسته بايد بد قولي وزير رفاه يادآور شد آه برخالف
 .درصد افزايش يابد

 :به گزارش خبرنگار ايلنا، متن اين نامه آه انتشار آن بصورت سرگشاده صورت گرفته به شرح ذيل است
نونی  ماه است که مستمری بگيران سازمان تامين اجتماعی از دسترسی به حقوق مصرح قا6امروز نزدیک به 

 قانون تامين اجتماعی تصریح می کند افزایش باید هر ساله با چه معياری 111 و 96خود ناتوانند در حاليکه مواد 
برای جامعه بيمه شدگان بازنشسته اجرا شود ولی متاسفانه سازمان تامين اجتماعی تاکنون از اجرای قانون 

 .سر باز زده است
 چهارصد هزار مستمری بگير و بازماندگان همچنان چشم انتظار اجرای در نتيجه اين وضع بيش از يك  ميليون و

 .قانون و دریافت حقوقشان هستند
پس از تالش های فراوان مصاحبه حضرتعالی در رسانه ها درخصوص افزایش حقوق جامعه مستمری بگير بارقه 

 چگونگی اجرای آن را نشان اميدی به بازنشستگان داد که نشان از درایت و درک درست حضرتعالی از قانون و
درصد هستند که همان 6می داد اما متاسفانه امروز شاهد مصاحبه دیگری از حضرتعالی مبنی بر پرداخت 

 .گفتمان مدیران سازمان تامين اجتماعی را دنبال و تداعی می آند
بوعات کشور  که در مط15/6/89جناب وزیر حضرتعالی به خوبی واقف هستيد همچنان که در مصاحبه مورخه 

منعکس شد؛ مصوبه دولت شامل بازنشستگان کشوری و لشکری است و شامل بازنشستگان تامين اجتماعی 
که ميهمان حبيب خود هستند نمی باشد از طرفی همانطور که در نامه مستقيم قبلی به حضرتعالی اشاره 

انون تامين اجتماعی که به حقه در  ق111 و 96داشتيم افزایش حقوق بازنشستگان تامين اجتماعی در قالب مواد 
مصاحبه و موضع گيری جنابعالی مورد تایيد قرار گرفته مالک است و شما ميبایستی روی مواضع قانونی خودتان 

 .پافشاری می نمودید نه تحت تاثير هيئت مدیره سازمان وادار به عقب نشينی از مواضع خود می شدید
ن سازمان به موارد ظریف و قانونمندی که حضرتعالی در مصاحبه مورخه جناب وزیر ما یقين داریم که اگر مسئوال

 به آن اشاره داشتيد توجه می نمودند در کوتاه ترین زمان ممکن امکان صدور اقدام و پرداخت معوقات از 15/6/89
لی استدعا سوی سازمان امکان پذیر بود که رضایتمندی جامعه بيمه شدگان را نيز به همراه داشت لذا از حضرتعا

به % 15 و مصوبه شورایعالی کار مبنی بر 111 و 96داریم در صورت امکان به اجرای قانون سازمان به استناد مواد 
درصدی % 6مطالبات از طرح همسان سازی اقدام نمایيد تا از پيامدهای منفی در اثر اجرای تصميم % 6اضافه 

جتماعی از جنابعالی انتظار دارند تا دستور فرمایيد جلوگيری شود لذا همه بازنشستگان تحت پوشش تامين ا
مسئوالن سازمان تامين اجتماعی هر چه سریعتر نسبت به این مهم اقدام تا بار نارضایتی بيمه شدگان کاهش 

یابد و از این بيشتر باعث نارضایتی آنان نشود که قطعا نارضایتی آنان در سطح نشریات و روزنامه ها باقی نخواهد 
 .در پایان از لطف و مساعدت حضرتعالی سپاس گذاریم. ماند

 
 گزارشي از وضعيت بحراني آارخانه لوازم خانگي آردل

 
 نفر آارگر در شرايط بحراني 80 آارخانه توليد آننده لوازم خانگي آردل واقع در غرب تهران با –آژانس ايران خبر 

ا آنون آارگران حقوق ومزاياي حداقل خودشان را ماه است آه از مرداد ماه ت2در حال حاضر مدت , بسر ميبرد 
دريافت نكرده اند وبهمين خاطر با توجه به هزينه هاي سر سا م آور زندگي وشروع سا ل تحصيلي جديد در 

 .وضعيت سخت و پرفشاري بسر ميبرند
رخانه هيچ به گزارش ايران آارگردرحال حاضر توليدات اين آارخانه تعطيل شده است واز طرف مديريت اين آا

بلكه هيچگونه جوابي قانع آنند ه اي هم به آارگران , برنامه اي نه تنها براي راه اندازي مجدد توليد وجود ندارد 
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 .داده نميشود آه آي حقوق ومزاياي آنها را ميدهند 
 است نكته قابل توجه اينكه صاحب اين آارخانه فردي است بنام رسول تقي گنجي آه در حال حاضر مقيم آمريكا

 شرآت وواحد توليدي است آه تمامي اين واحدها را با زدوبند وبا نازل ترين قيمت 90 تا 80وبگفته آارگران صاحب 
درزمينه .وفعال هم فردي بنام وفايي ازطرف گنجي مسؤل هيئـت مديره آارخانه آردل است.خريده است 

ينست آه از طرف مديريت ميخواهند ما را آالفه بالتكليفي وضعيت آارگران و تعطيلي توليدآارخانه حرف آارگران ا
آارگران طي مدت اخير تا بحال براي رسيدگي به خواسته . وخسته بكنند آه از حقوق خودمان آوتاه بياييم

 .هايشان درمقابل دفتر مديريت چند بار تجمع اعتراضي بر پا آرده اند ولي تا بحال به نتيجه اي نرسيده اند

 
 !کنفي کشور به کما رفتتنها واحد منسوجـات 

 
 مـاه حقـوق دريافت نکرده اند و در شرايط بدي به سر 16 بيش از يکصد نفـر از کـارگران اين کارخانه –آخرین نيوز 

 هـزار تومان پول بعنوان مساعده و حقوق به آنها پرداخت شده 450 تـاکنون فقـط 89مي برند بطوري که از عيد 
 .است

گوني ، کيسه و منسوجـات کنفي کشور در فصل برداشت محصوالت کشاورزي از جمله تنها واحد توليد کننده 
 .برنج در استانهاي شمالي به کما فرو رفت 

به گزارش آخرين نيوز هفته گذشته هم جمعي از کـارگران کـارخانه کنف کار بعنوان تنها واحد توليد کننده 
 ماهه خود مقابل فرمانداري اين شهرستان تجمع کردند 16منسوجـات کنفي در ايران بـراي پيگيري حقـوق معوقه 

 .و عالوه بر درخواست مطالبـات ، خواستار محاکمه مديران اين شرکت شدند 
اين در حالي است که اين که کارگران بـارهـا پيش از اين در اعتراض بـه وضع کـار و مطالبـات خود مقـابل 

 .ده بودند استانداري گيالن و فرمانداري رشت تجمع کر
بيش از يکصد نفـر از کـارگران اين کارخانه : نماينده کارگران معترض در تماس با خبرنگار ما با اعالم اين مطلب گفت

 هـزار 450 تـاکنون فقـط 89 مـاه حقـوق دريافت نکرده اند و در شرايط بدي به سر مي برند بطوري که از عيد 16
 .نها پرداخت شده استتومان پول بعنوان مساعده و حقوق به آ

 
 همدان ماههاست آه حقوق نگرفته اند” فامنين“کارگران ایستگاه تقویت فشار گاز 

 
این تأخير . همدان چند ماه است حقوق نگرفته اند” فامنين“ کارگران ایستگاه تقویت فشار گاز –آژانس ايران خبر 

در بازدید رئيس ایستگاه های شرکت گاز در پرداخت حقوق د رحالی اتفاق افتاده است که ایستگاه فامنين 
اين آارگران هم اآنون در وضعيت بد معيشتي به سرميبرند و خواهان ! بعنوان ایستگاه نمونه معرفی شده است 

 .گرفتن حق وحقوق خود هستند 

 
 دختران ایالم بار دیگر خوسوزی کردند

 
 ساله در استان ایالم خبر 17-18ه دختر  شهریور از خودسوزی س18 پایگاه های خبری روز پنجشنبه –مردمک 

 .دادند که براساس این گزارش ها یک نفر از آنان جان خود را ازدست داد و دو نفر دیگر شرایط وخيمی دارند
یک آسيب اجتماعی و روانی «معاون هماهنگ کننده فرماندهی انتظامی استان ايالم خودسوزی این دختران را 

این آسيب ها داليل و ريشه های گوناگون : و به خبرگزاری آفتاب گفته استدانسته » شایع در سطح استان
 .فرهنگی و اقتصادی دارد که بايد پس از شناسایی جهت کنترل و پيشگيری هدف گذاری شوند

در این گزارش آمده است که سه دختر ایالمی، از نفت و پودر حشره کش به عنوان ابزار خودکشی استفاده  
 .باره دالیل خودکشی و وضعيت تاهل آنها توضيح روشنی داده نشده استکرده اند اما در

در چند سال گذشته مواردی از خودسوزی زنان گاهی در رسانه ها و مطبوعات کشور گزارش شد و در این ميان 
 .استان ایالم، در جنوب غربی کشور، بيشترین آمار را در این زمينه به خود اختصاص داده است

، مديرآل امور آسيب ديدگان اجتماعی سازمان بهزيستی آشور، اسفند ماه گذشته در یک حسن موسوی چلک
نشست خبری گفته بود که آمار خودسوزی زنان و دختران در شهرستان ايوان و ديوان دره در استان ایالم از مرز 

 .بحران هم عبور آرده است
 مورد خودکشی در استان ایالم اتفاق 400د پایگاه خبری ایسکانيوز در گزارشی اعالم کرد که هر سال حدو

 . نفر است و بيشتر این خودکشی ها به شيوه خودسوزی انجام می شود220می افتد که سهم زنان از این تعداد 
 خودسوزی و فقر

در رده بندی استانی ازنظر وضعيت معيشتی مردم، استان ایالم از استان های محروم کشور است که با داشتن 
 .هزار نفری، بی کاری یکی از بزرگترین مشکالت این استان اعالم شده است 550جمعيت 
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 منتشر کرد، ضعف زیرساختارهای فرهنگی و اجتماعی و 1389براساس گزارشی که خبرگزاری مهر در خرداد 
خسارات و صدمات ناشی از هشت سال جنگ ایران و عراق از مشکالت بزرگ ایالم است که موجب شده هنوز 

 .ت کشور در زمينه خودسوزی زنان، خودکشی و محدودیت های خانوادگی را حفظ کندرتبه نخس
داریوش قنبری، نماینده ایالم در مجلس، با انتقاد از اینکه بيشتر مصوبات سفرهای دور اول و دور دوم هيئت دولت 

سوزی و خودکشی برای اشتغال زایی در استان ایالم اجرا نشده است، گفته است که در حال حاضر مسئله خود
 .در استان ایالم ریشه در فقر و بيکاری دارد

روحی شفيعی، یکی از فعاالن حقوق زنان، خشونت را از مهم ترین دالیل خوسوزی زنان دانسته و تاکيد کرده 
 ، ایران سال ها درگير جنگ بوده و سپس قوانين نابرابر و قوانينی که عليه زنان بوده،  سال گذشته30است که در 

 .ه خشونت خانگی عليه زنان دامن زده استب
سی گفته است که دليل باال بودن آمار خودسوزی در استان های غربی .بی.خانم شفيعی به شبکه خبری بی

 .ایران این است که خشونت عليه زنان در این مناطق به دليل قوی تر بودن سنت ها بيشتر است
 خودسوزی های دیگر

 .ودسوزی دانشجویان، دختران و جانبازان جنگ ایران و عراق گزارش شده بودپيش از این نيز مواردی از خ
 موضوعی بود که نمایندگان مجلس را در 1387گزارش چهار مورد خودسوزی در یک هفته در تهران در اسفند 

 .شوک فرو برد
این خودسوزی ها در شرایطی که نمایندگان تهران در مجلس هشتم به دولت محمود احمدی نژاد هشدار دادند که 

زنگ خطر افزایش مشکالت اقتصادی مردم را به صدا درآورده و آنان را به جایی رسانده که خودسوزی را به عنوان 
 .آخرین راه حل انتخاب می کنند، اسداهللا بادامچيان، قائم مقام حزب موتلفه، دیدگاه ه دیگری داشت

نسبت داد و » ان اصالح طلبان و اصولگرایان در مجلسبه بازی سياسی مي«آقای بادامچيان دالیل خودسوزی را 
 .این که سطح توقع مردم هم باالتر رفته است

 منتشر شد، بيشترین 1379براساس گزارش ملی خشونت عليه زنان که توسط نهاد ریاست جمهوری در سال 
تان، بوشهر و خوزستان آمار خودکشی و خودسوزی زنان پس از ایالم، در کهگيلویه و بویراحمد، کرمانشاه، کردس

 .گزارش شده است

 
 هشدار رئيس بانک مرکزی در خصوص افزایش شدید قيمت مسکن

 
رئيس کل بانک مرکزی محدود کردن تسهيالت خرید مسکن را در کاهش قيمت مسکن تاثيرگذار دانست و 

. ه خواهد شدهشدار داد در صورت آزاد گذاشتن ميزان تسهيالت خرید، قيمت مسکن با افزایش شدید مواج
تسهيالت پرداختی به «: محمود بهمنی در گفتگو با مهر درباره روند تسهيالت پرداختی به بخش مسکن گفت

» . نظارتی امسال تعيين شده بود، پرداخت شده است-بخش مسکن بيش از ميزانی که در بسته سياستی
وه بر ایجاد تقاضا در بخش خرید مسکن رئيس کل بانک مرکزی با بيان اینکه تصميم گيری و پرداخت تسهيالت عال

، تقاضای دیگری نيز در بخش احداث و توليد مسکن ایجاد می کند، تصریح کرد در هر دو حالت این موضوع بر 
وی تاکيد کرد اگر تسهيالت خرید مسکن آزاد گذاشته شود، به طور قطع . قيمت مسکن تاثير گذار خواهد بود
اثير خواهد گذاشت و باالبردن تقاضا بدون افزایش عرضه، چيزی جز افزایش یکدفعه بر افزایش تقاضای مسکن ت

بهمنی درباره رشد اجاره بهای مسکن نيز اظهارداشت در بسته امسال . شدید قيمت نمی تواند در برداشته باشد
اص  درصد تسهيالت قابل پرداخت به جامعه باید به بخش مسکن اختصاص می یافت که بيش از این رقم اختص٢٠

رئيس کل بانک مرکزی با تاکيد بر اینکه منابع نظام بانکی محدود است، اظهارداشت اگر منابع . یافته است
سيستم بانکی قابل توجه بود، یکی از راهکارها در این باره آزادسازی تسهيالت در بخش خرید نيز بود، بنابراین 

 .مجبوریم که فقط به بخش احداث مسکن تسهيالت پرداخت کنيم

 
 بيکاران دانشگاه دیده

 
شمار زیادی از این .  ساالنه بيش از یک ميليون جوان جذب مراکز آموزش عالی در ایران می شوند–دویچه وله 

سيستم . عده پس از اتمام درس، پشت دروازه های کار می مانند و به خيل بيکاران تحصيلکرده می پيوندند
 آموزشی و فرهنگی مقصر است یا اقتصاد ؟

ی از جامعه شناسان، اشتياق ایرانيان برای ورود به دانشگاه و کسب مدرک را ناشی از تحوالت اجتماعی بسيار
آنها می گویند که تحصيالت، تحرک طبقاتی و پيشرفت را برای خانواده های فقير . صد ساله اخير در ایران می دانند

 . داده استو متوسط آسان کرده و امکان باال بردن منزلت اجتماعی را به همه
اما آیا تحصيل و مدرک، هم زمان به قصد باال بردن پرستيژ و وجهه ی اقتصادی نيست؟ آیا فارغ التحصيالن 

دانشگاه ها می توانند بدون شغل و درآمد، موقعيت اجتماعی درخوری بيابند و بازده مدنی مطلوبی نيز داشته 
 باشند؟

ی فراگير تشبيه می کنند که در رویاهای اجتماعی و ”مد“ به پاره ای کارشناسان، پدیده تحصيالت در ایران را
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به گفته این گروه، هر چند مدرک منزلتی برای صاحب آن فراهم می کند اما . اقتصادی شهروندان ریشه دارد
 .نداشتن کار و درآمد به همان نسبت از موقعيت اقتصادی وی می کاهد

 در سيستم موجود را عدم تناسب ميان رشته های شيرزاد عبداللهی، متخصص امور آموزشی، گره اصلی
وی با اشاره به نادرستی سيستم آموزشی در ایران می گوید که نفس تحصيالت . دانشگاهی و بازار کار می داند

به  جز رشته های مهندسی و آن هم نه همه رشته ها، پزشکی، « : در ایران از روال طبيعی خود خارج شده است
رشته هایی چون . بقيه رشته های دانشگاهی شانسی برای ورود به بازار کار ندارندحقوق و روانشناسی، 

مهندسی کشاورزی، انواع رشته های علوم انسانی و علوم پایه جای مشخصی در بازار کار ندارند اما همه 
 ».دانشگاه های دولتی و غيردولتی همچنان به جذب دانشجو در این رشته ها ادامه می دهند

 شگاه ها، رکود بازار کاررونق دان
شيرزاد عبداللهی می گوید که آموزش عالی در ایران به شکلی صوری و کمی گسترش یافته و کوچک ترین 

صد در صد دپيلمه ها کنکور « : برنامه ای برای حذف رشته های مازاد یا اشباع شده برای تعدیل بازار کار وجود ندارد
 ۴ آنها در هر رشته ای قبول شوند، ادامه می دهند زیرا این بيکاری آنها را .می دهند چون چشم انداز دیگری ندارند

عطش دانشجویان ایرانی برای دکترا و تحصيالت تکميلی دیگر هم به دليل رکود در بازار کار . سال عقب می اندازد
سرگرم .  نداریماشتياق برای دوره کارشناسی ارشد به این علت باال رفته که اقتصاد متعادلی در جامعه. است

ما امسال حدود یک ميليون داوطلب برای کارشناسی ارشد . شدن به تحصيل، مشکل بيکاری را می پوشاند
با این همه در نهایت کاخ رویاهای دانشجو پس از تمام شدن تحصيالت فرو می ریزد و می بيند که آینده . داشتيم

 ».درخشانی در انتظار او نيست
وی . است که خراب بودن بازار کار، روند تحصيالت را از نورم اصلی آن خارج کرده استشيرزاد عبداللهی معتقد 

ليسانس نزد جوانان و « : تاکيد می کند که این روند دیگر بر اساس عالقه، استعداد و حتی اشتغال هم نيست
ین ليسانس چقدر به اصال هم مهم نيست که ا. کمتر از آن پرستيژی ندارد. خانواده های ایرانی یک مد شده است

 ».درد خود فرد و جامعه می خورد
 مهيندخت مصباح

 
 هدفمندی یارانه ها و خطر یک شوک بزرگ اقتصادی

 
کارشناسان .  سردرگمی دولت در اجرای قانون یارانه ها، اعتراض نمایندگان مجلس را برانگيخته است–دویچه وله 

 دانند، یک نماینده مجلس هشدار می دهد که یک شوک بزرگ اقتصادی، تاخير در اجرای این قانون را تورم زا می
 .اقتصادی در راه است

دولت احمدی نژاد، در جریان بررسی الیحه قانونی هدفمندسازی یارانه ها، بارها تاکيد کرد که اجرای این طرح به 
ال، هنوز موفق به اما در آستانه سومين فصل س. معنای اصالح بنيان های اقتصادی ایران، یک ضرورت فوری است

 .آغاز مرحله اجرائی آن نشده است
سردرگمی به آنجا رسيده که . این موضوع، در مجلس و محافل اقتصادی ایران اعتراض هائی را برانگيخته است

فقط شخص رئيس جمهور می داند که این کار «:مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران، به خبرآنالین گفته است
 .»ی شود و پس از آن قيمت آرد و نان چه خواهد بودچه زمانی شروع م

 اثرات تورمی، امروز و فردا
پس از بحث های چندین ماهه و حتی درگيری های شدید ميان مجلس و دولت، اکنون خبرگزاری مهر 

 ».پرسش مطرح این است که آیا شرایط فعلی برای اصالح قيمت ها مناسب است، یا نه«:می نویسد
برخی اقتصاددانان معتقدند که کشور از هر نظر باید برای اجرای قانون «:ر پاسخ، می نویسدهمين خبرگزاری د

در غير این صورت تبعات منفی اجرای این طرح بزرگ . هدفمند کردن یارانه ها و اصالح قيمت ها آمادگی داشته باشد
 ».اقتصادی بر آثار مثبت آن غلبه خواهد داشت

ردن یارانه ها، حذف یارانه دولتی بنزین و گازوئيل و برخی دیگر از کاالهای ضروری گرانيگاه اصلی الیحه هدفمند ک
دولت دهم قرار است همزمان با حذف این یارانه ها، کمک های نقدی در اختيار مردم قرار دهد تا بتوانند . است

 اما در این زمينه چه اقداماتی صورت گرفته است؟. افزایش قيمت ها را تحمل کنند
ات منابع گوناگون در دولت و مجلس، نشان می دهد که سياست های دولت همچنان نامشخص و سردرگم توضيح
 .است

 پتروشيمی، قربانی بنزین؟
قيمت بنزین، در کارگروه تحول اقتصادی تعيين شده، اما «: محمدرضا برزین سخنگوی اقتصادی دولت می گوید

سخنگوی اقتصادی دولت توضيح نداده » .اطالع مردم خواهد رسيداخبار مربوط به اصالح قيمت ها، در زمان الزم به 
 است که چرا این اطالعات از مردم پنهان می ماند؟

گزارش های دیگر نشان  می دهند که دولت دهم مایل است پس از حل مشکالت فعلی در زمينه تامين سوخت، 
ه مهر معاون وزیر نفت، به خبرگزاری مهر محسن خجست. الیحه هدفمندسازی یارانه ها را وارد مرحله اجرائی کند

 ». ميليون ليتر رسيده است١۵می گوید که در حال حاضر توليد بنزین در واحدهای پتروشيمی به روزانه 
اظهارات معاون وزیر نفت از این واقعيت پرده برمی دارد که دولت، برای مقابله با اثرات تحریم واردات بنزین، بخشی 

روشيمی را که برای اقتصاد امروز و فردای ایران اهميت بسيار دارند، قربانی توليد بنزین از ظرفيت واحدهای پت
اما .  ميليون ليتر فراورده های سوختی در کشور وجود دارد۶٠خجسته مهر می گوید که امکان توليد . کرده است
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 .ن وارد می کندتوضيح نمی دهد که تغيير توليد واحدهای پتروشيمی، چه زیان هائی به اقتصاد ایرا
 نان هم گران می شود؟

یکی از موارد مهم دیگر در زمينه اجرای قانون یارانه ها، تاثيری است که این کار بر قيمت نان مصرفی مردم خواهد 
 ميليارد ۴به گفته محمد علی خانی مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران، دولت در حال حاضر ساالنه . داشت

 ميليون دالر آن برای پشتيبانی از ٣٠٠اکنون تصميم گرفته شده یک ميليارد و . دم می کنددالر صرف یارانه گن
 ميليون دالر آن به صورت مستقيم در اختيار مردم قرار ٧٠٠ ميليارد و ٢کشاورزان توليد کننده گندم پرداخت شود و 
 .گيرد تا بتوانند تفاوت هزینه نان را بپردازند

ه فقدان یک سيستم خدمات اجتماعی مدرن و متمرکز در ایران، نگران آن هستند که اما کارشناسان، با توجه ب
 .کمک های دولتی به درستی به دست نيازمندان واقعی نرسد و فقط فشار قيمت نان بر گرده آنان سنگينی کند

 اجرا یا توقف اجرا؟
ولت احتماال زنگ اجرای طرح هدفمندی خبرگزاری مهر، با استناد به منابع نزدیک به دولت، پيش بينی می کند که د

از «: اما مجيد نصيرپور عضو کميسيون اجتماعی مجلس می گوید. یارانه ها را آبان ماه امسال به صدا در خواهد آورد
اکنون نيز دولت از توان اجرای این قانون .. …ابتدا روشن بود که این قانون با مشکالت جدی روبرو خواهد شد

 ».ر هم اجرا کند دقيق نخواهد بود و فقط سبب توزیع پول در ميان مردم خواهد شدبرخوردار نيست و اگ
به نظر این نماینده مجلس، بحث های مربوط به هدفمندکردن یارانه ها، تاکنون اثرات تورمی شدیدی بر بازار 

رپور، با تاکيد بر نصي. گذاشته و اگر اجرای آن باز هم با تاخير مواجه شود، این اثرات تورمی بيشتر خواهد شد
مشکالت حل نشده طرح هدفمند کردن یارانه ها، پشنهاد کرده است که دولت با ارائه یک الیحه اصالحيه از 

 .مجلس بخواهد که اجرای آن را متوقف کند
همزمان، حسن غفوری فرد عضو هيئت رئيسه مجلس شورای اسالمی نيز تهدید می کند که اگر دولت قانون 

. ها را از اول مهرماه اجرا نکند، مجلس اقدام دولت را به صورت جدی پی گيری خواهد کردهدفمندی یارانه 
دولت بارها اجرای قانون هدفمندی یارانه ها را به تاخير انداخته و اجرای آن، در مدت زمان «:غفوری فرد می گوید

 ».کوتاه باقی مانده از سال، شوک اقتصادی جدیدی بر اقتصاد کشور وارد می کند
 جواد طالعی

شرايط حاد جسمی و بالتکليفی رضا شهابی عضو هيات مديره سنديکای شرکت 
  209واحد در بند 

 
 ماه است 3فعال سنديکايی رضا شهابی بيش از :  شهریور از ایران آمده است 22بنابه گزارشات رسيده در تاریخ 

 .  در بالتکليفی بسر می برد209که در بند مخوف 
ای هيئت مديره سنديکای شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه در شرايط حاد جسمی و رضا شهابی از اعض

فعال سنديکايی از ناراحتيهای حاد جسمی مانند گردن درد و ناراحتی .  زندانی است209بالتکليفی در بند مخوف 
 را بر وی حادتر 209بخصوص ناراحتی گردن درد او شرايط طاقت فرسا و غير انسانی بند .گوارشی رنج می برد

 . بازجويان وزارت اطالعات برای تحت فشار قرار دادن او از دادن اجازه درمان به وی خوداری می کنند.کرده است
او روز گذشته . زندانی است209آقای شهابی در سلول دونفره همراه با يکی از زندانيان سياسی ديگری در بند 

خانواده او از شرايط حاد جسمی و عدم رسيدگی پزشکی .ه باشدتوانست با خانواده اش مالقات کابينی داشت
 . وی سخت نگران هستند

  مهر تمديد کرده اند و او بايد تا آن زمان در بالتکليفی بسر ببرد 19بازجويان وزارت اطالعات قرار بازداشت وی را تا 
ه مشغول بکار بود توسط مامورين  خرداد ماه در حالی ک22الزم به يادآوری است که فعال سنديکايی رضا شهابی 

 ماه در سلولهای 1او . زندان اوين منتقل گرديد209وزارت اطالعات ربوده شد و به سلولهای انفرادی بند مخوف 
 . انفرادی تحت بازجويی و شکنجه های مختلف قرار داشت

ن و حومه آقايان منصور در حال حاضر عالوه بر رضا شهابی دو تن از رهبران سنديکای شرکت اتوبوس رانی تهرا
  اسالو و ابراهيم مددی چند سالی است که در زندان بسر می برند

 
 قيمت کاالهای پایه در بازارهای جهانی افزایش یافت

 . دالر رسيد1257 دالر برای هر اونس به 1247قيمت طال از 

 
ت اینفوماین روز یکشنبه در  سای: آمده است 89 شهریور 22 ایلنا در–به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران 

 .روند قيمت اکثر کاالهای پایه در هفته گذشته افزایشی بود: گزارشی نوشت 
به گزارش ايلنا، روند قيمت کاالهای آلومينيوم، روی، طال و نفت خام برنت در هفته گذشته افزایش یافت، قيمت 

 .فته است دالر افزایش یا0.975 دالر برای هر پوند به 0.925آلومينيوم از 
 دالر افزایش یافته است، قيمت 0.975 دالر برای هر پوند به 0.925همچنين قيمت روی نيز همانند آلومينيوم، از 

  دالر افزایش یافت77.4 دالر برای هر بشکه به 76.3نفت خام برنت نيز از 
 .  دالر رسيد1257 دالر برای هر اونس به 1247بر اساس این گزارش، قيمت طال از 
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 ای حکم زندان اسعد مولود زادهاجر

  
  اسعد مولود زاده89/6/22 طبق خبر رسيده مورخ –برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری  کميته هماهنگی

خود را به  عضو کميته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری جهت سپری کردن دوران محکوميتش
اروميه انتقال دادند ودر حال حاضر در  جرای حکم به زندان دریایدادگاه اروميه معرفی کرد و سپس وی را جهت ا

 .  این زندان ، زندانی می باشد12بند 
اسالمی ایران از طریق   به اتهام ، فعاليت تبليغی عليه جمهوری89/3/24به ذکر است که نامبرده در تاریخ  الزم

محکوم شده بود که عينا متن حکم رسيده به  یعضویت در کميته دفاع از حقوق کارگران به پنج ماه زندان تعزیر
 . درج شد  خرداد در سایت کميته28دست ایشان در تاریخ 

فعال کارگری را محکوم کرده و  کميته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری حکم صادره برای این
ما بار دیگر اعالم . ند می باشيم فعالين کارگری در ب همچنين خواهان آزادی بدون قيد و شرط تمامی کارگران و

محاکمه فعالين کارگری آنان را از پيگيری خواست ها و مطالبات برحق کارگران  ميداریم که احضار، بازداشت و
 داشت بازنخواهد

 تجمع کارگران قزوينی مقابل دفتر کارخانه در تهران 
 

که از بعد از » ناز نخ قزوين«سندگی و بافندگی  تعدادی از کارگران ري:  شهریور می نویسد 22خبرگزاری هرانا در 
ظهر ديروز برای اعتراض به وضعيت کاری خود به تهران آمده اند، صبح امروز مقابل دفتر مرکزی اين کارخانه 

 . يسندگی و بافندگی تجمع کردندر
عد از نااميدی از  را نگرفته اند، ب89 ماهه و عيدی سال 6به گزارش فردا، اين کارگران که به گفته خود حوق 

آنها شب گذشته را در مسجد وزارت صنايع گذرانده اند صبح امروز در . مسئوالن استانی قزوين به تهران آمده اند
 . مرکزی کارخانه تجمع کرده اندمقابل دفتر 

ته به شب گذش.  ماه است که کارخانه را تعطيل کرده اند و حقوق و عيدی ما را نداده اند4: يکی از کارگران گفت
 . ند داخل مسجد شب را صبح کنيمشب که شد بيرونمان کردند ولی بعد اجازه داد. وزارت صنايع رفتيم

 کارگر در اين کارخانه کار 300بيشتر از . بعد از عمری کار کردن ما را کارتن خواب کردند: کار گر ديگری هم افزود
 . ب ما را می دهدهيچ کس هم جوا.  ماه است که بيکار شدند4می کردند و حاال 

به گفته کارگران بيکار شده مشکالت ريسندگی ناز نخ و فر نخ قزوين سال هاست که ادامه دارد و حتی 
. رسيدگی به وضعيت اين کارخانه و کارگران آن جزو مصوبات دور اول سفرهای استانی دولت به قزوين بوده است

 . تر که نشده، بدتر هم شده استران بهاالن دور سوم سفرهای استانی شروع شده ولی وضعيت کارگ
به . بيمه رد نشده و دفترچه هايمان را اعتبار نمی زنند. ار فروردين حقوق نگرفته ايم: يکی از معترضين تاکيد کرد

 . حاال آمده ايم تهران. نگرفتيماستانداری قزوين رفتيم ولی جوابی 
 
 

   درمان معلم زندانیوضعيت حاد جسمی و ممانعت بازجويان وزارت اطالعات از

معلم زندانی عبدالرضا قنبری که :  شهریور  آمده است 23از کانون معلمان کشور در تاریخ بنابه گزارشات رسيده 
از ناراحتی حاد کليوی رنج می برد در طی روزهای گذشته بيماری او شدت يافته است و کليه وی دچار خونريزی 

 . ر شرايط حاد جسمی بسر می برداری می کند و او دبهداری زندان از درمان جدی او خود.است
بهداری زندان اوين به معلم زندانی عبدالرضا قنبری اعالم کرده است که قادر به درمان وی در بهداری زندان 

 .  زندان تحت معالجه قرار گيردنيستند و او می بايست دريکی از بيمارستانهای خارج از
ممانعت از . ال او به بيمارستان و تحت معالجه قرار گرفتن وی خوداری می کنندبازجويان وزارت اطالعات از انتق

آقای قنبری در طی .معالجات پزشکی در بيرون از زندان باعث شده است که شرايط جسمی او حادتر شود
 . ه دچار دردهای شديد کليه استروزهای گذشت

 حکم اعدام آقای قنبری به زندان تبديل شده از طرفی ديگر هفته گذشته بطور شفاهی اعالم کرده بودند که
خانواده آقای .است ولی هنوز اين حکم را به معلم زندانی و خانواده اش و وکيلش بصورت کتبی ابالغ نکرده اند

 . اد جسمی عزيزشان بسر می برندقنبری در نگرانی شديد به دليل وضعيت ح
 در محل کارش در دبيرستان حصار امين 88 دی ماه 14ز الزم به ياد آوری است معلم زندانی عبالرضا قنبری رو

او .  زندان اوين منتقل شد209پاکدشت با يورش مامورين وزارت اطالعات دستگير و به سلولهای انفرادی بند 
چندين هفته تحت بازجويی بازجويان وزارت اطالعات قرار گرفت ودرحين بازجويی تحت شکنجه های وحشيانه 

معلم اسيرعبدالرضا قنبری همچنين يک ماه در سلولهای .يان وزارت اطالعات قرار داشتجسمی و روحی بازجو
 .  زندان اوين منتقل کردند350  زندانی بود و سپس او را به بند240انفرادی بند 

صلواتی . دادگاه انقالب فرستادند15بازجويان وزارت اطالعات با نسبت دادن اتهامات واهی پرونده او را به شعبۀ 
 .اضی فرمايشی اين شعبه او را با اتهامات محاربه و تبليغ عليه نظام محاکمه و محکوم به اعدام نمودق

 دليل آتش سوزی در مجتمع پتروشيمی بندر امام، کماکان نامعلوم است 
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 شهريور ٢٣بنا به گزارش رسانه ها، بامداد روز سه شنبه :  شهریور آمده است 23 در جـــرسبه نوشته سایت 
 .  نامعلوم دچار آتش سوزی شد دی مجتمع پتروشيمی بندر امام، بداليل-، واحد اچ ماه

به گزارش ايلنا، آتش اين واحد يك ساعت و نيم پس از آغاز مهار شده است و به گفته مقامات شرآت ملی 
 . فات جانی در پی نداشته استصنايع پتروشيمی بروز اين اتفاق تل
علت بروز آتش سوزی انفجار نبوده و : يمی بندر امام در خصوص اين حادثه گفتيك مقام مسئول در مجتمع پتروش

 . استداليل وقوع حادثه در دست بررسی 
 راه اندازی قرار واحد اچ دی مجتمع پتروشيمی بندر امام هنوز به طور آامل راه اندازی نشده و در مرحله پيش

 . داشته است
می مجتمع پتروشيمی پرديس عسلويه توسط رئيس دولت و پوشش چندی پيش نيز، بالفاصله پس از افتتاح رس

تبليغاتی وسيع پيرامون آن، نشت گاز در آن مجتمع در حين عمليات جوشکاری خط لوله انتقال اتان، منجر به 
انفجار و کشته و مجروح شدن حداقل شش نفر از کارکنان شاغل و خسارات باال به يکی از واحدهای عملياتی در 

 .  پتروشيميايی شداين واحد
 

  هدفمند شدن يارانه ها بحران هاى آارگرى را تشديد مي آند

: دبيراجرايى خانه آارگر سمنان مي گويد: آمده است 89 شهریور 23یلنا در  ا–به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران 
ها و تعديل آارگران شاغل نه با اجراى قانون هدفمند سازى يارانه ها بايد در انتظار موج جديدى از تعطيلى آارخا

 . باشيم
از ابتداى مهرماه قرار است قانون هدفمند آردن يارانه ها به اجرا : حسين طاهرزاده در گفتگو با خبرنگار ايلنا، گفت

درآيد و به همين دليل انتظار مي رود آه تبعات تورمى ناشى از اجراى اين قانون واحدهاى توليدى و آارگران 
 .  جديدى از بحران روبرو آند موجشاغل را با

در حال حاضر نيز به دليل آمبود نقدينگى و مشكل فروش، آارگران شاغل گرفتار : اين فعال آارگرى گفت
 . و از دست دادن شغل مواجه هستندمسائلى چون تاخير در پرداخت حقوق 

آه در » هادى آار«و »  خجستهالستيك« آارگر آارخانه هاى 400تنها در استان سمنان نزديك به : وي  يادآورشد
 .  داشتند با مشكل روبرو شده اندزمينه توليد لوازم خودور فعاليت

آارخانه الستيك خجسته آه در زمينه ساخت نوار  و زه الستيكى براى انواع خودرو فعاليت : اين فعال آارگرى گفت
يل شده و آارگران آن تاآنون از طريق  ماه پيش تعط3 آارگر در آن مشغول به آار بودند از 100داشت و بيش از 

 .  معوقه خود اقدام مي آرده اندتوقيف و فروش اموال آارخانه نسبت به وصول مطالبات
به گفته دبيراجرايى خانه آارگر سمنان در آارخانه هادي آار آه يكى از واحدهاى سازنده رادياتور خوردرو بود تعداد 

 . ت معوقه به آارگران بدهكار استهش يافته  و هنوز آارخانه بابت مطالبا نفر آا30 نفر به 270آارگران شاغل از 
در صورت : وى دليل تعطيلى اين واحد هاى توليدى را بدهى بانكى و مشكل فروش محصوالت دانست و گفت
 .اجراى قانون هدفمندسازى يارانه ها آارگران آارخانه هاى زيادى با اين مشكل مواجه خواهند شد

 بدون شرح 

در طول انقالب هيچ وقت به اين ..مسووالن تحريم ها را جدی بگيرند:رفسنجانی
 .. مقدار تحريم نداشتيم

 
 

 اآبر هاشمى رفسنجانى صبح امروز در : آمده است 89 شهریور 23 ایلنا در–به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران 
نكه اين اجالس فرصتى است آه خبرگان افتتاحيه هشتمين دوره اجالس خبرگان رهبرى طى سخنانى با بيان اي

ا خيلى ضرورى است ملت نقش اصلى خود آه آمك براى حل معضالت و راهنمايي هايى آه براى جامعه امروز م
 . را ايفا آنند

وى با بيان اينكه تصميم دارم به راه هايى آه ممكن است وضع ما را وخيم تر آند و راه هايى آه مي تواند به سمت 
همگى از : ي، پيشرفت و حفظ وديعه ايى آه به ما سپرده شده بهتر آمك آند اشاره آنم ،گفتوحدت، همدل

شرايط مطلع هستيد امروز شرايط نامناسبى در دنيا در اطراف ما و به خصوص در ايران است و وظيفه بزرگى 
 . مايش الهى سربلند بيرون بياييممتوجه ماست آه از اين آز

 سال گذشته عليرغم پشت سر گذاشتن جنگى آه به ما 30در طول اين : اآيد آردرئيس مجلس خبرگان رهبرى ت
تحميل شد هيچگاه نديده بوديم آه اينقدر استكباريون برنامه ريزي هاى شيطنت آميز عليه انقالب اسالمى و اين 

 . ند ، آه خود اين بي رحمانه استانقالب مظلوم در دست اجرا داشته باش
تحريم ها هم از شوراى امنيت هم آژانس و هم دولت ها . قدر قطعنامه عليه خود نداشتيم تاآنون اين: وى افزود

 . ا عليه انقالب را بيشتر مي آندخود مستقال وارد ميدان شده اند آارهايى را انجام مي دهند آه آثار توطئه هاى آنه
آنچه آه بقاى ما را تداوم : تهاشمى رفسنجانى با بيان اينكه اتكا به خدا و مردم موجب دلگرمى ماست، گف

مردم نيز همواره با هم در . بخشيده مشكالت را حل آرده ريشه الهي، اسالمى نظامى بود آه تاسيس آرده ايم
از آن صحنه بودند و هيچ آم نگذاشتند اين سرمايه ها عوامل مهم پيروزي ها و موفقيت هاى ما است و هر مقدار 

 . آم شود بايد نگران باشيم
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نها و تقويت اين حوادث بايد هشدارى براى جبران آ:  اشاره به آنچه آه آن را حوادث پيش آمده خواند،گفتوى با
 . راه هاى صحيح باشد

رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام در بخش ديگرى از سخنان خود با بيان اينكه دشمن نيز شرايط را درك آرده، 
به نظر ما خيلى روشن است اينكه : رآن اشاره آرد وگفتبه اقدام چند آليساى آمريكايى در هتك حرمت به ق

چند آليسا اعالم آنند ما قرآن سوزى مي آنيم به مناسبت حادثه اى آه ريشه آن نيز در خود آنها است، اگرچه 
 . ر نيز ازطرف خود آنها بوده است سپتامب11چند تروريسم غير آمريكايى اين آار را آردند،اما عوامل حادثه 

در سراسر اين آتاب آسمانى هشدار داده : اره به دشمني ها با قرآن و آالم خدا در سطح اسالم گفتوى با اش
مي شود آه آنها آينه هاى عميقى به قران دارند تمام همت آنها اين بود آه قرآن حاآم نشود اما شد ؟ زيرا 

 . وند شعارى نيست بلكه واقعى استخداوند وعده داده بود و وعده خدا
بيان اينكه در طول تاريخ از جمله جنگ هاى صليبى قرآن مورد هدف استكبار قرار داشته است ، به اظهارات وى با 

سياستمدار معروف انگليسى آه معتقد بود تا وقتى قرآن در ميان مسلمانان حاآم است آنها بايد آرزوى از بين 
 . الم را به گور ببرد، اشاره آردبردن اس

آه وقتى مي بينند هوشيارى در جهان اسالم به وجود آمده و آانون آن هم ايران است حاال هم : وى ادامه داد
فهميدند آه ريشه اين جهادها و حرآت ها قرآن است و از آنجا آه ايران را مجرى آن مي دانند مي خواهند 

ن پيوند بخورد، اما سرنوشت ايران و قرآن را به هم بدوزند، البته اين براى ما افتخار است آه سرنوشتمان با قرآ
 . اى ما اصل قرآن است آه حفظ شودبر

رئيس مجلس خبرگان رهبرى با بيان اينكه استكبار مي گويد قرآن به دنبال خشونت است و از خشونت سخن 
خدا در قرآن گفته مومنان بايد . در حالى آه اين موضوع برعكس است و قرآن اين گونه نيست: مي گويد، گفت

مختلف دهند و بهترين آن را انتخاب آنند اين همان روح آزادى و دموآراسى است آه هر فردى گوش به حرف هاى 
 . زند ديگران هم با دقت گوش آنندحرف خود را ب

در حقيقت آنان ريشه خود را آتش مي زنند، زيرا : وى خطاب به آسانى آه اخيرا به قرآن هتك حرمت آردند، گفت
است  خود دفاع آند، اما مي داند آى دفاع آند و اصل استدراج در همين زمينه خداوند عاجر نيست از قرآن و دين

 . و تنها اندآى صبر مي خواهد
هاشمى رفسنجانى با بيان اينكه من به عنوان يك روحانى به آنان هشدار مي دهم متوجه اعمال خود 

ب آسمانى و انبياء الهى برآييم در البته آنان به دنبال آنند آه ما هم درصدد نفى انجيل ساير آت : باشند،گفت
 . م زيرا اين آموزه هاى قرآن استحالى آه ما اين آار را نمي آنيم و آتب دينى آنها را مقدس مي داني

امت ما اين آار را نمي آند و اگر آسى چنين اقدامى انجام دهد بايد در حسن نيت او ترديد آرد در واقع آنها 
 .  آه ما همگى بايد هوشيار باشيمر برابر هم قرار دهندمي خواهند اسالم و مسيحيت را د

هاشمى رفسنجانى با بيان اينكه امروز دو مساله هسته اى و حقوق بشر در ايران مستمسك دست غرب قرار 
در اين گزارش رئيس سازمان بين المللى انرژى اتمى مدعى شده : گرفته به گزارش اخير آمانو اشاره آرد و گفت

بازرسان آژانس را به تاسيسات هسته اى خود راه نمي دهد و لحن خود را به سمت نظامى شدن است آه ايران 
 . هاى هسته اى ما تشديد آرده استفعاليت 

وى با اشاره به تهديدات نظامى غرب و با بيان اينكه بعيد مي دانم آنها جرات چنين آارى را داشته باشند مجددا 
در طول انقالب هيچ وقت به اين مقدار تحريم نداشتيم و درخواست : و گفتبه تحريم هاى اخير غرب اشاره آرد 

 . ا را جدى بگيرند و شوخى نگيرندمن اين است همه شما و همه مسووالن تحريم ه
ترديد دارم از امكانات و : وى با اشاره به برخى اظهارات مبنى بر اينكه از سطح تحريم هاى عبور مي آنيم، گفت

 انسانى و طبيعى خود در اين زمينه درست استفاده آنيم در حالى آه اگر از ظرفيت هاى ما ظرفيت هاى علمى و
 .  حتما پيروز و موفق خواهيم بوداستفاده آنيم

از : هاشمى رفسنجانى با بيان اينكه دشمنان آار خود را مي آنند خطاب به اعضاى مجلس خبرگان رهبرى گفت
د ميخواهم آه اين موضوعات را مورد توجه قرار دهيد و جدى بگيريد شما و آسانى آه از شما حرف شنوى دارن

 .  سال در اين وادى آار آرده و تجربه دارم و وظيفه دارم آه به شما بگوييم60 الى 50من طلبه اى هستم آه 
 

  تن از فعالين دانشجويی دانشگاه مازندران و صنعتی نوشيروانی بابل 5اخراج 

 
 مسئولين دانشگاه های ، : شهریور گزارش می دهد 23 وز شمار کارگری در تاریخ رهبرپایه گزارش رسيده ب

و دانشگاه مذکور  تن از فعالين دانشجويی د5مازندارن و صنعتی نوشيروانی بابل طی صدور احکامی به اخراج 
 . اقدام کردند

ا بر فعالين دانشجويی اين  در پی سخنرانی وزير علوم موج جديدی از فشارها و تهديد هدر این گزارش امده ؛ 
دانشگاه از سوی مسئولين اعمال شد که در اين بين عماد بهاور، سارا خادمي، اشکان ذهابيان، سياوش 

سليمی نژاد و ايمان صديقی از جمله فعالين دانشجويی دانشگاه صنعتی نوشيروانی بابل و دانشگاه مازندران 
 . فت کرده اند خود را درياطی هفته های اخير حکم قطعی اخراج

 : ر گرفته است به قرار زير استچکيده ی فعاليت ها و علل اخراج اين دانشجويان که در اختيار خبرگزاری هرانا قرا
وی مسئول شاخه جوانان نهضت آزادی ايران و عضو دفتر سياسی نهضت آزادی ايران و عض :  عماد بهاور-1

 1388 خرداد 7بوده است که در تاريخ ) موج سوم ())پويش حمايت از خاتمی و موسوی(( هسته ی مرکزی 
 . يی ، تبليغ عليه نظام ذکر شداتهام وی توسط مقامات قضا. توسط دادگاه انقالب بازداشت گرديد
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.  ساعت آزاد شد اما پس از اعالم نتايج انتخابات مناقشه برانگيز رياست جمهوری دستگير گشت96بهاور پس از 
 روز زندان انفرادی از 46 پس از تحمل 1388زادی در روز چهارشنبه هفتم مرداد ماه عضو شاخه ی جوانان نهضت آ

 در حالی که به دادگاه انقالب برای 1388 اسفند 16زندان آزاد شد و برای بار سوم در طول يک سال اخير در تاريخ 
 . ت احضار شده بود، بازداشت شدآخرين دفاعيا

ع از دانشگاه يزد و دانشجوی کارشناسی ارشد رشته ی علوم وی فارغ التحصيل رشته ی مهندسی صناي
) دکتر عليزاده(سياسی از دانشگاه مازندران بوده که در ماه های اخير به دستور رياست سابق دانشگاه مازندران 

 . دانشگاه اخراج گرديداز 
مقطع در وى فعال دانشجوئى دانشگاه مازندران و دانشجوى رشته جامعه شناسى :  سارا خادمى-2

 . آارشناسى ارشد بوده است
سارا خادمى در آخرين روز انتخاب رشته طى تماسى تلفنى به اطالعات سازمان سنجش احضار شد و بعد از 

را مردود بازجوئى طوالنى آه از سوى مقام هاى حراستى و اطالعاتى سازمان سنجش از او به عمل امد، وى 
 . گزينشى عنوان آردند

 86 همراه تنى چند از ديگر دانشجويان اين دانشگاه در آذر ماه 86ى دانشگاه مازندران در سال اين فعال دانشجوئ
 . يددستگير شده و روانه بازداشتگاه اداره اطالعات استان مازندران گرد

 . ن بابلسر احضار گرديده بود بار به دادگاه انقالب شهرستا2وى در طول دوران فعاليت دانشجوئى خود 
وی دانشجوی رشته شيمی محض از دانشگاه فردوسی مشهد می باشد که به دستور : ذهابيان اشکان -3

عضو سابق .  ترم محروميت از تحصيل محکوم شد2 به 87در سال ) دکتر عاشوری( رئيس دانشگاه فروسی 
 به 87شورای مرکزی فراکسيون مدرن انجمن های اسالمی دانشگاه فردوسی و علوم پزشکی مشهد در بهمن 

از تحصيل ) دکتر عليزاده( دانشگاه مازندران تبعيد شد و پس از مدتی از سوی رياست وقت دانشگاه مازندران 
 در جريان اعتراضات دانشجويان دانشگاه مازندران نسبت به 88 خرداد 26اشکان ذهابيان در تاريخ . محروم شد

موسوم به انصار ضرب و شتم شده بود روند برگزاری انتخابات رياست جمهوری از سوی نيروهای لباس شخصی 
اين فعال دانشجوئی شمال کشور دوره يک ماهه بازداشت خود را در .  روز در بيهوشی به سر برد3و به مدت 

 ترم 2 از سوی دانشگاه فردوسی به 88وی در شهريور . زندان اداره اطالعات ساری و متی کالی بابل سپری کرد
 88 آبان 11عضو شورای عمومی دفتر تحکيم وحدت در تاريخ . ات محکوم شدمحروميت از تحصيل با احتساب سنو

.  ماه حبس تعزيری محکوم شد6برای دومين بار دستگير شد و سپس از سوی دادگاه انقالب شهرستان بابل به 
گفتنی .  سال محروميت از تحصيل با احتساب سنوات از دانشگاه اخراج شد2اشکان ذهابيان پس از سپری کردن 

 واحد 20است منابع اگاه دانشجوئی بابل گرارش می دهند که اين دانشجو در هنگام اخراج از دانشگاه، تنها 
 .  از درسش مانده بود ترم تحصيلی برای اخذ مدرک ليسانس خود،1معادل 

وی دانشجوی رشته مهندسی کامپيوتر دانشگاه صنعتی نوشيروانی بابل می باشد :  سياوش سليمی نژاد-4
ندان متی  توسط وزارت اطالعات دستگير شده بود و دوره يک ماهه بازداشت خود را در ز88 خرداد 30ر تاريخ که د

 . کالی بابل سپری کرد
وميت از  سال محر1 سال تعليق و 3 ماه حبس تعزيری به مدت 10وی از سوی دادگاه انقالب شهرستان بابل به 

 . تحصيل محکوم شده بود
 موفق به پذيرش در رشته مهندسی کامپيوتر مقطع کارشناسی ارشد 88 ارشد سال وی در آزمون کارشناسی

 که آخرين ترم تحصيلی دوره ليسانس اين 88در دانشگاه علم و صنعت شود ولی در ايام امتحانات پايان ترم خرداد 
انات پايان فعال دانشجوئی محسوب می شد در زندان بسر می برد و مسئولين دانشگاه از برگزاری مجدد امتح

ترم برای دانشجويانی که در آن ايام در زندان به سر می بردند و موفق به برگزاری امتحانات پايان ترم نشدند، 
 .آزمون کارشناسی ارشد محروم شد سال از شرکت در امتحانات 2خودداری کردند و اين دانشجو به مدت 

 که در مقطع کارشناسی ارشد در مقطع روزانه گفتنی است طبق قوانين و آئين نامه وزارت علوم، دانشجوئی
پذيرفته شود و نتواند مدارک تکميلی تحصيلی دوره ليسانس خود را به دانشگاهی که در مقطع کارشناسی 

 . ارشناسی ارشد محروم خواهد شد سال از شرکت در آزمون ک2ارشد تحويل دهد، به مدت 
ر در مقطع کارشناسی از دانشگاه صنعتی نوشيروانی وی دانشجوی رشته مهندسی کامپيوت:  ايمان صديقی-5

 ترم محروميت 2 از سوی کميته انضباطی دانشگاه صنعتی نوشيروانی بابل به 87بابل بوده که در سال تحصيلی 
ايمان صديقی دبير سياسی سابق انجمن اسالمی دانشگاه صنعتی نوشيروانی . با احتساب سنوات محکوم شد

 ماهه 1 خرداد توسط وزارت اطالعات دستگير شده بود و دوره 28پس از انتخابات در تاريخ بابل بوده که در حوادث 
 .  زندان متی کالی سپری کردبازداشت خود را در زندان اداره اطالعات ساری و

.  سال محروميت از تحصيل محکوم شد1 ماه حبس تعزيری و 10وی از سوی دادگاه انقالب شهرستان بابل به 
 ماهه خود راهی زندان 10 برای گذراندن دوران محکوميت 88مومی دفتر تحکيم وحدت در اسفند عضو شورای ع
ايمان صديقی به تازگی پس از گذراندن نيمی از دوران محکوميت خود از زندان متی کالی بابل آزاد . متی کال شد

س دانشگاه صنعتی  سال محروميت از تحصيل با احتساب سنوات به دستور رئي2وی پس از گذزاندن . شد
 .از دانشگاه اخراج شده است ) دکتر جانعلی زاده( نوشيروانی بابل 

  
 تجمع اعتراضی کارگران اخراجی سازه های برق آذربایجان

 
 تعدادی از کارگران اخراجی شرکت توليد سازه های برق آذربایجان در اعتراض به اخراج –آژانس خبری موکریان 
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 .ریز تجمع کردندخود در مقابل فرمانداری تب
 تن از ١٠٠به گفته کارگران حاضر در محل ، مدیریت شرکت بدون علت و اطالع قبلی اقدام به اخراج بيش از 

 . سال سابقه وجود دارد٢٠کارگران نموده که در بين آنها کارگرانی با 
نونی ، تاکنون پاسخ کارگران تجمع کننده اظهار داشتند با وجود مراجعه به مسئولين مربوطه و پيگيریهای قا

 .مناسبی دریافت ننموده اند
 .گفتنی است این تجمع با وعده بررسی مشکالت کارگران در نشستی در فرمانداری تبریز پایان یافت

 
 تجمع کاميون داران هوو مقابل ایران خودرو دیزل

 
در اطالعيه ای دستور  به گزارش واحد مرکزی خبر ، یکی از معترضان می گوید پليس راه –آسمان دیلی نيوز 

 . صادر کرده است٨٩-٧-٣ تا ٨٩-۶-١٨توقف کاميون های هوو را از 
وی می افزاید در اطالعيه پليس ذکر شده است که به علت تصادفاتی که این خودرو کرده است حق تردد در 

 .برخی راه های کشور را ندارد
ن حمایت از مصرف کننده ، شرکت ایران خودرو یکی دیگر از دارندگان معترض هم می گوید براساس اعالم سازما

 . ميليون تومان گران تر فروخته است٢٠دیزل هر کدام از این کاميون ها را 
وی می افزاید پس از سه بار محکوميت شرکت ایران خودرو دیزل در دادگاه این شرکت به برخی از رانندگان با 

 .مان برمی گرداند هزار تو٧٠٠گرفتن تعهدهای متعدد مبلغ یک ميليون و 
راننده دیگری در خصوص فراخوان ایران خودرو دیزل می گوید آنچه که در اطالعيه و فراخوان این شرکت عنوان 

شده ، دروغ است و مشخصاتی که برای کاميون هوو با نام موتور اشتایر اتریش و گيربکس زد اف آلمان مطرح 
 ، چينی است و از این کاميون فقط جعبه فرمان آن شده ،صحت ندارد و تمام مشخصات اطالعيه داده شده

 .آلمانی است
نصب کنند و در این فراخوان ) ای بی اس(راننده دیگری می گوید فراخوان شده است که ترمز خودروها را ضد قفل 

 .فقط یک مخزن باد اضافه می کنند که هيچ ارتباطی با ترمز و نقشی در تقویت و کارآیی ان ندارد
 نفر افزایش یافته و هيچکدام از مسئوالن ایران خودرو دیزل پاسخگو ٢٠٠ر شمار معترضان به بيش از در حال حاض

نيستند به جز تعدادی از افراد حراست این شرکت که جلوی در ، مانع ورود کاميون داران شده اند و از مسئوالن 
 .کسی حضور ندارد

  محکوم شد سال حبس تعزیری5محمد غزنویان، فعال حقوق کودک به 

 
 محمد غزنويان فعال حقوق زنان و آودآان و دانش آموخته رشته علوم – : برپایه خبرهای دریافتی آمده است 

 بهمن ماه سال گذشته در قزوین بازداشت و در 19، نامبرده در . سال حبس تعزيری محكوم شد5ي به سياس
 . از زندان چوبين قزوین آزاد شد ميليون تومانی در فروردین سالجاری100نهایت با قرار وثيقه 

 تير ماه سال جاري برگزار شد و طي حكم ابالغ شده در دو روز پيش به تحمل 13دادگاه این روزنامه نگار در تاريخ 
 . سال حبس تعزيري محكوم شد5

رد در حكم ابالغ شده اشاره اي به جزئيات پرونده و تفكيك محكوميت به تناسب موارد اتهامي وي نشده و موا
 .اتهام ايشان را ارتباط با گروههاي معاند و تبليغ عليه نظام اعالم کردند

محمد غزنویان دانش آموخته ی علوم سياسی، روزنامه نگار و وبالگ نویس است که تاکنون مقاالت بسياری از 
ک مدرسه وی در حوزه ی فرهنگ و اجتماع در رسانه های مختلف به چاپ رسيده و در حال حاضر مدیر و مدرس ی
 .در محله هادی آباد قزوین است که به کشف و پرورش استعدادهای کودکان کار و خيابان می پردازد

 
  هزار زن در سه ماهه امسال500بيکاری 

 
 ساله بيکار هستند و در 24 تا 15 درصد دختران بين 46 طبق آمار رسمی کشور بيش از – : ین می نویسد خبرآنال

 . هزار زن از کار خود بيکار شدند500فصل بهار امسال بيش از 
 ساله بيکار هستند و در فصل بهار امسال بيش از 24 تا 15 درصد دختران بين 46طبق آمار رسمی کشور بيش از 

در این مورد فعاالن عرصه اشتغال کشور نيز ضمن تایيد این روند، نوع نگاه به .  هزار زن از کار خود بيکار شدند500
عامل این رشد بيکاری می دانند و پيش بينی می کنند رشد این روند در ماه های آتی متوقف زنان را مهمترین 

چرا که این اتفاق در فصل بهار که فصل کار سال است رخ داده و به صورت سنتی معموال نرخ بيکاری فصل . نشود
 .نخست سال از سه فصل دیگر پایين تر است

سنين ازدواج، بيکار بودن دختران جوان آن قدر ملموس و قابل تامل نبود اما شاید تا پيش از این به دليل باالنبودن 
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در سال های اخير با افزایش سن ازدواج و فزونی ورودی دختران به دانشگاه ها بيکاری این قشر نيز مدنظر جامعه 
مللی کار به دليل البته این را هم نباید فراموش کرد که در چند سال اخير سازمان بين ال. ما قرار گرفته است

تبعيض جنسيتی در اشتغال ایران چند مرتبه سواالتی را از ایران مطرح کرده تا ارزش اشتغال زنان را بيش از پيش 
با وجود این، هنوز حمایت ویژه ای که دولت برای اشتغال زنان مدنظر قرار دهد، . به دولتمردان گوشزد کند

م ناچيزی در ایجاد اشتغال از طریق تعاونی ها برای زنان در نظر مشاهده نمی شود و شاید در بهترین حالت سه
 .گرفته شده و طرح مشاغل خانگی با کم ترین ظرفيت اشتغال و کمترین حد پایداری مطرح شده است

نرخ بيکاری زنان کشور که در سال . آمارهای رسمی کشور نيز این بی توجهی به اشتغال زنان را نشان می دهد
 درصد افزایش یافته که این 25 درصد بود طبق آخرین آمار مرکز آمار کشور، در فصل بهار امسال به 8/16 معادل 88

براین اساس تعداد .  هزار نيروی کار زن در سه ماهه نخست امسال است500افزایش حاکی از بيکار شدن حدود 
 .ده است هزار نفر رسي231 هزار نفر به یک ميليون و 741زنان بيکار کشور از بيش از 

 نيمی از دختران جوان بيکارند
 ساله کشور در حالی 24 تا 15بيکاری دختران جوان . نرخ بيکاری دختران جوان کشور نيز به مراتب بيشتر است

این آمار نيز نشان دهنده بيکار .  درصد افزایش یافته است5/46 درصد بود در امسال به 4/32 معادل 88که در سال 
 هزار نفر به 318تعداد دختران جوان بيکار از . ختر جوان در سه ماهه نخست امسال است هزار د200شدن حدود 

 . هزار نفر رسيده است515
نایب ریيس کانون عالی . صعودی بودن روند بيکاری دختران جوان مورد تایيد فعاالن عرصه اشتغال کشور نيز است

نمی تواند ارائه کند اما در مورد بيکار بودن نيمی از شوراهای اسالمی کار کشور هرچند آمار دقيقی در این مورد 
به لحاظ اینکه بنگاه های اقتصادی چون . این طبيعی است«: دختران جوان به استناد آمارهای مرکز آمار می گوید

کارهای سنگين و سختی دارند و شرایط برای حضور دختران در این بنگاه ها مناسب نيست، بنابراین کارفرماها آن 
اصال بخش خصوصی به دنبال بهره وری بيشتر است و به همين دليل . را در واحدهای خود به کار نمی گمارندها 

 ».جذب افراد با کارآرایی بيشتر را مدنظر قرار می دهند
در کنار این عاملی که اولياء علی بيگی به آن اشاره می کند، عباس وطن پرور، دبير شورای هماهنگی کارفرمایان 

 .ن رشد بيکاری را نشات گرفته از نوع نگاه ها به جامعه زنان کشور می داندکشور ای
 درصدی برای دختران جوان کشور ندارد و این نرخ را خيلی بيشتر از این رقم 46وی که اعتقادی به نرخ بيکاری 

ه وجود آمده که با توجه به شرایطی که در نظام جمهوری اسالمی ایران ب«: می داند، در این مورد عنوان می کند
دختران مدارج علمی را طی می کنند، اما متاسفانه فرصت های شغلی برای دختران در جامعه فراهم نشده 

 ».علت آن هم در نگاه به جامعه زن و شرایطی است که برای کار زن قائل می شوند. است
در حالی که . شب کار انجام دهندحتی ما در قانون داریم که دختران و زنان نباید در نوبت «: وی ادامه می دهد

هم اکنون در بخش هایی مانند بيمارستان ها دختران و زنان پرستار علی رغم منع قانونی، در شيفت شب 
 ».مشغول به کار هستند

حميد حاج اسماعيلی، کارشناس حوزه اشتغال نيز به مانند وطن پرور نوع نگاه به زنان را عامل مهمی در رشد 
نگاه به زنان نسبت به گذشته تغيير کرده و اکنون باید آن ها را به عنوان نيروی «: و اظهار می کندبيکاری می داند 
هم اکنون زنان حتی در برخی از رشته ها رشد نسبتا بهتری نسبت به مردان داشته اند و باید . کار تلقی کنيم

 ». دارندنگاه به آن ها به عنوان افرادی باشد که در زمره نيروی کار کشور قرار
اکنون سن ازدواج باالتر رفته و « :  درصدی دختران جوان را هشداردهنده ذکر و اضافه می کند50وی بيکاری حدود 

این دختران جوان نيازمند شغل و درآمدی هستند که بتوانند معاش خود را تامين کنند اما در عمل جایگاهی در 
 و در بهترین حالت در حد منشی گری برای آن ها جایگاه قائل حوزه بازار کار برای آنان در نظر گرفته نشده است

 ».شده اند
 شيب بيکاری زنان تندتر می شود

 درصد در بخش 31 درصد در بخش خدمات، حدود 46طبق آمارهای مرکز آمار از زنان شاغل کشور بيش از 
دهد با کاهش سهم  درصد نيز در بخش صنعت مشغول به کار هستند که این خود نشان می 23کشاورزی و 

بخش کشاورزی در فصل های دیگر سال که فعاليت در این بخش کاهش می یابد، شيب صعودی نرخ بيکاری این 
 .قشر نيز تندتر شود

دبير شورای هماهنگی کارفرمایان با تایيد حفظ روند صعودی نرخ بيکاری زنان و دختران جوان، به نامناسب بودن 
این نرخ بيکاری برای فصل بهار بود و در فصل های «:  کند و هشدار می دهدفضای کسب و کار کشور اشاره می

چون دیگر شغل های فصلی ما از بين خواهند رفت . دیگر به صورت سنتی ميزان بيکاری بيشتری خواهيم داشت
 ». درصد برسد65 ساله به باالی 24 تا 15و با این روند برآورد می کنم نرخ بيکاری دختران جوان 

علی بيگی در این مورد متذکر . د نایب ریيس کانون شوراهای اسالمی کار نيز روند به همين روال خواهد بوداز دی
یک واقعيت است که ما باید قبول کنيم این قابل هضم نيست که فارغ التحصيالن دانشگاهی پس از «: می شود

 ». می شوداتمام تحصيالتشان جذب بازار کار شوند و این فاصله روز به روز بيشتر
 هزار دختر جوان که به نظر می رسد در سن فارغ التحصيل شدن از دانشگاه ها بوده اند نيز 200بيکار شدن حدود 

 .خود مبين این سخن علی بيگی است که فاصله این قشر با بازار کار روز به روز بيشتر می شود
سته ها و نيازهای خود از بازار کار را اعالم اگر زنان خوا«: جدای از این ها، حاج اسماعيلی نيز تصریح می کند

نکنند و این قشر مورد توجه قرار نگيرد، باز هم این نرخ بيکاری افزایش پيدا می کند، چون سن جمعيت ما جوان و 
 ».سهم دختران در ورود به دانشگاه ها از پسران بيشتر است

ر به مسئوالن که اگر تاکنون طرح اشتغالزایی همه این سخنان و آمارها، شواهد و نشانه هایی است برای هشدا
 درصدی توجه ای به دختران جوانی 50ای به صورت خاص برای زنان مطرح نشده، حداقل با این نرخ بيکاری حدود 

 .شود که بخش عمده آن ها نيز چه بسا فارغ التحصيالن و تحصيل کرده های دانشگاه ها هستند
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السالمی هنگام اخذ رای اعتماد از نمایندگان مجلس برای ورود به طبق این در حالی است که عبدالرضا شيخ ا
بازتعریف اشتغال بانوان و اتخاذ سياست های «دهم ساختمان وزارت کار، در برنامه هایش در سرفصلی با عنوان 

نشان داد که این قشر مدنظرش هستند و حتی تاکنون طرح مشاغل خانگی را نيز برای » حمایتی و هدایتی
ایت از اشتغال زنان مطرح کرده است، اما به هرترتيب سياست او برای اشتغال این قشر تاکنون که جواب حم

 .نداده است
ارائه الگوی «، »پيشنهاد قوانين حمایتی متناسب با شرایط بانوان«، »حمایت از طرح های خوداشتغالی بانوان«

تبيين مشاغل ترجيحی برای «و » نان در محيط کارتالش برای حفظ کرامت ز«، » ایرانی اشتغال بانوان-اسالمی
 .نيز از جمله برنامه های دیگر وزیر کار دولت دهم بوده که تاکنون خبری از اجرای آن ها نيست» بانوان

 
 دراعتراض به برخي اقدامات درتامين اجتماعي؛

 آارگران يزدي طومار نوشتند

 
نويسندگان اين طومار از رييس جمهور، : آمده است 89شهریور  23 ایلنا در–به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران 

 .رييس و نمايندگان مجلس و وزير رفاه خواستار توقف تغييرات و بازگشت به شرايط سابق شده اند
جمعي از آارگران شاغل درآارخانه ها، شرآت ها و موسسات استان يزد با ارسال طومارهاي جداگانه اي به برخي 

 .ود را نسبت به تحوالت اخير سازمان تامين اجتماعي اعالم آردندمقامها اعتراض خ
به گزارش ايلنا، آارگران فرش ستاره آوير يزد، فرش آبير يزد، فرش باستان يزد، پتوي تابان يزد، يزد بافت ملك 

باف، ريسندگي خوش نخ، نساجي يزد، شرآت آابل هاي مخابراتي شهيد قندي، فرآورده هاي نسوز پارس، چوب 
 شادريس، آرد دانه سا، - گرانيت نازسرام- يزدپيچ- تجمع صنفي پرچينكا- تجمع صنعتي يزد-و فلز اردآان فوالد گزين

الكترويزد، رنگ تكميل آذر، سعادت نساجان يزد، صنايع الستيك يزد، پارس پرچ، پارس مداد يزد، گچ يزد، شير 
راني يزد و حومه، شهرداري يزد، شهرداري حميديا، پاستوريزه يزد، شهاب يزد، رنگ يزد، درخشان يزد، اتوبوس

شهرداري اشكذر و پشمبافي يزد با ارسال طومارهاي جداگانه اي نسبت به هيات امنايي شدن سازمان تامين 
اجتماعي، حذف نمايندگان منتخب آارگران و انتصاب غير قانوني نمايندگان جديدآارگري توسط وزير رفاه ،تغيير 

تامين اجتماعي و دريافت فرانشيز از بيمه شدگان مراجعه آننده به مراآز درماني ملكي اساسنامه سازمان 
 .سازمان تامين اجتماعي انتقادآردند

نويسندگان اين طومار از رييس جمهور، رييس و نمايندگان مجلس و وزير رفاه خواستار توقف تغييرات و بازگشت به 
 .شرايط سابق شده اند

 
اتی، رضا شهابی و دیگر فعالين کارگری در بند را آزاد با نيروی همبستگی طبق

 !خواهيم کرد

 
 چند ماهی است که از دستگيری و ربودن شدن رضا شهابی یکی از –کانون همبستگی کارگران ایران و کانادا 

بر بازداشت رضا شهابی ودیگر فعالين کارگری که برای حقوق اوليه و . نمایند گان کارگران شرکت واحد می گذرد
این بازداشتها . حق خود مبارزه می کنند، نشان از استيصال و زبونی رژیم سرمایه جمهوری اسالمی است

بروشنی نشان دهنده این واقعيت است که مزدوران سرمایه ازمبارزه رو به رشد جنبش کارگری و رادیکاليزه شدن 
 . کنند بشدت در هراسندآن، که رهبرانش نقش تعين کننده ای در رهبری و پيشبرد آن ایفاء می

در واقع حکومت توحش اسالمی با زندان و شکنجه کارگران و رهبرانش، از طبقه ای در هراس است که برای 
طبقه کارگر با استفاده از . بدست آوردن مطالباتش تنها به نيروی خود و ایجاد تشکلهای مستقل اش اتکاء دارد

زات حق طلبانه اش تنها نيرویی است که کليت سرمایه را زیر این ابزار طبقاتی اش در جهت سازماندهی مبار
 .سوال می برد و در برابر تمام مناسبات غير انسانی قد علم می کند

در این مدت که از بازداشت کارگر مبارز رضا شهابی می گذرد، شاهد اقدامات و فعاليتهای گوناگونی از سوی 
اقدامات صدور اعالميه ها، کمپينها و اعالم حمایت از سوی طيف ها و نهادهای کارگری هستيم از جمله این 

 .بسياری از نهادها و تشکلهای کارگری، چپ و آزاد یخواه در سطح کشوری و بين المللی بوده است
تالش برای آزادی رضا شهابی و دیگر فعالين کارگری، در واقع دفاع ازجنبشی است که می تواند با مبارزه و اتحاد 

قا تی خود وبه عنوان یگانه نيرویی که از پتانسيل الزم برای تغيير بنيادی و ریشه ای جا معه حول منافع طب
 .برخودار است ، نقش خود را بدرستی ایفاء نماید

غير از بازداشت فعالين جنبش کارگری ما شاهد بازداشت و به زندان افکندن فعالين سایر جنبشها ی دیگر 
ردمی در چند ماه گذشته نيز بوده ایم اما ایجاد این فضای رعب و وحشت اجتماعی و بخصوص حرکتهای توده م

 .هيچگاه نتوانسته، مانع از پيشروهای این جنبشها بخصوص جنبش کارگری شود
رضا شهابی اکنون و در بدترین وضعيت جسمی در زندان بسر ميبرد برای آزادی هر چه سریعتر وی و سایر فعالين 

 ایات جمهوری اسالمی و رساندن صدای فعالينکارگری دربند با افشای جن
 .جنبش کارگری به گوش سازمانها، نهادهای کارگری و اجتماعی مترقی در سطح جهان تالش نمایيم
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 زنده باد اتحاد و همبستگی کارگری
 کانون همبستگی کارگران ایران و کانادا

 افزایش قيمت نان چند روز قبل از اجرای طرح هدفمند شدن یارانه ها 
  تومان تثبيت شد200افزایش قيمت نان بربری روي 

 
 قيمت نان بربری با افزودن مقداری : آمده است 89 شهریور 23 ایلنا در–به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران 

ظاهرا این افزایش قيمت صرفا در ماه مبارک رمضان مجوز قانونی داشته .  تومان افزایش یافته است٢٠٠کنجد به 
 .ه با اتمام ماه رمضان گران شدن قيمت نان ادامه دارددر حالی ک

ظاهرا این افزایش قيمت صرفا در ماه .  تومان افزایش یافته است٢٠٠قيمت نان بربری با افزودن مقداری کنجد به 
 .مبارک رمضان مجوز قانونی داشته در حالی که با اتمام ماه رمضان اين روند همچنان ادامه دارد

ر ایلنا، چند سالی است که نانوايی های بربری از روش خاصی برای افزایش قيمت نان استفاده به گزارش خبرنگا
می آنند و دستگاه های نظارتی نيز در برخورد با این شيوه عملكرد مناسبي ندارند؛ چرا که سال گذشته قيمت 

 . تومان افزایش پيدا کرد١٠٠ تومان به ۵٠نان بربری از همين طریق از 
دیان نانوايی های بربری با استفاده از روش سال گذشته با افزودن مقداری کنجد به نان بربری قيمت آن اخيرا متص

 ٢٠٠ تومان افزایش داده اند که البته به مرور زمان از حجم کنجد کاسته و نهایتا بربری ساده با قيمت ٢٠٠را به 
 .تومان عرضه خواهد شد

 قيمت نان در گلستان دو برابر شد
 روز تا آغاز رسمی اجرای طرح هدفمند ٩ افزایش ناگهانی قيمت نان در استان گلستان در حاليکه –نيوز افکار 

کردن یارانه ها باقی مانده است این شبهه را در اذهان شهروندان ایجاد کرده که این فرآیند، مقدمات اجرای 
 .هدفمند کردن یارانه هاست

ان از هفته جاری درحاليست که بر اساس اعالم مسئوالن وزارت افزایش قيمت نان در برخی نانوایيهای گلست
 . درصد کاهش می یابد٢٠ تا ١٨بازرگانی با اجرای طرح هدفمند شدن یارانه ها، قيمت نان 

 روز مانده به اجرای طرح محوری هدفمند ٩به گزارش مهر،این گفته مسئوالن وزارت بازرگانی در حاليست که تنها 
 درصد رشد ١٠٠ نان در برخی مناطق گلستان از جمله گرگان و گنبد حدود دو برابر شد و شدن یارانه ها، نرخ
 .قيمت داشته است

همچنين افزایش قيمت نان از صبح روز عيد فطر در گلستان درحاليست که در وزن نان لواش تغييری ایجاد نشده 
 .است و تنها نرخ آن بيشتر شده است

 ریال به هزار ریال به ۵٠٠های برخی شهرهای گلستان از جمله گرگان و گنبد، از اکنون نرخ نان بربری در نانوایي
 .ازای هر قرص نان افزایش یافته است
 ریال افزایش یافت و وزن چانه هر قرص نان بربری نيز از ۴٠٠ ریال به ٣۵٠همچنين قيمت هر قرص نان لواش از 

 . گرم باقی مانده است٢١٠ان لواش نيز همان  گرم افزایش یافت و وزن چانه هر قرص ن۴٣٠ گرم به ۴٠٠
 ریال افزایش یافته ۴۵٠ ریال ، به هرکيلوگرم ٧۵عالوه بر آن، قيمت آرد تحویلی به واحدهای نانوایی از هر کيلوگرم 

 است
بر اساس قانون هدفمند شدن یارانه ها، دولت موظف است یارانه آرد و نان را به ميزانی که در الیحه بودجه 

 .ه مشخص می شود  با روشهای مناسب در اختيار مصرف کنندگان متقاضی قرار دهدساليان
 هزار نفر جمعيت و اقشار آسيب پذیر در سایر شهرها به ٢٠همچنين سرانه یارانه نان  روستایيان و شهرهای زیر 

 . درصد بيشتر از متوسط یارانه سرانه خواهد بود۵٠ تشخيص دولت حداقل 
ف است سياستهای تشویقی و حمایتی الزم را برای ایجاد و گسترش واحدهای توليد نان عالوه برآن دولت موظ

صنعتی و نيز کمک به جبران خسارت واحدهای توليد آرد و نان که در اجراء این قانون ادامه فعاليت آنها با مشکل 
 .مواجه می شود اتخاذ نماید

 کيفيت بد نان در برخی خبازیهای گلستان
 قبل از اجرای طرح هدفمند شدن یارانه ها، مایه تعجب و نگرانی شهروندان گلستانی شده افزایش نرخ نان

است، همچنين این شهروندان از کيفيت بد و نامطلوب نان در برخی مناطق استان ابراز نارضاتی کردند و خواهان 
 .نظارت بيشتر متوليان امر بر کار خبازیها شدند

 درصد نان توليدی در گلستان به ضایعات تبدیل ٣٠ تا ٢۵رحال حاضر حدود بر اساس برخی آمارهای غيررسمی، د
 .می شود که بخشی از این ضایعات پس از توليد است

درصد، به ميزان ٣٣تا ٢۵برخی آمارهای غير رسمی بيانگر آنست که از مرحله برداشت گندم تا مصرف نان، بين 
 درصد در آن ٨ تا ٧تان است که نحوه پخت و مصرف حدود هزار تن دورریز و ضایعات نان در استان گلس٧۵حدود 

 .اثرگذار است
 تن است که ١٠٠هدر رفت و ضایعات این ميزان نان در حاليست که ميزان توليد گندم در گلستان یک ميليون و 

 . تن دچار ضایعه می شود، بقيه توليد نيز به استان های دیگر صادر می شود٢۵٠ تن آن مصرف و ٢۵٠حدود 
 گرم یعنی یک چهارم یک نان ١٠٠آیند بررسيها نشان می دهد که اگرهرشهروند گلستانی ماهانه از دور ریز بر

ميليون تومان و در صورت صرفه جویی ٢٠٠جلوگيری کند ساالنه یک ميليارد و ) نان بربری مخصوص استان(قالچ 
 ١۶٠٠فه جویی می شود که با آن می توان  ميليارد تومان صر١٢یک کيلو نان یعنی دو تکه و نصف از نان، ساالنه 

 . خانه بهداشت برای استان ساخت۴٠کالس درس و 
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در حال حاضر، قسمت اعظم ضایعات نان که از طرف برخی سازمان ها با ميزان های متفاوت اعالم می شود 
ً                            عمال  در مرحله مصرف ایجاد می شود   . 

نه می توان عدم یکنواختی کيفيت آردها که در نتيجه عدم البته ضایعات نان منشأ توليد نيز دارد که در این زمي
 .اختالط گندمها به وجود می آید برشمرد

عدم اشتغال نانوایان با تجربه، رعایت نکردن اصول صحيح تهيه خمير، استفاده از جوش شيرین به جای خميرمایه 
ه و توزیع، فرم و نازک بودن نان و خمير ترش، رعایت نکردن مراحل تخمير، عدم دقت در پخت، درست نبودن عرض

 .ها عوامل زیاد دیگری که سبب دورریز می شوند
علل دیگری که موجب ضایعات نان می شود، آنست که نان ) گندم و آرد)عالوه بر پایين بودن کيفيت ماده اوليه 

 .دباید تازه با برشتگی یکنواخت، خمير ماندن اطراف نان بخصوص درنان لواش سبب ضایعات می شو
همچنين عدم وجودامکانات درخانواده های کم درآمد مثل فریزر برای نگهداری نان، خرید بيش از نياز نان در 

 .خانوارهای کم درآمد و پرجمعيت سبب ضایعات بيشتر می شود
استفاده از جوش شيرین سبب بدبو، بدطعم، بدرنگ شدن نان و عدم رعایت شرایط صحيح تهيه خمير و عجله در 

 .خمير، پخت و اتمام سریع سهميه آرد روزانه، نازک بودن نان ها که سبب خرد شدن و ضایعات می شودتوليد 
 واحد خبازی دارد که تنها درصد کمی از این خبازیها در استان نانون مرغوب ارائه می ١٠٠گلستان بيش از هزار و 

 .ورد توجه قرار گيردکنند و برای بهبود کيفيت پخت نان باید مقوله آموزش خبازان بيشتر م
و هفت درصد بقيه سنگک، لواش، تافتون، محلی و ) بربری(درصد نانوایی های گلستان نان قالچ ٩٣در حال حاضر 

انواع دیگر پخت می کنند که به سبب فرایند پخت آنها نان سنگک و بربری نان برتر و بقيه نانها از جمله لواش و 
 .سفارش نمی شودتافتون 

 نازنخ قزوین در تهران از کارگران کارخانه ریسندگی نفر ٣٠٠تجمع 

 
نفراز کارگران کارخانه ریسندگی نازنخ در مقابل  ٣٠٠ تعداد ٨٩٫۶٫٢٣ روز سه شنبه –آسمان دیلی نيوز 

 .  ماه حقوق معوقه خود شدند٨کرده و خواهان  دفترمرکزی این شرکت در تهران تجمع
در تهران مقابل , عدم پرداخت حقوقهای معوقه و بالتکليفی شغلی خود به  این کارگران دوماه قبل نيز در اعتراض

پرداخت  و تنها بعد از این قول ووعده رسمی که حقوقهای معوقه کارگران در هفته بعدازتجمع مجلس تجمع کرده
 . دست ازاعتراض شسته و به قزوین بازگشتند, خواهد شد

ماه  ٨چرا ,  چرا مقامات به وعده های داده شده عمل نکردند اعتراضات کارگران این بود که امروز یکی ازدالیل
مشکالت به اداره صنایع  و چرا وقتی شب گذشته برای پيگيری همين,حقوق معوقه کارگران به آنها داده نميشود 

نواده های و چرا خا, مشکالت کارگران را حل ميکرده اند  قزوین رفته اند آنها را بيرون کرده اند در حاليکه آ نها باید
 .… مشکالتی همچون طالق و سایر مشکالت اجتماعی دیگر باید مواجه شوند و کارگران یکی بعد ازدیگری با

هيچگونه  تا ظهر ادامه داشت و کارگران بيشتری به جمع کارگران معترض پيوستند ولی تااین ساعت این تجمع
مشکالت این قشر   به پاسخگویی وحلمشکلی از کارگران حل نشد ه وکماکان هيچ مقامی خودش را موظف

 . شریف و زحمتکش نمی داند

 
 درصدمردم نتوانندمرغ وگوشت بخرند80گرانی بيش ازحد باعث شده 

 
افزایش روزانه قيمت ها باعث تزلزل : آمده است 89 شهریور 23 ایلنا در–به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران 

،تجارت ونيزکسانی که قصد سرمایه گذاری درزمينه های مختلف را دراقتصاد کشور،تصميم گيری مردم برای خرید
 .دارند،شده است

درحال حاضرگرانی بيش ازحدمرغ وگوشت باعث :یک عضومجمع نمایندگان گيالن درمجلس شورای اسالمی،گفت
شده درصدمردم نتوانند با درآمد ناچيزخودمرغ وگوشت خریداری وازآن استفاده بکنندواین موضوع باعث 80شده 

 .روزبه روزکمرآنان زیر بارگرانی بيش ازحد خم بشودواین غيرقابل تحمل است
به گزارش ايلنا،سيدمهدی صادق درگفت وگوبا خبرنگارایلنادرگيالن با انتقاد شدید ازوضعيت گرانی بيش ازحد 

دراقتصاد افزایش روزانه قيمت ها باعث تزلزل : ارزاق عمومی ،این گرانی رانابخشودنی دانست وتاکيدکرد
کشور،تصميم گيری مردم برای خرید،تجارت ونيزکسانی که قصد سرمایه گذاری درزمينه های مختلف را 

 .دارند،شده است
نماینده مردم آستانه اشرفيه درمجلس تپبيت وعدم تغييرروزانه قيمت ها برای یک مدت طوالنی ازسوی وزارت 

ین وظيفه وزارت بازرگانی ،تعادل بازارنه فقط ازنظرعرضه مهمتر:بازرگانی را بسيارضروری دانست وخاطرنشان کرد
 .وتقاضاوکيفی ؛بلکه کمی است وبه هيچ وجه اجازه ندهد قيمت ها به تناسب روزانه تغييربکند

  ماه بی حقوقی٢۶اعتراض کارگران کارخانه ریسندگی کاشان بعد از 
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دراعتراض به , ه کارخانه ریسندگی کاشان  شهریور کارگران به جان آمد٢٣ روز سه شنبه –آسمان دیلی نيوز 

یکی , قصد باال رفتن از دیوار کارخانه ودرگيری با مدیریت کارخانه را داشتند ,  ماه ٢۶عدم دریافت حقوق به مدت 
فکرميکردیم اگر , بس است دیگر تا به حال هر چه سکوت کردیم بس است ” : از این کارگران خشمگين گفت 

, وضع از این که هست بدتر ميشود اما االن هيچ چيز بدتر از وضعيت فعلی مان نيست دست به اقدامی بزنيم 
در بدهکاری و شرمندگی غوطه ور شده , آبرویی دیگر برای ما باقی نمانده است دیگر کسی به ما قرض نميدهد 

ی حرفهای ما راگوش کند تا به حال درمقابل شرکت و ادارات دولتی زیاد تجمع کرده ایم اما دریغ از اینکه کس. ایم 
.” 

الزم به توضيح است که کارخانه ریسندگی کاشان از مهمترین کارخانه های ریسندگی کشور بوده و اکنون در 
 .بحران بی سابقه ای قرار دارد

 
  کشته شده اند ٢٠١٠ روزنامه نگار در هشت ماه اول سال ۵٢

 
، پنجاه و دو خبرنگار به داليل حرفه ای ٢٠١٠اوت سال موسسه بين المللی مطبوعات اعالم کرد که تا پايان ماه 

مکزيک، هندوراس و پاکستان به ترتيب سه کشوری هستند که بيشترين تلفات .جان خود را از دست داده اند
به اين ترتيب، قاره آمريکا .جانی روزنامه نگاران را در هشت ماه اول سال جاری ميالدی، به خود اختصاص داده اند

ن تعداد روزنامه نگاران کشته شده در کشورهای مکزيک، هندوراس و کلمبيا خطرناکترين قاره برای با بيشتري
اصحاب رسانه محسوب می شود و قاره آسيا با کشورهای خطر خيز پاکستان، فيليپين و افغانستان در رتبه 

يکا و آسيا، امن ترين قاره برای قاره اروپا نسبت به دو قاره آمر.بعدی ناامنی شغلی برای خبرنگاران قرار می گيرد
 .روزنامه نگاران به شمار می آيد

 
  ميليون تن برنج در کشور گم شد2/1بيش از 

 
 ميليون تن برنج به کشور 5 نزدیک به 88 تا 85 آمارها نشان می دهد طی سالهای – : ین می نویسد خبر آنال

 .وارد شده ولی کسی نمی داند این برنج ها کجاست
در حالی که طی چند سال اخير مشکالات مربوط به واردات بی رویه در اقتصاد ایران مشکالت : علی پاکزاد

فراوانی برای توليد کنندگان داخلی به همراه داشته و البته در ميان کاالهایی که بحث واردات انها طی سالهای 
 .اخير مسئله ساز شده به نظر برنج وضعيت ویژه ای داشته است

ج طی سالهای اخير از مبحث مربوط به واردات برنج آلوده به فلزات سنگين تا مشکالت ناشی از بحث واردات برن
زمان و مقدار واردات برنج به کشور که در عمل باعث زیان های شدید برای برنجکاران شده، به رسانه ها کشيده 

 .شده است
واردات برنج به کشور به خبر گزاری فارس گفته نمياینده لنگرود در تازه ترین اظهار نظر در مورد وضعيت نابسامان 

است که طی دو سال اخير بيش از پنج ميليون تن برنج به کشور وارد شده است و تا چهار سال اینده کشور 
 .نيازی به واردات برنج نخواهد داشت

 طوریکه متوسط البته بر اساس آمارهای گمرک ایران ميزان واردات برنج در سالهای اخير افزایش داشته است به
 درصد رشد داشته است و در 34نسبت به دوره چهار ساله قبل از آن معادل 88 تا 85واردا برنج طی سالهای 

 هزار تن بوده است این رقم در سال 921حالی که در دوره قبل به طور متوسط ميزان واردات برنج به کشور حدود 
ایش پيدا کرده است یعنی طی این سالهای معادل یک  هزار تن افز240 به رقم یک ميليون و 88 تا 85های 

 . هزار تن واردات برنج افزایش پيدا کرده است278ميليون و 
با توجه به انکه واردات برنج به صورت قاچاق در کشور صورت نمی گيرد و منابع غير رسمی واردات برنج به کشور 

 توان گفت نماینده لنگرود در مورد واردات برنج به نيز حداقل تا به امروز احتمال وچجودشان مطرح نشده است می
 ميليون تن 5کشور کمی غلو کرده است که عنوان کرده است که ميزان واردات برنج طی دو سال گذشته معادل 

 !بوده است
اما حتی اگر این امار عنوان شده از سوی ایشان غلط بوده باشد هيچ دليل منطقی برای رشدو ادرات برنج به 

جود ندارد در حالی که حتی بر اساس امارهای بانک مرکزی ميزان سرانه مصرف برنج در خانوارهای کشور و
 روند نزولی داشته است و در حالی که طی یک دهه گذشته ساالنه هر خانوار 87 تا 85ایرانی طی سالهای 

دات انفاق افتاده است  کيلوگرم برنج مصرف می کرده اند در دوره ای که رشد وار200 تا 180ایرانی بيش از 
 . کيلوگرم رسيده است160 تا 146سرانه مصرف خانوار افت پيدا کرده و به ارقامی بين 

به این ترتيب حتی در صورتی که تصور کنيم تعداد جممعيت کشور نيز افزایش پيدا کرده است مقایسه رشد واردا 
د که هيچ تناسبی با ميزان تقاضای واقعی  درصدی واردات می ده34در دو دوره چهار ساله اخير خبر از جهش 

 .برنج در کشور ندارد
8 تا 6/2 ميالدی ميزان توليد برنج در ایران ساالنه بين 2008بر اساس امارهای منتشر شده از سوی فائو تا سال 
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با ميليون تن برآورد می شود حال 4/3 ميليون تن است و براورد مصرف برنج در کشور ساالنه در حدود سه تا 2/
توجه به شرایط متغييری که بر ميزان برداشت محصوالت کشاورزی تاثير می گذارد و جهت تامين ذخيره احتياطی 

طی سالهای قبل وزارت بازرگانی به صورت سينوسی اقدام به واردات برنج می کرد یعنی یک سال حدود یک 
 هزارت کاهش ميداد تا ضمن تامين 600 ميليون تن واردات انجام می داد و سال بعد ميزان واردات را به حدود

ميزان مازاد تقاضا بر توليد داخلی یک رقمی از ذخایر دائمی برنج را در اختيا داشته باشد که البته نوسان واردات 
هر ساله از کهنه وتل انبار شدن ذخایر سالهای قبلجلوگيری به عمل می آمد ولی طی سالهای اخير این روند 

رده است در حالی که در بازار داخلی شاهد کاهش قيمت نبوده و در نتيجه به رغم تنها سير سعودی طی ک
افزایش این ميزان برنج به کشور افزایش مصرف را شاهد نبوده ایم به طوریکه برجی از مسئولين کشاورزی 

د هيچ کس استانهای شمالی واژه گم شدن نزدیک به دو ميليون تن برنج در کشور را به کار برده عنوان می کنن
 نمی داند اینهمه برنج مازاد بر مصرف کشور به کجا رفته است ؟

 
 خودسوزی زنان؛ شکاف بين آگاهی و محروميت

 آسيه امينی

 
 ١٧دوتن از این دختران . هفته ی گذشته، سه دختر ایالمی در یک روز، اقدام به خودکشی و خودسوزی کردند

دو تن، بر روش سنتی اعتراض آميز زنان ایالمی، با ریختن نفت بر از این سه نفر .  ساله بود١٨ساله و یکی شان 
بدن خود، اقدام به خودسوزی کردند و یکی دیگر که به گفته ی خبرگزاری آفتاب، اهل شهرستان ایوان بود، با 

یکی از این سه دختر، در بيمارستان جان باخت و . خوردن سم حشره کش، جان خود را در معرض مرگ قرار داد
 . دو نفر دیگر، طبق گزارش همين خبرگزاری وخيم اعالم شدحال

از اواسط دهه ی هفتاد که نتایج تحقيق یک جامعه شناس ایرانی، استان ایالم را دارای باالترین آمار خودسوزی 
زنان اعالم کرد، تا کنون، بارها و بارها اخبار مختلفی به صورت رسمی، از خودکشی زنان در غرب کشور، به ویژه 

 .در استان ایالم منتشر شده است
به گفته پروین بختياری نژاد، فعال جنبش زنان، روزنامه نگار و محقق در حوزه ی خودکشی و خودسوزی زنان، هيچ 

 .کار موثری برای کاهش این پدیده ی اجتماعی در این مناطق صورت نگرفته است
 .وشته است، در این زمينه گفت و گو کرده امن» زنان خودسوخته«با وی که کتابی در همين زمينه با عنوان 

با اطالعاتی که شما به خاطر تحقيق تان دارید و می دانم در این زمينه منابع مختلفی را جمع آوری کرده اید، آیا 
هيچ آمار دقيقی از تعداد زنان خودسوخته یا خودکشی کرده در دست هست؟ به ویژه در ایالم یا مناطق غربی 

 ر این آمار در آن مناطق بيش از سایر منطقه های ایران است؟کشور که در ظاه
به دو دليل آمار دقيقی دراین زمينه موجود . متاسفانه منابع آماری ما در این زمينه بسيار محدود و مخدوشند

یکی اینکه آمار خودکشی و خودسوزی بسيار باالست و بسياری از مراکز درمانی و بيمارستان ها آمار . نيست
دليل دوم این است که کسانی که مسئوليت پی گيری این وقایع . شده ای در این باره ندارند یا ارائه نمی دهندثبت 

 .را به عنوان یک پدیده ی اجتماعی دارند، به دليل باال بودن آمار، از ارائه ی آن پرهيز می کنند
 به نظر شما دليل آمار باالی خودکشی در این منطقه از کشور چيست؟

ترین دليل به نظر من شکاف بين اطالعات و آگاهی زنان نسبت به وضعيت خودشان و ناتوانی از این تغيير مهم 
 .وضعيت است

 می شود بيشتر توضيح بدهيد؟
. زنان، به طور کلی در همه جای کشور، حتی در محروم ترین مناطق، به برخی از رسانه ها دسترسی دارند

تحصيل کرده حتی در مناطق محروم، در مناطق حاشيه نشين و کوچ نشين هم افزایش آگاهی، افزایش تعداد زنان 
همه ی این مسائل باعث می شود زنان نسبت به وضعيت خود و سایر بخش های جامعه به ویژه در . دیده می شود

 .مورد شرایط زنان، آگاهی پيدا کنند
در .  این تغيير به دالیل مختلفی رخ نمی دهداما در عمل. این آگاهی به دنبال خودش خواسته ی تغيير را می آورد

. نتيجه تضاد این خواسته و ناتوانی از ایجاد تغيير بحران هایی را به وجود می آورد که زنان را به بن بست می رساند
بعضی از این زنان برای رهایی و خالصی از این بن بست، یا برای اعتراض به آن، دست به خودکشی یا شکل 

 .ن یعنی خودسوزی می زننداعتراضی تر آ
، در مورد مسائل »تغيير بر اثر آگاهی«چرا؟ چون به هر حال . گفتيد در عمل، دربرابر آگاهی، تغيير رخ نمی دهد

در همه جای ایران زنان خواستار تغييراتی در وضعيت خودشان . زنان، منحصر به این بخش از کشور نيست
چرا در این منطقه شکاف بين . نسيتی است که کسب کرده اندهستند و این تغييرخواهی بر اساس آگاهی ج

 این دو، یعنی آگاهی و ميل به تغيير، این همه قربانی از زنان می گيرد؟
یکی اینکه در این مناطق، مردساالری به شکل سنتی تر و مضاعفی . به نظر من این مسئله چند علت دارد
محروميت .  بومی در مورد آزادی های زنان بسيار سختگيرترندهنجارهای. نسبت به سایر مناطق ایران وجود دارد

اجتماعی و فرهنگی بسيار شدید است و متاسفانه سياستگذاری های فرهنگی بر اساس شناخت از این 
 .مناطق، صورت نگرفته است

تغيير در از سویی نيز روند افزایش آگاهی زنان نسبت به حقوق فردی و اجتماعی شان روند تندی است، اما روند 
                       ً                          بنابراین، این شکاف دائما  بيشتر می شود و بحران را . کندتر از سایر مناطق. این جوامع سنتی بسيار کند است

 .هم برای زنان بيشتر می کند
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بنابراین به نظر شما افزایش آگاهی جنسيتی، برای این بخش از زنان کشور ما به جای اینکه دستاوردی مثبت 
  گذاشته است؟باشد، آثار منفی به جای

بلکه مسئله جایی ایجاد می شود که . افزایش آگاهی را نمی توان دليل آثار منفی بر زندگی این زنان دانست
. جامعه ی سنتی در برابر این آگاهی و خواسته ی طبيعی تغييری که در پی آن ایجاد می شود، مقاومت می کند

تصویر زنی که از صدا و . ادیو و تلویزیون دسترسی دارندببينيد حتی زنان چادرنشين حاشيه ی استان ها هم به ر
 .سيمای جمهوری اسالمی پخش می شود با زندگی واقعی آنها زمين تا آسمان متفاوت است

حاال در نظر بگيرید که از همان جامعه ی به شدت محروم، دخترانی به خاطر استعداد و تالش شان موفق به 
ولی با خواسته ها و با نگاهی . ز تحصيل دوباره به همان جامعه برمی گردننداین دختران بعد ا. تحصيل هم بشوند

دختری که با این شناخت، ازدواج می کند، دیگر تحمل . خواسته هایی که جامعه، برای آن جوابی ندارد. متفاوت
نگاه او . خشونت مرد خانواده را که در نگاه سنتی گاهی حتی از آن تعبير به مهر و محبت هم می شد، ندارد

 .نگاه او نسبت به حقوقش عوض شده است. نسبت به خشونت تغيير کرده است
ً                                                               معموال  اگر تالش او برای عوض کردن شرایطش نتيجه ندهد، دچار بحران می شود گاهی برای اینکه بحرانش را .     

به . دیده شودفریاد بزند و به همه نشان دهد فجيع ترین نوع خودکشی یعنی خودسوزی را انتخاب می کند تا 
بلکه محروميت شدید، فقر، نبود امکانات افتصادی . بنابراین آگاهی نيست که عامل این اتفاق است. چشم بياید

 .متناسب با شرایط تحصيلی برای دختران، مردساالری و نگاه جامعه ی سنتی را باید عوامل این اتفاق دانست
آیا زنان مناطق محروم هم از این تاثيرات . ب شده استجنبش زنان در چند سال گذشته تاثيرات زیادی را موج

 بهره مند بوده اند؟
یک سری کارهای کلی و عمومی در حوزه ی زنان از سوی فعاالن حقوق زنان دنبال می شود که نتایج آن به 

بی سواد تحصيل کرده باشند یا . اعم از این که مرکز نشين باشند یا حاشيه نشين. همه ی زنان ایرانی برمی گردد
بنابراین دستاورد عمومی این فعاليت ها، شامل همه ی زنان می شود؛ مثال اگر قانونی . و پولدار باشند یا فقير

 .تغيير کند، برای همه است
مخاطب اصلی فعاالن جنبش زنان در ایران، یعنی عمده فعاليت جنبش زنان به نظر من در ميان زنان در طبقه ی 

مسائل و موضوعات زنان مناطق محروم به طور خاص، در .  صورت گرفته استمتوسط و متوسط رو به باال
درواقع آنها گویی بيشتر مطالبات طبقه ی متوسط را نمایندگی کرده اند، . فعاليتهای فعاالن زن، دیده نشده است

 .نه مطالبات زنان مناطق محروم و استان های حاشيه را
 ممکن است مثال بزنيد؟

ممکن . تل های ناموسی و ختنه ی دختران، در مناطق محروم، مسئله ی جدی زنان استمسائلی مثل ق. بله
است این مسائل به رسانه ها هم کشيده شود، اما برای آنها اجماعی زنانه و اراده ای که با این پدیده ها مقابله 

درواقع فقط . ستدنبال نشده ا. طرح مسئله شده، اما راه حلی پيشنهاد نشده است. کند، شکل نگرفته است
 .کار خبری شده، فعاليت اجتماعی و فرهنگی نشده است

نهادهای اجرایی یا تصميم گير چه واکنشی نسبت به این پدیده ی اجتماعی داشته اند؟ آیا اقدامی برای کاهش 
 این معضل اجتماعی زنان شده است؟

 زنان رخ داده که معمول به عنوان تغيير یک سری فعاليت های کلی در مورد زنان شده، یا تغييرات عمومی در حوزه
که مربوط به همه جای کشور … مثل افزایش سطح تحصيل زنان و . مثبت در شرایط زنان به انها اشاره می شود

است و از نظر تاریخی، نسبت به گذشته ی همان مناطق شامل حال زنان این ناحيه از کشور هم می شود، اما 
 .نيد این شاخص را دليلی بر تحول مثببت شرایط زنان در این مناطق بدانيدهمانطور که گفتم شما نمی توا

. متاسفانه تحقيق های خاص اجتماعی که باید مسائل زنان این مناطق را کالبدشکافی کند، بایگانی می شود
بدهند، ایجاد دو مرکز مشاوره، که به زنانی با آن همه مشکل حل نشده دلداری . آمارها به کار گرفته نمی شود

مشکل زنان خودسوز، مشکالت انباشته شده ای است که آنها در شيوه های سنتی شان راهی ! راه حل نيست
مشکالت . بيکاری است. بخش عمده ای از این مشکالت، اقتصادی است. برای برون رفت از آن پيدا نمی کنند

 .حقوقی است که درواقع یکی از جدی ترین مسائل این زنان است
 قوقی؟ منظورتان حقوق خانواده است؟مشکالت ح

من . حقوق زن در خانواده یکی از عمده ترین علت های این خودسوزی هاست. حقوق فردی و اجتماعی هر دو
دختر امروزی که به . دختر چادرنشينی دیده ام که با زن گرفتن شوهرش کنار نمی آمد و خودسوزی کرده بود

چندهمسری مسئله ی این زنان . ا تعدد زوجات همسرش کنار نمی آیدخانه ی شوهرش می رود، دیگر به راحتی ب
 .است و بسياری از آنها با خودکشی به این مسئله اعتراض می کنند

درواقع اگر قرار است کاری جدی صورت بگيرد، قانون باید در حمایت از این زنان و حقوق شان، به آنها احساس 
 .ی حقوقی خود باعث بسياری از مشکالت در این مناطق استدر حالی که این احساس ناامن. امنيت بدهد

خب برای این همه، چه سياستگزاری صورت گرفته؟ . فقر علت دیگر. بيکاری زنان تحصيل کرده معضل دیگر است
بعد از گذشت چندسال از تحقيق من، هنوز هم شنيده ها حاکی از این است که خودسوزی زنان ایالمی یک 

 .ردم این جامعه و از نظر کمی، رو به افزایش استمسئله ی جدی برای م
دليل همه ی این اتفاق ها بی توجهی به صدای هشدار کارشناسان و نداشتن یک برنامه ریزی فرهنگی، افتصادی 

زنان آگاه شده اند، اما حصارهای تنگ . همان طور که گفتم جامعه آگاه شده است. و اجتماعی درست است
پس به ناچار، در . نه، فقر و ناامنی حقوقی، دست آنها را برای هر تغييری بسته استسنت، نادانی مردساالرا

یک اقدام جنون آميز، تالش می کنند تا خودشان را از قفس تن آزاد کنند که برای بسياری از آنها، این تازه ابتدای 
 .یک زندگی فجيع و مشقت بار است
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 بهزيستيپنجاه هزار زن سرپرست خانوار در نوبت حمايت 

  هزار تومان30هر خانواده 

 
ميزان مستمري ماهيانه اي آه به اين زنان . سازمان بهزيستي، متولي رسيدگي به امور زنان بي سرپرست است

تعلق مي گيرد آمتر از آن چيزي است آه بتواند نياز اين زنان و خانواده اي را آه سرپرستي مي آنند را بر آورده 
)  نفره تا پنج نفر2براي خانواده هاي بيش از ( هزار تومان 30ين مقدار آمك به حدود در بهترين حالت، ا. آند

خبر از زنان زيادي داد » مدير آل دفتر توانمندسازي خانواده، آودآان و نوجوانان بهزيستي«فريبا بريماني .مي رسد
ت خانوار در نوبت ورود به  هزار زن سرپرس50بيش از «: آه در ليست حمايت سازمان بهزيستي قرار گرفته اند

چرخه حمايتي سازمان بهزيستي هستند اما بايد مجلس اعتباري در نظر بگيرد تا دولت برنامه اي براي پوشش 
بهزيستي فعال . مدير آل دفتر توانمندسازي در ادامه از برنامه هاي بهزيستي گفت» .اين تعداد پيش بيني آند

در حال حاضر روي توانمندسازي «: رست خانوار تخت پوشش خود نداردبرنامه اي براي افزايش تعداد زنان سرپ
افراد تحت پوشش آار مي آنيم و هر چقدر بتوانيم آنها را توانمند و از چرخه حمايتي خارج آنيم به همان اندازه 

پرداخت مستمري ماهيانه اولين ارتباطي است آه سازمان بهزيستي با .افراد جديد وارد سيستم مي آنيم
رويكرد سازمان بهزيستي توانمند سازي و قادرسازانه است نه رويكرد حمايتي صرفي . دجويان برقرار مي آندمد

 ».آه در سالهاي قبل در اين سازمان وجود داشت
 ارائه داده است، مهم ترين دغدغه زنان سرپرست 85بر اساس آمارهايي آه سازمان بهزيستي در سال

 درصد زنان سرپرست خانوار 86.8به طوري آه . امين اجتماعي الزم استخانوارنداشتن شغل مناسب و نبودت
تحت پوشش نهادهاي حمايتي،با هيچ حرفه اي آه امكان دستيابي به شغلي با حداقل در آمد را براي آنان فراهم 

ود به مديرآل دفتر توانمندسازي خانواده، آودآان و نوجوانان بهزيستي درادامه صحبت هاي خ. آند آشنا نيستند
اعتقاد ما بر اين است آه بايد اقدامات توانمندسازي براي افراد تحت پوشش بهزيستي «: اين نكته هم اشاره آرد

به گونه اي ارائه شود آه اين افراد توانمند شوند و بتوانند به زندگي عادي خود بازگشته و از چرخه حمايتي 
، پنج هزار زن 88در سال «به گفته فريبا بريماني، » .سازمان خارج شوند و افراد جديدي را وارد سيستم آنيم

سرپرست خانوار از چرخه حمايت سازمان بهزيستي خارج شده اند و توانسته ايم افراد جديدي را وارد اين چرخه 
اين گروه ها حدود شش «:  گروه هميار زنان سرپرست خانوار در آشور گفت871او با اشاره به تشكيل » .آنيم

 نفره با آمك هاي بالعوض سازمان بهزيستي با هم فعاليت 10و دارد آه در قالب گروه هاي پنج تا هزار نفر عض
زنان » .اقتصادي واحدي را شروع مي آنند و در آنار آنها هم يك مددآار به عنوان تسهيل گر فعاليت مي آند

طالق و جدايي با .  شده اندبه دليل فوت همسر عهده دار مسئوليت خانواده)  درصد83(سرپرست خانوار غالبا 
زناني آه به دليل ازآارافتادگي مردسرپرستي خانواده . سهمي حدود هفت درصد درمرتبه دوم قرارگرفته اند

برطبق آمار خراسان ازنظر .  درصد ازآل خانوارهاي زن سرپرست را شامل مي شوند0.5رابرعهده گرفته اند فقط 
درصد زنان سرپرست خانوار 16.5است و از نظر وضعيت اشتغال تنها تعداد زنان سرپرست خانوار اولين استان 

 درصد زنان در جهان نان آور خانه اند و مطالعات آماري اخير در 60براساس تحقيقات بين المللي . شاغل هستند
 .دنيا نشانگر افزايش تعداد زنان سرپرست خانوار است
پرست ماده واحده اي است آه در آن دولت مكلف است مصوبه هاي مجلس پيرامون تامين زنان و آودآان بي سر

نسبت به تضمين بيمه و رفاه زنان و آودآان بي سرپرست موضوع چهارم اصل بيست و يكم قانون اساسي اقدام 
در تبصره آمده است آه دولت بايد حتي . و حداآثر ظرف سه ماه اليحه آن را براي تصويب به مجلس تقديم آند

 در 1362 /8/ 1اين قانون در . هت خودآفا نمودن، بيمه شدگان را مورد توجه خاص قرار دهداالمكان در اليحه ج
 . مجلس تصويب به تأييد شوراي نگهبان رسيده است

 
 اخراج نيروهای بومی از تاسيسات نفتي

 
ر آرده اند و نيروهای بومی را از تأسيسات نفتی بم اخراج و بيکا:  از البالي نامه هاي رسيده –آژانس ايران خبر 

چندین بار از نماینده مردم جم در مجلس خواسته ایم کاری برایمان کند اما .غير بومی ها را جاي آنها گذاشته اند 
 .تاآنون هيچ ترتيب اثري داده نشده وهمه بوميان بيكار شده ايم 

  محصول کشاورزی 400تهيه ليست جديد ممنوعيت واردات 

 
مديرکل دفتر حمايت از سرمايه گذاری کارآفرينی :  شهریور آمده است 24در تاریخ به نوشته خبرگزاری دولتی مهر 

 .  محصول کشاورزی ديگر خبر داد400و توسعه تجارت کشاورزی از تهيه ليست جديد ممنوعيت واردات بيش از 
ط و حقوق واردات اين محصوالت کشاورزی فعال ممنوع خواهد بود و شراي: عباس حاجيان در گفتگو با مهر گفت

 . ه وزارت بازرگانی ابالغ مي شودورودی جديد پس از اعالم وزير جهاد کشاورزی ب
 قلم کاالی 400به گفته مديرکل دفتر حمايت از سرمايه گذاری کارآفرينی و توسعه تجارت کشاورزي، فهرست اين 
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 . ليان وزير جهاد کشاورزی می رسدکشاورزی امروز چهارشنبه به امضای صادق خلي
تمامی اقالم اين فهرست، مواد غذايی هستند و فهرست اقالم مشترک ميان وزارت جهاد :  تصريح کردوی

 . اين دو وزارتخانه نهايی می شودکشاورزی و وزارت صنايع و معادن در جلسه مشترک ميان 
زير جهاد اين ستاد با دستور و: حاجيان از تشکيل ستاد ويژه در وزارت جهاد کشاوزی خبر داد و تصريح کرد

کشاورزی در معاونت برنامه ريزی و دفتر حمايت از سرمايه گذاری کارآفرينی و توسعه تجارت کشاورزی برای 
 . محصوالت کشاورزی تشکيل شده استتعيين شرايط جديد واردات در صورت نياز و حقوق ورودی 

معادن و ديگر دستگاه های اجرايی تمامی معاونت های تخصصي، نمايندگان وزارت بازرگانی و صنايع و : وی افزود
 .  موضوع در اين ستاد حضور دارندمرتبط با اين

 محصول کشاورزی 49به گزارش مهر، وزير جهادکشاورزی پيش از اين در نامه ای به وزير بازرگانی ممنوعيت واردات 
ی در بخش کشاورزی و منابع  قانون افزايش بهره ور16واردات اين اقدام در راستای مفاد . را برای اجرا اعالم کرد
 ..طبيعی ممنوع شد

 
 زندانی ممانعت بازجویان وزارت اطالعات از درمان معلم

 
قنبری که از ناراحتی حاد کليوی رنج می برد در   معلم زندانی عبدالرضا-فعالين حقوق بشر و دمکراسی در ایران

بهداری زندان از درمان جدی او .زی استاست و کليه وی دچار خونری طی روزهای گذشته بيماری او شدت یافته
 .در شرایط حاد جسمی بسر می برد خوداری می کند و او

اعالم کرده است که قادر به درمان وی در بهداری زندان  بهداری زندان اوین به معلم زندانی عبدالرضا قنبری
 . گيردبيمارستانهای خارج از زندان تحت معالجه قرار نيستند و او می بایست دریکی از

 ممانعت از. انتقال او به بيمارستان و تحت معالجه قرار گرفتن وی خوداری می کنند بازجویان وزارت اطالعات از
قنبری در طی  آقای.معالجات پزشکی در بيرون از زندان باعث شده است که شرایط جسمی او حادتر شود

 .روزهای گذشته دچار دردهای شدید کليه است
بطور شفاهی اعالم کرده بودند که حکم اعدام آقای قنبری به زندان تبدیل شده  گذشتهاز طرفی دیگر هفته 

خانواده آقای .اند هنوز این حکم را به معلم زندانی و خانواده اش و وکيلش بصورت کتبی ابالغ نکرده است ولی
 .برند قنبری در نگرانی شدید به دليل وضعيت حاد جسمی عزیزشان بسر می

 
 رعليه فعالين کارگری چرا ؟پرونده سازی ب

 بوکانی خسرو

 
دور جدید سرکوب و اذیت و ازار کارگران و   اکنون و در–کميته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری 

را نمایان و برجسته کرده است که عليرغم داشتن سابقه و اعمال  فعالين کارگری و تشکهای انان ، فاکتوری خود
و  دوره از ویژه گی خاصی برخوردار است و آن پرونده سازی عليه کارگران و فعالين کارگری اینان در گذشته ، در 

به پرونده سازی و  چرا توسل! محکوم کردن آنان به هر شکل ممکن از سوی مقامات امنيتی و قضایی می باشد 
کوم کردن کارگران و فعاالن فریب برای مح انتساب جرایم غير واقعی به فعاالن کارگری ؟ چرا توسل به نيرنگ و

اتهامات حاشيه ای و نامربوط به فعالين کارگری بری محکوم کردنشان  کارگری از سوی مقامات قضایی ؟ چرا ایراد
 ؟

 ها و بسياری سوال های از این دست را بایستی در حقانيت خواستها و مطالبات طبقه کارگر پاسخ این سوال
کارگران برای دستيابی به  الين و تشکل های کارگری در تحقق امر مبارزهوتالش وکوشش بيدریغ و مسئوالنه فع
 . این خواست ها و مطالبات جستجو کرد

 امروز دیگر نظام سرمایه داری بيش از پيش با توسل به سبعانه ترین شيوه ها ، حاکميت واقعيت این است که
خونبار این نظم وارونه را از  چهره کریه و. شد ضد انسانی و مناسبات ظالمانه و استثمارگر خود را تداوم می بخ

اخراج سازیهای وسيع و گسترده و بيکاری ميليونها . کرد  جمله در بحرانهای اخير دامنگير آن ، می توان مشاهده
حقوقی و استثمار شدیدتر عليه توده های وسيعتری از کارگران و مزدبگيران ،  کارگر در سطح جهان و تحميل بی

 .را با بربریت هر چه هولناک تری مواجه ساخته است جامعه بشری
تحميل آوار بار بحران کم سابقه شان بر گرده طبقه کارگر و دیگر محرومان جامعه ،  سرمایه داران و دولتهایشان با

تامين ارزش افزائی  صدد نجات و برون رفت خود از این بحران و تداوم چرخه استثمار طبقه کارگر و حفظ و در
این اوضاع ، طبقه کارگر و مردم زحمتکش  اما در مقابل. ه و سود اندوزی هر چه بيشتر برای خودشانند سرمای

اعتراضات متحدانه خود ، به دفاع از حقوق و مطالبات فردی و اجتماعی  جامعه در نقاط مختلف جهان با مقاومت و
 . خود برخاسته اند

مصایب و مشقات بسيار  گر و توده های مردم زحمتکش بادر این گوشه جهان و مشخصا در ایران ، طبقه کار
داری ، زندگی و معيشت اکثریت ساکنان جامعه  قوانين و مناسبات استثمارگرانه سرمایه. بيشتری روبرو هستند 

اینجا نيز سالهاست که عليه این اوضاع و تضييع حقوق طبقه کارگر و  در. را به تباهی و نيستی کشانده است 
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 اعتراض و مقاومت در ابعاد و اشکال گوناگون در عرصه های مختلف جامعه در جریان بوده و تمدیده ،توده های س
دیر زمانيست که  قابل ذکر است. به حرکت و پيشروی جنبشهای اجتماعی رادیکال و حق طلب دامن زده است 

سب خواستها و مطالباتشان و کارگری برای ک رهبران و فعالين کارگری به ضرورت سازمانيابی و ایجاد تشکل های
دستاوردهای بزرگ و پرارزشی نيز کسب کرده اند و همين امر باعث گشته  دفاع از آنها پی برده و در این راستا

 در این. و نهادهای سرکوب متوجه اهميت قضيه شوند و بساط سرکوبشان را گسترده تر کنند  که سرمایه داران
خواسته های بر حق  ليرغم تمامی ستم ها و سرکوب ها از طرح مطالبات وميان جنبش مبارزاتی طبقه کارگر ، ع

برپائی تجمعات اعتراضی کوچک و بزرگ ،  و انسانی خود عقب ننشسته و ما هر روزه و در نقاط مختلف شاهد
 . طبقه کارگر هستيم اعتصاب و تحصن و دیگر اشکال مبارزه از سوی

تشکل های کارگری به درجه ای از رشد و  خير طبقه کارگر وجای بسی خرسندی است که مبارزات سالهای ا
مطالبات خود را نزد افکار عمومی ثابت نموده بلکه به سرمایه  شکوفایی رسيده که نه تنها حقانيت خواسته ها و

 حاميانشان نيز تحميل شده است ولی تمام این مشروعيت و دستاوردها نباید ما را از خطر داران استثمارگر و
 . ناپذیری گردیم ه های سرمایه داران و حاميانشان غافل کرده و از این طریق دچار خسارات جبرانتوطئ

معيشت و زندگی ما در سطحی بسيار نازل و  آنان برای استثمار هر چه بيشتر ما کارگران و نگه داشتن سطح
تشکالت ضد کارگری و انواع و اقسام . رویگردان نيستند  غير انسانی ، از هيچگونه اقدام ضد انسانی

وسعت ميدهند ، ضد انسانی ترین لوایح و پيشنهاداتشان را تنظيم و به  سرکوبگرشان را بوجود اورده و
 به تصویب ميرسانند ، از تمام راههای به اصطالح قانونی و غير قانونی برای کسب سود هر مجلسشان ميبرند و

اقسام محدودیتها و اذیت و آزار   امنيتی و قوه قضایيه انواع وچه بيشتر استفاده ميکنند ، با کمک پليس و نيروهای
تحميل ميکنند و تمامی این این شگردها و توطيه هایشان را  را به طبقه کارگر و تشکالت و فعالينش. …و زندان و 

 هر ستم و زندگی انگلی شان که اقليتی اندک بيش نيستند ، و تباهی و سيه روزی به منظور تداوم بساط جور و
ميدهيم  را برای ما کارگران و زحمتکشان و دیگر اقشار فرودست جامعه که اکثریت جامعه را تشکيل چه بيشتر

ولی ما به محض اعتراض به این  . وآفریننده تمام نعمات و ابزارها و امکانات رفاه جامعه هستيم ، فراهم نمایند
 ترفندهایشان ، به محض مطرح کردن خواستها و و شرایط غير انسانی زندگی ، به محض افشا کردن توطئه ها

ایجاد تشکالتمان برای پيگيری خواستهایمان ، با یورش وحشيانه انان  مطالبات انسانی مان ، به محض اقدام به
 . پرونده سازی و اذیت و آزار و زندان مواجه می شویم مواجه ميشویم و با

 تحميق و پرونده سازیهایشان و نه سرکوبگری هایشان ، طبقهنهادها و مراکز تهدید و  قطعا و بدون شک دیگر نه
خواسته های انسانيشان باز  کارگر و تشکالت و فعالينش را از ادامه مبارزه عادالنه برای رسيدن به مطالبات و

 . نخواهد داشت

 
 پتروشيمي امام مجتمع HD آتش سوزي در واحد

 
واحد اچ دي مجتمع پتروشيمي بندر : آمده است 89 شهریور 24 ایلنا در–به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران 

 .آامل راه اندازي نشده و در مرحله پيش راه اندزي قرار داشته است امام هنوز به طور
 . دي مجتمع پتروشيمي بندر امام دچار آتش سوزي شد–واحد اچ  بامداد امروز

هار شده است و به گفته مقامات شرآت ملي ايلنا، آتش يك ساعت و نيم پس از آغاز م به گزارش خبرگزاري
 .پتروشيمي بروز اين اتفاق تلفات جاني در پي نداشته است صنايع

علت بروز آتش سوزي انفجار نبوده و : پتروشيمي بندر امام در خصوص اين حادثه گفت يك مقام مسئول در مجتمع
 .وقوع حادثه در دست بررسي است داليل

آامل راه اندازي نشده و در مرحله پيش راه اندزي قرار  بندر امام هنوز به طورواحد اچ دي مجتمع پتروشيمي 
 .داشته است

 
 از اول مهر” زانتيا“کارگران خط توليد  بيکاری

 
 .از توقف توليد خودرو زانتيا تا پایان شهریور خبر داد معاون مهندسی وکيفيت شرکت سایپا

 عی در مصاحبه ای رادیویی با بيان این که خودرو زانتيا دیگر درمرکزی خبر ، مرتضی شفي به گزارش خبرنگار واحد
 .جدی مواجهيم از این رو در تامين قطعات این خودرو با مشکالت: کشور فرانسه توليد نمی شود، افزود

 وارد می شود و از این پس امکان واردات آن را  درصد از قطعات خودرو زانتيا از کشور فرانسه50وی با بيان این که
 .توليد این خودرو فقط تعدادی بدنه برای خدمات پس از فروش توليد خواهد شد از اول مهر با توقف:  نداریم، گفت

 .ایم با سيتروئن و کيا موتورز برای توليد دو خودرو در ایران به توافق رسيده:  اضافه کرد شفيعی
محصولی که متعلق به شرکت خودرو  :ست، افزودوی با بيان این که این دو خودرو از لحاظ طراحی جدیدتر از زانتيا

 .است سازی سيتروئن است هنوز درفرانسه نيز به بازار نيامده
کيا موتورز است نيز جز  جدید که متعلق به شرکت” سراتو“خودرو :  معاون مهندسی وکيفيت شرکت سایپا گفت

 .محصوالت روز این شرکت است



 211

 
 پالستيك سازي تعطيلي واحد توليدي

 
 16صنعت پالستيك سازي يك واحد توليدي ديگر با حدود   اخيرا بدنبال تعطيلي واحدهاي توليدي در–ن کارگر ایرا

علت تعطيلي اين واحد توليدي آه ظرو ف يكبار مصرف . تعطيل شده است آارگر در شهرك صنعتي اشتهارد
مالي  لي آارخانه را عدم حمايتپالستيكي توليد ميكرده است مدير اين واحد توليدي علت تعطي وساير مصنوعات

اقساط وام ميخواهند آه تا  مبالغ سنگين مبالغي آه بانكها جهت, بانكها وندادن سرمايه درگردش براي توليد 
اوليه ميداند آه هرروز تغيير ميكندووضعيت   ميليون تومان ميرسيده وهمينطور عدم ثبات قيمت مواد5ماهي 

 رددا نابساماني در زمينه توليد وجود
اقالم توليدي داخلي نتواند بلحاظ  ازجمله داليل ديگر ورود بي رويه آاالهاي چيني است آه عمال باعث شده آه

 .در انبارها ميماند قيمت در بازاربا اين اقالم رقابت آندواجناس توليدي

 

 آارخانه انحالل آارخانه چيني البرز وبيكارشدن آارگران اين

 
 نفر ازگارگران اين آار خانه بيكار شده 180از  بيش, ن وانحالل آارخانه چيني البرز دليل تعطيل شد–ایران کارگر 

 ماه است حقوق دريافت نكرده اند ومطالبات آنها بيش از 14آارخانه بيش از  اند اين درحالي است آه آارگران اين
صاحب اين  ,ايران مرده استدينار است يكي از افراد اين آارخانه ميگفت آه بواقع آارگري درجامعه  سه ميليون

مقامات آارخانه رابه عمد به  اين شخص با همكاري. آارخانه سه بار از دست احمدي نژاد لوح تقدير گرفته است
.  ميليارد تومان وام به وي داده شده است11,آارخانه  بابت همين موضوع يعني راه اندازي. نابودي آشانده اند

نتيجه آارمان اين است آه بدون بازنشستگي , سال آاردرآارخانه22بعداز  , اين پول معلوم نيست آجارفته است
هيچ آينده  وي ميگفت دراين مملكت.وحتي مطالباتي راهم آه داريم ندهند . ارآار برآنار شويم, پولي ويا پرداخت

 اي نه براي خودمان ونه براي فرزندانمان وجودندارد
 هيچ دولتي با دشمن خودش هم نمي آند,ن ميكندآه اين دولت باآارگرا وي عنوان ميكردآاري

 
 ماه حقوق معوقه را طلب 14بيش از , آارگران آارخانه لوله سازي خوزستان  هنوز
  دارند

 
پس , حقوقهاي معوقه خود داشتند  بدنبال اعتراضات و تجمعات مستمري آه آارگران لوله سازي خوزستان بخاطر

 آارگران به آنها پرداخت گرديد:حقوق معوقه   ماه17ماه از جمعا سه , از تعويض مديريت اين شرآت 
اما آارگران , خوزستان گفت آه سه ماه از حقوق پارسال مارا گرد آرده و دادند  يونس يكي از آارگران لوله سازي

 تقريبا شش برابر اين ميزان حقوق را طلب داشيتم همه
يي مدارس شرايط قبل را نداريم و لي آارگران آه در شروع بازگشا وي افزود اگرچه خيلي خوشحال شديم

  ماه حقوق معوقه داشتند آه بايد به آنها پرداخت20داشتيم و آارگران قراردادي هم   ماه حقوق طلب17رسمي 
 . ميشد

آارگران بود و همين امر نشان ميدهد  اما به هرحال همين ميزان آه حقوقمان را دادند حاصل اعتراضات مستمر
 .داشتيم ادامه دهيم اعتراضات و به خواسته هاي حقي آهآه بايد به 

 
 مي آند هدفمند شدن يارانه ها بحران هاي آارگري را تشديد

 
 400 تنها در استان سمنان نزديك به : آمده است 89 شهریور 24 ایلنا در–به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران 

با اجراي قانون / ي و بيكاري مواجه هستندنقدينگي و فروش با مشكل بي پول آارگر به دليل مشكل
 .باشيم يارانه ها بايد در انتظار موج جديدي از تعطيلي آارخانه ها و تعديل آارگران شاغل هدفمند سازي

يارانه ها بايد در انتظار موج جديدي از  با اجراي قانون هدفمند سازي: دبيراجرايي خانه آارگر سمنان مي گويد
 .باشيم  تعديل آارگران شاغلتعطيلي آارخانه ها و

است قانون هدفمند آردن يارانه ها به اجرا  از ابتداي مهرماه قرار: حسين طاهرزاده در گفتگو با خبرنگار ايلنا، گفت
تبعات تورمي ناشي از اجراي اين قانون واحدهاي توليدي و آارگران  درآيد و به همين دليل انتظار مي رود آه

 .ز بحران روبرو آندجديدي ا شاغل را با موج
نقدينگي و مشكل فروش، آارگران شاغل گرفتار  در حال حاضر نيز به دليل آمبود: اين فعال آارگري گفت
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 .دست دادن شغل مواجه هستند مسائلي چون تاخير در پرداخت حقوق و از
آه در » هادي آار«و » الستيك خجسته«آارگر آارخانه هاي  400تنها در استان سمنان نزديك به : وي  يادآورشد

 .فعاليت داشتند با مشكل روبرو شده اند زمينه توليد لوازم خودور
خجسته آه در زمينه ساخت نوار  و زه الستيكي براي انواع خودرو فعاليت  آارخانه الستيك: اين فعال آارگري گفت

طريق  رگران آن تاآنون از ماه پيش تعطيل شده و آا3آارگر در آن مشغول به آار بودند از  100 داشت و بيش از
 .مي آرده اند توقيف و فروش اموال آارخانه نسبت به وصول مطالبات معوقه خود اقدام

از واحدهاي سازنده رادياتور خوردرو بود تعداد  به گفته دبيراجرايي خانه آارگر سمنان در آارخانه هادي آار آه يكي
 .هنوز آارخانه بابت مطالبات معوقه به آارگران بدهكار استآاهش يافته  و   نفر30 نفر به 270آارگران شاغل از 

صورت  در: تعطيلي اين واحد هاي توليدي را بدهي بانكي و مشكل فروش محصوالت دانست و گفت وي دليل
 .مواجه خواهند شد اجراي قانون هدفمندسازي يارانه ها آارگران آارخانه هاي زيادي با اين مشكل

 
آینده ميالدی، بيکار می  از کارکنان دولتی کوبا تا سالدست کم پانصد هزار نفر 

  شوند

 
کوبا، اعالم کرد دست کم نيم ميليون نفر از کارمندان دولتی این   رائول کاسترو، رئيس جمهوری–رادیو فردا 

 کاسترو در ادامه گفته است که به منظور.آینده ميالدی، شغل خود را از دست خواهند داد کشور، تا اوائل سال
این اقدام .شد کمک به کاریابی برای این افراد، از محدودیتهای اعمال شده در بخش خصوصی کاسته خواهد

 می شود گامی قابل مالحظه در جهت نوسازی نظام شغلی در این کشور کمونيستی محسوب

…. 
 شده با تغيير تعریف کار نمی توان گفت بيکاری کم

 
رهبري از اين موارد انتقاد آنند و نرخ  عه وجود دارد موجب شد آهافزايش نرخ بيكاري و مشكالتي آه در جام

از تمام ظرفيت هاي موجود در آشور براي حل اين مشكالت  بيكاري دائما در حال افزايش است و دولت بايد
مي دهد تعداد افرادي آه از بيمه بيكاري استفاده مي آنند نسبت به سال  آمار نشان/ استفاده مطلوب آند 

 .است داشته است و اين آمار نشان دهنده اين است آه وضعيت بيكاري در حال افزايش  افزايشگذشته
افزايش است و بيكاري در جامعه  نرخ بيكاري در آشور در حال: عضو آميسيون برنامه و بودجه تاآيد آرد : شفاف

 .آامال مشهود است
ماني شفاف با اشاره به وضعيت اشتغال در آشور گفت و گو با خبرنگار پارل محمد رضا تابش نماينده اردآان در

می  بيکاری در جامعه کامال مشهود است و همين مساله دغدغه ها و نگرانی زیادی را به وجود افزایش: گفت 
 .آورد

تورم، رکود، بيکاری، عدم : تصريح آرد  وي با اشاره به سخنان رهبری مبنی بر نياز کشور به کار و کار آفرینی
جامعه بروز کرده و دولت باید عزم خود را جزم کند تا برای از بين  مشکالتی هستند که در… ردات باال واشتغال، وا
 .پتانسيل های موجود بهره کافی ببرد بردن آنها از

افزايش : اينكه نرخ بيكاري دائما در حال افزايش است خاطر نشان آرد  عضو آميسيون برنامه و بودجه با تاآيد بر
بايد از تمام  مشكالتي آه در جامعه وجود دارد موجب شد آه رهبري از اين موارد انتقاد آنند و دولت ونرخ بيكاري 

 .آند ظرفيت هاي موجود در آشور براي حل اين مشكالت استفاده مطلوب
عامل در توسعه آشور ، جذب  ظرفيت هاي آشور تنها ظرفيت هاي اقتصادي نيست و مهمترين: تابش ادامه داد 

 اين زمينه تالشي آرده است؟ ن و نيروی انسانی است و سوال اين است آه آيا دولت درنخبگا
چنانچه نخبگان در آشور جذبي : بوجود بياورد ياد آور شد  وي با بيان اينكه دولت بايد انسجام درجذب نخبگان

 .اقتصادي، سياسي و اجتماعی قابل رويت خواهد بود شوند نتایج آن در عرصه هاي
بنده قصد : در صد را خارج از ذهن نمي بينم اظهار داشت 20افزايش بيكاري تا  ينده مجلس با بيان اينكهاين نما
چنانچه فردي  منفي صحبت آنم اما با تغيير تعريف آار نمي توان گفت بيكاري آاهش يافته است در گذشته ندارم

فردي دو ساعت در هفته آار آند  نچهدو روز در هفته آار مي آرد شاغل محسوب مي شد اما در حال حاضر چنا
 .نيست شاغل محسوب مي شود در حالي آه واقعيت امر اين

بيکاری است که این مسأله  تعریف کار عوض شده و بر مبنای تغيير آن تعریف، می گویند کاهش: تابش افزود 
 ها باعث خوب نيست و همين مسأله درست نيست و در جامعه افزایش بيکاری مشهود و وضعيت اشتغال

 .نگراني اقشار جامعه شده است
افرادي  آمار نشان مي دهد تعداد: آغاز سال تاآنون تعداد زیادی شغل از بين رفته است گفت  وي با بيان اينكه از

اين آمار نشان دهنده اين  آه از بيمه بيكاري استفاده مي آنند نسبت به سال گذشته افزايش داشته است و
موجب شد تا مقام معظم رهبري در اين  در حال افزايش است و همين دغدغه هااست آه وضعيت بيكاري 

 .خصوص تذآر بدهند
دولت و مجموعه حاآميت بايد بداند آه توسعه آشور،بهبود اقتصاد و : تصريح آرد  عضو آميسيون برنامه و بودجه
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براي خدمت  دادن به نخبگانمسائل اجتماعي در گرو همدلي و وحدت بين آحاد جامعه ، نخبگان و فرصت  بهبود
نمي رسد آه دولت بايد بر اين  گذاري است و اينكه نخبگان و برجستگان آشور آنار گذاشته شوند راه به جايي

 .نكته عنايت ويژه اي داشته باشد
 شرکت های صنعتی از تهران خروج تمامی

های صنعتی و معدنی زيرمجموعه اين که تمامی شرکت  ايرج نديمی، معاون وزير صنايع و معادن ايران اعالم کرد
 .هيچ کارمند شرکت غير توسعه ای نمی تواند در تهران بماند وزارتخانه تهران را بايد ترک کنند و

تمامی شرکت ها و سازمان های غير توسعه ای «: معاون وزير صنايع و معادن ايران گفت به گزارش خبرگزاری مهر،
 «.ن و انتقال به استان های ديگر شدندوزارتخانه ملزم به خروج از تهرا اين

مجوزهای الزم برای  کرد که حتا يک کارمند شرکت غير توسعه ای نمی تواند در تهران بماند؛ مگر اين که وی تاکيد
 .حضورش در تهران کسب شود

ا دارند که وزارت صنايع و معادن و دو سازمان توسعه ای اجازه حضور در تهران ر تنها«: ايرج نديمی همچنين افزود
 «دارند حمايت دولت و ارايه تخفيف ها برای خريد زمين آن ها نيز آمادگی خروج از تهران را در صورت

 اين طرح به طور قطع شکست می خورد: رئيس ديوان عدالت اداری
 ۴۴اصل  آن دسته از شرکت های زير مجموعه وزارت صنايع که در راستای اهداف«: گفت» استثناها» وی درباره

که در صورت فراهم شدن شرايط  انون اساسی فعاليت می کنند از جمله ايدرو و ايميدرو در تهران باقی می مانندق
 «می شوند انتقال به اطراف تهران، آن ها نيز از تهران خارج

آن ها نيز به «تهران هستند که  برای انجام برخی کارها هنوز در» تعداد محدودی از کارمندان«به گفته وی 
 «.ان های مربوطه منتقل خواهند شداست

و  انتقال عجوالنه«: حجت االسالم محمدجعفر منتظری، رئيس ديوان عدالت اداری اظهار داشت در همين حال
دولت بهره ای ندارد و به طور  بدون تدبير کارکنان دولت از تهران به جز گسستگی خانواده ها و افزايش شکايات از

 «قطع شکست می خورد
 «.قراردادهای استخدامی تعهدی مبنی بر اجرای تمامی تصميمات دولت نداده اند کارمندان در«: فزودمنتظری ا
تصميم گيری در  اقتضای تحقق اين طرح،«خروج کارکنان دولت از پايتخت را راهکاری مدبرانه ندانست زيرا  وی طرح

 «.سطح ملی و ايجاد زيرساخت های الزم است
ساير   هزار کارمند از تهران زلزله به١٠٠دولت نبايد فکر کند که با خروج ضربتی «: زوداف رئيس ديوان عدالت اداری

 «.نيست شهروندان تهرانی آسيب نمی رساند زيرا چنين برداشتی اصال منطقی
خروج از تهران کند که اوأل در  دولت تنها در صورتی می تواند کارمندان را مجبور به«: محمدجعفر منتظری گفت

باشد و ثانيأ قانون تکليفی را در اين مورد بر عهده کارمند قرار  اين حق به دولت به عنوان کارفرما داده شدهقرارداد 
 «.داده باشد

 .در پايان متذکر شد که کارمندان معترض به اين اقدام می توانند شکايت کنند وی
جمهوری اسالمی  دی نژاد، رئيسانتقال کارمندان دولت از تهران زمانی در دولت مطرح شد که محمود احم طرح

جمعيت به دليل آسيب هايی نظير زلزله خبر  ايران، در اواخر فروردين ماه سال جاری از برنامه دولت برای کاهش
 .داد

توسعه مديريت و سرمايه انسانی رئيس جمهوری ايران از انتقال قطعی  چندی پيش، لطف اهللا فروزنده، معاون
 .داد ه دولتی يا دفتر اجرايی وابسته به آن ها از تهران خبردستگا ١١٧ شش هزار کارمند و

 
 است خروج اجباری کارکنان از تهران غير قانونی: دیوان عدالت

 
 تهران می توانند از دولت شکایت کنند رئيس دیوان عدالت اداری ایران گفت که کارکنان معترض به انتقال از

 هزار کارمند از تهران را ٢٠٠رح دولت ایران برای خارج کردن ط محمد جعفر منتظری، رئيس دیوان عدالت اداری
که سبب گسستگی خانواده ها و افزایش شکایت ها از دولت خواهد شد و تاکيد کرد  دانست” اقدامی عجوالنه“

 .طرح شکست خواهد خورد که این
نها در صورتی می تواند خبرگزاری مهر گفت که دولت ت به)  سپتامبر١۴( شهریور ٢٣آقای منتظری روز سه شنبه 
 تهران کند که در قرارداد، این حق به دولت، به عنوان کارفرما داده شده باشد و یا کارمندان را مجبور به خروج از

 .قانون تکليفی را در این مورد به عهده کارمند قرار داده باشد
آسيب نمی   زلزله به سایر شهروندان هزار کارمند از تهران١٠٠نباید فکر کند که با خروج ضربتی  دولت“: او گفت

 ”.رساند زیرا چنين برداشتی اصال منطقی نيست
 ميليون نفر از ۵احمدی نژاد درباره زلزله خيزبودن شهر تهران و لزوم خروج حداقل  پيش تر و در پی سخنان آقای

قرار داده است و برخی  کار هزار کارمند را از تهران در دستور ٢٠٠شهر، دولت ایران اعالم کرد که طرح خروج  این
 .شود از سازمان ها و ادارات دولتی به شهرهای دیگر منتقل می

ترک تهران شده بودند رو به رو  این اقدام دولت با اعتراض گروهی از کارکنان برخی ادارات دولتی که مجبور به
نتقال محل کارشان به شهر گردشگری در اعتراض به ا شد، از جمله گروهی از کارکنان سازمان ميراث فرهنگی و

 .آميزی برگزار کردند های شيراز و اصفهان تجمع های اعتراض
: فرهنگی و گردشگری را نادرست خواند و گفت سازمان ميراث” چند قسمت کردن“آقای منتظری به عنوان نمونه 

ی، خانوادگی و شغلی، اجتماعی، فرهنگی، آموزشی، تعامالت فاميل با چنين اقدامی تمام برنامه ریزی های“
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 ”.شاغل و ساکن در پایتخت از هم گسسته می شود و این یک آسيب است تعلقات خاطر یک کارمند
است،  اینکه وظيفه دیوان عدالت اداری رسيدگی به شکایات عليه دولت و دستگاه های اجرایی او با اشاره به

 .کارمندان خواهد بود ولت وگفت که قضاوت دیوان عدالت اداری بر اساس قرار داده منعقده ميان د
کارکنان از تهران و مهاجرت معکوس از این شهر  حدود یک هفته پيش، آقای احمدی نژاد گفته بود که روند خروج

 .پيگيری شود” به طور مستمر و با اولویت فوری،“نيازمند شتاب بيشتری است و باید 
ز سوی دولت برای ثبت نام اینترنتی متقاضيان خروج مهلت تعيين شده ا استانداری تهران در پایان مرداد ماه، که

 هزار ٧حدود   هزار نفر برای خروج از تهران، اعالم آمادگی کرده اند و٢٢اعالم کرد که نزدیک به  از تهران بود،
 .کارمند از تهران خارج شده اند

 
غير “و ” بدون کار کارشناسی“، ” شتابزده“ پيشتر نيز منتقدان، این طرح دولت را

 .توصيف کرده بودند” عملی
 آمار ايران با انتشار تازه ترين داده هاي قيمتي خبرداد مرآز

 مسكن تغيير روند بازار

 
ايران حاآي از آن است آه قيمت ها   تازه ترين آمار رسمي منتشر شده از سوي مرآز آمار–دنياي اقتصاد روزنامه 

 ادامه داشت در يك شيب 88 تا اواخر تابستان 87 بهار از در بازار مسكن پايتخت پس از طي يك روند نزولي آه
اطالعات جديد قيمتي آه ديروز از سوي مرآز آمار ايران منتشر شد و در خبرگزاري  ماليم تغيير جهت داده است؛

بهار سال جاري  دولت نيز بازتاب يافت،  نشان مي دهد آه متوسط قيمت يك مترمربع زيربناي مسكوني در رسمي
درصد نسبت به بهار سال گذشته  4/19  هزار تومان بوده است آه معادل800ران حدود يك ميليون و در شهر ته

درصدي متوسط اجاره بها در بهار امسال نسبت به مدت  4/10 اين آمار همچنين از افزايش. افزايش نشان مي دهد
ساس آمار رسمي نشان از آن بررسي روند تغييرات قيمت مسكن در پايتخت برا .مشابه سال گذشته حكايت دارد

/5زير   حدود دو ميليون تومان بود آه پس از طي يك شيب نزولي به87قيمت هر مترمربع در بهار  دارد آه متوسط
 .آرد  سقوط آرد و پس از آن مسير خود را عوض88 ميليون تومان در تابستان 1

 مرآز آمار ايران با عدد و رقم اعالم آرد
 پايتخت رتغيير روند قيمت مسكن د

 88 درصدي قيمت فروش نسبت به بهار 4/19افزايش 
 «دنياي اقتصاد«مسكن بعد از دو سال در گزارش امروز  داليل سربااليي شدن قيمت

سه ماه تاخير در اعالم نرخ رشد قيمت مسكن مربوط به فصل ابتدايي سال  پس از:  فريد قديري-گروه مسكن
انتظار  رآز آمار ايران در اين باره منتشر شد آه محتواي آن برخالفروز گذشته گزارش رسمي م جاري، سرانجام

 .حكايت دارد» مسكن سربااليي شدن قيمت«مسووالن حوزه مسكن و اظهار نظرات متنوع اخير آنان، از 
–سامانه اي تحت مديريت دو وزارتخانه مسوول  مرآز آمار ايران آه اطالعات مربوط به ارزش معامالت ملكي را از

تحليل مي آند، درباره نرخ رشد قيمت مسكن در بهار سال جاري   استخراج و-رت مسكن و وزارت بازرگانيوزا
 درصد 4/19فروش هر مترمربع واحد مسكوني در تهران طي سه ماه اول سال جاري  متوسط قيمت«: اعالم آرد
 «.مدت مشابه سال قبل رشد آرده است نسبت به

موجود در بازار مسكن آه عمدتا توسط مسووالن انكار  تن بر واقعياتمرآز آمار همچنين براي صحه گذاش
: ماه هاي اخير در شهر تهران را نيز تاييد و در اين باره گزارش آرده است مي شود، نوسان شديد اجاره بها طي

آه از رسمي  اين دو آمار» . درصد افزايش يافت21اجاره ماهانه بدون پول پيش در فصل ابتدايي امسال  متوسط«
نظر حائز اهميت است آه عوامل  تغيير آامل مسير قيمت مسكن بعد از دوسال آاهش پياپي حكايت دارد، از آن

توجه مطلق و زياد از حد به مسكن مهر نشسته اند و در  مديريتي در بازار مسكن به اميد قطع پرداخت وام خريد و
اما اآنون گزارش . ن دو عامل هستند، همچنان پابرجا استقيمت ها تا مادامي آه اي اين ميان تصور آرده اند تعادل

صورت عدم توجه به  رسمي اعالم قيمت آاال و خدمات، اشتباه بودن اين تصور را نشانه  گرفته است آه در مرجع
گزارش دنياي اقتصاد از . آتي نيز وجود دارد  براي ماه هاي89ماهيت فعلي بازار مسكن، احتمال تكرار حادثه بهار 

مرآز آمار آن را از روي سامانه ثبت هوشمند اطالعات امالك موسوم  وايت رسمي خيز قيمت مسكن در تهران آهر
 متوسط قيمت هر متر مربع زيربناي مسكوني در پايتخت از يك: برداشت آرده حاآي است به سامانه رهگيري،

ماه اول امسال رسيده   تومان در سه هزار794 هزار تومان در بهار سال گذشته به يك ميليون و 500ميليون و 
متوسط قيمت مسكن در بهار سال جاري  اين رقم در مقايسه با فصل ماقبل نيز رشد داشته به طوري آه. است

ميانگين ارزش آپارتمان مسكوني در زمستان گذشته . است  درصد افزايش يافته3/7نسبت به زمستان سال قبل 
گزارش دنياي اقتصاد از نوسان قيمت مسكن در شهر تهران طي .ر تومان بودهزا 670در تهران معادل يك ميليون و 

تومان   ميليون2 به طور متوسط اين رقم به سطح متري 87حاآي است در بهار و تابستان سال  دو سال اخير
 در طول سال. تومان نزديك شد  هزار500 درصدي به رقم يك ميليون و 25رسيد و در نيمه دوم با افت چشمگير 

 هزار تومان در نوسان بود؛ 670تا يك ميليون و   هزار400 نيز متوسط قيمت مسكن در دامنه يك ميليون و 88
اما . درصدي قيمت را به ثبت رساند17، آاهش 87قيمت مسكن در سال  طوري آه معدل آن در مقايسه با معدل

  درصدي را تجربه آرده20مسكن شيب مثبت به خود گرفته و در اولين گام، رشد  اآنون منحني قيمت
اين : است، معتقدند  درصد غيرعادي10آارشناسان بازار مسكن با اشاره به اينكه نوسان قيمت بيش از .است
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 .ميزان رشد بايد تحت آنترل دربيايد
اول اينكه، رشد خيره آننده حجم . نرخ معامالت مسكن دو موضوع مطرح است  درصدي20درباره علت جهش 
 طبق آمار. ر بهار امسال در مقايسه با رآود سال گذشته، باعث تحرك قيمت شده استد معامالت مسكن

 برابر، در 3امسال  سامانه رهگيري معامالت مسكن، تعداد معامالت ملكي ثبت شده در تهران در فروردين ماه
رتيب احتمال دارد به اين ت. پيدا آرده است  برابر مدت مشابه سال قبل افزايش5 برابر و در خرداد 4ارديبهشت 

دومين عاملي آه رابطه . و استقبال آنها تحريك شده باشد سطح قيمت مسكن تحت تاثير مراجعه خريداران
دارد، تاثير رواني تاخير مسكن مهر، اجراي قريب الوقوع قانون يارانه ها و رشد  محسوسي با قيمت مسكن در تهران

دسته جمعي   دوسال اخير است آه اين مجموعه به صورتقيمت مسكن در مقابل رشد مثبت نرخ تورم در منفي
 .است فضاي بازار مسكن به خصوص گروه تقاضا را براي پذيرش رشد قيمت آماده آرده

 اجاره ها چقدر باال رفته است؟
التهاب قيمتي مواجه شده است؛ اما اينكه چقدر نرخ ها در اين بازار  بازار اجاره مسكن در ماه هاي اخير با

 .و علت تغيير چه بوده، گزارش هاي متفاوتي تاآنون اعالم شده است  تغيير شدهدستخوش
آن را  در گزارش اول آه وزارت مسكن. رسمي درباره اجاره بها در تهران به دنياي اقتصاد رسيد ديروز دو روايت

تورم اعالم شده آمتر از نرخ   ماه اول امسال بسيار پايين و در حد4منتشر آرده، رشد شاخص اجاره مسكن در 
مرآز .  درصد عنوان شده است21است، نرخ رشد اجاره بها  اما در گزارش دوم آه مرآز آمار ايران باني انتشار آن

 درصد در مقايسه با 21داده است متوسط اجاره بها در شهر تهران طي بهار امسال  آمار ايران در اين باره گزارش
 متري 100مسكوني  نون متوسط اجاره بها در تهران براي يك واحدهم اآ.سال گذشته افزايش يافته است بهار

 . هزار تومان است860حدود 

 خشکسالی طبيعت بکر استان ايالم را ويران کرد 

در حالی که جلوه های طبيعی و بکر به وفور در :  شهریور آمده است 24به نوشته خبرگزاری دولتی مهر در تاریخ 
 ديده می شود ولی به علت خشکسالی بيشتر طبعيت استان ايالم را ويران استان ايالم طی تمام ايام سال

 . کرده است
به گزارش خبرنگار مهر در ايالم، استان سرسبز و کوهستانی ايالم همچون نگينی در صدف در دل کوه های سر 

 . ران استفراوانی برای جذب گردشگبه فلک کشيده و هميشه استوار زاگرس جای گرفته و دارای جاذبه های 
در حالی که طبيعيت گردی شاخص ترين ويژگی گردشگری در استان ايالم است ولی متاسفانه اين شاخص هم 

 . ت و ديگر خبری از سر سبزی نيستبه داليل مختلفی از جمله خشکسالی و گرد و غبار به رنگ زرد در آمده اس
ر هر چهار فصل سال زيبايی بی نظيری دارد و اين کوه ها، جنگلها، چشمه ها و مناظر طبيعی و بکر استان ايالم د

جلوه های بديع در تمامی فصول سال به ويژه فصل تابستان در انتظار ورود گردشگران داخلی و خارجی به سر 
ه می برند ولی متاسفانه به جرات می توان گفت به دليل خشکسالی های پی در پی شايد امسال گردشگری ب

 . باشداستان ايالم سفر نکرده ن
ايالم دارای جاذبه های طبيعی زيادی از جمله تفرجگاه های آبي، درياچه های دوگانه سياه گاو، رودخانه های 

وجود .مختلفی از جمله آب آسمان آباد، آب آفتاب، چيگا، زنگوان، پيرمحمد، تلخاب و تنگ گراو و جزمان رود است
ن گردشگران است که تصاوير زيبا و دلنشينی را در ذهآبشارهای طبيعی از ديگر جاذبه های طبيعی اين استان 

 . به يادگار می گذارد
از جمله آبشارهای معروف استان ايالم آبشار چم آو و آتباف و سرطاف بوده که در فصل تابستان ميزبان 

وجود غارهای مختلفی چون غار خفاش، .گردشگرانی است که در کنار اين جاذبه های طبيعی سر می کنند
را ن، ملک و کبوتر دان از ديگر جاذبه های اين استان است که در گرمای تابستان فضای دلنشين و خنکی زينگا

 . برای گردشگران فراهم می کند
عالوه بر اين تفرجگاه های جنگلی نيز باتوجه به انبوه درختان بلوط در ايالم جذابيت خاصی به اين سرزمين 

ا شامل پارک جنگلی چغاسبز، گردشگاه خوران ايوان، ششدار، تنگ بخشيده است که می توان به مهمترين آنه
 . دو غبار در حال نابودی هستندداالهوو کلم و بدره اشاره کرد که البته جنگلهای بلوط استان ايالم هم به دليل گر

. ن دارنداز ديگر منابع طبيعی گردشگری استان ايالم چشمه ها هستند که به طور معمول در دامنه ارتفاعات جريا
باتوجه به شرايط طبيعی تعداد چشمه ها در مناطق کوهستانی زيادتر و در نواحی جلگه ای کمتر است اما از 

تعداد واقعی چشمه ها آماری در دست نيست و به طور معمول از آب چشمه به عنوان آب زراعی استفاده می 
 . ا و مزارع هدايت می شودبه باغهشود و چنانچه آب چشمه زياد باشد، چشمه به طور مستقيم 

بعضی از چشمه ها به طور معمول به وسيله آبراهه هايی که در مجموع رودهای کوچکی را تشکيل می دهند و 
گفته می شود، به منظور آبياری کشتزارها به سوی روستاها هدايت می شوند " گالل"در اصطالح محلی به آنها 

 . ممگيری داشته اندکسالی کاهش چشو اين چشمه ها هم به دليل خش
طبيعت ايالم ظرفيت آن را دارد که همراه با توجه ويژه مسئوالن و فراهم شدن زيرساختهای گردشگری عالوه بر 

جذب گردشگر داخلي، طبيعتگردانی را از تمامی اقصی نقاط دنيا نيز جذب کند ولی متاسفانه عومل مختلفی 
 . الم را حال طبعی خارج کرده استو طبيعی بکر ايمانند خشکسالی و گردو غبار دست به دست هم داد 

کارشناس منابع طبيعی در استان ايالم در گفتگو با خبرنگار مهر با بيان اينکه اثرات خشکسالی به دو صورت 
کاهش توليدات زراعی و حاصلخيزی جنگلها و مراتع با افزايش خطر آتش : مستقيم و غير مستقيم است گفت

رگ و مير دام و طيور، خسارت به زيستگاه ماهيان و حيات وحش، کاهش ذخاير آب، افت سوزي، افزايش ميزان م
سطح آبهای زيرزميني، کاهش کيفيت آبهای سطحی و زيرزميني، افزايش شديد درجه حرارت و در خشکسالی 
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 .  اثرات غير مستقيم خشکسالی استهای شديد حتی مرگ و مير انسانها، مثالهايی از
از ديگر اثرات مهم خشکسالی می توان به خسارت به صنعت توريسم، انقراض برخی گون : علی رضاييان گفت

 خسارت به مکانهای فرهنگي، -های گياهی و جانوری کمياب، کاهش کيفيت خاکی کشاورزي، افزايش بيابانها
 . ی شودم... مذهبی و باستانی و 

امل  مواد غذايی و پوشش گياهی که سه ع-آبخشکساليهای چند سال اخير باعث از بين رفتن : وی ادامه داد
 . شادابی حيات وحش شده است

اين پديده : وی با بيان اينکه يک خشکسالی کوتاه مدت که سه تا شش ماه به طول می انجامد اظهار داشت
ً              بسته به خصوصيات هيدرولوژيکی سيستم و نيازهای مصرف آب احتماال  تاثيرات اندک ی بر اين بخش ها به همراه                                                          

 . دارد
استان ايالم نيز به دليل موقعيت خاص و توپوگرافی جغرافيايی آن يکی از مناطقی است که خشکسالی در 

سالهای اخير گريبانگير آن شده و باعث خشکی آبهای سطحی ، از بين رفتن مراتع ، بيابانزايي، هجوم گاه و بی 
اشناسی و همچنين وقوع پديده گرد و غبار ، گاه آفت به مزارع کشاورزی و درختان بلوط ، تغييرات اقليم هو

 .افزايش مهاجرت روستاييان به شهر به دليل کمبود منابع آب آشاميدنی شده است

 رودخانه ماسوله در انتظار فاجعه زيست محيطی 

 متری پايين دست 500دور ريز زباله در کنار رودخانه و در :  شهریور آمده است 24 در تاریخ ايرنبه گزارش 
گفته مي شود که آب رودخانه ماسوله به . وله، اعتراض اهالی اين شهر تاريخی را به همراه داشته استماس

 . شاليزارهای پايين دست و در نهايت از طريق آب های زيرزمينی به تاالب انزلی ريخته مي شود
 شهر تاريخی ماسوله 

 متری پايين دست ماسوله، اعتراض اهالی اين 500خبرگزاری ميراث فرهنگی دور ريز زباله در کنار رودخانه و در 
گفته مي شود که آب رودخانه ماسوله به شاليزارهای پايين دست و در . شهر تاريخی را به همراه داشته است

 . نهايت از طريق آب های زيرزمينی به تاالب انزلی ريخته مي شود
هر تاريخی جاری مي شود و پس از عبور از  رودخانه ماسوله از باالدست کوه های اطراف اين شCHNبه گزارش 

دور ريز زباله همواره در شهر ماسوله از مشکالت . کنار ماسوله راهی فومن و شاليزارهای اطراف آن مي شود
 . شهرداری بوده و طی چند ماه گذشته، محل جديد زباله های اين شهر تاريخي، کنار رودخانه بوده است

از آنجايی که ماسوله «:  گفتCHNو توسعه پايدار ماسوله در اين باره به ، دبير موسسه حفظ »صادق صالحی«
محل دورريز اين زباله ها همواره از . يکی از شهرهای گردشگری استان است، زباله زيادی هم توليد مي کند

اری است اما ريختن آن ها در کنار رودخانه ابتکار نه چندان تازه ای از سوی شهرد. مشکالت مردم شهر بوده است
 » .که منجر به مشکالت زيست محيطی مي شود

اين .  متر پايين تر از شهر تاريخی و در کنار رودخانه است500محل زباله های ماسوله، «: وی در ادامه گفت
رودخانه اهميت فوق العاده ای برای کشاورزان و شاليکاران پايين دست دارد و آلوده شدن آب  آن توسط زباله ها 

 » .يده ای به همراه داردمشکالت عد
آب رودخانه ماسوله به فومن منتهی مي شود و از آنجا نيز به واسطه مسير آب های زيرزمينی به «: وی افزود

 » .اين تاالب جزء تاالب های بين المللی است و آلودگی آن فجايع زيست محيطی دارد. تاالب انزلی مي ريزد
وله نسبت به دورريز زباله در کنار رودخانه اين شهر تاريخي، به بر همين اساس و طی هفته  گذشته مردم ماس

گفته مي شود که اين اعتراض ها منجر به سوزاندن زباله در چهارشنبه هفته گذشته . شهرداری اعتراض کردند
 . شد که در پی آن دود غليظی اين شهر تاريخی را در بر گرفت

ر ماه زباله های ماسوله کنار رودخانه آتش زده شد و دود  شهريو17چهارشنبه «: صالحی دراين باره مي گويد
نه تنها اهالی ماسوله که گردشگران هم به زحمت نفس . ناشی از اين آتش سوزی به ماسوله رسيد

مي کشيدند و از آنجايی که کسی حاضر به پاسخ گويی نسبت به اين مسئله نبود، به اداره محيط زيست اطالع 
از آتش سوزی زباله ها . امور از اداره محيط زيست آمدند و نسبت به اين کار تذکر دادندپس از آن دو م. داده شد

فيلمبرداری و عکاسی شده بود که به ماموران تحويل داده شد اما آن ها در پاسخ گفتند که کارشناسان اين اداره 
 » .شخصا بايد مستند سازی کنند

حل دورريز زباله های ماسوله به اداره محيط زيست اطالع داده شده به گفته وی پيش از اين نيز چندين بار درباره م
 . بود اما نتيجه  چندانی در بر نداشت

همچنين گفته مي شود که سوزاندان زباله در پايين دست ماسوله همچنان ادامه دارد و اهالی اين شهر را با 
 . مشکل مواجه کرده است

اث ملی است که به صورت پلکانی در دامنه کوه ساخته شده ماسوله شهری تاريخي، ثبت شده در فهرست مير
 . و گفته مي شود ارزش ثبت در فهرست ميراث جهانی دارد

اين درحالی است که عالوه بر مسائل محيطی زيستي، طی سال های گذشته، اين شهر تاريخی دچار مشکالت 
 . زيادی از جمله تخريب خانه های تاريخي  بوده است

 دولت يارانه امسال ما را پرداخت نکرده است : س رانی تهرانمديرعامل اتوبو
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مدير عامل سازمان اتوبوسرانی شهرداری تهران :  شهریور آمده است 24به نوشته خبرگزاری دولتی مهر در تاریخ 
از سهم يارانه اعتبارات پرداختی که دولت بايد هر سال به شهرداری برای تجهيز ناوگان اتوبوسرانی : گفت
 . نون هيچ مبلغی پرداخت نشده استخت کند امسال تا کپردا

: به گزارش مهر، حسين بيژنی پيش از ظهر سه شنبه در نشست خبري  که در محل اين سازمان برگزار شد افزود
 ١٠، ٨٧ ميليون، سال ٨٠٠ ميليارد و ١٠، ٨۶ ميليون تومان، سال ۴٠٠ ميليارد و ٧، ٨۵سهم يارانه دولت در سال 

امسال تا کنون  ميليون تومان بود اين در حالی است که سهم ٣٠٠ ميليارد و ٨، ٨٨ ميليون و سال ٨٠٠ميليارد و 
 . پرداخت نشده است

ارقام پرداختی دولت يک : وی با اعالم اينکه ارقام اعتبارات دولت خيلی بيشتر از پرداختي های امروز است، گفت
 .  ميليارد تومان باشد١۴۵غ در هر سال بايد دهم رقم واقعی نيست و براساس نرخ واقعی اين مبل

وبوسرانی و مترو  ميليارد تومان اعتبار برای ات۶۵بنا بر اعالم وزير کشور امسال هزار دستگاه اتوبوس و : وی گفت
 . پرداخت مي شود
  دستگاه اتوبوس از ناوگان شهری ٧٠٠خروج دو هزار و 

 ماه اول برای بازسازي، ۶     ً     معموال   در :  ماه اول سال است گفت۶ر بيژنی با تاکيد بر اينکه زمان پرداخت اعتبار د
 . ال بيشتر از هر زمان ديگری استتعمير و تجهيز اتوبوسها اقدام مي کنيم بنابراين نياز به اعتبار در ابتدای س
 و به  سال است۶عمر اتوبوسهای تهران : مديرعامل سازمان اتوبوسرانی شهرداری تهران در ادامه اظهار داشت

اتوبوسرانی تهران خارج  دستگاه از ناوگان ٧٠٠دليل رعايت مسايل زيست محيطی در سه سال اخير دو هزار و 
 . شده است

 دستگاه اتوبوسی که طی هفته گذشته از سوی وزارت کشور به اين سازمان اضافه شد، ٢٠٠وی با اشاره به 
فته مي شود تا هفته آينده تحويل داده مي شود و تا  دستگاه ديگر گ١٠٠ دستگاه تحويل داده شد و ١٠٠: افزود

 . استفاده شهروندان قرار مي گيردشروع مهرماه مورد 
 . ، شاسی بلند و دارای پله هستنداين اتوبوس ها تک کابين: بيژنی افزود

شنيده ها از وزارت کشور حاکی است قرار است امسال هزار دستگاه اتوبوس به : وی در ادامه اضافه کرد
ل مابقی هزار  دستگاه اتوبوس ادامه اين کار است و اميدواريم تا پايان سا٢٠٠شهرداری تحويل داده شود که اين 

 . دستگاه تامين شود
 دستگاه اتوبوس به ۶٠٠ تا کنون هزار و ٧٨مديرعامل سازمان اتوبوسرانی شهرداری تهران با اعالم اينکه از سال 

بر اساس طرح جامع شهرداری تهران هر ساله به : ضافه شده اظهار داشتناوگان اتوبوسرانی شهرداری تهران ا
 دستگاه اتوبوس در شهر تهران نياز است در حالی که خروج ساالنه هزار دستگاه اتوبوس فرسوده ۵٠٠ هزار و ١١

 . شود ما در اين حوزه درجا بزنيمو اضافه شدن هزار دستگاه ديگر برای جايگزينی باعث مي 
 .  هزار اتوبوس فعال بيشتر نشود۶اين موضوع باعث مي شود تا تعداد اتوبوسهای تهران از :  وی افزود

 درصد عنوان ٣/٢ درصد و امسال ٨/٣، ٨٧بيژنی سهم اتوبوسهای فرسوده در آلودگی هوای تهران را در سال 
 . کرد
 ی شهر تهران در حال تعمير هستند  درصد اتوبوسها۴٫٨

 سال برای تعمير متوقف شده اند تاکيد ۶درصد اتوبوسهای تهران اتوبوس های با عمر  ۴٫٨بيژنی با اعالم اينکه 
 دستگاه اتوبوس های فعال فعلی در تهران به خاطر تعمير متوقف هستند و سعی مي شود تا مهرماه ٢٠٩: کرد

 .  دستگاه برسد٣٠اين رقم به 
در CNG دستگاه اتوبوس با سوخت ۴٩٧ هزار و ٣مديرعامل سازمان اتوبوسرانی شهرداری تهران با اعالم اينکه 

از . مشکالت خاصی نظير پشتيبانی و مسايل فنی دارندCNGاتوبوس های :  شهرداری موجود است، اظهار داشت
 . دستگاه متعلق به بخش خصوصی است ٧٠٠اين تعداد دو هزار و 

را تحت پوشش CNG درصد از اتوبوس های ۴٨ درصد جايگاه ها فعالند که ٣۶ تنها CNG ايستگاه ١٠از : بيژنی افزود
 . قرار می دهد

و محدوديت در LC مشکالت گمرک، گشايش : وی درباره مشکالت ورود اتوبوس های دو کابين به کشور گفت
 دستگاه اتوبوس دو کابين به کشور وجود ٧٠٠قرارداد با بانک های جهانی از جمله مشکالتی است که برای ورود 

 . دارد
  تجريش حذف مي شود �ير راه آهن  خط از مس٢۴

خطوط موازی :  تجريش گفت�مديرعامل سازمان اتوبوسرانی شهرداری تهران درباره ساماندهی خطوط راه آهن 
 خط ا ز خطوط موازی در اين ٢۴زيادی در اين مسير وجود داشت که باعث ايجاد ترافيک مي شد و به همين دليل 

 .  تومان سفر مي کنند١٠٠ک خط سراسری از تجريش تا راه آهن با قيمت مسير حذف شد و از اين پس مردم با ي
 . از مهرماه راه اندازی مي شود دستگاه عنوان کرد که تا قبل ٣٠٠وی تعداد اتوبوسهای اين مسير را 

ه  درصد از اتوبوس ها متعلق ب۴٣ دستگاه اتوبوس به ناوگان اتوبوسرانی ٢٠٠تا پيش از پيوستن : يژنی تاکيد کرد
 . درصد به بخش بليتی تعلق داشت که اينک اين درصد در بخش بليتی افزايش مي يابد۵۶بخش خصوصی و 

 بازداشت پنج فعال کرد در شهر روانسر 

 
 پنج تن از فعاالن کرد طی هفته گذشته در توابع :  شهریور آمده است 24به گزارش سایت ایران خبر در تاریخ 
 . ی منتقل شده اندحل نامعلومشهرستان روانسر بازداشت و به م

 شهريور ماه ماموران سپاه پاسداران جمهوری اسالمی با ورود  به  روستای بنچله  ١٢به گزارش ايران خبر، در تاريخ 
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 . به  مکان نامعلومی منتقل کردنداز توابع شهرستان روانسر پنج نفر از اهالی اين روستا را بازداشت و 
 صالح کريمی فرزند عبد الرحمن، اکبر غالمی فرزند ابراهيمع صابر محمدی فرزند آيت کريمی فرزند عبدالقادر،

 . ج بازداشت شده اين روستا هستندمحمد امين و واحد رحمانی فرزند محمد پن
 . گفته مي شود اين پنج نفر به  اتهام هم کاری با يکی از احزاب کردستان بازداشت شده  اند

 
 لقه  برابری آمار زنان مط6افزايش 

به گزارش مهر مجيد ابهری با اشاره به بررسی : شهریور آمده است 24به نوشته خبرگزاری دولتی مهر در تاریخ 
بر اساس آمارها هم اکنون : آماری سازمانهای مردم نهاد در مورد تنهايی مردان و زنان ايرانی پس از طالق گفت

 . ارند د ميليون زن مطلقه در کشور وجود6يک ميليون مرد مطلق و 
 29 تا 15(و هفت ميليون دختر مجرد )  ساله34 تا 20سنين ( ميليون مرد مجرد 9.5آمارها نشان از : وی افزود
 . در کشور می دهد) ساله

افزايش زمان مطلقه بودن و افزايش آمار دختران تحصيلکرده همراه با مشکالت اقتصادی و : ابهری اظهار داشت
 . زدواج در کشور شده استاشتغال در جامعه موجب کاهش ا

و گرايش کمتر )  درصد65(مشاور کميسيون اجتماعی مجلس با اشاره به افزايش ورودی دختران به دانشگاه ها 
باال رفتن سطح تحصيالت عالی دختران ميزان توقعات و مطالبات آنها را باال برده و ميل : پسران به تحصيالت گفت

 . ه اين نياز به فرهنگ سازی داردد پيدا کرده اند ککمتری برای ازدواج با پسران کم سوا
:  درصد بانوان مطلقه فرزند ندارند و کمتر از پنجسال زندگی مشترک داشته اند اظهارداشت80ابهری با بيان اينکه 

بهترين روش برای کاهش آمار پسران و دختران مجرد تشويق پسران برای ازدواج با زنان جوان مطلقه است که با 
 .اقدام شادکامی و موفقيت در زندگی مجدد زنان جوان مطلقه جاری می شوداين 

 

 تحريم های آمريکايی به فرش ايرانی رسيد 

در جريان اجرای تحريم های مصوب غرب عليه ايران، : شهریور آمده است 25در تاریخ مردمک به نوشته سایت 
 . ات فرش ايرانی را ممنوع مي کندآمريکا وارد

 شهريور به ايرنا 23ن، رئيس اتحاديه توليدکنندگان و صادرکنندگان فرش دست بافت، روز سه شنبه اکبر هريسچيا
اين کشور ممنوع ورود هر گونه فرش ايرانی را به )  سپتامبر29( گفتکه اياالت متحده آمريکا از تاريخ هفتم مهر

 . اعالم کرده است
 . ت متحده آمريکا ممنوع شده بودپيش از اين صادرات پسته و خاويار ايران نيز به اياال

صادرات فرش ايران به آمريکا در دوران رياست . دولت آمريکا زمانی برای پايان اين تحريم اعالم نکرده است
 .  سال به طول انجاميد14 تحريم  جمهوری دونالد ريگان نيز ممنوع شده بود و اين

آنجا به آمريکا منتقل را به کانادا ارسال کرده و از صادر کنندگان فرش ايران در دوران تحريم، فرش های خود 
 . مي کردند

آمريکا در حالی دور تازه تحريم واردات فرش ايران را اعمال مي کند که چندی پيش کانادا نيز به جمع تحريم 
کنندگان ايران پيوسته و مشخص نيست که آيا بار ديگر صادرکنندگان ايرانی مي توانند از طريق اين کشور 

 . به خاک آمريکا وارد کنند يا نهرش های خود را ف
به گفته آقای هريسچيان، صادرکنندگان فرش ايران از اتخاذ تصميمی مشابه از سوی اتحاديه اروپا ابراز نگرانی 

 . ايران به اروپا منتشر نشده استتاکنون خبری مبنی بر ممنوعيت صادرات فرش . کرده اند
 رشد صادرات در آمار دولتی 

درات فرش ايران به آمريکا در شرايطی ممنوع مي شود که آمارهای منابع دولتی از رشد ميزان صادرات فرش در صا
 . هدپنج ماهه نخست امسال خبر مي د

 شهريور ماه اعالم کرد که ميزان 20به گزارش خبرگزاری فارس، فيصل مرداسي، رئيس سازمان ملی فرش ايران 
ر  درصد و از نظ49.3 نسبت به مدت مشابه سال گذشته از نظر وزن 89ال صادرات فرش در پنج ماهه نخست س

 .  درصد رشد کرده است49.5ارزش 
 ميليون دالر عبور کرده و رئيس سازمان 200بر اساس اين آمار صادرات فرش در پنج ماهه نخست امسال از مرز 

 ميليون دالر 500 از مرز ل جاریملی فرش ايران پيش بينی مي کند که ميزان صادرات فرش دست بافت در سا
 . بگذرد

با توجه به تحريم فرش ايران از سوی آمريکا، انتظار رشد پيش بينی شده در صادرات فرش قدری دو از انتظار 
است؛ چرا که اکبر هريسچيان، علت عمده افزايش ميزان صادرات فرش را تالش هر چه بيشتر صادرکنندگان برای 

 . رزيابی مي کند فرش به آمريکا افرستادن
آقای هريسچيان تيرماه امسال و همزمان با شدت گرفتن موج تحريم ها عليه ايران، مشکالتی را برای 

 . پيش بينی کرده بودصادرکنندگان فرش 
به گفته اين فعال بازار فرش دست بافت، با وجود تحريم های جديد، صادرکنندگان فرش نمي توانند پول و ارز حاصل 
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ود را به سادگی به کشور بازگردانند و مجبور هستند تا اين ارز را از طريق صراف ها به کشور منتقل از صادرات خ
 . کنند که هزينه و خطرات خاص خود را دارد

 

 برای چاره جويی در خصوص تحريم ها، دولت ستاد بحران تشکيل داد 

که رئيس مجلس خبرگان از مسئوالن يک روز پس از آن:  شهریور آمده است 25 در تاریخ جرسبه نوشته سایت 
خواست تحريم ها را جدی بگيرند، محمود احمدی نژاد، دستور به تشکيل ستادی برای مقابله با تحريم ها عليه 

 . ی را مسئول پيگيری آن کرده استجمهوری اسالمی داده و محمدرضا رحيم
ل احمدي نژاد آغاز کرده، مأموريت يافته تا در به گزارش سايت تابناک، اين ستاد که کار خود را به رياست معاون او

موضوعاتی چون سوخت، غذا، مواد ضروری مورد نياز کارخانجات توليدی و صنعتی و مواردی از اين دست، چاره 
 . يش بينی های الزم را انجام دهدانديشی کرده و پ

، که با هدف اخالل در اقتصاد ايران و بر پايه اين گزارش، پس از اعمال تحريم های آمريکا و برخی از هم پيمانانش
به ويژه مبادالت تجاری اش با ديگر کشورها صورت پذيرفته بود، دلسوزان نظام و شخصيت های کارکشته 

سياسی و اقتصادی از ضرورت مقابله و مديريت اين تحريم ها سخن راندند و در اين ميان، تأکيد رهبر انقالب بر 
ثی کردن تحريم های اعمال شده، عامل مهمی در جزم شدن عزم دولتمردان برای توانايی کشور در دور زدن و خن
 .  به شمار می رودمقابله با تحريم های ياد شده

ستاد مقابله با تحريم ها، تصميمات متعدد و مهمی گرفته و در : در همين زمينه، در گزارش تابناک آمده است
در عين حال، دولت نيز از برخی . را بی اثر يا کم اثر نمايدبرخی موارد نيز به خوبی توانسته است تحريم ها 

کارشناسان خبره تقاضا داشته تا پيشنهادهای خود را در اين باره عرضه داشته و آنها در دستور کار ستاد ياد 
 . شده قرار گيرد

 
 برخورد خشونت بار مزدوران حکومتی با کارگران بيکار ساختمانی

 
ن پليس طی چند روز گذشته با کارگران ساختمانی بيکاری که صبح ها در سر چهار راه  مامورا–آسمان دیلی نيوز 

ماموران پليس در حالی که سوار بر موتورسيکلت هستند به . ها در انتظار کار می ایستند برخورد خشن می کنند
 .جمع کارگران با خشونت حمله ور می شوند
 .کنند آنها با وحشيگری کارگران رااز محل پراکنده مي

می ایستند تا شاید کاری گيرشان بياید اما … کارگران در محل هایی همچون زیر پل چوبی، تقاطع خيابان سپه و 
 .مزدوران امان نميدهند و آنهارا که در جستجوی کاری برای در آوردن لقمه نانی هستند بازور متفرق ميکنند 

 
 گزارش دیگری از تجمع کارگران قزوینی در تهران 

 
 صدها کارگر کارخانه ناز نخ قزوین به علت عدم دریافت حقوق خود برای چندین ماه، در مقابل دفتر مرکزی -دهچکي

 .این شرکت در تهران دست به تجمع زدند
 .صدها کارگر کارخانه ناز قزوین در اعتراض به عدم دریافت حقوق برای ماههای متوالی، دست به تجمع زدند

ها کارگر کارخانه ناز نخ قزوین به علت عدم دریافت حقوق خود برای چندین ماه، در به گزارش خبرنگار کلمه، صد
مقابل دفتر مرکزی این شرکت در تهران، واقع در تقاطع خيابان های استاد نجات اللهی و ورشو دست به تجمع 

 .زدند
 که هيچ گونه حقوق و یکی از کارگران معترض در گفت وگو با خبرنگار کلمه اظهار داشتند که چندین ماه است

 .مزایایی دریافت نداشته اند و در آستانه سال تحصيلی قادر به تامين هزینه های تحصيلی فرزندان خود نيستند
صاحب کارخانه به بهانه تغيير ساختار، ماههاست که این کارخانه را تعطيل : یکی دیگر از کارگران نيز اظهار داشت

 .کرده است
اق نظر داشتند که واردات بی رویه و وارد شدن اجناس بی کيفيت و ارزان موجب شده است کارگران تجمع کننده اتف

 .که اکثر کارخانجات در چنين وضعيتی قرار بگيرند
سياست های این دولت در حوزه اقتصاد و : یکی از کارگران حاضر در این تجمع آرام نيز به خبرنگار کلمه گفت

ه تحریم های بين المللی موجب تعطيلی بيشتر کارخانجات و اخراج دهها سمت گيری های غير توليدی با توجه ب
 .هزار نفر کارگر حداقل در قطب صنعتی قزوین خواهد شد

 
 اعتصاب کارکنان راه آهن يونان آغاز شد 
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 به گزارش مونيتورینگ.  کارکنان راه آهن یونان اعتصاب بيست و چهار ساعته خود را آغاز کردند–واحد مرکزی خبر 

اخبار خارجی واحد مرکزی خبر،کارکنان راه آهن یونان در حالی در اعتراض به اصالحات اقتصادی دولت این کشور 
اعتصاب بيست و چهار ساعته خود را آغاز کردند که اعتصاب کاميونداران این کشور وارد دومين روز خود شده 

ر دادن تسهيالت به افراد خواهان ورود به بخش بر اساس طرح جدید دولت یونان قصد دارد با در اختيار قرا. است
حمل و نقل و ایجاد رقابت کاهش قيمت حمل و نقل بار و مواد سوختی را در چارچوب طرح ریاضت اقتصادی اجرا 

آنها معتقدند که دولت یونان مجوز . کند که این موضوع مخالفت کاميونداران این کشور را به دنبال داشته است
مبالغ هنگفتی برای دریافت آن هزینه کرده اند در نظر نگرفته و قصد دارد تا لطمات زیادی را به آنها کاری آنها را که 

دولت یونان بر اساس موافقت نامه دریافت وام از اتحادیه اروپایی قصد دارد در چارچوب طرح ریاضت . وارد کند
ی به بخش خصوصی،کاهش حقوق و اقتصادی تا سه سال آینده اقداماتی از جمله واگذاری شرکت های دولت

 .فوق العاده شغلی افراد را به مرحله اجرا بگذارد

 
 بيان دردهاي آارگران شريف ميهنمان اززبان يك فعال آارگري 

 
 يك فعال آا رگري قزوين در رابطه با وضعيت اسفبار توليد و صنعت و همچنين مشكالت جامعه –ايران آارگر 

 :آارگري گفت 
زنانتان به , شما وقتي آه مرديد :  از جنگ نهروان به قبرستان رفت و بعد از فاتحه اهل قبور گفت امير مومنان بعد

 ,… عقد سايرين در آمدند امالآتان را متملك شده و صاحبان جديدي پيدا آردند و
 ماه و 14  ماه حقوق نگرفته اند بعضا8خانواده ها متالشي شده اند , االن آارگران شرآتهاي ما زن طالق دادند 

شايد بيشتر حقوق معوقه را طلب دارند و از طرف ديگر در اين مملكت آار هم نيست هيچ اميدي هم وجود ندارد 
شرايط فعلي به گونه اي ميباشد . آه فردا بهتر شود بلكه از شواهد بر مي آيد آه فردا خيلي بدتر از امروزاست 

آه شايد از اجاره آن بتوانند دستمزدهاي معوقه . آه اآثر انبارهاي نساجي تبديل به سيلوي گندم شده
 نگهبانهاي آنرا بدهند

 8آارگران فرنخ و نازنخ و مه نخ بيش از , ماه حقوق نگرفته اند10االن آارگران آارخانه پوشينه بافت درقزوين باالي 
ند آه شمابرويدحقوق تان اخيرا نيز رايي از طرف ديوان آمده آه به آارگران ميگوي. ماه هست آه حقوق نگرفته اند 
 راميدهيم ولي حاال معلق است

همچنين اخيرا بخشنامه اي ديگري ا ز طرف ديوان آمده آه آارخانه هايي آه مشاغل شان سخت و زيان آور 
آار سخت وزيان ,در تمام پروسه توقف توليد , ميباشد در اين آارخانه ها وقتي آار نميكنند و توليد متوقف هست 

و اين بخشنامه به همه واحد هاي توليد ي و صنعتي . يشود حقوقي از اين بابت تعلق نخواهد گرفت آور تلقي نم
 .ابالغ گرديده است 

اين شانس هم ازآارفرماگرفته , به اين ترتيب و بااين بخشنامه ها اضافه بر مشكالت و مسايل قبلي آارفرمايان 
اما با اين بخشنامه اين شانس هم از آارفرما , رفته اند جون از بابت آار سخت و زيان آور و امتيازي ميگ.شده

 .سودي ندارد , اصال توليد. از اين بابت سودي ندارند , گرفته شده وخالصه براي آارفرمايان توليد
 .وقتي به بانك ميرويد ميگويند آسي براي گرفتن وام مراجعه نميكند 

از طرف ديگر ارگانها و مقامات , چكسي راضي نيست يعني هي. االن آارفرما راضي نيست آارگرهم راضي نيست
آماروارقامي آه هرروز ارائة ميدهند در دنياي ديگري سير ميكنند و وضعيت را بگونه اي نشان ميدهند و بيان 

آدام پيشرفت ؟ شايد معاني آلمات بايد عكس شود تا , ميكنند آه ملت ايران به قله پيشرفت صعود ميكنند 
سال سابقه آار آهي در بساط ندارند و از طرف 19سال يا18د چون مااآلن آارگراني داريم آه باواقعيت را درك آر

اصالراهي , ديگر نه تنهااميدي براي بازنشستگي ندارند بلكه چهارپايه حمالي گرفته دربازار مشغول آارهستند 
ميكنيد آه بيني وبين اهللا از براي گذران زندگي ندارند مجبورشده اند به چنين شغل هايي روبياورند مالحظه 

فلسطين وپاآستان مستحق ترهستيم در ضرب المثل است آه ميگويند چراغي آه به خانه رواست به مسجد 
 حرام است

دبير اجرايي خانه آارگر سمنان خطاب به مخالفان قانون بيمه آارگران 
 :ساختماني

 بگوييد براي آارگران آسيب ديده چه آرده ايد؟

 
  مخالفان بيمه آارگران ساختماني :  شهریور آمده است 26 ایلنا در –گزاری دولتی کار ایران به گزارش خبر

اجراي اين قانون / بگويند آه تاآنون براي آمك به آارگران آسيب ديده ساختماني چه اقدامي انجام داده اند
 .هيچ ربطي با سود و زيان بسازبفروشان ندارد

آساني آه به دنبال توقف اجراي قانون بيمه اجباري آارگران : ي گويددبير اجرايي خانه آارگر سمنان م
 .ساختماني هستند بگويند تاآنون براي آمك به آارگران آسيب ديده ساختماني چه اقدامي انجام داده اند

حسين طاهر زاده در گفتگو با خبرنگار ايلنا با يادآوري اينكه برخي افراد در سمت هايي چون شهردار يا عضو 
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شوراي شهر از بيمه اجباري آارگران ساختماني به عنوان سدي بزرگ در برابر ساخت و ساز مسكن 
در تمامي اين سالها آارگران ساختماني بسياري بر اثر سقوط از ارتفاع و يا سقوط مصالح : يادآرده اند؛ گفت

 .ه انددچار حادثه شده و درنتيجه بطورموقت يا دائم دچار نقص عضو و ازآارافتادگي شد
امروز آه توجه قانون نسبت به اين مسئله جلب شده و آيين نامه مربوط به اجراي قانون بيمه : وي افزود

اجباري آارگران ساختماني ابالغ شده است، برخي با بهانه قرار دادن رآود اقتصادي درصدد جلوگيري از 
 .اجراي قانون هستند

بيمه اجباري آارگران ساختماني مگر تاآنون چه اقدامي براي مخالفان اجراي قانون : اين فعال آارگري افزود
حمايت آبرومندانه از آارگران آسيب ديده ساختماني آرده اند آه حاال معتقد به غير ضروري بودن اجراي قانون 

 .بيمه اجباري اين آارگران هستند
 مشكالت شده و نياز به حمايت وي بابيان اينكه در اآثر مواقع خانواده آارگران ساختماني حادثه ديده دچار

حتما بايد آارگري قطع نخاع بشود و تا خانواده اش تحت پوشش آمك نهادهاي خيريه  قرار : دارند؛ گفت
 .بگيرند

: طاهر زاده بابيان اينكه برخورداري از پوشش تامين اجتماعي حق مسلم شهروندان تلقي مي شود؛ گفت
حمايت از آارگران ساختماني تصويب شده و اجراي آن هيچ ربطي قانون بيمه اجباري آارگران ساختماني در 

 .با سود و زيان بسازبفروشان ندارد
 

 یک دوره ی شبه ریاضت در پيش داریم : جنتی
 
 

 احمد جنتی امام جمعه ی این هفته ی :  شهریور آمده است 26 ایلنا در –به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران 
 . در پيش است» شبه ریاضت«گفت یک دوران » دفمندکردن یارانه هاه«تهران با اشاره به طرح 

به گزارش ایلنا، امام جمعه موقت تهران با اشاره به موضوع هدفمند کردن یارانه ها با بيان این مطلب که این کار 
ساند،  ما الزم است دولت تنش ها و آسيب ها به قشر محروم را به حداقل بر: لوازم و تنش هایی دارد، تصریح کرد

یک دوران شبه ریاضت را در پيش داریم که باید از خداوند بخواهيم ما را در این دوره کمک کند، زیرا همه کارها 
 . دست اوست

 
 به داد کوهدشتی ها برسيد

 
 نفر جمعيت با برخورداری از تاریخ 230000 کوهدشت یکی از شهرستان های بزرگ استان لرستان بالغ بر –لرنا 

غنی و مجموعه ای از استعدادهای بالقوه متاسفانه با محروميت های شدید اجتماعی ، فرهنگی ، و فرهنگ 
با سرعت گرفتن آهنگ توسعه و پيشرفت کشور پس از پيروزی انقالب اسالمی . اقتصادی مواجه شده است 

و پيوسته در در حوزه های گوناگون باید گفت کوهدشت سهم کمتری را از این قافله ی تند رو داشته است 
گوشه ای از کویر رفاه و آسایش ، مردانش سوسوی خوشبختی و رفاه را در آفتاب دور دست کهکشانی 

این شهر با وجود اهميت و بزرگی آن، گویی سالهاست از چشم مسئوالن . پایتخت ، به انتظار نشسته اند 
ی برای بهبود وضعيت این شهر انجام کشور بدور مانده و هيچ یک از دستگاه های کليدی کشور ، کمترین اقدام

کوهدشت شهری بی نظير است و اگر انصاف داشته باشيم مردمانش هم بی نظيرند چون هم . نمی دهند 
 .چنان می سوزند و می سازند

با نگاهی گذرا به سيمای محروم این شهر و البته . ریشه یابی این مشکالت ، کار چندان مشکلی نيست 
ع و احوالش در مدت سه دهه ی پس از پيروزی انقالب اسالمی ، بدون نياز به آناليز کمی هم تامل در اوضا

کردن و شمارش پدیده ها ، خواسته یا نا خواسته در فضای گسترده ای از خطوط قرمز در مرزهای اجتماعی، 
ِ  شمارش معکوس  ” فرهنگی و اقتصادی متوجه خواهيم شد که به نظر می رسد سایه ی وحشتناک             ”

موج فزاینده ی بحرانهای مخرب و زیانبار اجتماعی و . جاریها بر گوشه گوشه ی شهرستان پرتو افکنده استناهن
فرهنگی ، هر لحظه شتاب بيشتری می گيرد و رفته رفته به آوردگاه طوفانهای ویرانگر اجتماعی نزدیک می 

 جمله معضالتی اجتماعی هستند که از…… افزایش روز افزون نرخ رشد بيکاری ،فقر ، اعتياد، بزهکاری و . شود
 .این شهر را تهدید می کند 

این در حالی است که در این شهرستان . فراهم آوردن امکانات برای جوانان کوهدشتی حق مسلم آنان است
مانند اشتغال جوانان ، خبری از سينما، پارک و محلهای تفریحی وورزشی مناسب نيست و جوانان برای پرکردن 

 .ت خود در کوچه و بازار سرگردانند ودرگير تفریحات مخرب حتی اعتياد می شوند اوقات فراغ
 درصدی شهرستان کوهدشت که باالتر از نرخ استانی و کشوری می باشد ، ما را به یاد مصيبت ٣٨نرخ بيکاری 

لکرده بودند و برای  نفر بيکار که اکثر آنها جوانان تحصي١٧و فاجعه اخير ساختمان سعادت آباد تهران می اندازد ، 
حتی مسئوالن با این اتفاق به خود ( امرار معاش به تهران رفته و در زیر آواری از محروميت کشته شدند ، 

اینان فقط تعداد اندکی از سيل خروشان بيکاران این شهرستان بودند که در جستجوی سعادت و ) نيامدند 
 . به پایتخت مهاجرت کرده بودند خوشبختی ، برای یافتن کار و پول برای خانواده شان

نرخ باالی بيکاری ، به هر دليلی این شهر کوچک را به زانو درآورده است ، بدليل نبود صنایع تبدیلی با توجه به 
اینکه این شهرستان یکی از مراکز مهم کشاورزی استان محسوب می شود ، و کمبود اعتبارات دولتی جهت 

 . به روز بيشتر و غير قابل مهار می شود پروژه های عمرانی و صنعتی ، روز
مدتی پدیده مخرب باند گرائی و باند بازی سياسی در کوهدشت تا جائی تقویت شده بود که برخی از 
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شهروندان شاغل در دستگاههای دولتی، احساس امنيت شغلی خود را از دست داده بودند و به نوعی دچار 
           ً                                                 دند و نتيجتا  این موضوع باعث گردید که در خدمات رسانی به مردم بی انگيزگی در انجام وظيفه ی شان شده بو

 .کوتاهی شود
                                                              ً                            اميدواریم مسئوالن شهرستان به خصوص نماینده محترم شهرمان که انصافا  مصرانه پيگير مسائل کوهدشت 

یب پيگيری هستند ،و دیگر مسئوالن، بتوانند به دور از مسائل جناحی و باند گرایی بدنبال جذب اعتبارات و تصو
 .پروژه های عمرانی و ایجاد منابع صنعتی و اشتغالزا باشند 

جناب آقای رئيس جمهور عدالت محور، اگر شما و دولتمردان به داد مردم این شهر نرسيد و برای درمان این 
بيماری مهلک ، چاره ای نياندیشيد در آینده کوهدشت ، شهری که به شهر شهيدان قهرمان و شهر مردمان 

اده و صبور که همه ی رنجها را می پذیرند شهرت داشت دارند با فقر و فالکت دسته و پنجه می زند اما به آز
حرمت عشقشان به نظام ، لب به اعتراض نمی گشایند ، به ویرانه ای تبدیل خواهد شد که آنسویش 

 .ویرانه ای نيستندفراموش نشود که جوانان با شرف و سرافراز کوهدشتی هرگز سزاوار چنين ! ناپيداست
 

 پرداخت قيمت تمام شده حامل هاي انرژي در توان مردم نيست
 

در نظر گرفتن قيمت تمام شده   :  آمده است 89 شهریور 26 ایلنا در –به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران 
يمت پروسه تعيين ق/براي قبض هاي برق در استان هاي شمالي تنش هاي شديدي را به وجود آورده است

 .حامل هاي انرژي ساده نيست
نايب رييس آميسيون انرژي مجلس با تاآيد بر بي اطالعي آميسيون انرژي از ميزان افزايش قيمت حامل هاي 

در حال حاضر مردم توان پرداخت قيمت تمام شده را براي حامل هاي :انرژي با هدفمند آردن يارانه ها ،گفت
 .انرژي ندارند

آبادان در گفت و گو با خبرنگار ايلنا در ارتباط با آخرين اطالعات آميسيون انرژي مجلس در عبداهللا آعبي نماينده 
در حال حاضر آميسيون انرژي :مورد قيمت حامل هاي انرژي پس از اجراي قانون هدفمند آردن يارانه ها ،گفت

 ها ندارد و ظاهرا هنوز هيچ اطالعي از نحوه قيمت گذاري حامل هاي انرژي پس از اجراي هدفمند آردن يارانه
به گفته وي دولت مي بايست در مورد قيمت حامل هاي . دولت نيز در اين مورد تصميم قطعي نگرفته است

انرژي پس از اجراي هدفمند آردن يارانه ها به آميسيون انرژي اطالعات مي داد اما چنين آاري از سوي دولت 
 .صورت نگرفته است

ر اينكه با وجود بحث تحريم و عدم پرداخت مطالبات سنديكاي برق يك حالت اين نماينده مجلس با تاآيد ب
 .بالتكليفي در مورد اين سنديكا نيز به وجود آمده است

معتقد است آه در حال حاضر مشخص نيست آه دولت چگونه قصد دارد ميزان )ره(اين عضو فراآسيون خط امام
 .تعيين قيمت حامل هاي انرژي ساده نيستقيمت حامل هاي انرژي را محاسبه آند چراآه پروسه 

دولت بايد محاسبه آند آه آيا با در نظر گرفتن قيمت تمام شده براي حامل هاي انرژي مردم :آعبي تاآيد آرد
 قادر به پرداخت اين مبلغ هستند يا خير؟

ند و در نظر به گفته وي مردم در شرايط فعلي توان پرداخت قيمت تمام شده را براي حامل هاي انرژي ندار
گرفتن قيمت تمام شده براي قبض هاي برق در استان هاي شمالي تنش هاي شديدي را به وجود آورده است و 
زمانيكه مردم قادر به پرداخت قبض هاي برق نباشند چه انتظاري از توان آنان براي مقابله با افزايش قيمت ديگر 

 حامل هاي انرژي،آاالها و خدمات مي رود؟
جاي سوال دارد آه دولت چگونه قصد دارد قيمت حامل هاي انرژي را محاسبه :آميسيون انرژي افزودنايب رييس 

 .آند
 

 بازداشت پنج فعال کرد در شهر روانسر
 

 پنج تن از فعاالن کرد در طی هفته گذشته در توابع شهرستان روانسر بازداشت و محل –آسمان دیلی نيوز 
 .نامعلومی منتقل شده اند

 شهریور ماه مأموران سپاه پاسداران جمهوری اسالمی ایران با ورود  به  روستای بنچله  از توابع ١٢در تاریخ 
 .شهرستان روانسر پنج نفر از اهاکی این روستا را دستگير و به  مکان نامعلومی منتثل کردند

ا کنون اطالعی در از محل نگهداری این افراد ت» حقوق بشر ایران«به گزارش خبرنگار رهانا، سامانه خبری 
 .دست نيست و تا کنون خانواده های آنان موفق به دیدارشان نشده اند

آیت کریمی فرزند عبدالقادر، صالح کریمی فرزند عبد الرحمن، اکبر غالمی فرزند ابراهيمع صابر محمدی فرزند 
 .محمد امين و واحد رحمانی فرزند محمد پنج بازداشت شده این روستا هستند

 .فر به  اتهام همکاری با یکی از احزاب کردستان بازداشت شده  انداین پنج ن
 

 حقوق آودآان معلول سال هاست ناديده گرفته مي شود 
 

با وجود آنكه در آشور مشكل   :  آمده است 89 شهریور 26 ایلنا در –به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران 
يك عينك دودي بزنيد و يك ساعت در / ين قوانين ضعيف استقانوني در حوزه ي معلوالن وجودندارد اما عمل به ا

 .پياده راه هاي نامناسب تهران قدم بزنيد تا شرايط افراد معلول را به خوبي درك آنيد
الزم است تا حق و حقوق آودآان معلول در خالل قوانين جهاني : رئيس مرآز تحقيقات توانبخشي آشور گفت
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 .و داخلي آشور پيگيري شود
مالي در گفت وگو با خبرنگار ايلنا با اشاره به قوانين مربوط به آودآان معلول به تعدد قوانين آشور اشاره محمد آ

در قانون جامع حمايت از حقوق معلوالن، آنوانسيون، قانون آموزش و پرورش استثنايي و : آرد و ادامه داد
لزامات زيادي وجود دارد آه شامل آودآان پيمان نامه جهاني حقوق آودك در مورد آودآان و حق و حقوق آنها ا

 .معلول نيز مي شود
در آنوانسيون حقوق انساني افراد داراي : معاون اسبق امور توانبخشی سازمان بهزیستی کشور افزود

معلوليت آه ايران در سال گذشته بر آن پيوست، قوانين ضدتبعيض است و تمام اين قوانين الزم االجرا هستند 
 .نكه در آشور مشكل قانوني در حوزه ي معلوالن وجود ندارد اما عمل به اين قوانين ضعيف استاما با وجود آ

عضو هيات امناي انجمن باور با اعالم اينكه يك نگرش منفي در سطح آشور در مورد معلوالن و حتي آودآان 
ين مرحله نيازمند فعاليت اين نگرش منفي بايد از بين برود و براي رسيدن به ا: معلول وجود دارد، تصريح آرد

بيشتري هستيم اما اينكه يك عينك دودي بزنيم و يك ساعت در پياده راه هاي نامناسب تهران قدم بزنيم تا 
شرايط افراد معلول را درك آنيم آافي نيست بلكه بايد از زبان افراد داراي معلوليت، نگرش هاي منفي را عوض 

 .آنيم
بايد در حوزه آودآان معلول : گرفته در حوزه آودآان معلول خاطر نشان آرداو با اشاره به غفلت هاي صورت  

 .فعاليت بيشتري صورت بگيرد تا حق و حقوق آنها در قوانين موجود نيز پيگيري شود
 

 :یک پژوهشگر حوزه اعتياد
 اعتياد شکلی فراگير از خودکشی تدریجی است

 
 جامعه ما با داشتن ساختار   :  آمده است 89 شهریور 26 ایلنا در –به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران 

برنامه هایی در امر مبارزه /جمعيتی جوان، به نحو نگران کننده ای مورد تهاجم گسترده موادمخدر قرار گرفته است
 .با موادمخدر موفق مي شود که با شناخت واقع گرایانه از این مسئله طراحی و اجرا شوند

به تعبيری عاميانه اما درست و دقيق، اعتياد شکلی فراگير از خودکشی :  گفتیک پژوهشگر حوزه اعتياد
 .تدریجی است

آسيب شناسی اعتياد و “به گزارش خبرگزاري ايلنا، ایرج اسماعيلی در نشست علمی پژوهشی که با عنوان 
 موادمخدر اعتياد و سوء مصرف: در مجموعه فرهنگی شقایق برگزار شد، گفت” عوامل اجتماعی موثر بر آن

به عنوان یک مسئله چند وجهی اجتماعی، پدیده ای است که توانایی جامعه در سازمان یابی و حفظ نظم موجود 
را از بين می برد و باعث دگرگونی های ساختاری در نظام اقتصادی، اجتماعی، سياسی و فرهنگی جامعه 

 .می شود
 اغلب افرادی که در خانواده های معتاد متولد می شوند تحقيقات نشان می دهد: این پژوهشگر حوزه اعتياد افزود

و پرورش می یابند، تکرار مصرف اعضای خانواده برایشان عادی و ترس از تجربه مصرف از آنها دور می شود، لذا از 
 فرهنگی مهم تر از عوامل فردی در گرایش افراد به اعتياد و موادمخدر -دیدگاه جامعه شناختی؛ عوامل اجتماعی

 .تندهس
اسماعيلی در ادامه، نابرابری های اقتصادی و اجتماعی، شکاف عميق طبقاتی در جامعه، بيکاری، از بين رفتن 

و جابه جایی ارزش های جامعه، رشد بی تناسب صنعت، برنامه ریزی نامناسب برای تفریح، شادی و گذران اوقات 
 . عوامل موثر در گرایش افراد به اعتياد ذکر کردفراغت، بيکاری جوانان و رشد شهرنشينی و حاشيه نشينی را از

معتادان، افرادي هستند که با رفتاری هدفمند و سنجيده، منابع اقتصادی و انسانی خود را برای : او ادامه داد
محرک هزینه می کنند و پس از وارد کردن آن ماده به بدنشان، بازده اقتصادی و / دست یافتن به ماده ای مخدر

به تعبيری عاميانه ، اما درست و دقيق، اعتياد شکلی . د را به شکلی چشمگير از دست می دهنداجتماعی خو
 .فراگير از خودکشی تدریجی است

جامعه ما با داشتن ساختار : او با بيان اینکه موادمخدر، فوری ترین و جدی ترین تهدید ملی کشور است، گفت
از این رو ضروری است با . م گسترده موادمخدر قرار گرفته استجمعيتی جوان، به نحو نگران کننده ای مورد تهاج

بررسی علل اجتماعی مؤثر در بروز پدیده اعتياد، راهکارها و اقدامات مناسبی برای مبارزه با این تهدید ملی 
 .اندیشيده شود
رزه با کنترل مهاجرت افراد از روستا به شهر، گسترش سازمان های غير دولتی برای مبا: اسماعيلی گفت

اعتياد، ایجاد زمينه مشارکت اجتماعی و سياسی جوانان و غنی سازی اوقات فراغت برای آنان، آگاه سازی 
معلمان از طریق کارگاه های آموزشی برای ایجاد رابطه عاطفی با دانش آموزان و القای قدرت تصميم گيری از 

 .ی باشدجمله راهکارهای موثر در عدم سوق دهی افراد به چرخه اعتياد م
او در ادامه افزایش سطح آگاهی والدین نسبت به نيازها و خواسته های فرزندانشان و تعميق ارتباط عاطفی و 
عقالنی با آنان، جایگزینی رویکرد فرهنگی، درمانی و جبرانی به جای رویکرد قهری و انتظامی، تجدید نظر در 

ی در سطح کشور، گسترش روش های گروه درمانی، شيوه های رایج بازپروری، گسترش و تجهيز مراکز بازپرور
خانواده درمانی، کاردرمانی و مذهب درمانی معتادان مددجو را از دیگر راهکارهای مثمرثمر در عدم گرایش افراد 

 .به موادمخدر عنوان کرد
) …اسی واقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سي(مبارزه با این پدیده مستلزم شناخت همه ابعاد آن : او تاکيد کرد

است، بنابراین برنامه هایی در امر مبارزه با موادمخدر موفق مي شود که با شناخت واقع گرایانه از این مسئله 
 .طراحی و اجرا شوند
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  ساله کارگران ساختمانی از بيمه اجباری 80محروميت 

کارگری با اعالم اينکه رئيس مجمع پيشکسوتان جامعه :  شهریور آمده است 26در تاریخ مهر به گزارش خبرگزاری 
محروميت کارگران : هيچ مقامی حق ندارد جلوی اجرای قانون بيمه اجباری کارگران ساختمانی را بگيرد گفت

 .  سال پيش بازمي گردد80ساختمانی در ايران از پوشش بيمه های اجباری به بيش از 
مانی از بيمه اجباری يک حق قانونی و برخورداری کارگران ساخت: حسن صادقی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود

است به عنوان متخلف بنيادين است و بايد با هرکسی که خواهان محروم کردن کارگران ساختمانی از اين حق 
 . برخورد کرد
اين روزها مي شنويم که برخی از مقامات تحت تاثير تفکرات سرمايه داری سوداگرانه بازار و : وی افزود

کارگران ساختمانی بسيج يز قراردادن رکود اقتصادی برای متوقف کردن قانون بيمه اجباری حجره نشينی با دستاو
 . شده اند

صادق با اشاره به اخبار مربوط به تالشهای گروهی از شهرداران کشور و برخی از اعضای شورای شهر تهران 
عايت حقوق انسانی بر هرچيز ر: برای متوقف کردن اجرای قانون بيمه اجباری کارگران ساختماني، تاکيد کرد
 . ديگری مقدم است و نمي توان حقوق انسانی را قربانی سود اقتصادی کرد

رئيس پيشين کانون عالی شوراهای اسالمی کار کشور با بيان اينکه اکنون بيمه اجباری کارگران ساختمانی به 
 دلسوز فعاليت های ساختمانی شهرداران و اعضای شورای شهر اگر: عنوان حق صنفی جنبه قانونی دارد گفت

 و حقوقی کارگران هستند از هزينه های تحميلی خود به پروژه های ساختمانی بکاهند و کاری به مطالبات قانونی
 . نداشته باشند

 سال پيش 80محروميت کارگران ساختمانی در ايران از پوشش بيمه های اجباری به بيش از : وی اظهار داشت
 .بازمي گردد

 ارمندان از تهران محکوم به شکست استانتقال ک
 دیوان عدالت اداری هم وارد گود شد

 
 ظاهرا بار دیگر تير دولت برای خلوت کردن پایتخت به سنگ خورده و این  :  شهریور نوشت 26ین در تاریخ خبرآنال

است، ” کارشناسیشتابزده و غير “بار رئيس دیوان عدالت اداری در مقابل این تصميم که به اعتقاد کارشناسان 
 . استموضع گرفته

اکنون دیگر می توان تقریبا مطمئن بود منتقدان طرح خروج کارمندان دولت از پایتخت به اندازه :اميد سليمی بنی 
ای زیاد شده اند که تصميم گيرندگان دولتی را بر آن دارند از این طرح، صرف نظر کنند زیرا محمد جعفر منتظری که 

انتقال بدون تدبير ” : دلی ریاست دیوان عدالت اداری تکيه زده، در مصاحبه ای اعالم کردهیک سال نشده به صن
کارکنان دولت از تهران به جز گسستگی خانواده ها و افزایش شکایات از دولت بهره ای ندارد و به طور قطع 

 ”.شکست می خورد
س نيز با این موضعگيری رئيس دیوان عدالت اینطور که از شواهد به نظر می رسد، سایر مراجع قانونی مانند مجل

با تشریح صالحيت ذاتی ” خبرآنالین“موافق هستند، زیرا رئيس کميسيون قضایی و حقوقی مجلس، در گفتگو با 
 .دیوان در رسيدگی به اینگونه پرونده ها، حمایت خود را از موضع قانونی دیوان، اعالم می نماید

 انتقال در وقت اضافه
معاون نيروی انسانی و استخدامی رئيس جمهور در روزهای ابتدایی مردادماه گذشته گفته بود تا با وجودی که 

 شرکت و سازمان دولتی مشمول طرح، از تهران به بيرون خواهند رفت، آگاهان 163آخر مرداد، تمامی کارکنان 
اکنون . کاغذی فرا نخواهد رفتعقيده داشتند این سخن، تنها یک مانور تبليغاتی است و این طرح از حد بخشنامه 

 کارمند از 2000که تنها یک ماه از آخرین مهلت انتقال کارمندان و ادارات به بيرون از دارالحکومه گذشته، وکمتر از 
پایتخت خارج شده اند به نظر می رسد پيش بينی جمشيد انصاری، نماینده مردم زنجان و عضو کميسيون 

طرح فعلی، مصوبه ای “: گفته بود” خبر آنالین“ست که یک ماه پيش به اقتصادی مجلس در حال محقق شدن ا
هر . با این صحبتها تنها برای مردم و نظام دغدغه فکری درست می کنند. روی کاغذ است و اجرا شدنی نيست

 ”.مجلس وقت اضافه ندارد به این کاغذها بپردازد. وقت اجرا شد، آنگاه درباره اش حرف می زنيم
 زه هااولين پس لر

کارمندان معاونت گردشگری سازمان ميراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری اولين کسانی بودند که به 
تعدادی از این کارمندان که گفته می . صورت جدی در مقابل انتقال اجباری خود به اصفهان، سر و صدایشان درآمد

اصفهان، به بهارستان رفتند و در مقابل مجلس  نفر بودند در ابتدای بردن ميز و صندلی شان به 400شود بيش از 
شاید بازتابهای گسترده این اقدام آنان بود که تعداد دیگری از مستخدمين دولت را واداشت تا با طرح . تجمع کردند

اکنون، این رئيس دیوان . شکایت در دیوان عدالت اداری نسبت به تضييع حقوق استخدامی خود، اعتراض کنند
این طرح یک راهکار “: ت که در مورد ارزیابی خود از طرح خروج کارکنان دولت از پایتخت می گویدعدالت اداری اس

مدبرانه و جامع االطراف نيست، زیرا اقتضای تحقق این طرح، تصميم گيری در سطح ملی و ایجاد زیرساختهای 
 ”.الزم است

شگری به شهرهای دیگر صحيح نيست، می منتظری با بيان اینکه انتقال اجباری سازمانهای مانند معاونت گرد
با چنين اقدامی تمام برنامه ریزیهای شغلی، اجتماعی، فرهنگی، آموزشی، تعامالت فاميلی، خانوادگی “: افزاید
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 ”.و تعلقات خاطر یک کارمند شاغل و ساکن در پایتخت از هم گسسته می شود و این خود یک آسيب است
که از وی درباره سرنوشت شکایت کارمندان دولتی از انتقال اجباری خود این مقام قضایی در پاسخ به سئوالی 
وظيفه دیوان عدالت اداری رسيدگی به شکایات عليه دولت و ” : پرسيده شده بود، می پاسخ می دهد

دستگاههای اجرایی است و به طبع دیوان نيز بر اساس قرارداد منعقد شده ميان دولت و کارمند قضاوت می 
 ”.کند
فته رئيس دیوان عدالت اداری، دولت تنها در صورتی می تواند کارمندان را مجبور به خروج از تهران کند که اوال به گ

در قرارداد این حق به دولت به عنوان کارفرما داده شده باشد و ثانيا قانون تکليفی را در این مورد بر عهده کارمند 
 .قرار داده باشد

نکه شاکيان می توانند از تصميم دولت مبنی بر خروج از تهران به دیوان، دادخواهی این مقام مسئول با تاکيد بر ای
کارمندان در قراردادهای استخدامی تعهدی مبنی بر اجرای تمامی تصميمات دولت نداده “: کنند، تاکيد می کند

 ”.اند
 مرکز شکایت از دولت: دیوان عدالت اداری

الت اداری، فاقد آئين دادرسی مدون است، آیا می توان رسيدگی به با توجه به اینکه در حال حاضر، دیوان عد
پرونده شکایت از دولت را در صالحيت این نهاد دانست؟ رئيس کميسيون حقوقی و قضایی مجلس به عنوان یکی 

در بررسی شکایتها در دیوان، الزم است دو رکن “: پاسخ می دهد” خبر آنالین“از کارشناسان منتخب ملت به 
. اول اینکه طرف شکایت، عملکرد دولت یا بخشنامه ها و دستورات مدیران دولتی باشد.  بررسی شوداساسی

ثانيا شاکی باید از اشخاص حقيقی یا حقوقی غير دولتی باشند که از تصميمات و بخشنامه های دولتی متضرر 
 ”.شده اند

اص حقيقی یا حقوقی دولتی تلقی می علی شاهرخی نژاد در پاسخ به این سئوال که آیا کارمندان دولت، اشخ
یکی دیگر از صالحيتهای ذاتی سازمان، رسيدگی به تظلمات کارمندان دولت از حيث تضييع “: شوند، می گوید

اگر در قوانين استخدامی سازمانهای دولتی در تهران، مشخص شده که محل . حقوق استخدامی آنهاست
ا را وادار به خروج از پایتخت کرده، طبعا در صورت شکایت، دیوان خدمت کارمند، تهران است و دولت به اجبار آنه

 ”.عدالت اداری صالح به رسيدگی است
کميسيون “: می گوید” خبر آنالین“او همچنين با اشاره به پيش نویس آئين دادرسی دیوان عدالت اداری، به 

است و در صورت تصویب، این قضایی مجلس در مقام تقنين، مشغول بررسی کارشناسانه و حقوقی این آئين 
ولی در . آئين به عنوان قانون شکلی برای استفاده قضات دیوان عدالت اداری، مورد استفاده قرار خواهد گرفت

حال حاضر به دليل وجود قوانين فعلی و همچنين قانون اساسی، در صالحيت دیوان عدالت اداری، تردیدی 
 ”.نيست

 حمایت مجلس از اقدام قانونی دیوان
با وجودی که اظهارات صریح منتظری در انتقاد از دولت، تردیدی را در مورد مخالفت دیوان با این تصميم باقی نمی 

آیا دولت در مورد اشتغال همسر “: گذارد، باز هم رئيس دیوان عدالت اداری از طراحان این دستور می پرسد
ه نسبت به نگهداری از والدین سالمند، بيماری یا کارمند، وضعيت تحصيل یا ازدواج فرزندان، وضعيت تعهد خانواد

 ”شغل دوم کارکنان دولت بررسی انجام داده است؟
با خروج دستگاههای دولتی از پایتخت شيرازه و انسجام ” : این مقام مسئول در موضعگيری آشکار خود می افزاید

 ”.بسياری از خانواده های کارکنان دولت در معرض انحطاط قرار می گيرد
نماینده شهرستان خدابنده و عضو کميسيون . ین موضعگيری با حمایت آشکار برخی از نمایندگان مواجه شدها

 که وظيفه رسيدگی به شکایت از قوای سه گانه را بر عهده دارد، درباره اظهارات رئيس دیوان عدالت 90اصل 
 از ورود 90ماینده عضو کميسيون اصل من به عنوان یک شهروند و همچنين ن“: می گوید” خبر آنالین“اداری، به 

قانونی دیوان عدالت اداری به این موضوع کامال حمایت می کنم و انتظار دارم در صورت تضييع حقوق افراد، 
 ”.رسيدگی قانونی صورت گيرد

 در عصر قجر نيستيم که آزمون و خطا کنيم
دیوان عدالت اداری، وظيفه قانونی “: می گوید” خبر آنالین“فاضل موسوی در بخش دیگری از گفتگوی خود به 

دولت . بسياری از تصميمات خلق الساعه دولت با قوانين جاری مملکت، در تعارض است. خود را انجام می دهد
این تصميمات . حقی ندارد کارمندی را که برای خدمت در تهران استخدام کرده، به اجبار از این شهر بيرون کند

 ”. هيچگونه کار کارشناسی برای آن انجام نشده استفی البداهه گرفته می شود و
عجوالنه و غير “وی با دعوت از روزنامه خبر برای محاسبه ميزان ضرر و زیان نظام از تصميماتی که از آن با تعابير 

دولت در شهرستانهایی که نياز به کارمند بيشتر ندارند، تورم کارمندی و “: یاد می کند، می افزاید” کارشناسی
این کارها تنها نظام را درگير می کند و هزینه فراوانی را بر عهده نظام می . ف در نظام اداری ایجاد کرده استضع

 ”.گذارد
باید بپذیریم در عهد قجر که “: موسوی با اشاره به تصميم گيری حکومتهای ایران در سده های گذشته می گوید

مشکل پایتخت، کارمندان و . وشت مردم را تعيين کنيمزندگی نمی کنيم تا با آزمون و خطاهای متوالی، سرن
وگرنه اگر به فرض . زیر ساخت، برنامه ریزی و در یک کالم مدیریت این کالنشهر مشکل دارد. خانواده آنها نيست

هم شما بيایيد به زور کارمندان را از تهران بيرون بياندازید، اقشار دیگر مانند کاسبها و کارگران همچنان به این 
 ”برای آنها چه فکری می کنيد؟. شهر مهاجرت خواهند کرد

 هندوانه نبریده دولت
برخی از کارشناسان دولتی می گویند عالوه . دولت برای خود دالیلی را در اعالم این بخشنامه منظور کرده است

امه یاد شده، بر دالیل رسمی اعالم شده از سوی معاونان رئيس جمهور، اصل تمرکز زدایی اداری در صدور بخشن
 ميليونی را نمی توان تنها با وزارتخانه 74به گفته آنان، کشوری با گستردگی ایران و جمعيت فراوان . موثر است



 226

برای همين الزم است نظام تمرکززدایی . ها و اداراتی که در یک جا به نام تهران جمع شده اند، مدیریت کرد
 .ستانها دارای اختياراتی برای تمشيت امور خود باشندسياسی و اداری، به کمک تهران بياید و سایر ا

به گفته علی . در این مورد نيز مسئول کميته امور اداری و استخدامی مجلس، سخنان شنيدنی زیادی دارد
زنجانی، نماینده نقده، برخی از پرونده های وزارتخانه ها از تهران بار کاميون شده و حاال در شهرستانها باعث 

 .دم شده اندسردرگمی مر
نفس اجرای این طرح، خوب است، ولی با کدام “: توضيح می دهد” خبر آنالین“این عضو کميسيون اجتماعی به 

راهکار می توان انتظار داشت تمرکز زدایی صورت گيرد؟ آیا با دادن وعده امتيازات بيشتر، می توان کارمندان را 
 ”.انی آنها نسبت به این تبعيضات معترض خواهند شدواداشت از تهران خارج شوند؟ مسلما همکاران شهرست

خبر “اینطور که پيداست، حجم اعتراضات کارمندان به این نماینده مجلس به قدری زیاد بوده که وی در جواب 
. مطمئنا اگر بيرون رفتن کارمندان اختياری بود، آنها به دیوان عدالت عارض نمی شدند” : پاسخ می دهد” آنالین

کایتها به مجلس، کميسيون اجتماعی و همچنين نهادهای قضایی مانند دیوان عدالت اداری باال اکنون که ش
بهتر بود دولت قبل از این تصميم عجوالنه و غير . گرفته، الزم است در این مورد تصميم قاطعی گرفته شود

 ”.کارشناسی، طرحی را به مجلس می داد تا از سردرگمی کارمندان و مردم جلوگيری کند
به گفته نماینده نقده، مجلس اطالع دارد در حال حاضر ميز و صندلی و پرونده های برخی ادارات و وزارتخانه ها بار 

در شيراز “: وی با اشاره به مضرات طرح انتقال کارمندان می گوید. کاميون شده و در شهرستانها سرگردان است
 اجاره کرده اند و مدام هزینه های اقتصادی، اجتماعی و و اصفهان، برای کارمندانی که بيرون فرستاده اند، هتل

چون طرح دولت، مثل هندوانه قاچ . من نمی گویم این طرح به اهدافش خواهد رسيد یا نه. اداری را باال می برند
هنوز معلوم نيست مردمی که در جاده ها سرگردان می شوند تا برای امضا گرفتن از وزیری که در . نکرده است

کاری ندارد . نشسته یا معاونان وی که به استانهای دیگر فرستاده شده اند، چقدر ناراضی خواهند بودتهران 
ولی معلوم نيست . پرونده ها را بار کنيم ببریم در خوزستان و بعد مردم را از همه جای کشور به آنها بفرستيم

 ”.تبعات این اقدامات چقدر خواهد بود
” : ها است که رئيس دیوان عدالت اداری، در اقدامی پيشگيرانه اعالم می کندشاید با محاسبه این نارضایتی 

 هزار کارمند از تهران زلزله به سایر شهروندان تهرانی آسيب نمی 100دولت نباید فکر کند که با خروج ضربتی 
 ”.رساند زیرا چنين برداشتی اصال منطقی نيست و در این نوع تصميم گيریها نباید عجله کرد

به دولت و دولتهای بعدی پيشنهاد ” : ی همين وی در قسمت پایانی انتقادات خود از این طرح دولت، می گوید برا
می کنيم با تشکيل کارگروهی تخصصی بررسی کنند کدام بخش از بدنه دولت می تواند به خارج از تهران منتقل 

سازی این انتقال را تدوین کرده و برای اجرا به در واقع این کارگروه باید قبل از هرگونه اقدام جزئيات بستر. شود
 ”.دولت ارائه کند

 با آغاز حذف يارانه ها يک دوره شبه رياضت در پيش داريم : جنتی

احمد جنتي، دبير شورای نگهبان ايران گفته است که دولت :  شهریور آمده است 26در بی بی سی به گزارش 
رانه ها با تدبير عمل کند و هشدار داده که دورانی از رياضت اين کشور بايد در اجرای طرح هدفمندسازی يا

  .اقتصادی در پيش است
اجرای طرح هدفمندسازی يارانه ها قطعا : "در خطبه های نمازجمعه تهران گفت)  سپتامبر١٧( شهريور ٢۶او امروز 

اما به هر . حداقل برساندتنش هايی در پی دارد که الزم است دولت اين تنش ها و آسيب ها به قشر محروم را به 
حال قطعا يک دوران شبه رياضتی را در پيش داريم که بايد از خداوند بخواهيم اين راه را هموار کند، چرا که اگر 

  ".خداوند نخواهد، نه دولت، نه مجلس و نه هيچ کس ديگر نمی تواند کاری بکند
در "اهللا علی خامنه اي، رهبر ايران بررسی شده و آقای جنتی گفت که طرح هدفمند سازی يارانه ها با تدبير آيت 

 ".  که اين اقدام بايد انجام شودنهايت به اين نتيجه رسيدند
  .ناميد" شرارت دشمنان"او همچنين به تشديد تحريم های بين المللی عليه ايران اشاره کرد و آن را 
 يارانه ها در شرايط فعلی اقتصاد ايران برخی از کارشناسان اقتصادی عقيده دارند که اجرای طرح هدفمندسازی

  .اثرات بسيار نامطلوبی بر جا خواهد گذاشت
اين کارشناسان از جمله به دشواری های ناشی از تحريم های بين المللی عليه ايران اشاره می کنند و می گويند 

 .  جامعه ايران وارد کند درآمدکه حذف يارانه ها در اين شرايط می تواند فشار بی سابقه ای به گروه های کم
 انتقاد به مشايي؟ 

آقای جنتی در بخش ديگری از خطبه های امروزش در نمازجمعه تهران، پس از تقدير از عملکرد دولت محمود 
ای برادر و دوست عزيز، کاری کن که قابل توجيه باشد و مردم ناراضی نشوند؛ به : "احمدی نژاد، خطاب به او گفت

  ".ه پر مشکل است را باال بردن و مسئوليت های مختلف به او سپردن کار درستی نيستعنوان مثال عنصری ک
به نظر می رسد اشاره آقای جنتی به سپردن مسئوليت های گوناگون به اسفنديار رحيم مشايي، يکی از نزديک 

روحانيون سنتی و ترين افراد به آقای احمدی نژاد باشد که اقدامات و سخنانش در موارد متعدد، اعتراض شديد 
  .چهره های سرشناس جناح اصولگرا برانگيخته است

آقای جنتی گفت که از مدت ها پيش قصد داشته در اين مورد سخن بگويد، چرا که معتقد است که اين مورد هر 
  .است" بسيار مهم"، اما "فرعی"چند 

ند که رضايت خدا، مردم، علما، مراجع و رهبر او اظهار اميدواری کرد که آقای احمدی نژاد در اين مورد طوری رفتار ک
 ايران را در پی داشته باشد
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 سوختگى چهار آارگر ساختمانى در يك ساختمان پنج طبقه 

 
 اتاق کارگری در يک ساختمان در حال  :  آمده است 89 شهریور 27 ایلنا در –به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران 

 کپسول پيک نيکی آتش گرفت و چهار کارگر دچار ساخت شب گذشته در اثر نشت گاز از 
 آتش نشانی اطالع داده 125 دقيقه شب گذشته به سامانه 22:04به گزارش خبرگزارى ايلنا، اين حادثه ساعت 

 را به سوی محل حادثه در خيابان مدني، خيابان 71شد و ستاد فرماندهی آتش نشاني، آتش نشانان ايستگاه 
 . زينال زاده اعزام آرد

در محل مورد نظر مشاهده شد اتاق آارگری يك ساختمان پنج طبقه : رضا مهرورز فرمانده همراه آتش نشانان گفت
 . در حال ساخت شعله ور است

؛ در اين آتش سوزی .آتش نشانان با استفاده از آب منبع خودرو های آتش نشانی به سرعت آتش را خاموش آردند
 استراحت بودند، دچار سوختگی شدند آه با آمبوالنس اورژانس به مرآز درمانی چهار آارگر آه در اين اتاق در حال

 .انتقال يافتند

 احتمال رفع توقيف /پيرامون توقيف انجمن غيردولتی دفاع از حقوق حيوانات

 
 دفتر انجمن دفاع از حقوق حيوانات :  آمده است 89 شهریور 27 ایلنا در –به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران 

 احتماال تا يكشنبه، رفع توقيف مي شود 
، پلمپ اين دفتر با چنان سرعتى   روزسه شنبه انجمن دفاع از حقوق حيوانات پلمپ شد، مسئوالن انجمن مي گويند

 و مجبور شديم براى نجات   خارج آنيم  انجام شد آه ما حتى موفق نشديم، چهار بچه گربه اى را آه در دفتر بودند، 
 .  پنجره دفتر وارد شويم و بچه گربه ها به بيرون از دفتر منتقل آنيمجان آنها از

عبدالرضا باقري، مديرروابط عمومى انجمن دفاع از حقوق حيوانات در رابطه با علت پلمپ اين دفتر به ايلنا 
 .  ما از علت چنين اقدامى بي اطالعيم و اين اقدام شهردارى اصال منطقى نيست:  مي گويد
دفتر ما در ساختمانى تجارى قرار دارد، البته حتى اگر ساختمان تجارى هم نبود به دليل اينكه ما : ي دهداو ادامه م

هستيم و سازمان هاى مردم نهاد مي تواند در دفاتر مسكونى هم فعاليت داشته باشند، ) NGO(سازمان مردم  نهاد 
 . نبايد پلمپ مي شديم

ما در دفترى آه پلمپ شد هيچونه فعاليت تجارى انجام : يوانات مي گويدمدير روابط عمومى انجمن دفاع از حقوق ح
 و فعاليت ما هم آه آن را دفاع از حقوق حيوانات تعريف   نمى داديم و شرآت ما هم ثبت سازمان شرآت ها است

 . آرده ايم، آامال قانونى است و هيچ دليلى براى پلمپ دفتر وجود نداشته است
امكان :  ال آه گمان نمي آنيد، اعتراض همسايه ها باعث پلمپ اين دفتر شده باشد،  مي گويداو در پاسخ به اين سو

چون در اين دفتر رفت و امد خيلى آم انجام مي شود و حيوانات هم   ندارد آه همسايه ها شكايتى داشته باشند، 
ر بچه گربه در آنجا بودند و قرار در اين دفتر نگهدارى نمي شوند و روزى هم آه دفتر پلمپ شد، خيلى اتفاقى چها

 . بود عصر همان روز گربه ها از آنها به شخصى تحويل داده شوند
چندى پيش به دستور وزارت ارشاد حكمى صادر شد آه بر اساس آن درج آگهى مربوط به : باقرى مى گويد

دنبال آن انجمن دفاع از حقوق حيوانات در نشريات با استناد به فتواى آيت اهللا مكارم شيرازى ممنوع است آه به 
 . حيوانات نامه به اين مرجع عالقدر نوشت و منتظر استفتاء از جانب ايشان بوديم آه دفتر پلمپ شد

،گفتند چنين فتوايى از سوى    البته در تماس تلفنى آه با دفتر آيت اهللا مكارم شيرازى داشتيم: او ادامه مى دهد
 .  اين باره پاسخ ارسال شودايشان صادر نشده و قرار است آه در

مديرروابط عمومى انجمن دفاع از حيوانات در پاسخ به اين سوال آه آيا انجمن هيچگونه آگهى در رابطه با خريد و 
انجمن هرگزچنين آگهى هايى نداده است اما وجود چنين :  فروش حيوانات منتشر آرده است يا خير، مى گويد

را حيوانات نياز به غذا و دارو و دآتر دارند و اگر چنين آگهي هايى وجود نداشته آگهى هايى در نشريات الزم است زي
 ، چگونه بايد اطالعات الزم را به دست بياورند؟   باشد آسانى آه حيوانات خانگى نگهدارى مى آنند

چهارشنبه پيگيرى هاى ، اجاره اى بوده و مالك خانه از روز   دفتر انجمن دفاع از حقوق حيوانات:  باقرى اضافه مى آند
دفترهيچ گونه بدهى نداشته    و در مراجعاتى هم آه به شهردارى انجام شده   الزم را براى بازگشايى دفتر انجام داده

، ظاهرا به مالك دفتر قول داده شده است آه تا روز شنبه يا يكشنبه مشكل حل شود و دفتر انجمن دوباره   است
 .بازگشايى شود

 خام کاهش بهای نفت 

 
 بهای هر بشکه نفت خام در پايان  :  آمده است 89 شهریور 27 ایلنا در –به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران 

 .  سنت رسيد66 دالر و 73 سنت کاهش، به 91بازار نيويورک، با )  شهريور26جمعه (معامالت روز گذشته 
تقال نفت کانادا به آمريکا و افت شاخص اعتماد مصرف به گزارش خبرگزاری رويترز از نيويورک، بازگشايی خط لوله ان
 . کنندگان در اين کشور، مهم ترين داليل افت بهای نفت بودند

 66 دالر و 73 سنت کاهش، به 91بهای نفت خام شيرين سبک پايه بورس نيويورک برای تحويل در ماه اکتبر، با 
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 . سنت برای هر بشکه در پايان معامالت روز گذشته رسيد
 سنت کاهش يافت و در 27ز سوی ديگر، بهای هر بشکه نفت خام برنت دريای شمال برای تحويل در ماه اکتبر، ا

 .  سنت داد و ستد شد21 دالر و 78سطح 
بنابر تازه ترين نظرسنجی رويترز و دانشگاه ميشيگان، شاخص اعتماد مصرف کنندگان آمريکا در ماه سپتامبر نسبت 

 .  درصد رسيد66.6ماه گذشته، يعنی 13 به پايين ترين رقم در به ماه اوت کاهش يافت و
خط لوله شرکت کانادايی انبريج نيز که نفت کانادا را به آمريکا منتقل مي کرد، با تکميل عمليات بازسازي، صبح روز 

 . دوباره فعاليت خود را آغاز کرد)  شهريور26(جمعه هفته گذشته 
به تأسيسات نفتی مکزيک، وارد ساحل اين کشور شد و پس از آن تضيف طوفان کارل نيز بدون آسيب رساندن 

 . شد
روز جمعه، ارزش دالر برابر يورو افزايش يافت و اين عامل نيز سبب شد بهای نفت، که به دالر قيمت گذاری 

 .مي شود، کاهش يابد

 آثار تحريم ها بر پتروشيمي عسلويه

 
نفر را نگه 4000آارگر و آارمند در حال حاضر فقط 70000 نداشته و از پتروشيمي عسلويه در اثر تحريم عمال بازدهي

داشته و مابقي را اخراج آرده اندو اين برخالف ادعاي مقامات و دولت حاآم ميباشد آه ميگويند تحريم ها هيچ 
ايران اين حرف آذب محض است و تحريم ها به طرز غير قابل باوري تاثيرات خود را بر صنعت , تاثيري نداشته 
 .گذاشته است 

 
 فشار روي معلمين باالميرود

 
 درادامه اقدامات سرآوبگرانه حكومت آخوندي ، آموزش و پروش در بخشنامه ايي آه داده است –آژانس ایران خبر 

مشخص آرده آه معلمين حق مصاحبه با خبر نگاران را ندارند مگر اينكه خبر نگار نامه از آموزش و پرورش منطقه 
 .شدداشته با
به ما بخش نامه داده ” : شهريور يكي از معلمين منطقه غرب تهران نيز به خبرنگارآژانس ايران خبرگفت 24در تارخ 

 .”اند آه معلمين حق مصاحبه با خبر نگاران را ندارند

 
  زندان اوین 209فعال سندیکایی در شرایط حاد جسمی و بالتکليفی در بند 

 
 209 ماه است که در بند مخوف 3فعال سندیکایی رضا شهابی بيش از : آمده است  ایرانبر پایه گزارش رسيده از

 .در بالتکليفی بسر می برد
رضا شهابی از اعضای هيئت مدیره سندیکای شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه در شرایط حاد جسمی و 

د جسمی مانند گردن درد و ناراحتی فعال سندیکایی از ناراحتيهای حا.  زندانی است209بالتکليفی در بند مخوف 
 را بر وی حادتر کرده 209بخصوص ناراحتی گردن درد او شرایط طاقت فرسا و غير انسانی بند .گوارشی رنج می برد

 .بازجویان وزارت اطالعات برای تحت فشار قرار دادن او از دادن اجازه درمان به وی خوداری می کنند.است
او روز گذشته . زندانی است209مراه با یکی از زندانيان سياسی دیگری در بند آقای شهابی در سلول دونفره ه

خانواده او از شرایط حاد جسمی و عدم رسيدگی پزشکی وی .توانست با خانواده اش مالقات کابينی داشته باشد
 .سخت نگران هستند

  باید تا آن زمان در بالتکليفی بسر ببرد مهر تمدید کرده اند و او19بازجویان وزارت اطالعات قرار بازداشت وی را تا 
 خرداد ماه در حالی که مشغول بکار بود توسط مامورین 22الزم به یادآوری است که فعال سندیکایی رضا شهابی 

 ماه در سلولهای 1او . زندان اوین منتقل گردید209وزارت اطالعات ربوده شد و به سلولهای انفرادی بند مخوف 
 .ی و شکنجه های مختلف قرار داشتانفرادی تحت بازجوی

در حال حاضر عالوه بر رضا شهابی دو تن از رهبران سندیکای شرکت اتوبوس رانی تهران و حومه آقایان منصور 
 .اسالو و ابراهيم مددی چند سالی است که در زندان بسر می برند

 
 سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه

 شهابی و تایيد حکم یکسال زندان برای منصور اسالو را محکوم ادامه بازداشت رضا
 می کنيم
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 خرداد ماه 22رضا شهابی عضو هيئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه که از تاریخ 

دیره این عضو هيئت م.  ماه به صورت بالتکليف در زندان اوین به سر می برد 3 دستگيرشده ، بيش از 1389
سندیکای کارگران شرکت واحد به دليل درد از ناحيه کمر و گردن در حالی در زندان می باشد که روز های یکشنبه 

به صورت تلفنی وپنجشنبه ها از طریق مالقات کابينی با خانواده خود در ارتباط می باشد همچنين با خبر شدیم 
 نظام در دادگاه بدوی صادر شده بود با گذشت بيش از حکم یکسال زندان منصور اسالو که به اتهام تبليغ عليه

بيست روز و عدم ارائه اعتراض برای رسيدگی در دادگاه های تجدید نظر استان تهران به قطعيت رسيده و نامبرده 
 سال را 6 سال زندان محکوم شده بود با تایيد یکسال باید مدت 5 به 1384که به دليل فعاليت های صنفی در سال 

 دان باشددر زن
 سال 3.5 سال که به دليل اجرای حکم 2همچنين ابراهيم مددی دیگر عضو هيئت مدیره سندیکا با گذشت بيش از 

زندان به خاطر فعاليت صنفی در زندان اوین به سر می برد همچنان از امکانات استفاده از مرخصی بی بهره می 
 باشد

هابی ،ابراهيم مددی و تایيد حکم یکسال زندان برای منصور سندیکای کارگران شرکت واحد ادامه باز داشت رضا ش
 اسالو را محکوم می کند و خواهان آزادی همه فعالين کارگری زندانی می باشد

 با اميد به گسترش صلح و عدالت در همه جهان
 سندیکای کارگران شرکت واحد

 اتوبوسرانی تهران و حومه
 1389شهریور 

 
ان منوط به شرکت در راهپيمایی حکومتی دریافت مستمری وحقوق بازنشستگ

 !است

 
 سازمان تامين اجتماعی برای پرداخت مستمری بازنشستگان شرط حضور در راهپيمایی –آژانس ایران خبر 
سازمان تامين اجتماعی که زیر نظر وزارت رفاه وپاسدارمحصولی اداره می شود د رتازه ترین اقدام .گذاشته است

گزارش های بدست آمده حاکی از این است .مستمری بازنشستگان شرط گذاشته استغير قانونی برای پرداخت 
که سرور های پيام کوتاه سازمان تامين اجتماعی ووزارت رفاه از همه ی بازنشستگان خواسته است تا به فراخوان 

یی ها ی دراین پيامک ها حضور در راهپيما.های حضور در راهپيمایی های حکومتی لبيک بگویند وحاضر شوند
حکومتی یک ارزش انقالبی ودینی شمرده شده است که به موجب این حضورپرداخت حق مستمری ماهيانه و 

برخی گزارش های مستند بدست آمده حاکی از اين .اضافه پرداختی برای بازنشستگان در نظر گرفته می شود
که در راهپيمایی های حکومتی حضور است که مسئوالن سازمان تامين اجتماعی به مراجعان نيز دستور داده اند 

برخی گزارش ها گویای آن است که برای شناسایی حاضران درراهپيمایی ها سازمان تامين .فعال داشته باشند
به طوری که این ستاد هم به صورت حضوری وهم به .اجتماعی در نظردارد یک ستاد نظارتی وپيگيری ایجاد کند

البته این برنامه بيش از .ن را برای حضور در راهپيمایی حکومتی زیر نظر بگيردصورت اینترنتی ویا تلفنی بازنشستگا
تا بازنشستگان در این .انکه قابليت اجرایی داشته باشد بيشتر با هدف ارعاب بازنشسته ها ارائه شده است

بد گفتنی است که حقوق بازنشستگان درحد سيصد هزار تومان است وباتوجه به شرایط .مراسم حاضر شوند
به همين دليل سازمان .اقتصادی وگرانی حاکم بربازار بازنشستگان تحت فشارهای اقتصادی بسياری قرار دارند

تامين اجتماعی با ارائه چنين برنامه ای قصد دارد تا از وضعيت بحرانی مالی بازنشستگان استفاده ابزاری کرده 
ی از این فراخوان های عمومی برای راهپيمایی یک.ودرجهت مطامع حکومتی از این مساله بهره برداری نمايد 

 .حکومتی روز جمعه بيست وششم شهریوراست که قرار است در محکوميت اقدام کشيش مسيحی صورت بگيرد

 
 خشم مسافرین اتوبوسهای تندرو نسبت افزایش چهار برابر قيمت بليطها 

 
 بليطها در اتوبوسهای تندروی شرکت واحد تهران  برابر قيمت4 افزایش :  آمده است  ایرانبر پایه گزارش رسيده از

 .تی باعث خشم مردم تهران شده است.آر.معروف به بی
 100 تومان به 25شرکت واحد تهران از ) تی.آر. بی(در طی چند مدت اخير قيمت بليط اتوبوس های خطوط تندرو 

اکثر مسافران اتوبوس ها را . استتومان افزایش یافته است که باعث اعتراض شدید مسافرین اتوبوسها گردید ه
 .اقشار ضعيف جامعه تشکيل می دهند

قيمت بليطها در حالی افزایش می یابد که حقوق کارکنان دولت و کارگران زیر خط فقر باقی مانده است ، تورم و 
 یک انفجار بيکاری و افزایش سرسام آور خدمات دولتی و کاالها امان از سر مردم برده است و جامعه را در آستانه

 .گسترده عليه فقر، بی کاری ، بی عدالتی و فشارهای روز افزون اقتصادی قرار داده است
شرکت اتوبوس رانی تهران برای جا انداختن طرح افزایش قيمت بليطها بصورت گسترده کنترل بليط مسافران را 

افزایش قيمت بليطها باعث . کندتشدید کرده است و حتی از رانندگان برای کنترل بليط مسافران استفاده می 
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 .اعتراضات روازنه مسافران شده است
به اجرا گذاشته ) تهران پارس-آزادی (1گران شدن قيمت بليط اتوبوسها مدتی است که در خط تندروی شماره 

 ميدان – ترمينال خاوران 3،شماره ))سه راه افسریه(خاوران-آزادی (2شده است و پيش از این در خطوط شماره 
 .به اجرا گذاشته شده بود) شهيد افشار( پل پارک وی –ميدان جمهوری (4و شماره )علم و صنعت(سالت ر

 روز پيش راه اندازی شده است به بخش خصوصی 3که )  تجریش –راه آهن  (7از طرفی دیگر خط تندروی شماره 
 .که شرکتی است به نام ندای بهاوران واگذار شده است

 
  ماه است که حقوق نگرفته اند۶فسنجان کارگران مجتمع صنعتی ر

 
ماه حقوقی ۶ کارگران مجتمع صنعتی رفسنجان دفتر مرکزی از اول سال جاری یعنی بمدت –آسمان دیلی نيوز 
 .نيز داده نشده است٨٩عالوه برآن به این کارگران عيدی ومزایای سال , دریافت نکرده اند

 .قراردادی هستند , ميباشد که اکثر کارگران این مجتمع صنعتی مجتمع صنعتی رفسنجان توليد کننده انواع موکت 

 
 !!! تومان١٠٠٠نان سنگک 

 
 ١٠٠٠ این روزها با وضعيتی که آرد دارد نان سنگک بزرگ خشخاشی در نانوایی ها به قيمت –آسمان دیلی نيوز 
 !!!تومان رسيده است

ارد باید نان خالی بخورد ولی با این شرایط جای بسی تاسف است و یادمان مياید که ميگفتند کسی که پول ند
 کمتر کسی را ميتوانيم پيدا کنيم که همان نان خالی هم گيرش بياید

زمام کار از دست همه در رفته و زمانی که نظارتی ” :یکی از کارمندان اتحادیه نانوایان تهران واقع در خيابان گفت
 .تعيين کنندروی کار نيست نانوایان خودشان تصميم ميگيرند نرخ 

وضعيت پخش آرد و کيفيت آن هم مزید بر علت شده تا شاهد این قيمت های بسيار باال برای تنها یک عدد نان 
 ”.باشيم

 
 شش ماه حقوق معوقه کارگران کارخانه ريسندگي ته بت

 
ن از اول فروردين  آارگران کارخانه ريسندگي ته بت در قزوي : شهریور گزارش می کند 27در تاریخ ايران آارگر سایت 

 کارگر 600اين کارخانه در شهرک صنعتي قزوين قرار دارد و داراي .ماه سال جاري هيچ حقوقي دريافت نکرده اند 
 ميباشد

به شدت … کارخانه ته بت همانند کارخانه هاي نساجي ديگري همچون پوشينه بافت ونازنخ و فرنخ و مه نخ و 
ومتاسفانه هيچ . رماه با مشکالت عديده اي دست به گريبان ميباشند بحراني ميباشد و کارگرانش در شروع مه

 ارگان و مقامي هم مشکالت اين کارگران را توجه و يا دنبال نميکند

 
 مافياي قدرت صنعت جوراب سازي و نساجي را از بين ميبرد 

 
 که نيمه تعطيل است در  صاحب يك کارکاه توليد جوراب: شهریور گزارش می کند 27در تاریخ ايران آارگر سایت 

 :مورد مسايل کاري ميگويد 
وضع خيلي خراب است ما االن شيفت شب را تعطيل کرديم و توليدمان در انبار مانده است و يک شيفت صبح 

وفتي که جنس همينطور از چين وارد ميشود و کارخانه هاي بزرگ چوراب .  ساعت کار است6 تا 5کارميکنيم که 
همه اصناف وضعشان خراب است با اين بازار . امثال ماکه جاي خود داريم, عطيل ميشود مثال کارخانه سارا ت

و مافيا که همه چا حضور دارد و هر چه که داد ميزني کسي به کمکت نميايد ,قاچاق و سر ريز شدن جنس از چين 
 دوميليون قسط بايد بدهم همه کارخانه ها و کارگاه ها تعطيل ميشوند ما نيز االن ماهي,وضع افتضاح است افتضاح 

 و ضع خراب است و همه تعطيل ميشوند

 . استاندارتهران از برخورد با منتقدان طرح يارانه ها خبر داد
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 مخالفان دولت اتاق توطئه عليه قانون  :  آمده است 89 شهریور 27 ایلنا در –به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران 
 .  اندهدفمند کردن يارانه ها را فعال کرده

به گزارش خبرگزاری ايلنا، مرتضی تمدن استاندار تهران ضمن اعالم مطلب فوق در حاشيه برگزاری سومين 
اين اتاق توطئه از سه چها روز قبل فعال شده و مخالفان دولت و : همايش بين المللی صنعت سی ان جی افزود

 . دشمنان خارجی در آن حضور دارند
ت ها و رسانه ها به صورت هدفمند و يکپارچه عليه اين قانون موضع گيری کرده اند و ما از چهار روز قبل ساي: او گفت

 . متوجه شديم اقليت شکست خورده سياسی که اجرای اين قانون را به نفع خود نمي داند در اين کار دخيل است
 قانون از محل توزيع نادرست ما برخورد قانونی را با اين افراد خواهيم داشت چراکه مخالفان اين: تمدن ادامه داد

يارانه ها ثروت های افسانه ای اندوخته اند و مي دانند اگر اين قانون اجرا شود نام دولت دهم در تاريخ ماندگار 
 . مي شود

: او در پاسخ به اين سئوال که آيا اقدامات امنيتی الزم برای اجرای هدفمندی يارانه ها انديشيده شده است، گفت
اگر قبال با سهميه بندی بنزين اتفاقی افتاد؟ مطمئنا باشيد اين بار هم هيچ . تبعات امنيتی ندارداين کار هيچ 

 . اتفاقی رخ نمي دهد
البته همان زمان هم من معتقدم که مردم نبودند که تنش ايجاد کردند بلکه گروهی از همان مخالفان : او گفت

ن اتفاق ديگر در کشور تکرار نمي شود و ما اصال تهديد امنيتی چنين اقداماتی را انجام دادند اما مطمئن باشيد اي
 . احساس نمي کنيم

تبليغ و مانور روی اين مساله کار همان مخالفان است که مي خواهند فضا را قبل از اجرا با مشکل مواجه : او گفت
 . آنند

خود مردم هستند چون شيرينی پيش بيني های الزم برای هدفمندی يارانه ها صورت گرفته و پيشگام : تمدن گفت
در ضمن اجرای اين قانون تبعات مثبتی برای مردم دارد اما دشمنان مي خواهند اين . سهميه بندی را درک کرده اند

 . شيرينی را تلخ کنند
 .او تمامی انتقادات را هدفمند و يکپارچه و در راستای فعاليت اتاق توطئه دانست

 نه هارشد قيمت ها در فصل هدفمندي يارا

 
شمارش معکوس براي آغاز عمليات هدفمندي يارانه ها آغاز :  شهریور می نویسد27 در تاریخ ايران آارگرسایت 

شده است، حال آنکه از گوشه و کنار اقتصاد ايران بوي گراني و افزايش قيمت بسياري از کاالها و خدمات مورد نياز 
 .مردم به مشام مي رسد

دولت در ارائه آمار و ارقام است، طي روزهاي اخير از افزايش قيمت کاالهاي اساسي بانک مرکزي که مورد تأييد 
خبرداده، قيمت برخي از اقالم لبنيات، برنج وارداتي و برنج داخلي درجه دو، قيمت انواع ميوه و سبزي تازه، گوشت 

 .وبه رو بوده استگوسفند، گاو و گوساله و قند و شکر و انواع روغن نباتي با افزايشي اگرچه اندک ر
گل سرسبد کاالها در افزايش قيمت طي ماه اخير، فوالد بود که اگرچه گفته مي شود، از سکوي رشد فاصله 

 . درصد کاهش قيمت داشته، اما بيم آن مي رود بازار مسکن را بيش از پيش در رکود فرو ببرد8گرفته و 
 .ني نيز طي هفته هاي اخير با خيزش روبه رو بودمتعاقب افزايش قيمت محصوالت فوالدي، ديگر مصالح ساختما

اين اتفاق آن هم در حالي است که مسکن جزو کاالهاي سرمايه اي در سبد خانوار ايراني مي باشد و از هر گونه 
شرايط اقتصادي به طور مستقيم متأثر مي شود و در آستانه اجراي قانون هدفمندي يارانه ها نگراني ها را بابت 

دبيرکل سابق بورس، . نه ساخت واحدهاي مسکوني در ميان سازندگان دو چندان کرده استافزايش هزي
آزادسازي قيمت حاملهاي انرژي را در کوتاه مدت عاملي براي افزايش قيمتها، تورم و فشار براي افزايش نرخ ارز 

 .مي داند
جراي قانون هدفمند کردن يارانه با با اين اوصاف شرکتهاي بورسي با ا: کارشناس ارشد بازار سرمايه اضافه کرد

افزايش ريسک و کاهش ارزش ارز و قيمت سهام مواجه مي شوند؛ چون با افزايش قيمت حاملهاي انرژي قيمت 
کاالها و خدمات نيز افزايش خواهد يافت و منجر به رشد هزينه هاي توليد و کاهش سودآوري شرکتهاي حاضر در 

 .بورس خواهد شد
با اجراي هدفمند کردن يارانه ها هزينه توليد : ز يک مطالعه موردي اشاره و خاطر نشان کردوي به آمار حاصل ا

 درصد رشد 1/8 درصد و خودروسازي 55 درصد، حمل و نقل 44 درصد، ميانگين هزينه صنعت و معدن 188سيمان 
 برابر و گاز طبيعي 38 نفت کوره  برابر،28 برابر، نفت گاز 3 و 5خواهد کرد و از سويي ديگر قيمت برق و آب به ترتيب 

 . برابر خواهد شد7
اينکه انتظار داشته باشيم يارانه ها هدفمند شود، : عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس نيز به خبرنگار ما گفت

ً                                              ولي قيمتها افزايش نداشته باشد، غير منطقي است؛ چون اصوال  قرار است تعديل ها و افزايشهايي در قيمتها رخ                                                       
 .دهد

   ً                                                قطعا  در افزايش چندين باره قيمتها در آستانه هدفمندي : يک کارشناس مسائل اقتصادي نيز به خبرنگار ما گفت
يارانه ها بايد دولت را مقصر دانست، اما بايد ديد چقدر از اين کاالها، وارداتي است و از گراني واردات متأثر است؛ 

 .ارداتي قطعي استزيرا در سايه گران شدن دالر افزايش قيمت اقالم و
ً  از آنجايي که دالر گران شده است، هزينه هاي توليدکنندگان افزايش يافته، اصوال  : دکتر مهدي تقوي اضافه کرد                                                                        

چون براي مثال در توليد آجر، ! دولت نمي تواند حرف غير منطقي بزند و بگويد مانع افزايش قيمتها مي شوم
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ران تر شده که اين موارد و مواردي مشابه اين، قيمتها را افزايش دستمزد افزايش يافته و قطعات ماشين آالت گ
 مي دهد

 
 در صد مردم در وحشت موج جدید گرانی و تحریم های ٧٠بموجب یک نظرسنجی 

 بيشتر

 
این روزنامه از .  تازه ترین نظرسنجی روزنامه همشهری درباره موج جدید گرانی انتشار یافت–آسمان دیلی نيوز 
ترجمه آن اصطالحات . ت محتاطانه ای برای انتشار این آمار استفاده کرده که گریبانش را دولت نگيردلغات واصطالحا
 :و لغات اینست

 .درصد از پاسخگویان در مناطق مختلف تهران در وحشت گرانی بسر می برند٧٠بموجب این نظرسنجی، بيش از 
 درصد افزایش قيمت ٣٨٫۵.  قبل باال رفته است درصد پاسخگویان معتقدند که قيمت کاالها نسبت به یکماه۶٢٫٧

 درصد پاسخگویان، کاهش ادعائی دولت ٨۶٫٢. گوشت را که بيش از کاالهای دیگر است غير قابل تحمل می دانند
 . درصد پاسخگویان دولت را در کنترل قيمت ها ناتوان اعالم کرده اند۵۴٫١. در باره کاهش قيمت کاالها را باور ندارند

 
 !»طغيان اقتصادی«ا، حذف یارانه و تحریم ه

 نيلوفر خسروی

 
آمریکا گفته است اگر آمریکا تحریم های خود را » ان بی سی«محمود احمدی نژاد در مصاحبه با شبکه : دویچه وله 

چه این ادعا . صدبرابر شدیدتر کند و اروپا هم به این تحریم ها بپيوندد، ایران می تواند نيازهای خود را برآورده کند
 هزینه ای دارد؟

به عقيده کارشناسان این گونه ادعاها می تواند هزینه ای گزاف برای مردم ایران داشته باشد، زیرا تحریم های 
 .شورای امنيت و بخصوص تحریم های یک جانبه آمریکا و اروپا، ایران را به شدت زیر فشار گذاشته است

به این حقيقت .  اند یا در  آستانه ورشکستگی قرار دارندبسياری از سرمایه های کوچک و متوسط ورشکسته شده
به گزارش فایننشال تایمز، . حتی سران جمهوری اسالمی هم به استثنای دولت و جناح حامی  آن معترف هستند

تحریم های اخير در بخش بانکداری و کشتيرانی عمال اقتصاد ایران را فلج کرده است و به قول هاشمی رفسنجانی 
 .»شوخی گرفت«ی شود آن ها را دیگر نم

دکتر شاهين فاطمی، استاد اقتصاد در پاریس به دویچه وله می گوید که تحریم های اخير بطور مسلم تاثير دارند و 
او درعين حال تاکيد می کند که عامل اصلی در این زمينه . مسایل بانکی هم به دیگر مشکالت اضافه شده است

حاضر دنيا با کمبود نفت روبرو نيست، بلکه با رکود اقتصادی دست و پنجه نرم بازار جهانی است زیرا در حال 
 .می کند

اگر وضع اقتصاد دنيا رونق بگيرد، آن موقع این ها می توانند نفت شان را مثل هميشه «: شاهين فاطمی می گوید
نرژی پایين است و تحریم ها تا زمانی  که این رکود وجود دارد، که فعال عالم گير هم شده است، مصرف ا. بفروشند

ولی بخش نفت و گاز چيزی است که در شرایط معمولی تحریم ها نمی تواند چندان بر آن . موثرتر از قبل بوده است
حاال اگر به غرب نفروشند، به چين . چون آن ها به هر وسيله ای که هست نفت خود را می فروشند. تاثيرگذار باشد
 ».خواهند فروخت

 در قبضه چينبازار ایران 
کارشناسان می گویند با تبعيت ژاپن و کره جنوبی از تحریم های آمریکا و اروپا این امکان برای تجار بين المللی محدود 

در این ميان مهم ترین . شده است که از بانک های آسيایی برای تامين اعتبار برای تجارت با ایران استفاده کنند
ولی آیا چين می تواند به تنهایی جای . بات با ایران محکم کرده چين استکشوری که جای پای خود را در مناس
 سایر شرکای اقتصادی ایران را پر کند؟

. چينی ها خيلی زرنگ هستند«: شاهين فاطمی معتقد است، چينی ها در وهله ی اول جيب های خود را پرمی کند
 درصد ۴٠ناگزیر کنند در برابر نفتی که می خرند حداقل آن ها همه توانسته اند روی نفت تخفيف بگيرند و هم ایران را 

که این البته بيشتر به قراردادهای دوران استعمار شباهت دارد و در دنيا هيچ کشوری . جنس چينی دریافت کنند
 ».ولی در ایران جمهوری اسالمی این کار انجام می دهد. تن به چنين شرایطی نمی دهد

اوال این که سران جمهوری اسالمی می خواهند از «:  به دو دليل صورت می گيردبه عقيده شاهين فاطمی این کار
تحریم ها فرار کنند؛ و دوم این که هرچه این معامالت مشکل تر باشد و ارتباطات به طور مخفيانه انجام گيرد، برای 

 ».گيردزیرا رانت خواری و داللی بيشتر اوج می . تعداد زیادی از سران نظام نفع بيشتری دارد
 ملغمه فساد، تحریم ها و حذف یارانه ها

کارشناسان منتقد به سياست های دولت می گویند شرایط اقتصادی ایران ملغمه ای است از داللی، رانت خواری، 
فشار . »سر گنده هنوز زیر لحاف است«ولی . فساد اقتصادی، پرشدن بازار از کاالهای چينی و تورم و گرانی

 ”. اوج گرفته است» هدفمند کردن یارانه ها« ایران درست در آستانه اجرای طرح تحریم ها بر اقتصاد
 سپتامبر می نویسد، ممکن آن چه نهایت به شکست ایران منجر می شود احتماال نه ١۴در تاریخ ” گلوبال پست
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حی که قرار طر. تحریم های گسترده بين المللی و یا جنبش مخالفان، که اجرای طرح هدفمند کردن یارانه هاست
 .است بزودی به اجرا در آید، آن هم درست در زمانی که فشار تحریم ها آشکارتر از هرزمان شده است

ولی حذف آن ها نيز به معنای گران شدن بهای بنزین، گاز، . یارانه ها حدود یک چهارم توليد ناخالص ملی را می بلعند
 ادعا می کند می خواهد با خالص شدن از بار یارانه  ها به دولت. آب، نان، روغن، شکر و انواع خدمات اوليه است

. کسانی که درآمد کمتری دارند کمک کند و بخشی از عایدات این طرح را هم به مصرف پروژه های عمرانی برساند
 .به نظر شاهين فاطمی نه این عملی است، و نه آن 

هم مردم را فقيرتر می کند، هم دولت را » هاهدفمند کردن یارانه «آقای فاطمی معتقد است، ترکيب تحریم و 
چه در . حکومت انواع و اقسام بدهکاری ها را به پيمانکاران دارد«: ورشکسته و عواقب آن می تواند یک طغيان باشد

بنابراین مجبور می شود از بانک مرکزی پول قرض کند که معنی اش ازیاد . صنایع نفت وگاز و چه در سایر بخش ها
اگر جمهوری اسالمی امروز از یک طغيان سياسی . یعنی به تورمی که االن هست افزوده خواهد شد. تورم است

می ترسد و فکر می کند می تواند آن را سرکوب کند، احتمال دارد که در ادامه، این وضع با یک طغيان اقتصادی روبرو 
 »!شود

 » دختران فراری«فقرو نابسانی ريشه افزايش آمار 

 :  شهریور آمده است 27در خبرآنالين  بر پایه گزارش
 دختران فراری را دريابيم 

 دکتر مصطفی اقليما 
 

پديده . دختران فراری و مسائل مربوط به آنها سالهاست جزء مباحث پر سروصدای اجتماعی است: الناز محمدی
 به خصوص کالن شهر با اينکه هر از چندگاهی پليس کالن شهرها. ای که نمی توان به راحتی از کنار آن گذشت

تهران از فروپاشی باندهای فساد و فحشا و جمع آوری دختران فراری از سطح شهر خبر می دهند اما به نظر می 
رسد اين پديده با جمع آوری گاه و بيگاه اين دختران و تحويل آنان به مراکز مسئول در اين زمينه همچنان مورد بحث 

ماعی ايران به گفتگو نشسته کتر مصطفی اقليما رئيس انجمن مددکاری اجتدر مورد همين پديده با د. و گفتگوست
 . ايم

آقای دکتر هر از گاهی پليس از فروپاشی باندهای فساد و فحشا که متشکل از دختران فراری است خبر می 
 نظر شما به عنوان متخصص اجتماعی نگاهتان به وجود چنين باندهايی در کشور چيست؟ . دهند

 فراری و يا باندهای فساد و فحشا و روسپی گری همه جزء گروهای بزهکاری هستند که در حال بحث دختران
درست است که پليس هر ازچند گاهی خبر از دستگيری اين باندها می دهد ولی . حاضر در کشور وجود دارند

لبته خود اين دستگيری پليس فقط جرم را می بيند و مجرم را دستگير می کند که ا. عمال کاری از پيش نبرده است
اين درست است که اگر فردی به روسپی گری بپردازد مجرم است و پس از . ها هم بسيار با مشکل روبروست

شناسايی دستگير و به مقامات قضايی تحويل داده می شود و پس از تشکيل دادگاه هم قاضی حکم زندان برای 
حکوميت خود دوباره به جامعه بر می گردند و دوباره به همان اين مجرمين هم پس از گذراندن م. آنها تعيين می کند

 . ن فراری کاری از پيش نبرده اندپس عمال می بينيم که مسئولين مرتبط با قضيه دخترا. کارهای قبلی می پردازد
ين آيا در کشور ما با وجود چنين آمارهايی از دختران فراری و بزهکاران اجتماعی علت يابی خاصی از سوی مسئول

 مرتبط صورت گرفته است؟ 
. ما هيچ وقت نخواسته ايم علل اساسی وجود چنين امارهايی را در کشور مورد بررسی قرار دهيم. به نظر من خير

چقدر مسئولين با خانواده های بی سرپرست و تک سرپرست سر و کار دارند؟ چه مقدار از خانواده هايی که پدر 
خانواده قطع شده است خبر دارند؟برای بچه هايی که در اين خانواده ها بزرگ خانواده زندانی شده و منبع درآمد 

می شوند و برای کسب درآمد به خيابانها کشيده می شوند چه کارهايی انجام داده ايم؟ جواب تمام اين سواالت 
می شوند و عمال هيچ اقدام خاصی برای دختران و پسرانی که در چنين خانواده هايی بزرگ ! هيچ:يک کلمه است

 .  روبرو هستند، صورت نگرفته استمطمئنا با مشکالت زيادی در خانواده هايشان
 آقای اقليما مگر سازمان بهزيستی مسئول اصلی رسيدگی به دختران فراری و مشکالتشان در جامعه نيست؟ 

می رسد اين درست است که سازمان بهزيستی مسئوليت رسيدگی به مسائل اين دختران را دارد ولی به نظر 
بهزيستی پس از شناسايی اين دختران توسط پليس و تحويل گرفتن . مسئوليت فقط در حرف باقی مانده است

آنان، دخترانی که پدر و مادرشان شناسايی بشوند تحويل آنان می دهد و آنانی که پدر و مادری ندارند به مراکز 
پس می . ارد شدن به اين مراکز دوباره از آن فرار می کننداين دختران نيز بعد از و. تعليم و تربيت تحويل می دهد

از طرف ديگر بهزيستی مراکزی که مرتبط با اين قضيه هستند را به . بينيم که بهزيستی نيز کاری از پيش نمی برد
يم همچنين بايد بگو. افرادی سپرده است که تخصص الزم در اين زمينه را ندارند و نمی توانند مشکلی را حل بکنند

بايد نهادهای مختلف مخصوصا خود دولت با همکاری با هم و . فقط بهزيستی نمی تواند به اين مشکل کمکی کند
 .  کاهش اين بزه اجتماعی کمک کندتخصص دادن بودجه الزم برای پيگيری مشکالت دختران فراری از خانه به
  چه می دانيد؟ شما علل اساسی خروج اين افراد از خانه هايشان و بزهکاری آنان را

دختری که پدر و برادرانی معتاد دارند و هيچ گونه . مشکل اساسی اين افراد نهفته در مناسبات خانوادگی است
مشکالتی که باعث آزار و اذيت هايی حتی . منبع درآمدی در خانواده موجود نيست، با مشکالت بسياری روبروست

يز که نمی توانند اين آزار و اذيت ها را تحمل کنند خيابان را اين دختران ن. گاهی جنسی به اين دختران می شود
اين دختران متاسفان آينده سازهای بی گناه محکوم مادام العمری . امن تر از خانه می بينند و به آن پناه می برند

جديد مشکل هستند که پس از پناه بردن به خيابان نه تنها با دنيای بهتری روبرو نمی شوند بلکه با هزار و يکی 
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 . بايد دست و پنجه نرم کنند
 راهکار شما برای رسيدگی به مشکالت اين دختران و کاهش بزهکاری های آنان چيست؟ 

متاسفانه در کشور ما هميشه صورت مساله پاک می شود و ديگر حتی به بحث کمک و جلوگيری از ايجاد چنين 
رسيدگی به چنين افرادی هستند اما متاسفانه در کشور در همه جای دنيا دولتها مسئول . بزه هايی نمی انجامد

. ما از طرف انجمن مددکاری ايارن تماس های بسياری با وزارت بهداشت در اين زمينه داشته ايم. ما چنين نيست
اما آنها حتی حاضر به شنيدن حرفهای ما هم نيستند و هيچ گونه پاسخی در اين زمينه برای ما ارسال نشده 

نه مسئولين مربوط با قضيه دختران فراری توانايی و تخصص کافی برای حل مشکالت اين افراد را متاسفا. است
همانگونه که مقام معظم رهبری بحث شايسته ساالری را مظرح کرده اند در اين خصوص هم بايد کارها را . ندارند

 به افراد متخصص سپرد تا از پيامدهای منفی اين پديده اجتماعی کاسته شود

  کاالی ممنوعه وارداتی 20رست فه

 
 قلم محصول کشاورزی مربوط به ليست اول 49از ميان :  شهریور آمده است 28 در تاریخ مهردولتی خبرگزاری 

 .  قلم کاال به صورت کامل ممنوع اعالم شد20وزارت جهادکشاورزي، ثبت سفارش 
 دريافت نامه همتای خود در وزارت بازرگاني، به گزارش خبرنگار مهر، صادق خليليان وزير جهاد کشاورزی بعد از

 49 قلم از اين 20در اين ميان ثبت سفارش .  قلم محصول کشاورزی را به شيوه قبلی ممنوع اعالم کرد49واردات 
 قلم ديگر نيز صرفا با هماهنگی و اخذ مجوز از وزارت جهاد کشاورزی امکان 29قلم به صورت کامل ممنوع شده و 

 . پذير است
ياد کرده است " محصوالت حساس کشاورزی" قلم کاال با عنوان 49پيوست اين نامه، وزير جهاد کشاورزی از اين در 

 . کشاورزی و منابع طبيعی می شوند قانون افزايش بهره وری بخش 16که مشمول ماده 
کرده، گوشت بر اين اساس ثبت سفارش گندم و مخلوط گندم، برنج، گوشت حيوانات از نوع گاو، تازه يا سرد

حيوانات از نوع گاو منجمد، تخم مرغ، تخم پرندگان بدون پوست، عسل طبيعي، پياز و موسير، سير، تره فرنگی و 
ساير سبزيجات سيرگونه، ساير ميوه های سخت پوست تازه يا خشک کرده حتی پوست کنده، مرکبات تازه يا 

آلو، گيالس، آلبالو و هلو، ساير ميوه ها، ميوه نپخته يا خشک کرده، انگور تازه يا خشک کرده، سيب، گالبي، به، زرد
الع ثانوی ممنوع پخته شده، ميوه های محفوظ شده، ميوه های خشک کرده، پوست مرکبات يا پوست خربزه تا اط

 . اعالم شده است
که اگر روزی اين درحالی است که تعرفه برخی از اين محصوالت نيز افزايش بسيار زيادی داشته است، به اين معنا 

در آينده، وزارت جهاد کشاورزی واردات اين محصوالت را مجاز و ثبت سفارش آنها را از حالت ممنوعيت خارج کرد، 
 . بااليی آن را به کشور وارد کندواردکننده با تعرفه 

فرنگی و ساير  درصد، تره 150 به 100از جمله کاالهای با تعرفه باال می توان به سير اشاره کرد که تعرفه آن از 
 .  درصد افزايش يافته است100 به 30 درصد، پياز و موسير از 100 درصد به 20سبزيجات سيرگونه از 

 قلم کاال نيز، واردات برخی تنها با اخذ مجوز از وزارت جهاد کشاورزی امکان پذير است؛ ولی تعرفه 49در ميان اين 
 درصد، قند و 40 به 15وان مثال تعرفه واردات جو دو سر از به عن. آن ها به شکل فزاينده ای افزايش يافته است

 .  درصد افزايش يافته است50 به 30 درصد و سيب زمينی از 70 به 15 درصد، مالس ها از 70 به 20 و 35شکر از 
به گزارش مهر، افزايش تعرفه ها و ممنوعيت واردات در برخی محصوالت از جمله برنج، گوشت، سيب زمينی و قند 

شکر به نظر می رسد باعث بروز مشکالتی در تنظيم بازار شود، به اين معنا که توليد داخلی به اندازه کافی در و 
برخی از اين اقالم نيست و همواره واردات توانسته مابه التفاوت توليد و نياز داخلی را جبران کند، بنابراين به نظر 

ورزی کافی نباشد و در کنار آن بايد در جهت افزايش توليد می رسد که تنها اعالم ممنوعيت اقالم محصوالت کشا
 .داخلی نيز گام برداشته شود

 حقايق ناگفته  ی هدفمند کردن يارانه ها .شهريور28

 راديوآلمان 
هشدار نسبت " هدفمند کردن يارانه ها"به رغم ادعاهای محمود احمدي نژاد در مورد تاثير آنی و مثبت اجرای طرح 

 اين طرح را از مردم يکی از نمايندگان مجلس مي گويد نبايد حقايق. ار اين طرح هر روز افزايش مي يابدبه عواقب ناگو
 . پنهان کرد

محمود احمدي نژاد سيزدهم مرداد ماه ضمن انتقاد از کسانی که به زعم او تالش دارند مردم را از عواقب اجرای 
با اجرا کردن اين قانون زندگی مردم از همان روز اول بهبود «ت قانون موسوم به هدفمند کردن يارانه ها بترسانند گف

اين سخنان با انتقادهای شديدی حتا از سوی کسانی مانند دبير شورای نگهبان که خود را از » .خواهد يافت
 . د معرفی مي کند، روبرو شده استحاميان سرسخت احمدي نژا

 " کار خدا"و انتظار " دوران رياضت"
 سخنانی که در سفر استانی هيات دولت به همدان ايراد مي شد در مورد پيامدهای هدفمند کردن احمدي نژاد در

» .اينگونه نيست که ابتدا مردم را تحت فشار قرار دهيم و سپس مردم به روال عادی بيفتند«يارانه ها اظهار داشت 
 » .هم پيدا نخواهد شدتی يک فقير با اجرای اين قانون در سراسر ايران زمين ح«او ادعا مي کند 

 شهريور، آيت اهللا احمد جنتی در مراسم نماز جمعه تهران گفت با اجرای قانون هدفمند کردن يارانه ها ٢۶روز جمعه 
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دولت بايد در اجرای اين قانون تالش کند «دبير شورای نگهبان مي گويد » .دورانی شبيه به رياضت را پيش رو داريم«
در نظر احمد جنتی " شبيه به رياضت"ظاهرا اين دوران » .ر محروم به حداقل برسدتا تنش ها و آسيب ها به قش

هدفمندی يارانه ها کاری است که دست خداست و نه دست دولت، نه «چنان سخت خواهد بود که تاکيد مي کند 
 » .ت کندبايد منتظر باشيم که خدا اين کار را درس. مجلس، نه رهبری و نه مردم 

 ی هدفمند کردن يارانه ها کتمان تبعات منف
بهتر «، عزت اهللا يوسفيان، عضو کميسيون برنامه و بودجه در انتقاد به اين تناقض گويي ها گفت ٨٩ شهريور ٢٧روز 

است مردم را با روند اجرای اين طرح آشنا کنيم و اين درست نيست که يک مسئول از نبود مشکل در اجرای طرح 
 » . آن را دوران رياضت عنوان کندسخن بگويد و ديگری نتيجه اجرای

ادعای اجرای قانون هدفمند کردن يارانه ها بدون ايجاد مشکل برای «يوسفيان در مورد اظهارات احمدي نژاد مي گويد 
او با اشاره به اين که تبعات منفی اجرای اين قانون را » .مردم صحيح نيست و ما قطعا با مشکل مواجه خواهيم بود

 » .ه نشوددرست نيست برای آنکه به مردم شوک وارد نشود، حقايق هم گفت«کرد مي افزايد نمي توان کتمان 
 از دست رفتن فرصت ها 

عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس معتقد است دست کم در سال های نخست اجرای طرح ياد شده مشکالت 
شود که زندگی مردم بهبود مي يابد يا اگر گفته مي «يوسفيان به خبرگزاری مهر گفت . مردم افزايش خواهد يافت

اينکه فقر از بين مي رود برای زمان آغاز طرح نيست، چرا که هدف از اين طرح آن است که رفته رفته يارانه ها از 
 » . و به دست دهک های پايين برسددست ثروتمندان گرفته شده

ارزيابی مي کند و با انتقاد از تعلل "  حد حرفدر"عزت اهللا يوسفيان ادعاهای احمدي نژاد را در مورد نبود مشکالت 
. اگر اجرای اين طرح تا آبان آغاز نشود دولت زمان را در سال جاری برای اجرا از دست خواهد داد«دولت مي افزايد 

 » .تاخير فشار بيشتر بر مردم استهمچنين نتيجه اين 
 ناتوانی دولت در اجرای قانون 
رداخت نقدی يارانه ها و زمان آن وعده های مختلفی داده است که هيچ يک عملی دولت تا کنون در مورد نحوه ی پ

همچنين قرار بود اين . يکی از اين وعده ها انجام پرداخت ها پيش از اجرای طرح و افزايش قيمت ها بود. نشده است
دن اين قانون  اجرايی کردر روزهای اخير انتقادها در مجلس به تعلل دولت در. طرح در مهرماه به اجرا گذاشته شود

 . افزايش يافته است
تاخير در اجرای قانون را موجب تحميل "هفته ی گذشته ناصر موسوی الرگانی عضو کميسيون اقتصادی مجلس 

عنوان کرد و از دولت خواست زمان دقيقی برای واريز يارانه ی " فشار مضاعف ناشی از افزايش قيمت ها به مردم
 ٢٠دولت قرار است از حذف يارانه ها و آزاد سازی قيمت ها تا پايان سال .  اعالم کندنقدی به حساب شهروندان

صاحب نظران معتقدند با موکول کردن اجرای اين طرح به چند ماه پايانی . هزار ميليارد تومان درآمد داشته باشد
 . خواهد بودسال فشار اقتصادی در مدتی کوتاه بسيار شديدتر 

 ی متوسط و پايين  منفی بر قشرهاتاثير
. اقتصادی هدفمند کردن يارانه ها هر روز افزايش مي يابد" شوک"بسياری از نمايندگان مجلس مي گويند خطر 

حسن غفوري فرد عضو هيئت رئيسه مجلس ده روز پيش تهديد کرد، در صورت عدم اجرای اين قانون از مهر ماه، 
 .  را به صورت جدی پيگيری مي کندلهمجلس با استفاده از ابزارهای نظارتی خود اين مسئ

همزمان با اين سخنان مجيد نصيرپور يکی از اعضای کميسيون اجتماعی مجلس با اشاره به ناتوانی دولت در 
دولت با ارائه اصالحيه فوريت دار برای قانون هدفمندی «اجرای اين قانون و تبعات اجرای ناقص آن پيشنهاد مي کند 

دولت در زمان حاضر بيشتر به «او مي گويد » .هد که اجرای آن را تا اطالع ثانوی متوقف کنديارانه ها از مجلس بخوا
تصادی در فکر توزيع پول نقد و ايجاد ارتباط عاطفی ميان دولت و مردم است و با اين روش ها هيچ گونه اصالح اق

 » .کشور اتفاق نمي افتد
 نگرانی از ناخشنودی کارگران و کارمندان 

اعتقاد دارد در شرايط رکود اقتصادی کنونی اجرای اين قانون تاثيرات منفی زيادی را بر اقشار متوسط و نصيرپور 
ظاهرا اين ها بخشی از حقايقی هستند که دولت . پايين دست خواهد گذاشت و تورم را باز هم افزايش خواهد داد

 . دم پنهان مي کند مي گويد از مراحمدي نژاد، آنچنان که عضو کميسيون برنامه و بودجه
 سال است که در دنيا ٧٠قريب به « شهريور اظهار داشت ٢٧اصغر گرانمايه پور نايب رئيس کميسيون ياد شده روز 

اقتصادهای يارانه ای معموال دولتی بوده و «او با بيان اين که » .اقتصاد يارانه ای جواب نداده و کنار گذاشته شده
و ضروری عنوان مي کند " جراحی بزرگ"اصالحات اقتصادی را يک » ها مي شودموجب حجيم تر شدن روزافزون دولت 

 ". دردهای آن را بايد تحمل کرد "که
کارمندان و کارگران شهرنشين بيشترين آسيب را از بابت هدفمند کردن يارانه ها خواهند «گرانمايه پور مي افزايد 

ها يکی از داليل تعلل دولت در اجرايی کردن اين قانون ظاهرا نگرانی از پيامدهای احتمالی همين فشار» .پذيرفت
 . است

 

  درصدی ۵٠جوان ايرانی و نرخ بيکاری .شهريور28

 راديو آلمان 
وی شيوه آمارگيری از . امام جمعه قم از افزايش نرخ بيکاری و ناکامی مسئوالن در حل اين مشکل انتقاد کرد

يک کارشناس مي گويد نرخ واقعی بيکاری جوانان . ز قلم مي افتندبيکاران را نادرست خواند و گفت بازخريدي ها ا
.  درصد است۵٠حدود   
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آيت اهللا امينی در نماز جمعه قم گفته اکثر جوانان ايرانی با مشکل بيکاری مواجه اند و گروهی به قصد گرفتن توصيه 
ارهای واقعی  از بيکاران، تاکيد کرده که آمآيت اهللا امينی با انتقاد از روش آمارگيری. برای يافتن کار نزد وی مي روند

. نگران  کننده اند  
سعيد مدني، جامعه شناس و پژوهشگر اجتماعی در گفت وگو با دويچه وله با اشاره به تعريف حداقلی مرکز آمار 

. ا در حد بحران ارزيابی مي کندايران از اشتغال، نرخ واقعی بيکاری بر اساس هنجارهای متداول ر  
آخرين آماری . خطيب نماز جمعه قم گفته که بهتر است آمار بيکاری را اعالم نکند تا مردم نگران نشوند: لهدويچه و

ران کننده و تامل برانگيز است؟ که شما در اختيار داريد چقدر نگ  
 ايران، مطابق تعريف مرکز آمار. قبل از صحبت در مورد آمار بيکاری بايد تعريف اشتغال را ارائه دهيم: سعيد مدنی

دولت با اين تعريف اعالم کرده . شاغل کسی است که حداقل دو ساعت در هفته قبل از آمارگيری کار کرده باشد
اگر تعريف اشتغال، تامين . اما با تعريف ديگر، اين نرخ تغيير فاحش مي کند.  درصد است١۴که نرخ بيکاری در ايران 
. ردو ساعت کارهفتگی معنايی ندادرآمد کافی باشد، د  

البته اين ميانگين .  درصد برآورد مي کنند٣٠ تا ٢۵بسياری صاحب نظران، ميانگين نرخ بيکاری در ايران را چيزی بين 
آمار رسمی دولتی که متکی بر حداقل دو ساعت کار هفتگی است، نرخ بيکاری . نرخ بيکاری در کل جامعه است

اگر استاندارد تعريف اشتغال را باال ببريم، خواهيم .  مي کند درصد عنوان٣٠ تا ٢۵ سال را ٢٩ تا ١۵ميان گروه سنی 
به همين دليل است که اين موج نگرانی در .  درصد هم خواهد رسيد۵٠ديد که نرخ بيکاری در جوانان به نزديک 

. ختلف جامعه ايران ديده مي شودسطوح م  
ست که ناشی از تحريم ها و مشکالت از طرف ديگر مسئله تعديل نيرو در بنگاه های صنعتی و توليدی مطرح ا

آيا بازخريد شدن افراد يا کم شدن ساعات کار شاغالن بايد در تعريف اشتغال مورد نظر قرار . اقتصادی داخلی است
  بيکاری را تحت شعاع قرار دهد؟ گيرد و در نتيجه نرخ

 سال گذشته، سياست عمومی تا. به طور قطع شرايط جديدی در جامعه ايران بر اثر تحريم ها ايجاد شده است
ما تنها در سال های پايانی .  درصد برسد٢،٧دولت اثرگذار بود که موجب شد نرخ سرمايه گذاری در ايران به حدود 

اما با توجه به شرايط جديد که ناشی از نحريم هاست، . جنگ بود که به اين نرخ پايين سرمايه گذاری رسيديم
. وضعيت به مراتب بدتر خواهد شد  

بسياری از مراکز توليدی به دليل نداشتن مواد اوليه به تدريج ساعت کار فعال خود را کاهش مي دهند و مراکز ديگر 
. انتظار مي رود نرخ بيکاری با شدت گرفتن تحريم ها و بروز آثار واقعی آنها بيشتر و بيشتر شود. تعديل نيرو مي کنند

.  نتايج واقعی تشديد تحريم ها هستند، ابراز نگرانی کرده اندبه همين دليل ست که بسياری کسان که در جريان
يکی ديگر از نمودهای شرايط . ديديم که آقای رفسنجانی در اجالس خبرگان بر جدي گرفتن تحريم ها تاکيد کرد

  مراتب بدتر از حالموجود، رکود در صنايع خودروسازی ايران است که خوابيدن آن مي تواند وضعيت بيکاری را به
. حاضر بکند  

ی ناشی از همين احساس و فکر مي کنيد عنوان شدن موضوع بيکاری از تربيون نمازجمعه و از سوی علمای دين
 خطر است؟ 

بايد تاکيد کنم که حتی در صورت نبودن تحريم ها نيز به دليل سياست های غلط دولت، نرخ بيکاری اضافه ! قطعا
نگرانند که بحران بيکاری به نقطه پيچ برسد و مشکالت جدی اقتصادی و اما اينک با تشديد تحريم ها همه . مي شد

داشتن شغل تنها به معنای داشتن درآمد نيست، بلکه احساس مفيد بودن، احساس امنيت و . اجتماعی ايجاد کند
تياد مطالعات مختلف روی آسيب های اجتماعی مانند اع. اثرگذاری اجتماعی در محيط پيرامون نيز بسيار مهم است

نشان مي د هد که افزايش بيکاری يکی از عوامل مهم در تمايل به بزه، اعتياد و گرايش های ديگری است که 
. مي تواند جامعه را با عوارض بسيار حادی روبرو کند  

 
 

مهيندخت مصباح : مصاحبه گر  
بهمن مهرداد: تحريريه  

  ميليون کمک به یک بازیگر زن تا؛100از 
»ف« ميلياردی آقای 450 پروژه ماجرای ترک تشریفات  

 ميليارد تومان به یکی از نزدیکان و دوستان آقای ریيس 450به تازگی پروژه مرکز همایش های جزیره کيش با رقم 
 .واگذار شده است» ف«دفتر ریيس جمهور، به نام آقای 

 های قانونی معمول در پروژه ، این پروژه بزرگ بدون برگزاری مناقصه و بر خالف رویه»تابناک«به گزارش خبرنگار 
های عمرانی به این فرد سپرده شده، در حالی که این پيمانکار، توان مالی و اجرایی این کار را دارا نيست و اجبارا 

 .پروژه را به پيمانکاران دست دوم خواهد سپرد
وژه شده و نشست های بنا بر این گزارش، فرد یاد شده که مستقيم با نظر ریيس دفتر ریيس جمهور وارد این پر

منظم و مشترکی با وی و مسئول سازمان مناطق آزاد دارد، در ازای درخواست کارفرما ـ منطقه آزاد کيش ـ برای 
تودیع ضمانت نامه با اذعان به عدم توانایی مالی، در کمال تعجب و بر خالف قانون، خواهان دریافت پنج ميليارد 

 !ای دادن چک شده استتومان پيش پرداخت، آن هم تنها در از
گفتنی است، این فرد، همان کسی است که در دولت هفتم، پروژه راه اندازی ساختمان اجالس سران را نيز در 

 .دست داشت
 ميلياردی، بدون مناقصه آن هم به یکی از نزدیکان که 450هم اکنون پرسش اصلی اینجاست که چرا این پروژه 
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 !سپرده شده است؟توانمندی اجرای کار را نيز ندارد، 
 .از سویی، اجرای خالف قانون این پروژه، فشارهای بسياری به مسئولين منطقه آزاد کيش وارد آورده است

پيشتر نيز یک بازیگر زن سينما از همين کانال، صد ميليون تومان از مناطق آزاد کيش و قشم دریافت کرده بود که 
ه موجب موضعگيری برخی مدیران ميانی شده بود، باعث شد، این گونه هزینه های خالف قانون و بدون دليل ک

مسئول مناطق آزاد، تغييرات گسترده ای در سطح مناطق آزاد پدید آورد و دوستان نزدیک خود را بدون دارا بودن 
شایستگی های الزم، به عنوان مدیران عامل مناطق آزاد برگزیند تا امکان بهره برداری های خاص مورد نظر او و 

 .ای ریيس دفتر فراهم باشدآق
بنابراین، به نظر می رسد، دستگاه های نظارتی، به ویژه سازمان بازرسی کل کشور، باید توجه ویژه ای به مناطق 

 .آزاد داشته باشند، تا از هرگونه سوءاستفاده احتمالی جلوگيری شود
هتل داران کيش، در گفت وگو با گفتنی است، این حاتم بخشی ها با پول بيت المال، در حالی است که برخی 

، ضمن اعتراض به اجرای پروژه هایی از این دست ـ که توجيه اقتصادی ندارند ـ از درخواست خود »تابناک«خبرنگار 
برای دریافت تنها پنجاه ميليارد تومان به عنوان تسهيالت در راستای باال بردن سطح کيفی هتل های کيش برای 

 .ه خبر دادند که تاکنون عملی نشده استرونق گردشگری در این جزیر

120761=cid?/pages/fa/ir.tabnak.www://http 

 رکود صنعت در چهار محال و بختياری

 
ارخانه های  درصد از ک٧٠نشان ميدهد ,  یک تحقيق که توسط چند دانشجو انجام شده است–آسمان دیلی نيوز 

 .قطب های صنعتی استان لرستان در رکود به سر ميبرند
مشاهده ميشود که فقط یک نگهبان در آنجا حضور ,براساس این تحقيق وقتی به اکثر کارخانه ها مراجعه ميکنيم 

 !!!دارد که البته وی هم از نگرفتن حقوق در شش ماه گذشته گله مند است
 که کارخانه اش در تعطيلی به سر ميبرد طی گفتگویی در مورد این وضعيت یکی از صاحبان یک کارخانه لبنيات

 ميليون ۶٠٠ طرح تصویب شد و با گرفتن ٨١ در خواست طرح کارخانه لبنيات دادم در سال ٧٨من در سال ”:گفت 
نوز بخش  اولين توليد را در حالی انجام دادیم که ه٨٧در سال , وام از بانک ملی ساخت کارخانه را شروع نمودم

توليد بود اما شش ماه طول , تنها را ه, هایی از کارخانه آماده نبود ولی چون سر رسيد اقساط شروع شده بود
نکشيد که متوجه شدیم توليد تنها ضرر را زیاد ميکند به همين دليل کارخانه را تعطيل کردم تا حداقل بدهی خود را 

 ”.کارخانه تعطيل در سراسر ایران استثابت نگه دارم و باور کنيد این سرگذشت هزاران 

 
 شهرداری تهران در اقدامی غيرقانونی تعدادی از کارگران شرکتی خود را اخراج کرد

 
 علت این اقدام از سوی مسئوالن این معاونت شهرداری، پایان برخی پروژه ها و کمبود بودجه –آسمان دیلی نيوز 
شهرهای دیگر برای کار به تهران آمده بودند هم اکنون بيکار شده و این کارگران که بطور عمده از . اعالم شده است

عالوه بر مشکالتی که برای خانواده هایشان در شهرستان ها به وجود آمده، خودشان نيز با مشکل معيشت رو به 
 .رو شده اند

 کارگران برای شرکت بيشتر این. آنها پيگير کار خود در شهرداری هستند اما تالششان تاکنون بی نتيجه بوده است
 .های زیر مجموعه معاونت خدمات شهری شهرداری کار می کردند

 
 در پی انفجار خط لوله گاز سرخس در هفشجان شهرکرد مردم عزای عمومی گرفتند

 
 . نفر اهل شهر هفشجان جان سپردند١۵در پی انفجار خط لوله گاز سرخس که چندی پيش رخ داد 

م آن به حرفه جوشکاری مشغولند و اکثر آنهادرخارج از استان روی خطوط هفشجان شهری است که اغلب مرد
 .لوله نفت و گاز کار ميکنند

 نفر از آنها قابل شناسایی بود و بقيه را براساس مشخصات ژنتيکی ٢ نفر در مرکز انفجار بودند و فقط جسد١۵این 
 . قطعی اعالم شده است نفر١۵شناسایی ميکنند البته هنوز اینکار انجام نشده ولی مرگ هر 

مردم این شهربعد از این حادثه عزادار شده واز اینکه مسئوالن عزای عمومی درشهر اعالم نکردند به شدت متاثر 
 .بودند

به گفته برادر یکی از کشته شدگان قرار است نامه ای به دفتر نماینده مجلس نوشته شود و خواستار آن شوند تا 
 .مقصر حادثه مشخص گردد
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 رشی از وضعيت اسفبار کارگران کارخانه ریسندگی کاشانگزا

 
 . ماه حقوق معوقه خود را طلب د ارند ٢۶ تا ٢٠ کارگران کارخانه ریسندگی کاشان بين : نوشتایران کارگر سایت 

عليرغم پيگيری ها و اعتراضات متوالی و بعضا روزانه این کارگران هيچ توجهی به خواسته های برحق این کارگران 
کارگران روزانه به شيوه های مختلف و در مقابل شرکت و یا ادارات مختلف ذیربط , شده و فراموش شده ميباشند ن

 .اعتراض ميکنند ولی هيچ مقامی هم به مشکالت آنها رسيدگی نميکند 
 . سنگ بنای کارخانه ریسندگی کاشان گذاشته شد که به نام نساجی شماره یک موسوم ميباشد ١٣١٣در سال 

 نيز کارخانه ریسندگی ١٣۵١يست سال بعد مجموعه ریسندگی شماره دوم کاشان درست شد و در سال ب
 .شماره سوم این مجمتع تاسيس شد

اکنون شرکت شماره یک و شماره دوم بصورت کامل تعطيل ,  کار گر داشت٧٠٠٠ تعداد ٨١این کارخانه در سال 
 هزار نفربازخرید و ۶ تا ۵ تا کنون بين ٨١ن مدت یعنی از سال شده و وسایل و دستگاه های آن فروخته شده و در ای

 .بازنشست و یا اخراج گردیده اند
, هزارمترپارچه ميباشد ۴٠در حال حاضر تنها مجموعه شماره سوم کار ميکند و ميزان توليد روزانه این کارخانه حدود 

مانده و به کار مشغول هستند که بعضا تا  نفر باقی ١١۵٠تا ١١٠٠ کارگر نساجی تنها ٧٠٠٠در این شرکت از کل 
 .ماه حقوق خود را طلب د ارند ٢۶

 . بازنشست شده اند تا کنون هيچ حقوق و سنوات خود را دریافت نکرده اند٨۴عالوه بر این کارگرانی که در سال 
 .کارگران این کارخانه در وضعيت معيشتی اسفناکی به سر ميبرند 

 
 ط ماموران شهرداریرشوه گيری از دستفروشان توس

 
برای اینکه بتوانم در کنار خيابان بساط خودم را پهن کنم باید به ”:  یکی از دستفروشان گفت –آژانس ایران خبر 

مبلغ این رشوه بنا به محل ومقدار مکانی که ! ماموران شهرداری که به صورتی علنی رشوه ميگيرند رشوه بدهم 
 !تومان متغير است۵٠٠٠٠هزار تومان تا١٠٠٠٠اشغال ميکنند متفاوت است و از 

 
 یک کارخانه توليد قطعات ریو تعطيل شد: بازهم بيکاری

 
 یک کارخانه واقع در قطب صنعتی شهرکرد که دو قطعه از خودرو ریو و پراید را توليد ميکرد به –آژانس ایران خبر 

 .صورت نيمه تعطيل در آمد
از قرار معلوم تحریم های کره باعث این ,  بر سر کار حاضر نشوندمسئوالن شرکت از کارگران خواسته اند تا فعال

 .تعطيلی شده است

 
 اخراج گسترده کارکنان وزارت کشور

 
 نفر از کارمندان باسابقه و قدیمی وزارت کشور 270 طبق اخبار رسيده به ندای سبز آزادی تعداد -ندای سبز آزادی

دارند و اغلب آنها رزمنده،جانباز،خانواده شهيد و دارای تحصيالت  سال سابقه در وزارت کشور را 29تا 20که بين 
 عاليه تا حد دکترا می باشند صرفا به دليل مخالفت ال دولت کودتا بالتکليف و در حال اخراج هستند

گفتنيست مسئولين وزارت کشور حکم اخراج و انتقال بعضی از آنها را صادر کرده اند و مابقی نيز در حال اخراج 
 ندهست

این پرسنل در ساختمان وزارت کشور در حال اعتراض به اقدامات غيرقانونی مدیران وزارت کشور هستند و اعالم 
نموده اند که در وزارت کشور اعم از وزیر،معاونين و مدیران کل همگی از سپاه آمده اند و هيچکدام کارمند وزارت 

 کشور نيستند
د از سپاه به وزارت کشور آمده اند و کارمندان وزارت کشور را اخراج می شایان ذکر است به پفته معترضين این افرا

 .کنند ،اینها مهمان وزارت کشور هستند اما صاحبخانه را از وزارت خانه بيرون می کنند
  سال سابقه دارند و جانباز و تحصيالت عالی دارند، در اختيار کارگزینی قرار گرفته اند29کارمندانی که بعضا 

مندان،اقدامات اخبر دولت را از جمله مهرورزی های آقای احمدی نژاد و آقای نجار و همکاران پاسدار ایشان این کار
 می دانند

گفتنيست اخراج این کارمندان بازتاب بسيار بدی عليه سپاه پاسداران در داخل وزارت کشور و حتی استانداریها و 
 .فرمانداریهای کشور داشته است
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 تكش به دليل عدم توانايي خريد آامپيوتر براي فرزندانشخودآشي يك پدر زحم

 
 5 ساله خود را از یک آپارتمان نيمه ساخت 48 یک مرد 89.6.25 صبح روز پنجشنبه –نوشت ایران کارگر سایت 

 .طبقه به پایين پرتاب کرد وآشته شد 
 بوده است)  ساله 10 ساله و یک دختر 16یک پسر ( از قرارمعلوم نامبرده دارای دو فرزند 

این مرد یک نامه از خود به جا گذاشته و علت خودکشی را ناتوانی در خرید یک کامپيوتر .به گفته یکی از نزدیکان 
 ساعت کار ميکنم و همواره بدهکارم 12وی در این نامه یاد اور شده وقتی در روز .برای فرزندانش اعالم کرده است 

 . نباشم ادامه زندگی برایم بی معنی می باشدو قادر نيستم در مقابل فرزندانم شرمنده

 
 سوختگي چهار آارگر ساختماني در یك ساختمان پنج طبقه

 
 دقيقه شب 22:04این حادثه ساعت  :  آمده است 89 شهریور 28 ایلنا در–به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران 

 را به 71 نشانی، آتش نشانان ایستگاه  آتش نشانی اطالع داده شد و ستاد فرماندهی آتش125گذشته به سامانه 
 .سوی محل حادثه در خيابان مدنی، خيابان زینال زاده اعزام آرد

اتاق کارگری در یک ساختمان در حال ساخت شب گذشته در اثر نشت گاز از کپسول پيک نيکی آتش گرفت و 
 چهار کارگر دچار

 آتش نشانی اطالع داده 125 گذشته به سامانه  دقيقه شب22:04به گزارش خبرگزاري ايلنا، این حادثه ساعت 
 را به سوی محل حادثه در خيابان مدنی، خيابان 71شد و ستاد فرماندهی آتش نشانی، آتش نشانان ایستگاه 

 .زینال زاده اعزام آرد
ه در محل مورد نظر مشاهده شد اتاق آارگری یك ساختمان پنج طبق: رضا مهرورز فرمانده همراه آتش نشانان گفت

 .در حال ساخت شعله ور است
؛ در این آتش سوزی .آتش نشانان با استفاده از آب منبع خودرو های آتش نشانی به سرعت آتش را خاموش آردند

چهار آارگر آه در این اتاق در حال استراحت بودند، دچار سوختگی شدند آه با آمبوالنس اورژانس به مرآز درمانی 
 .انتقال یافتند

  کشور تعطيل است نيمی از صنايع

يک عضو کميسيون امنيت ملی مجلس مي گويد که امروز دست کم : شریور آمده است 28در تاریخ مردمک سایت 
 درصد صنايع نساجی تعطيل 90 درصد صنايع کشور تعطيل يا غيرفعال است و بيش از همه، 50به صورت ميانگين، 

 . است
س در گفت و گو با روزنامه مردم ساالري، به طور نمونه به حسين نقوي حسيني، نماينده مردم ورامين در مجل

کارخانه های شهرک صنعتی عباس آباد يا شهرک صنعتی علي آباد يا چرم شهر که يکی از شهرک های مهم استان 
 .  درصد روبه رو شده اند50ی زير تهران است اشاره کرد و گفت که اين شهرک های صنعتی با رکود کار

 باور است که روح حاکم بر هيئت دولت، روح اولويت دادن به تنظيم بازار است که با واردات بي رويه آقای نقوی براين
 .  اقتصاد و اشتغال کشور شده استموجب زيان

وی که به تازگی از وزير بازرگانی درباره واردات بي رويه پرسش هايی را در مجلس مطرح کرده، تاکيد مي کند که 
ردات بي رويه مسئول است و هشدار مي دهد تا زمانی که روح حاکم بر هيئت دولت اولويت هيئت دولت در برابر وا

 .  اين فضای يک جانبه انجام بدهددادن به تنظيم بازار باشد، مقاومت يک وزير سودی ندارد و کاری نمي تواند در
وشت بازار را تنظيم کنيد اما در ممکن است امروز بتوانيد با واردات گ«وی به وزارت بازرگانی و دولت هشدار داده 

بلند مدت چه کار مي خواهيد بکنيد؟ آيا مي خواهيد همه منابع کشور را بدهيد و مواد غذايی وارد کنيد؟ پس 
 سرمايه در کشور ما چه استقالل کشور چه مي شود؟ شعارهای خودکفايی اوايل انقالب چه مي شود؟ گردش

 » مي شود؟
 بايد به تفکر حمايت از توليدات داخلی بازگردد و تنظيم بازار را در بلند مدت تضمين به عقيده وی وزارت بازرگانی

اين نماينده مجلس درعين حال هشدار داد که اگر دولت همچنان نسبت به توليد بي توجه باشد، دربرابر اين . کند
 . د که در درازمدت زيان مي بينندسياست مي ايستد زيرا معتقد است که اين مردم هستن

اين عضو کميسيون امنيت ملی مجلس خطاب به وزير بازرگانی هشدار داد اگر طراحان سوال از وزير بازرگانی 
احساس کنند که تغييری در رفتار وی صورت نگرفته، بي شک مهدی غضنفری کارت زرد دوم و سوم را هم خواهد 

 . اردات بي رويه را دنبال نکند وگرفت و در نتيجه فردی جايگزين وی خواهد شد که اين قبيل سياست های
 » خد، يکی برعکس و بقيه ثابت استچرخ  اقتصاد يکی رو به جلو مي چر«

از سوی ديگر، محمدرضا سبزعليپور، رئيس مرکز تجارت جهانی ايران در گفت وگو با خبرگزاری ايلنا به مسئوالن 
اری روز به روز قوانين و تعرفه ها، اقتصاد ايران هشدار مي دهد که با باز و بسته آردن درهای وارداتی کشور و دستک

 . مان تجارت جهانی دورتر مي کنندرا از ورود به دهکده جهانی تجارت و پيوستن به ساز
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به دليل نبود قوانين مدون و صدور دستورات شل کن سفت کن، اقتصاد و : رئيس مرکز تجارت جهانی ايران مي گويد
 . مر موجب فرار سرمايه ها مي شودا نشده و سروسامان نخواهد گرفت و اين اتجارت خارجی ايران هيچ گاه شکوف

اگر تحريم ها و مشکالت تحميل شده از خارج ما را از پا در نياورد مطمئنا ناهماهنگی «وی براين باور است که 
 . » کشور را دچار مشکل خواهد آردمسئوالن و اختالفات آنها با هم،

 سال از پايان جنگ هشت ساله ايران و عراق، اقتصاد ما هنوز پله های 20ذشت بيش از آقای عليپور مي گويد با گ
اول ترقی را طی مي کند و هيچ زمان و برنامه مدونی برای رشد و شکوفائی آن ترسيم نشده است، درحالی که 

روی آورد و کشور چين کمونيست با آن وضعيت بسته و عقب ماندگی سياسی و اقتصادي، به آزادسازی اقتصاد 
 .  جهان را در دست خود گرفته استچند سالي  است که نبض اقتصادی

هم اکنون چه کسی و يا وزارتخانه وسازمانی متولی سر و سامان دادن «آقای عليپورهمچنين از دولت پرسيده 
 . ران استد ايو تاکيد کرده که حتی خود دولت هم نمي داند که چه دستگاهی متولی اقتصا» اقتصاد ايران است؟

آقای عليپور مي گويد که در اين شرايط نمايندگان مجلس نيز از اين وضعيت خسته شده و به تصويب قوانين 
 . ا سخت تر و پيچيده تر کرده استمقطعی و روزمره اکتفا مي کنند که همين امر، فعاليت های اقتصادی ر

برخی از آنها در جمعه گذشته از تريبون . ته استانتقادها از وضعيت اقتصادی ايران طی ماه های گذشته باال گرف
اين انتقادها زمانی مطرح مي شود که چهارمين دور تحريم های . نماز جمعه در برخی شهرهای ايران نيز عنوان شد
با اين همه آيت اهللا خامنه اي، رهبر جمهوری اسالمی همواره . بين المللی عليه ايران نيز چندی است که آغاز شده

 . شده است» اقتصاد مقاومتی«د يک ت پشتيبانی کرده ولی خواهان ايجااز دول
. شوند» متحد«رهبر ايران پيشتر و در پی انتقادهای کم سابقه اصولگرايان از دولت دهم، دستور داده بود که همه 

مشهور آنها مانند برخی از چهره های . از آن زمان تا کنون اصولگرايان همچنان به انتقادها از دولت ادامه داده اند
 .قانون شکني های محمود احمدي نژاد تبديل به امری متداوم شده است: احمد توکلی اخيرا گفت

 ذبح بيمه آارگران ساختمانى در مقابل شهرداري ها 

بهانه ايجاد تامين اجتماعی در ايران :  :  آمده است 89 شهریور 28 ایلنا در–به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران 
اعالميه های منتشره در دوران مشروطه نشان مي دهد که در . ای قشر کارگر را کارگران ساختمانی ايجاد کردندبر

همان زمان هم گروه ها و افراد بسياری به دنبال ايجاد آرامش منشعب از بيمه برای اين دسته از کارگران بودند، اما 
ه با گذشت بيش از يک قرن، بانيان تامين سوال اصلی اينجاست که چه علل و عواملی سبب شده است ک

 . اجتماعی خود از حداقل های الزم برای يک زندگی آبرومند محروم باشند
آمار منتشره از سوی مراجع و مراکزی چون تامين اجتماعی و وزارت کار به خوبی نشان مي دهد که بيشترين 

ه بر اثر سقوط از داربست، افتادن اجسام و اشيا و کارگرانی ک. حوادث کار برای کارگران ساختمانی اتفاق مي افتد
ساير حوادث کار، يا جان خود را از دست مي دهند يا اين که به دليل نقص عضو، برای مدتی که گاه تا پايان عمر 

جالب تر اين که خانواده های همين دسته از کارگران، . طول مي کشد، توانايی کار و امرار معاش را از دست مي دهند
 از نقص عضو و يا مرگ، از هيچ حمايت قانونی بهره نمي برند و بايد چشم به دستان نهادهايی چون کميته پس

 . امداد بدوزند که تا پايان عمر به آنها صدقه دهند
روز جهانی کارگر يا همان يازدهم ارديبهشت امسال با هدف حمايت از همين کارگران، در ايران به نام کارگران 

قرار بود تا در اين روز و همچنين روزهای پيش از آن که به نام هفته کارگر شناخته شده .  گذاری شدساختمانی نام
است، کارگران يک صدا از کارگر ساختمانی حمايت کنند تا مسووالن را وادار به انجام خواسته ای کنند که 

موضوع البته آنچنان که . تاده استسال هاست با بي توجهي، خانواده های بسياری را شب ها گرسنه به بالين فرس
رئيس جمهور دستور اجرای قانون بيمه کارگران ساختمانی را داد و وزير رفاه و . کارگران مي خواستند پيش رفت

تامين اجتماعی که هم آن روزها و هم امروز، مشغله تغيير مديران تامين اجتماعی وی را از موضوع رفاه کارگران 
 که بزودی همه کارگران ساختمانی آن گونه که مجلس خواسته است، بيمه خواهند بازداشته است، وعده داد

 . کارگران پيروزمندانه و اميدوار به خانه ها بازگشتند، اما اين تازه اول راه بود. شد
در اين مدت کارفرمايان بخش ساختمان يا همان .  ماه از دستور رئيس جمهور و وعده محصولی گذشته است4

 برابر کردن نرخ بيمه 30وش های سابق جنجال ها درست کردند که اجرای اين قانون و آنچه آنها بساز و بفر
البته خارج از جنجال های رسانه اي، البي های قدرتمند . مي ناميدند، بخش ساختمان و مسکن را فلج خواهد کرد

ارتباط هميشگی .  بودندشوراهای شهرها نخستين اهداف اين دسته برای البي گری. اين دسته هم شروع شد
اين کارفرمايان با شهرداري ها که برای اخذ مجوزها، به ارتباطی هميشگی بدل شده است، سبب شد تا به 

 . سرعت اين مذاکرات و تعامل ها جواب دهد و بار ديگر بيمه کارگران ساختماني، به محاق و بايگانی سپرده شود
درصد به يک درصد کاهش يافت تا شايد کارفرمايان به 4ع شده از حق بيمه های وض. مجلس البته وارد موضوع شد

قانون تن دهند اما سنبه پرزورتر از آن بود که گمان مي رفت و با وجود گذشت قريب يک ماه از مصوبه جديد، هنوز 
 . چيزی ابالغ نشده است و طرفه اين که هنوز کارگران معلق روی داربست مانده اند

اين موضوع «: رئيس شورای عالی استان ها به صراحت از آن پرده برمي دارد. ان نيستصورت مساله چندان پنه
در . يكى از داليلى است آه سبب مي شود بودجه شهرداري ها به علت صدور پروانه آمتر طبق برنامه محقق نشود

اين رقم در  درصد بودجه پيش بينى محقق شده است و 62شهر تهران آه وضعيت نسبتا خوبى حاآم است تنها 
در «: چمران البته مي خواهد دل کارگران را هم به دست آورد» .بسيارى از شهرهاى ما چهل درصد بوده است

شرايط آنونى افزايش بهاى بيمه آارگران ساختمانى نه تنها به نفع آنان نيست بلكه به سود و منفعت بيمه گران 
 شد بيمه آارگران ساختمانى مسكوت بماند آه البته مصوبه اى داشتيم آه براساس آن به دولت پيشنهاد. است

همانند وضعيت قبلى در حال اجراست و در جلسات هيات دولت نيز خواستيم تا اصالحاتى را در اين زمينه انجام 
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 » .گيرد
بيمه کارگران . البته نبايد به بخش دوم چندان توجهی کرد، چرا که داليل در همان بخش نخست آمده است

درآمدهايی که با . معادل کاهش سود بسازوبفروش ها و احتماال کاهش درآمدهای شهرداري ها استساختمانی 
 درصدی عوارض، حق دفع پسماند و هزاران عوارض ديگر، همچنان برای شهرداري ها ناکافی 50 تا 25وجود افزايش 

 . مي نمايد
و کرامت انسان ها برای آنها مهم است يا عزت . مسووالن بايد يک بار و برای هميشه تکليف خود را مشخص کنند

 .سودی که قرار است نصيب نهادهای متبوعشان شود

  درصدی۵٠جوان ایرانی و نرخ بيکاری 

 
امام جمعه قم از افزایش نرخ بيکاری و ناکامی  : شهریور آمده است 28به گزارش رادیو دویچه وله آلمان در تاریخ 
وی شيوه آمارگيری از بيکاران را نادرست خواند و گفت بازخریدی ها از قلم . مسئوالن در حل این مشکل انتقاد کرد

 . درصد است۵٠یک کارشناس می گوید نرخ واقعی بيکاری جوانان حدود . می افتند
آیت اهللا امينی در نماز جمعه قم گفته اکثر جوانان ایرانی با مشکل بيکاری مواجه اند و گروهی به قصد گرفتن توصيه 

آیت اهللا امينی با انتقاد از روش آمارگيری از بيکاران، تاکيد کرده که آمارهای واقعی . ن کار نزد وی می روندبرای یافت
 .نگران  کننده اند

سعيد مدنی، جامعه شناس و پژوهشگر اجتماعی در گفت وگو با دویچه وله با اشاره به تعریف حداقلی مرکز آمار 
 . اساس هنجارهای متداول را در حد بحران ارزیابی می کندایران از اشتغال، نرخ واقعی بيکاری بر

آخرین آماری . خطيب نماز جمعه قم گفته که بهتر است آمار بيکاری را اعالم نکند تا مردم نگران نشوند: دویچه وله
 که شما در اختيار دارید چقدر نگران کننده و تامل برانگيز است؟

مطابق تعریف مرکز آمار ایران، . کاری باید تعریف اشتغال را ارائه دهيمقبل از صحبت در مورد آمار بي: سعيد مدنی
دولت با این تعریف اعالم کرده . شاغل کسی است که حداقل دو ساعت در هفته قبل از آمارگيری کار کرده باشد

 اشتغال، تامين اگر تعریف. اما با تعریف دیگر، این نرخ تغيير فاحش می کند.  درصد است١۴که نرخ بيکاری در ایران 
 .درآمد کافی باشد، دو ساعت کارهفتگی معنایی ندارد

البته این ميانگين .  درصد برآورد می کنند٣٠ تا ٢۵بسياری صاحب نظران، ميانگين نرخ بيکاری در ایران را چيزی بين 
خ بيکاری آمار رسمی دولتی که متکی بر حداقل دو ساعت کار هفتگی است، نر. نرخ بيکاری در کل جامعه است

اگر استاندارد تعریف اشتغال را باال ببریم، خواهيم .  درصد عنوان می کند٣٠ تا ٢۵ سال را ٢٩ تا ١۵ميان گروه سنی 
به همين دليل است که این موج نگرانی در .  درصد هم خواهد رسيد۵٠دید که نرخ بيکاری در جوانان به نزدیک 

 .سطوح مختلف جامعه ایران دیده می شود
 دیگر مسئله تعدیل نيرو در بنگاه های صنعتی و توليدی مطرح است که ناشی از تحریم ها و مشکالت از طرف

آیا بازخرید شدن افراد یا کم شدن ساعات کار شاغالن باید در تعریف اشتغال مورد نظر قرار . اقتصادی داخلی است
 گيرد و در نتيجه نرخ بيکاری را تحت شعاع قرار دهد؟

تا سال گذشته، سياست عمومی . ط جدیدی در جامعه ایران بر اثر تحریم ها ایجاد شده استبه طور قطع شرای
ما تنها در سال های پایانی .  درصد برسد٢،٧دولت اثرگذار بود که موجب شد نرخ سرمایه گذاری در ایران به حدود 

د که ناشی از نحریم هاست، اما با توجه به شرایط جدی. جنگ بود که به این نرخ پایين سرمایه گذاری رسيدیم
 .وضعيت به مراتب بدتر خواهد شد

بسياری از مراکز توليدی به دليل نداشتن مواد اوليه به تدریج ساعت کار فعال خود را کاهش می دهند و مراکز دیگر 
. و بيشتر شودانتظار می رود نرخ بيکاری با شدت گرفتن تحریم ها و بروز آثار واقعی آنها بيشتر . تعدیل نيرو می کنند

. به همين دليل ست که بسياری کسان که در جریان نتایج واقعی تشدید تحریم ها هستند، ابراز نگرانی کرده اند
یکی دیگر از نمودهای شرایط . دیدیم که آقای رفسنجانی در اجالس خبرگان بر جدی گرفتن تحریم ها تاکيد کرد

وابيدن آن می تواند وضعيت بيکاری را به مراتب بدتر از حال موجود، رکود در صنایع خودروسازی ایران است که خ
 .حاضر بکند

و فکر می کنيد عنوان شدن موضوع بيکاری از تربيون نمازجمعه و از سوی علمای دینی ناشی از همين احساس 
 خطر است؟

خ بيکاری اضافه باید تاکيد کنم که حتی در صورت نبودن تحریم ها نيز به دليل سياست های غلط دولت، نر! قطعا
اما اینک با تشدید تحریم ها همه نگرانند که بحران بيکاری به نقطه پيچ برسد و مشکالت جدی اقتصادی و . می شد

داشتن شغل تنها به معنای داشتن درآمد نيست، بلکه احساس مفيد بودن، احساس امنيت و . اجتماعی ایجاد کند
مطالعات مختلف روی آسيب های اجتماعی مانند اعتياد .  مهم استاثرگذاری اجتماعی در محيط پيرامون نيز بسيار

نشان می د هد که افزایش بيکاری یکی از عوامل مهم در تمایل به بزه، اعتياد و گرایش های دیگری است که 
 .می تواند جامعه را با عوارض بسيار حادی روبرو کند

 مهيندخت مصباح: مصاحبه گر
 بهمن مهرداد: تحریریه

 کی از کارکنان شرکت واحد با اتهامات واهی اخراج ي
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غالمرضا جوادی يکی از کارکنان شرکت اتوبوسرانی تهران و :  شهریور آمده است 28از ایران بنابه گزارشات رسيده 
 . ه پروسه حقوقی از کار اخراج شد سال سابقه کار با اتهامات واهی و بدون طی هرگون20حومه با 

 مشغول به کار بود او در 2 سال سابقه کار است که در تعميرگاه سامانه 20له ودارای  سا45آقای غالمرضا جوادی 
ولی نسبت به .طی اين مدت بنابه گفته خود و همکارانش با جديت و تالش زياد کار خود را پيش می برده است

 . رايط ضد کارگری حاکم معترض بودش
 وزارت اطالعات در شرکت اتوبوسرانی تهران می مرشدلو يکی از اعضای حراست شرکت واحد که شعبه ای از

باشد با نسبت دادن اتهامات واهی او را نزد سرگرد پاسدار يحيی عظيمی رئيس کميته انظباطی مرکز می 
 . بلی او را از کار اخراج می کنداين فرد بدون اخطار ق. فرستد

ت به اين عمل غير قانونی به اداره کار آقای غالمرضا جوادی اول تيرماه از شرکت واحد اخراج می شود او نسب
 شهريور هيئت تشخيص اداره کار اتهامات واهی رئيس کميته انضباطی سرگرد پاسدار 16شکايت می کند و روز 

ر ناراحتی قلبی و عصبی می آقای جوادی دچا.يحيی عظيمی را رد می کند و با برگشت به کار او موافقت می کند
 . باشد

ميته انظباطی درسرکوب، ايجاد محيطی خفقان آور ، دستگيري،پرونده سازی و اخراج حراست شرکت واحد و ک
کارگران نقش فعالی دارند و اعضای اين دو نهاد سرکوبگر مورد نفرت کارگران شرکت اتوبوسرانی تهران و حومه می 

 .باشند

 پيشنهاد باز پس گيرى مالكيت پااليشگاه ها اين هفته بررسى مي شود 

 
 وزارت نفت پيشنهادات خود را براى  :  آمده است 89 شهریور 28 ایلنا در –خبرگزاری دولتی کار ایران به گزارش 

 . تغيير روند واگذارى پااليشگاه هاى آشور به هيات واگذاري ها ارائه داده است
مشكالتى را براى روند فعلى واگذاري ها دير يا زود : منصورخسروى ضمن اعالم مطلب فوق درگفت وگو با ايلنا افزود

واحدهاى واگذار شده ايجاد خواهد آرد از اين رو ما پيشنهادات جديدى را براى واگذارى پااليشگاه آماده آرده و به 
 . هيات واگذاري ها ارائه داده ايم

 و برنامه ريزی صنايع پايين دستی وزارت نفت در خصوص جزييات اين پيشنهاد 44مدير کل اجرای سياست های اصل 
اين در . درصد سهام تمامى پااليشگاه هاى موجود در قالب سهام عدالت واگذار شده است40در حال حاضر : تگف

حالى است آه اين اقدام مي تواند مشكالتى را براى سرمايه گذاري هاى آتى توسط پااليشگاه هايى آه طرح هاى 
 . توسعه اى دارند ايجاد آند

اگذار مي شود و همين امر مي تواند در سرمايه گذاري هاى آتى اخالل سهام عدالت با هدف آسب سود و: او گفت
 . ايجاد آند

وزارت نفت خواستار آن شده است آه سه پااليشگاه به صورت صد در صدى به سهام عدالت و : خسروى ادامه داد
ام صد در صدى رد ديون واگذار شود و اگر قرار است پااليشگاهى به بخش خصوصى نيز فروخته شود حتما اين اقد

 . صورت گيرد
درصد سهام پااليشگاه ها در قالب سهام عدالت واگذار شده و قرار 40در حال حاضر : او در توضيح اين مطلب افزود

بدون .  درصد نيز در اختيار دولت بماند20 درصد سهام اين پااليشگاه ها به بخش خصوصى واگذار شود و 40است 
حال آن آه اگر پااليشگاه ها به صورت صد در صدى به . نده مشكل ساز شودترديد اين ترآيب مي تواند در آي

بخش خصوصى يا سهام عدالت واگذار شده و يا حتى صد در صدى در مالكيت دولت باقى بماند مشكلى پيش 
 درصد سهام 20 اتخاذ شده است 44به موجب تصميماتى آه در راستاى اجرايى شدن تفسيراصل . نخواهد آمد
 . ه هاى نفتى بايد در اختيار دولت قرار گيرد و باقى اين سهام به بخش خصوصى و غير دولتى فروخته شودپااليشگا

قرار است پااليشگاه هايى آه طرح هاى توسعه اى دارند از شمول واگذارى در قالب سهام عدالت : خسروى گفت
 . مستثنى شوند

اگر اين : ه در قالب سهام عدالت چيست، گفتدرصدى واگذار شد40او در جواب اين پرسش آه تكليف سهام 
پيشنهاد پذيرفته شود حتما سهام اين پااليشگاه ها دوباره به وزارت نفت بازگردانده شده و در قالب ديگرى عمليات 

 . واگذارى صورت مي گيرد
: ست، گفتاو با شاره به اين آه بازنگرى پيشنهادات در اين حوزه در دستور آار هفته جارى هيات واگذارى ا

پيشنهادات جديد تنها پااليشگاه هاى نفتى را تحت پوشش قرار مي دهد و در اين سر فصل براى پااليشگاه هاى 
 . گازى پيشنهادى تدارك ديده نشده است

گفته مي شود برخى آارشناسان هدف از اين تغيير در برنامه واگذارى را به برنامه دولت براى مقابله با تحريم هاى 
تحريم فروش بنزين به ايران در هفته هاى اخير سبب شد برنامه ضربتى توليد بنزين از . رتبط مي دانندبنزينى م

 .واحدهاى پتروشيمى در دستور آار قرار گيرد

  کارگر در يکماه کشته شدند؛ کسی پاسخگوی بازماندگان نيست ٩

يک فعال کارگری مي گويد باگذشت  : ت  آمده اس89 شهریور 29 ایلنا در –به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران 
نزديک به چهل روز از کشته شدن پنچ کارگر در جريان حادثه انفجار پتروشيمی پرديس هنوز مسووالن اين 

 .  نشده اندحوادث مشخص
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اين درحالي است که در همين يک هفته گذشته شاهد کشته : مازيار گيالني نژاد در گفتگو باخبرنگار ايلنا افزود
 .  مشهد بوده ايم- لوله گاز سرخسهار کارگران ديگر در حادثه انفجار خطشدن ج

بعوان مثال بايد : وی بايادآوری اينکه بايد پاسخگوی خانواده کارگران قربانی شده در حوادث اخير بود؛ گفت
ايمنی انفجار مشخص شود که چگونه در بزرگترين مجتمع توليدی آمونياک خاور ميانه در اثر ازکار افتادن فيوزهای 

  .روی مي دهد و گروهی از کارگران کشته مي شوند
بجاست مسووالن مربوطه اعالم کنند که برای مشخص شدن داليل و عوامل اين حادثه : اين فعال کارگری گفت

 .  اندچه اقداماتی کرده اند و تاکنون از خانواده هايی داغديده چه حمايت هايی به عمل آورده
ار برخورد قانونی با مسببينی شد که خواسته يا ناخواسته باعث وقوع چنين حوادثی گيالنی نژاد خواست

  .شده اند
با يادآوری درسالهای گذشته حوادث مشابهی در معادن زغال سنگ و کارخانه  شازند : اين فعال کارگری گفت

  .اراک روی داده است؛ در تمامی اين حوادث اين کارگران بودند که قربانی شدند
صرفه نظر از اين حوادث هر روز شاهد وقوع حوادث کار در کارگاه های ساختمانی هستيم بطوری که : افزودوی 

 . دث حين کار مي شوندهمواره درگزارش های ساالنه از کارگران ساختمانی به عنوان بزرگترين گروه قربانيان حوا
نی ديگر بر اثر وقوع حادثه ای در منطقه شهر  کارگر ساختما٢تنها در هفته گذشته : اين فعال کارگری يادآور شد

 .  دست دادندزيبا جان خود را از
اين درشرايطی است که در نتيجه اعتراض های گروه های ذی نفوذ هنوز تکليف قانون بيمه : گيالنی نژاد گفت

 . اجباری کارگران ساختمانی مشخص نيست
 

نتظام، از ايران برای جايزه کانديداتوری بهاره هدايت، منصور اسانلو و عباس اميرا
  ساخاروف

تعدادی از اعضای پارلمان اروپا در نامه ای به اعضای :  شهریور می نویسد 29 در تاریخ دانشجونيوزسایت 
کميسيون امور خارجه و توسعه اين پارلمان، سه تن ازندانيان سياسی در داخل ايران را به عنوان کانديد برای 

 . عنوان کردند" خاروف ساجايزه ساليانه"دريافت 
بهاره هدايت، منصور اسانلو و عباس اميرانتظام، سه نفری هستند که از آنها به عنوان نامزد برای دريافت اين 

ما باور داريم که خصوصا در اين سال : " اعضای پارلمان اروپا در اين باره مينويسند. جايزه نام برده شده است
به کسی يا کسانی که نماد مقاومت و " جايزه ساخاروف"واهد بود اگر دهشتناک برای مردم ايران، مناسب خ

صدها نام می توانند برای اين . ايستادگي، تالش برای حقوق بشر و آرمان های دموکراتيک هستند، اعطا شود
ه نگار روزنام(، احمد زيدآبادی )روزنامه نگار زندانی(کيوان صميمی : از آن جمله اند؛ آقايان. جايزه نامزد شوند

، محمد صديق )روزنامه نگار زندانی(، بهمن احمدی امويی )روزنامه نگار زندانی(، عيسی سحرخيز )زندانی
: و خانم ها) از رهبران زندانی جنبش دانشجويی(، عبداهللا مومنی )فعال حقوق بشر در کردستان ايران(کبودوند 

  )."روزنامه نگار(و ژيال بنی يعقوب ) ارروزنامه نگ(، هنگامه شهيدی )فعال حقوق بشر(شيوا نظرآهاری 
سپس در ادامه اين نامه علت انتخاب بهاره هدايت، منصور اسانلو و عباس اميرانتظام، به عنوان نامزد برای 

 . ، نمايندگی سه نسل متنوع و متعهد ايران ذکر شده است٢٠١٠جايزه ساخارف در سال 
 های همبستگی آميزی است که اتحاديه اروپا آن را سازمان جايزه ساليانه ساخاروف، به عنوان يکی از حرکت

 پايه گذاری شده و تا کنون هيچ ايرانی موفق ١٩٨٨است، از سال " آزادی انديشه"اين جايزه که برای . می دهد
  .به دريافت آن نشده است

در : "ته آماده استدر اين نامه درباره شرايط حقوق بشر در ايران، بعد از انتخابات رياست جمهوری سال گذش
اعتراض هايی که در پی انتخابات اخير صورت گرفت، بيش از صد نفر در خيابان ها به دست نيروهای امنيتی 

از آن زمان تا به امروز، هزاران نفر دستگير شدند و صدها نفر در دادگاه های نمايشی و . ايران کشته شدند
در حالی که بسياری ديگر بدون اينکه . محکوميت قرار گرفتندمحاکمه هايی ناعادالنه بدون مدرک مورد اتهام و 

صدها زندانی در معرض شکنجه، تجاوز و ديگر رفتارهای . هيچ روند قانونی دنبال شود، به زندان انداخته شدند
از سوی ديگر در حالی که حاميان مخالفين و فعالين مدنی تحت نظر دائم . غير انسانی و تحقير آميز قرار گرفتند

اين موارد نقض . قرار گرفته اند، رژيم ايران از تمامی ابزارش برای مرعوب کردن و ترساندن مردم استفاده می کند
  ."حقوق بشر به وضعيت بسيار سخت گذشته اضافه می شوند

نگارندگان نامه مذکور در ادامه به اخبار نگران کننده مبنی بر افزايش شديد سرکوب فعالين سياسی و مدنی در 
آن ها به حمايت و دلگرمی کسانی که خارج از ايران به ارزش های جهانی : "يران اشاره ميکنند و مينويسندا

جغرافيايی -حقوق بشر باور داشته و کسانی که به بهره مندی همگان از آن حقوق، فارغ از مرزهای سياسی
زمان دهی شده و از سوی ديگر قوانينی پارلمان اروپا با توجه به مذاکرات، بحث های سا. معتقدند، احتياج دارند

  . "که تصويب کرده مسلما می تواند از مدافعان حقوق بشر و دموکراسی به حساب آيد
در اين نامه همچنين به شرح مختصری از بيوگرافی سه نامزد انتخاب شده، پرداخته شده است که در پی 

  :ميايد
زمان شاه تا به امروز برای ارزشهای آزاديخواهانه و حقوق  ساله، فردی است که از ٧٧آقای عباس اميرانتظام؛ 

وی سی امين سال حبسش را به عنوان زندانی آگاهی و وجدان ) ٢٠١٠(امسال . بشر مبارزه کرده و می کند
  .اميرانتظام قديمی ترين زندانی سياسی ايران است. سپری می کند

ازداشت در زندان و حبس خانگی را از سر بگذراند؛ شهامت و شجاعت اخالقی که او را ياری کرد تا سی سال ب
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ِ                                                            سازگاری و انعطاف پذيری ای که هر سازش  ناسازگار با عدالت و آزادگی را رد کرد؛ و حس از خودگذشتگی و                                     
فدا ساختن زندگی خانوادگی و شخصي، همگی شهادت از قابليت های استثنايی آقای امير انتظام می دهند 

 .  ديدگاه سياسي، بر انگيخته است، در داخل و خارج کشور فارغ از هرکه احترام همه ايرانيان
 ٢٠او بيش از .  ساله، مشهورترين نماد جنبش مستقل سنديکای کارگری ايران است۵١آقای منصور اسانلو؛ 

 در حبس ٢٠٠٧وی از سال . سال سابقه در جهت آزادی فعاليت های سنديکايی و گفت و گوی اجتماعی دارد
يادآور می شود که اسانلو در زندان مورد شکنجه قرار گرفت و . يرا نيز حکم حبسش تمديد شده استاست و اخ

  .از خدمات پزشکی محروم بود
فداکاری آقای اسانلو نسبت به شرايط کاری همکارانش، عزمش برای مقاومت در مقابل ارعاب و تهديد، و 

يتی بر خانواده اش، نه تنها موجب شگفتی و شجاعتش در مواجهه با شکنجه و فشار شديد نيروهای امن
سراسر جهان تحسين در ميان سنديکاليست ها و جامعه ايران شده، بلکه مورد تحسين حاميان حقوق بشر در 

 . نيز قرار گرفته است
 ساله، يکی از رهبران بزرگ ترين سازمان دانشجويی ايران، مدافع خستگی ناپذير حقوق ٢٩خانم بهاره هدايت؛ 

برای . مسالمت آميز و دموکراتيک است) تظاهرات(به ويژه حقوق زنان، و از حاميان سرسخت حق اعتراض بشر 
 .  است سال از دوران جوانی اش در زندان شده٩٫۵دفاع از اين ارزش ها، او محکوم به صرف 

 جامعه، عزمش برای تعهد راسخ او به آزادی انديشه و بيان، تالشش برای ترويج حقوق برابر زنان در آموزش و در
پيشبرد ارزش های دموکراتيک از طرق مسالمت آميز و شجاعتش در مواجهه با خشونت و ارعاب، از خانم 

 . اخته استهدايت نمادی از اميد به آينده و الهام بخش نسل جوان ايران س
 به ويژه جوانان که .مردم ايران چشم به اتحاديه اروپا برای حمايت از مبارزات شان در راه حقوق بشر دارند

ما باور داريم که اختصاص جايزه . نيازمند عالمت و نشانه ای هستند تا به ايشان يادآور شود که تنها نيستند
ساخاروف به کانديداهای مذکور، تجلی و مبين حمايت صريح و پر قدرت نمايندگان منتخب مردم اروپا از مردم 

 .ايران خواهد بود

 غل ديگری هستند واردکنندگان ميوه از مشا

رئيس اتحاديه فروشندگان ميوه و سبزی تهران :  شهریور گزارش می دهد 29در تاریخ مهر خبرگزاری دولتی 
برخی از واردکنندگان که در مشاغل ديگری فعال هستند، واردات ميوه را انجام مي دهند و حتی قيمتها را : گفت

 .  با نرخ خودشان تعيين مي کنندهم در بازار
 محصول کشاورزی را کاذب دانست و 49 مهاجران در گفتگو با مهر گرانی ميوه پس از ممنوعيت واردات حسين
بخشی از اين واردات در بازار ميوه چندان تاثير گذار نبود و تنها برای تامين نياز بازار واردات موز به کشور : گفت

 . ضروری به نظر می رسد
 بااليی انجام می شود و اگر برای ميزان ضايعات ميوه راهکارهايی درنظر توليد ميوه در ايران در سطح: وی افزود

  .گرفته شود حتی در تامين موز هم بخش زيادی از مشکالت برطرف خواهد شد
برخی از واردکنندگان : مهاجران به سوء استفاده برخی وارد کنندگان از بازار ميوه در اين سالها اشاره کرد و گفت

 فعال هستند واردات ميوه را انجام می دهند و حتی قيمتها را هم در بازار با نرخ خودشان که در مشاغل ديگری
 تومان رسيده است در حالی که بايد کمتر از يکهزار تومان 1350تعيين می کنند؛ مانند موز که امروز قيمت آن به 

  .باشد
 از واردات در زمانی انجام می شود که رئيس اتحاديه فروشندگان ميوه وسبزی تهران با بيان اينکه بخش زيادی

فصل توليد و عرضه مرکبات از پاييز آغاز و تا اوايل بهار ادامه دارد : بازار نيازی به آن ميوه ها ندارد، خاطر نشان کرد
در حالی که از ارديبهشت ماه به بعد شاهد واردات مرکبات از کشورهای ديگر هستيم که اغلب نيز کيفيت 

  .به طور کلی در اين دوره بازار نيازی به مرکبات ندارد و در بازار با استقبال نيز مواجه نمی شودخوبی ندارند و 
 يت با مديريت واردات متفاوت است ممنوع

در همين حال، نايب رئيس خانه کشاورز نيز در گفتگو با مهر درباره افزايش قيمت محصوالت کشاورزی در بازار 
از آنجايی که واردات کاالهای ممنوع شده برای کشور ضروری :  کاال گفت قلم49پس از ممنوعيت واردات 

نيست، جهش قيمت نيز وجود ندارد و ممنوع شدن واردات برخی کاالها با مديريت واردات متفاوت است چرا که 
 . کاالهايی که توليد داخلی برای آنها مزيت ندارد، همچنان وارد می شود

فزايش قيمتهای بازار را ناشی از انتظارات روانی اجرای طرح هدفمندی يارانه ها عنايت اهللا بيابانی بخشی از ا
افزايش قيمتها در اين مرحله مقطعی است و نبايد به بهانه گرانی محصوالت، واردات با تعرفه : دانست و افزود

  .صفر را آغاز و توليد داخلی را تضعيف کرد
حوزه مصرفی نيست بلکه مساله توسعه اشتغال، منافع ملی و موضوع واردات تنها مربوط به : وی تصريح کرد

  .اقتصاد کشور را در بر می گيرد
گردش مالی زياد در اين بخش باعث شده : بيابانی با بيان اينکه گردش پول در مواد غذايی باالست، بيان داشت

 .  کننده هر دو متحمل ضرر شوندفاست که واسطه ها در بازار با قيمتها بازی کنند و در نهايت توليد کننده و مصر
به اعتقاد وی بايد با ايجاد شرايط رقابتی در بازار و افزايش راندمان توليد در هر هکتار شرايط رقابت پذيری را مهيا 
کرد؛ اما در شرايط حاضر و با حذف يارانه ها ، بخش کشاورزی با شرايط دشواری که ناشی ازعدم رقابت پذيری 

 . شداست، مواجه خواهد 

  ميلياردی برای يکی از نزديکان مشايی 450پروژه 
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اين پروژه بزرگ بدون برگزاری مناقصه و بر خالف رويه های :  شهریور آمده است 29در آفتاب به نوشته سایت 
قانونی معمول در پروژه های عمرانی به اين فرد سپرده شده است در حالی که اين پيمانکار توان مالی و اجرايی 

 . ر را دارا نيست و اجبارا پروژه را به پيمانکاران دست دوم خواهد سپرداين کا
اين پروژه بزرگ بدون برگزاری مناقصه و بر خالف رويه های قانونی معمول در پروژه های عمرانی به اين فرد سپرده 

ژه را به پيمانکاران شده است در حالی که اين پيمانکار توان مالی و اجرايی اين کار را دارا نيست و اجبارا پرو
  .دست دوم خواهد سپرد

به گزارش آتي نيوز، بنابر اين گزارش فرد مذکور که مستقيما با نظر رييس دفتر رييس جمهوری وارد اين پروژه 
شده و جلسات منظم و مشترکی با وی و مسئول سازمان مناطق آزاد دارد در قبال درخواست کارفرما ـ منطقه 

 ضمانت نامه با اذعان به عدم توانايی مالي، در کمال تعجب و برخالف قانون خواهان آزاد کيش ـ جهت توديع
 !! تنها در قبال دادن چک شده است ميليارد تومان پيش پرداخت 5دريافت 

گفتنی است فرد مذکور همان کسی است که در دولت هفتم پروژه احداث ساختمان اجالس سران را نيز در 
  .دست داشت
 ميلياردی بدون مناقصه آن هم به يکی از نزديکان، که توانمندی 450نجاست که چرا اين پروژه سوال اصلی اي

  اجرای کار را نيز ندارد سپرده شده است؟
 .  استاز سويی اجرای خالف قانون اين پروژه فشارهای زيادی را به مسئولين منطقه آزاد کيش وارد آورده

 ميليون تومان از مناطق آزاد کيش و قشم دريافت کرده بود 100کانال، پيشتر نيز يک بازيگر زن سينما از همين 
که اين گونه هزينه های خالف قانون و بدون دليل که موجب موضع گيری برخی مديران ميانی شده بود، باعث 
شد مسئول مناطق آزاد دست به تغييرات گسترده در سطح مناطق آزاد بزند و دوستان نزديک خود را بدون دارا 
بودن شايستگي های الزم به عنوان مديران عامل مناطق آزاد انتخاب کند تا امکان بهره برداری های خاص مورد 

  .نظر او و آقای رييس دفتر فراهم باشد
به نظر مي رسد دستگاه های نظارتی به خصوص سازمان بازرسی کل کشور بايد توجه ويژه ای به مناطق آزاد 

  .ء استفاده احتمالی جلوگيری شودداشته باشد تا از هرگونه سو
گفتنی است اين حاتم بخشي ها با پول بيت المال در حالی است که برخی هتل داران کيش در گفت و گو با 

ضمن اعتراض به اجرای پروژه هايی از اين دست که توجيه اقتصادی ندارند از درخواست خود " تابناک"خبرنگار 
 به عنوان تسهيالت جهت ارتقاء سطح کيفی هتل های کيش به منظور رونق  ميليارد تومان50برای دريافت تنها 

 .گردشگری در اين جزيره خبر دادند که تاکنون عملی نشده است

 ماجراهای حيرت انگيز قبض های آب و برق 
 

  ٢٠١٠ سپتامبر ٢٠  - ١٣٨٩ شهريور ٢٩  دوشنبه
 

 . خواف حيرت زده کرد قبض نيم ميليون تومانی برق ، یک خانواده روستایی را در 
 ۵در دوره های قبل مبلغ قبض برق خانه اش : به گزارش واحد مرکزی خبر، صاحب این منزل مسکونی گفت

 .  هزار تومان افزایش یافته است۵۴٧هزار تومان بود که این دوره این مبلغ به 
و آزمایش کرد و معلوم شد اداره برق شهرستان خواف کنتور و مسير برق خانه را کنترل : جليل مقيمی افزود
 . که مشکلی ندارد

 . اداره برق خواف هم درباره مبلغ اضافی که در قبض برق هست پاسخگو نيست: او گفت
 .  مترمربع زندگی می کنند١۵٠این خانواده روستایی که خانواده سه نفره است در خانه ای با مساحت 

 .  شهروندان سبزواری خراسان رضوی صادر شد ميليون تومانی برای یکی از۴ روز پيش هم قبض آب ٢٠
 

                                 ً                                 آارگران آارخانه نازنخ قزوين مجددا  در مقابل اين آارخانه تجمع آردند
 

 0800 نفر از آارگران معترض آا رخانه ريسندگي نازنخ از ساعت 50 بيش از 89.6.29 روز دوشنبه –ايران آارگر 
 ند در مقابل اين آارخانه تعطيل شده تجمع آرد1100تا 

همه , يكي از آارگران گفت آه ما طاقتمان تمام شده و هر آاري آه از دستمان برمي آمده انجام داديم 
مقامات در جريان مشكل ما هستند و بارها مقابل دفتر رئيس جمهوري تهران و همچنين مقابل مجلس 

. ين مشكل ما را حل نكردند تجمعات چند روزه داشتيم و هر با ر وعده وعيد دادند تا ما را ساآت آنند اما ا
آارگر ديگري در رابطه با علت اعتراض و تجمع امروز گفت آه االن من پولي براي ثبت نام فرزندم در شروع 

نتوانسته ام بخرم و به , نه آتاب و دفتر هيچ چيز خريد نكرده ام , نه لباس , نه آفش , سال تحصيلي ندارم 
,  ميليون از حقوق خودم را طلب دارم آه به من نميدهند 6-5ليكه در حا, همه مردم هم بدهي و قرض دارم 

 نه بيشتر. چرا ؟ ما همين حق خودمان را ميخواهيم 
 هيچ جوابي به آارگران داده نشد و آسي هم از مقامات و 1100اعتراض آارگران ادامه داشت اما تا ساعت 
 يا دست اندرآاران در جمع آنها حاضر نشد

 
استان هرمزگان به سرکيسه شدن به بهانه هاي مختلف رانندگان اتوبوس 

 دولتي اعتراض دارند
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 رانندگان اتوبوسهاي بندرعباس از بابت هزينه هاي مختلفي که از آنها به بهانه هاي مختلف –ایران کارگر 

 .گرفته ميشود معترض هستند 
 ما بابت بيمه وصول ميکنند به بهانه  هزارتومان از70يکي از رانندگان اتوبوس در اين رابطه گفت که ماهيانه 

هاي مختلف جريمه ميشويم و عوارض ميگيرند اما به شدت از غير بهداشتي بودن محوطه ترمينال رنج ميبريم 
قيمت قطعات و روغن و الستيک و باتري و , تعميرات , هزينه هاي مختلف را باال برده اند و هزينه سرويس . 
ميزاني است که بابت حق . بيشتر از همه موجب اعتراض رانندگان است اما آنچه , سرسام آور است . …

چون اغلب رانندگان ماشين ها را قسطي خريده اند وماهيانه بدهي آنرا بايد , بيمه از ما گرفته ميشود 
وانگهي برخي از مردم با هواپيما تردد ميکنند و عامه مردم هم پولي ندارند که بخواهند مسافرت , بپردازند 

يعني در آمدي نداريم که ماهيانه اين ميزان بابت بيمه و مسايل جانبي ديگر بپردازيم خالصه اينکه همه . نند ک
 رانندگان از اين بابت معترض ميباشند

 
 

 
 اجرای حکم فعال کارگری

 
 طبق خبرهای دریافتی اسعد مولود زاده فعال کارگری وعضو کميته هماهنگی برای کمک –آسمان دیلی نيوز 

ه ایجاد تشکل های کارگری جهت سپری کردن دوران محکوميتش خود رابه دادگاه اروميه معرفی کرد و ب
 .سپس وی را جهت اجرای حکم به زندان دریای اروميه انتقال دادند

 .نامبرده چندی پيش مدتی را در بازداشت گذرانيده بود
 

 تشدید فشار بر فعال کارگری
 

 ٢٠٩ در زندان اوین و در بند امنيتی ٨٩ خرداد ٢٢رگر زندانی که از تاریخ  رضا شهابی کا–آسمان دیلی نيوز 
 .محبوس است اکنون از نظر جسمی در شرایط بسيار وخيمی به سرميبرد

رضا شهابی کارگر شرکت واحد تهران و از اعضای هيات مدیره ی سندیکای کارگران این شرکت ، که در دوره 
يتی ربوده شده بود ،اکنون از درد بسيار شدید در نواحی کمر،دست ی مرخصی پزشکی ، توسط نيروهای امن

عالوه بر این وی که در اثر .و گردن رنج ميبرد و هيچ گونه مراقبت پزشکی و درمانی از وی به عمل نمی آید
حبس در بند های انفرادی و فشار های مختلفی که بر وی وارد آمده است دچار ناراحتی گوارشی شده 

 .درمان تنها ازقرص های معمول مسکن که به وی داده می شود استفاده می کنداست ، برای 
هيچ جلسه ) و در حدود دو ماه ( تيرماه تا کنون٢٢رضا شهابی پس از یک ماه بازجویی های مداوم ،از تاریخ 

 شده ی بازجویی نداشته است و برای اعمال فشار روحی به وی تنها به او گفته شده که باید اتهامات وارد
عدم تسليم رضا شهابی و رد هرگونه اتهام توسط وی باعث شده .توسط بازجو های وزارت اطالعات را بپذیرد

است تا مامورین امنيتی برای فشار روانی عليه وی به شکلی طوالنی مدت وی را بدون بازجویی و یا توضيح 
م به حال خود رها کنند تا بلکه بنا مبنی بر چگونگی ادامه ی روند بازپرسی و حبس ،و در شرایط جسمی وخي

بر نقشه ی این مامورین ،رضا در اثر فشارهای روانی و جسمی به خواسته ی آنان تن دهد و اتهامات کذب 
 .طرح شده عليه خودش را بپذیرد

 
 یک سال از بازداشت معلم زندانی گذشت

 
شم خواستار، فرهنگی در بند می  یک سال از آغاز بازداشت و اجرای حکم ، مهندس ها–آسمان دیلی نيوز 

 بازداشت و پس ٨٨ خردادماه ٢۵در تاریخ .اوعضو کانون صنفی معلمان مشهد و از پایه گذاران آن است . گذرد 
 شهریور ماه ٢۵روز . در دادگاه به دو سال و نيم زندان محکوم شد . از سی و پنج روز با قرار وثيقه آزاد شد 

 خواست نامه ی رسمی از تلفن کننده ،روبروی خانه اش بازداشت شده و  پس از فرا خوان تلفنی و در٨٨
با گذشت یک سال از آغاز اجرای . برای سپری کردن دو سال و نيم زندان راهی زندان وکيل آباد مشهد شد 

 یک روز – کم سو شدن چشم در اثر فشار خون باال ، آرتروز زانو و دندان درد شدید –حکم و با وجود بيماری 
 . هر زندانی در هر ماه ، دو روز و نيم مرخصی دارد –يز از مرخصی استفاده نکرده است ن

همسر آقای . . گویا چند روز پيش پس از سه ماه این فرهنگی بازنشسته را به چشم پزشکی برده اند
 مهندس خواستار که خود نيز فرهنگی بازنشسته است در این یک سال و اندی ، با همه توان یار و تکيه گاه

خواستار بوده است ، چرا که مانند بسياری دیگر از خانواده های زندانيان ، دشواری های بستگان، بسيار 
 .بيش از فشارهایی است که به خود زندانی وارد می شود

  درصد گران شد 20خوابگاههای دانشجويی 

شجويان وزارت خانه های علوم و صندوق های رفاه دان:  شهریور آمده است 29به نوشته سایت کلمه در تاریخ 
بهداشت ميزان اجاره بهای خوابگاه های دانشجويی را اعالم کردند که بر اساس نرخ جديد اجاره بهای خوابگاه ها 
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  . درصد افزايش يافت٢٠نسبت به سال گذشته 
 خوابگاه های بر اساس ضوابط صندوق رفاه دانشجويان وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، مبنای نرخ اجاره بهای

اعالم شد که در اين ميان نرخ ) بر اساس مصوبه هيأت امنا (٨٩-٩٠ملکی مجردی و متاهلی در سال تحصيلی 
  . درصد رشد يافته است٢٠اجاره بهای خوابگاه ها نسبت به سال گذشته 

اه های همچنين بر اساس ضوابط صندوق رفاه دانشجويان وزارت بهداشت؛ دانشجويانی مي توانند از خوابگ
 .دانشجويی استفاده کنند که از هيچ گونه کمک موسسات ديگر و وام مسکن صندوق استفاده نکنند

 ! سختی ها در راه است، مردم آماده شوند

 
همزمان با اجرای هدفمند کردن یارانه »  ماه سختی۶« یک نماینده ی مجلس از :  می نویسد اخبار روزسایت 

نشوند چرا که قبض برق، گاز و دیگر قبض ها در ” هول“یز رایانه ها به حسابشان مردم با وار: ها خبر داد و گفت
 …راه است 

یک نماینده ی مجلس از شش ماه سختی در ارتباط با اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها خبر دارد و در عين 
اميد و اعتماد در ميان گفت باید سعی کرد فضای روانی » دوران ریاضت«حال با اشاره به سخنان جنتی در مورد 

 !مردم ایجاد شود
محمدتقی رهبر نماینده اصفهان در مجلس شورای اسالمی، در گفتگو با خبرنگار مهر در بيان اینکه مردم باید 

هدفمندی یارانه ها تصميم : برای چه شرایطی پس از اجرای هدفمندی یارانه ها آماده باشند، اظهارداشت
 .آن حمایت می کنندجمعی است که همه مسئوالن از 

دولت باید در زمان : وی با بيان اینکه نکته مهم در اجرای این قانون نحوه اجرای قانون هدفمندی است، ادامه داد
اجرای هدفمندی یارانه ها از ابتدا نظارت کند تا قيمت ها افزایش پيدا نکند و مردم با گرانی های پيش بينی 

 .شده و یا غيرمنتظره روبرو نشوند
و کميسيون قضائی و حقوقی مجلس با اشاره به اینکه از ابتدای اجرای هدفمندی یارانه ها، حامل های عض

 .بنابراین دولت باید قيمت ها را کنترل کند: انرژی قطعا افزایش پيدا می کند، یادآور شد
دوران ریاضت به آن : گفترهبر در بيان اینکه آیت اهللا جنتی گفته اند مردم باید برای دوران ریاضت آماده باشند، 

معنا که مردم الگوی مصرف را رعایت کنند و مردم را نباید از نظر روانی در شرایط سخت قرار داد و باید سعی 
 .کرد فضای روانی اميد و اعتماد در ميان مردم ایجاد شود

ندی یارانه ها وضعيت امام جمعه اصفهان در بيان اینکه احمدی نژآد اخيرا اظهارداشته از روز اول اجرای هدفم
 ۶ تا ۵بعيد می دانم که ازروز اول وضعيت مردم بهبود پيدا کند چرا که حداقل : مردم بهبود پيدا می کند، نيز گفت

 .ماه زمان الزم است ومردم باید تحمل کنند تا کارها روی ریل بيفتد
:  شدن یارانه های نقدی چه کنند، گفتوی در بيان اینکه مردم باید برای چه روزهایی آماده باشند و پس از واریز

نشوند و منتظر بقيه اش هم باشند چرا که قبض برق، گاز و دیگر ” هول“مردم با واریز رایانه ها به حسابشان 
 .قبض ها بدون در نظر گرفتن قيمت بنزین در پيش است

ز شده، نگهداری کنند تا زمان مردم با احتياط رایانه های نقدی را که زودتر به حسابشان واری: رهبر تاکيد کرد
 .پرداخت قبوض برق و آب و گاز فرا برسد و بعد ببينند باید بيشتر از مبلغ واریزی پرداخت کنند یا کمتر

هدفمندی یارانه ها قطعا در جامعه یک شوک اقتصادی وارد می کند و نياز به پایداری، صبر و متانت : وی گفت
 . قيمت ها داشته باشدمردم دارد و دولت نيز باید نظارت بر

 
 تكليف بيمه آارگران ساختماني را هرچه زودتر مشخص آنيد 

 
وقتي در آار ساختمان يك آارگر  :  آمده است 89 شهریور 29 ایلنا در –به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران 

واره آوچه و بدون پوشش بيمه هاي اجتماعي از آار افتاده مي شود؛ زندگي خانوادگي او متالشي شده و آ
 .پول بيمه را مي گيرند ام از صدور دفترچه خبري نيست/ خيابان مي شود

رئيس انجمن صنفي آارگران گچ آار استان تهران خواستار اجراي هر چه سريع تر قانون بيمه اجباري آارگران 
 .ساختماني شد

ز ابالغ آيين نامه بيمه آارگران با گذشت بيش از چند ماه ا: محمد باقري در گفت و گو با خبرنگار ايلنا گفت
ساختماني، هنوز نمي دانيم آه مانند ساير آارگران قادر به استفاده از مزاياي بيمه اي و درماني سازمان تامين 

 .اجتماعي هستيم
شنيده ايم آه شهرداري در زمان صدور مجوز پول بيمه را از آارفرمامي گيرد اما تاآنون براي ما : وي گفت

 .ادر نشده استدفترچه اي ص
اين درحالي است آه بسيار از همكاران ما در صنعت ساختمان به دليل انجام آارهاي : اين فعال آارگر افزود

 .طاقت فرساي ساختماني و يا در نتيجه حوادث حين آار سالمتي خود را از دست داده و از آار افتاده شده اند
پوشش بيمه هاي اجتماعي از آار افتاده مي شود به گفته باقري وقتي در آار ساختمان آارگري بدون 

 .زندگي خانوادگي او متالشي شده و آواره آوچه و خيابان مي شود
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 ! مردم شرافتمند 

 
نوشته ذیل متعلق به خانم پروانه امينی می باشد که متن آن برای کميته هماهنگی ارسال شده و ما عينا و (

 )بدون تغيير آن را در سایت درج می کنيم 
 سایت کميته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری

 سالگی هر دو کليه خود را از دست دادم و پزشکان 23من پروانه امينی دختر یک کارگر هستم که در سن 
 .اظهار می دارند که باید کليه پيوند کنم 

 همياری به طرف مردم شرافتنمد اما به دليل عدم توانای مالی نمی توانم کليه پيوند کنم و به این دليل دست
 .دراز می کنم تا در این امر خير من را یاری کنند

این نوشته و درخواست را برای کميته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری ارسال می کنم تا در 
 .امر رسالت خود آن را در سایت درج نماید

د با این شماره حساب کمک های مالی خود را واریز کسانی که مایل به کمک مالی هستند می توانن” ضمنا
 .کنند

 . بنام پروانه امينی واریز کنند1124672577بانک تجارت شعبه بهارستان شماره حساب 
  شهرستان سقز محله ی بهارستان– کردستان ایران –آدرس 

 منزل عبدالرحمن امينی08743240768شماره تلفن 

 
 ش ها را تهدید می کندفقر وتنگدستی بنيان زندگی دست فرو

 
دست فروش ها وبساطی ها . فقر وتنگدستی بنيان زندگی دست فروش ها را تهدید می کند-آژانس ايران خبر

بخش .جزو اقشار کم درآمد وفقير جامعه به شمار می روند که زندگی آنها با فقر وتنگدستی عجين شده است
این اقشار عمدتا افرادی اند که به دليل .اش می کندبزرگی از جامعه ی ایران از راه دست فروشی امرار مع

از سوی دیگر این افراد به دليل .توان خرید اجناس شيک وگران قيمت وحجم زیادی از کاال را ندارند, سرمایه کم
ضعف بنيه مالی توان خرید یا اجاره یک مغازه در سطح شهر را ندارند بنابراین ناچارند که اجناس وکاالهای خود را 

دست فروش ها معموال افرادی . معابر وپياده روها،کناره خيابان وهرجائی که بشود بساط پهن کرد عرضه کننددر
آنها با وجود تحقير شدید در جامعه به دليل .قانع واز نظر اخالقی در کار عرضه وفروش کاال واجناس محترمند

این مردمان شریف .ار منت کسی بروندشغل ودرآمدشان هرگز حاضر نيستند کاسه ی گدائی دست گرفته وزیر ب
با سختی روزگار می گذرانند امابرخالف مدیرانی که گاه وبی گاه درحق مردم خيانت می ورزند واز شغل 

بررسی های ميدانی نشان می دهد که .موقعيت خود سوء استفاده می کنند،آنها تمایلی به این اعمال ندارند
 .روشی وپهن کردن بساط امور روزانه زندگی خود را می گذرانندبخش قابل توجهی از جامعه از راه دست ف

کمبود مشاغل،بيکاری،فقر وتنگدستی موجب شده است تا هر روز تعداد بيشتری از مردم جامعه به دست 
تقریبا در همه ی خيابان ها،کوچه هاویا محل های تردد سطح شهر،جلوی .فروشی ودوره گردی روی بياورند

 بزرگ وکوچک روبروی بانک ها وفروشگاه ها،ادارات وسازمان های دولتی وحکومتی دست مغازه ها وپاساژهای
حتی در راه پيمائی ها ونماز جمعه نيز دست فروش ها حضوری پررنگ وفعال .فروش ها حضوری پررنگ دارند

در .ی کننددارند ودر حاشيه خيابان هایی که محل عبور ویا تجمع افراد هستند این افراد بساط خود را پهن م
روزهایی که وابستگان حکومت گریبان چاک کرده وسرمست از ثروت های باد آورده حلقوم پاره می کنند وعليه 

این وآن شعار مرگ سرمی دهند بسياری از دست فروش ها در آرزوی فروش یک دست لباس یا یک گيره ی 
 .موی سر جمعيت را نظاره می کنند
 مردم ایران در اثر بی تدبيریهای سران حكومت ودولت کودتایی زجری است واقعيت دردناک تبعيض وفقر وفالکت

پياده رو .که این مردم زحمت کش وقانع هر روز در گوشه وکنار خيابان هاوگذرها می کشند وتحمل می کنند
شهرهای کشور با حضوردست فروش هایی که با حداقل سرمایه وحداقل درآمددر برابرمتمول ترین افراد جامعه 

دست فروش ها از هيچ برنامه ی حمایتی .ساط پهن کرده اند مرورقصه ی تلخ وکهنه ی نابرابری وتبعيض استب
از یک طرف به دليل عدم سرمایه نمی توانند سرمایه گذاری مناسبی در بخش تجارت وخرید .برخوردار نيستند

 فزاینده ی گرانی ها مجبورند وفروش وخرده فروشی های درآمد زا داشته باشند واز طرف دیگربه دليل فشار
ماموران شهرداری ها نيزهر روز وچندین بار در روز .ساعات های متمادی وطوالنی در سرما وگرما به کار بپردازند

در بسياری مواقع نيز ماموران شهرداری .برای این افراد مزاحمت ایجاد می کنند وبساط آنها را به هم می ریزند
ضبط اموال دست فروشان وبساطی ها برای این اقشار .ای دست فروشان می کننداقدام به ضبط اجناس وکااله

زیرا این افراد به دليل عدم پشتوانه ی .بسيار زیان بار است وچه بسا به قيمت نابودی کسب وکار آنها بيانجامد
مایه ،از راه در واقع بساطی ها بدون سر.مالی در تهيه اجناس برای فروش دوره گردی همواره با مشکل مواجهند

بنابراین با یک .اندک سود بدست امده مجبورند همه ی هزینه های سنگين زندگی خود وخانواده را بپردازند
حساب سرانگشتی وبا در نظر گرفتن مخارج روزانه ی زندگی نظير هزینه ی خورد وخوراک، هزینه ی آب،برق 

این افراد سختی معيشت ودست وپنجه نرم کردن وبا درنظر گرفتن درآمد کم … تلفن وگاز واجاره بهاي منزل و
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 .این افراد با مشقات فراوان زندگی را محاسبه کرد
هرچند درجامعه ی ما اصوال سازمان ها ونهادهای حکومتی به دليل ساختار استبدادی حکومت ونظام حاکم 

 این سازمان ها ونهادها برکشور اصوال از مردم هيچ گونه حمایتی انجام نمی دهند اما باید متذکر شد که اگر
فکری به حال این افراد کم درآمد نکنند کانون بسياری از خانواده ها از هم خواهد پاشيد وبدون شک آثار زیانبار 

 .چنين مصيبتی بيش از پيش دامان جامعه را خواهد گرفت

 
 گزارشي از وضعيت فرهنگيان و آموزش و پرورش

 
ا هستند و عليرغم اينكه از شيره جانشان جهت پرورش فرزندان و معلمين از قشر آگاه و زحمت آش جامعه م

نوجوانان ما مايه ميگذارند همواره تحت شديدترين فشارهاي صنفي و مالي قرار دارند و جزو طبقه ضعيف جامعه 
و داراي زندگي زير خط فقر هستند و به همين دليل مجبورند حتي سه شيفته آار آنند تا خرج خانه زندگي خود 

عليرغم اين باز هم دولت اين قشر جامعه را از فشارهاي مالي و بي نصيب .  گذران زندگي شان را تامين آنند و
به طور مثال در استان بوشهر تاخيرهای چند ماهه در پرداخت حقوق معلمان حق التدریسی . نگذاشته است 

شایان ذکر است آه برخي .  است وجود دارد بطوريكه مشکالت زیادی برای آنها در زندگي شان ایجاد کرده
 . ماه هم ميرسد 6حقوق هاي معوقه به 

اخيرا نيز دولت آودتا تغييراتي در سازمانكار مدارس بوجود آورده و با حذف مناصب آتابداري در مدارس آار آنها را 
 براي آار روي دوش ساير معلمين قرار داده و معلمين عالوه بر تدريس بايستي ساعاتي از هفته خود را نيز
عالوه بر آن . آتابداري در مدارس اختصاص دهد آه اين هم نوعي از استثمار معلمين توسط اين دولت ميباشد 

نيز براي اخاذي از اولياء دانش آموزان نيز روش هايي بكار گرفته اند آه طبقه پائين جامعه را به ستوه آورده و 
مدارس بازگشايي نشده است شعار نويسي جهت اعتراض باعث اعتراض آنها شده است و عليرغم اينكه هنوز 
 .به اين سياست هاي دولت در مدارس ديده ميشود 

 :به اين گزارش توجه آنيد 
 سازمانكار مدارس و مشكالت معلمين و دانش آموزان و شعارنويسي و نصب دوربين در مدارس

تعديل نيرو در مدارس از طرف آموزش و : يكي ازمعلمين مقطع راهنمايي در باره وضعيت مدارس چنين توضيح داد
پرورش از حذف آتابدارها شروع شد و سپس معاونت آموزشي را حذف آرد آه به جاي آن از معاونت پرورشي 

استفاده آند و براي آار آتابدارها از دانش آموزان و يا اينكه آتابدارها را مجبور ميكنند روزانه دوساعت به آار 
از طرفي آموزش و پرورش سرانه را به مدارس معموال با تاخير سه . تدريس درآالس بپردازدآتابداري نيز عالوه بر

ماهه مي دهد و مديران براي هزينه هاي جاري مدرسه از اوليا به اين دليل آه بودجه نداريم و اين آارها هم 
دازد از صدهزارتومان تا پنج بايد در مدرسه انجام شود از اوليا طلب مي آنند و هر آس به فراخور حال خود مي پر

از طرفي آالسهاي پنجره باز است آه آموزش و پرورش دست مديران را باز .هزارتومان از ا وليا اخاذي مي آنند
گذاشته آه از اوليا باالجبار هزينه دوساعت آالس در هفته را بگيرند چون هر هفته بايستي سي و دو ساعت و 

وي درادامه .زان بگذرانند آه دوساعت از هزينه آالس را از اوليا ميگيرنديا سي وچهارساعت آالس را دانش آمو
افزود قرار براين شده بود آه حقوق معلمين را افزايش بدهند آه فقط سال گذشته را پرداخت آردند امسال اين 

در . ستامسال هم آه خبري ني. را ندادند و آنهم سي و پنج هزارتومان بود آه هفده هزارتومان به ما رسيد
مدرسه دولتي و غيردولتي شعارنويسي در دستشويي ها ديده مي شود و نصب دوربين در آالسها براي آنترل 

 .معلمين و درمحوطه مدرسه براي آنترل دانش آموزان در اغلب مدارس دولتي و غيردولتي ديده مي شود
ياورد و قشر آگاه جامعه را از مدارس به همين سبب دولت براي اينكه بتواند مدارس را نيز در آنترل خودش در ب

بيرون آنند دست به استخدام سرسپرده هاي خودش در مدارس زده است آه به اين ترتيب يك معضل ديگر بر 
مشكالت معلمين محروم اضافه آرده است آه باعث شده اين معلمين مخارج خود را با گرفتن مشاغل ديگر 

 .تامين آنند 
  :به دو گزارش زير توجه آنيد

 دولت سرسپرده هایش را به زوردر آموزش وپرورش استخدام کرد
آزمون استخدامی آموزش وپرورش که خردادماه گذشته برگزار گردید،از همان روزهای نخست برگزاری با شبهات 

 هزار نيرو در آموزش وپرورش آن هم در چند رشته ی خاص برای 60استخدام حدود .بسياری روبرو بود
زیرا در حالی که نيروهای حق .اضيان استخدام در آموزش وپرورش سوال برانگيزوپر از ابهام بودکارشناسان ومتق

 ساله در کشور به استخدام پيمانی ویا رسمی این وزارتخانه درنمی امدند 10تا 3التدریسی وبا سابقه ی 
ن از هفته ی گذشته بتدریج نتایج این آزمو.پذیرش این تعداد نيرو در چند رشته ی خاص دارای ابهام بسياری بود

با معرفی نفرات پذیرفته شده مشخص گردید .در استان های مختلف اعالم وکار جذب نيروهای جدید آغاز شد
 80 درصد پذیرش علمی وقانونی وبراساس اصول صورت گرفته است وحدود 20این آزمون در بهترین حالت با 

وضعيت .رت آموزش وپرورش شده انددرصد پذیرفته شدگان با اعمال نظرهای خاص جذب وزا
نامطلوب،اجرا،پذیرش ومصاحبه ودر نهایت اعالم اسامی نهایی پذیرفته شدگان این آزمون به حدی بود که برخی 

از نمایندگان دست نشانده حکومتی نيز تحمل این نحوه ی جذب را نداشته واعتراضات خود را به وزیر آموزش 
اکی از این است که نمایندگان حکومتی به دليل افتضاح تاریخی آموزش آخرین خبرها ح.وپرورش بيان داشتند

امارهای اعالم شده از سوی .وپرورش در جذب این تعداد نيرو قصد دارد وزیر آموزش وپرورش را استيضاح کند
 درصد موارد کامال برنامه ریزی شده وسازمان دهی 80مراجع رسمی نشان می دهد که پذیرش این نيروها در 
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به طوری که تمامی افراد دارای سهميه شهدا،ایثارگری،بسيجی،جانبازی واسيری .  صورت گرفته استشده
بدون مرتبط بودن با رشته های مورد پذیرش آزمون ونيز اعالم شده برای برگزاری آزمون به استخدام وزارت 

 که صدای افراد دارای تخلف وتخطی از قانون در پذیرش افراد به حدی بوده است.آموزش وپروش درآمده اند
زیرا بيشتر این افراد تمایل داشتند در بخش های دیگر دولت استخدام شوند ویا در . سهميه را هم درآورده است

مقاطع دیگری از آموزش وپرورش استخدام شوند اما براساس جدول طراحی شده دولت کودتایی در بخش ها ی 
 این آزمون به طور جدی وقانونی بررسی شود اعمال نظر به نظر می رسد اگر نتایج.دیگری پذیرش شده اند

گسترده دولتی ها در این آزمون مشخص می شود وبدون تردید بسياری از شبهات در مورد این آزمون رنگ 
به هر حال دولت کودتایی تمایل دارد با استفاده از این نيروهای وابسته بخود در . واقعيت به خود می گيرند

د تربيتی وآموزشی کشور را به سوی تربيت نيروهای هوادار وحامی امت سازی برای والیت آموزش وپرروش رون
اما تجربه نشان داده که این گونه سياست های دیکته شده در بلند مدت نتيجه ی عکس .فقيه سوق دهد

 نيز تعداد  درصد طرفدار وافراد سهميه دار پذیرفته شده80حتی می توان پيش بينی کرد که در بين .خواهد داد
اما تنها به دليل بهره مندی از مزایای استخدامی خود را .بسيار زیادی مخالف عملکرد رژیم ودولت کودتایی اند

 .همگام وهمراه با دولت ونظام نشان می دهند 
 گزينش دوباره براي معلمين راه حلي براي اخراج معلمين ضد حكومتي

 وپرورش از دبيران آزاد اندیش اقدام به گزینش دوباره معلمان دولت کودتایی به منظور پاکسازی وزارت آموزش
علی احمدی در دولت نهم وزارت آموزش وپرورش را به بهانه ی تعدیل نيرو ،وجودمعلمان .کرده است

سياست گروه افراطی .اضافه،بازنشستگی وبازنشستگی پيش ازموعد از دبيران کارکشته وباتجربه خالی کرد
ت سازی به نفع والیت فقيه به گونه ای بود که طی چهار سال نخست رياست جمهوری حاکم برکشور برای ام

این سياست در وزارت .احمدی نژاد تصفيه ها وبازنشستگی های اساسی در نهادها مختلف صورت بگيرد
آموزش وپروش به شدت از سوی علی احمدی دوست نزدیک محمود احمدی نژاد در نهاد آموزشی کشور به 

سياست . به گونه ای که سال گذشته آموزش وپرورش با کمبود شدید نيرو مواجه شد.ا گذارده شدمرحله اجر
عدم افزایش .تغيير بنيادین در نظام آموزشی کشور با بازنشستگی وتصفيه معلمان دگر اندیش صورت گرفت

86و 85حقوق ووضعيت بد معيشتی فرهنگيان موجب شکل گيری اعتراضات گسترده ی معلمان در سال 
اما این اعتراضات صنفی در نهایت به شناسایی فعالين فرهنگی،بازداشت وزندانی کردن معلمان .گردید

پيامد نهایی این برخوردهای حذفی .معترض،تبعيد اعضای کانون صنفی وانحالل این کانون منجر گردید
ای نظام هماهنگ این بازنشستگی ها که ذیل پوشش اجر. بود87و86بازنشستگی های گسترده در سال های 

صورت گرفت درواقع اجرای مرحله ی دوم برخورد با فرهنگيان آزاد اندیش ومخالف سياست های دولت احمدی 
اکنون وبراساس گزارش های بدست آمده مرحله ی سوم این سياست با اجرای برنامه گزینش مجدد .نژاد بود

ت به اصطالح بنيادین در آموزش وپرورش با گفتنی است که انجام تغييرا.فرهنگيان در حال کليد خوردن است
به همين دليل دولت . وجود فرهنگيان باتجربه وغير وابسته به اندیشه های حلقه مصباح غير ممکن است

تا به این . کودتایی از طریق وزارت آموزش وپرورش سامانه ی گزینش مجدد دبيران را راه اندازی کرده است
براساس گزارش های بدست امده مرحله ی .زش وپرورش اخراج وکنار بگذاردوسيله فرهنگيان معترض را از آمو

چهارم طرح تحول بنيادین نظام آموزشی کشور،سپردن مراکز آموزشی به دانش آموختگان حوزه های علميه 
در واقع اگر این .تا با زمينه سازی طی چند سال همه ی نظام آموزشی کشور به حوزه عليمه واگذار گردد.است
 است که طبق آن نظام آموزشی کشور باید از برنامه 1414مه دولت کودتایی اجرای سند چشم انداز ایرانبرنا

طرحی کلی که از آن به اسالمی کردن علوم انسانی یاد می .ریزی های به اصطالح غربی مابانه تصفيه شود
 .شود قرار است به این شکل وارد فاز اجرایی گردد

وي جامعه معلمين و فرهنگيان جامعه وجود دارد برخورد طايفي آردن با اين قشر يكي ديگر از فشارهايي آه ر
است بطوريكه دولت در آموزش و پرورش نيز بحث شيعه و سني را دامن زده و براي اين منظور بخشنامه اي به 

 .مدارس داده است 
 :به اين گزارش توجه آنيد 

 ارس به هيچ وجه نبايد سني باشندمديران مد: بخشنامه محرمانه وزارت آموزش و پرورش
وزارت آموزش و پروزش در نامه اي محرمانه که به ادارات آموزش و پروزش شهرستانها فرستاده دستور داده که 

 .مديران مدارس به هيچ وجه نبايد از اهل سنت باشند
نتصاب مديران سني اين نامه که هفته گذشته ارسال شده از مسئوالن ادارات آموزش و پروزش خواسته که از ا

در مدارش خودداري کنند اين در حالي است که اهالي برخي از شهرستان هاي غربي و شرقي کشورمان به 
 .طور کامل از اهل سنت هستند 

عالوه بر تمامي مواردي آه ذآر شده روي جامعه فرهنگيان بلحاظ سياسي فشار مضاعف وجود دارد و معلمين 
مختلف سياسي دستگير به بند مي آشند و ميخواهند آنها را از صحنه سياسي زحمتكش جامعه را با اتهامات 

در طي يك سال گذشته فرهنگيان آگاه و زحمتكش را به همين بهانه ها . جامعه و آموزش و پرورش حذف آنند 
نگيان در بند در در اينجا به چند نمونه از اين فره. به زندان انداخته و بعضا به آنها حكم زندان طويل مدت داده اند 

 :شهرهاي مختلف اشاره مي شو د 
 یک سال از بازداشت رسول بداقی گذشت: تهران 

به نوشته يكي از معلمين و از همكاران فرهنگي در بند رسول بداقي آه بيش از یک سال است که از بازداشت 
زگار اسالمشهر است که او آمو. اين فرهنگي دلير آه عضو هيات مدیره ی کانون صنفی معلمان است می گذرد

رسول بداقی،سه فرزند دارد و االن ده ماه .  به اداره اش فراخوانده شد و سپس دستگير گردید10/6/88در 
وي چندین ماه است که در زندان گوهر . است که حقوق وی واریز نمی شود و خانواده اش در مضيقه هستدند 

 سال محروميت از کارهای اجتماعی محکوم 5 سال زندان و 6وي را در دادگاه اوليه به . دشت کرج بسر می برد 
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 .آردند و هنوز دادگاه تجدیدنظر ایشان برگزار نشده است
 اسماعيل عبدی به دادگاه انقالب فراخوانده شد: اسالمشهر 

عبدی آموزگار ریاضی دبيرستان درشهرستان اسالمشهر است که پس از گفت وگو با یکی از رسانه های 
 روز از 33 در زندان اوین بسر برد که مدت 10/4/89 تا 29/2/89او از تاریخ . وز را در بازداشت گذراند ر44خارجی،

/31/5 ميليون تومانی آزاد است،امروز 100وی که هم اکنون با سپردن وثيقه ی . این بازداشت،زندان انفرادی بود
 به این شعبه 27/6/89ید در تاریخ  به دادگاه انقالب شهرستان اسالمشهر فراخوانده شده است که با89

 مراجعه نماید
 خبر ی از مهندس هاشم خواستار ، فرهنگی در بند: مشهد 

مهندس هاشم خواستار معلم بازنشسته ی هنرستان های منطقه ی شش مشهد و عضو کانون صنفی 
وي . وم شد معلمان حدود يك سال قبل به اتهام اقدام عليه امنيت ملی دستگير و به دوسال زندان محک

عليرغم اينكه داراي بيماري ميباشد در طي اين مدت از حق مرخصی که حتی شامل زندانيان خطرناک نيز می 
اين فرهنگي دربند در اثر فشار خون باال دچار مشكالتي در بينايي اش شده است ه . شود محروم بوده است 

 تحت تدابير 28/5/89ي پس از ماه ها ، پنج شنبه  در پی دیدار پزشک زندان وکيل آباد مشهد و29/2/89در تاریخ 
شدید امنيتی به بيمارستان ویژه ی چشم منتقل ميشود آه بدليل نبودن متخصص باز هم درماني روي او صورت 

 .نمي گيرد 
 آخرین وضعيت معلم دربند محمود باقری،عضوهيات مدیره ی کانون صنفی معلمان: تهران 

 4/89/ 8کانون صنفی معلمان و آموزگارفيزیک منطقه چهار تهران ، در تاریخ محمود باقری،عضوهيات مدیره ی 
پس از فراخوان حراست منطقه ،بازداشت و به همراه نيروهای امنيتی به خانه می آید وپس از وارسی خانه به 

 و گو کرده است تا کنون با خانواده اش دیدار نداشته وتنها یک با ر تلفنی با آنها گفت.زندان اوین برده می شود 
همکاران وی او را انسانی فروتن ، توانمند ، دلسوز ، با . باقری مسئول تشکيالت کانون صنفی معلمان است. 

انگيزه ، پی گير، جستجو گر ، خوش برخورد ، نترس و نویسنده می نامند که فقط پيگير مطالبت معلمين بوده 
 است

 بندآخرین خبر از مختار اسدی،آموزگار در: سنندج 
وی تاکنون و در این .  بازداشت و به زندان اوین برده شد7/4/89مختار اسدی عضو کانون صنفی معلمان در تاریخ 

پيرامون دو هفته پيش .  روز، سه بار تماس تلفنی داشته و خانواده تاکنون نتوانسته اند با او دیداری نمایند40
 دادگستری فرم درخواست مالقات را پر کرد اما تاکنون هيچ برادر مختار از شهرستان به تهران آمد و با رجوع به
 .گونه اطالعی درباره ی تاریخ دیدار داده نشده است

از سویی اسدی به همراه همسر فرهنگی خود،سال گذشته درخواست انتقالی به شهرستان داشته اند که 
 شده اما درخواست خودش چندی پيش که نتيجه ی انتقالی ها روشن شد،با انتقالی همسر اسدی موافقت

این موضوع و بالتکليفی،برای همسر ایشان، کار را بيش از پيش سخت، وگذران این . پذیرفته نشده است
مختار اسدی دارای دوفرزند است و از اهالی سنندج می . روزهای پر از دل نگرانی را دشوارتر نموده است

 .باشد
  و سخنان جان سوز مادرش،–ربان  این معلم خوش رو و مه–حکم زندان محمد داوری 

 بازداشت باغانی این شير مرد مبارزات صنفی
 زنداني و حبس آردن بهشتی مرد اندیشه مدار کانون

 تقلب، دزدی و چپاول و معضل ساختمانهای کج 

 
در حالي که نزاع بين سازمان نظام :  شهریور آمده است 30 ایلنا در –به گزارش خبرگزاری دولتی ایران 

سی ساختمان و شورای شهر بر سر صدور و يا عدم صدور شناسنامه فنی ساختمان همچنان ادامه دارد، مهند
فعاالن آگاه از تخلفات گسترده در نحوه اجراى مقررات ساخت وساز و بى تفاوتى مجموعه مديريت نظارت بر 

 . اجرای مقررات ملی ساختمان خبر مي دهند
ی در ساخت و ساز، وجود امضاء فروشي های مختلف با هزينه های به گزارش خبرنگار ايلنا، انحصارگراي

سرسام آور، حضور شرکت ها و مهندسان ناظری که جايگاه قانونی ندارند، اشتغال تعداد محدودی مهندس ناظر 
در جهت نيل به اهداف خود و سود جويی دالالن که در قالب شرکت يا نهاد پروانه های ساختمانی را در انحصار 

 . قرارداده اند از مهمترين تخلفات انجام شده استخود 
بى تفاوتى هيأت های چهار نفره استان ها نسبت به اين تخلفات ابعاد تخلف را بزرگ و در عين حال پيچيده تر 

 . کرده است
هيأت های چهار نفره استان ها که شامل معاون استاندار هر استان، رييس سازمان مسکن استان، رييس 

ام مهندسی استان و شهردار مرکز هر استان ويا نماينده آن است مسووليت دارند که پروانه های سازمان نظ
ساختمانی را بر اساس قوانين و مقررات ملی ساختمان و قانون نظام مهندسی ساختمان مهندسان ناظر برای 

 . دنظارت بر ساخت و ساز ارائه دهند و بر اساس قوانين تعريف شده اقدام به نظارت کنن
گفته مي شود، اين تخلفات در استان ها نمود بيشتری دارد و اين در حالی است که وزارت مسکن و سازمان 

 .  و تراکم حل نکرده اند33نظام مهندسی ساختمان و شهرداري ها هنوز اختالفات خود را در خصوص ماده 
 .  حوادثی نظير سعادت آباد باشيمکارشناسان مسکن اعتقاد دارند آه با روند فعلی بايد هميشه منتظر وقوع

عدم رعايت مقررات ملی ساختمان که ناشی از دعواهای زرگری بين سازمان ها، عدم نظارت کافی و تخلفات 
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با اين حساب بايد گفت آه اگر . بي شمار است باعث شده تا حوادث ساختمانی يک امر طبيعی قلمداد شود
چون . ه دهد از اين پس اتفاقات تلخى در حوزه مسكن روى مي دهدجريان فروش امضاء همچنان به آار خود ادام

در حال حاضر خشت بسيارى از ساختمان ها آج بنا گذاشته مي شود و اين مساله امنيت حضور در خانه را 
 . متزلزل مي سازد

 تبعيض وزارت صنايع و گمرک عليه توليد کنندگان داخلی و به نفع واردکنندگان عمده 

 
رئيس هيات مديره سنديكاى توليد آنندگان :  شهریور آمده است 30 ایلنا در –رگزاری دولتی ایران به گزارش خب

فناورى اطالعات ايران با انتقاد شديد از عملكرد تبعيض آميز وزارت صنايع و گمرك در خصوص توليد آنندگان داخلي، 
  .خواستار اجرای صحيح قوانين گمرکی و تعرفه ای برای همه کاالها شد

به گزارش خبرنگار ايلنا، محمد حسين محبى در نشست مطبوعاتى خود با خبرنگاران با بيان اين که سنديكاى 
: توليد کنندگان فناوری اطالعات ايران نسبت به روند تبعيض آميز در پروسه  واردات معترض است، اظهار داشت

ً    متاسفانه عملكرد دولت نسبت به حمايت از توليد داخلى آامال  تب عيض آميز و مغرضانه بوده است و نمونه گوياى                                                      
 . اين امر تبعيض در نحوه نظام تعرفه اى واردات خودرو با ساير آاالهاى ديگر است

به گفته محبي، نوعى آپارتايد تعرفه اى در نظام تعرفه اى آشور وجود دارد آه تخلفات گمرآى حاصل اين آپارتايد 
 . تعرفه اى است
 حاضر با روندى که طی مي شود در آينده نزديك شاهد ورشكستگى بسيارى از واحدهاى در حال: وى تصريح آرد

 .  خواهيم بودITصنايع 
وى در ادامه با بيان اين آه مشكالت بانكي، گشايش اعتبار اسنادى براى تهيه مواد اوليه، سه قفله شدن 

 ITلت باعث شده است تا صنعت سيستم بانكى آشور برای پرداخت تسهيالت و از همه مهمتر عدم حمايت دو
 . به ورشكستگى منجر شود

وی اختالفات موجود در تعرفه هاى گمرکی و ثابت ماندن نرخ ارز را از ديگر مشکالت توليدکنندگان فناوری اطالعات 
 .ايران برای تهيه مواد اوليه اعالم کرد

 شکايت از انتشار فاضالب درشميران نو 

يک شهروند با ارسال نامه اى براى ايرن خواستار انعکاس شکايتش از : یسد  شهریور می نو30 در ايرنسایت 
 . سازمان آب شميران نو شد

 شرقى منطقه شميران نو 12اين شهروند در نامه خود مدعى شده که انتشار فاضالب در کوچه پاکزاديان خيابان 
 . باعث آلودگى محيط زيست شده است
 : تمتن نامه اين شهروند به شرح زير اس

 رياست محترم اداره محيط زيست استان تهران 
 شرقى ، کوچه شهيد 12اهالى منطقه شميران نو خيابان : با عرض سالم و احترام ، باستحضار مى رساند 

پاکزاديان به علت مشکالت فاضالب که مربوط به سازمان آب و بدليل بى احتياطى نگهبان آن سازمان مى باشد و 
صله درخت و ايجاد بوى تعفن و ناراحتى و بيمارى اهالى گرديده است ،چندين بار باعث خشک شدن چندين ا

 . حضورى شکايت به سازمان آب نموده اند اما هيچ اقدامى صورت نپذيرفته است 
لذا خواهشمند است دستور فرمائيد تا ماموران اداره محترم محيط زيست از اين منطقه بازديد نمايند تا به عينه 

 .  فوق الذکر باشند و دستورات مقتضى صادر گردد شاهد موارد
 س يک از اهالى محل. ج �با تشکر از بذل توجه شما 

 گام های تازه برای جداسازی زنان و مردان در ايران 

با تصويب راه اندازی دو دانشگاه دخترانه در تهران، طرح تفکيک :  شهریور گزارش می دهد 30 در دويچه ولهرادیو 
َ                                                        قبال  نيز با طرح جداسازی جنسيتی در بيمارستان ها از سوی وزير . جويان وارد مرحله تازه ای شدجنسيتی دانش   

 . ه در اين راه، برداشته شده بودبهداشت، گا م های اولي
 مورد توجه با جدي  شدن طرح جداسازی جنسيتی در دانشگاه ها خبر تاسيس دو دانشگاه  دخترانه در تهران

 . رسانه ها قرار گرفت
 . دخترانه در تهران را تصويب کردشورای گسترش آموزش عالي، طرح راه اندازی دو دانشگاه 

 فنی و مهندسی طبق اين طرح، دانشگاه های رفاه و ابرار، مخصوص خانم ها در گروه های علوم انساني، علوم
 . تاسيس خواهند شد

وی دانشگاه های خصوصی و غير دولتي، چندی پيش معاون آموزشی وزارت علوم اعالم کرده بود که اگر از س
م اين خبر را تکذيب تقاضايی بر اين مبنا ارائه شود آن  را بررسی خواهيم کرد اما برخی از مسئوالن وزارت علو

 . کرده بودند
رضا عامري، مدير کل دفتر نظارت و ارزيابی وزارت علوم، با بيان اين که ايجاد موسسات آموزش عالی غير دولتی 

طرح تفکيک «بانوان، در مناطقی که اين تقاضا وجود دارد با نظر مثبت بررسی خواهد شد تصريح کرد مخصوص 
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جنسيتی دانشجويان بحثی بود که از قبل مطرح بوده اما آنچه اآنون در وزارت علوم دنبال مي شود آن نيست آه 
 . ه دو دانشگاه ويژه دختران نداداراما توضيح بيشتری درب» برخی دانشگاه ها به دخترانه و پسرانه تبديل شوند

  جداساری فهرست ها تا ديوار کشی از
با وجود تمام تکذيب ها و گفتارهای متناقض از سوی مسئوالن وزارت علوم و دولتی درباره وجود يا عدم وجود 

 چنين طرحي، خبرهای داخلی از دانشگاه شهيد بهشتی مبنی بر تفکيک ليست های جضور و غياب دانشجويان
 . ی اين طرح قبل از تصويب آن استبرای حضور در کالس های دخترانه يا پسرانه حاکی از اجرا

از سوی ديگر، سال گذشته در برخی از دانشگاه ها از جمله دانشکده علوم اقتصادی با نصب پرده برزنتی در حياط 
ت مخالفت و اعتراضات گسترده دانشگاه، اقدام به جداسازی دختران و پسران از يکديگر کرده بودند که به عل

 . جويان مجبور به عقب نشينی شدنددانش
اما با آغاز سال تحصيلی جديد، خبرهای داخلی از اين دانشگاه  حاکی از آن است که با ساختن ديوار در محوطه 

 . يت کالس ها اجرا شده استدانشکده اقدام شکست خورده سال گذشته، قبل از تثب
اني، نماينده اصولگرای تهران در مجلس ضمن ابراز نگرانی از اختالط جنسيتی در چندی پيش مرتضی آقاتهر

تجربه موفق دانشگا ه های الزهرا و امام "دانشگاه ها و اشاره به بروز معضل و مشکالت بسيار در اين محيط ها به 
شگاه ها بلکه در ما به کلی در رابطه با اختالط جنسيتی نه فقط در دان«: اشاره کرده و گفته بود" صادق

 .  »حيط های مختلفی فعاليت کنند؟چه اشکالی دارد که دخترها و پسرها در م. محيط های ديگر نيز انتقاد داريم
 طرحی پر از معترض 

چندی پيش کامران دانشجو، وزير علوم با تاکيد بر توجه به جهان بينی اسالمی و خواست مردم، از عدم وجود 
 وقتی نه بحث وجود دارد و نه موج،«کارشناسی خبر داد و از رسانه ها خواست تا طرح تفکيک جنسيتی در بحث 
 . »در صدد ايجاد موج نيز نباشند

اين در حالی است که قبل از آغاز سال تحصيلی امسال بحث جداسازی کتاب های درسی حتی در مقطع 
 . ح شده بودابتدائی نيز مطر

 وزير کشور در دولت خاتمی با بيان اين نکته که زنان و مردان در کنار در مقابل اين ديدگاه، اشرف بروجردی معاون
با اين «: هم در جامعه حضور دارند و نمي توان با مطرح کردن تفکيک جنسيتی جامعه را تفکيک کرد گفته است

ره روش نمي توان جامعه را مصون نگه داشت؛ اين روش نه تنها جامعه را مصون نمي کند بلکه آن را به مخاط
نيت با جداسازی تحقق در هيچ کجا نتوانستيم با تفکيک جنسيتی مصونيت به وجود آوريم و مصو. مي اندازد
 . »نمي يابد

 شهريور ماه جاری ضمن ٢٨اما سرانجام غالمرضا خواجه سروري، معاون وزير علوم در نشست خبری خود در 
 تفکيک جنسيتی در دانشگاه ها اعالم کرد که عنوان عدم وجود قانون برای ديوار کشيدن ميان کالس ها برای
 . وجود داشته باشد بايد عملی شودوقتی امکان اين جداسازی در کالس ها يا در محوطه دانشگاه  

اين طرح سوژه اختالف تازه ای ميان اصولگرايان شد؛ علی عباس پور تهراني، رئيس کميسيون آموزش و تحقيقات 
 طرح يادآوری کرد که با توجه به سطح باالی شعور و فرهنگ ايرانی ـ اسالمی مجلس با انتقاد از عملی شدن اين

 .  توهين به دانشگاهيان کشور استدر بين دانشجويان، تفکيک بر اساس جنسيت
عنوان و عملی شدن اين طرح واکنش فعاالن حقوق زنان را نيز برانگيخت؛  به طوريکه سيما رياحي، فعال حقوق 

 . خواند» سازمان يافته عليه زنانخشونتی «سيتی را زنان طرح جداسازی جن
به اعتقاد وی عملی شدن اين طرح به دليل تفکری است که زن را ناقص العقل مي داند و حضور پررنگ دختران 

 .  را نمي تواند باور و تحمل کندجوان در دانشگاه ها
 " تبعيض مثبت"زن برای تفکيک و وزير 

رس و دانشگاه ها تعلق نداشت؛ مرضيه وحيددستجردی اولين وزير زن پس از طرح تفکيک جنسيتی فقط به مدا
 . دولت نهم و دهم را آشکارتر کردانقالب اسالمی با پيشنهاد طرح تفکيک جنسيتی بيمارستان ها، سياست 

خوانده بود ضمن تاکيد بر لزوم اجرای اين طرح،  » تبعيض مثبت«وزير بهداشت دولت دهم، که چنين طرحی را 
 . عملی شدن چنين تبعيضی را به نفع زنان و مردان دانست

 
جداسازی بيما رستان ها برای زنان و مردان، ديوارکشی در حياط دانشگاه ها، جداسازی فهرست حضور و غياب، 

اختصاص کتاب های آموزشی به دختران و پسران به طور جداگانه، ورودي های مختلف برای بانوان و آقايان در 
ا، اختصاص اتاق های مخصوص برای خانم ها و آقايان در اداره جات همه از ديد تحليل گران حاکی از دانشگاه ه

 . سياست های گام به گام دولت در عملی کردن طرح جداسازی جنيسيتی به صورت فراگير است
 

  ساالنه يك درصد ازجمعيت ايران به خاطرهزينه هاى درمان فقيرمي شوند

: نماينده سازمان جهانى بهداشت اعالم آرد:  شهریور آمده است 30 ایلنا در –لتی ایران به گزارش خبرگزاری دو
 درصد جمعيت آشور 5/2خبرى بدى آه در زمينه بهداشت در آشور ايران وجود دارد اين است آه براى 

ت ايران فقير هزينه هاى درمان فاجعه بار است و متاسفانه هر سال به خاطر هزينه هاى سالمت يك درصد از جمعي
 . مي شوند

به گزارش خبرنگار ايلنا، در نشست خبرى مشترآى آه در ساختمان سازمان ملل با حضور آونسئلو ويدال، 
هماهنگ آننده مقيم سازمان ملل و آمبروجيو ماننتى نماينده سازمان جهانى بهداشت در جمهورى اسالمى 

ينده يونسكو، محمد هولكى اوز نماينده صندوق جمعيت ايران، پال هاسهاف نماينده يونيسف، چون لي هان، نما
ملل متحد، فرداد درودى هماهنگ آننده آشورى برنامه مشترك ملل متحد در زمينه ايدزو و سوئيل نالوال رئيس 
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مرآز اطالعات سازمان ملل برگزار شد، درباره آرمان هاى توسعه هزار و پيشرفت هاى آشور ايران در دستيابى به 
 .  بحث و گفت وگو شداين اهداف

اما آنچه بيشتر از همه در اين جلسه مورد بحث خبرنگاران و نمايندگان سازمان ملل قرار داشت ،مسئله فقر، 
 . وضعيت اشتغال زنان، بهداشت و محيط زيست بود

 بهبود الزيرا ساگن بايوا، معاون نماينده مقيم برنامه عمران سازمان ملل متحد با اشاره به موفقيت ايران در
وضعيت ايران در زمينه ارتقاء شاخص هاى فقر رشد خوبى داشته است و ما در : شاخص هاى مربوط به فقر گفت

 .  درصدى شاخص هاى ايران هستيم25ارتقاء شاخص هاى مربوط به فقر مطلق ، شاهد رشد 
د مردم ايران نسبت به او در پاسخ به سئوال خبرنگارى آه معتقد بود مبنى بر خالف آنچه بيان شد، قدرت خري

شاخص هاى سنجش ميزان فقر سازمان ملل با شاخص هاى : گذشته آمترشده و فقر افزايش يافته است، گفت
يعنى . اقتصادى آشور شما فرق مي آند، چون شاخص هاى مورد نظر فقر مربوط به فقر شديد و مطلق است

 . تعداد افرادى آه روزانه آمتر از يك دالر درآمد دارند
 . وضعيت آاهش فقر مطلق و شديد نسبت به گذشته در ايران بسيار بهتر از گذشته شده است:  ادامه داداو

شاخص ها نشان : هولكى اوز نماينده صندوق جمعيت سازمان ملل متحد در مورد وضعيت اشتغال زنان گفت
درصد 15اليت هاى اجتماعى مي دهد آه آموزش دختران و زنان بهتر شده ولى آمار مربوط به مشارآت زنان در فع

 . است آه اين ميزان پائين است
ارزيابي هايى آه در اين زمينه توسط سازمان ملل انجام شده نشان داده است آه ميزان درآمد زنان : او ادامه داد

 . با ميزان مدارك و تحصيالتش در مقايسه با مردان آمتر است
وضعيت : جيو ماننتى نماينده سازمان جهانى بهداشت گفتدر مورد وضعيت بهداشت و درمان ايران نيز آمبرو

بهداشت عمومى ايران در مقايسه با آشورهاى همسايه به خاطر توسعه اقتصادى و اجتماعى خوب 
همچنين بر اساس نظام مراقبت هاى اوليه آه در مناطق روستايى اجرا مي شود ما مي توانيم بگوئيم آه .است

 . وسعه هزار خوب بوده استپيشرفت هاى ايران با اهداف ت
 . پيشگيرى از شيوع سل و ماالريا در اين زمينه گواه اين مطلب است: او ادامه داد
 درصد جمعيت آشور در شهر زندگى مي آند بحث پزشك خانواده 70اما با توجه به اينكه اآنون : ماننتى گفت

 . هنوز جا نيفتاده است
 درصد جمعيت 5/2 بهداشت در آشور ايران وجود دارد اين است آه براى اما خبرى بدى آه در زمينه: او تاآيد آرد

آشور هزينه هاى درمان فاجعه بار است و متاسفانه هر سال به خاطر هزينه هاى سالمت يك درصد از جمعيت 
 . ايران فقير مي شوند

ينه هاى سالمت در  درصد هز60يكى از مشكالت توسعه بهداشت و درمان در آشور اين است آه : او ادامه داد
آشور توسط خود اشخاص تامين مي شود آه آمار بسيار بااليى است و موجب تحميل هزينه هاى سنگين برافراد 

 . جامعه مي شود
اما به گفته الزيرا ساگن بايوا معاون نماينده مقيم برنامه عمران سازمان ملل برخالف اينكه به طور آلى اهدافى 

ران پيگيرى شده پيشرفت داشته اما ايران در زمينه محيط زيست دچار پس رفت شده آه براى توسعه هزاره در اي
 .  حرآتى آند را در پيش گرفته است2015است و به نظر مي رسد جهت تحقق اهداف توسعه هزاره در سال 

لى بحث جنگل زدايى آه يكى از زيراهداف آلى توسعه پايدار است آاهش يافته است و: او در اين زمينه گفت
 . متاسفانه آيفيت جنگل هاى آاهش چشمگير داشته اند

 خوب نيست به طورى آه در co2در ارتباط با تغييرات آب و هوايى وضعيت ايران به ويژه در بحث توليد : او تاآيد آرد
 .  در آشور ايران از چهار تن به شش تن افزايش يافته استco2سرانه توليد 2007سال 

خى از فعاليت هاى ايران در زمينه آاهش گازهاى تخريب آننده اليه ازن و حفظ تنوع زيستى البته بر: او ادامه داد
 . خوب بوده است

ايران توانسته است در تابستان امسال توليد مواد آالينده ازن را به صفر برساند آه موفقيت : ساگن بايوا تاآيد آرد
 . بسيار بزرگى است

تي، پروژه هايى مانند پروژه حفاظت از يوزپلنگ آسيايى و حفاظت از تنوع در مورد حفظ تنوع زيس: او ادامه داد
 . زيستى زاگرس گام هاى بسيار موثر ايران بوده آه بسيار ستودنى است

آنچه موجب تنزل شاخص هاى زيست محيطى ايران شده است، يكى در زمينه افزايش : ساگن بايوا تصريح آرد
 . بان زدايى و خشكسالى مستمر در آشور است و ديگر در بحث بياco2توليد ميزان 

در بحث تغييرات آب و هوايى بايد سياست ها با : معاون نماينده مقيم برنامه عمران سازمان ملل متحد تاآيد آرد
 . اهداف تطابق پيدا آند تا برنامه ها مثمر ثمر واقع شود

رفت در حفظ تنوع زيستى نيازمند براى پيش: او در زمينه آموزش در زمينه حفاظت محيط زيست نيز گفت
آموزش هاى محلى و استانى در همه آشور هستيم و اين فعاليت ها نبابد تنها محدود به نقاطى خاص يا جانور 

 . ويژه شود
 درمورد مجموعه اى از هدفهاى 2000به گزاش خبرنگار ايلنا،رهبران جهان در اجالس هزاره ملل متحد در سپتامبر 

 محدود و مشخص و هدفهايى براى مبارزه با فقر،گرسنگي، بيماري، بي سوادي، نابودى محيط قابل نيل در زمانى
هدفهاى " اين هدفها آه درمرآز برنامه آار جهانى قرارداده شدند، اينك . زيست وتبعيض عليه زنان توافق آردند

ات را درزمينه حقوق بشر، نيز طيفى گسترده ازتعهد" اعالميه اجالس هزاره. " ناميده مى شوند" توسعه هزاره
 . حكومت مطلوب و مردم ساالرى ترسيم ومشخص آرد

 در سازمان ملل بر سر آن ها توافق ٢٠٠٠اهداف توسعه هزاره در واقع هشت هدف مشترک هستند که در سال 
 . تامين شوند٢٠١۵اين اهداف بايد تا سال . شد
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  بنگاه پس از هدفمند سازی یارانه ها700ورشکستگی 
 فقط از برخی صنایع حمایت ميکنددولت 

 اردالن صيامی

 
تنها چند روز مانده به شروع هدفمند سازی یارانه ها، دولت برنامه کمک به صنایع در دوره بعد از هدفمند سازی 

 گروه 23تا پيش از این عموم صنایع حق دریافت کمک های دولتی را داشتند، اما در برنامه جدید تنها . رااعالم کرد
ایع که سوخت باالیی مصرف ميکنند زیر چتر حمایتی قرار ميگرند ومابقی باید با شرایط موجود خود را وفق از صن
 بنگاه اقتصادی سخن ميگوید؛ این در حاليست که 700اینگونه است که یک مقام دولتی از زیان ده شدن .دهند

گاههاپس از هدفمند سازی بيش از تحليل گران وکارشناسان معتقدند ميزان ورشکستگی واز دور خارج شدن بن
 .این مقدارست

بهروز مرادی، مدیر عامل سازمان هدفمندسازی یارانه ها گفته است که توزیع نقدی یارانه ها از اول مهر شروع 
آقای مرادی که ریاست سازمان تازه .  بنگاه اقتصادی دچار زیان خواهند شد٧٠٠می شود و بعد از حذف یارانه ها 

ی یارانه ها را بر عهده دارد، مسئول اجرای برنامه حذف یارانه ها و توزیع یارانه های نقدی و تاسيس هدفمند
مدیر عامل سازمان هدفمندی یارانه ها گفته است برای جلوگيری از زیاندهی بنگاههای اقتصادی .غيرنقدی است

 .قرار خواهد گرفتبخشی از درآمد ناشی از افزایش قيمت ها به صورت وام در اختيار این بنگاهها 
 فهرست صنایع آسيب پذیر

در همين راستا به گزارش مهر، رئيس ستاد تحول وزارت صنایع و معادن از آغاز پرداخت تسهيالت یارانه ای به 
وی در پاسخ به پرسشی درباره تاثير . واحدهای آسيب پذیر صنعتی و معدنی از آبان ماه امسال خبر داده است

از آنجایی “: ی طرح هدفمندی یارانه ها تا تخصيص منابع حمایتی به بنگاهها، گفته استفاصله زمانی ميان اجرا
که تغيير قيمت حاملهای انرژی در قبوض آخر آبان ماه واحدهای توليدی منعکس می شود با اجرای این طرح 

 ”.شاهد افزایش یکباره قيمتها نخواهيم بود
 ماه بعد وارد بازار می شوند، از این رو پس از گذشت این 4 تا 3دی از آنجا که توليدات واحدهای تولي“به گفته وی 

 ”.زمان افزایش قيمت تمام شده کاالها در قيمت بازاری کاالها خود را نشان می دهد
مستقيم و (از نظر این مقام مسوول، بنگاههای آسيب پذیر شامل رشته فعاليتهایی هستند که با افزایش هزینه 

این بنگاهها برای ادامه فعاليت در بازار رقابتی قادر .تقاضا، بيشترین زیان را می بينندیا کاهش ) حمل و نقل
نيستند افزایش هزینه های خود را در قيمت نهایی کاالها لحاظ کنند که از جمله دالیل آن ثبات قيمت مواد اوليه 

ن ترتيب این افزایش هزینه، آنها را بدی. در دیگر رشته های صنعتی و جلوگيری از افزایش تورم و زیان خانوارهاست
نساجی، ظروف شيشه ای، چينی، کاغذ و چوب، فوالد، مس، آلومنيوم، فروآلياژ، سرب، . آسيب پذیرتر می کند

روی و ریخته گری، سيمان، کاشی سراميک، شيشه تخت، چينی بهداشتی، آجر، گچ، آهک و سنگ، قند و 
 .ناسایی شده به عنوان صنایع آسيب پذیر هستندشکر، روغن نباتی، لبنيات، صنایع شيميایی ش

 درصد از درآمد حاصل از اصالح قيمت حاملهای انرژی در سال اول 30در قانون هدفمندی یارانه ها آمده است که 
 . به بخشهای مختلف اقتصاد کشور اختصاص می یابد– هزار ميليارد تومان 6 معادل –اجرا 

 پرداخت فقط در موارد استثنایی
وشته تحليل گر بی بی سی تا به حال تصور می شد دولت بخشی از درآمدهای حاصل از افزایش قيمت ها به ن

را در اختيار واحدهای توليدی قرار می دهد تا آنها بتوانند بخشی از هزینه های خود رااز این طریق تامين کنند اما 
 .واهد کرداکنون دولت می گوید جز موارد استثنایی پولی به صنایع پرداخت نخ

بخش عمده ای از صنایع قدیمی هستند یا به دليل ارزان بودن انرژی در ایران، از تجهيزاتی “بنا بر این گزارش 
همين صنایع محصوالتی توليد و به بازار عرضه می کنند که . استفاده می کنند که مصرف انرژی در آنها باالست

یعنی هم باید در مدتی که قيمت . دو چندانی رو به رو هستنداین صنایع با مشکل . مصرف انرژی آنها نيز باالست
انرژی افزایش می یابد، هزینه های خود را کاهش دهند تا از پس افزایش قيمت ها بربيایند و هم با تغيير تجهيزات 

 نظير شاید مدیران صنایع بتوانند با کاهش هزینه های توليد،. و تکنولوژی، ميزان مصرف انرژی خود را کاهش دهند
کاهش تعداد کارگران و باال بردن قيمت ها، واحدهای توليدی خود را سرپا نگهدارند اما مشکالتی نظير تحریم ها و 

در چنين شرایطی، مدیران صنایع چاره . کمبود نقدینگی مانع بزرگی بر سر نوسازی و بازسازی صنایع ایران است
 کشور بهبود پيدا کند، و هم شرایط به گونه ای تغيير کند که ای ندارند جز آنکه اميدوار باشند، هم وضع اقتصادی

 ”.تحریم ها بين المللی برداشته شود و آنها بتوانند تجهيزات مورد نياز خود را از بازارهای بين المللی تامين کنند
 محاسبه قيمت تمام شده

: عال در بخش فوالد نوشتدر همين راستا سایت فرارو در گزارشی به نقل از حسين شوقی یک مدیر صنعتی ف
مسأله مهم درخصوص نحوه اجراي هدفمند کردن یارانه ها، يافتن پاسخ براي سئواالتي از اين قبيل است که “

دولت چگونه باید هزينه هاي تمام شده محصول را با اصالح قيمت ها پس از تصويب نهائي طرح انجام دهد و 
ر مجزا و در مراحل مشخص انجام شود يا به طور تدریجی؟ آيا مي فازبندی آن چگونه بايد باشد؟ آیا باید به طو

توان آن را به طور ناگهانی اجرا کرد؟ مثال قيمت برق را به یکباره برای صنایع افزایش داد یا به صورت تدریجی؟ چه 
ار داد یا سطح قيمتی را باید مبنای اصالح قيمت ها قرار داد؟ آيا مي بايست قيمت حوزه خليج فارس را مبنا قر

ودر این خصوص دولت .که این موارد هم مباحثي است آه نياز به مطالعات عميقتري دارد… قيمت های جهانی؟ و
این در حالی است که صنایع برای هر خط توليد باید از شش ماه پيش برنامه . هيچ گونه اطالع رسانی نميکند

عات دقيق ومشخص نبودن ميزان وچگونگی ریزی های لجستکی خود را انجام دهد که به خاطر فقدان اطال
 ”.حمایت دولت باید با شوک بزرگی در صنایع پس از هدفمند سازی روبه شویم
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اما محمد رجایی مدیرعامل فوالد مبارکه اصفهان در گفت گو با روزنامه دولتی ایران اینگونه پاسخگوی نگرانی ها 
 خود را دارد و بر روی تمامی بخش های اقتصاد کشور اجرای این قانون بطور طبيعی تاثيرات خاص“: بوده است

بخش فوالد هم استثنا نيست با توجه به مصرف انرژی باال در توليد فوالد طبعا هزینه های توليد . تاثير گذار است
. در شرایط فعلی نيز این هزینه ها در حال افزایش است با این حال رو به رشد هستيم. هم افزایش می یابد

اما باید قيمت دقيق انرژی پس از حذف . ی الزم را انجام داده ایم و برنامه هایی هم در این زمينه داریمبررسی ها
فعال در جهت افزایش توليد در حال حرکت . یارانه مشخص شود تا بگویيم با خطر جدی مواجه هستيم یا خير

د کردن یارانه ها را به نفع صنعت تاکيد دارم اجرای قانون هدفمن. هستيم و برنامه در جهت رشد توليد است
اگر این قانون در اجرا موفق باشد سود آن نصيب صنایع می شود که فوالد نيز منفعت الزم را خواهد . کشور است

 ”.برد
مهم ترین نکته در خصوص تاثير پذیری صنایع وبنگاهها از هدفمند سازی یارانه ها، افزایش قيمت سوخت است 

اما به طور کلی افزایش . ت برای کوره وخط های داغ ونبرد نياز دارند حياتی استکه در صنایعی که به سوخ
قيمت سوخت بر حمل ونقل تاثير مستقيم ميگذارد وصنایع هم به طور کلی از این افزایش حمل ونقل که بر مواد 

 .اوليه سایه ميافکند تاثير می گيرند
کتمان نمی توان کرد که “: نی در این خصوص گفته استبه گزارش خبر آن الین، پدرام سلطانی عضواتاق بازرگا

اجرای طرح هدفمندی یارانه ها بار تورمی برای کشور در پی خواهد داشت، اما این سئوال مطرح است که در 
فضای رکود تورمی که فضای نامناسبی برای اجرای هدفمندی یارانه هاست آیا می شود با اتکا به سياست های 

در این حالت تکليف رکود چه می شود؟ به نظر می رسد چرخه معيوبی در حال شکل گيری انقباضی عمل کرد، 
است، بدین معنی که هدفمندکردن یارانه ها تورم را به وجود می آورد و تورم هم در فضای رکودی بنگاه ها را بيشتر 

بنابراین پيش بينی . کندبه هر حال سياست انقباضی، رکود و تورم را تشدید می . به سوی رکود هدایت می کند
افزایش . می  شود که تورم نسبتا باال رود و اثرات تورمی بر بنگاه های اقتصادی به شکل های گوناگون نمود یابد

هزینه های اداری، هزینه های عمومی، هزینه های فروش از این جمله تاثيراتی هستند که این امر بر سودآوری 
 ”.بنگاه ها تاثير منفی خواهد گذاشت

 قانون ارتقای بهره وری کارکنان بالينی، بدون استخدام پرستاران هيچ است 

 
 درصد جامعه پرستاری را زنان 80بيش از  : شهریور آمده است 30 ایلنا در –ایران کار به گزارش خبرگزاری دولتی 

ی در نوبت هاي  برابر5/1کاهش ساعت کار و محاسبه ./تشکيل می دهند که توانایی انجام اضافه کار ندارند
 .عده ای دستورات رئيس جمهور را اجرا نمی کنند./شب و ايام تعطيل امکان پذیر شود

برای . جامعه پرستاری از وکال و نمایندگان خود در مجلس انتظار دارد: عضو شورای عالی نظام پرستاری گفت
اران اقدام کنند، در غير این صورت اجرایی شدن قانون ارتقای بهره وری نيروهای بالينی با تصویب استخدام پرست

 .این قانون هيچ ارزشی ندارد
به گزارش خبرگزاري ايلنا، سيف علی نصرتی با اشاره به رد شدن استخدام پرستاران در کميسيون تلفيق 

مهمترین بندهای قانون ارتقای بهره وری که موضوع رفع کمبود نيرو و استخدام پرستار بود به : مجلس افزود
حتی سخنگوی این کميسيون نيز در روز .  اعضای کميسيون بهداشت و درمان مجلس در آن گنجانده شدپيشنهاد

بنابراین تعجب آور است . تصویب قانون ارتقای بهره وری از آن به عنوان یک از علمی ترین قوانين مجلس یاد کرد
 .قت نکرده اندکه در مرحله عمل در تدوین برنامه پنجم توسعه با استخدام پرستاران مواف

اجرا نشدن قوانين پرستاری مصوب مجلس جز ایجاد یأس و نا : رئيس هيئت مدیره نظام پرستاری تبریز تصریح کرد
 .اميدی در جامعه پرستاری و بی اعتمادی آنان به وعده ها و قول های مسئوالن نتيجه دیگری ندارد

رئيس جمهور در مراسم روز : هره وری دانست و افزودهزار پرستار را الزمه اجرای قانون ارتقای ب23او استخدام 
این رقم در برابر ” پرستار سال گذشته در خصوص اعتبار مورد نياز برای اجرای قانون ارتقای بهره وری اعالم کرد

ولی جای تأسف دارد که عده ای دستورات رئيس جمهور را اجرا ” .                        ً             یک شب بيداری پرستار مطلقا  ارزشی ندارد
 .نمی کنند

پرستاران ما در تبریز : نصرتی با بيان اینکه خواست جامعه پرستاری اجرای قانون ارتقای بهره وری است افزود
حتی با امضای طوماری مطالبات خود را از مسئوالن خواستار شده اند که مهمترین خواسته آنان نيز اجرای همين 

 .قانون است
 بسترهای الزم برای اجرای آن نيز فراهم شود که یکی از وقتی قانونی به تصویب مجلس می رسد باید: او گفت

بسترهای اجرای قانون ارتقای بهره وری ورود تعدادی کادر جدید پرستاری به سيستم است تا کاهش ساعت کار 
 . برابری در نوبت هاي شب و ايام تعطيل امکانپذیر شود5/1و محاسبه 

 صورت باید زمينه اجرای قانون از طریق الیحه مجدد دولت یا در هر: رئيس هيئت مدیره نظام پرستاری تبریز گفت
 .طرح جدید مجلس یا هر شيوه قابل ارائه دیگری فراهم شود

سازمان نظام پرستاری برای پيگيری امور پرستاری تشکيل شده و وظيفه حمایت از حقوق پرستاران را : او افزود
ن دیدگاه پرستاران نسبت به سازمان صنفی خود می بر عهده دارد و ادامه شرایط فعلی باعث خدشه دار شد

 .بنابراین ما مسئوليت داریم تا از حقوق پرستاران دفاع کنيم. شود
 درصد جامعه پرستاری را زنان تشکيل می 80بيش از : نصرتی در خصوص پرداخت اضافه کار به پرستاران گفت

 . ندارنددهند که به لحاظ جسمی و خانوادگی توانایی انجام اضافه کار
از نمایندگان خود در مجلس شورای اسالمی انتظارداریم برای : عضو شورای عالی نظام پرستاری تصریح کرد



 257

ارتقای کيفيت خدمات پرستاری و رفع موانع خدمتی پرستاران و زمينه سازی اجرای قوانين پرستاری و خدمت 
 .رسانی به مردم تالش کنند

 
 درصد را 6بگوييد همان : س مجلس عنوان شددر طومار آارگران بازنشسته به رئي

 بدهند

  
 از شعار خسته شده ايم؛ وزارت رفاه و  : شهریور آمده است 30 ایلنا در –ایران کار به گزارش خبرگزاری دولتی 

 ماه از سال پرداخت نكرده 6 درصد افزايش مستمري را هم بعد از گذشت 6سازمان تامين اجتماعي همان 
 .ني مداخله آنيدآقاي الريجا/ است

 درصدي مستمري 6رئيس آانون آارگران بازنشسته تامين اجتماعي استان قم از عدم پرداخت افزايش 
 .بازنستگان سازمان تامين اجتماعي خبر داد

جاي تاسف است آه وزارت رفاه و سازمان تامين اجتماعي : محمد فاضل ترآان در گفت وگو با خبرنگار ايلنا افزود
 . ماه از سال پرداخت نكرده است6افزايش مستمري را هم بعد از گذشت  درصد 6همان 

تامين اجتماعي در دوره مديريت گذشته دچار مشكالت عديده اي شده است اما اين موضوع به : وي تصريح آرد
 .دولت مربوط مي شود و بازنشستگان نمي تواند از حقوق قانوني و شروع خود بگذرند

مسووالن آانون بازنشستگان تامين اجتماعي تهران آه :  شعار خسته شده ايم، گفتترآمان با بيان اينكه از
 .دسترسي بيشتري به مديران ارشد دارند فقط شعار مي دهند و از عمل خبري نيست

رئيس آانون آارگران بازنشسته تامين اجتماعي استان قم با اشاره به ارسال طومار اعضاي اين آانون به رئيس 
 درصدي 6در اين طومار مراتب اعتراض خود را به عدم پرداخت افزايش : سالمي اظهار داشتمجلس شوراي ا

 .مستمري ها اعالم آرده و خواستار دخالت آقاي الريجاني شده ايم

 
 حقایق ناگفته  ی هدفمند کردن یارانه ها

 
ورد تاثير آنی و مثبت اجرای به رغم ادعاهای محمود احمدی نژاد در م :  آلمان گزارش می دهد – دویچه ولهرادیو 
یکی از نمایندگان . هشدار نسبت به عواقب ناگوار این طرح هر روز افزایش می یابد” هدفمند کردن یارانه ها“طرح 

 .مجلس می گوید نباید حقایق این طرح را از مردم پنهان کرد
 دارند مردم را از عواقب اجرای محمود احمدی نژاد سيزدهم مرداد ماه ضمن انتقاد از کسانی که به زعم او تالش

با اجرا کردن این قانون زندگی مردم از همان روز اول «قانون موسوم به هدفمند کردن یارانه ها بترسانند گفت 
این سخنان با انتقادهای شدیدی حتا از سوی کسانی مانند دبير شورای نگهبان که خود را » .بهبود خواهد یافت

 . معرفی می کند، روبرو شده استاز حاميان سرسخت احمدی نژاد
 ”کار خدا“و انتظار ” دوران ریاضت“

احمدی نژاد در سخنانی که در سفر استانی هيات دولت به همدان ایراد می شد در مورد پيامدهای هدفمند کردن 
اینگونه نيست که ابتدا مردم را تحت فشار قرار دهيم و سپس مردم به روال عادی «یارانه ها اظهار داشت 

 ».با اجرای این قانون در سراسر ایران زمين حتی یک فقير هم پيدا نخواهد شد«او ادعا می کند » .بيفتند
 شهریور، آیت اهللا احمد جنتی در مراسم نماز جمعه تهران گفت با اجرای قانون هدفمند کردن ٢۶روز جمعه 

دولت باید در اجرای این قانون «ان می گوید دبير شورای نگهب» .دورانی شبيه به ریاضت را پيش رو داریم«یارانه ها 
در نظر ” شبيه به ریاضت“ظاهرا این دوران » .تالش کند تا تنش ها و آسيب ها به قشر محروم به حداقل برسد

هدفمندی یارانه ها کاری است که دست خداست و نه «احمد جنتی چنان سخت خواهد بود که تاکيد می کند 
 ».باید منتظر باشيم که خدا این کار را درست کند.  و نه مردم دست دولت، نه مجلس، نه رهبری

 کتمان تبعات منفی هدفمند کردن یارانه ها
بهتر «، عزت اهللا یوسفيان، عضو کميسيون برنامه و بودجه در انتقاد به این تناقض گویی ها گفت ٨٩ شهریور ٢٧روز 

 نيست که یک مسئول از نبود مشکل در اجرای طرح است مردم را با روند اجرای این طرح آشنا کنيم و این درست
 ».سخن بگوید و دیگری نتيجه اجرای آن را دوران ریاضت عنوان کند

ادعای اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها بدون ایجاد مشکل «یوسفيان در مورد اظهارات احمدی نژاد می گوید 
او با اشاره به این که تبعات منفی اجرای این » .ودبرای مردم صحيح نيست و ما قطعا با مشکل مواجه خواهيم ب

درست نيست برای آنکه به مردم شوک وارد نشود، حقایق هم گفته «قانون را نمی توان کتمان کرد می افزاید 
 ».نشود

 از دست رفتن فرصت ها
کالت عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس معتقد است دست کم در سال های نخست اجرای طرح یاد شده مش

اگر گفته می شود که زندگی مردم بهبود می یابد یا «یوسفيان به خبرگزاری مهر گفت . مردم افزایش خواهد یافت
اینکه فقر از بين می رود برای زمان آغاز طرح نيست، چرا که هدف از این طرح آن است که رفته رفته یارانه ها از 

 »برسددست ثروتمندان گرفته شده و به دست دهک های پایين 
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ارزیابی می کند و با انتقاد از تعلل ” در حد حرف“عزت اهللا یوسفيان ادعاهای احمدی نژاد را در مورد نبود مشکالت 
. اگر اجرای این طرح تا آبان آغاز نشود دولت زمان را در سال جاری برای اجرا از دست خواهد داد«دولت می افزاید 

 ».دم استهمچنين نتيجه این تاخير فشار بيشتر بر مر
 ناتوانی دولت در اجرای قانون

دولت تا کنون در مورد نحوه ی پرداخت نقدی یارانه ها و زمان آن وعده های مختلفی داده است که هيچ یک عملی 
همچنين قرار بود . یکی از این وعده ها انجام پرداخت ها پيش از اجرای طرح و افزایش قيمت ها بود. نشده است

در روزهای اخير انتقادها در مجلس به تعلل دولت در اجرایی کردن این . ه اجرا گذاشته شوداین طرح در مهرماه ب
 .قانون افزایش یافته است

تاخير در اجرای قانون را موجب تحميل “هفته ی گذشته ناصر موسوی الرگانی عضو کميسيون اقتصادی مجلس 
ز دولت خواست زمان دقيقی برای واریز یارانه ی عنوان کرد و ا” فشار مضاعف ناشی از افزایش قيمت ها به مردم

 ٢٠دولت قرار است از حذف یارانه ها و آزاد سازی قيمت ها تا پایان سال . نقدی به حساب شهروندان اعالم کند
صاحب نظران معتقدند با موکول کردن اجرای این طرح به چند ماه پایانی . هزار ميليارد تومان درآمد داشته باشد

 .قتصادی در مدتی کوتاه بسيار شدیدتر خواهد بودسال فشار ا
 تاثير منفی بر قشرهای متوسط و پایين

. اقتصادی هدفمند کردن یارانه ها هر روز افزایش می یابد” شوک“بسياری از نمایندگان مجلس می گویند خطر 
انون از مهر ماه، حسن غفوری فرد عضو هيئت رئيسه مجلس ده روز پيش تهدید کرد، در صورت عدم اجرای این ق

 .مجلس با استفاده از ابزارهای نظارتی خود این مسئله را به صورت جدی پيگيری می کند
همزمان با این سخنان مجيد نصيرپور یکی از اعضای کميسيون اجتماعی مجلس با اشاره به ناتوانی دولت در 

ئه اصالحيه فوریت دار برای قانون دولت با ارا«اجرای این قانون و تبعات اجرای ناقص آن پيشنهاد می کند 
دولت در زمان «او می گوید » .هدفمندی یارانه ها از مجلس بخواهد که اجرای آن را تا اطالع ثانوی متوقف کند

حاضر بيشتر به فکر توزیع پول نقد و ایجاد ارتباط عاطفی ميان دولت و مردم است و با این روش ها هيچ گونه 
 ».اق نمی افتداصالح اقتصادی در کشور اتف

 نگرانی از ناخشنودی کارگران و کارمندان
نصيرپور اعتقاد دارد در شرایط رکود اقتصادی کنونی اجرای این قانون تاثيرات منفی زیادی را بر اقشار متوسط و 

ظاهرا این ها بخشی از حقایقی هستند که . پایين دست خواهد گذاشت و تورم را باز هم افزایش خواهد داد
 .مدی نژاد، آنچنان که عضو کميسيون برنامه و بودجه می گوید از مردم پنهان می کنددولت اح

 سال است که در ٧٠قریب به « شهریور اظهار داشت ٢٧اصغر گرانمایه پور نایب رئيس کميسيون یاد شده روز 
رانه ای معموال دولتی بوده اقتصادهای یا«او با بيان این که » .دنيا اقتصاد یارانه ای جواب نداده و کنار گذاشته شده
و ضروری عنوان ” جراحی بزرگ“اصالحات اقتصادی را یک » و موجب حجيم تر شدن روزافزون دولت ها می شود

 .”دردهای آن را باید تحمل کرد“می کند که 
خواهند کارمندان و کارگران شهرنشين بيشترین آسيب را از بابت هدفمند کردن یارانه ها «گرانمایه پور می افزاید 

ظاهرا نگرانی از پيامدهای احتمالی همين فشارها یکی از دالیل تعلل دولت در اجرایی کردن این قانون » .پذیرفت
 .است

 
 ذبح بيمه آارگران ساختماني در مقابل شهرداري ها

 
 کاهش  بيمه کارگران ساختمانی معادل : شهریور آمده است 30 ایلنا در –ایران کار به گزارش خبرگزاری دولتی 

 50 تا 25درآمدهایی که با وجود افزایش . سود بسازوبفروش ها و احتماال کاهش درآمدهای شهرداری ها است
 .درصدی عوارض، حق دفع پسماند و هزاران عوارض دیگر، همچنان برای شهرداری ها ناکافی می نماید

اعالميه های منتشره در . نی ایجاد کردندبهانه ایجاد تامين اجتماعی در ایران برای قشر کارگر را کارگران ساختما
دوران مشروطه نشان می دهد که در همان زمان هم گروه ها و افراد بسياری به دنبال ایجاد آرامش منشعب از 

بيمه برای این دسته از کارگران بودند، اما سوال اصلی اینجاست که چه علل و عواملی سبب شده است که با 
 .ن تامين اجتماعی خود از حداقل های الزم برای یک زندگی آبرومند محروم باشندگذشت بيش از یک قرن، بانيا

آمار منتشره از سوی مراجع و مراکزی چون تامين اجتماعی و وزارت کار به خوبی نشان می دهد که بيشترین 
 اجسام و اشيا و کارگرانی که بر اثر سقوط از داربست، افتادن. حوادث کار برای کارگران ساختمانی اتفاق می افتد

سایر حوادث کار، یا جان خود را از دست می دهند یا این که به دليل نقص عضو، برای مدتی که گاه تا پایان عمر 
جالب تر این که خانواده های همين دسته از . طول می کشد، توانایی کار و امرار معاش را از دست می دهند

ایت قانونی بهره نمی برند و باید چشم به دستان نهادهایی چون کارگران، پس از نقص عضو و یا مرگ، از هيچ حم
 .کميته امداد بدوزند که تا پایان عمر به آنها صدقه دهند

روز جهانی کارگر یا همان یازدهم اردیبهشت امسال با هدف حمایت از همين کارگران، در ایران به نام کارگران 
ز و همچنين روزهای پيش از آن که به نام هفته کارگر شناخته قرار بود تا در این رو. ساختمانی نام گذاری شد

شده است، کارگران یک صدا از کارگر ساختمانی حمایت کنند تا مسووالن را وادار به انجام خواسته ای کنند که 
موضوع البته آنچنان . سال هاست با بی توجهی، خانواده های بسياری را شب ها گرسنه به بالين فرستاده است

رئيس جمهور دستور اجرای قانون بيمه کارگران ساختمانی را داد و وزیر رفاه . کارگران می خواستند پيش رفتکه 
و تامين اجتماعی که هم آن روزها و هم امروز، مشغله تغيير مدیران تامين اجتماعی وی را از موضوع رفاه کارگران 
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ن گونه که مجلس خواسته است، بيمه خواهند بازداشته است، وعده داد که بزودی همه کارگران ساختمانی آ
 .کارگران پيروزمندانه و اميدوار به خانه ها بازگشتند، اما این تازه اول راه بود. شد

در این مدت کارفرمایان بخش ساختمان یا همان .  ماه از دستور رئيس جمهور و وعده محصولی گذشته است4
 برابر کردن نرخ بيمه 30ه اجرای این قانون و آنچه آنها بساز و بفروش های سابق جنجال ها درست کردند ک

البته خارج از جنجال های رسانه ای، البی های قدرتمند . می ناميدند، بخش ساختمان و مسکن را فلج خواهد کرد
ارتباط هميشگی . شوراهای شهرها نخستين اهداف این دسته برای البی گری بودند. این دسته هم شروع شد

یان با شهرداری ها که برای اخذ مجوزها، به ارتباطی هميشگی بدل شده است، سبب شد تا به این کارفرما
 .سرعت این مذاکرات و تعامل ها جواب دهد و بار دیگر بيمه کارگران ساختمانی، به محاق و بایگانی سپرده شود

ت تا شاید کارفرمایان به درصد به یک درصد کاهش یاف4حق بيمه های وضع شده از . مجلس البته وارد موضوع شد
قانون تن دهند اما سنبه پرزورتر از آن بود که گمان می رفت و با وجود گذشت قریب یک ماه از مصوبه جدید، هنوز 

 .چيزی ابالغ نشده است و طرفه این که هنوز کارگران معلق روی داربست مانده اند
اين موضوع «: ه صراحت از آن پرده برمی داردرئيس شورای عالی استان ها ب. صورت مساله چندان پنهان نيست

. يكي از داليلي است آه سبب مي شود بودجه شهرداري ها به علت صدور پروانه آمتر طبق برنامه محقق نشود
 درصد بودجه پيش بيني محقق شده است و اين رقم 62در شهر تهران آه وضعيت نسبتا خوبي حاآم است تنها 

در «: چمران البته می خواهد دل کارگران را هم به دست آورد» .درصد بوده استدر بسياري از شهرهاي ما چهل 
شرايط آنوني افزايش بهاي بيمه آارگران ساختماني نه تنها به نفع آنان نيست بلكه به سود و منفعت بيمه گران 

ند آه البته مصوبه اي داشتيم آه براساس آن به دولت پيشنهاد شد بيمه آارگران ساختماني مسكوت بما. است
همانند وضعيت قبلي در حال اجراست و در جلسات هيات دولت نيز خواستيم تا اصالحاتي را در اين زمينه انجام 

 ».گيرد
بيمه کارگران . البته نباید به بخش دوم چندان توجهی کرد، چرا که دالیل در همان بخش نخست آمده است

درآمدهایی که با . ال کاهش درآمدهای شهرداری ها استساختمانی معادل کاهش سود بسازوبفروش ها و احتما
 درصدی عوارض، حق دفع پسماند و هزاران عوارض دیگر، همچنان برای شهرداری ها 50 تا 25وجود افزایش 

 .ناکافی می نماید
 عزت و کرامت انسان ها برای آنها مهم است یا. مسووالن باید یک بار و برای هميشه تکليف خود را مشخص کنند

 .سودی که قرار است نصيب نهادهای متبوعشان شود

 
 ضرب وشتم یک جوان به اتهام دست فروشی

 
 ظهر ماموران لباس شخصی جوانی را که ١٢ شهریور در ميدان آزادی ساعت ٢٧ روز شنبه –آسمان دیلی نيوز 

ریادهای فرد جوان آنها به ف, درگوشه ی خيابان مشغول دستفروشی بود وحشيانه مورد ضرب وشتم قرار دادند 
 .توجهی نداشتند , که ميگفت برای تامين امرار معاش دست فروشی ميکنم 

 
 سهم یارانه هر ایرانی

 
ميزان : بررسی جدیدترین برآوردها نشان می دهد: می نویسد مهر خبرگزاری دولتی  نقل ازتابناک به سایت 

 هزار تومان 24ر تومان و سایر اقشار جامعه حدود  هزا44ماهيانه یارانه نقدی هر یک از اقشار آسيب پذیر حدود 
 .خواهد بود
مهر، بر اساس دستور دکتر محمود احمدی نژاد رئيس جمهوری اسالمی ایران یارانه خبرگزاری دولتی به گزارش 

 .نقدی از اول مهرماه امسال یعنی پنجشنبه هفته جاری به حساب سرپرست خانوار واریز می شود
 ميليون ایرانی یارانه نقدی پرداخت خواهد 61ه نشان می دهد دولت در مرحله اول به حدود برآوردهای انجام شد

 .شد، البته دولت قصد دارد یارانه نقدی را به حساب سرپرست خانوار واریز کند
به (  درصد از درآمد حاصل از اصالح قيمت حاملهای انرژی به مردم 50براساس قانون هدفمندکردن یارانه ها، 

 درصد به دولت به منظور جبران آثار آن بر اعتبارات 20 درصد به توليدکنندگان و 30، ) یارانه نقدی و غير نقدیصورت
 .هزینه ای و تملک دارایيهای سرمایه ای اختصاص می یابد

 هزار 10 هزار ميليارد تومانی هدفمندی یارانه ها را محاسبه کنيم، رقم 20 درصد اعتبار 50برهمين اساس، اگر 
 .ميليارد تومان به دست می آید که بابت یارانه نقدی به مردم تخصيص خواهد یافت

  تومان27322مبلغ یارانه نقدی در صورت توزیع مساوی؛ ماهانه 
 ميليون ایرانی که فرم اطالعات اقتصادی را پر کرده اند، یارانه نقدی 61حال اگر فرض را بر این بگيریم که حدود 

 تومان یارانه نقدی 934هزار و 163 – در صورت توزیع برابر یارانه نقدی ميان مردم –هر ایرانی بگيرند، در این صورت 
 .در سال آینده خواهد گرفت

 تومان 322 هزار و 27 ماه باقی مانده از سال تقسيم کنيم، رقم 6 تومان را بر 934هزار و 163همچنين اگر رقم 
 خواهد – درصورت توزیع مساوی یارانه بين ایرانيان –ی در ماه حاصل می شود که سهم هر ایرانی از یارانه نقد
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 .بود
 مبلغ یارانه نقدی اقشار آسيب پذیر

 ميليون نفر قشر آسيب 10.5باتوجه به اظهارات شمس الدین حسينی وزیر امور اقتصادی و دارایی مبنی بر اینکه 
براساس برنامه دولت، یارانه نقدی . ند شدپذیر و تحت پوشش نهادهای حمایتی از یارانه بيشتری برخودار خواه

 . درصد سایر اقشار جامعه خواهد بود10این قشر بيش از 
 درصد می 17 ميليون نفر کل مشموالن دریافت یارانه در مرحله اول حدود 61 ميليون نفر از 10.5حال سهم این 

رد تومان ميزان یارانه نقدی اقشار  هزار ميليا10 درصدی از رقم 27 درصد دیگر، سهم 10شود که با اضافه شدن 
 ميليارد تومان یارانه نقدی ميان اقشار آسيب پذیر 2700برهمين اساس، احتماال . آسيب پذیر را مشخص می کند

 .توزیع خواهد شد
به عبارتی، اگر .  تومان می شود142 هزار و 257بدین ترتيب رقم یارانه نقدی هر یک از اقشار آسيب پذیر ساليانه 

 ماه باقی مانده از سال تقسيم کنيم، رقم یارانه نقدی ماهانه هر یک از افراد این قشر جامعه 6رقم را بر این 
 . هزار تومان می شود43حدود 

 مبلغ یارانه نقدی سایر اقشار
ين  ميليارد تومان اعتبار باقی مانده تام7300 ميليون ایرانی دیگر نيز از رقم 50.5در عين حال، رقم یارانه نقدی 

 یعنی ماهانه – تومان 554 هزار و 144سهم هر نفر از این رقم در شش ماه باقی مانده از سال . خواهد شد
 . خواهد بود– هزار تومان 24حدود 

مبلغ یارانه نقدی تعيين شده است ولی فعال اعالم نمی کنيم، : پيش از این وزیر امور اقتصادی و دارایی گفته بود
 .ست رئيس جمهور به صورت رسمی مبلغ یارانه نقدی هر ایرانی را اعالم کندضمن اینکه ظاهرا قرار ا

 تعداد کارگران جانباخته در حادثه لوله گاز سرخس به دوازده نفر رسيد 

 
بنا به گزارش منابع خبری و شاهدان عيني، تعداد جانباختگان :  شهریور آمده است 30 در تاریخ جـــرسسایت 

 داده اند، به نفجار مهيب خط سراسری لولۀ گاز سرخس مشهد جان خود را از دستصنعتگر هفشجاني، که در ا
 . دوازده تن رسيد

 شهريور ماه رخ داد که در محل حادثه تعدادی از پرسنل شرکت ١٩انفجار خط لوله مذکور، بامداد روز جمعه 
 . ال انجام عمليات مهندسی بودندپيمانکار شرکت ملی گاز در ح

 نفر بودند، به همراه ١۶مصدومان حادثه که "هالل احمر روز گذشته به خبرگزاری مهر گفته بود يکی از مسئوالن 
 ." منتقل شدند                       ً           نفر از فوت شدگان، سريعا  به مشهد ٩جنازه 

 شهريورماه ٣٠به گزارش منابع خبری جرس، پيکر نه تن از صنعتگران جانباختۀ حادثه فوق الذکر، امروز سه شنبه 
 .  هزاران نفر از مردم تشييع شدبا حضور) وابع شهرکرداز ت(در هفشجان

بنا بر اين گزارش، تاکنون يازده تن از کارگران اين شهر، طی روزهای گذشته به خاک سپرده شده اند و عقيل 
کيوانی هفشجاني، يکی ديگر از آسيب ديدگان بود؛ که شامگاه ديروز بر اثر سوختگی شديد در بيمارستان 

شب يا فردا به خاک ن خود را از دست داد و قرار است پيکر دوازدهمين جانباختۀ هفشجاني، امچمران تهران جا
 . سپرده شوند

 . را چهار نفر اعالم کرده بودنداين در حالی است که خبرگزاريهای دولتي، تعداد جانباختگان اين حادثه 
های ديگربه خاک سپرده شده  نيز، در شهراخبار موثق همچنين حکايت از آن دارد که تعداد ديگری از جانباختگان

 . اند
نقطۀ عطف اين مراسم آنجا بود که مسئولين، جانباختگان را "گزارش ارسالی مذکور در ادامه خاطرنشان ساخت 

: شهيد نناميدند و مردم به شعارهای دست اندرکاران و نيروهای بسيج توجهی ننموده و با شعارهايی از جمله
 .ست امروز، به عزاداری پرداختند مبارک، عزا عزاست امروز صنعتگر هفشجان پيش خدابرادر شهيدم منزل نو

درقسمتی ديگر يکی از پاسداران سپاه قصد استفاده ابزاری از اين مراسم را داشت و شعارهای مرگ بر اسرائيل 
 .  دادندکبر به مراسم خود ادامهو مرگ بر آمريکا سر داد ؛ که عزاداران خشمگين، با بانگ اهللا ا

 : اسامی جانباختگان هفشجانی تا لحظه تنظيم خبر، به شرح زير اعالم شده است
عباسعلی اهللا بخشي، سليمان شيخي، نصرت اهللا عسگري، مسلم صادقي، فردين کيواني، صادق کنعاني، 

 عباس ،سعيد اميني، مهندس شهرام عالی پور، حميد کاظمی نيا، محمد خواستار، حسن کيواني، عقيل کيواني
 ) ساکن خوزستان(ضرغامپور

گفتنی است مجری پروژه خط لوله سراسری گاز سرخس، قرارگاه خاتم االنبيا، وابسته به سپاه پاسداران می 
باشد و اين درحاليست که اواخر هفته گذشته، مقامات دولتي، تمامی انفجارها و آتش سوزی های اخير را، 

 . بودندد بخش خصوصی اعالم کرده متعلق به عملکر
 .تاکنون دليل و مقصر اين حادثه تاسف بار مشخص نشده است

تقلب وزير، مهجوريت علم، تبعيض /شش معلم دربند و يک معلم بر دار: اول مهر
 .. عليه دختران دانش آموز
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 : گزارش می دهد راديوآلمان 
در نظام " تغييرات بنيادين"ز سال تحصيلی جديد در حالی در ايران آغاز مي شود که وزير آموزش و پرورش صحبت ا

شده شش معلم در زندان هستند و يک معلم نيز به اتهام فعاليت های سياسی اعدام . آموزشی کرده است
 . است

کمتر از يک ماه به بازگشايی مدارس مانده، خبر جمع آوری امضا برای استيضاح وزير آموزش و پرورش در رسانه ها 
وزير آموزش و پرورش به دليل نحوه ی برگزاری آزمون استخدامی معلمان و زير حميدرضا حاجي بابايی . منتشر شد

 . ه سال جديد تحصيلی استيضاح شودپا گذاشتن قوانين مصوب مجلس قرار است در آستان
موسی رضا ثروتی يکی از نمايندگانی که برای استيضاح وزير آموزش و پرورش امضا جمع مي کند، در گفت و گو با 

 هزار ۶٠زير پا گذاشتن قانون اولويت استخدام : ، برخی از داليل اين استيضاح را چنين عنوان کردهخبر آنالين
 سال، برگزاری آزمون استخدامی با وجود ۴نيروی حق التدريسی و آموزشياران نهضت سوادآموزی با سابقه کاری 

نشگاه جامع علمی کاربردی و مخالفت مجلس، اعالم استفاده از نيروهای بازنشسته برای تدريس، ادغام دا
 . ه ای و ايجاد سازمان ملی مهارتآموزشکده های فنی و حرف

قاسم محمدی نماينده اردبيل نيز در گفت و گو با خبرگزاری ايسنا ادعا کرده که در برگزاری آزمون استخدامی 
 . تی و اعالم نتايج اعمال شده اسمعلمان برخی تبعيض ها و اعالم نظرها در نحوه برگزار

 . امت انسانی آنها رعايت نمي شودوی همچنين گفته برخوردهای مناسبی با معلمان صورت نمي گيرد و کر
او مي گويد بنا به داليل اخالقي، وزير . شيرزاد عبداللهی کارشناس آموزشی اما معتقد است اينها روبناست

به خاطر اين . ز نظر اخالقی شکل گيردبه نظر من استيضاح ايشان بايد ا«: آموزش و پرورش بايد استيضاح شود
ايشان در واقع . که ايشان مروج کيش شخصيت و خود محوری هستند و استيضاح اخالقی ايشان در اولويت است

. دستگاه آموزش و پرورش را دستگاهی مي دانند که بايد به صورت يک حزب برای وزير آموزش و پرورش عمل کند
 و پرورش را مثل يک دهکده تصور مي کند که ايشان هم کدخدايش هستند من تشبيه مي کنم که ايشان آموزش

و منتقدين آموزش و پرورش را به رسميت نمي شناسند، مجلس را به رسميت نمي شناسند و هيچ گونه انتقادی 
ش  در مورد آموزش و پروربه آموزش و پرورش را تحمل نمي کنند و تصور مي کنند که خودشان صحيح ترين نظرات را

 . »دارند
 رس به حوزه علميه غيرقانونی است واگذاری مدا

يکی ديگر از بحث های داغ آموزشی در آستانه بازگشايی مدارس، خبر واگذاری مديريت برخی مدارس به 
خبرگزاری ايلنا در سوم . اين خبر البته برای اولين بار در آذرماه سال گذشته منتشر شد. حوزه های علميه است

 به نقل از دبير ستاد همکاري های حوزه های علميه و آموزش و پرورش با اشاره به تصويب آيين ٨٨آذرماه سال 
خی مدارس را بر عهده نامه واگذاری مدارس خبر داد در چندين استان کشور حوزه های علميه مديريت بر

 . گرفته اند
ه در استان های کشور و شهر قم، علی ذوالعلم با اعالم اين خبر که در حال حاضر بعضی از حوزه های علمي

حوزه   های علميه به خصوص در تهران و قم در قالب مجوزی «: مديريت مدارس کشور را بر عهده گرفته اند، افزود
 . »ريت و عملکرد موفقی داشته اندکه از آموزش و پرورش گرفته اند به مديريت مدارس مي پردازند و در مجموع مدي

ر يک دبيرستان دخترانه در تهران مي گويد اين روش در کشورهای اروپايی هم وجود دارد و خانم مهران کهن پور مدي
در جوامع غربی هم به هرحال يکسری مدارس «: او مي گويد. در آنجا نيز برخی مدراس به کليسا واگذار مي شوند

ي گردد يعنی البته اين ها بحث هايی است که به حاکميت دينی برم. هست که تحت نظام کليسا هستند
ً                                                         کشورهايی که حاکميت دينی دارند، معموال  ترجيح مي دهند که نظام تربيتی کشور تا حدی با آموزش دينی                                     

 . »و نظام ديني شان داشته باشندهمراه باشد و يک هماهنگی بين نظام تعليم و تربيت 
و پرورش نمي تواند مدارسش را آموزش «: او مي گويد. شيرزادعبداللهی اما معتقد است اين کار غير قانونی است

البته حوزه های علميه مي توانند مدارسی را با هزينه ی خودشان . به حوزه ی علميه يا هر جای ديگری واگذار کند
م همين کما اينکه سازمان تبليغات اسالمی ه. تأسيس کنند و برنامه های آموزش و پرورش را در آنجا اجرا کنند

 . »کار را انجام داده است
آقای عبداللهی معتقد است اينگونه خبرها بيشتر جنبه تبليغی دارد و به خاطر بهره برداري های سياسی مطرح 

 . نظر وی اين طرح عملی نخواهد شدبه . مي شود
 و حذف دوره راهنمايی " ش و پرورشسند تحول آموز"

وی . ول در آموزش و پرورش دادحاجي بابايی وزير آموزش و پرورش در مرداد ماه امسال خبر از امضای سند تح
ر آموزش و پرورش رخ خواهد گفت اين سند توسط رئيس جمهور به امضا رسيده و با اجرای آن تحوالت بنيادين د

 . داد
وزير آموزش و پرورش حذف دوره راهنمايی را نتيجه . يکی از اين تغييرات بنيادين گويا حذف دوره راهنمايی است

 .  اين دوره راهنمايی وجود نداردکرده و گفته است که در اکثر کشورهای دنياتحقيقاتی چهارساله عنوان 
خانم کهن پور دبير سابق و مدير فعلی يک دبيرستان مي گويد داليل دولت برای اين کار را نمي داند، ضمن اينکه به 

 بعد به خصوص برای از کالس پنجم به«: نظر او وجود دوره راهنمايی به خصوص برای دختران بسيار سودمند است
دختران، سن بلوغ شان است و اين دوره راهنمايی است که دوره ی مستقل و مجزايی است و از نظر بحث 

اخالقی دانش آموزان، بحث بلوغ شان، بحث رشد و جامعه پذيري شان بد نيست که جدا هستند و مي شود دقيق تر 
  ً                                               قعا  براساس چه مبانی علمي، آموزشی و تربيتی به اين به نظر من بد نيست، ولی اين که وا. روی آنها کار کرد

 . » اعالم نشده استجمع بندی رسيده اند که اين دوره را حذف کنند، هنوز
به عقيده ی وی اصوال تحول بنيادين در آموزش و پرورش . شيرزاد عبداللهی مي گويد اينها فقط شعار است
به اين دليل است که شعار تغيير بنيادينشان را عملی کرده امکان پذير نيست و حذف دوره راهنمايی نيز تنها 

االن دنبال . اين ها يک موضوعی به نام تحول نظام آموزشی دارند و شعارش را هم داده اند«: او مي گويد. باشند
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ت به االن آموزش و پرورش اعالم کرده که نظام آموزشی ما قرار اس. اين هستند که ثابت کنند اين را اجرا کرده اند
در . تبديل شود و اين بخشی از آن تحول بنيادين است که در آموزش و پرورش صورت گرفته است" شش شش"

ً                                                                                   حالی که اصوال  در نظام آموزشي، تحول بنيادين غيرممکن است و بيش تر بايد دنبال تغييرات تدريجی باشيم  که            
 . »نظام آموزشی را اصالح کند

 دروس جديد، اسالمي تر شدن بيشتر 
خرداد ماه امسال سازمان پژوهش و برنامه ريزی آموزشی اعالم کرد که فرهنگ حجاب و عفاف را به شکل 

 . و راهنمای معلمان دنبال مي کندجداگانه در کتابهای کمک آموزشی دانش آموزان 
 در بحث هم زمان مديرکل امور بانوان وزارت آموزش و پروش نيز يکی از وظايف بيست و چندگانه آموزش و پرورش

ی حجاب و عفاف را، گنجاندن اين موضوع از ديدگاه آيات و روايات همراه با تبيين ضرورت و فلسفه آن در کتابها
 . درسی برای دانش آموزان دانست

ستان با  شهريورماه امسال نيز خبرگزاری ايلنا خبر از ورود يک کتاب درسی جديد برای مقاطع راهنمايی و دبير٢٣
 . داد" یتربيت سياس"نام 

ايلنا موضوعاتی که در اين کتاب جديد تدريس خواهد شد شامل جريان شناسی سياسي، احزاب و به گزارش
 . است... هدويت، ناتوی فرهنگی وگروه ها، فرقه شناسی شامل وهابيت، بهائيت، شيطان پرستي، واليت فقيه، م

کومت دينی در ايران، اين پرسش پيش با گذشت بيش از سی سال از وقوع انقالب اسالمی و حاکم شدن يک ح
 . ورش وجود داردمي آيد که چرا اکنون اين اصرار بر اسالمي تر شدن آموزش و پر

شيرزاد عبداللهی کارشناس آموزشی مي گويد دولت احمدي نژاد سعی دارد که دولت های قبلی را از نظر 
 های قبلی به مسائل اسالمي، به سياسی نفی کند و به همين دليل اين طور وانمود مي کنند که دولت

 . ي خواهد اين مسأله را مطرح کندمسأله ی حجاب، به مسأله ی تربيت سياسی توجه نداشتند و اين دولت م
به نظر من مهم ترين «: در عين حال وی معتقد است اصوال مدارس بايد از مسائل سياسی دور نگه داشته شوند

قةالفراغ سياسي، يعنی منطقه ای که هم دولت و هم احزاب سياسی کار اين است که مدرسه را به عنوان منط
البته نظراتی هم هست که دولت بايد جهت گيری سياسی داشته . نسبت به آنجا بي طرف باشند، در نظر گيرند

به دليل اين . اما االن نظر غالب اين است که دولت ها از نظر سياسی در آموزش و پرورش بي طرف باشند. باشد
چه هايی که در آموزش و پرورش هستند، زير هجده سال هستند و زير هجده سال کودک محسوب مي شود که ب

 . » مغزی و تلقين به حساب مي آيدو تبليغات سياسی به منزله ی شست وشوی
 شش معلم دربند و يک معلم بر دار : اول مهر

 ٩٠-٨٩نها روبرو هستند، سال تحصيلی گذشته از تمامی مسائل عملی و نظري ای که مدارس ايران امسال با آ
عبداهللا مومني، علی اکبر باغاني، هاشم : در حالی آغاز مي شود که حداقل شش معلم در زندان هستند

خواستار، محمد داوري، رسول بداغی و اسماعيل عبدی معلمانی هستند که برخی تنها به دليل خواست های 
 . نتخابات همچنان در زندان هستندپس از اصنفی و برخی ديگر به دليل شرکت در تجمعات 

سال تحصيلی جديد، امسال برای دانش آموزان روستای کوله ساره ی شهرستان کامياران نيز حال و هوای ديگری 
 ارديبهشت ماه امسال به اتهام فعاليت های سياسی اعدام ١٩فزراد کمانگر معلم مدرسه ی اين روستا روز . دارد
 .شد

  يارانه ها يك ماه به تاخير افتاداجراى قانون حذف 

 
عضو هيات رئيسه مجلس خبر داد آه  : شهریور آمده است 30 ایلنا در –ایران کار به گزارش خبرگزاری دولتی 

 . اجراى قانون هدفمند آردن يارانه ها يك ماه به تاخير افتاده است
يلنا، در پاسخ به سوالى در مورد اطالع محمد حسين فرهنگى نماينده تبريز در مجلس در گفت وگو با خبرنگار ا

 اجراى اين قانون  بر اساس اطالعى آه داريم: مجلس از نحوه اجراى قانون هدفمند آردن يارانه ها، اظهار داشت
 .  يكماه به تاخير افتاده است به دليل عدم واريز مبالغ خانوارها

 را دارد آه در هدفمند آردن يارانه ها خيلى دولت اين اختيار: وى اين مساله را خيلى مهم ندانست و افزود
سنجيده عمل آند و طبيعتا اجراى اين تصميم يك ظرف زمانى و تمهيدات خاصى دارد آه با توجه به عدم پرداخت 

 .  اين آار عقب مى افتد يارانه هاى جبراني
نى ها در افكار عمومى يكسرى نگرا: ، گفت فرهنگى با بيان اينكه به اجراى اين قانون بسيار خوشبين هستم

 دولت اين امور را لحاظ آرده است و مشكالتى   اما بر اساس اطالعاتى آه داريم نسبت به اين موضوع وجود دارد،
 . متوجه طبقات آسيب پذير جامعه نخواهد شد

پس از انجام ، اما   ؛ ابتدا قرار بود قانون هدفمند آردن يارانه ها از فروردين ماه امسال انجام شود گفتنى است
 مذاآرات ميان دولت

 :يوسفيان در گفت و گو با ايلنا
 دولت بايد هدفمند آردن يارانه ها را در مهرماه اجرايي آند 

 
 يك عضو آميسيون برنامه و بودجه مجلس :  شهریور آمده است 31 ایلنا در –به گزارش خبرگزاری دولتی ایران 

آغاز  ن هدفمند آردن يارانه ها را از ابتداي مهر آغاز آند يا نه، اما معتقد است آه مهم نيست آه دولت اجراي قانو
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 . اجراي اين قانون بايد در مهرماه باشد
عزت اهللا يوسفيان مال نماينده آمل و الريجان در گفت و گو با خبرنگار ايلنا، در ارتباط با اجراي قانون هدفمند آردن 

ن يارانه ها را در مهرماه اجرا آند و مي توان اجراي آن را از نيمه دوم دولت بايد قانون هدفمند آرد: يارانه ها،گفت
 . مهر آغاز آند، اما در نهايت اجراي آن بايد از مهر آغاز شود

 هزار تومان است آه با توجه با الگوي مصرف در نظر گرفته شده 40به گفته وي محدوده يارانه نقدي حدودا 
 . است

 هنوز زمان اعالم ميزان افزايش قيمت ها و همچنين ميزان يارانه نقدي فرا نرسيده :اين نماينده مجلس يادآور شد
 . است و دولت معتقد است آه دادن اطالعات بيش تر به مردم موجب مي شود آه نرخ تورم افزايش پيدا آند

 اي به مجلس يوسفيان معتقد است آه در صورت به وجود آمدن تاخير در اجراي اين قانون دولت مي تواند اليحه
 . بياورد و تاخير خود را قانوني آند

 پايان پيام

 :خوش چهره در گفت وگو با ايلنا

 تعويق مجدد طرح هدفمندي يارانه ها قابل پيش بيني بود

 رئيس فراآسيون اصولگرايان مستقل مجلس :  شهریور آمده است 31 ایلنا در –به گزارش خبرگزاری دولتی ایران 
 توجه به عدم اشراف به اطالعات آماري الزم، تعويق مجدد اجراي هدفمندي يارانه ها آه هفتم معتقد است؛ با

 . قرار بود از مهر ماه صورت بگيرد قابل پيش بيني بوده و جاي تعجب ندارد
محمد خوش چهره در گفت وگو با خبرنگار ايلنا، درباره تعويق مجدد اجراي طرح هدفمندي يارانه ها از سوي دولت 

اين اتفاق تائيد دوباره اظهارنظرهاي سه ساله اخير بنده و بعضي از دلسوزان نظام است آه معتقد : داشتاظهار 
بوديم اين طرح از جامعيت و انسجام دروني الزم براي اجرايي شدن برخوردار نيست و از آنجا آه فاقد اشراف 

 . ، اين تعويق هاي پياپي آن قابل درك است.اطالعاتي آماري الزم است
وي با بيان اينكه با يك بازبيني ساده  هم متوجه اين امر مي شويم آه آيا اين طرح جزء اولويت هاي آشور بوده 

 . اين طرح براي آشور مهم بود، ولي اهم نبود: است يا خير؟، متذآر شد
ن به به جاي صرف انرژي هاي ملي براي پرداخت: رئيس فراآسيون اصولگرايان مستقل مجلس هفتم ادامه داد

چنين طرحي مي  بايست به رفع موانع از سر راه توليد ملي مي پرداختيم آه خود سبب مقابله با بيكاري، ارتقاء 
را سبب مي شد و امروز به دليل واردات بي رويه دچار رآود شده .... سطح درآمد ملي و سرانه مبارزه با فقر و 

 . است
ه طرح هدفمند آردن يارانه ها در اين دو، سه سال اخير چالش هاي استاد اقتصاد دانشگاه تهران با اشاره به اينك

شايد اين همه هزينه براي آشور الزم نبود، اما به : سياسي بسياري حتي ميان سه قوه ايجاد آرده است، گفت
هر حال اآنون آه اين طرح به صورت قانون درآمده بايد گفت؛ شيوه اجرايي آردن آن بسيار مهم است و در آاهش 

 . تبعات آن نقش مهمي را ايفا مي آند
ديدگاه مسلط در هيات دولت آه طرح هدفمندي را به صورت شوك درماني براي آشور : خوش چهره تصريح آرد

مي خواهد اعمال آند، در مقابل نظر آساني قرار گرفته آه طرح را به صورت تدريجي و نيز با روش هاي منطقي تر 
 . دنبال مي آنند

واقع ما نبايد از تعويق طرح تعجب آنيم بلكه بايد موانع اجرايي اين طرح و هزينه هايي آه متوجه در: وي افزود
 . گروه هاي ذي نفع مي شود و نيز پيامدهاي سياسي، اجتماعي و امنيتي آن مشخص شود

 معضل اساسي اين طرح آن: خوش چهره با اشاره به وجود تناقض در سياست هاي اقتصادي دولت تاآيد آرد
 . است آه منابع آن قابل استناد نيست و آثار تورمي آن درست برآورد نشده است

اختالف در ميزان تورمي  : وي با بيان اينكه تقريبا همه در تورمي بودن طرح هدفمندي متفق القول اند، اظهار داشت
آرده اند و برخي محافل  درصد و مجلس تا دو برابر ميزان تورم فعلي را پيش بيني 24دولت . بودن اين طرح است

 .  درصد برآورد آرده اند40آآادميك، تبعات تورمي را تا بيش از 
خوش چهره با ذآر اين نكته آه پيامدهاي اجتماعي اين طرح مي تواند موجب تنش هاي اجتماعي شود، تصريح 

سي جامع توجيه پذير اين طرح اگر خوب ديده مي شد، شايد مي توانست به عنوان يك ابزار در يك بسته سيا: آرد
 . در حالي آه امروز به عنوان يك طرح مستقل از جامعيت الزم برخوردار نيست. باشد

 پايان پيام

 لغو قراردادهاى پيمانى پرستاران به دليل پوشش نامناسب 

 
ارى از بسي: دبيرآل خانه پرستار ايران گفت :  شهریور آمده است 31 ایلنا در –به گزارش خبرگزاری دولتی ایران 

 . پرستاران پيمانى بيمارستان امام خمينى از سوى گزينش لغو قرارداد شده اند
با وجود اينكه دفاتر پرستارى به شدت نسبت به پوشش و : محمد شريفي مقدم در گفت وگو با خبرنگار ايلنا افزود

 پزشكى تهران  گزينش دانشگاه علوم89حجاب پرستاران سخت گير است اما از سال گذشته و اوايل سال 
 . بي دليل و به بهانه پوشش نامناسب بسيارى از پرستاران را لغو پيمانى آرده است
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پرستاران همانند آارمندان مشاغل ديگر در شرايط معمولى آار نمي آنند و به دليل رسيدگى به : وى ادامه داد
ه ساير گروه هاى شاغل در بيماران ممكن است پوشش آنها دچار مشكل شود و اين در حالى است آه نسبت ب

 . بيمارستان حجاب خود را بيشتر رعايت مي آنند
به پرستارانى آه لغو قرارداد شده اند حتى مهلت داده نشده آه تا پايان ماه آار آنند و : شريفي مقدم گفت

 . علي رغم دعوت دوباره به آار برخى از آنها، اما اين پرستاران مسايل به ادامه آار نبوده اند
بيشترين سخت گيري ها متوجه قشر : بير آل خانه پرستار با انتقاد از نگاه مسئوالن به حوزه پرستارى ادامه دادد

پرستارى است آه در حوزه گزينش، حضور و غياب، پرداخت آارانه و ارزشيابي ها همواره نسبت به پزشكان و 
 .اعضاى هيات علمى مورد ظلم قرار مي گيرند

 ات هدفمندی يارانه هاپاسخ فرزین به ابهام

گويا قرار است . نوز معلوم نيست فردا آه اول مهرماه است، قانون هدفمند آردن يارانه ها اجرا خواهد شد يا نهه
. يارانه ها به حساب مردم واريز شود اما تا زمان اجراي اصالح قيمت ها آسي حق برداشت از آن پول ها ندارد

ان يارانه نقدي و ميزان اصالح و افزايش قيمت حامل هاي انرژي مشخص هنوز زمان دقيق اصالح قيمت ها، ميز
 .زمان آستانه اجرا موآول شده استنيست و به 

محمدرضا فرزين ـ معاون وزير امور اقتصادي و دارايي و سخنگوي آارگروه طرح تحول اقتصادي ـ را اين روزها به 
ر هم جايي حضور داشته باشد، سعي مي آند مصاحبه دليل مشغله فراوانش به دشواري مي توان پيدا آرد و اگ

 .ساسي از اجراي قانون قرار داريمنكند چرا آه در حال حاضر در مرحله ح
گفت وگوي مفصلي با او درباره برخي ابهامات اجراي قانون ) ايسنا(خبرنگار اقتصادي خبرگزاري دانشجويان ايران 

همه چيز تحت آنترل است و "ين مصاحبه طوالني اين است آه ماحصل ا. انجام داده است آه در زير مي خوانيد
 ."مردم نگران نباشند

 
بسياري بر اين ذهنيت هستند آه دولت اجراي قانون را به تاخير مي اندازد تا با فشرده تر آردن ! آقاي دآتر* 

ين تحليل تا چه حد ا. زمان، پول بيشتري دست مردم را بگيرد و مردم تورم ناشي از هدفمند آردن را حس نكنند
 ست است؟در

دولت در سه گام اين اصالحات قيمتي مربوط به . ـ استراتژي دولت به صورت شفاف اعالم شده است
اينكه عده اي مي گويند در . حامل هاي انرژي را انجام مي دهد آه از اين سه گام، گام موثرش در مرحله اول است

 دولت جمع بندي اش اين است آه گام مهم تر و اصلي را در  درصد تحليل آن هاست اما20پنچ گام و سالي 
اجراي قانون در سه گام مغايرتي با استراتژي دولت ندارد اما ميزان حمايت دولت از خانوارها . مرحله اول بردارد

اين حمايت به نحوي انجام خواهد شد آه خانوارها را در . براساس محاسباتي آه انجام داده ايم متفاوت است
ابر اصالح قيمت ها حمايت الزم آند و هم بتواند حداقل تورم را به همراه داشته باشد و از سوي ديگر پوشش بر

بنابراين آل اجراي . الزم در برابر اين تورم را براي افرادي آه الگوي بهينه مصرف را رعايت مي آنند داشته باشد
 . شدقانون هدفمند آردن يارانه ها در اين چارچوب انجام خواهد

 
آيا اين تبعيض پرداخت يارانه نقدي و اختصاص مبالغ بيشتر به اقشار محروم در همين مرحله اول اجرا هم * 

ت برخي افراد رقم انجام مي شود؟ يعني اگر قرار باشد قانون از همين اول مهرماه اجرايي شود، ممكن اس
 بيشتري بگيرند؟

لت مبالغ بيشتري به افراد مناطق محروم و خانوارهاي تحت ـ بله در همين مرحله اول در نيمه دوم امسال دو
 .پوشش کميته امداد مي دهد

 
 هزار ميليارد توماني آه امسال از هدفمند آردن يارانه ها 20اين رقم از چه منبعي پرداخت مي شود؟ از آل * 

رده در قالب بازپرداخت  هزار ميليارد توماني آه مجلس مصوب آ10 درصد اين مبلغ يعني 50آزاد مي شود يا از 
آه اختيارش دست ) تومانمعادل دو هزار ميليارد ( درصدي 10يارانه ها به خانوارها اختصاص پيدا مي آند؟ يا از آن 

 دولت است؟
 .ـ از آل مبلغي آه دولت به خانوارها اختصاص مي دهد

 
  هزار ميليارد تومان؟10 يعني از *

مبلغ . بلغي آه قرار است به صورت نقدي به خانوارها اختصاص پيدا آندـ  اين گونه بگوييم بهتر است؛ از آل م
دولت عدد يكساني به .  درصد هم دولت اختيار دارد10 هزار ميليارد تومان نيست و 10اختصاصي به خانوارها 

ً                    همه مردم مي دهد و به برخي گروه ها هم رقم بيشتري خواهيم داد که قبال  آن گروه ها بيان شد وت اين تفا.                                                                 
 .درصد کل مبلغي خواهد بود که هر فرد عادي مي گيرد10    ً  حدودا  

 
  دفتر مناطق محروم رياست جمهوري؟اين گروه ها چگونه شناسايي شده اند؟  از طريق* 

اين . قبال در اين باره توضيح داده ام. ـ گروه ها آامال شناسايي شده اند و در اين زمينه خيلي مشكل نداشته ايم
تحت پوشش سازمان هاي حمايتي هستند که فهرست آنها را اين سازمان در اختيار سازمان افراد عده اي 

هدفمند سازي يارانه ها قرار مي دهد و مناطق محروم نيز از سوي دفتر مناطق محروم رياست جمهوري 
 .شناسايي شده اند
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دم ريخته خواهد شد، به چه اينكه آقاي رييس جمهور گفته اند بخشي از يارانه ها در مهرماه به حساب مر* 

 معناست؟
 

ـ طبق قانون دولت مي تواند بازپرداخت يارانه ها را به سه شكل انجام دهد؛ نقدي، آمك غيرنقدي و تامين 
دولت قصد دارد بخش عمده اي از منابع آزاد شده ناشي از هدفمند آردن يارانه ها را به صورت نقدي . اجتماعي
 .ه صورت غيرنقدي و تامين اجتماعي صرف خواهد شدبخش هاي ديگر نيز ب. بپردازد

 
  ميليارد تومان پرداخت خواهد شد؟ هزار10اين پرداخت غيرنقدي و تامين اجتماعي هم از همان * 

 .ـ از آل مبلغي آه قرار است به خانوارها اختصاص پيدا آند
 
 10هزار تومان تخميني آه از تقسيم  12پس اين طوري آه رقم يارانه نقدي از ! دوباره به جاي اول بازگشتيم* 

 !به دست آمده آه پايين تر مي آيد ميليون نفر متقاضي يارانه 61هزار ميليارد تومان بر 
 .کارگروه بايد رقم را نهايي آند و به موقع اعالم مي آند! ـ اين ها تحليل شماست

 
 هزار 20آيا اين . داخت آرده استآقاي دآتر االن شش ماه از سال گذشته است و دولت همچنان يارانه پر* 

 هزار 20ميليارد توماني آه شما قصد داريد ديگر نپردازيد در نيمه دوم سال تامين مي شود؟  آيا رقمي به ميزان 
 دولت آن را نپردازد و آزاد آند؟ ميليارد تومان باقي مانده است آه 

ه ريزي ما اين گونه است در زماني آه اجراي قانون برنام.  هزار ميليارد تومان است100ـ ميزان يارانه ها در سال 
 . هزار ميليارد تومان محقق  شود20را  در سال جاري آغاز مي آنيم، عدد 

 
 هزار ميليارد تومان يارانه قرار باشد از حامل هاي انرژي آه در 20اگر اين . حاال شش ماه از سال گذشته است* 

د، طبيعي است آه فشار بيشتري وارد مي شود از حالتي آه طول شش ماه دوم مصرف مي شوند برداشته شو
 !اين طور نيست؟. ل آزاد مي آرديدشما آن ها را از اول سا

 . هزار ميليارد تومان را کارگروه اعمال مي کند20ـ عرض آردم در زمان باقي مانده از سال عدد 
 
ا شما بايد اين رقم را از ميزان آمتري حامل خوب فشار را بيشتر مي آند يا نه؟  اگر زمان فشرده تر شود، طبع* 

 . ماه اين آار را انجام مي داديد12انرژي آزاد آنيد و طبعا آن ها گران تر از ميزاني خواهند شد آه اگر شما در طول 
 هزار ميليارد تومان را محقق مي آند و اصالح قيمت ها را هم به گونه اي 20بنده گفتم دولت در اين مدت ! ـ  خير

نجام خواهيم داد آه روي طبقاتي آه الگوي بهينه مصرف دارند تحميلي وارد نشود و آمترين فشار روي اين ا
 .طبقات باشد

 
 درصد بهاي فوب 90قرار است طي اصالح قيمت ها و پس از پنج سال قيمت  حامل هاي انرژي، نفت و گاز به * 

 درصد قيمت 90ن آيا قصد داريد بنزين در مرحله اول به در اصالح قيمت ها، در مورد قيمت  بنزي. خليج فارس برسد
 ن قيمت فوب خليج فارس چقدر است؟ فوب برسد؟  يا طي سه گام يا پنج سال؟ اصال اال

 . تومان530 تا 520ـ  حدود 
 
 تومان مي رسانيد 470شما به يك باره قيمت بنزين را به .  تومان480 تا 470 درصد آن ليتري مي شود 90يعني * 
 م يا طي پنج سال انجام مي دهيد؟ ا اين آار را به صورت سه گاي

ـ دولت طبق قانون محدوديتي درباره زمان و ميزان اصالح قيمت تک تک حامل هاي انرژي ندارد، محدوديت قانون 
لت قانون به دو. محدوديت ندارد آه در چه مرحله اي چه ميزان از آن ها را آزاد آند. به کل حامل ها برمي گردد

جزئيات نحوه اين اصالح و آزادسازي قيمت . اجازه داده است آه طي پنج سال قيمت آل حامل ها را آزاد آنيم
کارگروه در بررسي هايش با توجه به آشش بازار، ميزان ضريب جانشيني حامل ها با . مشخص شده است

 هزار ميليارد 20مي کند آه عدد آلي يكديگر و توجه به سطح آنوني قيمت ها، نرخ حامل ها را به گونه اي تنظيم 
 . تحقق پيدا آند89تومان براي سال 

 
 ! در اين مرحله انجام نخواهد شد؟ درصد قيمت فوب خليج فارس90پس رسيدن به قيمت * 
 .دبر اساس استراتژي گام اول حرآت مي شو! ـ نه
 
 گام اول تان چند درصد است؟* 

.  درصد40اما اگر آزادسازي را شش ماهه انجام بدهيم عمال مي شود .  درصد مجوز دارد20ـ  دولت براي امسال 
 درصد مسير قانون، اما با توجه به 40پس گام اول مي شود .  درصد اصالح مي شود40بنابراين مي توان گفت 

 درصد آزاد نمي شود براي برخي آمتر و براي برخي بيشتر است و 40اينكه از هر آدام دقيقا به ميزان 
توجه داشته باشيد گام .  هزار ميليارد تومان در شش ماه تحقق پيدا آند20 درصد است تا عدد 40ش ميانگين

 .اول گام اصلي است
 
  درصد آزاد نمي آنيد؟40 هر آدام پس شما دقيقا از*

 .عرض آردم با توجه به ضرايب جانشيني و آشش بازار و قيمت ها! ـ خير
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 نيد تا به قيمت واقعي نزديك شود؟ مي آدر مورد بنزين چند درصد آن را آزاد* 

 . مي شودـ بعدا اعالم
 
 حاال نمي شود بگوييد؟*

 .در آستانه اجرا. ـ خير
 
 را اين موارد را شفاف نمي گوييد؟چ* 

 !ـ دارم شفاف مي گويم آه عدد را نمي گوييم
 
نه بود آه قط امسال اين گوشما سال آينده يارانه ها را در تمام طول سال پرداخت مي آنيد و ف! آقاي دآتر* 

 شش ماهه يا آمتر باشد؟
 .زماني آه پرداخت يارانه ها شروع شود، به طور منظم ادامه پيدا خواهد آرد! ـ بله

 
يكي از مواردي آه بسياري از آارشناسان روي آن تاآيد دارند، تاثير هدفمند آردن يارانه ها بر منابع بانكي * 

  ايد؟هآيا اين امر را بررسي آرد. است
 .ـ تاثيري آه مي گذارد بر نرخ سود است

 
در اين گونه موارد تجربيات ) شش هزار ميليارد تومان(منظورم وارد شدن يك باره منابع زيادي به بانك هاست * 

 .و بي حساب و آتاب تسهيالت بدهندقبلي نشان داده آه ممكن است برخي بانك ها 
 .ي آن آيين نامه تدوين شده استاين امر امكان پذير نيست چون برا! ـ خير

 
 .برخي بانك ها سليقه اي عمل آنندبا اين حال نمي توان انكار آرد آه ممكن است * 

چون بنگاهي آه نيازمند تسهيالت است از سوي نهاد ذي ربط دولت به بانك . ـ نمي توانند سليقه اي عمل آنند
 .معرفي مي شود

 
 يعني بانك ها فقط عامل اند؟* 

 ـ بله
 
 .ند اما خيلي سليقه اي عمل آردنددر مورد تسهيالت حساب ذخيره ارزي هم بانك ها عامل بود* 

ـ اين امر آه بنگاه مستحق دريافت يارانه از سوي  نهاد و وزارتخانه ذي ربط معرفي مي شود مشكل را حل خواهد 
. انك نمي تواند سليقه اي عمل آندصالحيت را وزارتخانه تخصصي تعيين و به بانك ابالغ مي آند بنابراين ب. آرد

اختصاص اين شش هزار ميليارد تومان از سوي دستگاه هاي تخصصي مثل سازمان هدفمندسازي يارانه ها و 
 .وزارت صنايع انجام مي شود

 
مورد ديگر اين است آه برخي آارشناسان معتقدند اين امر بر حساب هاي بلندمدت تاثير مي گذارد و تمايل * 

 . سپرده هاي آوتاه مدت خواهد بودمتمردم به س
ـ درباره تاثير هدفمند آردن يارانه ها بر منابع بانكي جلسات زيادي در آارگروه تخصصي طرح تحول اقتصادي 

چنين مواردي در بحث سياست هاي پولي ديده شده است آه . گذاشته شده و جمع بندي مشخصي وجود دارد
بسته  سياست پولي در بانك مرآزي نهايي شده . ونه آثار را آنترل آندچگونه نرخ سود را تنظيم شود تا اين گ

است و ان شااهللا در جلسات آينده شوراي پول و اعتبار هم مطرح خواهد شد، با نرخ سود بانكي چنين مواردي 
 .را مي توان هدايت آرد

 
ر آند؟  چون با تنظيم نرخ سود اگر قانون در نيمه دوم سال اجرا شود، امكان دارد نرخ سود در اين مدت تغيي* 

 .است آثار هدفمند آردن آنترل شودقرار 
ـ آثار طرح تحول بر نرخ سود بانكي در آارگروه ديده شده است و سياست ها نيز قرار است در شوراي پول و 

 .اعتبار بررسي شود
 
اريم و هدفمند آردن قرار شما مي فرماييد با تنظيم سود اين آثار آنترل شود اما ما براي امسال نرخ سود د*

  شود، امكان تغيير آن وجود دارد؟است در نيمه دوم اجرا
 .ـ تصميم جديد درباره نرخ سود را شوراي پول و اعتبار اعالم مي آند

 
آقاي دآتر با توجه به تحريم ها آيا اين امر در دستور آار آارگروه تحول اقتصادي آمده است و تاثير آن را بر *

 يارانه ها بررسي آرده ايد؟هدفمند آردن 
 

ـ تحريم ها در حال حاضر از سوي دولت مديريت مي شود و تمام ابعادش ديده شده است و يك آارگروه ويژه در 
 .اين باره در دولت وجود دارد

 



 267

چقدر مسائل اجتماعي و نه امنيتي و سياسي اجراي هدفمند آردن يارانه ها ديده شده است؟ يكي از * 
ات در آپارتمان ها نتورهاي مشترك گاز است آه اگر قيمت آن گران تر باشد ممكن است اختالفمشكالت مثال آ
 افزايش بيابد؟

ـ اين يك موضوع اجتماعي است و درباره مسائل اجتماعي يك آميسيون اجتماعي در وزارت آشور تشكيل 
 .موضوع آنتورهاي گاز را هم بايد از وزارت نفت بپرسيد. شده است

 
شما به عنوان معاون اقتصادي وزير امور اقتصادي و دارايي بايد رشد اقتصادي . هدفمند آردن گذر آنيماز بحث * 

 اين رقم چقدر بوده است؟.  بدانيد را88سال 
 .ماهم منتظر اعالم آن از طرف بانک مرکزي هستيم. ـ اين را بايد بانك مرآزي بگويد

 
 ! را بگوييد87رشد اقتصادي سال ي شما حداقل، رقم نهاي. بانك مرآزي نمي گويد* 

 ـ مرجع رسمي در اين باره بانك مرآزي است و هر وقت بانك مرآزي اعالم آرد ما هم در جريان قرار مي گيريم
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  ای موتور سوار کشتن استاد دانشگاه توسط عده

دکتر عبدالرضا سودبخش عضو هيئت علمی :  آمده است 89 شهریور 31به گزارش خبرگزاری دولتی مهر در تاریخ 
دانشگاه علوم پزشکی تهران شب گذشته در مقابل مطب شخصی خود از طرف افراد ناشناس مورد سوء قصد 

 . قرار گرفت و درگذشت
ضا سودبخش استاد بيماريهای عفونی و عضو هيئت علمی دانشگاه علوم به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر عبدالر

 ديشب در مقابل مطب شخصی خود از طرف راکبين موتور سوار مورد سوء قصد 21پزشکی تهران مقارن ساعت 
 . امالن اين جنايت مشخص نشده استتاکنون هويت ع. قرار گرفت

ن بندرانزلی متولد شد و پس از اخذ مدرک ديپلم در  در شهرستا1328مرحوم دکتر عبدالرضا سودبخش در سال 
و در سال  تحصيالت عالی خود را در رشته پزشکی دانشکده پزشکی دانشگاه فرودسی مشهد آغاز 1346سال 
 .  فارغ التحصيل شد1354

 موفق به اخذ درجه تخصصی در رشته عفونی از دانشگاه علوم پزشکی تهران 69مرحوم دکتر سودبخش در سال 
مشغول ) ره(م خمينی  و به عنوان عضو هيئت علمی و استاديار گروه عفونی در بخش عفونی بيمارستان اماشد

 . به کار شد
سودبخش به تازگی به عنوان عضو کميته آموزش و پژوهش فدراسيون پزشکی ورزشی و رئيس کميته کنترل 

 . ب شده بودمنصو) ره(عفونت درمانگاهی و اورژانس مجتمع بيمارستان امام خمينی 
 /////////////////////////////////// 

 انگيزه قتل شخصی بوده است / جزئياتی تازه از قتل استاد دانشگاه تهران
پليس آگاهی تهران بزرگ در مورد حادثه سوء قصد به دکتر عبدالرضا سودبخش عضو هيئت علمی دانشگاه علوم 

:  از طرف افراد ناشناس کشته شد اعالم کردپزشکی تهران که شب گذشته در مقابل مطب شخصی خود
ه ديگر در اين جنايت تحقيقات اوليه حکايت از آن دارد که علت و انگيزه قتل شخصی بوده و وجود هرگونه انگيز

 . منتفی است
 شهريور از طريق مرکز 30 مورخ 21 : 45به گزارش خبرگزاری مهر، بنا به اعالم پليس اگاهی تهران، در ساعت 

 . ب اعالم شد انقال148 وقوع يک فقره تيراندازی منجر به جرح به کالنتری 110های پليسی فوريت 
با حضور مأموران کالنتری و عوامل اورژانس در بلوار کشاورز، بالفاصله فرد مصدوم به بيمارستان انتقال، اما به 

 . ه شدت جراحات وارده فوت می کندواسط
ص و به دستور قاضی کشيک دادسرای جنايی تهران، مراتب در دستور کار با تشکيل پرونده مقدماتی در اين خصو

با آغاز تحقيقات از سوی کارآگاهان بالفاصله . کارآگاهان اداره دهم ويژه قتل پليس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت
 .  مقتول مورد شناسايی قرار گرفتهويت

های عفونی و همچنين دانشيار دانشگاه است که تحقيقات اوليه حکايت از آن داشت که مقتول متخصص بيماری 
 . ا افراد ناشناس قرار گرفته استدر زمان خروج از مطب کار خود واقع در بلوار کشاورز مورد اصابت گلوله فرد ي

تحقيقات اوليه حکايت از آن دارد که علت و انگيزه قتل شخصی بوده و وجود هرگونه انگيزه ديگر در اين جنايت 
در حال حاضر تحقيقات تخصصی در مراحل ابتدايی قرار داشته و نتيجه اقدامات متعاقبا اعالم . منتفی است
 . خواهد شد

 احضار نوشين احمدی خراساني، فعال جنبش زنان به دادسرای اوين 

نوشين احمدی خراساني، پژوهشگر مسائل زنان و :  شهریور گزارش داد 31 در تاریخ مدرسه فمينستیسایت 
  .يک ميليون امضاء به دادسرای ويژه مستقر در زندان اوين احضار شدعضو کمپين 

 دادسرای اوين 5برای مراجعه به شعبه » ارائه پاره ای توضيحات ضروری«وی روزدوشنبه احضاريه کتبی به منظور 
ويی طبق اين احضاريه روزگذشته به دادسرای اوين مراجعه کرد وازسوی بازپرس مربوطه موردبازج. دريافت کرد
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سپس طبق تعهد از وی خواسته شده که برای ادامه بازجويی در حضور کارشنان پرونده روز بعد . قرار گرفت 
 .  حضور يابدمجددا در محل دادسرای اوين

  . رجوع کرده و هنوز از او خبری دردست نيست5امروز ، چهارشنبه طبق احضاريه کتبي، به شعبه 
ش زنان وسردبير سايت مدرسه فمينيستی است که پيش از اين به دليل نوشين احمدی خراسانی از فعاالن جنب

 در ميدان هفت تير، محاکمه شد و در روز 1385 خرداد 22برگزاری تجمع مسالمت آميز به مناسبت سالگرد 
 . تن ديگر از فعاالن جنبش زنان بازداشت شد32 اسفند همان سال به همراه 13برگزاری دادگاه اش نيز در 

ديوار بلند مدرسه، براى آودك فقير :از آودآان محروم مانده از تحصيل گزارشی 
 آوتاه نشد 

مرد «آفش نو و براقش را آه عكس  : شهریور آمده است 31 ایلنا در –ایران کار به گزارش خبرگزاری دولتی 
هم  هزار تومان قيمت دارد، پسر همسايه 30دارد به پسر همسايه  نشان مي دهد، حداقل » عنكبوتى

 هزار تومان 48را نشان مي دهد و مي گويد پدرم با آنكه حراج بوده، بابتش »  آديداس«آوله پشتى مدرسه با مارك 
 ! پول پرداخت آرده است

مي گويند، تو از جنس آنها نيستي؛ با اين حال وقتى شب گذشته آخرين بسته ى آدامس و بيسكويت ها را با هزار 
خورده آنار برادرت از خواب بيهوش شدي؛ حتى فرصت نداشتى نگاهى به التماس فروختي، شام خورده و ن

تقويم بياندازي؛ شايد اگر مي دانستى امروز اول مهر است، براى فردا، آيسه بساطت را پر از خودآار و مدادمى 
 ... آردى تا بتوانى همه را اطراف مدارس بفروشى

ست فروشى مي آردى قيمت اسكناس ها را از رنگشان وقتى هنوز آالس اولى نشده بودى و از روى اجبار ، د
تشخيص مي دادي؛ و سكه ها را از بزرگى و آوچكي شان؛ گاهى هم سرت آاله مي رفت و بابت يك بسته 

آنوقت بود آه شب با حساب و آتاب نا مادرى و غرو لندهايش، از ترس، مو ! بيسكويت آمترين پول را مي گرفتى
 ...! به تنت راست مي شد

روز آه تمام حواست به پيدا آردن مشترى براى بيسكوئيت هايت بود، به طور اتفاقى از صداى بلند راديوى يكى ام
از ماشين ها آه پشت چراغ قرمز منتظر بود، گوش هايت تيز شد و فهميدى آه زنگ مدرسه امروز براى خيلى از 

 . » امروز اول مهر است«همسن و ساالنت به صدا درآمده، 
از خيابان، بهت زده، نشستى و ياد اولين و آخرين آيف مدرسه  ات افتادى آه حاال گوشه ى انبارى خاك گوشه اى 

مي خورد؛ اضطراب خرج خانه و مريضى برادر معلولت تلنگر محكمى شد تا ديگر ياد خاطرات نكنى و جعبه هاى 
 ! بيسكوئيت را تا ظهر بفروشى

كى از مجتمع هاى تجارى مشهد در مغازه  بستني فروشى آار احمد فقط تا دوم دبستان درس خوانده، در ي
مي آند، با اينكه قدش به داخل يخچال و ظرف بستنى نمي رسد اما چهارپايه آوچكى زير پايش مي گذارد و به 

 . سختى پياله را درون محتويات بستني هاى شكالتى و ميوه اى مي آند
 . و هر سه هفته، يك بار هفت هزار تومان دستمزد مي گيرد شب در مغازه آار مي آند؛ 6 صبح تا 9از ساعت 

مادرم با همان پول : احمد سرش را به يخچال تكيه مي دهد و با اينكه مي داند اول مهر است، با افتخار مي گويد
 . ماهيانه براى شام و ناهار مواد غذايى مي خرد؛ خدا را شكر، آارم را دوست دارم

 ه ى اخبار شيپورى براى انعكاس يك سوي
ايلنا از اول مهر گزارش مي دهد؛ اخبار روز اول مهر و پيشواز براى اين ايام زياد است، روز آالس اولي ها يا روزى 

مسئوالن آموزش و پرورش امروز و فردا مي روند تا زنگ هاى مدارس را به . غاز يك سال تحصيلى جديد ديگر براى آ
ان هم اين روزها به دنبال خريد آيف و آفش و روپوش هشدارهايى صورت نمادين به صدا در آورند، آارشناس

آيف مناسب بخريد و به فكر ستون فقرات آودآانتان باشيد، براى زنگ تفريح به آودآانتان ميوه بدهيد و «داده اند؛ 
وعده هاى اما اخبارى از آودآان محروم مانده از تحصيل و آنها آه آمرشان زير بار مسئوليت خرد شده ، در » ...

 . وجود ندارد... غذايي شان خبرى از ميوه نيست و روزي شان از مخازن زباله تامين مي شود و
نگاهى به سايت هاى خبري، اخبار جرايد و روزنامه ها بياندازيد، آرشيو اخبار را نگاه آنيد، حتى اشاره اى هم به 

به آودآانى اختصاص .... مصاحبه ها، يادداشت ها و آودآان محروم مانده از تحصيل نشده و تمام اخبار، گزارش ها، 
 . داشته آه امسال به مدرسه مي روند و از حق تحصيل برخوردارند

شايد مباحث مربوط به هدفمند آردن يارانه ها و اطالع رسانى پيرامون اين قانون، آغاز سال تحصيلى جديد و 
رين سوژه هاى خبرى يك يا دو ماه اخير بوده و جاى خالى مسايل مربوط به ثبت نام دانش آموزان جزو اولين و داغ ت

اطالع رسانى پيرامون آودآان آار آه امسال به دليل فقر و مشكالت خانوادگى امكان ورود به مدرسه نداشتند و 
 . آودآانى آه امسال از تحصيل محروم بودند و به وضوح مشاهده مي شود

ز رفتن به مقطع راهنمايى يا دبيرستان بازماندند و يا چند آالس بيشتر با وجود خالء  آمار مربوط به آودآانى آه ا
درس نخوانده اند، گويا در تمام خبرهاى اين ايام، شيپورى به دست گرفته شده تا يك طرفه و با چشم بسته در 

 . مورد يك روى سكه ى آودآان مدرسه اى و ايام مهر اطالع رسانى شود
  ماندگان از تحصيل آودآان نونوار در برابر محروم

به راستى روى ديگر سكه به چشم چه آسى آمده؟ آدام مسئول با ديدن اخبار و تصاوير مربوط به محصالن و 
سوخته و به حالشان غبطه .... دانش آموزان دلش به حال محرومان از تحصيل، دختران ناگزير به ترك تحصيل و 

 را براى آودآانشان مي خرند، عده اى با دوستشان بر سر خريد خورده؟ عده اى بهتر و گران قيمت ترين آيف مدرسه
آخرين آيف و آفش مارك دار رقابت  مي آنند، دسته اى ديگر براى خريد آيف، جامدادى و لوازم التحريرى آه نقش و 

افرادى هم يا به وسايل .... نگار معروف و محبوب ترين شخصيت عروسكى را داشته باشد سر و دست مي شكند
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 . بازار خريد داغ است.... ل قبل تكيه مي آنند ويا به سراغ ارزان  قيمت ترين ابزار مي روندسا
يا سر چهارراه ها دستفروشى ... اما دسته ديگر حتى امكان فكر آردن به مدرسه و آالس درس را هم ندارند

اى دار قالى مي نشينند و يا در همان دخترانى پ.... مي آنند و يا در تنگ و تاريك ترين آارگاه زيرزمينى چال مي آنند
 . سن آودآى به خانه بخت مي روند و از تحصيل محروم مي شوند

 انعكاس صداى فاصله ى طبقاتى از مدارس 
و » 85سال «فرشيد يزدانى مديرعامل سابق انجمن حمايت از حقوق آودآان با اشاره به آمار آخرين سرشمارى 

:  درصد از آودآان، خارج از چرخه تحصيل بوده اند به خبرنگار ايلنا مي گويد27 اعالم اينكه در اين سال، نزديك به
اگرچه از اين سال به بعد آمار و ارقام مشخصى در مورد وضعيت محروم ماندگان از تحصيل وجود نداشته اما به نظر 

عيت امرار معاش مي رسد آه امسال با توجه به وضعيت اقتصادى و بار احتمالى هدفمند شدن يارانه ها، وض
آودآانى آه در خانواده هاى فقير زندگى مي آنند به مراتب بدتر شده و فشار اقتصادى تاثير مستقيم و بي واسطه 

بر دوش خانواده ها و آودآانشان داشته باشد آه نتيجه آن حذف آودآان از صحنه  مدارس و افزايش تقاضا براى 
 . آار در ميان آنان است

 نامه جهانى حقوق آودك و قانون اساسى به تعهدات ايران در برابر تحصيل و نيازهاى آموزشى او مطابق با پيمان
با وجود آنكه قانون در اين زمينه نسبت به حق مسلم آودآان براى : آودآان اشاره مي آند و ادامه مي دهد

به “ بنگاه دارى”و “ ادىاقتص”آموزش و برخوردارى آنها از علم و دانش صراحت دارد اما دولت با داشتن نگاه 
سيستم آموزش و پرورش و راه اندازى مدارس غيرانتفاعى آه نزديك به هشت درصد از آودآان در اين مدارس 
درس مي خوانند، عمال زمينه هاى ايجاد فاصله طبقاتى ميان آودآان را از سنين آودآى فراهم آرده و حتى به 

شده تا آودآان نتوانند از امكانات جامعه آه دولت موظف به اين مسئله دامن زده است و در عين حال باعث 
 . فراهم آردن رايگان آن بوده به طور يكسان برخوردار شوند

 دخترانى آه وارد مدرسه نمي شوند تا چشم و گوششان بسته بماند 
به نظر : گويداين فعال حقوق آودك وضعيت آودآان مهجور مانده از تحصيل در روستاها را جدي تر مي داند و مي 

مي آيد آه با خصوصى شدن مهدهاى آودك در روستاها و به دنبال آن تعطيل شدن مهدها در روستاها و فشار بر 
 . روى خانواده ها، آمار آودآان خارج از چرخه تحصيل بيشتر باشد

اى دسته اى از يزدانى مهم ترين عامل ترك تحصيل ميان آودآان، گرايش آنها به آار و نبود امكانات تحصيلى بر
متاسفانه به دليل فقر اقتصادي، دختران در : آودآان را فقر اقتصادى و فرهنگى مي داند و ادامه مي دهد

روستاهاى عقب  مانده امكان تحصيل ندارند همچنين خانواده هايى به دليل فقر فرهنگى نيز، از ادامه تحصيل 
د آه اگر دخترانشان وارد مدرسه شوند، چشم و گوششان فرزندان خود در مدارس سر باز مي زنند و اعتقاد دارن

 ! باز شده و به عنوان مثال با مواد مخدر يا ساير مسايل آشنا مي شوند
 دود مشكالت اقتصادى معلمان به چشم دانش آموزان مي رود 

ا و تاثير منفى مديرعامل سابق انجمن حمايت از حقوق آودآان در ادامه با اشاره به قانون هدفمند آردن يارانه ه
 6ـ5«آن بر روى آادر آموزشى مدارس ابراز نگرانى آرده و خاطر نشان مي آند؛ با توجه به افزايش محدود 

حقوق آموزگاران و آارمندان وزارت آموزش و پرورش و اثرگذارى مستقيم قانون هدفمند آردن يارانه ها بر » درصدى
 شوند آه آار دوم يا سوم داشته باشند و افزايش مشكالت روى زندگى آنها، معلمان با اين شرايط مجبور مي

 . شخصى و اقتصادي شان به طور حتم بر روى آيفيت آموزش معلمان به دانش آموزان نيز اثر منفى خواهد داشت
يزدانى عضو انجمن حمايت از حقوق آودآان نبود آمار دقيق در مورد آودآان محروم مانده از تحصيل در آشور را 

با توجه به آنكه هر گونه آمارى :  عدم برنامه ريزى مناسب در زمينه مسايل اجتماعى مي داند و مي گويدنشان از
مبناى تصميم گيرى است، نبود آمار در اين بخش يا ساير مسايل و پديده هاى اجتماعي، نشان از دورنماى مبهم 

 ندارد، به همين دليل به نظر مي رسد آه در آن پديده دارد و اينكه برنامه ريزى مناسبى نيز در آن بخش وجود
 . بخش هايى از انحرافات در حوزه آموزش از اين مسئله نشات گرفته باشد

  ميليونى دانش  آموزان در سرشماري هاى گذشته 3آاهش 
فاطمه قاسم زاده عضو آميته هماهنگى شبكه آارى آودآان آار ايران نيز در گفت وگو با خبرنگار ايلنا با ابراز 

متاسفانه آودآان قربانيان اول و : اميدوارى از اينكه آودآان آار به سيستم  آموزشى برگردند خاطر نشان مي آند
آخر فقر اقتصادى و فرهنگى خانواده ها هستند به طورى آه نمونه اى از آن در تابستان امسال با افزايش آار 

 . دآودآان در سر چهارراه ها و حتى آارگاه ها قابل مشاهده بو
او با انتقاد از آمارهاى ضد و نقيض در مورد آودآان خارج از چرخه تحصيل خواستار انجام يك تحقيق جامع و شفاف 

مطابق با سرشمارى : در مورد وضعيت آودآانت دور مانده از تحصيل در سطح شهر تهران شده و ادامه مي دهد
85شور داشته ايم آه اين آمار در سرشمارى سال  هزار دانش آموز در سطح آ400 ـ300 ميليون و 17، 1380سال 
 .  هزار دانش آموز رسيده است300 ميليون و 15، به 

اين فعال حقوق آودك با طرح اين سئوال آه علت اصلى آم شدن تعداد دانش آموزان مبهم است تصريح مي آند، 
 به تنظيم خانواده و تابع بسيار بعيد است آه آاهش سه ميليونى دانش آموزان ناشى از آموزش هاى مربوط

تغييرات نرخ رشد جمعيت باشد؛ اما الزم است آه علت اين آاهش شفاف شود تا آمارهاى فعلى نيز قابل استناد 
 . شود

 آار تابستانه قربانى مي گيرد 
: او با استناد بر آمار فوق، وضعيت آمار آودآان خارج از چرخه تحصيل را نامناسب ارزيابى مي آند و مي گويد

سازمان هاى دولتى با داشتن امكانات الزم در اين بخش، پژوهش جامعى انجام دهند چرا آه انجمن ها با وجود 
 . داشتن نگرانى در اين موضوع،  امكان انجام پژوهش ندارند

به اعتقاد قاسم زاده اآثر آودآان خارج از چرخه تحصيل در مقطع راهنمايى به متوسطه هستند آه خود و 
در اين ميان . هايشان طعم حقوق و دستمزدهاى ناچيز را چشيده و ديگر تمايلى به درس نشان نمي دهندخانواده 
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اگرچه مشاغل آاذب تعدادى از آودآان در تابستان ها، در رديف آار آودك به حساب نمي آيد اما به طور حتم آار 
 . دتابستانه باعث محروم ماندن درصدى از اين آودآان آار از تحصيل مي شو

 فشار فقر بر دوش دختران روستايى 
بر اساس اين گزارش داريوش قنبرى عضو آميسيون اجتماعى مجلس نيز چندى پيش به خبرنگار ايلنا تاآيد آرده 

بود آه تعداد آودآان خارج از چرخه تحصيل در روستاها و عشاير بيشتر بوده و همه ساله تعداد زيادى از اين 
 . ز مي مانندآودآان از ادامه تحصيل با

به اعتقاد اين نماينده مجلس، فقر و نياز خانواده هاى روستايى به آار آودآان، همچنين خدمت رسانى نامناسب 
آموزش و پرورش در سطح روستاهاى محروم و عشاير باعث شده آه در اين نقاط امكان تحصيل آودآان تنها تا 

صيل در سطح راهنمايى و متوسطه در برخى از روستاها مقطع پنجم ابتدايى فراهم باشد و متاسفانه امكان تح
 . فراهم نباشد

به گفته عضو آميسيون اجتماعى مجلس شوراى اسالمى و با انتقاد از نبود آمار قابل استناد در حوزه آودآان 
 خارج از چرخه تحصيل، مشكالت اقتصادى خانواده هاى روستايى و فقير، در آنار ضعف سياست هاى دولت، امكان

 . تحصيل را از بسيارى از آودآان را مي گيرد و دختران نيز اولين قربانيان چنين محدوديت هايى هستند
 عدالتى آه براى اول مهر برقرار نشد 

به گزارش خبرنگار ايلنا، با اين تفاسير، زنگ مدرسه اول مهر ماه به گوش آودآان خارج از چرخه تحصيل نرسيد و 
ت طاليى براى سير آردن شكم خود و خانواده، در خيابان ها و آارگاه ها آار آردند و آودآان زيادى در اين ساعا

 .... حسرت خوردند و يا در آنار مادر خود به انجام آارهاى خانگى مشغول شدند
پدر و مادرهايى آه براى ثبت نام فرزندان خود در بهترين مدارس ساعت ها تحقيق و برنامه ريزى آردند و حتى زير 

ى و شهريه هاى آالنى به مدارس پرداخت آردند؛ مسئوالنى آه پاى هر تريبون تهرانى آمار و ارقام هاى ضد و ميز
نقيض در مورد مسايل آودآان ارايه دادند و حتى آمار دريافتى در مورد مسايل آودآان را تائيد آردند؛ بدانند آه روز 

م گذارى مي شود آه تمام آودآان ايران زمين از حق اول در صورتى جشن شكوفه ها و روز آغاز سال تحصيلى نا
آموزشى يكسان برخوردار باشند؛ زيبنده عدالت گستران نيست آه آودآى با لباس فرم تميز و شسته و رفته 

عدالت مي تواند به طور .. راهى مدرسه شود و آودك ديگرى براى فروش دستمال آاغذى به او التماس آند
 . مساوى تقسيم شود

 سميه جاهدعطائيان: گزارش

 » پوشش نامناسب«لغو قراردادهاى پيمانى پرستاران به بهانه 

 
تعدادى :  دبيرآل خانه پرستار ايران گفت : شهریور آمده است 31 ایلنا در –ایران کار به گزارش خبرگزاری دولتی 

. از پرستاران پيمانى بيمارستان امام خمينى از سوى گزينش لغو قرارداد شده اند  
با وجود اينكه دفاتر پرستارى به شدت نسبت به پوشش و : حمد شريفي مقدم در گفت وگو با خبرنگار ايلنا افزودم

 گزينش دانشگاه علوم پزشكى تهران 89حجاب پرستاران سخت گير است اما از سال گذشته و اوايل سال 
. ده استبي دليل و به بهانه پوشش نامناسب تعدادى از پرستاران را لغو پيمانى آر  

پرستاران همانند آارمندان مشاغل ديگر در شرايط معمولى آار نمي آنند و به دليل رسيدگى به : وى ادامه داد
بيماران ممكن است پوشش آنها دچار مشكل شود و اين در حالى است آه نسبت به ساير گروه هاى شاغل در 

. بيمارستان حجاب خود را بيشتر رعايت مي آنند  
به پرستارانى آه لغو قرارداد شده اند حتى مهلت داده نشده آه تا پايان ماه آار آنند و : فتشريفي مقدم گ

. علي رغم دعوت دوباره به آار برخى از آنها، اما اين پرستاران مسايل به ادامه آار نبوده اند  
سخت گيري ها متوجه قشر بيشترين : دبير آل خانه پرستار با انتقاد از نگاه مسئوالن به حوزه پرستارى ادامه داد

پرستارى است آه در حوزه گزينش، حضور و غياب، پرداخت آارانه و ارزشيابي ها همواره نسبت به پزشكان و 
. اعضاى هيات علمى مورد ظلم قرار مي گيرند  

 پايان پيام
 

 

 87سال های   اضافه نمایم ؛ عالقمندان به روز شمار کارگری         
 :ی زیر نيز مراجعه نمایند  می توانيد به لينک ها 89 و 88و 

 
 ٨٧وبالگ روزشمار کارگری ایران سال

http://roozshomarkargari.wordpress.com/ 

  ٢٠٠٩ - ١٣٨٨ خرداد – اردیبهشت –ماههای فروردین
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http://archives.rahekargar.org/maghalat//200911
01-20091103-maghalat.htm 

  ٢٠٠٩ - ١٣٨٨ شهریور – مرداد –ماههای تير

http://archives.rahekargar.org/maghalat/201001/20
100125-01-maghalat.htm 

٢٠٠٩ - ١٣٨٨ آذر – آبان –ماههای مهر   

http://www.rahekargar.net/labor_iran/20100324_1
0_RSK_IRAN-3.pdf 

     2010 -١٣٨٨د اسفن– بهمن -ماههای دی

http://www.rahekargar.net/articles_20100420/2010
_186_rsk-iran4.pdf 

 ٢٠١٠ - ١٣٨٩روزشمار کارگری فروردین ماه سال 

http://www.rahekargar.net/browsf.php?cId=1033&I
d=45&pgn=7 

 
 ٢٠١٠ - ١٣٨٩روزشمار اردیبهشت ماه سال 

http://www.rahekargar.net/labor_iran/20100705_7
1_rsk-amir.pdf 

 

 ٢٠١٠ - ١٣٨٩روزشمار خرداد سال 

http://www.rahekargar.net/labor_iran/2010-
07-24_68_rs-89-3.pdf 

 

 ٢٠١٠ - ١٣٨٩روزشمار تير ماه سال 
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http://www.rahekargar.net/labor_iran/20110106_
128_roozshomar89-4.pdf 
 

 ٢٠١٠ - ١٣٨٩روزشمار مرداد ماه سال 
 
http://www.rahekargar.net/labor_iran/2011-
01-15_125_rs-89-5.pdf 
 
 

 


