
 

 
   ۲۱۱۲جوالی ۱۹ جمعهبرابر  ۱۹۳۱ تیر ۲۲جمعه  تا ۵۱جمعه 

 ۶۱ شماره

 امیرجواهری لنگرودی

kargari@gmail.com_haftegi 

info@karegari.com 

 !نو به نو  ، جمعه به جمعه 

 :هفته  یادداشت

 !نیستزادیخواهی زندان جای معلم و هیچ آ

 : زادیخواه در دوازدهمین روز اعتصاب غذا در زندان اوین آلم عمحمود بهشتی لنگرودی ، م

   

 یاراِن شب، گر روزمان را تار کردند

 سرتاسر این شهر را دیوار کردند 

 

 آزادگان را ترسی از دیوارها نیست

 حق باوران را وحشتی از دارها نیست

 :سروده ای از

 لنگرودی بهشتی محمود

 .محمود بهشتی لنگرودی از دوشنبه هفته گذشته در اعتصاب غذاست
 

 : نوشته است  "  هم میهنان گرامی " هم همکالمی با  در در کانال تلگرامی اش خبر این اعتضاب را محمود
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در اعتراض به نحوه برخورد قوه قضاییه و دادستانی با  ۷۹بهشتی، معلم و فعال صنفی زندانی، از دوشنبه یازدهم تیرماه 

غذا و این اعتصاب ( نه آب و نه غذا)سه روز نخست این اعتصاب غذا خشک بود . زندانیان سیاسی در اعتصاب غذاست

از روز چهارم پس از به وخامت کشیدن وضع جسمانی ایشان و به درخواست هم بندان، آقایان اسماعیل عبدی و 

 .عبدالفتاح سلطانی به اعتصاب غذای تر تبدیل شده است

روز نخست این اعتصاب غذا را برای نشان دادن حسن نیت و ایجاد فرصت پاسخگویی برای  ۰۱محمود بهشتی 

 .اعالم در رسانه ها و بدون اعالم به همکاران سپری کرده استمسوولین، بدون 

بهشتی که در اعتراض به احکام غیر عادالنه صادر شده توسط قاضی های صلواتی و مقیسه و شیوه دادرسی غیر 

قانون اساسی دست به اعتصاب غذاهای طوالنی زده است، بسیار آسیب دیده و این  ۰۶۱قانونی و عدم اجرای اصل 

 .ب غذا به صورت جدی جان او را تهدید میکنداعتصا

  .فایل صوتی محمود بهشتی لنگرودی از زندان اوین که از اعتصاب غذایش می گوید

تیرماه از دالیل اعتصاب غذا و علت تاخیر در اطالع  ١۰اعتصاب خود را شروع کرده و امروز  ۷۹تیرماه  ۰۰او از 

 .رسانی می گوید

https://web.telegram.org/#/im?p=@mahmoodbeheshti1 

 :تیر در مقابل مجلس ۹۱فراخوان اتحاد بازنشستگان برای شرکت در تجمع روز 

 
  .دیرگاهی است از وعده های عملی نشده دولت و مجلس در برابر خیل عظیم بازنشستگان می گذرد

 .ی تکمیلی طی یک سال دردآورافزایش ناچیز دستمزدها در برابر تورم بهت آور بود و مقدار سهم بیمار در بیمه ها

 

می گذرد اما خواسته های  ۷۹سالهای زیادی با تمام وعده و وعیدها گذشت و چهار ماه نیز از سال ! همراهان بازنشسته

 .ما همچنان از طرف مسئوالن بدون پاسخ مانده است

ازپا نمی نشینیم، / نگیریم برای شرکت در تجمع با ندای تاحق خود( کشوری، لشگری و تامین اجتماعی)بازنشستگان 

 .برای پیگیری مطالبات خود آماده می شوند

  :مطالبات بازنشستگان

 ۰۸۱۶اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال - ۰

 بیمه کارآمد و درمان رایگان- ١

شده به نظارت مستقیم بر صندوق های بازنشستگی توسط نمایندگان منتخب بازنشستگان و برگشت اموال اختالس - ۸

 .صندوقها

 .آزادی معلمان در بند- ۴

 .پرداخت به موقع حقوق کلیه بازنشستگان سراسر کشور، حد اکثر تا پایان هر ماه- ۵

 .۷۶پرداخت پاداش پایان خدمت بازنشستگان  .۶

 

 ۰۸۷۹تیرماه  ۸۰وعده ما روز یکشنبه 

 صبح میدان بهارستان مقابل مجلس ۰۱ساعت 

 گروه اتحاد باز نشستگان

۷۹/۴/١١ 
======= 

  :صدای بازنشسته /  کی قرار است زندگی کنیم /فراخوان تجمع بازنشستگان
 

... سال در شرایط جنگ و سازندگی و اصالحات و مهرورزی کار کردم که نه جان کندم مستاجری و بیماری و  ۸۱

  .خوش در دوره اعتدال اما دریغ از یک روز. همیشه جز زندگی ما شده به امید دو روز خوش بعد از بازنشستگی

 

یک روز که یکی از دانش آموزانم از من در مورد ریشه ضرب المثل می پرسید برایش داشتم ریشه از این ستون به اون 

 کدام فرجی؟ " وقتی کارد به استخوان رسیده"ستون را توضیح می دادم یکی از بچه های ته کالسی گفت 

دانش آموز گفت از زندگی ما، وقتی بابات پول کرایه خونه نداره خودت پول  بعد یکی گفت این کارد از کجا اومده همان

 .دفتر و کتاب و مادرت پول خرید خونه یعنی کارد به استخوان رسیده

 

حاال زندگی ما شده همین قصه باید ریشه ضرب المثل ها را گذاشت زندگی ما بازنشسته ها اما منفی از این ستون به اون 

اما چه . سر دواندن است بقول معروف از اینا آبی برای ما گرم نمیشه ربیعی به پیش  نوبخت ز پیش ستون فرجی نیست ا

 کنیم؟
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ای جز پیگیری کردن داریم؟ حاال که بازنشسته های فعال تجمع گذاشتند باید بریم و اونجا از حق خودمان مگر چاره 

 دفاع کنیم دوره بازنشستگی هم در اعتراض و تجمع گذشت آخه کی می خواهیم دو روز زندگی کنیم کی؟

 

 فراخوان تجمع بازنشستگان 

 

  صبحده  ساعت  /  ۰۸۷۹تیرماه  ۸۰یکشنبه روز / میدان بهارستان مقابل مجلس   تجمع :مکان و زمان 

رگری  است که من آن را از سال ها پیش به شکل مستمر پی گرفته آنچه در پی می آید ، ادامه روند انتشار روزشمارکا

اینک برای تسریع دردریافت خبرهای کارگری خاصه از روند فعل و انفعاالت ، روزمره گی اخبار کارگری و . ام 

 . مبارزات کارگران ، آنرا به شکل هفتگی انتشار خواهم داد
می توایند مربوط  ره دستی  ام در کانال تلگرام و به آدرس فیس بوکم برای ارسال اخبارتان با ایمیل زیر، شما: توجه 

 . گردید

haftegi_kargari@gmail.com/info@karegari.com   / 4400::63::1183تلفن تماس 

 :روزشمار کارگری هفته 

ت محمد باقر نیکبخت مبنی بر سپردن پاسخ کارگران به درخواست سخنگوی دول -*
 :لت در پنج پرده وارز و طالی خود به د

پاسخ یک کارگر هپکو به خواست سخنگوی دولت محمد باقر نیک بخت  مبنی  -*1
 : برسپردن ارز و طالی مردم به دولت 

 

 ۰۵گر فرهاد بهادری، کار: آمده است  79به گزارش پروین محمدی خبرنگار ایلنا در پانزدهم تیر 
سال در ۰۵سال،  ۰۵از این . که در شرکت هپکو مشغول به کار است ی اهل اراک است ساله

  .بخش تولید این کارخانه به کارگری سپری شده است
سازی سه برابر حقوقمان دریافتی داشتیم به  تا قبل از خصوصی: گوید بهادری به ایلنا می
خیلی از . دهند ل حقوق را هم با تاخیر به ما میکاری اما حاال همان حداق همراِه مزایا و اضافه

کارگران اگر طال و . امروز دیگر چیزی برایمان نمانده. شد  ها در این مدت از هم پاشیده خانواده
هایی رفت  ها بوده، پای وام انداز حقوق ی اندکی هم داشتند که ماحصِل ذره ذره پس سرمایه

پرایدی که همکارت   ات دانی وقتی جلوی چشم آیا می .اند ها گرفته ها از بانک که در این سال
 !برای مسافرکشی خریده را ببرند، یعنی چه؟

و اگر   اگر اعتمادی بود: گوید کنیم، می وقتی با او خبرهای این روزهای اقتصاد ایران را مرور می
غیر  مگر. دادیم؟ این کشور اگر درست شود؛ برای خودمان است ای داشتیم، چرا نمی اندوخته

کند نه  طلبش برای ما فرقی می از این است؟ اما کدام اعتماد؟ کدام اندوخته؟ دیگر نه اصالح
اند که  مردم ما از دیرباز یاد گرفته. کارگرها هم چیزی ندارند که به دولت بدهد. اصولگرایش

ی یک  دازهاندازهای تمام کارگران ایران به ان انداز کنند اما چقدر و کجا؟ آیا جمعِ تمام پس پس
برای ما زندگی یعنی همین مرغی که ! شود؟ ملِک برخی دولتمردان و نمایندگان مجلس می

 .امروز گران شده، نانی که گران شده، پنیری که گران شده است 

پاسخ یک کارگر هپکو به خواست سخنگوی دولت محمد باقر نیک بخت  مبنی  -*2
 : برسپردن ارز و طالی مردم به دولت 
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توکل محمدی، کارگر : آمده است  79ارش پروین محمدی خبرنگار ایلنا در پانزدهم تیر به گز
ی خودش دو دختر دانشجو در شهرستان  ساله است و به گفته ۰۵.بازنشسته مالیر است

سال در کارخانه کارگری  ۰۰: گوید خوانیم، می همان اول که تیتر خبرها را برایش می. دارد
پاداش پایان . ام تامین شود ه تا صبح ترجمه کردم تا خرج خانوادهها هم در خان کردم و شب

دست آخر موسسه مالی آرمان ورشکست شد و . خدمتم هرچه که بود در بانک گذاشتم
ام با دو دانشجو در شهرستان و حقوقی که بیمه  حاال من مانده. هرچه بود؛ سوخت شد

  .کند پرداخت می
سال است که طلبکاریم حاال چه چیز را باید به ۰۵: گوید رود، عصبی شده، می صدایش باال می

 چیزی مانده که بدهیم؟! چه کسانی بدهیم؟

پاسخ یک کارگر هپکو به خواست سخنگوی دولت محمد باقر نیک بخت  مبنی  -*3
 : برسپردن ارز و طالی مردم به دولت 

 

جمیله مشکینی، معلم :آمده است  79به گزارش پروین محمدی خبرنگار ایلنا در پانزدهم تیر 
  .دهد مشکینی هنوز در مدارس غیرانتفاعی درس می .بازنشسته تاریخ و اهل اصفهان است

پاداش پایان خدمت را . همه زندگی را به تنهایی اداره کردم. همسرم اعتیاد داشت: گوید می
 برای پسرم یک ماشین خریدم که مسافرکشی کند و بخش دیگرش را برای جهیزیه و عروسی

ها را که  خرج. دیگر چیز زیادی برایم نماند تا با سودش گذران زندگی کنم. دخترم خرج کردم
  .دهم برای همین هنوز در مدارس غیرانتفاعی درس می. بینید می

نه اینکه فکر کنید این : گوید ها از پشِت تلفن می مشکینی با همان لحِن مخصوصِ تمام معلم
اولین و بیشترین . اوراق قرضه ملی را راه انداخت ۱۳ طرح جدید باشد، مرحوم مصدق سال

ها در  زاده ها و خانم اما حاال آقازاده. کسی که اوراق قرضه را خرید؛ خود مصدق و پسرش بود
دانند یا خود را به  واقعا نمی. خواهند ها از مردم طال و ارز می وقت این آن. خارج از کشورند

قدر دارند که  مِن معلِم بازنشسته بگویید مردم فقط همین اند؟ به دولت از جانبِ  ندانستن زده
ها سر سفره انقالب  آنها که سال. روزشان را شب کنند، چیزی دیگر برای فرداها نمانده است

 .هایشان را به میدان بیاورند اند، پا پیش بگذارند و اندوخته بوده

یک بخت  مبنی پاسخ یک کارگر هپکو به خواست سخنگوی دولت محمد باقر ن -*4
 : برسپردن ارز و طالی مردم به دولت 

 



َدَده افسانه، زن :آمده است  79به گزارش پروین محمدی خبرنگار ایلنا در پانزدهم تیر 
کل روستا را یک نفره . اش آشنا شدیم در زلزله با او و خانواده .ی کرمانشاهی است ساله۰۵

پیش از ورود . ه همه حواسش به کل روستا بودهای زلزل ها و بحبوحه در خرابی. کند اداره می
... خواهد و چه ندارد هر خانه و اینکه چه می. گذاشت مان می به روستا همه چیز را کف دست

گویند اگر طال داری به آنها بده تا  ها می گوییم؛ دده جان دولتی زنیم، می به َدَده که زنگ می
مستان؛ که ما چادرنشین بودیم، االن هم هنوز ز! دده جان: گوید خرج تولید در کشور کنند، می
کل . مان کند و نه چیزی که در این گرما با آن خنک شویم، داریم چادرنشینیم، نه چیزی که گرم

هایمان در سرما جان  کاش آن روزها که بچه. آبِ باران چادرها را برد. مان زیر آوار رفت زندگی
 .دیدند دانند هم ما را می می

االن . تیر خورد، تیر آنقدر در پایش ماند تا چرک کرد. پسر بزرگم کولبر بود: گوید می َدَده افسانه
 .اند ست که مرزها را بسته چندوقتی. کند پسر کوچکترم هم کولبری می. پایش قطع شده

بگو مرزها را باز کنند تا ما طالدار شویم و بدهیم به ( عزیزم)گیان : گوید خندد و می می
. اما االن یک چادر برای ما مانده است و بس. ی درویش ست تحفه زیخودشان، برگه سب

 .هم پیشکش این

پاسخ یک کارگر هپکو به خواست سخنگوی دولت محمد باقر نیک بخت  مبنی  -*5
 : برسپردن ارز و طالی مردم به دولت 

 

ه زنیم ب زنگ می:آمده است  79به گزارش پروین محمدی خبرنگار ایلنا در پانزدهم تیر 
آبی  از اهواز و آبادان و بی .زیست ساکن اهواز است ابورحمان رهنما، فعال محیط .اهواز
اینجا یک : گوید ها می طرح دولتی  درباره. ابورحمان، دانشجو و کارگر فصلی است. پرسیم می

روز خودسوزی از روی استیصال داریم، یک روز هجوم گرد و غبار، یک روز انفجار پاالیشگاه، یک 
توجهی مسئوالن و  کاری و بی شوری آب، یک روز تلخی سرنوشت، یک عمر غفلت و کم روز

توانیم  کار می ما چه. دهند مان را می دیگرانی که بدهکارمان هستند و با لحن طلبکار پاسخ
 !بکنیم؟

شهری با زرق و برق . شهر ما تقسیم شده میان شرکت نفت و منطقه آزاد: گوید ابورحمان می
شود و مردمش از این زرق و  اش شنیده نمی های تشنگی های میلیاردی اما ناله شینو ویراژ ما

از این . ها بود اش برای از ما بهتران درآمدهای میلیاردی که نه حتی میلیونی. برق نصیبی ندارند
کنند تا آقازداه  دنده جان می ما شدیم کارگرانی که زیر چرخ. ها نشد ها چیزی نصیب آبادانی پول
 .است، برود  خارج از ویرانی که پدرش ساختهبه 

! نه. نه اینکه فکر کنی این دولت تنها مقصر این قائله است: گوید دل ابورحمان پر است و می
بعد از . سد پشت سد. ی جان خوزستان را مکیدند و بردند ای شیره در هر دولتی با هر بهانه

تا آن محفل با نام و یاد شهدای ما  ی زبانشان شدیم که از این محفل جنگ هم تنها لقلقه
آداب . این دولت و آن دولت هم ندارد. سخن برانند اما فقط نام شهدای ما را بردند

اند اما در  اگر دو جناح در ایران حاکم باشد، در ظاهر در تقابل باهم. شان این است سیاست
  ِبا آن بطری آب من اگر پولی و طالیی هم داشته باشم،. دهند باطن به هم نان قرض می

 .ی من است زنده ماندن االن دغدغه. تومان شده ۱۵۵۵خرم که  معدنی می

 :چین به تهدید نفتی ایران واکنش نشان داد -*
 



حسن روحانی رییس جمهور ایران چند روز پیش گفته : به نوشته روزنامه اعتماد آمده است 
این موضوع در . ید چنین کاری کننداگر ایران نتواند نفت صادر کند پس دیگران هم نبا: بود

ها و محافل سیاسی جهان با عنوان تهدید ایران به بستن تنگه هرمز برای جلوگیری از  رسانه
 .صادرات نفت کشورهای عربی تعبیر شد و واکنش ارتش آمریکا را نیز در پی داشت

. ارس را تضمین کندف حاال دستیار وزیر خارجه چین از ایران خواسته جریان آزاد انرژی از خلیج
وی از تهران درخواست کرده با کمک همسایگان عرب خود صلح و آرامش منطقه را تضمین 

 .کنند
 

، می  آدم صد چند شدن چاق قیمت به کنند می تاراج فروشی خام با را کشور -*
  :میلیون را بیچاره کنند 08خواهند 

اقتصاددان و رئیس )فرشاد مومنی  :آمده است  79در پانزدهم تیر  ار ایلنا،به  گزارش خبرنگ
بازار ثانویه . گویند راه نجات در ایجاد بازار ثانویه است می( موسسه پژوهشی دین و اقتصاد

طنز تلخ ماجرا این است که . یعنی باز کردن راه یک سوداگری غیرعادی دوباره در حوزه نرخ ارز
حتاج تولیدکنندگان و فرودستان را به این نرخ ارز صادرات غیر نفتی وصل بخش بزرگی از مای

های دیگر  فروشی گویند اگر صادرات نفت بد است ما برویم خام ای هم اکنون می عده. کنند می
برای مثال، . داند که از این ناحیه تاکنون چه بر سر ایران آمده است خدا می. را راه بیندازیم

میلیون تن  51، گفته بود در ازای صادرات 5971ای در سال  مصاحبه رئیس انجمن سنگ در
کیلو سنگ را یک سنت  91یعنی هر . میلیون دالر درآمد ارزی ایجاد شده است 022سنگ، 
شود و  ببینید چطوری منابعی را که متعلق به همه ملت است به تاراج داده می. ایم فروخته

به قیمت چاق شدن چند صد آدم، . بخشند مق میفروشی، ع گیری ما را از طریق خام زمین
وی سپس جدول اقالم کلیدی صادرات غیرنفتی  .میلیون نفر را بیچاره کنند 02خواهند  می

اتیلن  در این جدول کاالهایی از قبیل کود اوره، قیر نفت، پلی. را نشان داد 5971کشور در سال 
اتیلن گرید فیلم،  ان، متانول، پروپان، پلیغیرپودر، اتیلن گلیکول، سایر گازهای نفتی، گاز بوت

قلم کاال شاگرد  51این : وی در این باره تصریح کرد. های نفتی سبک و میعانات گازی بود روغن
. ایم ها را اقالم صادرات غیرنفتی کشور گذاشته ما اسم این. اول صادرات غیرنفتی هستند
کنیم  ری و منحط واقعیت را دستکاری میایم به این شکل کاریکاتو واقعا مضحک است و ما آمده

بار به  بهای وابستگی ذلت ای که به رانت متصلند، تضمین شود به عده برای اینکه منافع یک
 .خارج و شکنندگی تولیدگران و کارد به استخوان فرودستان رسیدن

 : قطع برق در بیمارستان خمینی و راه فرار مردم از گرما با پنکه  -*

 
ری، بیمارستان امام؛ به دلیل گرمای زیاد در بیمارستان و خراب بودن کولرها، تیر، سا ۳۰ 

 .همراهان بیمار مجبورند از منزل پنکه بیاورند

 وانت ۰۱ تا ۰۱ روزانه برداشت:ها گفت نماینده گیالن در شورای عالی استان -*
  :شفت های جنگل از چوب

سید حین موسوی، نماینده گیالن در   :آمده است  79در پانزدهم تیر  به  گزارش خبرنگار ایلنا،
شورای عالی استانها با انتقاد از مشکالت این استان، با بیان این مطلب که این استان از 

بیشترین علت : ا یکی از آنها آلودگی آب است، گفتبرد که تنه مشکالت بسیاری رنج می
ها پیش تاکنون  های آزبست است که از مدت آلودگی آب استان مربوط به قدیمی بودن لوله

شرکت آب و فاضالب استان باید کاری برای پایان دادن به مشکل : وی گفت.اند تعویض نشده
های آن در  ریزشدن شیرابهها و سر  متاسفانه انباشت زباله. آلودگی آب انجام دهد

اگرچه آب . کیفیت شدن و آلودگی آب شرب مردم است های استان یکی از دالیل بی رودخانه

https://www.ilnanews.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/641387-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%88%DB%8C%D9%87-%DB%8C%D8%B9%D9%86%DB%8C-%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%B6%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B9-%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%D8%AE%D8%A7%D9%85-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AC-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%DA%86%D8%A7%D9%82-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%DA%86%D9%86%D8%AF-%D8%B5%D8%AF-%D8%A2%D8%AF%D9%85
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https://www.ilnanews.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-5/641403-%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AA%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AA-%DA%86%D9%88%D8%A8-%D8%A7%D8%B2-%D8%AC%D9%86%DA%AF%D9%84-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D9%81%D8%AA-%D8%A2%D9%84%D9%88%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A2%D8%A8-%D8%AA%D9%86%D9%87%D8%A7-%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D8%A8%D9%88%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%86-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%81%D8%AA-%D9%85%D8%AD%D9%84-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.ilnanews.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-5/641403-%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AA%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AA-%DA%86%D9%88%D8%A8-%D8%A7%D8%B2-%D8%AC%D9%86%DA%AF%D9%84-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D9%81%D8%AA-%D8%A2%D9%84%D9%88%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A2%D8%A8-%D8%AA%D9%86%D9%87%D8%A7-%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D8%A8%D9%88%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%86-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%81%D8%AA-%D9%85%D8%AD%D9%84-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%AA


عضو شورای شهر .یکی از مطالبات مردم است، اما مشکل استان تنها آب نیست  باکیفیت
ن صورت چرا باید ای شنوی ندارند در غیر این اغلب مدیران استان از کسی حرف: شفت گفت

همه از منابع طبیعی استان برداشت شود و صدای کسی هم درنیاید؟ برای مثال برداشت 
های امامزاده اسحاق و ابراهیم چه معنایی دارد؟ چرا هر روز  رویه شن و ماسه از رودخانه بی

های امامزاده ابراهیم و شفت باشیم؟ اگر یک روستایی برای  باید شاهد قطع درختان جنگل
کند  د یک درخت را ببرد خیلی زود اداره منابع طبیعی استان با او برخورد میتامین معاش خو

الی  52اما شاید باورتان نشود افرادی که معلوم نیست چه کسانی و از کجا هستند؛ روزانه 
 !گیرد کنند و کسی هم جلوی آنها را نمی وانت چوب از جنگل برداشت می 12

رای شهر تهران، قائم مقام جزئیات دستگیری محسن هاشمی رئیس شو -*
  :« یاس»و پرونده " قالیباف"
 

هاشمی با بیان اینکه موضوع فساد به یک : به نوشته خبرگزاری دولتی ایسنا آمده است 
هزار میلیارد تومان تبادالت  ۳۵گردد که مربوط به  قراردادی فیمابین شهرداری و یاس بر می
حاال این : شده است، تصریح کرد د شهری فعال میمالی بود که باید به انواع مختلف در اقتصا

قرارداد منجر به ایجاد یک پرونده فساد شده که در حال رسیدگی است و از آنجا که رسیدگی 
از باال در حال انجام است ما منتظر رسیدگی هستیم اما آنچه که برای ما مهم است اینکه 

وهای مسلح و دادسرای نظامی گروهی در نیر. موضوع طلب شهرداری از یاس پیگیری شود
ای  قوه قضائیه مشغول به بررسی ابعاد این پرونده هستند که به نتایجی نیز رسیدند به گونه

که منجر به دستگیری حدود پنج نفر شد که برخی با وثیقه آزاد و برخی هنوز در زندان 
 .هستند

 قیمت تومانی 288 افزایش /شد داده روغن قیمت دوباره افزایش درخواست -*
 :بازار در برنج

 

محمد آقاطاهر رئیس اتحادیه   :آمده است  79در پانزدهم تیر  به  گزارش خبرنگار ایلنا،
از قبل از ماه رمضان : نکداران، برنج و حبوبات در خصوص افزایش قیمت روغن در بازار اظهار کردب

درصدی قیمت روغن داده شده بود اما این افزایش قیمت مجددا  7مجوز افزایش قیمت 
افزایش قیمت روغن توسط ارگان های وابسته به دولت انجام : وی افزود.درخواست شده است

از اول هم شرکت ها درصد بیشتری . ی آن توسط دولت داده می شودمی شود و مجوزها
وی در خصوص قیمت .درصد موافقت کرد 7خواستند اما دولت تنها با  برای افزایش قیمت می

قیمت برنج هندی در بازار افزایش یا کاهش نداشته و با همان : برنج در بازار خاطر نشان کرد
نی بنابر میزان مرغوبیت چند درصد افزایش داشته قیمت قبل عرضه می شود اما برنج ایرا

قیمت برنج ایرانی از : آقاطاهر افزود.البته این افزایش قیمت در آخر فصل طبیعی است. است
هزار تومان متغیر است که این قیمت به مرغوبیت انواع برنج بستگی  59هزار تومان تا حدود 0

 .قیمت داشته استتومان افزایش  022تا  522دارد که در حال حاضر 

 :کمبود آب مردم ایذه را کالفه کرده است -*
 

کمبود و قطعی آب در برخی مناطق ایذه، باعث شده که بعضی از مردم این شهر در گرمای 
 .فرسای تابستان، آب مورد نیاز خود را از تانکرهای آب سیار تهیه کنند طاقت

دین سد بزرگ، با معضل آب و برق روبه شهرستان ایذه با وجود قرار گرفتن در میان دریاچه چن
 .ای را از وضعیت موجود در پی داشته است رو است و این موارد نارضایتی شهروندان ایذه

شورای هماهنگی اعتصابات واعتراضات عمومی خواهان ایجاد شوراهای آب توسط مردم 
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د تا توزیع را برعهده مناطق محروم از آب می باشد تا خود مردم امور آب را از بهینه سازی وتولی
  .گیرند وهمچنین آب شیرین باید بطور رایگان در اختیار مردم قرار گیرد

 :وگو با ایلنا یک نماینده مجلس در گفت -*
 منفجر را خود سد چندین ساالنه آمریکا / سدسازی در استراتژیک اشتباهی گتوند

 کند می

 

ول به زاده نماینده دزف عباس پاپی  :آمده است  79در پانزدهم تیر  به  گزارش خبرنگار ایلنا،
شود و در مسیر خود آب  آب سد غدیر از کرخه و دز تامین می: خبرنگار اقتصادی ایلنا گفت

وی تصریح .کند شهرهای دزفول، اندیمشک، آبادان، خرمشهر، اهواز و شادگان را تامین می
گیرند و به هم ملحق  های زاگرس نشات می خوزستان دو رود دز و کارون را دارد که از کوه: کرد

شوند، این کارون بزرگ  شوند تبدیل به کارون بزرگ می و وقتی وارد جلگه خوزستان میشده 
طبیعت قانون . شود به سمت اهواز، خرمشهر و آبادان، اروند و سپس وارد خلیج فارس می

مشخصی دارد که اگر ما به یکی از اجزای طبیعت دست بزنیم تمام اجزای دیگر را به هم 
ط طبیعی بر آن حاکم بوده که با دخالت انسان به هم ریخته زند این رودخانه شرای می

انتقال آب کارون بزرگ به فالت مرکزی باعث کاهش چشمگیر دبی : وی خاطرنشان کرد.است
های غلط  دهه دچار مشکالتی هستیم که ناشی از سیاست 9رود شده و ما اکنون نزدیک 

وز کارخانجات بزرگ فوالدی و یا در فالت مرکزی مج. وزارت نیرو در حوزه مدیریت آب است
بر هستند و باعث شده جمعیت هم در آنجا ساکن  اند که به شدت آب توسعه کشاورزی را داده

از دهه قبل که انتقال آب از سرشاخه های کارون انجام شده یک . شده و مصرف آب باال برود
برابر آب  4زان معادل میلیون متر مکعب آب از حجم رودخانه کم شد که این می 022میلیارد و 

وی احداث سد گتوند را نیز از دیگر عوامل شوری آب .... مصرفی دو استان اصفهان و یزد بود
این سد در باال دست اهواز، خرمشهر و آبادان است و یکی از : منطقه عنوان کرد و گفت

های غلط ساخت این سد بوده که تاثیر زیادی روی شوری کارون گذاشته است  سیاست
حی غلط که هر قدر اصرار کردیم که این سد از دور خارج شود متاسفانه ساخته شد، وقتی طر

رسد سد گتوند است و در  ای که می شود به اولین نقطه کارون از زاگرس به خوزستان وارد می
پاپی زاده با . تر می کند شود و مشکالت را عدیده همان جا شور شده و بعد وارد خوزستان می

میلیون دالر از محل صندوق  922: خصیص منابع از محل صندوق توسعه ملی گفتاشاره به ت
میلیون دالر برای طرح های  92 توسعه برای آب و فاضالب در نظر گرفته شده که از این رقم 

درصد درآمد  9یابد، ضمن اینکه این انتقاد را داریم که از  آبرسانی به خوزستان اختصاص می
خیز در نظر گرفته شود به شدت کاسته شده  مناطق محروم و نفت نفتی که قرار بود برای

 .است

رادیو ندا در گفتگو با امجد حسین پناهی در باره آخرین وضعیت و خطر اجرای  -*
 : اعدام رامین حسین پناهی از زبان امجد

https://www.ilnanews.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-4/639727-%DA%AF%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DA%98%DB%8C%DA%A9-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%AF%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%87-%DA%86%D9%86%D8%AF%DB%8C%D9%86-%D8%B3%D8%AF-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D8%A7-%D9%85%D9%86%D9%81%D8%AC%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF
https://www.ilnanews.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-4/639727-%DA%AF%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DA%98%DB%8C%DA%A9-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%AF%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%87-%DA%86%D9%86%D8%AF%DB%8C%D9%86-%D8%B3%D8%AF-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D8%A7-%D9%85%D9%86%D9%81%D8%AC%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF


  

امات امجد حسین پناهي، برادر رامین، در گفتگو با راديو ندا از آخرين وضعیت برادرش و اقد
هر لحظه ممكن است حكم اعدام رامین '' وي با بیان اينكه ! رذيالنه نیروهاي امنیتي مي گويد

 : لینک گفتگو را دز زیر گوش کنید ! علیه حكم اعدام بايد مبارزه كرد'' : ، گفت ''اجرا شود

http://www.radioneda.de/2018/07/06/Ramin_H180705.mp3 

 :کند می متوقف را ایران از نفت خرید جنوبی کره -*

 

خبرگزاری رویترز به نقل از منابع نفتی   :آمده است  79در پانزدهم تیر  به  گزارش خبرنگار ایلنا،
نفتی و های  مدعی شده است که برای نخستین بار طی شش سال گذشته، شرکت

سفارشی برای خرید نفت و  -ماه جاری میالدی -جنوبی در ماه جوالی های کره پاالیشگاه
رویترز .شود میعانات گازی به ایران نخواهند داد و واردات نفت از ایران در ماه آینده متوقف می

دولت های بعد هم ادامه یابد مگر اینکه  رود توقف خرید نفت از ایران در ماه نوشت، انتظار می
کره ...های آمریکا را به دست آورد جنوبی بتواند موافقت دولت آمریکا با معافیت از تحریم کره

های کره  در حال حاضر، مقام. جنوبی، ژاپن و چین خریداران عمده نفت خام ایران هستند
ری نفت اند با این امید که بتوانند مجوز خرید مقادی جنوبی مذاکراتی را با دولت آمریکا آغاز کرده

  .ها را دریافت کنند از ایران پس از آغاز تحریم

 : کارگران شهرداری اصفهان باردیگر تجمع کردند  -*

 

تجمع اعتراضی کارگران شهرداری اصفهان در اعتراض به ، بار دیگر ۷۹تیر  ۳۵روز شنبه تاریخ 
 . سازمان دادند های معوقه خود  پرداخت نشدن حقوق

https://www.ilnanews.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84-8/641465-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D9%86%D9%81%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D9%85%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%81-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF


کار در  از اشتغال کارگران در مناطق گرمسیر جنوب؛ مقدمنسرین هزاره : گزارش -*
 آتشباِر خورشید در کوت عبدهللا و اهواز، جهنم با اعماِل شاقه

   
طول دو سال گذشته، حداقل در :آمده است 79در تاریخ شانزدهم  به گزارش خبرنگار ایلنا،

اند؛ با  دههای خوزستان و بوشهر بر اثر گرمازدگی جان خود را از دست دا چهار کارگر در استان
فرسای  هنوز هیچ قانون مدونی برای حفاظت از جان کارگران در مقابل گرمای طاقت این وجود
 .است های جنوب، تصویب نشده تابستان

های قبل، استانداری خوزستان ساعات کار ادارات دولتی استان را به  امسال نیز به روال سال
شوند بنابراین از گرمای  ظهر تعطیل می ۳۰:۱۵دلیل گرمای شدید کاهش داد؛ کارمندان دولت، 

السابق شامل حال  ولی این بخشنامه کمافی. شدید ساعات آغازین عصر در امان هستند
شود؛ نه کارگران پیمانکاری شهرداری، نه کارگران کارخانجات خصوصی و نه  کارگران نمی

در ( دهم تیرماهسیز)حتی تعطیلی سراسری روز چهارشنبه . کارگران پیمانکاری نفت و گاز
استان خوزستان، فقط نیروی کار در بخش دولتی را شامل شد؛ به عبارتی کارگران در دمای 

« احتمال»این را هم باید در نظر گرفت که  .ی اهواز بازهم سر کار رفتند ی چهارشنبه درجه ۰۰
علت گرمازدگی و ایست قلبی یا خونریزی مغزی ناشی از این گرمازدگی، برای کارگران به 

کننده،  شان و الزام به ایستادن در زیر تابش خورشید و فضاهای بدون خنک ماهیت دشوار شغل
 .به مراتب بیشتر از کارمندان دولت است

 : گورخوابی در زابل -*

 

بضاعت در گورستان زابل در آن زندگی  نمونه ای از گورهایی که افراد بی: گورخوابی در زابل
 .کنند می

 پیگیری درخواست/نشده پرداخت صنعتی های سیستم کارگران مطالبات -*
 :استانی مدیران ازسوی

 

https://www.ilnanews.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/641233-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D8%AA%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D9%88%D8%AA-%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2-%D8%AC%D9%87%D9%86%D9%85-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%B4%D8%A7%D9%82%D9%87
https://www.ilnanews.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/641233-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D8%AA%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D9%88%D8%AA-%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2-%D8%AC%D9%87%D9%86%D9%85-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%B4%D8%A7%D9%82%D9%87
https://www.ilnanews.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/641233-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D8%AA%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D9%88%D8%AA-%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2-%D8%AC%D9%87%D9%86%D9%85-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%B4%D8%A7%D9%82%D9%87
https://www.ilnanews.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/641233-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D8%AA%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D9%88%D8%AA-%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2-%D8%AC%D9%87%D9%86%D9%85-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%B4%D8%A7%D9%82%D9%87
https://www.ilnanews.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/641474-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%86%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%BE%DB%8C%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2%D8%B3%D9%88%DB%8C-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://www.ilnanews.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/641474-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%86%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%BE%DB%8C%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2%D8%B3%D9%88%DB%8C-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C


منابع کارگری در کارخانه  :آمده است 79در تاریخ شانزدهم  به گزارش خبرنگار ایلنا،
در گفتگو با خبرنگار ایلنا، با انتقاد از پرداخت نشدن حقوق و مطالبات « های صنعتی یستمس»

کارگران این واحد از خرداد ماه سال گذشته تاکنون مطالبات خود را به : خود و همکارانش گفتند
شان به  این کارگران با بیان اینکه مطالبات مزدی.اند الحساب دریافت کرده صورت نصف یا علی

تا یک میلیون تومان به  ۰۵۵هر ماه کارفرما مبالغی بین : رسد، افزودند ماه می ۳۵دود ح
کارخانه ....روز پیش انجام شده است ۰۵کند و آخرین پرداختی حدودا  حساب کارگران واریز می

های صنعتی در زمینه تولید انواع مخازن نفتی و گازی در شهرستان تاکستان قزوین  سیستم
 .فعالیت دارد

 :در برازجان در استان بوشهر« آبی کم»تجمع اعتراضی به  -*

 

تیرماه، در اعتراض به  ۳۵شمار زیادی از شهروندان برازجان در استان بوشهر روز شنبه، 
های رسمی  د و علیه مقامآن در این منطقه تجمع کردن« نظمی در توزیع بی»و « کمبود آب»

 .این استان شعار دادند
های خیابانی روزهای گذشته در خرمشهر و آبادان در اعتراض به  این تجمع پس از اعتراض

نفر  ۰۰به دنبال اعتراض در این دو شهر، ده نفر بازداشت و . شوری و قطعی آب برگزار شد
در این « استفاده از مطالبات مردمیدعوت مردم به آشوب و سوء»دیگر نیز به اتهام هایی چون 

 .شدند« شناسایی»مناطق 

 
 پرداخت پیگیر کارگران ،الوقوع قریب بیکاری و پولی بی از رجا کارگران نگرانی -*

 هستیم معوقات

  

کارگران فنی و برق رجا که در   :آمده است 79در تاریخ شانزدهم  به گزارش خبرنگار ایلنا،
های پیمانکاری مختلف مشغول به کار هستند، دو ماه مطالبات مزدی پرداخت نشده  شرکت

قرار بود تا دهم تیرماه بخشی از مطالبات ما پرداخت شود که متاسفانه : گویند این می.دارند
ا، اجرایی شدن طرح نگرانی دیگر کارگران فنی، برق و مهماندار رج... .این وعده عملی نشد

تواند به  واگن فرسوده از خطوط ریلی است؛ این طرح می۱۷۹آهن برای خروج  شرکت راه
بیکاری تعداد زیادی از کارگران پیمانکاری منجر شود؛ کارگران نگران اجرایی شدن این تصمیم 

های شغلی، ترس  ی خود کارگران، محدودیت فرصت هستند؛ آن هم در شرایطی که به گفته
ها و  روابط عمومی شرکت حمل و نقل رجا در ارتباط با نگرانی .سازد ز بیکاری را دوچندان میا

پیگیر پرداخت معوقات کارگران هستیم و امیدواریم به زودی این : انتقادات کارگران به ایلنا گفت
 .مطالبات پرداخت شود

http://asre-nou.net/php/view.php?objnr=44598
https://www.ilnanews.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/641636-%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%AC%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%DB%8C-%D9%BE%D9%88%D9%84%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%82%D8%B1%DB%8C%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%82%D9%88%D8%B9-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C-%D8%B1%D8%AC%D8%A7-%D9%BE%DB%8C%DA%AF%DB%8C%D8%B1-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%85%D8%B9%D9%88%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D9%87%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%85
https://www.ilnanews.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/641636-%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%AC%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%DB%8C-%D9%BE%D9%88%D9%84%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%82%D8%B1%DB%8C%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%82%D9%88%D8%B9-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C-%D8%B1%D8%AC%D8%A7-%D9%BE%DB%8C%DA%AF%DB%8C%D8%B1-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%85%D8%B9%D9%88%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D9%87%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%85
https://www.ilnanews.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/641636-%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%AC%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%DB%8C-%D9%BE%D9%88%D9%84%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%82%D8%B1%DB%8C%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%82%D9%88%D8%B9-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C-%D8%B1%D8%AC%D8%A7-%D9%BE%DB%8C%DA%AF%DB%8C%D8%B1-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%85%D8%B9%D9%88%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D9%87%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%85


 :شوند زباله از انرژی تولید خیال بی ها شمالی -*

ghdaily.ir/fa/Main/Detail/190884http://www.shar 

 
آمده است  79به نوشته روزنامه شرق به نقل از خبرگزاری دولتی ایسنا در تاریخ شانزدهم تیر 

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با تأکید بر اینکه تولید انرژی از زباله در شمال کشور  : 
ر کنار گذاشته شود و اگر این فکرهای فانتزی درباره زباله شمال کشو: باید محو شود، گفت

عیسی کالنتری با بیان اینکه سیمای فقر گیالن   .اتفاق نیفتد، زباله شمال را از بین خواهد برد
شدن با پسماند است و  شمال کشور در حال مدفون: زیر سرسبزی آن پنهان است، ادامه داد

ور قربانی پسماند شمال کش. اند ها آسیب جدی به محیط زیست وارد کرده شیرابه زباله
رئیس سازمان   .خیال تولید انرژی شوید است، باید پسماندها سوخته شود و تقاضا داریم بی

محیط زیست کشور، با بیان اینکه سدسازی در گیالن و مازندران با رعایت مالحظات 
اندازه محیط  باید توسعه را به: محیطی از نظر من هیچ مشکلی ندارد، خاطرنشان کرد زیست

های دولتی در گیالن آغاز  خواری دکتر کالنتری با اشاره به اینکه زمین  .ست جدی گرفتزی
این گرفتاری، اراضی ارزشمند تاالبی . دادن است آرامی فاجعه در حال رخ به: شده است، گفت

های جدید به نجات این  باید با فناوری: او درباره تاالب انزلی خاطرنشان کرد  .کند را تهدید می
 .  سیستم ارزشمند بشتابیماکو

ان با طرح آبرسانی شمال شرق خوزستآبی تهران و پکن؛  ترین پروژه بزرگ -*
 :مشارکت چین تامین مالی شد

https://www.mehrnews.com/news/4340191 

 
نامه پروژه آب شمال  تفاهم: آمده است  79به نوشته خبرگزاری دولتی مهر در شانزدهم تیر 

شود، با یک شرکت  آبی کشور یاد می  ترین پروژه شرق خوزستان که از آن به عنوان بزرگ
 .چینی به امضا رسید

نامه پروژه آب شمال شرق  براساس تفاهم به نقل از وزارت نیرو، خبرگزاری مهر گزارشبه 
خوزستان که بین سازمان آب و برق خوزستان و شرکت چینی سپکو به امضا رسید، آب مورد 

مردم شهرستان ایذه، نیاز شرب، توسعه اراضی کشاورزی و باغات برای گردشگری و اشتغال 
 .تل تامین می شود باغملک، میداوود، رامهرمز، هفتگل، صیدون و قلعه

 پیگیر :مسئوالن/کردند شکایت کار اداره به«چوب کیش» شده بیکار کارگر۰۱  -*
 :هستیم کارگران مطالبات

کارگر کیش چوب که از  ۹۵ عدادت :آمده است 79در تاریخ شانزدهم  به گزارش خبرنگار ایلنا،
با ( تیرماه ۳۵)بودند، شنبه   با تصمیم کارفرمای کارخانه بیکار و بالتکلیف شده ۷۵مهر ماه سال 

طرح شکایتی در اداره کار و خدمات اشتغال منطقه آزاد کیش، پیگیر مطالبات صنفی خود 
 ۷۵از مهر ماه سال : شدند سال سابقه کار دارند، یادآور ۳۰تا  ۳۵این کارگران که بین .شدند

برای مدت ده روز به مرخصی اجباری فرستاده شده بودیم و به همین ترتیب کارفرما به این 
گذرد، همچنان  از این اتفاق می  ماه ۳۵اکنون که بیش از  مهلت؛ ده روز افزوده کرد و تا هم

 .ایم بالتکلیف ماندهفعالیت تولیدی کارخانه کیش چوب متوقف مانده و ما کارگران سرگردان و 
خواسته ما بازگشت به کار و پرداخت مطالبات معوقه مزدی و سنواتی است و : گویند آنها می

، «محمدرضا واعظی».برای همین تصمیم گرفتیم از کمک مراجع قانونی استفاده کنیم
سرپرست اداره کار و خدمات اشتغال منطقه آزاد کیش در خصوص پیگیری وضعیت مطالبات 

https://www.mehrnews.com/news/4340191/%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%A2%D8%A8%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%AE%D9%88%D8%B2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%B4%D8%AF
https://www.mehrnews.com/news/4340191/%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%A2%D8%A8%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%AE%D9%88%D8%B2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%B4%D8%AF
http://www.mehrnews.com/
http://www.mehrnews.com/
https://www.ilnanews.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/641831-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1-%D8%A8%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%DA%A9%DB%8C%D8%B4-%DA%86%D9%88%D8%A8-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%DA%A9%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%AF-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86-%D9%BE%DB%8C%DA%AF%DB%8C%D8%B1-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%85
https://www.ilnanews.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/641831-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1-%D8%A8%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%DA%A9%DB%8C%D8%B4-%DA%86%D9%88%D8%A8-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%DA%A9%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%AF-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86-%D9%BE%DB%8C%DA%AF%DB%8C%D8%B1-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%85


نفر از کارگران این واحد تولیدی شکایت خود را در اداره کار  ۹۵حدود : ان این واحد گفتکارگر
طبق اظهارات ... .اند که به صورت جدی پیگیر مطالبات این کارگران هستیم مطرح کرده

سرپرست اداره کار و خدمات اشتغال کیش؛ صنایع چوبی کیش چوب یکی از بزرگترین 
 .شود نه محسوب میواحدهای تولیدی در خاورمیا

 :دالری در راه است ۰۱۱نفت  :نماینده ایران در هیئت عامل اوپک -*
 

https://www.mehrnews.com/news/4340702 
 

حسین کاظم پور اردبیلی ،  :آمده است  79به نوشته خبرگزاری دولتی مهر در شانزدهم تیر 
باال و بیش از حد لزوم برای نفت از سوی   مسئولیت پرداخت قیمت:نماینده ایران در اوپک گفت

های عرضه سوخت ایاالت متحده،به تنهایی بر  ویژه در جایگاه کنندگان جهان به همه مصرف
تظارها از کمک روسیه و ضمن هشدار درباره بیهوده بودن ان: او گفت  .دوش ترامپ است

زودی در پی اختالل  قیمت نفت به: های جهانی نفت خام، گفت عربستان به پایین آوردن قیمت
دالر برای هر  ۳۵۵های دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، به  عرضه ناشی از سیاست

 .رسد بشکه می
داشت که تالشش برای  ا میترامپ باید انتظار این ر: نماینده ایران در هئیت عامل اوپک افزود

گیری بازار ازسوی روسیه و  ممانعت از حضور ایران در بازارهای جهانی نفت خام سبب گروگان
رئیس جمهوری  ....شود های پایین نفت ندارند، می عربستان که تمایل زیادی هم به قیمت

های باالی نفت و  ترین توئیت خود بار دیگر اوپک را مقصر قیمت ایاالت متحده آمریکا در تازه
سوخت دانست و از عربستان سعودی و همپیمانانش خواست برای برخورداری از ادامه 

 .های واشنگتن، تولید نفت خود را افزایش دهند حمایت

 :دولت در زنان زندگی شرایط بهبود برای ستادی تشکیل -*

http://www.sharghdaily.ir/fa/Main/Detail/190883 

آمده است  79رق به نقل از خبرگزاری دولتی ایسنا در تاریخ شانزدهم تیر به نوشته روزنامه ش
ستادی در دولت برای پیگیری امور مربوط : جمهور در امور زنان و خانواده گفت معاون رئیس  : 

میلیارد تومان در برنامه ششم برای بیمه زنان  ۰۱۵به زنان سرپرست خانوار تشکیل شده؛ 
شده از سوی  معصومه ابتکار، درباره اقدامات انجام. ه شده استسرپرست خانوار تخصیص داد
خوشبختانه : جمهوری برای بهبود شرایط زندگی زنان، اظهار کرد معاونت زنان و خانواده ریاست

. بینی کرده است میلیارد تومان برای بیمه زنان سرپرست خانوار پیش ۰۱۵قانون برنامه ششم 
ایم، این مبلغ تخصیص پیدا خواهد کرد و  ه و بودجه داشتهبا مذاکراتی که با سازمان برنام

( وزیر رفاه)اقدامات الزم برای تحقق این امر هم از سمت ما و هم از سمت دکتر ربیعی 
او از تشکیل   .زودی زنان سرپرست خانوار را بیمه کنیم شود، امیدواریم بتوانیم به پیگیری می

ستادی برای هماهنگی و : دولت خبر داد و گفتستادی برای بهبود شرایط زندگی زنان در 
. هایی که متولی امور سرپرست خانوار هستند تشکیل دادیم تقسیم کار ملی در دستگاه

های کار، امور اجتماعی، بهداشت و کشور با همراهی سازمان  اعضای این ستاد را وزارتخانه
ابتکار خاطرنشان . دهند ها تشکیل می های مختلف شهرداری بهزیستی و کمیته امداد و بخش

 . کند کرد وزارت اقتصاد هم این ستاد را همراهی می

 مطالبات/مزدی معوقات به اعتراض در مریوان شهرداری کارگران تجمع -*
 :نشد تسویه قبل های سال

https://www.mehrnews.com/news/4340702/%D9%86%D9%81%D8%AA-%DB%B1%DB%B0%DB%B0-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.mehrnews.com/news/4340702/%D9%86%D9%81%D8%AA-%DB%B1%DB%B0%DB%B0-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
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نفر از کارگراِن  حدود سی روزشنبه :آمده است 79در تاریخ شانزدهم  به گزارش خبرنگار ایلنا،
واحد تنظیف شهرداری مریوان در اعتراض به عدم دریافت مطالبات مزدی خود مقابل دفتر 

 71و  71های  گویند بخشی از معوقات مزدِی سال این کارگران می.شهرداری تجمع کردند
روابط عمومی شهرداری .پرداخت نشده و در سال جاری نیز دو ماه دستمزد معوقه داریم

تقریبا   میلیارد بدهی دارد که از این مبلع 42شهرداری مریوان حدودا : یش از این گفتمریوان پ
او ریشه .میلیارد تومان مربوط به دستمزِد معوق کارگران و پرسنل شهرداری است 50

حقوق معوق کارکنان و : گوید داند و می های دوره قبل می مشکالت فعلی را در کاستی
بوط به دوره مدیریت شهردار سابق و شورای دوره چهارم مریوان کارگران شهرداری مریوان مر

 .است

درصدآب ۰۱سد بزرگ کمتر از ۰۷  ها ؛ سابقه بارش دلیل کاهش بی -*
 :درصد مخزن سدهای تهران خالی است۰۰/دارند

https://www.mehrnews.com/news/4340292 
 

 
در حالی به روزهای گرم : آمده است  79به نوشته خبرگزاری دولتی مهر در شانزدهم تیر 

د بزرگ از جمله س ۹۰سد بزرگ کشور  ۳۹۹ایم که از میان  نیمه تیرماه تابستان امسال رسیده
به  خبرگزاری مهر گزارش به.درصد آب دارند ۰۵رود، شهیدرجایی، ساوه و مالصدرا کمتر از  زاینده

ها  آب ها در سال گذشته و در پی آن افت روان نقل از وزارت نیرو، کاهش بی سابقه بارش
ها در فصل بهار امسال، حجم ذخیره آب  صدی بارشدر ۳۰موجب شده است تا به رغم رشد 

حوضه آبریز دریای خزر، خلیج فارس، دریاچه ارومیه، فالت مرکزی،  ۵سد بزرگ موجود در  ۳۹۹
میلیارد مترمکعب برسد که در مقایسه با سال گذشته آب موجود  ۰۰.۵۰هامون و سرخس به 

 .درصدی پیدا کرده است ۳۵در مخازن سدهای کشور کاهش 
های محسوسی مواجه  ودی و خروجی آب از سدها نیز متاثر از افت نزوالت جوی با کاهشور

ها نیز نسبت به  درصد و خروجی از آن ۱۰های آبی  اند به طوری که ورودی به این سازه شده
درصد مخازن  ۰۰درصد افت داشته است و هم اکنون به طور میانگین  ۰۷سال گذشته 

کاهش ارتفاع و ذخیره آب سدهای دارای نیروگاه .آبی استسدهای یاد شده دارای منابع 
برقابی موجب شده تا این مراکز نیز با کاهش تولید انرژی روبه رو شوند به طوری که برق 

گیگاوات  ۹۰۵آبی کشور از ابتدای امسال تا هشتم تیرماه به دو هزار و  برق  نیروگاه ۰۱تولیدی 
 .درصد کاهش داشته است ۰۹سال گذشته ساعت برسد که در مقایسه با مدت مشابه 

 :کمبود آب مردم ایذه را کالفه کرده است -*
 

شهرستان ایذه با وجود قرار گرفتن در میان دریاچه چندین سد بزرگ، با معضل آب و برق روبه 

https://www.mehrnews.com/news/4340292/%DB%B7%DB%B2%D8%B3%D8%AF-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF-%DA%A9%D9%85%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%DB%B4%DB%B0%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%D8%A2%D8%A8-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF-%DB%B5%DB%B5%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D9%85%D8%AE%D8%B2%D9%86-%D8%B3%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%A7%D9%84%DB%8C
https://www.mehrnews.com/news/4340292/%DB%B7%DB%B2%D8%B3%D8%AF-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF-%DA%A9%D9%85%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%DB%B4%DB%B0%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%D8%A2%D8%A8-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF-%DB%B5%DB%B5%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D9%85%D8%AE%D8%B2%D9%86-%D8%B3%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%A7%D9%84%DB%8C
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ای را از وضعیت موجود در پی داشته  رو است و این موارد نارضایتی شهروندان ایذه
ر برخی مناطق ایذه، باعث شده که بعضی از مردم این شهر در کمبود و قطعی آب د.است

 ..فرسای تابستان، آب مورد نیاز خود را از تانکرهای آب سیار تهیه کنند گرمای طاقت
شورای هماهنگی اعتصابات واعتراضات عمومی خواهان ایجاد شوراهای آب توسط مردم 

ز بهینه سازی وتولید تا توزیع را برعهده مناطق محروم از آب می باشد تا خود مردم امور آب را ا
  .گیرند وهمچنین آب شیرین باید بطور رایگان در اختیار مردم قرار گیرد

نابودی مجیط زیست در ایران ابعاد وسیع تری می یابد؛ ذخیره مفید آب مخزن  -*
 :سد بارزوی شیروان به پایان رسید

 
حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای معاون  : است آمده ایسنا خبرگزاری گزارش برپایه

خراسان شمالی با بیان اینکه هم اکنون سد بارزوی شیروان آب قابل تحویل برای آشامیدنی و 
 وی.هم اکنون ذخیره مفید آب مخزن این سد به پایان رسیده است: کشاورزی ندارد گفت

مترمکعب است، اظهار میلیون  ۷۰ظرفیت حجم ساالنه مخزن آب سد بارزوی شیروان : "افزود
هم اکنون این سد هفت میلیون مترمکعب حجم آب مرده دارد که به هیچ وجه قابل : داشت

 ".تحویل نیست
با توجه به در پیش بدن فصل گرما وتابستان که تازه اغاز شده است احتمال بی آبی سدها 

کردن آبها و  ودر نتیجه ان قطع برق که همه آنها ناشی از تجاوز به مجیط زیست و خصوصی
 جنگل ها است هر روز بیشتر میشود

میلیاردی  ۰۰۱۱گذاری  سرمایه :مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه گاز خبرداد -*
 :های گازی در طرحبخش خصوصی 

 
https://www.mehrnews.com/news/4340719 

 

 
حسن منتظر : آمده است ۳۱۷۹تیر  ۳۹تاریخ یکشنبه در، به نوشته خبرگزاری دولتی مهر 

میلیارد تومان در  ۳۰۵۵بخش خصوصی، پارسال :مدیرعامل شرکت ملی گاز گفت تربتی، 
گذاران داخلی  ها و سرمایه یجه اعتماد بانکگذاری کرد که نت های صنعت گاز سرمایه اجرای طرح

بخشی مطلوبی در تامین منابع مالی  پارسال تنوع: گفتوی . به طرح های گازی کشور است
سبب تکمیل ساخت خط انتقال گاز ششم ...های شرکت ملی گاز به وجود آمد،  طرح

از به کشور سراسری و پایداری گازرسانی در کریدور غرب کشور در کنار تضمین صادرات گ
 .عراق شده است

گذاران داخلی به سبب  ها و سرمایه بانک: مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه گاز ادامه داد
های غیرمولد وارد بخش  اعتماد به شرکت ملی گاز به جای وارد کردن سرمایه خود در چرخه

بخش خصوصی میلیارد تومان از سوی  ۳۰۵۵اند تا جایی که پارسال حدود  تولید و صنعت شده
قانون بودجه  ۰تبصره « ق»گذاری شد، همچنین استفاده از محل بند  ها سرمایه در اجرای پروژه

به گفته ....های صنعت گاز داشته است نیز تاثیر مطلوبی در اثربخشی اجرای پروژه ۷۱سال 
 -هایی مانند پروژه انتقال گاز دامغان  مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه گاز، اجرای طرح

نکا، سبب خودکفایی در تامین پایدار گاز مورد نیاز شهرهای شمالی کشور  -ساری  -کیاسر 
نیازی و قطع وابستگی ایران به ترکمنستان را در پی داشته است،  شده که این اقدام، بی

https://www.mehrnews.com/news/4340719/%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DB%B1%DB%B5%DB%B0%DB%B0-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C
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البته این موضوع به معنای قطع روابط با کشور ترکمنستان نیست، زیرا در عرصه تجارت جهانی 
با این وجود، خط . ورهای همسایه از جمله ترکمنستان روابط مطلوبی داشته باشیمباید با کش

برد در چارچوب قوانین  -به رابطه برد   نکا سبب شده تا رابطه ایران و ترکمنستان -دامغان 
  .شود تبدیل الملل بین

 چشم در است دودی رویه، بی واردات از ناشی بلبشوی و گی نقشه بی -*
  : کشاورز

 

جمیل علیزاده : آمده است ۳۱۷۹تیر  ۳۹تاریخ یکشنبه در، به نوشته خبرگزاری دولتی ایلنا
درباره وضعیت واردات برنج با عنایت به فهرست منتشره ( دبیر انجمن برنج ایران)شایق 

عنوان  شرکت به ۳۵۵در این لیست اسامی حدود : کننده ارز دولتی، گفت واردکنندگان دریافت
بعضی از . ورندشرکت برنج بیا ۳۵۵ولی اینگونه نیست که قرار باشد هر . واردکننده آمده است

در عین . آورند جای برنج، کرم زگیل پا می کنند اما به آنها ارز را برای واردات برنج دریافت می
وزارت صنعت، معدن و تجارت ... .کنندگان مجوز واردات برنج بسیار زیاد است حال، تعداد دریافت

ضرر تولید داخلی برنج بود و  بعد از این تغییر، مداخالتی را در حوزه واردات برنج انجام داد که به
این منجر به . ای برای واردات برنج کرد و غیرکارشناسانه  رویه های بی اقدام به صدور مجوز

علیزاده شایق  ....آشفته بازاری در بازار برنج شد و واردات برنج مازاد بر نیاز کشور صورت گرفت
در سال . غایر با این تصمیم بوداما آنچه که در عمل شاهدش بودیم کامال م: سپس تصریح کرد

میلیون و  نیز، یک ۷۵در شش ماهه نخست سال . ، باالی دو میلیون تن برنج وارد کشور شد۷۰
در حالی که طبق آمار رسمی وزارت جهاد . هفتصد و پنجاه هزار تن برنج وارد کشور شد

کشور تولید  کشاورزی، در همان سال یک میلیون و دویست و پنجاه هزار تن برنج در داخل
قدر مسلم این . متعاقبا دستوری صادر شد که گمرک دیگر آماری در این زمینه ارائه ندهد. شد

است که واردات برنج ما در در شش ماهه نخست هر سال، به یک میلیون تن برنج که نیاز 
بر  شود اعم از قانونی، قاچاق و یا تهاتری، مازاد بقیه هر آنچه وارد می. رسد کشور است، می
ها و ابزارهای کارش را با ارز آزاد بخرد که   کشاورز ناگزیر است تمام نهاده ...نیاز کشور است

شده محصولش براساس نرخ ارز آزاد و باال خواهد بود ولی واردکننده با ارز  نتیجتا قیمت تمام
ابرابری ها بسیار متفاوت باشند و ن شود قیمت این امر موجب می. کند دولتی برنج را وارد می

 ...در بازار فروش ایجاد شود

روستا با  ۰۱: فرماندار بیرجند؛ مشکل آب به قسمت های شرق کشور رسید  -*

 :شود رسانی می تانکر آب
 

روستای بیرجند با تانکر  ۵۵: "فرماندار بیرجند با اشاره به مشکل آب در این منطقه گفت
رسانی هستند نیز با  تصل به شبکه آبالبته روستاهایی که م"وی افزود  ".شود رسانی می آب

 ".رو می شوند که این مسئله نیز باید پیگیری شود مشکل قطعی مکرر آب روبه

 :بویراحمد و کهگیلویه استانداری مقابل یاسوج بویرصنعت فوالد کارگران تجمع -*
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گروهی از کارگران : آمده است ۳۱۷۹تیر  ۳۹تاریخ یکشنبه در، به نوشته خبرگزاری دولتی ایلنا 
شنبه اند، روز  والد بویرصنعت یاسوج که بیش از یک سال است حقوقی دریافت نکردهکارخانه ف

یکی از کارگران .برای چندمین بار مقابل ساختمان استانداری کهگیلویه و بویراحمد تجمع کردند
چندین سال است از کارفرمای کارخانه بویرصنعت طلب مزدی : گوید معترض این کارخانه می

کنیم، کارفرما در  ای دریافت مطالبات معوقه خود به دفتر کارفرما مراجعه میداریم اما وقتی بر
طبق ادعای کارگران ... .گوید که منابع مالی کافی برای پرداخت مطالباتمان ندارد پاسخ می

میلیون تومان از این کارخانه  ۱۵بویر صنعت یاسوج؛ بیشتر کارگران این کارخانه مبلغ   فوالد
به عنوان مثال کارگری : یکی از کارگران می گوید .کسی پاسخگو نیست طلبکار هستند اما

ای در این کارخانه باید داشته باشد کارفرما فقط سه سال حق بیمه آن  سال سابق بیمه ۵که 
ست که هر ماه مبالغ قابل توجهی از  این در صورتی. را به تامین اجتماعی پرداخت کرده است

 .حق بیمه به تامین اجتماعی کسر شده استدستمزد کارگران برای پرداخت 

تامین آب شرب شهرهای خوزستان در حال پیگیری  :اردکانیان اعالم کرد -*
 :لزوم اصالح تعرفه آب/است

 
https://www.mehrnews.com/news/4341296 

 
رضا اردکانیان ، : آمده است ۳۱۷۹تیر  ۳۹تاریخ یکشنبه در، به نوشته خبرگزاری دولتی مهر 

ستیم که همه درپی فعال سازی فاز سوم آبرسانی در استان خوزستان ه: وزیر نیرو گفت
در حال حاضر آب با کیفیت و : افزودوی  .شهرهای این استان را از آب قابل شرب بی نیاز کنیم

   .قابل شرب در اختیار برخی شهرهای استان خوزستان قرار دارد
در : درصد کم بارشی بودیم ادامه داد ۰۵وی با بیان اینکه امسال بطور متوسط دچار 

درصد کم  ۵۵وچستان و خوزستان، فارس و کرمان تا حدود استانهایی مانند سیستان بل
این در شرایطی است که پسابهای صنعتی همچون شرکت های  . بارشی را تجربه کرده ایم

نیشکر در رودخانه های پائین دست وارد و کیفیت آنها را متاثر ساخت از سویی تصفیه خانه 
اردکانیان  .به میزان الزم نبودند ها و آب شیرین کن ها هم قادر به تصفیه آب با کیفیت

اعتبارات طرح غدیر برای آب رسانی و تامین کیفیت آب مورد نیاز استان خوزستان حدود  :گفت
میلیارد تومان هزینه شده  ۳۵۵۵میلیارد تومان بود که البته تاکنون برای این طرح باالی  ۰۰۵

سدهای کشور نسبت به سال : اردکانیان در خصوص وضعیت ذخایر آبی کشور گفت...   .است
درصد با کاهش آب مواجهند، آن بخشی از کشور که به آبهای سطحی متکی  ۰۰قبل حدود 

است با مشکل آبی بیشتری مواجه است اما دولت برای مدیریت این موضوع با اولویت تامین 
 ۱۱۰شهر کشور،  ۳۰۹از تعداد حدود یک هزار و   . جدیت خوبی نشان داده است  آب شرب، 

. میلیون نفر می باشد ۱۰شهر با مشکل کم آبی مواجه است و جمعیت این شهرها بالغ بر 
خاموشی های : افزودوی   ....طرحهای اضطراری را برای کمک به این شهرها آماده کرده ایم

اردکانیان به شایعات فروش و انتقال آب و ...   .برنامه ریزی شده برق را حتماً اعالم می کنیم
در مواقع پیک مصرف که خودمان نیاز داریم هیچ صدور برق : اشاره و اضافه کرد برق کشور

مگاوات برای صادرات برق ظرفیت داریم که به عراق، پاکستان و  ۱۵۵نداریم اما حدود هزار و 
مگاوات برق را داریم که از  ۹۵۵افغانستان صادر می کنیم و همچنین امکان واردات حدود 

   ....و آذربایجان واردات داریمترکمنستان، ارمنستان 

 :ارز دولتی صرف واردات لوازم تبلیغاتی یک خودروساز شد -*
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 که است دولتی ارز دریافت برای کاالها بندی اولویت درصدد ارزی محدودیت با کشور حالی  در

 جانبی لوازم به مربوط خودروساز شرکت یک سوی از ساز چای واردات کرده اعالم صنعت وزارت
 بانک سوی از منتشرشده فهرست مشاهده تسنیم، گزارش به .است بوده تبلیغات برای و

 و ساز چای واردات برای دولتی ارز یورو 415 هزارو سه خودرو ماموت شرکت داد نشان مرکزی
 شرایط این در چرا که شد راههم بسیاری های سؤال با موضوع این که است گرفته ساز قهوه

 .است کرده صادر خودروساز شرکت یک برای هم آن را کاال این واردات مجوز صنعت وزارت
 باره این در تجارت، و معدن صنعت، وزارت محرکه نیرو و خودرو صنایع مدیرکل قناتی، امیرحسین

 این سوی از یورو 145 و هزار سه کل مبلغ به (ساز چای) ساز قهوه قلم 95 واردات :است گفته
 عنوان به شرکت این و بوده واگن فولکس جانبی لوازم به مربوط خودرو، واردکننده شرکت

 به ملزم واگن فولکس شرکت جانب از تبلیغات و برندسازی راستای در رسمی نمایندگی
 تعاملی در ...و دوچرخه دارنده نگه لباس، آویز الستیکی، پوش کف مانند اقالم نوع این عرضه

 . است مشتریان به خودرو کنار در خود
 

 تولید ظرفیت تمام با کند، کمک ارز تامین در دولت اگر/نشده تعطیل بیک کارخانه -*
 :کنیم می

ارخانه مدیریت ک: آمده است ۳۱۷۹تیر  ۳۹تاریخ یکشنبه در ،به نوشته خبرگزاری دولتی ایلنا
کارخانه فعال : بیک در گفتگو با خبرنگار ایلنا، در تکذیب اخباری مبنی بر تعطیلی کارخانه گفت

وی با تاکید بر اینکه هیچ تعدیل نیرویی .کارگر آن مشغول به کار هستند 592است و همه 
هایی از خطوط تولید مثل خطوط تولید خودکار با ظرفیت کمتر  بخش: صورت نگرفته، افزود

وی .اند های دیگر که کامالً فعالند، منتقل شده غول به کار هستند ولی کارگران آن به بخشمش
ایم و اگر دولت مساعدت کند و ارز دولتی به  برای دریافت ارز دولتی ثبت نام کرده: ادامه داد

های کارخانه فعال خواهد شد و تولید را با تمام  این واحد قدیمی اختصاص دهد، همه قسمت
 .ادامه خواهیم داد ظرفیت

 : صادرات برق به عراق از دالیل بی برقی مردم -*
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 :وضعیت کاکرود در رودسر پس از گذشت هفته ها پس از سیل مخرب -*

 
ی رودخانه  ی درختان حاشیه ی شاهدان عینی علت اصلِی ویرانِی سیل قطع گسترده به گفته

 های اخیر است طی سال

 :شستگان نفت افزایش یافتحداقل مستمری بازن -*

https://www.mehrnews.com/news/4341373 
 

صندوق : آمده است ۳۱۷۹تیر  ۳۹تاریخ یکشنبه در ،به نوشته خبرگزاری دولتی مهر 
درصد تعیین  ۳۱بازنشستگان نفت  ۷۹بازنشستگی صنعت نفت اعالم کرد که اضافات سال 

 .شد و حداقل مستمری نیز افزایش یافت
های بازنشستگی صنعت نفت اعالم  صندوق به نقل از وزارت نفت، خبرگزاری مهر به گزارش

کرد که اضافات عمومی همه کارمندان بازنشسته از کارافتاده دائم و بازماندگان متوفی برای 
میلیون و  ۰ا افزایش حداقل مستمری برای امسال نیز ب.درصد تعیین شد ۳۱به میزان  ۷۹سال 
این صندوق اعالم کرد که به احتمال   همچنین.ریال رسید ۰۹.۰۵۵.۵۵۵هزار ریالی به  ۰۵۵

 .شود التفاوت سه ماه گذشته با مستمری تیرماه پرداخت می زیاد اضافات همراه با مابه

 ۰۰شاپرک شجری زاده از دختران خیابان انقالب به دو سال حبس تعزیری و  -*
  :قی محکوم شدسال تعلی

 

 
اعتراض علنی به حجاب  :بر پایه خبر منعکس شده در سطح شبکه های مجازی آمده است 

جباری در خیابان انقالب اماه و با انتشار فیلمی از اعتراض ویدا موحد به حجاب  اجباری از دی
در ، شود شاپرک شجری زاده در حرکتی که به دختران خیابان انقالب شناخته می .آغاز شد

یابان قیطیریه در خ هفته اول اسفند سال گذشته پس از آویختن روسری خود بر چوبی،
 .بود بازداشت شده 

جری زاده درشبکه در جریان اعتراض شجاعانه ی زنان علیه حجاب اجباری تصاویری از ش
های اجتماعی منتشر شد که نشان می داد شاپرک شجری زاده در تهران در یک تقاطع 

او کمی بعد، . بدون حجاب ایستاده و روسری اش را به این سو و آن سو حرکت می دهد
وی در حال حاضر به  .تازه ترین معترض دستگیر شده کمپین مبارزه با حجاب اجباری شد

ه دسال تعلیقی محکوم ش ۳۵دو سال حبس تعزیری و قالب اسالمی به حکم بیدادگاه ان
 . است

https://www.mehrnews.com/news/4341373/%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D9%82%D9%84-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%81%D8%AA-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA
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 :هزار تومان ۹نرخ در آستانه / قیمت مرغ پر کشید -*

https://www.mehrnews.com/news/4341362 

 
رئیس اتحادیه : آمده است ۳۱۷۹تیر  ۳۹تاریخ یکشنبه در ،به نوشته خبرگزاری دولتی مهر 

 .تومان در مراکز خرده فروشی خبر داد ۵۵۰۵اهی از افزایش قیمت مرغ به پرنده و م
از افزایش قیمت مرغ در بازار نسبت به هفته  خبرنگار مهر مهدی یوسف خانی در گفتگو با

رسیده تومان  ۵۵۰۵قیمت این کاال در مراکز خرده فروشی به : گذشته خبر داد و گفت
تومان و  ۹۷۰۵قیمت هر کیلوگرم مرغ در عمده فروشی درب کشتارگاه : وی اضافه کرد.است

یوسف خانی با بیان اینکه نرخ این کاال در خرده .تومان است ۵۳۵۵توزیع در واحدهای صنفی 
قیمت عمده مرغ کشتار شمال در میدان بهمن : تومان است، افزود ۵۰۵۵فروشی مرغ شمال 

 .تتومان اس ۹۵۵۵

 :صنعت برق متوقف شد قرارداد جاری ۰۱۱اجرای  -*
 

http://www.sharghdaily.ir/fa/Main/Detail/190969 
 
 مدیره هیئت عضو : آمده است ۳۱۷۹تیر  ۳۹تاریخ یکشنبه در ، شرق روزنامه نوشته به

 بخش که چرا شده؛ متوقف برق صنعت جاری قرارداد ۱۵۵ اجرای :گفت برق صنعت سندیکای
 عضو باقری، پیام تسنیم، گزارش به .ندارد را قراردادها این اجرای ادامه توان خصوصی

 کشور نفتی درآمدهای به نسبت قدر آن :کرد اظهار برق، صنعت سندیکای مدیره هیئت
 مردم به ای هدیه عنوان به انرژی های حامل قیمت تثبیت هفتم، مجلس در که بودیم خیال خوش

 شدیم، مواجه نفتی درآمدهای دریافت در که هایی محدودیت با لعم در اما شد؛ گرفته نظر در
 رو روبه ای عدیده مشکالت با اقتصادی نظر از کشور برق صنعت که ایم رسیده جایی به امروز
 . است

  

 : تظاهرات در برازجان در اعتراض به بحران آب -*
rooz.com/article.jsp?essayId=87520-http://www.akhbar 

 

 
آمده  ۳۱۷۹تیر  ۳۹تاریخ یکشنبه دربه نقل از گزارش صدا و سیما به نوشته سایت اخبار روز 

های استان بوشهر مانند دشتستان گاهی حدود چهار روز آب  برخی از شهرستان: است
 ندارند

https://www.mehrnews.com/news/4341362/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%85%D8%B1%D8%BA-%D9%BE%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%DB%8C%D8%AF-%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%87-%DB%B9-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86
http://www.mehrnews.com/


در اعتراض به بحران آب، این بار مردم برازجان واقع در استان بوشهر در مقابل فرمانداری این 
ی ها از مسئوالن برا درخواست برازجانی"های ایران از  رسانه. شهرستان تظاهرات کردند

 ۳۷تجمع مردم برازجان روز شنبه از ساعت بنا براین گزارش  .نوشتند" دهی به توزیع آب نظم
برازجان مرکز شهرستان " تعدادی از مردم"شهریور این شهر آغاز شده است و  ۳۹ان در مید

 .وضع آب این شهرستان نظم بدهند دشتستان از مسئوالن خواستند که به
های اجتماعی و یوتیوب انتشار یافته  به گزارش دویچه وله، در ویدیوهایی که در شبکه

اگر فرماندار نیاد، امشب قیامت : "دهند عار میتظاهرکنندگان در مقابل فرمانداری برازجان ش
جاست، دروغ  ینمشکل ما هم"و " یه دزدی هم کم بشه، مشکل ما حل میشه"، "میشه

با توجه »: مهرداد ستوده معاون امور عمرانی استاندار بوشهر گفت...  ".گن آمریکاست می
شی از آب این درصدی ورودی آب از خط کازرون به دشتستان، بخ ۰۵به کاهش بیش از 

کیقباد یاکیده، مدیرعامل شرکت آب و .  «.از خط کوثر تامین خواهیم کرد شهرستان را
او در این باره . آبی خبر داده است  فاضالب استان بوشهر هم از حفرچاه برای حل بحران کم

کنون حفر شده و دو  حلقه چاه در دستور کار است که دو حلقه چاه تا ۳۳حفر »: تاکید کرد
 «.قه چاه دیگر نیز تا هفته آینده یا کمی دیرتر به بهره برداری خواهد رسیدحل

 
 :اهواز در ها شهرداری کارگران مختلف مناطق اعتراضات -*

 
 

اعتصاب كارگران تجمع و   : آمده است ۳۱۷۹تیر  ۳۹تاریخ یکشنبه در برپایه خبر دریافتی ،
مان شهرداری در اعتراض به عدم شهر اهواز مقابل ساخت ، 1و  1، 4شهردارى مناطق 

 . و مطالبات معوقه خود تجمع نمودند ماه دستمزد، 1دریافت 
 

 : ما اینان اند واقعی مردم  -*1

 
 !جلوه باشكوهي از تبلور انسانیت كه زبان از توصیف آن قاصر است

 : ما اینان اند واقعی مردم  -*2

 
مردم از زن و مرد تا پیرو جوان به کمک ،  کامیون حامل میوه در استان لرستان واژگون شد

 آمدند تاخسارت حادثه دیده را به حداقل ممکن برسانند



  :نقش تخریبی عوامل شهرداری در خانه خرابی مردم  -*
 

 ۰۵ای را در منطقه  صبح خانه ۰عوامل شهرداری با وحشیگری و درنده خوئی تمام ساعت 
دفاع و در  اق هنگام خواب رخ داد که کامال بیاین اتف. تهران بر سر ساکنان آن آوار کردند

 .پذیرترین حالت ممکن بودند آسیب
 
 : یافت افزایش نفت بازنشستگان مستمری حداقل -*

 

  صندوق : آمده است ۳۱۷۹تیر  ۳۹تاریخ یکشنبه در دولتی ایلنا ، به گزارش خبرگزاری
بازنشستگی صنعت نفت اعالم کرد که اضافات عمومی همه کارمندان بازنشسته از کارافتاده 

حداقل مستمری برای .درصد تعیین شد ۳۱به میزان  ۷۹دائم و بازماندگان متوفی برای سال 
همچنین این .ریال رسید ۰۹.۰۵۵.۵۵۵زار ریالی به ه ۰۵۵میلیون و  ۰امسال نیز با افزایش 

التفاوت سه ماه گذشته با مستمری  صندوق اعالم کرد که به احتمال زیاد اضافات همراه با مابه
  .شود تیرماه پرداخت می

 :هاي خوزستان دخیل بود دست منافقان در اعتراض: نوبندگانی جمالی -*
 

ail/191012http://www.sharghdaily.ir/fa/Main/Det 
 
 :  : آمده است ۳۱۷۹تیر  ۳۹تاریخ یکشنبه در ،ملت خانه از نقل به شرق روزنامه نوشته به

 شدن امنیتی :گفت مجلس خارجی سیاست و ملی امنیت کمیسیون رئیسه هیئت عضو
 هاي اعتراض در دشمنان و منافقان دست بلکه نبود ما اختیار در خوزستان استان در ها اعتراض

 ماه پانزدهم شده اعالم که زمانی :کرد تأکید نوبندگانی  جمالی محمدجواد .بود دخیل آمده پیش
 آمد، وجود به ها اعتراض آن از تر قبل روز چند اما شود می حل منطقه این در رسانی آب مشکل

 اسلحه با که دیدیم :داد ادامه او .شدند ماجرا این بر سوار منافقان آنکه از غیر معناست چه به
 .بود شده ریزی برنامه تماما اتفاقات این بنابراين کردند، تیراندازی به شروع و آمدند مردم یانم به

 بزرگ پروژه آینده هفته که شده داده اطالع آنها به وقتی :افزود مجلس در فسا نماینده
 و ها بحث گونه این پس شده هم ای رسانه و شود افتتاح است قرار منطقه این در رسانی آب

 . باشد طبیعی تواند نمی ضاتاعترا
 
 :آب طرح غدیر به زودی به روستاهای آبادان می رسد -*

 
https://www.mehrnews.com/news/4341961 

 
عامر  : آمده است ۳۱۷۹تیر  ۳۹تاریخ یکشنبه در، اهواز / به نوشته خبرگزاری دولتی مهر 

س شورای اسالمی از طی شدن مراحل نهایی اتصال طرح نماینده مردم آبادان در مجلکعبی ، 
برای کنترل : عامر کعبی عنوان کرد .غدیر به منظور آبرسانی به روستاهای آبادان خبر داد

کیلومتر لوله گذاری  ۷۵شوری آب دریا، بند خاکی مارد ظرف کمتر از یک ماه تکمیل شد و 
عبی با اشاره به ک...  .برداری رسیدطرف کمتر از دو ماه به بهره  ۰باقیمانده طرح غدیر

با توجه به کاهش جریان آب رودخانه کارون، آب شور : خشکسالی های اخیر در منطقه گفت

https://www.ilnanews.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/642126-%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D9%82%D9%84-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%81%D8%AA-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA
https://www.ilnanews.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/642126-%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D9%82%D9%84-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%81%D8%AA-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA
https://www.mehrnews.com/news/4341961/%D8%A2%D8%A8-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%BA%D8%AF%DB%8C%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%B2%D9%88%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%85%DB%8C-%D8%B1%D8%B3%D8%AF


برای کاهش شوری آب و . آب افزایش پیدا کرده است دریا وارد مسیر رودخانه شده و شوری
بهبود  بهبود کیفیت آب روستاها باید انتقال آب غدیر به این منطقه سرعت یابد تا شاهد 

 ... .فیت آب در روستاهای آبادان را باشیمکی
  

 : کارگران کاشی کویر باردیگر تجمع نمودند -*
 

 
 ...اعتراض کارگران کاشی کویر در مقابل دادگستری و مسدود نمودن خیابان فرخی

 
 : همواره گرانی بیداد می کند  -*

 
 

حذف جدی گوشت و  :برپایه مطلب منعکس شده در سطح خبرگزاری دولتی ایلنا آمده است 
تا پیش از این مردم به جای گوشت از سویا استفاده . سویا از سبد تغذیه خانوارهای کم درآمد

 !کردند، اما اکنون سویا هم نایاب و از سبد تغذیه حذف شده است می
 

 به اعتبار هیجدهم تیر ؛ سعید من کجاست ؟  -*

 
 

سال است  ۳۷ید زینالی دانشجویی که مادر سع. تیر سالروز حمله به کوی دانشگاه است ۳۵
 .اطالعی از سرنوشت او در دست نیست، هنوز چشم انتظار دیدن فرزندش است

 
برنامه احتمالی قطعی برق پایتخت خورد؛ در صورت عدم کاهش مصرف رقم می -*

 :نقشه+ زبرای امرو
https://www.mehrnews.com/news/4342082 

https://www.mehrnews.com/news/4342082/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D9%82%D8%B7%D8%B9%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%82-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%AE%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%86%D9%82%D8%B4%D9%87
https://www.mehrnews.com/news/4342082/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D9%82%D8%B7%D8%B9%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%82-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%AE%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%86%D9%82%D8%B4%D9%87
https://www.mehrnews.com/news/4342082/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D9%82%D8%B7%D8%B9%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%82-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%AE%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%86%D9%82%D8%B4%D9%87
https://www.mehrnews.com/news/4342082/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D9%82%D8%B7%D8%B9%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%82-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%AE%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%86%D9%82%D8%B4%D9%87


 
برنامه زمان بندی احتمالی : آمده است  79به نوشته خبرگزاری دولتی مهر در هیجدهم تیر 

 .اعمال محدودیت بار شبکه های توزیع نیروی برق در شهر تهران اعالم شد
به نقل از شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ، این برنامه زمانبندی  هرخبرگزاری م به گزارش

براساس این  .احتمالی در صورت عدم صرفه جویی و عدم کاهش بار شبکه اتفاق خواهد افتاد
 59؛  51تا  55برنامه زمابندی، ساعات اعمال محدودیت بار در شبکه توزیع برق تهران ساعات 

مناطقی که در ساعات مذکور ، احتماال قطع برق . خواهد بود 50تا  59، 59تا  51؛  51تا 
 .خواهند داشت، با رنگهای مختلف بر روی نقشه تهران مشخص شده است

 : مشکالت قطع برق در کشور  -*

 
 .هزار قطعه مرغ دو مرغداری گناباد تلف شدند۵به دلیل قطع برق بیش از 

 :آزادشد   کشور معلمانفعالین  از  اسدی مختار -*

 
یک سال حبس بدون حتی  -بعد از سپری کردن مدت حبس خودمختار اسدی معلم زندانی ، 

 .از زندان اوین آزاد شد -۷۹تیر  ۳۵ -روز  -یک روز مرخصی

 :داران گناباد در مقابل ساختمان اداره برقتجمع اعتراضی مرغ -*

http://www.mehrnews.com/
http://www.mehrnews.com/
tg://search_hashtag/?hashtag=%D9%85%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D8%B3%D8%AF%DB%8C


 
ها را آتش  ی آن هایشان الشه مرغداران معترض در اعتراض به قطعی برق و تلف شدن مرغ

 ...زدند

 :هزارمیلیاردتومان کاالی قاچاق در انبارهای سازمان اموال تملیکی۷ -*

https://www.mehrnews.com/news/4341481 
 

 
سخنگوی ، رضا بهشتی زاده : آمده است  79به نوشته خبرگزاری دولتی مهر در هیجدهم تیر 
ی قاچاق موجود در بر آورد ما از ارزش کاالها: سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی گفت

هزار میلیارد تومان  ۰انبار که به صورت امانت در اختیار سازمان قرار دارد، کمتر از 
انبار در  ۵۵سخنگوی سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی با بیان اینکه حدود ....است

ارقام مختلفی در خصوص ارزش کاالهای قاچاق موجود در : سراسر کشور داریم، افزود
با توجه به اینکه انبارها هر روز ورودی و خروجی دارند   رهای سازمان اعالم می کنند وانبا

 .نمی توان آمار دقیقی از این کاالها ارائه کرد
وی در خصوص اظهارات رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز که ارزش کاالهای قاچاق موجود 

: یارد تومان اعالم کرده است، توضیح دادهزار میل ۰۵در انبارهای سازمان اموال تملیکی را 
هزار میلیارد تومان کاالی قاچاق در انبارهای سازمان جمع  ۰۵آقای مویدی به تازگی صحبت از 

هزار میلیارد تومان است که  ۰است در حالیکه بر آورد ما زیر  آوری و فروش اموال تملیکی کرده
احتمال می رود . ت تا تعیین تکلیف شونداین اموال هم به صورت امانت در اختیار سازمان اس

به : بهشتی زاده تصریح کرد....باشد اما به هر حال صحت ندارد اعالم این رقم اشتباه در بیان
میلیارد تومان کاالی ظن  ۰۵۵۵، ۷۰میلیارد تومان و در سال  ۷۵۵، ۷۰عنوان مثال در سال 

مان برای کاالهای موجود در انبارهای هزار میلیارد تو ۰۵از این رو اعالم رقم . قاچاق داشتیم
 .سازمان اموال تملیکی نمی تواند صحت داشته باشد

 : در مازندران قطع برق و خشم نانوا -*

https://www.mehrnews.com/news/4341481/%DB%B2%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D8%A7%DA%86%D8%A7%D9%82-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D9%85%D9%84%DB%8C%DA%A9%DB%8C


 
های اداره برق رویان توسط یک نانوا در اعتراض به قطعی پی در  پهن کردن خمیرها بر روی پله

 79تیر18 .پی برق و ترشیده شدن خمیرها

 :کرد خواهیم پیگیری :کارفرما/ندارند سردکن آب یک حتی شرقی البرز معدنچیان -*

 

کارگر   نزدیک به ششصد: آمده است  ۷۹۱۳تیر  ۵۳  دوشنبهایلنا،  خبرگزاری دولتیبه گزارش 
ی و با معدنچی در واحد زغال سنگ البرز شرقی فعالیت دارند که این افراد به صورت قرار داد

کارگران از شرایط دشوار شغلی  این. کار هستند کمترین میزان دستمزد دریافتی مشغول به
های رفاهی در این گرمای تابستان برای ما فراهم  گویند حداقل خود انتقاد دارند و می

سال از آغاز فعالیت تولیدی این واحد معدنی  ۰۵کم  دست: گویند این کارگران می.نیست
کننده آب برای کارگران  در طول این مدت این واحد بزرگ معدنی فاقد دستگاه خنکگذرد اما  می

به گفته آنها در حال حاضر کارگران برای تامین آب مورد نیار از آب شیر استفاده .بوده است
بعد از یک شیفت کاری سخت : گویند آنها می. کنند که بسیار گرم و غیرقابل تحمل است می

آییم، حتی یک لیوان آب سرد برای نوشیدن نیست و مجبوریم  رختکن میوقتی از زیرزمین به 
 ...به آب گرم شیر قناعت کنیم

 : فقر و خودسوزی و جانباختن  -*

 
کارگر جان به لب رسیده به خاطر نداری و شرایط اسفناک اقتصادی خودسوطی کرد و 

 .جانباخت

https://www.ilnanews.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/641914-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86%DA%86%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%B2-%D8%B4%D8%B1%D9%82%DB%8C-%D8%AD%D8%AA%DB%8C-%DB%8C%DA%A9-%D8%A2%D8%A8-%D8%B3%D8%B1%D8%AF%DA%A9%D9%86-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7-%D9%BE%DB%8C%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D8%AF


 !خیر؟ معدن لوکوموتیو اما هستند دولتی ارز مستحق لوبیا و نخود -*

 

سعید صمدی با انتقاد از : آمده است  ۷۹۱۳تیر  ۵۳  دوشنبه، ایلنا خبرگزاری دولتیبه گزارش 
در زمان : تومانی به تجهیزات معادن زغال سنگ، اظهار داشت ۰۵۵هزار و  ۰عدم تخصیص ارز 

های متعددی برای  تومانی درخواست ۰۵۵هزار و  ۰ثبت سفارش کاالها برای دریافت ارز 
الن گفتند به این کاال؛ ارز تخصیص نیافته و باید واردات لوکوموتیو معادن مطرح کردیم اما مسئو

با مشاهده لیست اعالمی بانک مرکزی از : وی افزود .به کاالهای اضطراری ارز بدهیم
ایم از نگاه دولتمردان واردات بخارشور، چای، نخود و  های دریافت کننده ارز؛ متوجه شده شرکت

وی با ....ادن ذغال سنگ است؛ اولویت داردلوبیا به واردات لوکوموتیو که یکی از الزامات مع
دهد هیچیک از واردکنندگان مواد  تأکید براینکه مشاهده لیست اعالمی بانک مرکزی نشان می

بخش : افزوداو  اند، اولیه برای کارخانجات وارد نکرده و اکثراً کاالی نهایی را ثبت سفارش کرده
است اما گویا این موضوع اصالً این موضوع در ای از سوی دولت  معدن امروز نیازمند حمایت ویژه

سنگ زمستان یورت واقع در  اواسط اردیبهشت امسال معدن زغال .دولت مورد توجه نیست
نفر از کارگران جان خود را از دست  ۰۱آزادشهر استان گلستان دچار حادثه شد که بر اثر آن 

 .نفر نیز زخمی شدند ۹۵داده و حدود 

  : تن رسید ۰۱ن تجمع قعله بابک به حدود شمار بازداشت شدگا -*

آمده است  ۷۹۱۳تیر  ۵۳  برپایه خبر منعکس شده در سطح شبکه های مجازی امروز دوشنبه
بابک یا . تن رسید ۵۵شدگان روزهای اخیر مناطق شمال غرب کشور به حدود  تعداد بازداشت: 

دژ . به سه کیلومتری شهر کلیبرمتر، نزدیک  ۰۱۵۵دژ بابک، بنا شده در باالی کوهی به بلندای 
در زمان ساسانیان ساخته شده ولی نام خود را از نام بابک خرمدین، رهبر مبارزان با خلفای 

 . است میالدی، گرفته ۵۷۱عباسی در سال 
با حضور در تجمعاتی ساالنه در این محل ( آذری)در طی سالهای اخیر، بطور منظم فعاالن ترک 

شود در مسیرهای مختلف منتهی به شهر کلیبر و  گفته می. پردازندبه طرح مطالبات خود می 
های امنیتی ایجاد شده و تالش شده  های بازرسی متعددی از سوی ارگان قلعه بابک، ایست

های مختلف عالقمندان  حال دسته از حضور فعاالن و مردم در قلعه بابک جلوگیری شود با این
ته خود را به این منطقه رسانده و با روشن کردن های گذش به حضور در این برنامه طی شب

 . آتش به برگزاری رقص های سنتی و گردهم آیی پرداختند

 : اعتراض کارگران میانرو  -*

 
 

 .هستیم میانرو  اعتصاب کارگران کارخانه گیربکس سازی؛ ما شاهد  79تیر  57در تاریخ 

https://www.ilnanews.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/641923-%D9%86%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D9%84%D9%88%D8%A8%DB%8C%D8%A7-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AD%D9%82-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D9%85%D8%A7-%D9%84%D9%88%DA%A9%D9%88%D9%85%D9%88%D8%AA%DB%8C%D9%88-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86-%D8%AE%DB%8C%D8%B1


 
 :معوقه مطالبات دریافت برای «فوالد آریا» اخراجی کارگر ۰۰ بالتکلیفی روایت -*

واقع در « آریا فوالد»کارخانه :آمده است  ۷۹تیر ۳۷در تاریخ ، به گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا 
به دلیل آنچه از سوی کارفرما ۷۰شهرک صنعتی خرمدشت تاکستان از شهریورماه سال 

تاکنون هنوز بخش عمده ای   م شد و از آن زمانشد؛ تعطیل اعال خوانده می« مشکالت مالی»
به گفته .رسمی و قراردادی این واحد تولیدی پرداخت نشده است  کارگر ۱۱از مطالبات حدود 

یکی از کارگران اخراجی، کارفرما در زمان اخراج کارگران مرتبا وعده پرداخت مطالباتشان را 
الت مالی از پرداخت مطالبات کارگران طفره های مختلف ازجمله مشک داد اما بعدا به بهانه می
های حقوقی سرانجام  پس از پیگیری: گوید در ادامه می« آریا فوالد»این کارگر ... .رفت

توانستیم حکم مصادره اموال کارخانه را برای دریافت طلبمان بگیریم اما پیش از کارگران یکی از 
بود و در نتیجه   ل کارخانه را توقیف کردههای دولتی برای وصول مطالبات معوقه خود اموا بانک

میانگین مطالبات مزدی و سنواتی : گوید او می .نتیجه مانده است پیگیری ما کارگران تاکنون بی
میلیون تومان است که کارفرما به بهانه  ۹هریک از ما کارگران براساس سوابق کاری حدود

 .نداشتن منابع مالی، توان پرداخت آن را ندارد

 
 : هم خشک شد تهران ودخانه گالبدره ر -*

 

 ۷۹تابستان / تهران  ی گالبدره خشک شدِن رودخانه

 :تومان هزار ۹ آستانه در مرغ نرخ -*

http://www.sharghdaily.ir/fa/Main/Detail/191068 

رئیس اتحادیه پرنده و ماهی از افزایش  :آمده است ۷۹تیر ۳۷به نوشته روزنامه شرق، در تاریخ
خانی در  مهدی یوسف. فروشی خبر داد تومان در مراکز خرده ۵۰۵هزارو  رغ به هشتقیمت م

قیمت : وگو با مهر از افزایش قیمت مرغ در بازار نسبت به هفته گذشته خبر داد و گفت گفت
قیمت : وی اضافه کرد. تومان رسیده است ۵۰۵هزارو  فروشی به هشت این کاال در مراکز خرده
تومان و توزیع در واحدهای  ۷۰۵هزارو  فروشی در کشتارگاه هفت مدههر کیلوگرم مرغ در ع

فروشی  خانی با بیان اینکه نرخ این کاال در خرده یوسف. هزارو صد تومان است صنفی هشت
قیمت عمده مرغ کشتار شمال در میدان : تومان است، افزود ۰۵۵هزارو  مرغ شمال هشت

 .تومان است ۵۵۵هزارو  بهمن هفت

https://www.ilnanews.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/642667-%D8%B1%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AA%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%81%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%AC%DB%8C-%D8%A2%D8%B1%DB%8C%D8%A7-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B9%D9%88%D9%82%D9%87
https://www.ilnanews.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/642667-%D8%B1%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AA%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%81%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%AC%DB%8C-%D8%A2%D8%B1%DB%8C%D8%A7-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B9%D9%88%D9%82%D9%87


 : آبی در کرمان  مشکل بی -*
 

 

سرچشمه استان کرمان، در مقابل  ای بارچی سرچشمه در محور رفسنجاناهالی روست
  79تیر19 .مجتمع مس در اعتراض به وضعیت اسفبار آب و جاده ااین روستا، جاده را بستند

  :حقوقی های فیش در کار اضافه کاهش از شمال حفاری کارگران نگرانی -*

 

کارگران حفاری شمال از :آمده است  ۷۹تیر ۳۷ی دولتی ایلنا در تاریخ به گزارش خبرگزار
در فیش حقوقی خرداد ماه : گویند این کارگران می.کار خود انتقاد کردند کاهش پرداختِی اضافه

های مالی فزونی گرفته، از اضافه کاِر واقعی  ریزی ها از برنامه به این بهانه که میزان پرداختی
مدیر منابع انسانی )جواد عمویی  ....ها کاهش یافته است اند لذا دریافتی کارکنان کسر کرده

ها  اضافه کار برای عملیاتی: در ارتباط با انتقاد کارگران به ایلنا گفت( حفاری شمال
ها  ها تعریف شده؛ برای ستادی کنند و فقط برای ستادی معناست؛ چراکه شیفتی کار می بی

شود؛ در  ست که بیشتر از ساعات موظف انجام می التفاوت کاری کار مربوط به مابه نیز اضافه
اند، اضافه کار کامل و بدون کسری پرداخت شده  این مورد برای کارکنانی که حضور داشته

 ....است

 : پدری در برابر سپاه پاسدداران ایرانشهر به اعتراض ایستاده است  -*

 

. تحصن کرده ایرانشهرسلمان پاسداران  سپاهروز است دربرابر ۰، زاده بزرگ عبدهللاپدر 
 دخترانایرانشهرهفته پیش درجریان اعتراضات به فاجعه تجاوز به ۱ بلوچزاده فعال مدنی  بزرگ

 .خبرند بازداشت شد و از او بی

 :آلمان از نقد پول یورو میلیون  388 بازگرداندن برای ایران درخواست -*
 

https://www.ilnanews.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/642644-%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D9%81%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%A7%D8%B6%D8%A7%D9%81%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%DB%8C%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%DB%8C-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B2%D8%AF%DB%8C-%DA%A9%D9%85-%D9%86%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D9%85
tg://search_hashtag/?hashtag=%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%E2%80%8C%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87
tg://search_hashtag/?hashtag=%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D9%87
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یک روزنامه آلمانی به نقل از یک منبع  :آمده است ۷۹تیر ۳۷به نوشته روزنامه شرق، در تاریخ
میلیون   922برلین در حال بررسی درخواست ایران برای بازگرداندن : آگاه در دولت آلمان نوشت

ان روز گذشته نقل از یورونیوز، روزنامه بیلد آلم به گزارش فارس، به. یورو پول نقد به تهران است
میلیون یورو پول   922دولت آلمان در حال بررسی درخواست ایران برای بازگرداندن : گزارش داد

خواهد  ایران می : نقل از یک منبع آگاه نوشت این روزنامه به. نقد از این کشور به تهران است
رداشت کرده و به های بانکی خود در آلمان ب میلیون یور پول نقد خود را از یکی از حساب  922

های  در این گزارش آمده است تهران نگران آن است که با شروع تحریم. داخل کشور واریز کند
اروپا -این حجم پول نقد قرار است از بانک ایران. آمریکا با مشکل کمبود پول نقد مواجه شود

داده است  های جدیدی علیه ایران وضع کرده و به کشورها دستور آمریکا تحریم. برداشت شود
های خارجی نیز باید همکاری با  که از ماه نوامبر خرید نفت از ایران را متوقف کرده و شرکت

 .ایران را متوقف کنند در غیر این صورت نام آنها به فهرست سیاه آمریکا افزوده خواهد شد
 

  : تجمع کارگران شهرداری دزفول  -*

 
 

در اعتراض به عدم رسیدگی ،  ۷۹تیر ۳۷اریخ در تتجمع کارگران فضای سبز شهرداری دزفول 
 . صورت گرفت مقابل فرمانداری و شهرداری  به مشکالت معیشتی

 
 پرداخت ما مطالبات از درصد ۰۰ تنها :سازی تبریز آالت ماشین کارگران ماشین -*

 :شود می

 
 

کارگران شرکت ماشین آالت :آمده است  ۷۹تیر ۳۷به گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا در تاریخ 
قانون کار، به روند ۳۰های گذشته به علت اجرایی نشدن ماده  که در ماه سازی تبریز ماشین

ا خبرنگار ایلنا واگذاری این شرکت به تراکتورسازی تبریز معترض بودند؛ بار دیگر در گفتگو ب
آن قسمت پرداختی . کارفرما اعالم کرده است که تمامی این مبلغ پرداخت نخواهد شد: گفتند

هرچند . شود هم بخشی به صورت پیش پرداخت و بخش دیگر به صورت غرمایی پرداخت می
 .قانون کار مطالبات کارگر، دیون ممتازه است و باید آنی پرداخت شود۳۰طبق تبصره یک ماده 

میلیارد ۰۰میلیارد زیر قیمت، به مبلغ ۰۵ با ۷۰این شرکت در سال: این فعال کارگری گفت
درصد از مطالبات کارگران ۰۰امروز تنها حدود . است به شرکت تراکتورسازی فروخته شده یعنی

گذاری  میلیارد ارزش۳۰۰این در حالی است که شرکت ماشین آالت امروز . شود پرداخت می
 ... .شده است

 : کمپین معلمان در پاره کردن فیش حقوقی -*
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 . در جای جای کشور دارد صورت می گیرد کمپین آتش زدن احکام ظالمانه حقوق فرهنگیان

 :  در اینستاگرام ری به خاطر انعکاس خبر کمبود آب در برازجانیدستگ -*
 

 
های اخیر در این  ساله برازجانی به جرم مشارکت در تظاهرات ۰۱اسفندیاری، ووشوکار  نازنین

  .تیر بازداشت شد ۳۷شنبه  شهر و انتشار ویدئوهایی از این تظاهرات ها در اینستاگرام، سه
 

 :دولتي دالر با وارداتی کاالهای نرخ اعالم برای االجل ضرب پایان -*
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براساس اطالعیه سازمان حمایت،  :آمده است ۷۹تیر ۳۷به نوشته روزنامه شرق، در تاریخ
تیر، قیمت کاالهای وارداتی را به صورت خوداظهاری اعالم  ۳۹کنندگان ارز دولتی باید تا  دریافت

به گزارش مهر، ارائه . ای تاکنون حاضر به افشای قیمت نشده است کنند، اما هیچ واردکننده
ات کاالها، چندروزی است که دردسرساز شده تومانی به وارد۰۵۵ارز دولتی با نرخ چهار هزارو 

اند؛  ویژه برای آن دسته از واردکنندگانی که دالرهای دولتی را دریافت و کاال وارد کرده  است؛ به
  در واقع، بعد از انتشار فهرست. گذاری آنها با نرخ دالر غیررسمی بوده است ولی قیمت

واردکنندگانی که اجناس خود را در بازار، با بسیاری از   کنندگان ارز دولتی، مشخص شد دریافت
اند، از دولت برای واردات کاالهای خود، ارز  های چندبرابری به فروش رسانده افزایش قیمت
افرادی که طبق   کنندگان و تولیدکنندگان سازمان حمایت مصرف  طبق اطالعیه. اند دریافت کرده

اند، یک هفته مهلت دارند نسبت به  تهتومانی گرف۰۵۵فهرست بانک مرکزی ارز چهار هزارو 
 ۳۰۰کننده براساس ضوابط برای درج در سامانه  ارائه لیست قیمت مورد عمل برای مصرف

 .اقدام کنند
 

 :ریزش معدن زغال سنک کالریز در شاهرود -*

 



 :خبر تاسف بار فوری از سنندج  -*

  
 :روزنامه ایران 

 بامداد -سنندجدر اثر برخورد یک تانکر حامل قیر به دلیل نقص فنی با اتوبوس حامل مسافر در 
سرنشین اتوبوس در آتش سوخته و تعدادی خودروی شخصی نیز در اثر  ۱۵حدود  -بهچهارشن

 تصادف اتوبوس و تانکر سوخت  .انفجار مهیب، صدمه جدی دیدند
اند، معترضان با  تبدیل کرده مرگ_های جاده#های کردستان را به  تانکرهای عراقی جاده

جزئیات درگیری مردم با نیروی : در همین رابطه عصر ایران نوشت  ماموران درگیر شدند
 های سانحه سنندج  انتظامی در حاشیه

  :مدیرکل امنیتی استان کردستان
اولیه این حادثه با دیدن صحنه آتش ای از مردم در دقایق  در پی حادثه تلخ شب گذشته عده

سوزی و پیکر جانباختگان احساساتی شده و با عوامل نیروی انتظامی حاضر در محل حادثه 
 .درگیر شدند

ای معدود از حاضرین در محل حادثه به سمت نیروهای انتظامی سنگ پرانی کردند و یک  عده
 .دستگاه سمند را نیز به آتش کشیدند

 :نیستند برخوردار ایمنی مسئول از مازندران نگس زغال معادن از نیمی-*

 

شنبه  هادی حمیدیان روز سه  : آمده است  ۷۹تیر ۰۵به گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا در تاریخ 
معدن دارای مسول فنی  ۵۵معدن فعال در مازندران  ۳۳۹از : در جمع خبرنگاران گفت

معادن و خطرات متعددی که این فضای با توجه به ریسک باالی کار در : وی ادامه داد.هستند
تواند تاثیر زیادی در کنترل وقوع حوادث داشته  کاری دارند اما وجود مسول فنی در معادن می

کنند،  کارگر کار می ۰۵۵حمیدیان با تاکید بر اینکه در برخی از این معادن بالغ بر  ...باشد
ن مساله تکرار حادثه ناگوار معدن در صورت عدم توجه جدی و به موقع نسبت به ای: هشدار داد

با توجه به حساسیت موضوع ایمنی معادن این : وی ادامه داد.دور از انتظار نیست' یورت'
های اجرایی مرتبط ارائه شد تا در این خصوص تدبیری  های الزم به دستگاه شرکت، گزارش

 ۳۰از این تعداد : گفت معدن اعالم کرد و ۰۵حمیدیان تعداد معادن زغال سنگ مازندران را .کنند
های اول به شمار  معدن فعال است و این استان از نظر معادن زغال سنگ در کشور جز رتبه

 .نوع ماده معدنی فعال هستند ۳۵معدن با استخراج  ۳۳۹معدن دارد که  ۰۰۵مازندران .رود می

 : ری نیز در اعتراض به حجاب اجباری به حبس محکوم شدیرویا صغ -*
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در ،  اجباری حجاببه دلیل اعتراض به  تبریزدانشجوی دانشگاه شهید مدنی  صغیری رویا

  . ماه زندان محکوم شد ۰۱دادگاه تجدیدنظر به تحمل 

 :گرد زباله کودکان از نوازی مهمان/تهران جنوبِ  در داری برده دهد؛ ایلنا گزارش می -*
 

 

فتح هللا  سال و ۳۵عبدهللا  : آمده است  ۷۹تیر ۰۵به گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا در تاریخ 
. ها بود ساله۳۵- ۳۵شان شبیه به  های پر پینه ی آنها و نه دست اما نه چهره. سالش بود۳۵

. وتاب آینده های پر آب سالگی عبدهللا، نه کالس کنکور داشت، نه دانشگاه و نه رویای۳۵دنیای 
نان خود و شان، بیرون کشیدن  های روزمره کارگران روزمرد مرکز بازیافت زباله بودند و دغدغه

ی  های سبز فتح هللا در میان چهره چشم. های تهران شده بود شان از میان انبوه زباله خانواده
هایی که در  اش از کابوس های افتاده پلک  زد، با این حال اش برق می آفتاب سوخته و تیره

رسیم اما بوی مانده بود تا به مرکز بازیافت بکیلومتر  ۰ .کرد دید، روایت می بیداری هر روز می
های زباله حتی  آفتاب تند ظهر تابستان و بوی تپه. گفت تعفنی که در فضا بود، چیز دیگری می

رفت و  شدیم شدت بو باال می تر می هرچه نزدیک. کرد از آن فاصله نفس کشیدن را سخت می
نی رنگ بودن منطقه مسکو روح و بی ها و بی تمامی این. شد تر می ها آزاردهنده هجمه مگس

کنند  اش را به رنگ و لعاب؛ بزک می کند که آن باال چهره ای می کهریزک، تهران را برایت عجوزه
 ۱۵کارفرما به کارگران روزانه  .زاید غافل از اینکه تهران این پایین هر ثانیه با درد و رنج چه می

و نداشتن  ی روزمزد بودن به بهانه. دهد ساعت کار سخت می ۳۵هزار تومان دستمزد در ازای 
کس آنجا حتی با وجود داشتن کار  برای همین هیچ. بندد کارت هویت با کارگران قرارداد نمی

ست که کارگران بازیافت روزانه  های درمانی درحالی نداشتن بیمه. شود سخت بیمه نمی
های  خراش»ممکن است بر اثر گاز گرفتن حیوانات موزی مانند موش به کزار یا به دلیل 

کارگران حاضر در مرکز بازیافت به دلیل . های خونی به ایدز مبتال شوند ا سرنگب« پوستی
های کوچک کودکان  این شرایط کاری، بدن. کنند شرایط زندگی نامساعد هر روِز هفته کار می

دهد ولی  کارفرما به ما هر ماه یک دستکش می: گوید عبدهللا می.برد گرد را تحلیل می زباله
یک روزهایی به ما . دستکش پاره شود، تا ماه بعد دستکش نداریم اگر. دهد ماسک نمی

آورند تا  ها بهانه می با این. ای، ریش داری دهی، کفشت پاره است، بچه گویند بو می می
 .نگذارند داخل شوم

 :اعتراض کودکان سیستانی  -*
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ی های خود  زابل ، با تابلوه تعطیلی و قطع درختان پارک ملت اعتراض کودکان سیستانی ب
 .اعتراض کردند 

 : در استان خوزستان  گرما در بیمارستان اندیمشک -*

 
به خاطر نبود کولر ، باد پنکه گرمای هوا : بیمارستان امام علی اندیمشک در استان خوزستان

 .کند را میان بیماران پخش می

 شهرداری جی ان سی پمپ کارگر ۰ بیکاری :دبیر اجرایی خانه کارگر کردستان -*
 کامیاران

 

دبیر اجرایی )عباس صفری : آمده است  ۷۹تیر ۰۵به گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا در تاریخ 
کارگر پمپ سی ان جی شهرداری  ۹ا خبرنگار ایلنا، از تعدیل در گفتگو ب( خانه کارگر کردستان

کارگر مشغول را در  ۹شرکت صنعت کوشان بصیر، : صفری در ادامه بیان کرد.کامیاران خبر داد
قرارداد : وی در ادامه افزود.اند حالی تعدیل کرده که این کارگران دارای قرارداد یک ساله بوده

یده و عملکرد شرکت صنعت کوشان بصیر برخالف قانون کار این کارگران هنوز به اتمام نرس
 ...است

 :بازنشستگان« وام»و « حقوق»التفاوت افزایش  آغاز پرداخت مابه -*
http://www.sharghdaily.ir/fa/Main/Detail/191165 

 
 :آمده است  ۷۹تیر ۰۵در تاریخ  ،ایسنا دولتی خبرگزاری از نقل به شرق روزنامه نوشته به

 باید :گفت حقوق افزایش معوقات پرداخت زمان درباره اجتماعی تأمین سازمان املمدیرع
 در و شد ابالغ اردیبهشت ۰۵ در نهایت در که شد می تصویب دولت در ها مستمری افزایش

 ایم کرده پرداخت را بگیران حداقلی التفاوت مابه .شد پرداخت ها افزایش با همراه ها حقوق خرداد
 در نوربخش سیدتقی .کرد خواهیم پرداخت مرداد اول روز ۳۵ در را سطوح سایر التفاوت مابه و

 از تومانی میلیون چهار وام :گفت نیز بازنشستگان به تسهیالت اعطای درباره خبری نشست
 این شامل اند گرفته وام قبال که افرادی .شود می پرداخت رفاه بانک طریق از مرداد ابتدای

  .دارند قرار اولویت در است تر پایین دستمزدشان و حقوق که دیافرا و شوند نمی تسهیالت
 به کارفرما هزار ۹۵ :گفت و کرد ارائه توضیحاتی نیز جرائم بخشودگی طرح درباره نوربخش

 جرائم شدن متوقف و مالی دغدغه رفع برای بزرگی کمک طرح این و اند کرده مراجعه شعب
 تولید جهت در را شان مدیریتی توان کارفرمایان تا شد برداشته مهمی گام .است شان قانونی
 :کرد عنوان نیز اجتماعی تأمین اقتصادی فساد های پرونده درباره وی.... بگیرند کار به داخل

https://www.ilnanews.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/643175-%D8%A8%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1-%D9%BE%D9%85%D9%BE-%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D9%86-%D8%AC%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://www.ilnanews.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/643175-%D8%A8%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1-%D9%BE%D9%85%D9%BE-%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D9%86-%D8%AC%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://www.ilnanews.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/643175-%D8%A8%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1-%D9%BE%D9%85%D9%BE-%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D9%86-%D8%AC%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86


 منتقل افرادی به و بود رفته دست از امالک که داشتیم یازدهم دولت در بزرگ پرونده چهار
 طی را خود قانونی مراحل و شد مساعدت نتهرا دادستان و قضائیه قوه کمک با که بود شده

 آنها پیگیر جد به که داریم دیگری های پرونده .بازگشت اجتماعی تأمین به اموال این و کرد
 .  هستیم

 
 به اعتراض در کارگران تجمع گیرد؛ در روز تامین اجتماعی صورت می -*

 :اجتماعی تامین سازمان منابع به بهداشت وزارت اندازی دست

 

تیرماه  01کارگران روز  : آمده است  ۷۹تیر ۰۵در تاریخ  ،به گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا
مصادف با روز تامین اجتماعی در برابر وزارت بهداشت و مجلس شورای اسالمی تجمع 

اندازی به منابع و ذخایر تامین اجتماعی که یک  دست: یک فعال کارگری تصریح کرد.کنند می
النسلی است، کار را به جایی رسانده که این صندوق با خطر ورشکستگی مواجه  صندوق بین
کفایتی  سازمان تامین اجتماعی تاکنون هزینه بی: این فعال کارگری ادامه داد.شده است

پرداخت کرده است و منابع این سازمان صرف اموری شده که هیچ مدیران را به ناحق 
کارگران برای آنکه مراتب اعتراض خود را .ها و وظایف تامین اجتماعی ندارد سنخیتی با ماموریت

به گوش کسانی که همچنان چشم طمع به منابع سازمان تامین اجتماعی دارند، برسانند، 
-در مقابل مجلس شورای اسالمی و وزارت بهداشت  تیرماه مصادف با روز تامین اجتماعی 01

 .تجمع خواهند کرد -های خود از منابع سازمان است که به دنبال تامین کسری

 میلیون نفر است ۰۱برای  توان کشور، تولید غذا
http://www.sharghdaily.ir/fa/Main/Detail/191164 

 
 سازمان رئیس  عیسی کالنتری :آمده است  ۷۹تیر ۰۵در تاریخ  ، شرق روزنامه نوشته به

 تولید غذا نفر میلیون ۰۵ برای توانیم می فقط موجود، وری بهره با :گفت زیست محیط حفاظت
 کشور در ها تاالب وضعیت تشریح ضمن کالنتری عیسی .کنیم می وارد را آن مابقی و کنیم
 گیر را اجرائی های دستگاه قوانین، ولی شده، بهتر حدودی تا موارد این دولت در :کرد اظهار

 به توجه با :گفت خود های صحبت از دیگری بخش در جمهور رئیس معاون ...است؛ انداخته
 ادامه آینده سال ۰۵ تا وضعیت این شود می بینی پیش گذشته دهه یک های سالی خشک
 از حد از بیش برداشت وی .هستند سالی خشک قربانی اولین ها، تاالب و باشد داشته

 های تاالب درصد ۵۵ از بیش :گفت و دانست کشور های تاالب خشکی موجب را ها رودخانه
 وضعیت این :گفت او ....برند می سر به شدید بحرانی وضعیت در یا هستند آب فاقد کشور

 جانوری و گیاهی بافت شود، می خشک تاالبی وقتی و ریزد می برهم را منطقه اکولوژی
 سالی خشک قربانی اولین را کشورمان در ها تاالب وی  .خیزد برمی گردوغبار و شود می تخریب

 کل چراکه است، انسان خواهی  زیاده دلیل به وضعیت این از بخشی :کرد اظهار و دانست
 کشاورزی بخش .پردازد نمی را طبیعت حقابه ولی کرده، مصرف را زیرزمینی و سطحی های آب

 این تا شود می تالش متأسفانه ماا بداند، خود آن از را سطحی های آب تمام تواند نمی
 .کند تغییر باید کالن های سیاست بنابراین شود، حفظ قیمتی هر به کشاورزی

ست گرفته سرعت روستاها تخلیه/روستایی جمعیت درصدی ۰۰ کاهش -*   : ا
معاون ،ابوالفضل رضوی : آمده است  ۷۹تیر ۰۵به گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا در تاریخ 

وضعیت روستاییان و در رابطه با  ،توسعه روستایی و مناطق محروم نهاد ریاست جمهوری
است،  عشایر با توجه به کمبود آب و دیگر مشکالت که معیشت آنان را تحت تاثیر قرار داده

https://www.ilnanews.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/643117-%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C
https://www.ilnanews.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/643117-%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C
https://www.ilnanews.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-5/642902-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%AC%D9%85%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AA%D8%AE%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%87%D8%A7-%D8%B3%D8%B1%D8%B9%D8%AA-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D8%B4%D8%A7%DB%8C%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D9%85%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%AD%D8%AF-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA


تولید ملی رشد کمی داشته است، درآمد سرانه نیز به همین صورت بوده است و : گفت
: تصریح کردوی .وضعیت اشتغال نیز مناسب نیست، همچنین نرخ بیکاری نیز باال رفته است

رغم ارائه خدمات به روستاییان و عشایر سرعت گرفته است،  یه روستاها علیتخل
متاسفانه روستاییان منطقه را ....نشینی در شهرها نیز به حداکثر ممکن رسیده است حاشیه

رغم وجود امکانات این اتفاق افتاده  باید این مساله را بررسی کنیم که چرا علی. اند تخلیه کرده
ب، برق و راه آسانی برای دسترسی داشته باشد، مشکالت دیگری است؟اگر روستایی آ

این در حالی است که تولید و فرآوری نیز باید در خوِد روستاها : نخواهد داشت،اظهار داشت
 ۵۱تعداد روستاها امروز نزدیک به : او در ادامه گفت ....گرفت که این اتفاق نیفتاد انجام می

هزار روستا آبادی  ۰۰هزار روستا وجود دارد که حدود  ۱۵ون هزار روستاست، اما در تعریف قان
ای  هزار روستا خالی از سکنه شده است که عمدتا مجموعه ۱۱حدود . تعریف شده است

خانوار بودند که تخلیه  ۰۵خانوار بودند، البته برخی از این روستاها نیز باالی  ۰۵بودند که زیر 
ها در کل کشور نزدیک به  نشین کنم حاشیه فکر می :نشینی گفت او در رابطه با حاشیه.شدند

 .درصد آن روستاییان و عشایر هستند ۵۵میلیون نفر باشند که  ۳۰

 : در قبال آن  یک شهروند کاسبقطع برق و عکس العمل  -*

 
 

یکی از شهروندان خسروشهر بخاطر قطعی مکرر برق که شیر هایش فاسد شده بود 
  .با تانکر خالی کردشیرهایش را مقابل اداره برق 

 ۰ طی عالی آموزش مرکز ۰۰۱ تعطیلی:معاون آموزشی وزارت علوم خبر داد -*
 :اخیر سال

 
سر در جمع شریعتی نیا: آمده است  ۷۹تیر ۰۵به گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا در تاریخ 

های آموزشی در  از برنامه« بازتعریفی»های خراسان شمالی با بیان اینکه  روسای دانشگاه
مرکز آموزش عالی در کشور استانداردهای الزم را  ۰۵هم اکنون : حال انجام است، وی افزود

ه رویه مراکز آموزشی انجام شد ای برای مهار رشد بی ندارد و به همین منظور اقدامات ارزنده
هزار نفر بوده  ۵۵۵، چهار میلیون و ۳۱۷۰تعداد دانشجویان در سال : تصریح کردوی ... .است

هزار نفر کاهش  ۵۵۵هزار نفر دانشجو داریم و در این سال ها  ۹۵که هم اکنون چهار میلیون و 
 .ایم داشته

 :هستند خود مزدی مطالبات پیگیر اهواز شهرداری مناطق کارگران -*

 

روز یکشنبه کارگران خدماتی : آمده است  ۷۹تیر ۰۵به گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا در تاریخ 
های شهرداری مناطق تجمع کرده و خواستار  مناطق چهار و پنج اهواز مقابل مقابل ساختمان

های مسئوالن شهرداری مبنی بر  به رغم صحبت.پرداخت حقوق و مزایای خود شده بودند
ست به تعویق  پرداخت به موقع حقوق، کارگران مدعی هستند که حقوق آنها چند ماهی

https://www.ilnanews.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-5/643306-%D8%AA%D8%B9%D8%B7%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%B7%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%AE%DB%8C%D8%B1
https://www.ilnanews.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-5/643306-%D8%AA%D8%B9%D8%B7%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%B7%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%AE%DB%8C%D8%B1
https://www.ilnanews.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-5/643306-%D8%AA%D8%B9%D8%B7%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%B7%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%AE%DB%8C%D8%B1
https://www.ilnanews.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/642844-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%DB%8C%DA%AF%DB%8C%D8%B1-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B2%D8%AF%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF


کارگران مناطق چهار و پنج شهرداری اهواز برای دریافت و : عباس آبیار گفت .افتاده است
افزایش مزایایی مانند حق اوالد، شب کاری، نوبت کاری و مزایای کار در تعطیالت تجمع کرده و 

با ماه در گذشته حقوق کارگران شهرداری : وی تصریح کرد.خواستار رسیدگی پیمانکاران بودند
شد اما با رویکرد جدید شهرداری این خال پرشد و درحال حاضر تمام  ها تعویق پرداخت می

 ....تالش ما آن است که حقوق این کارگران به موقع پرداخت شود

 در ها شورا تعداد کاهش :رئیس کانون شوراهای اسالمی کار قزوین -*
 :است «موقت کارگران»یابی تشکل مانع اخراج از ترس/استان های کارخانه

 

در گفتگو با « محمد امانی»: آمده است  ۷۹تیر ۰۵به گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا در تاریخ 
های اخیر باعث کاهش  ار رو به رشد کارگران قراردادی در سالآم: خبرنگار ایلنا، اظهار داشت

های کارگری به خصوص در تعداد شوراهای اسالمی کار در  کمی و به تبع آن کیفی تشکل
کارگران قراردادی به دلیل عدم امنیت : وی در توضیح این مطلب افزود.ها شده است کارخانه

ارگری همچون شوراهای اسالمی کار واهمه های ک شغلی و ترس از اخراج، از حضور در تشکل
به گفته ...کننده است دارند که تبعات این ترس در درازمدت برای جامعه کارگری بسیار نگران

رئیس کانون شوراهای اسالمی کار استان قزوین، در سال جاری چندین کارگر قراردادی که در 
سوی کارفرما به بهانه اتمام اند، از عین حال عضو شورای اسالمی کار محل کار خود بوده

اند و تالش کانون شوراها و سایر نهادهای کارگری برای بازگرداندن این  قرارداد کار اخراج شده
تقویت امنیت شغلی کارگران، : امانی در خاتمه اظهار داشت....نتیجه بوده است کارگران بی

ارداد سفید امضا توسط ای کارگران، حذف اخذ سفته و انعقاد قر جلوگیری از اخراج سلیقه
های مستقل کارگری است تا بتوانند در مقابل این  برخی کارفرمایان، خود الزمه ایجاد تشکل

 .های آشکار مقاومت کنند ظلم

 
 شهردار/دارند مالی معوقات کارگرانتجمع دوباره کارگران شهرداری دزفول؛ -*

 :است ساالنه درآمد برابر ۶ شهرداری های بدهی :دزفول

 

 ۷۹تیر ماه  ۳۷شنبه  روز سه: آمده است  ۷۹تیر ۰۵در تاریخ  ،به گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا
ابل شان، مق کارگران شهرداری دزفول در اعتراض به عدم رسیدگی به مشکالت معیشتی

فضای سبز شهرداری دزفول از مناطق   کارگران. فرمانداری و شهرداری دزفول تجمع کردند
ما : گفت کارگران این از یکی.مختلف شهر دزفول در این تجمع اعتراضی گردهم آمده بودند

با گرمای . ها مشغول به کار هستیم نیروهای خدماتی شهرداری در این هوای گرم در خیابان
رویم اما قانون کار به صورت کامل اجرا  از، روزهای تعطیل هم به سرکار میی اهو درجه۰۵

میلیون و سیصد را ۳طبق قانون کار پرداختی روزهای تعطیل دوبرابر است اما ما تنها . شود نمی
: وی با اشاره به تجمعات اواخر فروردین ماه امسال این کارگران، گفت .کنیم دریافت می

نفر است؛  ۳۵۵سال سابقه کار که تعداد آنان نزدیک به  ۳۵با بیش از  کارگران شهرداری دزفول

https://www.ilnanews.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/642744-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7-%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B1%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%AC-%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B9-%D8%AA%D8%B4%DA%A9%D9%84-%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%88%D9%82%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.ilnanews.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/642744-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7-%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B1%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%AC-%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B9-%D8%AA%D8%B4%DA%A9%D9%84-%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%88%D9%82%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
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https://www.ilnanews.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/642893-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B9%D9%88%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B2%D9%81%D9%88%D9%84-%D8%A8%D8%AF%D9%87%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA


را طلبکار هستند و کارفرما  ۷۰، سنوات سال۷۵و۷۰چندین ماه حقوق، عیدی و پاداش سال
 ...ماه بیمه تامین اجتماعی ما را واریز نکرده است۹بیش از 

 :اعتراض کارگران پارس جنوبی  -*

 
رسما اخراج شدند، درب  79تیر02که ( کنگان)پارس جنوبی  ۳۷پرسنل اخراجی حراست فاز 

 .پاالیشگاه را بستند

 سال کنکور در تحصیلی سوابق درصدی ۰۱قطعی تاثیر به آموزان دانش اعتراض -*
۹۰ : 

تکلیف کنکور  با اعالم تعیین : آمده است  ۷۹تیر ۰۵به گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا در تاریخ 
توسط رئیس سازمان سنجش آموزش کشور موجی از اعتراضات از سوی  ۷۵سال 
از زمان .آموزان و داوطلبانی که قصد شرکت در این کنکور را دارند، شکل گرفته است دانش

های متعددی از  ، تماس۷۵درصدی سوابق تحصیلی در کنکور سال  ۱۵انتشار خبر تاثیر قطعی 
در اعتراض به این مصوبه ( ایلنا)آموزان از نقاط مختلف کشور با خبرگزاری کار ایران  سوی دانش

اکثر معترضان ضمن گالیه از ناعادالنه بودن چنین تصمیمی از سازمان سنجش،  گرفته شده و
وزارت آموزش و پرورش و وزارت علوم درخواست اصالح مصوبه شورای سنجش پذیرش دانشجو 

گویند با اجرایی شدن مصوبه فوق الذکر شانس قبولی آنها در کنکور پایین  را دارند، چرا که می
شان عقب بمانند، زیرا باید تالششان را معطوف  یک سال از زندگیشود،  آید و موجب می می

برای ترمیم :گوید  یکی از داوطلبان معترض نیز اینطور می ....کنند ۷۷به شرکت در کنکور سال 
هزار  ۳۰ها را امتحان دهیم و برای هر امتحان باید  معدل مجبور هستیم دوباره برخی درس

هزار تومان درآمد دارد، پرداخت این  ۹۵۵ارگر است و ماهی تومان بدهیم، برای من که پدرم ک
از طرفی بحث تقلب مطرح است، چرا که شاهد بودیم در همین . هزینه بسیار سخت است

سال تحصیلی گذشته در برخی دروس امتحان نهایی تقلب صورت گرفت و گذشته از این، 
ز همین رو در نظر گرفتن سوابق ای تصحیح شود، ا احتمال این وجود دارد که امتحانات سلیقه

 .عدالتی است تحصیلی بی

 :نشد عرضه نیما سامانه در  پتروشیمی ارز درصد ۶۱ -*
 

http://www.sharghdaily.ir/fa/Main/Detail/191215 

که بررسی آمارهای  درحالی: آمده است  ۷۹تیر ۳۰در تاریخ مه شرق ، در تاریخ ابه نوشته روزن
میلیارد دالر محصوالت پتروشیمی صادر شده،  ۱.۰د تا پایان خرداد ده گمرک ایران نشان می

به گزارش تسنیم، . میلیارد دالر از ارز پتروشیمی در سامانه نیما عرضه شده است ۳.۰فقط 
دبیر کل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی ایران، از عرضه بالغ بر   احمد مهدوی،

ها از مسیر سامانه نیما در دو ماه گذشته  ادراتی پتروشیمیمیلیون دالر ارز ص 122و  میلیارد یک
شود  بینی می به گفته این فعال حوزه صادرات محصوالت پتروشیمی، پیش. تاکنون خبر داده بود

 52ها در بازار داخلی عرضه شود افزایشی پنج تا  امسال میزان ارزی که توسط پتروشیمی
ر ارز پتروشیمی در سامانه نیما در حالی رخ داده میلیارد دال 5.1عرضه . درصدی داشته باشد

. میلیارد دالر انواع محصوالت پتروشیمی از کشور صادر شده است 9.1است که تا پایان خرداد 
درصد ارز پتروشیمی در سامانه نیما عرضه شده و مشخص نیست چرا  40به این ترتیب فقط 

https://www.ilnanews.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-5/643208-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D8%A7%D8%AB%DB%8C%D8%B1-%D9%82%D8%B7%D8%B9%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D8%A8%D9%82-%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%BE%DB%8C%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%85%D8%B5%D9%88%D8%A8%D9%87
https://www.ilnanews.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-5/643208-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D8%A7%D8%AB%DB%8C%D8%B1-%D9%82%D8%B7%D8%B9%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D8%A8%D9%82-%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%BE%DB%8C%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%85%D8%B5%D9%88%D8%A8%D9%87


گفتنی است . ما عرضه نشده استدرصد درآمد ارزی ناشی از صادرات پتروشیمی در نی 12
براساس مصوبه جدید هیئت دولت، صادرکنندگان فقط دو ماه برای عرضه ارز حاصل از صادرات 

 .خود فرصت دارند

 سد بحرانی کشور 1آخرین وضعیت 
 

 ی سانحه مصدومان و شدگان کشته های خانواده با ای ییانیه طی کرد وکالی  -*
 :ردند ابراز همدردی ک اتوبوس

 

در بخشی از این بیانیه آمده  :آمده است  ۷۹تیر ۳۰به گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا در تاریخ 
وکالی کرد مصیبت دردناک تصادف منتج به آتش سوزی یک دستگاه اتوبوس  ی جامعه: است

مسافربری که موجب فوت و مصدومیت جمعی از شهروندان محترم سنندجی گردید را تسلیت 
های داغدار، مصدوم و شهروندان شریف سنندجی  و خود را شریک غم خانواده عرض نموده

های  ی شوم اولین و آخرین تصادف در جاده در ادامه اشاره شده است که این حادثه.داند می
های درجه یک و  غیراستاندارد استان کردستان نخواهد بود؛ تا زمانی که کردستان از جاده

حامل نفت صورت نگیرد این   رل الزم بر تردد تانکرهای عراقیمناسب برخوردار نباشد و کنت
 .وضعیت سوزناک ادامه پیدا خواهد کرد

  های از دیگر سو ما توسعه و داشتن شوارع و جاده: در بخش دیگری از این بیانیه آمده است
پذیری مسوالن در قبال شهروندان  دانیم و بر مسولیت استاندارد را حق طبیعی مردم می

ی دردناک و کمک به  جی تاکید نموده و آمادگی خود را برای انجام امور حقوقی این حادثهسنند
داریم و برای آن مرحومان علو درجات و برای بازماندگان  های داغدار و مصدوم اعالم می خانواده

 تن از وکال این بیانیه را امضاء کرده اند که اسامی شان در( ۹۵)هفتاد   .صبر جزیل خواستاریم
 . لینک خبر در ایلنا است 

-9/ 643545-/https://www.ilnanews.com/ 

بار / کابوسی که در کردستان پایانی ندارد تانکرهای سوخت بی ترمز می تازند؛ -*
 دیگر زخمهای کهنه سرباز کرد

https://www.mehrnews.com/news/4344612 

   
برخورد، واژگونی و  :آمده است  ۷۹تیر ۳۰در تاریخ  سنندج/ به نوشته خبرگزاری دولتی مهر

انفجار تانکرهای حامل سوخت در جاده های کردستان کابوسی برای مردم این دیار شده 

https://www.ilnanews.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/643545-%D9%87%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D9%88%DA%A9%D9%84%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D8%A8%D8%A7-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%B4%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B5%D8%AF%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%AD%D9%87-%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%A8%D9%88%D8%B3
https://www.ilnanews.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/643545-%D9%87%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D9%88%DA%A9%D9%84%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D8%A8%D8%A7-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%B4%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B5%D8%AF%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%AD%D9%87-%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%A8%D9%88%D8%B3
https://www.ilnanews.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/643545-%D9%87%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D9%88%DA%A9%D9%84%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D8%A8%D8%A7-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%B4%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B5%D8%AF%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%AD%D9%87-%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%A8%D9%88%D8%B3
https://www.mehrnews.com/news/4344612/%DA%A9%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%B3%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1-%D8%B2%D8%AE%D9%85%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%87%D9%86%D9%87-%D8%B3%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B2
https://www.mehrnews.com/news/4344612/%DA%A9%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%B3%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1-%D8%B2%D8%AE%D9%85%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%87%D9%86%D9%87-%D8%B3%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B2
https://www.mehrnews.com/news/4344612/%DA%A9%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%B3%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1-%D8%B2%D8%AE%D9%85%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%87%D9%86%D9%87-%D8%B3%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B2
https://www.mehrnews.com/news/4344612/%DA%A9%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%B3%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1-%D8%B2%D8%AE%D9%85%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%87%D9%86%D9%87-%D8%B3%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B2


 ...است که گویا پایانی برآن نیست و این معضل سالهاست که همچنان قربانی می گیرد
ول سال بجای اینکه با تردد این خودروها شاهد رونق اقتصادی و درآمدزایی متاسفانه در ط

گرفتن جان مردم و  سهم استان ما شده و نظاره گر آن شدیم،  بیشتر در استان باشیم، آنچه 
 .آلودگی منابع آبی و محیط زیست و استهالک مسیرهای تردد این تانکرهای سوخت است

نکرهای حامل سوخت در کردستان روی می دهد زخم کهنه هر بار که حادثه ای مربوط به تا
در اذهان مردم پخش   وارد شده بر پیکره سنندج بار دیگر سرباز می کند و هم چون فیلمی

تانکر حامل مواد شیمیایی در محوطه سد قشالق  ۵۳اسفندماه سال  .مجدد می شود
آب این شهر با جمعیتی بالغ بر سنندج واژگون و محتویات آن وارد آب سد که منبع تامین کننده 

تردد خودروهای حامل مواد خطرناک از  ۵۰در پی این حادثه در سال . هزار نفر بود، شد ۰۵۵
هر .این مسیر ممنوع گشت ولی همچنان شاهد تردد تانکرهای سوخت در این مسیر هستیم

در مسیر منابع ماه یک یا دو دستگاه تانکر حامل مواد سوختی در جاده های کردستان و اکثرا 
آبی اعم از رودخانه ها وچاه های عمیق واژگون می شوند که نتیجه آن هم آلودگی منابع آبی 
به ویژه در روستاها شده که هفته گذشته مدیرعامل شرکت آبفار کردستان درکارگروه سالمت 

یکی از ....وامنیت غذایی استان هشدارهایی در رابطه با لطمات وقوع این حوادث داد
یرهایی که بیشترین تصادفات تانکرهای سوخت در آن روی می دهد جاده ترانزیتی مس

سنندج است، مسیری که به گفته مدیرکل مدیریت بحران استانداری کردستان -مریوان
بعد  .ممانعت از تردد خودروهای سوخت ترانزیتی در آن از اختیار مسئوالن استانی خارج است

از گذشت چند روز از وقوع هر حادثه ای تب وتاب آن در میان مردمی که خود هزاران دغدغه و 
ولی هیچ گاه به فراموشی سپرده نمی شود و هر بار  مشکل دارند به مرور فروکش می کند 

 .رنج واندوه حوادث گذشته هم در خاطره مردم زنده می شود که اتفاق دیگری می افتد دوباره

 : قطع برق در جوانرودو اعتراض مردم  -*

 
 

تجمع مردم و بازاریان شهر جوانرود کرمانشاه در آمده است؛  ۷۹تیر ۳۰در خبرهای  تاریخ 
 . صورت گرفت اعتراض به قطعی مستمر برق، مقابل اداره برق

 :ندارد گتوند سد هب ربطی  خوزستان آب شوری -*

http://www.sharghdaily.ir/fa/Main/Detail/191215 

مدیرعامل شرکت مدیریت : آمده است  ۷۹تیر ۳۰در تاریخ مه شرق ، در تاریخ ابه نوشته روزن
انتساب »: آل توصیف کرد و گفت منابع آب ایران، کیفیت آب خروجی از سد گتوند را بسیار ایده

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست دو . «توند کامال غلط استشوری آب خوزستان به سد گ
آبی در استان خوزستان، اشتباهات مهندسی در ساخت سد  روز پیش با توجه به مشکالت کم

« ها رسولی محمد حاج»به گزارش ایرنا، . گتوند را عامل شوری آب خوزستان اعالم کرده بود
آب خروجی از سد گتوند   (EC)سی.ایشاخص : در نشستی خبری، افزود( چهارشنبه)امروز 

دست  که میزان این شاخص در آب پایین متر برآورد شده، درحالی میکروموس بر سانتی 122به 
مراتب بیش از آب رهاشده از سد  به... دلیل رهاسازی پساب صنایع، تخلیه فاضالب و کارون به

ح هادی موجود در آب دهنده میزان امال نشان( هدایت الکتریکی آب)سی .ای. گتوند است
مدیرعامل شرکت . های محلول در آب دارد است و میزان این شاخص ارتباطی مستقیم با نمک

دلیل افزایش کیفیت آب خروجی از سد گتوند، میزان  امسال به: مدیریت منابع آب ایران گفت



 مدیرعامل. های گذشته است مراتب کمتر از سال اثربخشی این سد در شوری آب کارون به
  ECکیفیت آب خروجی سد گتوند در حالی است که: شرکت مدیریت منابع آب ایران تصریح کرد

مراتب بیش از آب رهاشده از این  به... دلیل رهاسازی پساب صنایع و دست کارون به آب پایین
عنوان ارتباطی به آب رهاشده از سد  هیچ سد است؛ بنابراین شوری آب خرمشهر و آبادان به

ها را جفا به این بخش توصیف کرد و  او انتساب بسیاری از مشکالت به سدسازی. دگتوند ندار
توان منکر اثربخشی این  شود، اما نمی ها نمی کس منکر اشتباه در برخی جانمایی هیچ: گفت
 .ها در تأمین آب شرب شهرها و روستاهای کشور شد سازه

 : مییکی از اهالی روستای تل کوشک توسط نیروی انتظا قتل -*

 
ماموران نیروی آمده است؛  ۷۹تیر ۳۰در خبرهای  تاریخ در سطح شبکه های  مجازی در 

توسط یکی از ( کیلومتری کازرون 51)انتظامی بخاطر برداشتن آب از یک چاه در تل کوشک 
بعد از ارتکاب این جنایت، ماموران  .اهالی منطقه به نام ایمان احمدی ، او را به قتل رساندند

 .ا بستند تا کسی جنایت شان را نبیندجاده ر

 :قطع برق در مهاباد کردستان  -*

  
 ازارچە اصغری مهاباد به دلیل قطعتجمع مردم مقابل بآمده است؛  ۷۹تیر ۳۰در خبرهای  تاریخ 

 . صورت گرفت برق

 ۰۱۱ با «مدرن اتوموبیل جلو چراغ صنایع«  فعالیتبا تامین نشدن مواد اولیه؛ -* 
 :غیرمستقیم صورت به نفر هزار ۰ بیکاری/شد متوقف کارگر

 

صنایع »های کارخانه  فعالیت  : ت آمده اس ۷۹تیر ۳۰در تاریخ  ،به گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا
کند با  های بزرگ کشور را تامین می که قطعات مورد نیاز خودروسازی« چراغ جلو اتومبیل مدرن

مدیر امور مالی شرکت در مورد دالیل « چنگی».کارگر از روز شنبه متوقف شد ۹۵۵بیش از 
ایران منتقل  ترین مشکل تحریم کاالست و اینکه اجناس به عمده: تعطیلی آن، گفت

مدیریت حتی پول مورد نیاز برای خرید اجناس را به کره جنوبی فرستاده اما به . شوند نمی
حاال از طریق ترکیه عمل کردیم و به آنجا : وی افزود.رسد ها کاالها به دست ما نمی دلیل تحریم

ی ما ایجاد کرده کند و مشکالتی برا گوید که با ایران کار نمی پول حواله زدیم اما ترکیه هم می
  نفر از ۹۵۵این موارد موجب شده که نتوانیم دستمزد اردیبهشت و خرداد ماه بیش از . است

 :چنگی افزود ....های کارخانه متوقف شده است کارگران خود را بپردازیم و در نتیجه فعالیت
زای ایم، چراکه یکی از اج ها شده چون کلمه اتوموبیل در نام شرکت است، مشمول تحریم

 .دهد ها اجازه تغییر نام را به ما نمی نقل است اما ثبت شرکت و های آمریکا صنعت حمل تحریم

https://www.ilnanews.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/643068-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9-%DA%86%D8%B1%D8%A7%D8%BA-%D8%AC%D9%84%D9%88-%D8%A7%D8%AA%D9%88%D9%85%D9%88%D8%A8%DB%8C%D9%84-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%B4%D8%AF-%D8%A8%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%DB%8C%D9%85
https://www.ilnanews.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/643068-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9-%DA%86%D8%B1%D8%A7%D8%BA-%D8%AC%D9%84%D9%88-%D8%A7%D8%AA%D9%88%D9%85%D9%88%D8%A8%DB%8C%D9%84-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%B4%D8%AF-%D8%A8%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%DB%8C%D9%85


کنند لذا توقف  هزار نفر به صورت غیرمستقیم برای صنایع چراغ جلو اتومبیل مدرن کار می ۰
فع کند و این امر به هیچ وجه به ن نشین می های شرکت تعداد زیادی از شاعالن را خانه فعالیت

 .اشتغال موجود در کشور نیست

 :بی آبی و دشواری رساندن آب به احشام در جنوب  -*

 

 آبرسانی به احشام شوش در پی خشکی نهر و گرمای بیش از حد هوا

 :است گرفته قرار بحران مرز در اجتماعی تامین سازمان :قادریان -*
 

رئیس ، حسین قادریان  : آمده است  ۷۹تیر ۰۰در تاریخ  به گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا،
در نشستی ، ان بگیران سازمان تامین اجتماعی استان همد   کانون بازنشستگان و مستمری

با حضور حاجی بابایی نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسالمی و   که
تداوم آرامش و ثبات در : تشکالت کارگری در خانه کارگر استان همدان برگزار شد، گفت

وی با بیان .سازمان تأمین اجتماعی مورد انتظار همه بازنشستگان در سراسر کشور است
وضعیت : الناس است، اظهار داشت المال نیست بلکه حق تامین اجتماعی بیتاینکه اموال 

سازمان تامین اجتماعی به جایی کشیده شده که برای پرداخت حقوق باید وام 
سازمان تامین اجتماعی حال و روز خوشی ندارد و باید مسئوالن فکر جدی بحالش  .بگیرد
و درمان سه مشکل اساسی بازنشستگان سازی و افزایش حقوق     همسان: افزودوی .بکنند

های سال  بازنشستگان همان کسانی هستند که سال: وی ادامه داد...تامین اجتماعی است
ای در جهت اعتالی دولت و نظام خدمت کرده و عمر و جوانی خود را    بدون اعتراض و گله

که تنها به وعده و شعار سال فعالیت امید به مسئوالنی دارند  ۱۵پس از  اند و حاال   سپری کرده
 ....اند  متکی شده

 :روستای غرب حویزه قطع شده است 52شط نیسان خشکید؛ آب  -*

 
 
 تکوین./ شط نیسان در حال حاضر آب ندارد و ورودی آب به هورالعظیم به صفر رسیده است 

 : گرما در خوزستان بیداد می کند  -*

https://www.ilnanews.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/643712-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B1%D8%B2-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA


 

 خوزستان داغ و شهروندانش گزارشی تصویری از/ درجه ۰۵زندگی روی مدار 

 سازی خصوصی/ودش می ایرانی چای نابودی موجب نابسامان شرایط ادامه
 شد ساز بحران

 

رییس اتحادیه )علی رمضانی : آمده است  ۷۹تیر ۰۰در تاریخ  به گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا،
: اظهار داشت( های طالیی شمال کشور های تعاونی تولید کشاورزی چایکاران غنچه شرکت

 وی   .شد رغم زحمات چایکاران، ادامه شرایط موجود موجب نابودی کشت چای خواهد به
متاسفانه بخش . برد گیری درست رنج می نظمی و عدم تصمیم اقتصاد کشور ما از بی: گفت

از قبیل سندیکای کارخانجات چای شمال کشور، )مدیریت دولتی ما از یک بخش تخصصی 
چایکاران شمال کشور، سازمان چای کشور و صندوق حمایت از توسعه چای ... اتحادیه 

هایی غیرکارشناسانه انجام  گیرد و اقدامات و برنامه ت چای نظر نمیدر حوزه واردا( کشور
کند، اجازه و اعتبار  این یک مصیبت است که فرد و یا شرکتی که خودرو وارد می. دهد می

رییس اتحادیه چایکاران شمال کشور در ادامه، با اشاره به مداخله ....واردات چای بگیرد
های  ، و در راستای سیاست۳۱۹۷در سال : ظهار داشتغیرکارشناسانه دولت در چایکاری، ا

براساس آن . سازی را در حوزه چای دنبال کرد ای، دولت خصوصی ، طی مصوبه۰۰کلی اصل 
و در صورت لزوم، )ساله  ۰درصد در هر سال و طی یک بازه  ۰۵-۳۰مصوبه، قرار بود به مقدار 

اما یکباره آن را در سال . سازی شود بازار تولید و خرید چای خصوصی( افزایش بازه زمانی آن
بعالوه، برنامه این بود که نرخ تضمینی برای . ، صد درصد به بخش خصوصی واگذار کردند۳۱۵۵

بستر الزم برای . چیز برعکس شد خرید چای مقرر شود اما این امر اتفاق نیفتاد و همه
این . اطی پیش رفتسازی نامنظم، بدون برنامه و افر سازی فراهم نبود و خصوصی خصوصی

            .. .مساله موجب ایجاد بحران برای کشاورزی و صنعت چای شد

 : مشکل آب کم بود ، خاموشی برق هم افزوده شد  -*

https://www.ilnanews.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/642985-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B7-%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%88%D8%AC%D8%A8-%D9%86%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%AF%DB%8C-%DA%86%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%87-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA-%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF%D8%B4%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D9%87%D9%86%D8%AF-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%AF
https://www.ilnanews.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/642985-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B7-%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%88%D8%AC%D8%A8-%D9%86%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%AF%DB%8C-%DA%86%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%87-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA-%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF%D8%B4%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D9%87%D9%86%D8%AF-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%AF


 
 

قطع برق در جای جای کشور اثر . ی با نبود برق هم روبرو هستیم سالبعد از قطع آب و خشک
دن ده هزارمرغ درشهرستان مانه وسملقان تلف ش. تخریبی وحشتاناکی از خود بجا می گذارد

  . در این تصویر دیده می شود روستای مهمانک به خاطر قطعی برق
 

 :گرفتگی برق دلیل به بابل در برق اداره کارمند مرگدر مازندران رخ داد؛ -*
 

های   مدیریت حوادث و فوریت: آمده است  ۷۹تیر ۰۰در تاریخ  به گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا،
شب گذشته طی گزارش به مرکز پیام ارتباطات : پزشکی بابل در تشریح جزییات این خبر گفت

گرفتگی فردی در جاده قدیم بابل به آمل، پرسنل اورژانس به محل  اورژانس بابل مبنی بر برق
سخنگوی اورژانس بابل با اشاره به اینکه پیش از حضور ماموران اورژانس، اهالی .اعزام شدند

به دلیل شدت : ساله را از باالی دکل برق به پایین آورده بودند، تصریح کرد ۱۰منطقه این جوان 
گرفتگی، اقدامات پزشکی احیا برای بازگرداندن وی به زندگی    برقدیدگی ناشی از       آسیب

 .نتیجه نداشت

 : در مغان اثر بجا مانده از قطع برق  -*

 
ی پارس آبادی مغان به دلیل قطع مکرر برق خمیرهای خراب شده را جلوی اداره برق نانوا

 .پارس آباد خالی کرد

 :  اثر تخریبی به جا مانده از قطع برق درخاش -*

https://www.ilnanews.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/643798-%D9%85%D8%B1%DA%AF-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%85%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D9%82-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%A8%D8%B1%D9%82-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA%DA%AF%DB%8C


 
به دلیل قطع مکرر ( وبلوچستان استان سیستان)نوایان خاش ؛  ۷۹تیر ۰۰درخبرها آمده تاریخ 

 .های اداره برق خاش پهن کردند برق و حدر رفتن خمیرها، خمیرهای خود را بر روی پله

 : مشکل بی آبی در اردبیل منجر به بستن جاده شد -*

 
واقع در استان اردبیل در ا عتراض به « بران»تای اهالی روس؛  ۷۹تیر ۰۰درخبرها آمده تاریخ 

  .نداشتن آب خوردن جاده اصلی مغان به اردبیل را بستند

 
 :تیر در مقابل مجلس ۰۰فراخوان اتحاد بازنشستگان برای شرکت در تجمع روز  -*
 

دیرگاهی است از وعده های عملی نشده دولت و مجلس در برابر خیل عظیم بازنشستگان 
  .می گذرد

افزایش ناچیز دستمزدها در برابر تورم بهت آور بود و مقدار سهم بیمار در بیمه های تکمیلی 
 .طی یک سال دردآور

 
 ۷۹سالهای زیادی با تمام وعده و وعیدها گذشت و چهار ماه نیز از سال ! همراهان بازنشسته

 .می گذرد اما خواسته های ما همچنان از طرف مسئوالن بدون پاسخ مانده است
برای شرکت در تجمع با ندای تاحق خود ( کشوری، لشگری و تامین اجتماعی)بازنشستگان 

 .ازپا نمی نشینیم، برای پیگیری مطالبات خود آماده می شوند/ نگیریم
  :مطالبات بازنشستگان

 ۳۱۵۵اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال - ۳
 بیمه کارآمد و درمان رایگان- ۰
بر صندوق های بازنشستگی توسط نمایندگان منتخب بازنشستگان و  نظارت مستقیم- ۱

 .برگشت اموال اختالس شده به صندوقها
 .آزادی معلمان در بند- ۰
 .پرداخت به موقع حقوق کلیه بازنشستگان سراسر کشور، حد اکثر تا پایان هر ماه- ۰
 .۷۵پرداخت پاداش پایان خدمت بازنشستگان  .۵
 

 ۳۱۷۹تیرماه  ۳۱وعده ما روز یکشنبه 
 صبح میدان بهارستان مقابل مجلس ۳۵ساعت 



 
 گروه اتحاد باز نشستگان

۷۹/۰/۰۰ 

 
  : صدای بازنشسته/  کی قرار است زندگی کنیم /فراخوان تجمع بازنشستگان -*
 

سال در شرایط جنگ و سازندگی و اصالحات و مهرورزی کار کردم که نه جان کندم  30
شه جز زندگی ما شده به امید دو روز خوش بعد از همی... مستاجری و بیماری و 

  .اما دریغ از یک روز خوش در دوره اعتدال. بازنشستگی
 

یک روز که یکی از دانش آموزانم از من در مورد ریشه ضرب المثل می پرسید برایش داشتم 
 وقتی"ریشه از این ستون به اون ستون را توضیح می دادم یکی از بچه های ته کالسی گفت 

 کدام فرجی؟ " کارد به استخوان رسیده
بعد یکی گفت این کارد از کجا اومده همان دانش آموز گفت از زندگی ما، وقتی بابات پول کرایه 

 .خونه نداره خودت پول دفتر و کتاب و مادرت پول خرید خونه یعنی کارد به استخوان رسیده
 

را گذاشت زندگی ما بازنشسته ها حاال زندگی ما شده همین قصه باید ریشه ضرب المثل ها 
سر  ربیعی#به پیش  نوبخت#اما منفی از این ستون به اون ستون فرجی نیست از پیش 

 اما چه کنیم؟. اندن است بقول معروف از اینا آبی برای ما گرم نمیشهدو
 

مگر چاره ای جز پیگیری کردن داریم؟ حاال که بازنشسته های فعال تجمع گذاشتند باید بریم و 
اونجا از حق خودمان دفاع کنیم دوره بازنشستگی هم در اعتراض و تجمع گذشت آخه کی 

 ؟می خواهیم دو روز زندگی کنیم کی
 

 فراخوان تجمع بازنشستگان 
 
 تجمع#
 مجلس_مقابل#

  تیر 31#یکشنبه#روز 
 صبح_52_ساعت#

 سیزدهمین لم ازادیخواه در مع ، ۹۰تیر ۷۷وز تاریخ محمود بهشتی لنگرودی امر -*
  :روز اعتصاب غذا در زندان اوین 

   

 : ادامه وضعیت اعتصاب غذای محمود بهشتی لنگرودی  درخبری گزارش  -*

tg://search_hashtag/?hashtag=%D9%86%D9%88%D8%A8%D8%AE%D8%AA
tg://search_hashtag/?hashtag=%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%B9%DB%8C
tg://search_hashtag/?hashtag=%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9
tg://search_hashtag/?hashtag=%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84_%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3
tg://search_hashtag/?hashtag=%DB%8C%DA%A9%D8%B4%D9%86%D8%A8%D9%87
tg://search_hashtag/?hashtag=31%D8%AA%DB%8C%D8%B1
tg://search_hashtag/?hashtag=31%D8%AA%DB%8C%D8%B1
tg://search_hashtag/?hashtag=%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA_10_%D8%B5%D8%A8%D8%AD


 

 .کیلوگرم کاهش وزن طی ده روز نخست اعتصاب غذا ۰/۰
 .یجه اعتصاب غذاهمینطور کاهش فشار خون و به سبب آن افزایش ضربان قلب در نت

 
#FreeBeheshti 

  :سروده ای از محمودبهشتی لنگرودی -*

 

 ما سر به نزد اهل ستم خم نکرده ایم
 کزبند شب رهیدن و رستن شعار نیست

 
 هرچند شوق پر زدن از این حصار هست

 تلیکن زبال بسته چنین انتظار نیس
 
 

tg://search_hashtag/?hashtag=FreeBeheshti

