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 !نو به نو  ، جمعه به جمعه

 و ستاندن وثیقه ها بازداشت ها :پیرامونامیر جواهری لنگرودی، : از هفته یادداشت
   !در ایرانبی آبی و خشکسالی و مهاجرت ها  -در ایران ادامه دارد

 !اندن وثیقه در ایران ادامه دارد تزندان و بازداشت و س
 

. می گردد بیانگر این است که بازداشت ها همچنان دنبال  خبرها هفته ،کارگری اخبار مندرج درمجله روزشمارپایه بر

، مدنی فعاالن ند ، وکال را در زندان نگه داشته اند ، فعالین کارگری و اندنزشناخته شده و آزادیخواه همچنان در معلمان 

بی حقوقی مطلق  بعبارتی .می برند و همواره به آنان تهاجم اند ماندهو دراویش را در زندان و دانشجویان ترقیخواه زنان 

یاسی و عدم توجه به وکالی آنها و تنگناهای فراوان برای مالقات ها همه و همه همچنان دنبال می نسبت به زندانیان س

سال  ٣محمدنجفی وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر، به خاطر افشا قتل وحید حیدری در بازداشتگاه اراک، به  .گردد 

 .ضربه شالق محکوم شد ۴٧زندان و 
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و برای در زندان نگه داشته او را اتهامات سنگین بار دیگر به شناخته شده نسرین ستوده را بازداشت و  همچنین وکیل

بعد سراغ همسرش رضا خندان . میلیون تومان وثیقه تراشیده اند که او نپذیرفت و به پای اعتصاب غذا رفت   ٧۷۷او

با  همچون خانم ستوده،نیز  رضا خندان. مجبور کردنده میلیون وثیق ٧۷۷بستند و به  ات ناروانیز اتهام ایشان مدند و بهآ

 . ت و حاضر به پرداخت وثیقه نشد و همچنان در بازداشت است احت هیچ جرمی را نپذیرفصر

اسماعیل عبدی و محمود . معلمان زندانی محمد حبیبی را بعد از مدت ها بالتکلیفی به زندان و حبس محکوم نمودند

 . در زندانند بهشتی لنگرودی نیز همچنان 

و برپایه نامه سرگشاده خانواده بهنام ابراهیم زاده طول هفته برپایه خبر مندرج در سطح شبکه مجازی در ،جدا از این

م داو را به خاطر یاری رسانی به مر.  نگه داشته اندفعال حقوق کودکان خیابانی را همچنان بالتکلیف در زندان به سر

ستگیر کردند و هیچ د و شد هاش به آن منطقه در امر کمک رسانی به مردم ؛ دزلزله زده کرمانشاه و آن سامان ، و آم

خالد حسینی عضو کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری و مظفر . خبر و نشانی از وضعیتیش نیست 

رزایی، ولی نصری، در کنار آنها علی می. صالح نیا عضو هیات مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران، بازداشت کردند 

هاجر سعیدی، حسین گویلی، حبیب کریمی و رضا امجدی که در مراسم گرامیداشت یاد جانباختگان آتش سوزی 

میلیون تومانی آزاد  ٣۷قرار کفالت  جنگلهای مریوان شرکت کرده بودند به اتهام اخالل در نظم، بازداشت و سپس با

 .شدند

. و او را در هواخوری زندان به دست عوامل خود زدند و مجروح ساختند به سراغ زندانی سیاسی سهیل عربی رفتند

تن اش را به رنجوری و بیماری   ،آرش صادقی را همچنان در شرایطی دست به اعتصاب غذای طوالنی مدت زده



ه این تومور ب .به کندروسارکم، تومور استخوانی بدخیم، مبتال شده استمتخصص پزشکان به تشخیص کشاند و امروز 

های گذشته نیز موجب ناراحتی و  وشتم در دوران بازجویی به وجود آمده و طی سال  های ناشی از ضرب دنبال شکستگی

 . نگهداری می گرددهمچنان بدور از بیمارستان در زندان زندانی یاد شده ، . درد برای این زندانی سیاسی شده است

به سه ماه حبس « شرکت در مراسم نوروز» ع غیرقانونی کیفری سنندج به اتهام تجم ۳۷٣خبات شکیبا در شعبه 

 .تعزیری یا پرداخت یک میلیون و پانصد هزار تومان جزای نقدی محکوم شد

رویا رفت تا هزینه سنگین آزادی و برابری خواهی را . با لبخندی بر لب رفت  یو سربلند یسرافراز با رویا صغیری 

ماه حبس،به جرم فریاد زدِن  ۳٣ادعا ولی باصالبت برای  انقالب تبریزی،بیدختر خیابان . در سیستم دیکتاتوری بدهد

 ... شد تبریز راهی زندان  آزادی

 . گلرخ دائمی ایرانی همسر آرش صادقی  و آتنا دائمی همچنان در زندانند 

مرداد به زن مسنی که در اعتراضات تهران بر اثر برخورد ماموران نقش زمین شده بود، ۳۳که در روز  یاسمن آریانی

 .کمک کرد، بازداشت شده و تاکنون در زندان قرچک قرچک بسر می برد

است که در زندان قرچک ورامین در مرداد ماه تهران  ۳۳ساله، یکی از معترضان بازداشت شده  ۳۷نیلوفر همافر، 

پریسارفیعی زنجانی فعال داشجویی دانشگاه تهران به اتهامات بی پایه تبانی اجتماعی و تبلیغ علیع .برد بالتکلیفی سر می

 .سال حبس تعزیری محکوم شده است  7نظام ئو اخالل در نظم عمومی به 

تهاجم افسار گسیخته ای را نسبت به آنان روا داشتند و بر دراویش زندانی همچنان مورد ضرب و شتم و قرار دادند و 

دراین میان بالتکلیفی و بی سرانجامی سه زندانی . کتک زدند و مشت و مال نمودندرا سرشان ریختند و حسابی آنان 

و  هند همزیر حکم بسر می بر انی که سال ها درزندانیمرادی حکم اعدام گرفته رامین حسین پناهی و لقمان و زانیار 

قید و شرط  آزادی بیستار، خواگری هفته ، درچهارچوب مسئولیت خویشمجله روزشمار کار !همه را نگران کرده است

  .آنان می باشدی زادآ یان دربند ونهمه زندا

 !  بی آبی و خشکسالی و مهاجرت ها در ایران

 

 

 
 

خانم ابتکار رئیس پیشین محیط زیست کشورو یکی از آنگاه که جوانان معترض اهوازی با حضور خود در برابر 

، نماد به نمایش بنوشیدخانم رئیس کمی و تنها کمی  از این آب مشاورین رئیس جمهور روحانی ، از او می خواهند؛ 

به  در قبال این آلودگی آب ، ! گذاشتن ، گندیده گی و تعفن آب مصرفی مردم آن خطه را به ُرخ خانم مشاور می کشانند

مورد بیماری  ٣۴که  :زاده رئیس مرکز بهداشت خوزستان گفت سلمان شکرهللا  » : کانال تگرامی هرانا آمده است 

» زاده با شاره به طغیان این بیماری گفت که  سلمان  «.سلیمان و ایذه مشاهده شده است جدهای مس هپاتیت آ در شهرستان

شود و زمانی که طغیان این بیماری در یک منطقه شهری رخ بدهد،  ویروس هپاتیت آ از آب و غذای آلوده منتقل می

بروز . ن آلودگی شبکه آب بوده استقطعا آلودگی آب مطرح است و علت بروز این تعداد موارد هپاتیت آ در مسجدسلیما

این گونه حوادث مرگبار بخش زیادی از خانواده ها را  .«هپاتیت آ در ایذه نیز به علت پایین بودن کیفیت آب بوده است

 !بغایت نگران کرده است

هفته   برپایه اخبار. در وارسی علت مهاجرت روستائیان و خانه بدوشی آنان باید به همین بحران آب اشاره داشت

نماینده زابل عمق . استان ایران هستند که بارندگی منفی دارند ۳۳هرمزگان، سیستان و بلوچستان و کرمان در صدر 

خشکسالی سیستان و بلوچستان را فراتر از یک زلزله خوانده و هالل احمر کمپین نذر آب در سیستان به راه انداخته 

tg://search_hashtag/?hashtag=%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D9%85%D9%86_%D8%A2%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86%DB%8C
tg://search_hashtag/?hashtag=%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D9%85%D9%86_%D8%A2%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86%DB%8C


ترین استان در سال آبی  بارش درصد، کم٧۷یران، هرمزگان با منفی طبق آخرین ارزیابی از وضعیت منابع آبی ا.است

 جاری است

روستا در سیستان و بلوچستان دچار کم آبی مفرط  ۷۴۴روستا از مجموع پنج هزار و  ۳۴در این میان سه هزار و 

لی های پی در پی حلقه چاهی که در محدوده آب روستایی استان است ، که به دلیل خشکسا۳۴۱از  بطوری که. هستند

 !بِویژه سال زراعی جاری وضعیت نرمالی ندارند و بقیه دچار تنش آبی هستند و خشکی بیداد می کند 

وضعیت آب : تهران ۳۷، شهرری منطقه تعفن آن در رنج انداین تنها اهواز و سیستان و بلوچستان نیست که از بی آبی و 

کم  درادامه مشکالت. های جسمانی برای مردم شده است ایجاد ناراحتیکشی با بوی بسیار بد و رنگ سفید که باعث  لوله

هزار نفر با  ٧با جمعیت بیش از شهراین : مدیر آب روستایی شهرستان لردگان گفت یوسف حسنی ، آبی و بحران آب ، 

کنند  زندگی میهزار نفر  ۳۶۷خانوار با جمعیتی حدود  ۳۷روستا باالی  ۳۱۷در این شهرستان  .شود تانکر آبرسانی می

 ۴۴: وی ادامه داد .شوند وده و با تانکر آبرسانی میروستای این شهرستان با بحران آب مواجه ب ۴۳درصد یعنی۳۴که

 .شوند بندی آبرسانی می آبی مواجه هستند که به صورت نوبت درصد روستاهای این منطقه نیز با تنش بی

حلقه چاه وجود  45در این منطقه . ون در منطقه خان میرزا وجود دارداکن بیشترین فقدان آب هم: عنوان کرد همین مسئول

های جاری کل  درصد از آب۱۱حسنی با اشاره به اینکه . حلقه از آنها خشک شده است۴۴داشت که در حال حاضر 

ن استان با درصد از روستاهای ای ۸۵متاسفانه با این وجود : کشور در استان چهارمحال و بختیاری وجود دارند، افزود

درصد با کاهش آب مواجهند و برای برطرف شدن این بحران تامین اعتبار از سوی دولت در نظر  ۴۴کمبود آب و 

مردم شهر کلمه دشتستان  با تجمع و بستن جاده با سنگهاى بزرگ و آتش زدن طی هفته گزارش شده  .گرفته شود

 . .ش گذاشتنداعتراضی بزرگی را به نمایالستیک در اعتراض به بی آبی 

نیم میلیون نفر مهاجرت را در سیستان و بلوچستان  آغاز » : تیتر خبرگزاری ها و روزنامه های مختلف با عنوان 

 . مجبور به بیان حقیقی انکار ناپذیر را بیان داشته اند، « اند کرده

ل در مجلس درباره شرایط سخت نماینده زاب : آمده است  ۳٣۴٧ شهریور ۳۴  چهارشنبه به نوشته روزنامه انتخاب در 

حبیب هللا دهمرده با اشاره . وبلوچستان و مهاجرت اجباری نیم میلیون نفر از ساکنان شمال استان هشدار داد شمال سیستان

است که زندگی مردم  هزار نفر جمعیت  ۷۷۷منطقه سیستان دارای : وبلوچستان گفت به شرایط بحرانی در منطقه سیستان

این کشاورزی و دامپروی بر رودخانه هنرمند استوار بود، . کشاورزی و دامپروری شکل گرفته است در آنجا براساس

منشأ اصلی . گونه که مصر بر اساس نیل شکل گرفت، سیستان نیز بر اساس هیرمند شکل گرفته است یعنی همان

دند و موانعی ایجاد کردند که فقط دو دهه اخیر سد و بندهای ایجاد کر -رودخانه هیرمند در افغانستان است و در یکی

طبق قرارداد بین ایران و . شدت کم شده است در پی این اقدام، حقابه و سهم ایران از آب به. خودشان از آب استفاده کنند

ها به این قرارداد نیز پایبند  افغانستان سهم ما از آب رودخانه هیرمند زیر یک میلیارد مترمکعب در سال است که افغان

ها کاهش  اند، در همین سال زراعی فقط دو درصد سهم آب ایران به منطقه سیستان رسیده است و بهانه افغان دهنبو

 .درصد سهم ایران کاهش یابد۴۱ای نبوده است که  در حالی که کاهش نزوالت آسمانی به اندازه. نزوالت آسمانی است

(۳) 

 : منبع 

 ٣۴٧۳ شهریور ۳۴  چهارشنبه  سایت انتخاب ، -( ۳)

http://www.tabnak.ir/fa/news/831234 

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

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

 . ران ، آنرا به شکل هفتگی انتشار خواهم دادمبارزات کارگ
مربوط  انیدمی تو برای ارسال اخبارتان با ایمیل زیر، شماره دستی  ام در کانال تلگرام و به آدرس فیس بوکم : توجه 

 . گردید

یر عالقه مندان به مباحث کارگری برای دست یابی به آرشیو روزشمار کارگری هفته ، می توانند به آرشیو های ز

 : مراجعه نمایند

  ۱۹۹۱آرشیو روزشمار کارگری هفته سال

drive-https://drive.google.com/drive/my 

  ۱۹۹۶آرشیو روزشمار کارگری هفته سال 



https://drive.google.com/drive/folders/0B6juDF5UZKNMMFRvdEZVMFpOQUk 

******* 
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 :روزشمار کارگری هفته 

پایان نمایش جان /آب رفته به چشمه علی بازنگشتدر گفتگو با مهر عنوان شد؛ -*
   گرفتن دوباره چشمه علی

https://www.mehrnews.com/news/4390002 
رئیس ، ل آبادی حسن خلی: آمده است 99شهریور  9به گزارش خبرگزاری دولتی مهر، در تاریخ 

 ۶در حال حاضر چشمه علی خشِک خشک است و : کمیته میراث شورای شهر تهران گفت
: با تاکید خشک شدن چشمه علی گفتوی  .درصد آبی که به آن بازگشته بود نیز خشک شد

متاسفانه مترو به وعده های خود برای بازگشت آب به چشمه علی عمل نکرد و در بازدیدی 
 .ه علی داشتیم مشاهده کردیم که این چشمه دوباره خشک شده استکه امروز از چشم

کارگاه مترو در این نقطه تعطیل شده و کانالها بدون آب بندی رها شده و برای : وی ادامه داد
به گفته خود مسئوالن مترو، ....همین دوباره این مشکل برای چشمه علی ایجاد شده است

و نیروهای انسانی مترو در این نقطه غرق آب شده  این چشمه آب داشت آنقدر که دستگاهها
موتور قوی استفاده کرده بودند تا آب چشمه علی از این کانال خارج و به آبهای  ۰۲بودندو آنها 

پس از فشارهای ما، عبور دستگاه حفاری مترو . سطحی رودخانه سرخه حصار منتقل شود
ند که آب به مترو برگشته اما همه آنها اقداماتی برای بازگشت آب انجام شد و ساز و دهل زد

همان یک مقدار آب نیز  ۶کمی آب برگشته بود که با تعطیل شدن کارگاههای خط . نمایش بود
در حال حاضر آب در کانالها به در . از سرچشمه رفت در حالی که باید کانالها آب بندی می شد

 .می رود و چشمه علی نیز خشک است

وصنعت مغان تا اثبات  ممانعت از واگذاری شرکت کشتاستاندار اردبیل تاکید کرد؛-*
 :اهلیت خریدار

 

 ،اکبر بهنام جو: آمده است 99شهریور  9اردبیل ، در تاریخ / به گزارش خبرگزاری دولتی مهر
تا زمان اثبات قطعی اهلیت، صالحیت، توان مالی و فنی خریدار : استاندار اردبیل گفت

 .اهیم کردمجموعه کشت و صنعت مغان از واگذاری آن ممانعت خو
وی ضمن تاکید بر .اهلیت خریدار شرکت کشت و صنعت مغان باید احراز شود: بیان داشتوی 

لزوم تمکین همه به قانون و سودمند بودن واگذاری کشت و صنعت به بخش خصوصی متذکر 
این شرکت یکی از بزرگترین بنگاه های اقتصادی بخش کشاورزی کشور بوده و باید : شد

استاندار اردبیل افزایش تعداد شاغالن این .به افزایش بهره وری آن شود واگذاری آن منجر
شرکت حداقل به پنج هزار نفر، صادرات محور شدن و تعهد برای نوسازی صنایع موجود و ایجاد 
صنایع تبدیلی و تکمیلی را از الزامات ضروری دانست که باید در قرارداد واگذاری این مجموعه 

 .فرد یا گروهی که باشد باید ملزم به انجام این موارد گرددذکر شود و خریدار هر 

 :آینده شغلی داروسازان جوان کشور در ابهامدر گفتگو با مهر عنوان شد؛ -*

https://www.mehrnews.com/news/4390049 
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عضو علیرضا شهریاری، : آمده است 99شهریور  9به گزارش خبرگزاری دولتی مهر ، در تاریخ 
امروز با بحران اشتغال داروسازان جوان در کشور : هیات مدیره انجمن داروسازان ایران، گفت

ت افرادی است روزهای دوم و پنجم شهریور، روز بزرگداش: اظهار داشتوی .مواجه هستیم
که در گذشته به مسلمان، ایرانیان و جهانیان خدمت کرده آند و ما این روزها تالش می کنیم با 

هزار داروساز در  ۰۲امروز نزدیک به : وی ادامه داد... .پاسداشت آنها از ایشان الگو بگیرم
تحصیل هزار دانشجوی داروسازی هم مشغول به  ۴۱کشور داریم و در عین حال، نزدیک به 

هستند ولی متاسفانه در این رابطه نیازسنجی انجام نشده بود و نتوانستیم برای آینده 
 .شغلی آن ها برنامه ریزی کنیم و امروز با بحران اشتغال داروسازان جوان مواجه هستیم

دانشکده داروسازی در کشور داریم و جالب اینجا  ۰۲امروز نزدیک به : شهریاری تصریح کرد
تقاضای جدید هم وجود دارد و اگر با این فرمان جلو برویم، در آینده نزدیک،  ۴۱است که 

سونامی فارغ التحصیالن و درخواست شغل در حوزه داروسازی، آنچنان تشدید خواهد شد که 
 ....فضای فکری و ذهنی این رشته را به طور کلی فرا خواهد گرفت

 :سنندج  فراخوان فعالین زیست محیطی و گروههای کوهنوردی -*

 
خاطره رفقای  نظر به اینکه فعالین زیست محیطی گروهای کوهنوردی جهت گرامیداشت یاد و

عزیزمان شریف باجور و سایر رفقایش اقدام به کوهپیمایی مشترک از پارک کودک به گویزه 
کویر نموده است ، حضور و مشارکت تک تک شما عزیزان می تواند مهر تاییدی دگر باره بر 

اندیشه های جانباختگان حادثه دلخراش آتش سوزی مریوان باشد،لذا بدینوسیله  ها و فعالیت
زیست محیطی جهت شرکت در این  از تمام مردم شریف سنندج ،حومه ،فعالین مدنی و

 .همایش کوهپیمایی دعوت به عمل می آوریم
 

 صبح پارک کودک  /ساعت /  ۶/۱//۴۱۱جمعه 
 وردىفعالین زیست محیطی و گروههای كوهن

  
 :در گرامی داشت یاد یاران در کردستان  -*

 

پیاده روی به سمت گویزه کویر در گرامی داشت جانباختگان محیط زیست با حضور مردم 
 برگزار شدو گروههای کوهنوردی سنندج و فعالین اجتماعی 

 /۱نهم شهریور 

 :مردم سنندج به پای یاد یاران جانباخته مریوان  -*



 

 .د جانباختگان آتش سوزی مریوان در سنندجگرامیداشت یا

امسال /های اقتصادی حمایت دولت از بنگاه:سرپرست وزارت تعاون اعالم کرد-*
 :شود هزار شغل ایجاد می ۰۵۹

https://www.mehrnews.com/news/4389831 
انوشیروان : آمده است 99شهریور  9نظرآباد ، در تاریخ /به گزارش خبرگزاری دولتی مهر

ای ه حمایت از بنگاه: سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت ،محسنی بندپی
هزار  ۱۵۲اقتصادی در دستور کار دولت است، و دولت متعهد شده در سال جاری بیش از 

وی در بخش دیگری با اشاره به وضعیت اشتغال در کشور و اینکه ساالنه ...  .شغل ایجاد کند
دولت متعهد شده است در سال جاری : شوند، گفت هزار نفر وارد بازار کار می ۲۲۲حدود 

محسنی بندپی با تأکید بر اینکه باید زمینه ماندگاری ....شغل ایجاد کندهزار  ۱۵۲بیش از 
 ۴۵۲شده زمینه اشتغال  های انجام ریزی طبق برنامه: روستاییان در روستاها فراهم شود، گفت

های اقتصادی که  وی با تأکید بر اینکه دولت برای بنگاه....شود هزار روستایی فراهم می
در این حوزه نیز : هایی را در نظر گرفته است، گفت ند، مشوقالتحصیالن را جذب کن فارغ
 ...هزار شغل ایجاد شود ۴۵۲تا  ۴۲۲شده  بینی پیش
 : از این آب بنوشید  کمیخانم رئیس کمی و تنها  -*

 
 

و یکی از محیط زیست کشورپیشین شاهکار اعتراضی جوانان اهواز به خانم ابتکار رئیس 
 .مشاورین رئیس جمهور روحانی 

 

 :اتحاد و همبستگی ما کارگران تنها تضمین پیروزی مبارزات هفت تپه است -*
 

هر دوره مصافهای پیشین . مبارزه کارگران هفت تپه سالهای طوالنی است که در جریان است
مین روز  ۴۵اعتصاب کارگران هفت تپه که اینک وارد . با چالشهای جدیدی همراه بوده است

ای حقوق عقب افتاده و دیگر مطالبات فوری بلکه اساسا مبارزه ای خود شده است، نه تنها بر
و تجزیه آن توسط کارفرمایان و دالالن و سودجویانی که  تپه است علیه خصوصی سازی هفت 

  .آماده اند زندگی هزاران کارگر زحمتکش و خانواده های آنها را به نابودی بکشانند
حمایت از این مبارزه توسط خانواده ها و مردم و حفظ اتحاد و همبستگی کارگران اعتصابی و 

نباید اجازه داد با . اهالی هفت تپه، شوش و کل منطقه و سراسر ایران اینک حیاتی است
. تهدید و احضار نمایندگان کارگران و با وعده های دروغین این مبارزه را به بن بست بکشانند

بل قبول برای کارگران پرداخت کامل حقوق و کارفرما و مقامات دولتی  بدانند که تنها پاسخ قا

https://www.mehrnews.com/news/4389831/%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DB%B9%DB%B5%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%BA%D9%84-%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
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https://www.mehrnews.com/news/4389831/%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DB%B9%DB%B5%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%BA%D9%84-%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF


مزایای آنها و توقف روند تجزیه کشت و صنعت هفت تپه و به تاراج بردن آن توسط بخش 
  .خصوصی است

شکی نباید داشت که تاراجی که در هفت تپه در جریان است با تایید و همراهی مسئولین 
ان هفت تپه نه تنها با کارفرما و در واقع کارگر. دولتی در سطوح مختلف صورت گرفته است

مدیریت و حراست شرکت بکه با فرماندار و استاندار و نیروهای انتظامی و امنیتی منطقه و 
صفی از ماموران نظام سرمایه داری در مقابل کارگران بی حقوق . حتی تهران درگیر هستند

تحاد، یگانگی و همبستگی در مقابل این صف ضدکارگری تنها میتوان با ا. هفت تپه ایستاده اند
در مقابل این صف سرمایه داران و زمین خواران و مدافعین آنها تنها می . کارگری مقاومت کرد

در . توانیم بر نیروی متحد خودمان و بر تشکالت مستقل و نمایندگان منتخبمان تکیه کنیم
اجازه . تکا کنیممقابل صف مدافعین کارفرما تنها میتوانیم به صف کارگران متحد و متشکل ا

در صفوف ما کارگران رخنه کنند، ما را خسته، . ندهیم عوامل کارفرما، عناصر دست نشانده 
کالفه و یا مرعوب کنند و به اتحاد و عزم ما برای نجات هفت تپه و برای آینده خودمان و 

اعتصاب از سندیکا و شورای نمایندگان منتخب کارگران در این . فرزندانمان ضربه وارد کنند
نتیجه فوری این . حمایت کنیم و یکپارچه تا دست یابی به مطالباتمان به این مبارزه ادامه دهیم

اعتصاب هر چه که باشد، یادمان نرود که با اتحاد و همدلی، تشکل مستقل و خرد جمعی قادر 
 .خواهیم شد به پیروزی نهایی دست یابیم

 زنده باد کارگران و زحمتکشان هفت تپه
 اد اتحاد و همبستگی ما کارگرانزنده ب

 .سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه/ /۴۱۱شهریور  ۱جمعه 

 :ندارند آب بلوچستان و سیستان روستای هزار سه -*
https://khabargar.co 

 

استان ایران هستند که بارندگی منفی  ۰۴هرمزگان، سیستان و بلوچستان و کرمان در صدر 
کسالی سیستان و بلوچستان را فراتر از یک زلزله خوانده و هالل نماینده زابل عمق خش. دارند

طبق آخرین ارزیابی از وضعیت منابع آبی .احمر کمپین نذر آب در سیستان به راه انداخته است
 ترین استان در سال آبی جاری است بارش درصد، کم۵/ایران، هرمزگان با منفی 

 :استخدامی های آزمون برگزاری از عسلویه کار جویای جوانان نگرانی -*

 

https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/663138-%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%B9%D8%B3%D9%84%D9%88%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D8%B0%D8%A8-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D9%85-%D9%81%D9%82%D8%B7-%DA%A9%DB%8C%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D8%B3%D9%86%D8%AC%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%AF


جمعی از جوانان جویای کار : آمده است  /۴۱۱در تاریخ دهم شهریوربه گزارش خبرنگار ایلنا، 
: گویند کنند و می های استخدامی ابراز نگرانی می در عسلویه و کنگان از برگزاری آزمون

به .ها جای ما را بگیرند و جذب شوند ی آزمون، باز هم غیربومینگرانیم که علیرغم برگزار
نشان در منطقه کنگان برگزار شد که  ی آنها، در روزهای گذشته آزمونی برای جذب آتش گفته
نمره آوردیم اما : گویند آنها می.شدگان این آزمون، برای جذب و استخدام فراخوانی نشدند قبول

ی کار در منطقه پارس جنوبی مدتهاست که خواستار در نظر جوانان جویا.....صدایمان نزدند
 .اند اند و در این زمینه یک کمپین هم تشکیل داده ها شده گرفته شدن ظرفیت برای جذب بومی

گرانی کارتن و شانه تخم مرغ کار دست مرغداران داد قیمت هر شانه تخم مرغ  -*
 :هزار تومان رسید ۶۱به 
 

متوسط هر شانه تخم مرغ   هم اکنون :مدیره اتحادیه مرغ تخم گذارناصر نبی پور، رئیس هیئت 
در روزهای اخیر انقالبی در مواد اولیه نظیر کارتن و .هزار تومان است ۴۶درب مرغداری تهران 

 ۴۲۲تا  ۶۲قیمت کارتن از هزار به سه هزار و شانه از  .شانه تخم مرغ به راه افتاده است
که مرغداران را به سبب کمیابی کارتن و شانه با مشکالت  تومان رسیده است ۱۱۲تومان به 

 .متعددی روبرو کرده است
 
 :کارخانه وضعیت به اعتراض در «پرس تولی» کارخانه کارگران تجمعادامه  -*

 

گروهی از کارگران کارخانه  : آمده است  /۴۱۱شهریور ۴۲در تاریخ  به گزارش خبرنگار ایلنا،
توجهی کارفرما به وضعیت  واقع در شهرک صنعتی البرز در اعتراض به آنچه بی  «ولی پرست»

خوانند، ابتدا مقابل ساختمان اداره کار و بعد مقابل فرمانداری  شغلی خود و کارخانه می
طبق ادعای کارگران؛ با افزایش مشکالت این .شهرستان البرز دست به اعتراض صنفی زدند

به مدت دو )با اعالم تعطیلی موقت کارخانه ( مرداد ماه /۰)از روز شنبه کارخانه، کارفرما 
کارگر این واحد تولیدی را به مرخصی اجباری فرستاده است و امروز شنبه  ۱۲۲، حدود (هفته

این کارگران که نگران امنیت شغلی خود .این تعطیالت برای یک هفته دیگر تمدید شده است
رسد  رداد کاری همه کارگران تا پایان شهریور ماه به اتمام میقرا: اند هستند، همچنین مدعی

این کارگران ....واین نگرانی وجود دارد که با اتمام قراردادها کارفرما نخواهد آنها را تمدید کند
مطالبات صنفی خود را با انتقال اجتماع خود به فرمانداری شهرستان البرز پیگیری  ما... :گفتند
 .کنند

نام شرکت مارون سازه پیمانکاری  .عسلویه.جندی شاپور  ۲جم پتروشیمی  -*
 جمشیدزاده..صالحی 

 
خدمت همه عزیزان عرض می کنم این پتروشیمی واین شرکت مایه ننگ جامعه گارگری می 

ولی این شرکت پایه حقوق  دارند روز مرخصی ۶روز کار و ۰۱عسلویه بیشتر شرکت ها .باشد 
 روز نزد خانوادش باشد  ۵یعنی گارگر حق دارد درماه .بنددروز می  ۰۵گارگر رابر مبنای 

سرویس های بدون کولر و بدون هیچ استانداردادی که حداقل گارگر ...امکانات سرویس دهی 
  .حفاظت جانی داشته باشد

که هر اتاق حمام جداگانه دارد .سه طبقه می باشد .واقع در نخل تقی خوابگاه خلیج .خوابگاه 
ومحل مناسبی هم از لحاظ نظافت وبهداشتی نیست هر .در یک اتاق کوچک نفر  ۲ولی هر 

 سه سالن هر طبقه اب وآشغال ریخته وپر از مگس وکثیفی 

https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/663130-%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%D8%A8%D9%87-%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AA%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%B1%D8%AE%D8%B5%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6


 ۴۰الی  ۴۲ساعت  ۲این هست حق گارگری که در طول روز بجای ..حال خودتان قضاوت کنید 
  .ساعت کار کرده وخسته وکوفته به محل استراحت برمی گردد

 بهنام.ه گارگر پروژ
 
 :های فشار قوی برق شورای هماهنگی اپراتورهای پست -*

 علنی صحن به را وزیر وضعیت، تبدیل عدم/شود حذف «زردها کاله» جذب   موانع

 کشاند مجلس

 

در جلسه  وزیر نیرو نتوانست  : آمده است  /۴۱۱شهریور ۴۲در تاریخ  به گزارش خبرنگار ایلنا،
درباره عدم ( نماینده تهران)در مجلس شورای اسالمی به سوال علیرضا محجوب  /۱مرداد  ۰۲

ای دهد که در نهایت  های برق پاسخ قانع کننده های قرارداد معین پست تبدیل وضعیت اپراتور
سوال برای طرح در صحن علنی مجلس شورای اسالمی، به هیئت رئیسه فرستاده 

های فشار قوی برق با ابراز خوشنودی از پیگیری  ی اپراتورهای پستشورای هماهنگ.شد
امیدواریم این اتفاق، به حذف موانع جذب اپراتورها : نمایندگان مجلس اظهار داشتند

های نمایندگان مجلس به نتیجه برسد و طرح  امیدواریم پیگیری: گویند این اپراتورها می.بیانجامد
های فشار قوی  تبدیل وضعیِت اپراتورهای پست.جرایی شودها سرگردانی، ا جذب بعد از مدت

برق در دوران وزیر قبل نیرو تصویب شد اما به دالیل متعدد و به بهانه نبودن چارت سازمانی 
  .است خالی، تاکنون اجرایی نشده

 های کشور تعطیل شدند درصد پیراهن دوزی ۰۹ -*
 ید پارچه، نخ ندارندها برای تول کارخانه:رئیس اتحادیه پیراهن دوزان 

درصد از  ۲/ بطوری که . کارخانجات نساجی را به حال خود رها کرده است, وزارت صنعت
صنعت به گونه ایی وضعیت . اند پیراهن دوزی تعطیل شده های تولیدی کشور در حوزه کارخانه

 است که هیچ راهی جز تعطیلی ندارد پریشان آشفته و

 :  یون در شهر مهرانتجمع چهار روزه رانندگان کام -*

 
 
روزه رانندگان کامیون در شهر مهران؛ رانندگان  ۱آغاز تجمع اعتراضی : شهریورماه ۴۲  تاریخ به 

 از تحویل بار خود به رانندگان عراقی خودداری کرد
 :اعتصاب کامیونداران در گرگان  -*

https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/663117-%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B9-%D8%AC%D8%B0%D8%A8-%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%87-%D8%B2%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D8%AD%D8%B0%D9%81-%D8%B4%D9%88%D8%AF-%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D8%AA%D8%A8%D8%AF%DB%8C%D9%84-%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%B5%D8%AD%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%86%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%86%D8%AF
https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/663117-%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B9-%D8%AC%D8%B0%D8%A8-%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%87-%D8%B2%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D8%AD%D8%B0%D9%81-%D8%B4%D9%88%D8%AF-%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D8%AA%D8%A8%D8%AF%DB%8C%D9%84-%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%B5%D8%AD%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%86%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%86%D8%AF


 
 

دنبال می  .مسیر اتوباناعتصاب رانندگان کامیون گرگان و مسدود کردن 99شهریور10به تاریخ 
   گردد

 
 :نتیجه ماند مذاکره برای پایان اعتراض بی/تجمع کارگران هفت تپه ادامه دارد -*

 
 

تشدید اعتراضات کارگری در   : آمده است  /۴۱۱شهریور ۴۲در تاریخ  به گزارش خبرنگار ایلنا،
ز اجتماع صنفی مجتمع هفت تپه در حالی ادامه دارد که طی چند روزی و همزمان با آغا

 .صورت جدی پیگیر مطالبات آنها نبوده است کارگران نیشکر هنوز هیچ مقام دولتی به
های مختلف  در بخش: گویند نفر برآورد شده است، می ۲۲/این کارگران که تعداد آنها تا 

تپه مشغول کارند و از تقریبا دو هفته پیش اعتراض  صنعتی و کشاورزی مجتمع نیشکر هفت
اند که تا امروز  د را نسبت به تاخیر در پرداخت شدن مطالبات مزدی خود از سر گرفتهصنفی خو

 .ادامه یافته است( شهریور ماه  ۴۲)شنبه 
برای خاتمه اعتراض دو ( شهریور ماه ۱جمعه )به ادعای این کارگران؛ از قرار معلوم روز گذشته 

انداری خوزستان و چند نفر از ای کارگران، کارفرما با همراهی معاون اقتصادی است هفته
کنند که مفاد این صورتجلسه و نیز نمایندگانی از کارگران  ای را تنظیم می کارگران صورتجلسه

در نتیجه کارگران خشمگین . گیرد که در جلسه حضور داشتند، مورد تایید معترضان قرار نمی
توجهی  نان با بیشان همچ شده و با همراهی دیگر کارگرانی که پرداخت مطالبان مزدی

 .اند کارفرما روبرو شده است، امروز شنبه؛ اعتراض صنفی خود را از سر گرفته
به گفته آنان؛ تشدید اعتراضات کارگری در حالی ادامه دارد که طی چند روزی و همزمان با 

صورت جدی  آغاز اجتماع صنفی کارگران مجتمع نیشکر هفت تپه هنوز هیچ مقام دولتی به
 .بات آنها نبوده استپیگیر مطال

کارگران معترض مجتمع نیشکر هفت تپه با بیان اینکه کارگران خواستار دریافت مطالبات صنفی 
کم سه ماه مطالبات مزدی عقب افتاده آنها پرداخت شود،  اگر دست: خود هستند، افزودند

 .دلیلی برای استمرار این اعتراض صنفی وجود ندارد
از کارگران روزمزدی با همراهی همکاران خود در این دوره از  نفر ۴۵۲۲در عین حال بیش از 

هایی که در حضور مسئوالن برای عقد قرارداد  اعتراضات مدعی هستند هنوز کارفرما به وعده
دلیل دیگر اعتراض کارگران مجتمع هفت تپه، مربوط به . بود، عمل نکرده است   دائم به آنها داده

و امالک کشاورزی و صنعتی ازسوی شرکای این مجتمع قوت گرفتن شائبه تقسیم اراضی 
 .است که موجب تشدید نگرانی کارگران شده است

 .حذف مزایای عرفی از دیگر دالیل اعتراض این دوره کارگران هفت تپه است: گویند آنان می
بیش از دوسال است که مالکیت مجتمع نیشکر هفت تپه : کنند آنها همچنین تاکید می



مزایای عرفی و قانونی کارگران را همانند سبد کاالی ماه رمضان و حق لباس پرداخت برخی 
 .را کم یا متوقف کرده است.. کار، لوازم تحریر مدرسه و غیره 

 
 آبرسانی سامانه هرگونه فاقد بلوچستان و سیستان روستای هزار سه از بیش -*

 :هستند

http://www.irna.ir/sb/fa/News/82997999 

 

: اصحاب رسانه اظهار داشت به گزارش ایرنا عبداالحد ریگی روز شنبه در نشست خبری با
روستا در سیستان و بلوچستان دچار کم آبی  492روستا از مجموع پنج هزار و  42سه هزار و 

 .هستند
روستای سیستان و بلوچستان از آب آشامیدنی  495هزار و  4همچنین : وی افزود
ب جدی آسی 99-99خشکسالی های پی در پی بویژه سال زراعی : وی بیان کرد....برخودارند

ریگی با اشاره به ...به منابع آبی در مناطق روستایی سیستان و بلوچستان وارد کرده است
حلقه  986حلقه چاه از مجموع 821: مشکالت کم آبی روستاهای سیستان و بلوچستان گفت

چاهی که در محدوه آب روستایی استان است به دلیل خشکسالی های پی در پی بویژه 
نرمالی ندارند و بقیه دچار تنش آبی هستند که رویکرد این نهاد  سال زراعی جاری وضعیت

 .احیای یا درصورت لزوم حفره چاه جدید در این بخش است

 : تهران در بیسیم تاکسی رانندگان تجمع -*

 

سیم  تجمع رانندگان تاکسی بی: آمده است  /۴۱۱شهریور ۴۲در تاریخ  در مندرج خبر برپایه
یکایک آنان صورت سیرانی در اعتراض به وضعیت اسفناک معیشتیتهران مقابل سازمان تاک

  .گرفت

: نماینده اهوازبررسی مشکالت گروه ملی فوالد اهواز؛؛  پروین محمدی: گزارش -*
نمایندگان شورای عالی کار را اصال : کارگران/مشکل اصلی بانک است

 روم اگر بعد از سه ماه مشکل حل نشد، می:مدیرعامل/شناسیم نمی
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https://www.jamaran.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%84%D9%88%DA%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-209/777032-%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D9%87-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%84%D9%88%DA%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%A7%D9%82%D8%AF-%D9%87%D8%B1%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A2%D8%A8%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF
https://www.jamaran.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%84%D9%88%DA%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-209/777032-%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D9%87-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%84%D9%88%DA%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%A7%D9%82%D8%AF-%D9%87%D8%B1%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A2%D8%A8%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF
https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/663077-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84-%D8%A7%D8%B5%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7-%D9%86%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%85-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%A7%DA%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D9%87-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84-%D8%AD%D9%84-%D9%86%D8%B4%D8%AF-%D9%85%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D9%85
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مشکالت گروه ملی فوالد » :   آمده است  /۴۱۱شهریور ۴۲به گزارش خبرنگار ایلنا، در تاریخ 

های شرکت بلوکه  ها؛ حساب تگیر و برای جبران اختالساز آنجا شروع شد که منصور آریا دس
در این مدت شرکت روز . ماند کرد و تمام درآمد شرکت در حسابش می کارخانه تولید می. شد

برای همین دیگر توان پرداخت حقوق . هایش باال گرفت به روز بیشتر زمین خورد و بدهی
این . «بود، از جیب کارگر پرداخت شددر حقیقت تاوان اختالسی که شده . کارگران را نداشت

شهریور ماه مواد اولیه دوباره به خطوط تولیدشان سرازیر /را کارگران گروه ملی فوالد که عصر 
 .گویند شده است، می

سال پول گروه ملی را بدون سودش به بانک ملی پس دادند، ۱وقتی بعد  :گویند کارگران می
این شد که گروه ملی . کرد شده بود و درصدی کار میدیگر گروه ملی ده برابر آن پول مقروض 

هم شرکتی که از لحاظ  آن. زیربار قرض رفت تا جایی که دیگر توان کمر راست کردن نداشت
کنند،  تمام کسانی که با فوالد کار می»: گوید یکی از کارگران می. محصول در خاورمیانه تک بود

بعد از زمین . ند است و از قِبَل برندش درآمد دارددانند که گروه ملی که تمام محصوالتش بِر می
های کوچک با دزدیدن برند گروه ملی محصوالتشان را در  خوردن گروه ملی بسیاری از کارخانه

میلیارد تومان هزینه  ۵۲هایی که گروه ملی نیاز داشت  ها قطعه در آن زمان. بازار آزاد فروختند
تر  های کوچک االن شرکت. کمتری آن را ساختند کارگران گروه ملی با هزینه خیلی. داشت

اگر گروه ملی شروع به . اندازی می کنند های خود را راه برند و شرکت کارگران گروه ملی را می
شان بسیار کم  های کوچک فروش کار کند به خاطر خروجی باالیی که دارد، آن شرکت

 ...«.شود می

  :صدور حکم جلب برای علیرضا ثقفی -*
 

: آمده است  99در تاریخ دهم شهریور  كانون مدافعان حقوق كارگرشته کانال تلگرامی ؛ به نو
ساعتی پیش ماموران دادستانی اوین با حکم جلب صادر شده توسط قاضی پیر عباسی و 

. همچنین حکم ورود به منزل برای جلب او به منزل مسکونی محسن ثقفی مراجعه کردند 
فتیش آن صورت جلسه ای نیز تنظیم کرده و از محسن ثقفی ماموران با ورود به منزل و ت

علیرضا ثقفی در مراسم . آنان اصرار بر معرفی و مراجعه به زندان اوین داشتند . امضاءگرفتند 
در پارک الله دستگیر و سپس به سه سال زندان محکوم شد که تا کنون  8611اول ماه مه 

 برای اجرای حکم مراجعه نکرده است
@kanoonmodafean 

 :استیضاح بطحایی منتفی شد ؛به نوشته اخبار فرهنگیان -*
 

با پس گرفتن امضای نمایندگان مجلس، استیضاح بطحایی وزیر آموزش و پرورش از حد نصاب 
 پانا/افتاد و از دستور کار سه شنبه خارج شد

 
 :کانال معلمان خبر می دهد  -*

https://web.telegram.org/#/im?p=%40kanoonmodafean


 
 

طرح استخدامی معلمین حق التدریس و آموزشیاران نهضت به دلیل بارمالی توسط شورای 
 .نگهبان رد شد و جهت اصالح به مجلس برگشت

 
 :آرش صادقی نیاز فوری به عمل جراحی دارد -*

 
انی بدخیم، مبتال پزشکان متخصص تأیید کردند که آرش صادقی به کندروسارکم، تومور استخو

 .شده است
پزشک متخصص تأکید کرده است که آرش صادقی باید در اسرع وقت در بیمارستان تحت عمل 

 .جراحی قرار گیرد
های پیش از عمل به  مقرر شده است که این زندانی سیاسی هفته آینده برای آزمایش

 .بیمارستان منتقل شود
وشتم در دوران بازجویی به وجود آمده و طی  های ناشی از ضرب این تومور به دنبال شکستگی

 .های گذشته نیز موجب ناراحتی و درد برای این زندانی سیاسی شده است سال
 
 قانون اجرای بر بازنشستگان درخواستای خطاب به مجلس مطرح شد؛ در نامه -*

 :پلکانی روش به حقوق سازی همسان از نارضایتی/کشوری خدمات مدیریت
 

 
جمعی از بازنشستگان : آمده است  /۴۱۱شهریور ۴۲به گزارش خبرنگار ایلنا، در تاریخ 

ای خطاب به نمایندگان مجلس خواستار اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری  کشوری در نامه
 .شدند ۴۱۲۱مصوب سال 

در این نامه که به صورت یک کمپین در فضای مجازی توسط تعداد زیادی از بازنشسته کشوری 
اعتراضات مکرر در سالهای گذشته نسبت ها و  با توجه به درخواست: ؛ آمده است امضا شده

که موجب اختالف حقوق  ۴۱۲۶به عدم اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 
بازنشستگان سنوات مختلف نسبت به یکدیگر و دیگر شاغلین و باعث تبعیض شدید شده 

است و با تجمع در مقابل نهادهای ذیربط از قبیل نهاد ریاست جمهوری، مجلس شورای 

https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/663296-%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%B6%D8%A7%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%87%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D9%BE%D9%84%DA%A9%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/663296-%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%B6%D8%A7%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%87%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D9%BE%D9%84%DA%A9%D8%A7%D9%86%DB%8C


می، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامه و بودجه از طریق مکاتبه، دیدار و اسال
رایزنی با تعدادی از دولتمردان و اکثریت قریب به اتفاق نمایندگان مجلس و عدم نتیجه گیری و 

پاسخگویی مناسب توسط مشار الیهم به این اعتراضات، بدینوسیله نارضایتی شدید خود را 
تفاوتی و عدم پاسخگویی و پیگیری مشکالت معیشتی و درمانی بازنشستگان  ه بینسبت ب

در ادامه این نامه آمده است؛ از شما نمایندگان ملّت انتظار داریم که به ....داریم اعالم می
وظیفه قانونی خویش عمل نمایید و در انتخاب وزیر جدید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، 

میلیون  ۶)های به حق ما که شامل حقوق طبق خط فقر  ر قبال خواستهموضع ایشان را د
، خدمات بیمه درمانی کامل و کارآمد است را به صورت شفاف جویا و مالک رای اعتماد (تومان

قانون اساسی جمهوری  /۰در غیر اینصورت ما بازنشستگان از اصل . خود محسوب نمایید
د استفاده نموده و تجمع در مقابل کلیه نهادهایی اسالمی ایران برای احیای حق قانونی خو

که تاکنون نسبت به تضییع حقوق قانونی مغفول ما اقدامی بعمل نیاورده و سکوت اختیار 
 .اند، استفاده خواهیم نمود کرده

 : وضعیت بد آب لوله کشی در کرج  -*
 

 
 

سفید که باعث ایجاد کشی با بوی بسیار بد و رنگ  وضعیت آب لوله: تهران ۰۲شهرری منطقه 
 .های جسمانی برای مردم شده است ناراحتی

 خدمات گذاری تعرفه قانون اجرای ی مطالبه /پرستاران ماهانه توئیتری   توفان   -*
 :دارد ادامه پرستاری

 

توفان توئیتری پرستاران با :  آمده است /۴۱۱شهریور ۴۲به گزارش خبرنگار ایلنا، در تاریخ 
پرستاران کشور،  .گذاری خدمات پرستاری ادامه دارد هدف درخواست اجرای قانوِن تعرفه

خواهند که  اندازی یک توفان در توئیتر از مسئوالن می هشتم و بیست و هفتم هر ماه، با راه
 گذاری تعرفه قانون اجرای: قبیلاز هایی آنها با هشتگ .گذاری را اجرایی کنند قانون تعرفه

 اجرای با مردم حق احقاق و ها بیمه و مردم نفع به گذاری تعرفه، پرستاری خدمات
 .کنند ، توجه مسئوالن را به ناکام ماندِن مطالبات صنفی خود جلب میگذاری تعرفه قانون

ن بدون اند که تاکنو هایی نیز انجام داده ها و رایزنی نگاری پرستاران کشور در این زمینه نامه
 .است نتیجه مانده

 :مرکزی بانک برابر در دانشجویان تجمع -*

https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/663311-%D8%AA%D9%88%D9%81%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%88%D8%A6%DB%8C%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%81%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF
https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/663311-%D8%AA%D9%88%D9%81%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%88%D8%A6%DB%8C%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%81%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF


  
تجمع دانشجویان مقابل بانک مرکزی  :آمده است  /۴۱۱شهریور ۴۲در تاریخ برپایه خبر مندرج 

  .صورت گرفت در اعتراض به گرانی آزمون آیلتس و حذف ارز دانشجویی دولتی

 :است تهران متوجه تومانی میلیون پنج فقر خط:واعظ مهدوی مطرح کرد -*

محمدرضا واعظ مهدوی : آمده است  /۴۱۱شهریور ۴۲به گزارش خبرنگار ایلنا، در تاریخ 
در نشست افتتاح برخی از ( مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر)

های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خصوص خط فقر پنج  های زیرمجموعه ها و برنامه پروژه
براساس چارچوب . تعاریف متعددی در مورد خط فقر وجود دارد: میلیون تومان در ایران، گفت

 خط فقر شدید: برنامه عمران سازمان ملل متحد، سه نوع خط فقر تبیین شده است
(Extreme Poverty Line)خط فقر مطلق ، (Absolute Poverty Line) و خط فقر نسبی 
(Relative Poverty Line).خط فقر برای کسی که در تهران است با فردی که در : وی تاکید کرد

بهره  برای فردی که مسکن دارد با کسی که از مسکن بی. یک روستا است، متفاوت است
اش  اش معلول دارد با کسی که در خانواده دهبرای فردی که در خانوا. نیست، متفاوت است

پنج )بنابراین عددی که برای آن . ای را ندارد متفاوت است و بسیاری موارد دیگر چنین مساله
 .شود محتمال میانگین است و برای احتماال تهران مطرح شده است گفته می( میلیون تومان

 :ادامه اعتصاب کارگران پتروشیمی فارابی ماهدشت -*

 

ادامه اعتصاب کارگران : آمده است /۱شهریور۴۴  یکشنبه تاریخ در مندرج خبر برپایه
همچنان حاکم پتروشیمی فارابی ماهدشت در اعتراض به سیاستهای غارتگرانه کارگزاران 

 .دنبال می گردد

 :رانندگان کامیون در پایانه زنجان در اعتصابند -*

https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/663374-%D8%AE%D8%B7-%D9%81%D9%82%D8%B1-%D9%BE%D9%86%D8%AC-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/663374-%D8%AE%D8%B7-%D9%81%D9%82%D8%B1-%D9%BE%D9%86%D8%AC-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA


 
اعتصاب رانندگان کامیون در : آمده است /۱هریورش۴۴  یکشنبه تاریخ در مندرج خبر برپایه 

 .همچنان دنبال گردید پایانه زنجان علیرغم دخالت لباس شخصیها

 :مریوان در مین انفجار اثر در کشاورز یک پای قطع -*

 

( نهم شهریور ماه)روز جمعه  : آمده است  /۴۱۱شهریور ۴۴به گزارش خبرنگار ایلنا، در تاریخ 
این بار کشاورزی در مریوان پای خود را بر اثر انفجار از دست . باز هم انفجار مین قربانی گرفت

ناحیه مچ پا دچار قطع شدگی شده، که از  « مهدی خوگر»ساله به نام  25این کشاورز .داد
او در حین کار روی مزرعه کشاورزی خود بود که .هم اکنون در بیمارستان مریوان بستری است

های باقی مانده از زمان جنگ  انفجار مین.ناگهان با یک مین برخورد کرد و دچار حادثه شد
نطقه غرب کشور تحمیلی تا کنون منجر به مصدومیت کولبران و کشاورزان بسیاری در م

 .است شده

 :مردم درب شورای شهر زابل را گ ل گرفتند -*

 
فرماندار »: محمد بلوچ زهی بخشدار مرکزی نیک شهر در حساب توییتری خود نوشت

شهرستان زابل در یک اقدام تحسین برانگیز مجوز تجمع مردمی پیرامون اتهامات مالی شهردار 
نیز در این تجمع با گل گرفتن درب شورای شهر زابل مردم زابل . و شورای شهر را صادر کرد
پیش تر شهردار و تنی چند از شورای شهر زابل به اتهام اختالس . خواستار انحالل آن شدند

 «.اند بازداشت شده

https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/663570-%D9%82%D8%B7%D8%B9-%D9%BE%D8%A7%DB%8C-%DB%8C%DA%A9-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%AB%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%AC%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86


 :منجیل در ارتفاع از سقوط اثر لودربر راننده یک مرگ -*

 

روز گذشته یک راننده لودر که : آمده است  /۴۱۱شهریور ۴۴به گزارش خبرنگار ایلنا، در تاریخ 
کرد و جان خود  در حال اجرای عملیات راهسازی در محدوده زندان منجیل بود، به پایین سقوط

ماموران انتظامی پس از حضور در محل، پیکر این راننده لودر را به عوامل .را از دست داد
 .پزشکی قانونی تحویل دادند

حلقه 24خشک شدن / با تانکر « کلگه سردشت »  هزار نفری 7رسانی شهر  ب آ -*

 :چاه در خان میرزا

  

شهر کلگه سردشت لردگان با : گفت مدیر آب روستایی شهرستان لردگان،یوسف حسنی 
درباره بحران آب در لردگان و : وی گفت .شود هزار نفر با تانکر آبرسانی می 9جمعیت بیش از 

در : درصد جمعیت روستایی استان در شهرستان لردگان هستند، گفت 29با اشاره به اینکه 
کنند که  نفر زندگی می هزار 895خانوار با جمعیتی حدود  45روستا باالی  414این شهرستان 

وده و با تانکر آبرسانی روستای این شهرستان با بحران آب مواجه ب 28درصد یعنی 82
آبی مواجه هستند که  درصد روستاهای این منطقه نیز با تنش بی 22: وی ادامه داد .شوند می

 .شوند بندی آبرسانی می به صورت نوبت

در این منطقه . ن در منطقه خان میرزا وجود دارداکنو بیشترین فقدان آب هم: حسنی عنوان کرد
تداوم . حلقه از آنها خشک شده است 24حلقه چاه وجود داشت که در حال حاضر  42

ها، کاهش بارندگی طی سال جاری باعث بحران بی آبی در این منطقه شده  خشکسالی
دارد که برای  در اطراف شهرستان لردگان چهار تا پنج رودخانه وجود: وی ادامه داد .است

ها از آنها باید استفاده کرد و از منابع آب زیرزمینی تا جایی که امکان  تامین آب منطقه و پروژه
 .دارد نباید استفاده شود چراکه باعث خشک شدن بیشتر این منابع زیر زمینی می شود

ختیاری های جاری کل کشور در استان چهارمحال و ب درصد از آب 88حسنی با اشاره به اینکه 
 22درصد از روستاهای این استان با کمبود آب و  41متاسفانه با این وجود : وجود دارند، افزود

درصد با کاهش آب مواجهند و برای برطرف شدن این بحران تامین اعتبار از سوی دولت در نظر 
 .گرفته شود

 
 در حاشیه تعطیلی شرکت رنگریز مطرح شد؛ -*

 کارخانه تعطیلی از گزارشی :کار اداره/است تعطیل موقتا کارخانه :مدیرعامل
 ایم نکرده دریافت

مدیرعامل )بطحایی هادی : آمده است  /۴۱۱شهریور ۴۴به گزارش خبرنگار ایلنا، در تاریخ 
وگو با خبرنگار ایلنا، با اعالم تعطیلی موقت این کارخانه در رباط کریم  در گفت( شرکت رنگریز

https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/663593-%D9%85%D8%B1%DA%AF-%DB%8C%DA%A9-%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%84%D9%88%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D8%AB%D8%B1-%D8%B3%D9%82%D9%88%D8%B7-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%AC%DB%8C%D9%84
https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/663440-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%85%D9%88%D9%82%D8%AA%D8%A7-%D8%AA%D8%B9%D8%B7%DB%8C%D9%84-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%B9%D8%B7%DB%8C%D9%84%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA-%D9%86%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D9%85
https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/663440-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%85%D9%88%D9%82%D8%AA%D8%A7-%D8%AA%D8%B9%D8%B7%DB%8C%D9%84-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%B9%D8%B7%DB%8C%D9%84%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA-%D9%86%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D9%85


. ی افزایش نرخ نداده است به ما اجازه ۱۰سازمان حمایت از تولیدکنندگان از سال : تهران گفت
ماه گذشته  ۶ی از شود و از طرف هزار تومان برای تولیدکننده تمام می۴۲رنگ در حال حاضر 

او .تولید ما با ضرر بوده است که در نهایت ناچار به تعطیلی موقت واحد تولیدی خود شدیم
های ما را سازمان حمایت از مصرف کنندگان  قیمت: ی تغییر نکردن قیمت رنگ گفت درباره

زار ه۴۶تومان است را حتی  ۲/۵هزار و  ۴۲کند و در حال حاضر اگر قیمت فعلی که  تعیین می
  ها با افزایش قیمت: او در ادامه تاکید کرد....کند تومان اعالم کنند، برای تولیدکننده صرف نمی

کنند، مجبورند  افتد این است که افراد باشرافتی مثل من که تقلب نمی اتفاقی که می
آب  های دیگر یا در رنگ ها یا تولیدکننده ی خود را تعطیل کنند؛ اما بعضی از کارخانه کارخانه

توانم  ام نمی های کاری به علت سیاست: گفتاو  .آوردند کنند یا وزنش را پایین می قاطی می
                      .از تعداد کارگرانم اطالعی دهم

 :سلیمان و ایذه در مسجد  Aمورد بیماری هپاتیت ۴۳آلودگی آب در خوزستان؛  -*  
 

مورد  ۱۱مرکز بهداشت خوزستان گفت که زاده رئیس  سلمان شکرهللا  –خبرگزاری هرانا 
زاده  سلمان . سلیمان و ایذه مشاهده شده است های مسجد بیماری هپاتیت آ در شهرستان

شود و  ویروس هپاتیت آ از آب و غذای آلوده منتقل می“با شاره به طغیان این بیماری گفت که 
لودگی آب مطرح است و زمانی که طغیان این بیماری در یک منطقه شهری رخ بدهد، قطعا آ

بروز . علت بروز این تعداد موارد هپاتیت آ در مسجدسلیمان آلودگی شبکه آب بوده است
 .”هپاتیت آ در ایذه نیز به علت پایین بودن کیفیت آب بوده است

 hranews@کانال خبرگزاری هرانا 

 ها؛ آرتی ی متصدیان بی زگار پرغصهرو -*
 بخورم هم کتک اگر/شوم می جریمه تومان هزار ۵۹ نزند، کارت که مسافری هر

 شوم دور ایستگاه از نباید

 

های  متصدی کارت بلیت : ست آمده ا /۴۱۱شهریور ۴۴به گزارش خبرنگار ایلنا، در تاریخ 
جمعه است و تعداد . شود بدون کارت زدن بروی آرتی جلویم را گرفته است که خانم نمی بی
زدم اما متصدی  شدم؛ قطعا کارت می اگر در ایستگاه پیاده می. ام کالفه شده. ها کم آرتی بی

. را حساب کنم خواهم پولش می. کنم کارتم را پیدا نمی. دهد ایستگاه حرفم را گوش نمی
ی  باالخره در کوله رود و من که تازه کارت را  آرتی می بی. عصبانی شدم .کند قبول نمی

توانم تا اتوبوس بعدی اینجا بنشینم؟ سری تکان  می: گویم می  ام، همیشه شلوغم پیدا کرده
 آرتی بعدی نیم گوید بی کنم و نمایشگری که می به ساعت نگاه می. دهد که بفرمایید می

من . از من عصبانی نباش: گوید خواهم از ایستگاه خارج شوم که می می. آید ساعت دیگر می
های  اما او به حرف. تواند آزاردهنده باشد گویم چقدر این جمله می در دلم می. مامورم و معذور

آرتی گشت نامحسوس دارند، هر یک  های بی ایستگاه: گوید کند و می اعتنایی نمی  ذهن من
هزار تومان کم  ۵۲آرتی شود؛ اگر مامور ببیند از جیب ما  ه بدون کارت زدن سوار بینفری ک

آرتی  های بلیط بی متصدی کارت" حبیب"  ....شود شود و به عنوان جریمه پرداخت می می
ابروهایش را درهم کشیده تا نور آفتاب در . ی دیپلم برق است ساله۰۴جوان  او. است

من جلوی  .خواهند سریع بروند و سوار اتوبوس شوند ن میمسافرا: گوید می. چشمش نزد
آفتاب مغزم را . من هم آدمم. هستم که غرها و عصبانیتشان را رویم خالی کنند شان چشم

آن . شود هایی دعوا می یک وقت. دهم گاهی من هم جواب می. شوم کند؛ کالفه می داغ می
کند و  مد مسافرها حرفهایش را قطع میبین رفت و آ.... شویم وقت من یا امثال من بیکار می
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جالب اینجاست که من اصال : گوید روند، می مسافرها که می. هاست تماما حواسش به آن
من . در باجه اصلی با ما قرارداد بستند و دو میلیون سفته گرفتند. شناسم کارم را نمی صاحب

حبیب  .امضا کردم و تمامفقط یک قرارداد بستم و . حتی یک نسخه از قراردادم را هم ندارم
کارم و بازرس  اگه واقعا خبرنگاری به مردم بگو من که زورم به صاحب: گوید آخرش می

به خدا من هیچ . نکنند و کارت بزنند رسه؛ حداقل مردم وقتی میان با من بحث ش نمی مخفی
 .ام کاره

 
ه فعال حقوق کودک به هم  نامه سرگشاده خانواده بهنام ابراهیم زاده، -*

 :تشکلهای کارگری، مدافع حقوق کودک و مدافع انسانیت

  
و بی خبری ازایشان ( بهنام ابراهیم زاده)روز ازباز داشت فعال کارگری  ۰۲با نزدیک شدن 

 .خانواده اش درخواستی مبنی بر حمایت همه جانبه از فرزندشان را منتشر کردند
مرداد دستگیر و به اداره اطالعات  /۰ه از روز ابراهیم زاد( اسد)همانطور که اطالع دارید، بهنام 

کرمانشاه انتقال پیدا کرده است، بدون اینکه ما خانواده وی از وضعیت و مکان او اطالعی 
بهنام همیشه مدافع کارگر، . بهنام جرمی نکرده است، جز دفاع از انسانیت. داشته باشیم

ر دفاع از همین اهدافش هفت سال به خاط. مدافع کودکان و مدافع حقوق انسانها بوده است
که آزاد شده است، همواره مشغول کمک به همنوعان و کودکان  را در زندان گذراند و از وقتی 

ما خانواده بهنام ابراهیم زاده خواهان آزادی بی . زلزله زده در کرمانشاه وسرپل بوده است
ما از همگان . هستیم ما به شدت نگران وضعیت بهنام و سالمتی او. قیدوشرط او هستیم 

بهنام باید فورا آزاد . به دستگیری او اعتراض کنند. میخواهیم که در دفاع از بهنام کنار ما باشند
 .شود

زبیده حاجی زاده، نیما ابراهیم زاده، عیسی ابراهیم زاده ، موسی ابراهیم زاده، 
براهیم زاده، لقمان ابراهیم زاده، صدیق ابراهیم زاده ، جعفرابراهیم زاده، عصمت ا

 https://t.me/komite_p/رحمان ابراهیم زاده ، مادر عایشه مدرسی پدر
 زاده زاده، فرزند کارگر معترض زندانی بهنام ابراهیم رنجنامه نیما ابراهیم -*

 .برد التکلیفی به سر میزاده، فعال کارگری، در بازداشت و ب بهنام ابراهیم

 
زاده، زندانی سیاسی سابق و فعال کارگری کماکان در وضعیت بالتکلیف و   بهنام ابراهیم

مردادماه توسط  ۰۶وی روز . خبری در بازداشتگاه اطالعات سپاه در کرمانشاه است بی
 .نیروهای امنیتی در اطراف کرمانشاه بازداشت شده است

زاده تاکنون هیچ تماسی با  آقای ابراهیم»: زاده گفت بهنام ابراهیمیک منبع نزدیک به خانواده 
 «.برند سر می  خبری و نگرانی از سرنوشت او به ها در بی خانواده خود نداشته و آن

ای خطاب  در همین رابطه، روز جمعه، مایک پالک، دبیر کل اتحادیه پست کانادا، با ارسال نامه
 .ابراهیم زاده را محکوم و خواستار آزادی فوری وی شد به مقامات ایرانی، دستگیری آقای

زده آن  رسانی به مردم زلزله زاده در اطراف کرمانشاه درحالی که برای کمک آقای ابراهیم

tg://resolve/?domain=komite_p


مردادماه توسط نیروهای امنیتی کرمانشاه بازداشت شده  ۰۶مناطق رفته بود، روز جمعه 
اند، با این حال کماکان از  شت وی مطلع شدهخبری از بازدا روز بی ۱است و خانواده وی پس از 

فرزند این فعال کارگری، نیما، مبتال به بیماری . دلیل بازداشت ایشان اطالعی در دست نیست
 .سرطان خون است و به حضور پدر نیاز دارد

 زاده زاده، فرزند کارگر معترض زندانی بهنام ابراهیم رنجنامه نیما ابراهیم
 یاز داردفرزندم به حضور پدرش ن
https://t.me/komite_p 

 :های کارگری ی پیگیری ایجاد تشکل کمیته -*

 

 ..هنام ابراهیم زاده به فوریت باید آزاد گرددب

 :دادند پیگیری قول مسئوالن/قزوین در پرس تولی کارگران روزه یک اعتراض پایان -*

 

منابع خبری کارگری در واحد : آمده است  /۴۱۱شهریور ۴۴به گزارش خبرنگار ایلنا، در تاریخ 
تولیدکننده محصوالت شوینده و بهداشتی واقع در شهرک صنعتی البرز در استان قزوین گزارش 

در واکنش به بالتکلیفی و مشکالتی که ( شهریور ماه ۴۲شنبه، )معترضان روز گذشته : کردند
گفته .اند، تجمع کرده بودند های مکرر محل کار خود به آن دچار شده در نتیجه تعطیلی

نهایت حوالی   صبح روز گذشته آغاز شد و در  ۱شود؛ این تجمع اعتراضی حوالی ساعت  می
کارگران ه گفته ب.عصر با وعده مسئوالن فرمانداری شهرستان البرز خاتمه یافت /۴ساعت 

، مسئوالن ارشد فرمانداری البرز با گوش دادن به سخنان و مشکالت آنان، وعده اجتماع کننده 
خواسته ما بازگشت : آنها تصریح کردند .های کارگران را تا چند روز آینده دادند پیگیری خواسته

تقاد داریم این واحد به کار و فراهم کردن تهیه مواد اولیه برای ازسرگیری تولید است چراکه اع
 .تولیدی هیچ مشکلی در زمینه تولید و فروش محصوالت خود ندارد

محمد حبیبی، معلم دربند  :های کارگری ی پیگیری ایجاد تشکل کمیتهبه گزارش ؛  -*
 به زندان اوین منتقل شد
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ه محمد حبیبی، فعال صنفی و عضو هیئت مدیره کانون صنفی معلمان استان تهران روز دوشنب
این انتقال در حالی . شهریورماه از زندان تهران بزرگ به قرنطینه زندان اوین منتقل شد ۴۰

شهریورماه به دلیل وخامت وضعیت عمومی  ۵صورت می گیرد که آقای حبیبی پیشتر در تاریخ 
به بیمارستان منتقل شده بود و به دلیل عدم رسیدگی کافی پزشکی انتظار میرفت مقامات 

 .زام او به مرخصی پزشکی موافقت کنندقضایی با اع
محمد حبیبی، فعال صنفی و عضو هیئت مدیره کانون صنفی معلمان استان تهران روز دوشنبه 

گفتنی است پیش از  ....شهریورماه از زندان تهران بزرگ به قرنطینه زندان اوین منتقل شد ۴۰
های صنفی و  نگی تشکلهای کارگری، شورای هماه المللی اتحادیه این کنفدراسیون بین

التحصیالن معلم  تن از معلمان و فعاالن مدنی و بیش از یکصد تن از فارغ ۶۵۲۲فرهنگیان ایران، 
های سرگشاده و صدور بیانیه خواستار آزادی فوری و  دانشگاه شهید رجایی یا نگارش نامه

 .رسیدگی به وضعیت محمد حبیبی شده بودند
https://t.me/komite_p 

 :شدند کار مشغول کارگران/تپه هفت نیشکر کارگران ای دوهفته اعتراض پایان -*

 

منابع خبری ایلنا در مجتمع : آمده است  /۴۱۱شهریور ۴۴به گزارش خبرنگار ایلنا، در تاریخ 
ای کارگران این واحد صنعتی و بازگشت به  راض صنفی دو هفتهنیشکر هفت تپه؛ از خاتمه اعت

بر پایه این .دهند کار تمامی کارگران شاغل در واحد کشاورزی و صنعتی این مجتمع خبر می
( شنبه)اظهارات؛ به دنبال مذاکرات صنفی کارگران که روز جمعه در جلسه استانداری و دیروز 

تپه پس از  عتراض صنفی کارگران نیشکر هفتدر اداره کار شهرستان شوش انجام شد، ا
های مختلف به فعالیت  روز خاتمه یافته و در حال حاضر کارگران بخش ۴۱گذشت نزدیک به 

کارگر روزمزد و پرداخت شدن یک نوبت  ۴۵۲۲انعقاد قرارداد کار با ... .ای خود مشغولند حرفه
کارخانه و تعمیرات آن، برطرف وضعیت   معوقات مزدی کارگران در هفته جاری، تعیین تکلیف

شدن بحث تقسیم اراضی و کارخانه خوراک دام، تغییر مدیریت و بازگشت به کار نیروهای دفع 
 .اند آفات ازجمله مطالباتی است که کارگران معترض در دو هفته گذشته خواستار شده
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 :واحد صنفی ۴معوقات مزدی و بیکاری کارگران در  -*
 

نماینده مردم :های کارگری آمده است  ی پیگیری ایجاد تشکل ی کمیتهبه گزارش کانال تلگرام
ماهه کارگران  ۵تا  ۰کرج، فردیس، اشتهارد و آسارا، از پرداخت نشدن مطالبات مزدی 

راننده قراردادی شرکت حمل و نقل خلیج  /۰شهرداری کرج خبر داد، بنا بر خبری دیگر حدود 
شان در پایان ماه گذشته  رند با اتمام قرارداد کاریفارس که مطالبات مزدی پرداخت نشده دا

که چهار ماه مطالبات مزدی دارند، « پارس میلنگ»همچنین کارگران کارخانه . بیکار شدند
روز هنوز تعطیالت تابستانی آنها تمام نشده است و بر  ۴۲گویند که با گذشت بیش از  می

 .روز دیگر تمدید شده است ۴۲ اساس تصمیم مدیریت این واحد صنعتی این تعطیالت تا
 @komite_p 
 

 از توخالی ها عدهو/تهران در فرهنگیان دانشگاه بازنشستگان نمایندگان حضور   -*

 :درآمد آب

 99نمایندگان بازنشستگان : آمده است  /۴۱۱شهریور ۴۴به گزارش خبرنگار ایلنا، در تاریخ 
این بازنشستگان  .دانشگاه فرهنگیان در تماس با خبرنگار ایلنا، از حضور در تهران خبر دادند

با ریاست دانشگاه نیز صبح یازدهم شهریور به دانشگاه فرهنگیان مراجعه کردیم و : گفتند
این بازنشستگان با بیان اینکه همه  .ایم مذاکره داشتیم اما هنوز به نتیجه روشنی نرسیده

مرتب زمان پرداخت پاداش پایان خدمت ما را عقب : ها توخالی از آب درآمده، گفت وعده
سال  اندازند؛ همین االن هم کلی از ارزش معوقات ما کاسته شده، قرار باشد تا آخر می

ما حدود : نمایندگان بازنشستگان تاکید کردند.رسد نپردازند، قدرت خرید مطالبات ما به صفر می
ایم و تا تکلیفمان روشن  بیست نفر هستیم که به نمایندگی از جانب همکارانمان به تهران آمده

 .گری ادامه خواهیم داد نشود، به مطالبه

 :سیداعتصاب رانندگان کامیون به شاهپور هم ر -*

 /۱شهریور۴۰اعتصاب رانندگان در پایانه شاپور اصفهان روز سوم

 اقشار وضعیت به قزوین کارگری های تشکل اعتراض ای مطرح شد؛ در نامه -*
 مجلس توجهی بی و جامعه ضعیف

کارگری  های جمعی ازتشکل : آمده است  /۴۱۱شهریور ۴۰به گزارش خبرنگار ایلنا، در تاریخ 
ای از رییس و نمایندگان مجلس شورای اسالمی خواستند در وضعیت  استان قزوین در نامه

تشکیالت  .اقتصادی افسار گسیخته فعلی کشور از اقشار ضعیف جامعه دفاع وحمایت کنند
خانه کارگر استان قزوین، کانون هماهنگی شورای اسالمی کار استان، کانون کارگران 

تماعی استان قزوین، انجمن صنفی کارگران ساختمانی استان قزوین، بازنشسته تامین اج
های مسکن کارگران و انجمن صنفی کارگران  اتحادیه سراسری زنان کارگر، اتحادیه تعاونی

 .اند این نامه را به امضا رسانده... ساختمانی شهرستان البرز

 :به شرح زیر استمتن این نامه 

گوییم  وقتی می . بره دور از رمه و عزم چرانی دارد/ ه خوابگرگ نزدیک چراگاه شبانه رفته ب
امور معیشتی مردم دچار هرج و مرج شده اولین سوال این است که چه بالیی قرار است بر 

نگاهی به عملکرد این روزهای مجلس و . سر خانواده کارگران بیکار و اخراجی بیاید
درآمد و هزاران  های کم عیشت خانوادهدلمشغولی نمایندگان گویای دلسوزی آنها نیست به م

حد و مرز و مایحتاج مردم، باال رفتن  گرانی بی... .باشند، است بیکار که محتاج نان شب می
آیا نمایندگان مجلس و مسوولین ... بها، گرانی اقالم مورد نیاز شروع سال تحصیلی و اجاره

ان هستند؟ اگر هستند برنامه دولت به فکر میزان درآمد مردم و حقوق کارگران و بازنشستگ
های جاری  هزار تومان به ما بدهند که هزینه ۰۲۲هزینه کرد حقوق ماهیانه یک میلیون و 

کار به جایی رسیده که  ...چگونه مدیریت کنند؟... بها و هزینه تحصیلی و زندگی خانواده، اجاره
کارگری به علت عدم سال  ۱۲اند و برای یک وعده غذایی پس از  بعضا وارد فروشگاهی شده

https://web.telegram.org/#/im?p=%40komite_p
https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/663788-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%B9%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D8%AE%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A2%D8%A8-%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF
https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/663788-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%B9%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D8%AE%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A2%D8%A8-%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF
https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/664074-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%D8%AA%D8%B4%DA%A9%D9%84-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D9%82%D8%B2%D9%88%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D9%82%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D9%81-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87-%D8%A8%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3
https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/664074-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%D8%AA%D8%B4%DA%A9%D9%84-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D9%82%D8%B2%D9%88%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D9%82%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D9%81-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87-%D8%A8%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3


زنند و یک عدد قوطی تن ماهی برای ناهار فرزندانش  تکافوی حقوق دست به دزدی می
چه . کند آبرویش را نبرند دزدد و پس از برمال شدن از مسوولین فروشگاه خواهش می می

 .... کسی مقصر است؟

علیه خصوصی سازی و دست  تپه نیشکرهفتمبارزه کارگران کشت و صنعت  -*
 ! یابی به سایر مطالبات همچنان ادامه دارد

 گروه اتحاد بازنشستگان
قریب به دوهفته است که دور جدید ِ اعتراضات کارگران کشت و صنعت نیشکر ِهفت تپه با 

واگذاری ِاین واحد تولیدی ِسود آور از سوی دولت به . و همبستگی آغاز شده است اتحاد
هزار کارگر در یک پروسه 6بخش خصوصی موجب افت شدید تولید وهمچنین اخراج بیش از 

 ....چند ساله شده است
چرا باید کارگرانی که این چنین دلسوزانه به حفظ ثروت عمومی مردم زحمتکش و منبع درآمد 

می اندیشند، با لشکرکشی ِ نیروی انتظامی و امنیتی و با زندان و بازداشت و سرکوب خود 
مواجه شوند؟ کارگران نیشکر هفت تپه حق دارند برای اثبات سودآوری و یا ادعای غلط ِ 

مدیریت و کارفرما و دولت که می گوید این واحد صنعتی ورشکست شده و یا سودآور نیست، 
از ( که به راحتی می توان تهیه کرد) ل های قبل شرکت راصورت حساب های مالی سا

  .مدیریت در خواست کنند
 .این حساب های مالی شامل سه مورد است

 99تراز نامه بدهی ِ شرکت در سال  -8 
 حساب سود و زیان شرکت در یک سال 2- 
شرکت تغییرات نقدینگی در یک سال و یا حساب خزانه داری و نقدینگی ورودی و خروجی 3- 

 .در یک سال
اطالع کارگران از این حساب ها فقط برای سود یا زیان دهی و یا به قول مدیریت ورشکستگی ِ 

شرکت نیست، بلکه برای شفاف سازی حساب های مالی و چاره اندیشی برای سرنوشت 
 .آتی ِ شرکت نیز می باشد

شکر هفت تپه، هر عمل گروه اتحاد بازنشستگان ضمن حمایت از اقدام حق طلبانۀ کارگران نی
سرکوبگرانه علیه این کارگران را محکوم نموده و همواره پشتیبان تشکل های مستقل کارگران 

 .کشت و صنعت نیشکر هفت تپه خواهد بود
 ahangyhttps://t.me/kham/  8699شهریور ماه /  گروه اتحاد بازنشستگان

 : تورم کاال ُپرمصرف در ایران دهن باز کرده است  -*

 

تورم نقطه به نقطه انواع کاالی خوراکی طی یک :/۱قلم کاالی پرمصرف در مرداد۰۱نرخ تورم 
 درصد افزایش داشته است۲۶ماه گذشته تا 

@komite_p 

 :تجمع جمعی در اعتراض به بی آبی در کرمانشاه -*

tg://search_hashtag/?hashtag=%D9%86%DB%8C%D8%B4%DA%A9%D8%B1%D9%87%D9%81%D8%AA_%D8%AA%D9%BE%D9%87
tg://resolve/?domain=khamahangy
https://web.telegram.org/#/im?p=%40komite_p


 

تجمع جمعی از مردم روستای بی :  آمده است  /۴۱۱شهریور ۴۰در تاریخ  مندرج خبر پایه بر
بیانی از توابع دشت ذهاب شهرستان سرپل ذهاب در اعتراض به بحران بی آب در مقابل 

 .صورت گرفت استانداری کرمانشاه

اجازه ارائه محصوالت غذایی خانگی در نمایشگاه را  به خانواده رضا شهابی -*
 ! ندادند

 
شهریور، در نمایشگاهی که در  84تا  86در روزهای قبل اعالم کرده بودیم که در تاریخ 

فرهنگسرایی در خیابان نیاوران برگزار میشود شرکت می کنیم و محصوالت خوراکی خانگی 
اما اکنون به ما اعالم کرده اند . ا ارایه خواهیم دادکه خودمان برای امرار معاش تهیه میکنیم ر

که اجازه حضور ما در این نمایشگاه داده نشده و حتی گفته شده که چنانچه محصوالت غذایی 
 !خانواده شهابی در این نمایشگاه حضور داشته باشد کل نمایشگاه را تعطیل خواهند کرد

مایشگاه مشکلی پیش نیاید از حضور در این ما به خاطر اینکه برای دیگر شرکت کنندگان در ن
  .نمایشگاه امتناع می ورزیم

قابل ذکر است که رضا شهابی کارگر اخراجی شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه میباشد 
و در حالی که دولت ایران به دروغ به نهادهای جهانی اعالم میکند که رضا شهابی بر سر 

وزارت کار و نهادهای امنیتی از بازگشت به کار رضا جلوگیری کارش بازگردانده شده، اما توسط 
میشود و هنگامی که ما یک کار خانگی و خانوادگی را برای امرار معاش انجام می دهیم نیز 

  .همین مقدار را هم بر نمی تابند و جلوی ساده ترین کار معیشتی ما را هم می گیرند
ریزی  نمایشگاه استقبال کرده و برای آن برنامهبا عذرخواهی از دوستانی که از حضور ما در 

اما ما، از طریق . کرده بودند اعالم میکنیم که حضور ما در این نمایشگاه را منتفی کرده اند
و کما فی ( 59858911982) و رضا شهابی ( 59892154684)شماره تلفن های ربابه رضایی

 .السابق در خدمت دوستان عزیز خواهیم بود
 بیخانواده شها

 8699دوازده شهریور 



 !!!رضا خندان، همسر نسرین ستوده بازداشت شد -*

  

رضا خندان . وگو با دویچه وله از بازداشت همسر نسرین ستوده خبر داد یک منبع موثق در گفت
او گفته . اند با او تماس تلفنی گرفته و احضارش کرده" وزارت اطالعات"پیشتر نوشته بود که از 

 .اند ن او را به دستگیری تهدید کردهبود که مأمورا
در مقابل منزل مسکونی ( سپتامبر ۱)شهریور  ۴۱شنبه  همسر نسرین ستوده صبح امروز سه

منبعی موثق به دویچه وله گفت، کسانی که به در منزل او مراجعه . خود بازداشت شد
رضا خندان در ادامه . «ایم هایم و احضاریه را آورد از طرف وزارت اطالعات آمده»: اند اند، گفته کرده

رضا خندان روز گذشته در یادداشتی  .برای مشاهده احضاریه رفته، اما دستگیر شده است
ام تماس گرفت و گفت که از وزارت اطالعات تماس  شخصی امروز با موبایل“: نوشته بود

مقام قضایی آن از آنجا که هیچ شخص و نهاد دیگری غیر از . او گفت فردا به آنجا بروم. گیرد می
هم کتبا و با ذکر دالیل و اتهامات، حق ندارد افراد را تحت تعقیب قرار دهد؛ حدود قانونی را به 

 .”شوی پس دستگیر می: متاسفانه در پاسخ به اعتراض من گفت. ایشان یادآور شدم

 

  :تفهیم اتهام رضا خندان در دادسرای اوین -*

 
دگستری و فعال حقوق بشر محبوس در زندان اوین رضا خندان همسر نسرین ستوده وکیل دا

که صبح امروز توسط نیروهای امنیتی در منزل شخصی خود بازداشت شده بود، پس از تفهیم 

 .بازپرسی دادسرای اوین و صدور قرار وثیقه به زندان اوین منتقل شد /اتهام در شعبه 

بشر در ایران، رضا خندان، به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعاالن حقوق 
همسر نسرین ستوده وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر محبوس در زندان اوین بعد از 

اشاعه و ترویج »و « غ علیه نظامتبلی»، «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی»تفهیم سه اتهام 
لیون می ۲۲/بازپرسی دادسرای اوبن و صدور قرار وثیقه  /در شعبه « حجابی در جامعه بی

 .تومانی به زندان اوین منتقل شد

اتهامات مطروحه “: محمد مقیمی وکیل رضا خندان در گفتگوی کوتاهی با گزارشگر هرانا گفت
، «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی»بازپرسی دادسرای اوین  /علیه آقای خندان در شعبه 

شده و در نهایت قرار وثیقه  عنوان« حجابی در جامعه اشاعه و ترویج بی»و « تبلیغ علیه نظام»
 ”.میلیون تومانی برای ایشان صادر و به زندان اوین منتقل شدند ۲۲/

مصادیق و دالیل مرتبط با اتهامات مطروحه علیه آقای “: این وکیل دادگستری در ادامه گفت
خندان همراهی وی در تحصن همسرشان خانم نسرین ستوده در مقابل کانون وکال، مصاحبه 

اند در زمان بازرسی از منزلشان پیدا  هایی که ماموران ادعا کرده های بیگانه و پیکسل هبا رسان
نوشته شده، عنوان شده « من به حجاب اجباری اعتراض دارم»اند و روی آنها جمله  کرده



با این حال هیچ کدام مصداق این اتهامات نبوده و واهی است و از وجاهت قانونی . است

 .”برخوردار نیست

 :رضا خندان نیز همچون نسرین ستوده وثیقه را نپذیرفت -*

 

 
 ۲۲/رضا خندان آزادی با اعتقاد به اینکه جرمی مرتکب نشده، آزادی با قرار وثیقه سنگین 

 .میلیون تومانی را نپذیرفت

 :تجمع مردم به خاطر بی آبی  -*

 

شهر کلمه دشتستان و تجمع مردم  :آمده است  /۴۱۱شهریور ۴۰در تاریخ  مندرج خبر پایه بر
  . صورت گرفت بستن جاده با سنگهاى بزرگ و آتش زدن الستیک در اعتراض به بی آبی

 

خ  فراخوان تجمع پیشکسوتان بازنشسته کشوری -* اری رای ت  :۰۰شهریور  ۲۹ب
 

   
با توجه به اینکه قانون مدیریت خدمات کشوری همچنان به محاق فراموشی رفته و در ماه 

 .حه بودجه تقدیم مجلس می شود های آتی الی
با توجه به اینکه همسان سازی پلکانی نتوانسته و نمی تواند مشکل معیشتی بازنشستگان 

 .را بر طرف نماید ولی همچنان در دستور کار دولت و مجلس قرار گرفته است 
 .با در نظر گرفتن تورم سرسام آور و پایین آمدن قدرت خرید و گرانی بیش از حد تحمل 

شما دوستان و همراهان عزیز به شرکت در یک تجمع عظیم در سراسر کشور دعوت شده 
 .اید

تک تک ما در مقابل اجحافی که در حقمان شده مسئولیم و بی تفاوتی ما ظلمیست که در 
 .حق خود روا می داریم 

 .بیایید در یک حرکت جمعی و متحد از حق خود دفاع نماییم 
 .طالیی به هیچکس تقدیم نکرده اند حق گرفتنی ، آن را در سینی

 وعده دیدار در تهران ، مقابل سازمان برنامه و بودجه



 شهریور ۰۲سه شنبه 
 صبح ۴۲ساعت :

در ضمن تجمع سایر شهر ها در مراکز استانها و در محلهای اعالم شده توسط گروهها بر گزار 
 .می گردد

 
  :شدند بیکار قرارداد اتمام با فارس خلیج ونقل حمل شرکت راننده ۲۰ تعداد  -*

 

عضو هیئت )پژمان حسینی : آمده است  /۴۱۱شهریور ۴۰به گزارش خبرنگار ایلنا، در تاریخ 
راننده تحت مسئولیت شرکت حمل و  /۰: گویند می ( مدیره شرکت حمل ونقل خلیج فارس

  مرداد ماه ۱۴نفر از آنها در واحد سیلو کرج مستقر بودند، در تاریخ  ۴۵نقل خلیج فارس که 
سال  ۴۲تا  ۲شود میانگین سابقه کاری این کارگران  گفته می .سال جاری از کار بیکار شدند

او با بیان اینکه چندین .. .است و آنها هنوز بابت بخشی از مطالبات مزدی خود طلبکار هستند
با طوالنی : ماه است رانندگان خودروهای توقیف شده کاری برای انجام دادن ندارند، افزود

وند رفع توقیف این خودروها عالوه بر کند شدن فعالیت روزانه شرکت ناچار شدیم رابطه شدن ر
نفر از رانندگانی که سابقه کاری دو تا شش ماه دارند، قطع کنیم و در  /۰کاری شرکت را با 

 ....ایم حال حاضر تمام تالشمان را برای حفظ اشتغال سایر رانندگان فاقد خودرو انجام داده

 : درزنجان نباتی روغن کارگران اعتراضی تجمع -*

 

تجمع  شان کارگران روغن نباتی زنجان مقابل استانداری به دلیل پرداخت نشدن حقوق
 .ضی بر پا نمودند رااعت

 
  سوءاستفاده بگیران حقوق مسکن   تعاونی   ۵۹۹ در:سیدحمید کالنتری مطرح کرد -* 

 :است گرفته صورت

 

https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/664258-%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%AD%D9%85%D9%84-%D9%88%D9%86%D9%82%D9%84-%D8%AE%D9%84%DB%8C%D8%AC-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7-%D8%A8%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%AA%D9%88%D9%82%DB%8C%D9%81-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%B3%D9%86%DA%AF%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/664258-%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%AD%D9%85%D9%84-%D9%88%D9%86%D9%82%D9%84-%D8%AE%D9%84%DB%8C%D8%AC-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7-%D8%A8%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%AA%D9%88%D9%82%DB%8C%D9%81-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%B3%D9%86%DA%AF%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/664178-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86%DB%8C-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A8%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%88%D8%A1%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AA-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D8%B9%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D9%86%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D8%B4%D9%88%D8%AF
https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/664178-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86%DB%8C-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A8%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%88%D8%A1%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AA-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D8%B9%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D9%86%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D8%B4%D9%88%D8%AF
https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/664178-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86%DB%8C-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A8%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%88%D8%A1%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AA-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D8%B9%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D9%86%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D8%B4%D9%88%D8%AF


سیدحمید کالنتری در پاسخ  :  آمده است /۴۱۱شهریور ۴۰به گزارش خبرنگار ایلنا، در تاریخ 
هایی که  به این پرسش خبرنگار ایلنا، که وزارت تعاون چه فکری برای پیشگیری از سوءاستفاده

در : شود، کرده؛ گفت های آنها می مدیره  های مسکن توسط برخی از اعضا یا هیات از تعاونی
درصد هم  ۵اما همین  هایی صورت گرفته است ها سوءاستفاده درصد از این تعاونی ۵کل در 

وی .تعاونی است ۵۲۲درصد آنها معادل  ۵هزار تعاونی مسکن داریم که  ۴۲زیاد است؛ چراکه 
اگر هر . بگیر هستند هاست لذا اعضای آنها حقوق ها متعلق به سازمان اکثر این تعاونی: افزود

ی که باید به سب بینیم تعداد کسان عضو داشته باشند، می ۰۲۲تا  ۴۲۲ها  کدام از این تعاونی
. ها معطل تحویل گرفتن واحدهای خود شوند، زیاد است های صورت گرفته سال سوءاستفاده

انداز خود را  ها پس ها برای برخورداری از مسکن سال باید توجه داشت که اعضای این تعاونی
 ....بایست چنین اتفاقاتی برایشان بیفتد اند و نمی جمع کرده

 :برابر شهرداری تهران  خودسوزی در ؛ هشدار -*

  

عکسی از خودسوزی شخصی که امروز خود را در مقابل شهرداری تهران به آتش 
 هشدارکشید

 درصدی فردی که مقابل شهرداری خودسوزی کرد۱۵سوختگی 
ای که صبح امروز مقابل  ساله ۵۲درصدی مرد  ۱۵اورژانس شرکت شهرسالم ازسوختگی 

 تهران دست به خودسوزی زد،خبر داد شهرداری#ساختمان 
 رج سرکوهیف" - خودسوزی در بهشت" -*  

 
 .خودسوزی کرد« بهشت»مردی به اعتراض در برابر شهرداری تهران در خیابان 

ای فروزان به وسعت تمامی  بهشتی که جمهوری اسالمی ساخته است هیچ نیست جز کوره
های کم درآمد، فقیر، کارگران، محرومان ، روشنفکران مستقل، تفکر و  ایران برای سوزاندن الیه

و هیچ نیست جز فضائی برای استبداد و غارت و فساد نهادینه شده همه ... فرهنگ خالق و
 .های حکومتی جناح

اجرای بی »ها اطالعیه داده و خواستار  طلبان حکومتی و دنباله مدافع آن همین امروز اصالح
 ..یعنی آئین نامه اجرائی این کوره آدم سوزی شدند« تنازل قانون اساسی

 مزدی طلب ماه۳/ میلنگ پارس کارگران تابستانی تعطیالت تمدید از نگرانی -*
 :است نشده پرداخت کارگران

 

شماری از کارگران شاغل در  : آمده است  /۴۱۱شهریور ۴۰اریخ به گزارش خبرنگار ایلنا، در ت
قزوین، در تماس با خبرنگار ایلنا  –جاده تاکستان  ۵واقع در کیلومتر « پارس میلنگ»کارخانه 

( شهریورماه ۴۲)کارگر شاغل در کارخانه پارس میلنگ هستیم که روز شنبه  ۴۲۰حدود : گفتند

tg://search_hashtag/?hashtag=%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C
tg://unsafe_url/?url=http%3A%2F%2Faxnegar.fahares.com%2Faxnegar%2FpoxFPb5VvM625b%2F7984688.jpg
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tg://unsafe_url/?url=http%3A%2F%2Faxnegar.fahares.com%2Faxnegar%2FpoxFPb5VvM625b%2F7984688.jpg
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https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/664122-%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AA%D8%B9%D8%B7%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D9%85%DB%8C%D9%84%D9%86%DA%AF-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D8%B7%D9%84%D8%A8-%D9%85%D8%B2%D8%AF%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%86%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
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مام رسیده است اما روز پنجشنبه هفته گذشته از جانب تعطیالت تابستان ده روزه ما به ات
ای مبنی بر افزایش تعداد روزهای تعطیل کارخانه به بهانه تعطیالت تابستانی  کارفرما اطالعیه

تعطیالت تابستانی فرصت : باره گفت یکی از کارگران پارس میلنگ در این.نصب شده است
دی و خدماتی در جهت تجدید قوا و با توان های مختلف تولی مناسبی است تا ما کارگران بخش

مضاعف دوباره به کار سابق خود بازگردیم اما این نگرانی و اضطراب در بین کارگرانی که 
روزه و در نهایت یک ماه تنظیم شده، وجود دارد که مبادا با  ۴۲شان با کارفرما  های کاری قرارداد

ان کارگر  یکی ازبه گفته .ا از دست بدهندافزایش تعداد روزهای تعطیالت، امنیت شغلی خود ر
پارس میلنگ، کارگران این کارخانه حقوق کامل اردیبهشت، خرداد، تیر و مرداد ماه خود را از 

 .اند ست که اخیرا دستمزد فروردین ماه خود را دریافت کرده کارفرما طلب دارند این درحالی

 
 :ن رسیدهزار توما ۶۳قیمت دالر در ایران به مرز  امروز -*
 

هزار تومان رسید و قیمت سکه تمام بهار آزادی نیز  ۴۱نرخ فروش دالر آمریکا در ایران به مرز 
 .هزار تومان ثبت شده است ۵۲/چهار میلیون و 

هزار  ۴۱کند، نرخ فروش دالر آمریکا را در حدود  بست که نرخ انواع ارز را گزارش می وبسایت بن
هزار تومان رسیده بود که امروز  ۴۱روز دوشنبه در ایران به نرخ ارز در . دهد تومان نشان می

 .طی یک روز هزار تومان افزایش داشته است
@komite_p 

که ما را تا حدی به واقعیت زندگی کارگران گره می یکی از خودی ها ، ادعایی  -*
 : زند 

 
گفته علی خدایی، نماینده کارگران در شورای عالی کار ایران تنها دو درصد از کارگران این به  

درصد از  ۱۵حداقل حقوق کارگران فقط »: او همچنین نصریح کرد .دارند« امنیت شغلی»کشور 
 «.کند معیشت آنان را تأمین می

//t.me/komite_phttps: 

 :طوفان شن در سیستان و بلوچستان  -*

 
 طوفان در سیستان و بلوچستان حدود هزار نفر را راهی مراکز درمانی کرد

https://t.me/komite_p 

 :اعتصاب رانندگان کامیون ادامه دارد -*

https://web.telegram.org/#/im?p=%40komite_p
tg://resolve/?domain=komite_p
tg://resolve/?domain=komite_p


 
شهریور به اعتصاب و  ۴۱شنبه  شهریور و سه ۴۰ر شهرهای مختلف دوشنبه رانندگان کامیون د

شهریور در در شهرهای گرگان، مرکز استان  ۴۲اعتصاب رانندگان از شنبه . اعتراض ادامه دادند
در دومین روز رانندگان در . گلستان، و مهران در جنوب استان ایالم در مرز با عراق آغاز شد

 .شهر و زنجان به اعتصاب پیوستند ن، ساوه، شاپور اصفهان، زرینهای باربری سمنا پایانه
 .ن در اراک و کرمانشاه نیز از دوشنبه اعتصاب کردنددر ادامه این اعتراض رانندگان کامیو

ها در پایانه باربری سرخس در خراسان شمالی  ران گزارش هایی نیز از تجمع اعتراضی کامیون
 .منتشر شده است

که خرداد امسال نیز اعتصاب کردند، خواستار پرداخت حق بیمه سهم دولت، رانندگان کامیون 
های باربری از کرایه حمل بار، افزایش نرخ کرایه بار، تامین لوازم یدکی و  کاهش سهم شرکت

 .تر هستند الستیک با قیمت ارزان
رای ای ب مجلس شورای اسالمی پس از اعتصاب رانندگان کامیون در خرداد ماه کمیته ویژه

های  هیچ یک از وعده: گویند ها اما می ران کامیون. رانندگان تشکیل داد« پیگیری مطالبات»
 .مسئوالن دولتی و مجلس محقق نشده است

 : و مظفر صالح نیا نیز بازداشت شدندهنگی از اعضای کمیته هما حسینی خالد -*

 
 

شهریور، خالد حسینی عضوکمیته هماهنگی برای  ۴۱بر اساس خبر دریافتی امروز سه شنبه 
های کارگری با هجوم ماموران اداره اطالعات در ساعات یک و نیم ظهر  کمک به ایجاد تشکل

هنوز علت . ومی انتقال یافتدرمنزل، توسط نیروهای لباس شخصی بازداشت و به مکان نامعل
جدا از این مظفر صالح نیا نیز در سنندج توسط بازداشت خالد حسینی مشخص نشده است
 .. ماموران اداره اطالعات کردستان صورت گرفت
 /۴۱۱سیزدهم شهریور  -های کارگری  کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل

https://t.me/komite_p 

tg://search_hashtag/?hashtag=%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF_%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86%DB%8C
tg://resolve/?domain=komite_p


 به سبز فضای کارگران نماینده بازگرداندن از امیدیه شهرداری پیمانکار خودداری -*
 : بقسا شرایط

 

یکی از « سهراب لرکی»: آمده است  99شهریور  ۴۱شنبه  سه به گزارش خبرنگار ایلنا،
کارگران نگهبان در پارک شهر امیدیه است که در یک سال گذشته به عنوان نماینده حقوقی 

نفر از کارگران فضای سبز امیدیه در پیگیری مطالبات صنفی همکاران خود از سوی کارفرما  ۶۱
با تغییر پیمانکار، فشار کارفرما برای منصرف کردن بطوری که  .قرار گرفته است تحت فشار

نماینده صنفی کارگران فضای سبز برای پیگیری مطالبات قانونی که در یک دوره انتخابات با 
به مدت  /۱سال  ماه اردیبهشت اند، بیشتر شده تا جایی که در نظارت اداره کار انتخاب شده

شود که در نهایت به طرح شکایت در اداره کار و سایر مراجع قضایی  روز او تعلیق از کار می ۴۲
با وجود اینکه مدتهاست آقای لرکی حکم بازگشت به کار سابق و دریافت .شود منجر می

ار و سایر مراجع قضایی دریافت کرده، اما مدیریت از سوی اداره ک  مطالبات مزدی معوقه خود را
 ....ورزد شرکت پیمانکاری از اجرای آن خودداری می

 : تجمع کارگران شهرداری آبادان در اعتراض به حقوق های معوقه  -*

 

صبح امروز کارگران خدماتی  : آمده است  99شهریور  ۴۱شنبه  سه به گزارش خبرنگار ایلنا،
آبادان در اعتراض به چند ماه از معوقات مزدی خود دست از کار کشیده و منطقه دو شهرداری 

 آناندلیل تجمع : گفتندکارگران .مقابل ساختمان مرکزی شهرداری این شهر تجمع کردند
 .است  کم سه ماه از معوقات مزدی عنوان شده پرداخت نشدن دست

های پیمانکاری در  ریق شرکتاز قرار معلوم این کارگران بخشی از نیروهایی هستند که از ط
مجموع کارگران پیمانکاری : گویند طور که منابع ایلنا می شهرداری آبادان مشغول کارند و آن

هاست که با عدم دریافت به موقع معوقات مزدی  شاغل در مجموعه شهرداری آبادان سال
 .روبرو هستند

عا را دارند که به دلیل پرداخت در مقابل این وضعیت، مسئوالن شهرداری آبادان همواره این اد

 .های مالی امکان پرداخت به موقع مزد کارگران را ندارند نشدن صورت وضعیت

https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/664665-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%86-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%A8%D8%B2-%D8%A8%D9%87-%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B7-%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82
https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/664665-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%86-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%A8%D8%B2-%D8%A8%D9%87-%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B7-%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82
https://www.ilna.ir/fa/tiny/news-615721


 :کارگران از یکی پای قطع/کرد مصدوم شدت به را کارگر دو آب های لوله ریزش -*

 

های آب در  لوله در اثر فروریختن : آمده است  99شهریور  ۴۱شنبه  سه به گزارش خبرنگار ایلنا،
یک گاراژ در بزرگراه آزادگان، خیابان غفاری تهران، دو کارگر به دلیل شدت مصدومیت روانه 

از قرار معلوم دو کارگر سی و سی و پنج ساله داخل یک گاراژ با استفاده از  .بیمارستان شدند
های نازک به  های آب بودند که ناگهان تسمه جایی لوله جرثقیل موجود در محل، مشغول جابه

ها به یکباره دچار پارگی شده و صدها لوله آب بر روی این دو کارگر فرو  هم متصل شده لوله
 .دیدگی شدید هر دو کارگر و قطع پای یکی از آنها شد ریخت و باعث آسیب

 بیمارستان مشکالت به البرز مسئوالن توجهی بی گو با ایلنا مطرح شد؛ و در گفت -*
 کارکنان بالتکلیفی و کرج خمینی امام

 

نایب رییس )قاسم طاهری  : آمده است  99شهریور  ۴۱شنبه  سه به گزارش خبرنگار ایلنا،
در خصوص آخرین وضعیت ( شورای اسالمی کار بیمارستان فوق تخصصی امام خمینی کرج

  طی تجمعات اخیرمان در مقابل سازمان همیاری: لبات کارکنان این بیمارستان، گفتمطا
های استان البرز و استانداری البرز، پاسخ روشنی در باب مطالباتمان دریافت  شهرداری

متاسفانه مسئوالن و مقامات شهری و استانی، توجه درخوری به : ادامه دادوی  .نکردیم
. اند اند و موجب ناامیدی ما از آنها شده ستان و کارکنان آن نداشتهموضوع و مشکالت این بیمار

تا  ایم، شاید بالغ بر صد مان به مقامات مختلف داده هایی که برای پیگیری مطالبات تعداد نامه
برداری از شرایط موجود هستند و چشم  ای به دنبال بهره طاهری با بیان اینکه عده....بشود

این بیمارستان این قابلیت را : بزرگ و تجهیزات آن دارند، اظهار داشتطمع به این بیمارستان 
دارد که بدون هیچگونه وابستگی به نهاد و یا ارگانی خاص و به اتکای به درآمدهای خود، 

 ....فعالیت خود را انجام دهد

 :تجمع دانشجویان زنجان  -*

 
ضعیت خوابگاه و تبدیل خوابگاه تجمع دانشچویان دانشگاه علوم پزشکی زنچان در اعتراص به و

 . اعتراض کردند این دانشگاه به ساختمان اداری

https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/665103-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D8%B4-%D9%84%D9%88%D9%84%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D8%A8-%D8%AF%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%B4%D8%AF%D8%AA-%D9%85%D8%B5%D8%AF%D9%88%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D9%82%D8%B7%D8%B9-%D9%BE%D8%A7%DB%8C-%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/664264-%D8%A8%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87%DB%8C-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%B2-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D8%AC-%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%A9%D9%86%D8%A7%D9%86
https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/664264-%D8%A8%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87%DB%8C-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%B2-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D8%AC-%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%A9%D9%86%D8%A7%D9%86


 :میلیون تومانی 03آزادی بازداشت شدگان سنندج با قرار کفالت  -*

 
خالد حسینی، : آمده است 99شهریور14بر پایه خبر مندرج در سطح شبکه مجازی در تاریخ 

و مظفر  به ایجاد تشکل های کارگری عضو کمیته هماهنگی برای کمکچهره شناخته شده 
علی میرزایی، ولی نصری، هاجر  عضو هیات مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران،  صایح نیا ،

سعیدی، حسین گویلی، حبیب کریمی و رضا امجدی که در مراسم گرامیداشت یاد 
، بازداشت جانباختگان آتش سوزی جنگلهای مریوان شرکت کرده بودند به اتهام اخالل در نظم

 .میلیون تومانی آزاد شدند 65قرار کفالت  و سپس با

 :اراضی غیرقانونی تصرف به اعتراض در تهران پگاه شیر کارگران تجمع -*

 

برخی منابع کارگری در : آمده است  99شهریور  ۱۴  چهارشنبه  به گزارش خبرنگار ایلنا،
کارگران کارخانه صنایع گروهی از : کارخانه شیر پگاه تهران با اعالم خبر همکاران خود گفتند

با تجمع در منطقه تهران پارس در ( شهریور ماه ۴۱شنبه  سه)شیر پگاه تهران، روز گذشته 
اعتراض به آنچه تصرف غیرقانونی اراضی کارگران این کارخانه در منطقه تهران پارس 

برای سال پیش صنایع شیر پگاه  ۰۲از قرار معلوم از حدود .خواندند، دست به تجمع زدند می
هزار  ۴۵۲کارگر این واحد صنعتی، قطعه زمینی به وسعت حدود  ۲۲/دار کردن بیش از  خانه

ها بعدا  ظاهرا این زمین.کند متر را در محدوده شهرک حکیمیه تهران پارس تهیه و واگذار می
توسط یکی از نهادها تصرف شده و کارگران پگاه عالرغم گرفتن حکم تخلیه از دستگاه قضایی 

 .های خود برسند اند به زمین نتوانستههنوز 

 :اعتراض دیگر باره اعتصاب کارگران شهرداری آبادان  -*

 

اعتصاب کارگران :آمده است 99شهریور14بر پایه خبر مندرج در سطح شبکه مجازی در تاریخ 
کارگران شهرداری  ماه حقوق معوقه۱شهرداری آبادان در اعتراض به پرداخت نکردن  4منطقه 
  .گرفتصورت 

https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/665051-%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B4%DB%8C%D8%B1-%D9%BE%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D9%87%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%AA%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%B6%DB%8C


 «کالسمین» کارگران اخراجی نماینده کار به بازگشت -*

 

یکی از « اصغر نجاری» : ه است آمد 99شهریور  ۱۴  چهارشنبه  به گزارش خبرنگار ایلنا،
زنجان که به دلیل پیگیری مطالبات « کالسمین»اعضای شورای اسالمی کارگران کارخانه 

کارگران و مشکالت کارخانه از نیمه دوم اسفند ماه سال گذشته از ورود به واحد منع شده 
تعداد کارگران  از قرار معلوم،.ها به محل کار خود بازگشت ها و رایزنی بود، پس از پیگیری

شش نفر بوده که پنج نفرشان به همراه یکی دیگر از اعضای « کالسمین «اخراجی شرکت 
 .اند شورای اسالمی کارگران کارخانه اردیبهشت ماه به محل کار خود بازگشته

 :اند آغاز کرده در سیستان و بلوچستان  نیم میلیون نفر مهاجرت را -*

31234http://www.tabnak.ir/fa/news/8 

 

نماینده زابل در   :آمده است  /۴۱۱ شهریور ۴۱  چهارشنبه به نوشته روزنامه انتخاب در 
وبلوچستان و مهاجرت اجباری نیم میلیون نفر از  مال سیستانمجلس درباره شرایط سخت ش

حبیب هللا دهمرده با اشاره به شرایط بحرانی در منطقه . ساکنان شمال استان هشدار داد
است که زندگی  هزار نفر جمعیت  ۵۲۲منطقه سیستان دارای : وبلوچستان گفت سیستان

این کشاورزی و دامپروی بر . ه استمردم در آنجا براساس کشاورزی و دامپروری شکل گرفت
گونه که مصر بر اساس نیل شکل گرفت، سیستان نیز  رودخانه هنرمند استوار بود، یعنی همان

منشأ اصلی رودخانه هیرمند در افغانستان است و در . بر اساس هیرمند شکل گرفته است
فقط خودشان از آب دو دهه اخیر سد و بندهای ایجاد کردند و موانعی ایجاد کردند که  -یکی

طبق . شدت کم شده است در پی این اقدام، حقابه و سهم ایران از آب به. استفاده کنند
قرارداد بین ایران و افغانستان سهم ما از آب رودخانه هیرمند زیر یک میلیارد مترمکعب در سال 

ط دو درصد سهم اند، در همین سال زراعی فق ها به این قرارداد نیز پایبند نبوده است که افغان
در . ها کاهش نزوالت آسمانی است آب ایران به منطقه سیستان رسیده است و بهانه افغان

 .درصد سهم ایران کاهش یابد۱۲ای نبوده است که  حالی که کاهش نزوالت آسمانی به اندازه

 :ده ها تن از فعاالن سیاسی، مدنی و اجتماعی !فراخوان عمومی -*

post.html-spot.com/2018/09/bloghttp://andishegbg.blog 

 !برای سندیکا سازی فرمایشی را افشاء و خنثی کنیم توطئه جدید رژیم جمهوری اسالمی

همه : به  نهادهای مدافع حقوق کارگران: به  سندیکاهای کارگری در سراسر جهان: به 

 تشکل های مدافع حقوق شهروندی

https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/665284-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%AC%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%85%DB%8C%D9%86
http://www.rahekargar.net/browsf.php?cId=1033&Id=1160&pgn=
http://www.rahekargar.net/browsf.php?cId=1033&Id=1160&pgn=
http://www.rahekargar.net/browsf.php?cId=1033&Id=1160&pgn=
http://www.rahekargar.net/browsf.php?cId=1033&Id=1160&pgn=
http://www.rahekargar.net/browsf.php?cId=1033&Id=1160&pgn=


ما امضاء کنندگان این فراخوان شما را فرا می خوانیم که بهر طریق ممکن و موثر و از جمله با 

بسیج سازمان های مدافع اردوی کارو زحمت و افکار عمومی مسئول ومترقی، با افشاء این 

شتر جنبش مزد وحقوق بگیران ایران یاری توطئه رژیم جمهوری اسالمی به توانمندی هر چه بی

 ....رسانید

 عیدی و معوقه مزد ماه ۵ «ایران پودر متالوژی مجتمع» کارگران -*
 :شود می پرداخت مطالبات مرور به :کارفرما/طلبکارند

 

کارخانه »کارگران شاغل در  :آمده است  99شهریور  ۱۴  چهارشنبه  به گزارش خبرنگار ایلنا،
ماه دستمزد وعیدی  ۵ز قزوین مدعی هستند واقع در شهرک صنعتی البر« متالوژی پودر ایران

حدود « کارخانه متالوژی پودر ایران»به گفته کارگران .را از کارفرمای خود طلبکارند ۱۶سال 
کارگر در این واحد تولیدکننده قطعات و پودر آهن مشغول کارند که دستمزد سه ماه آخر ۴۵۲

اده و در عین حال عیدی و پاداش پایان و تیر و مرداد ماه سال جاری آنها به تاخیر افت ۱۶سال 
شود؛ مجتمع متالوژی  به نقل از کارگران این کارخانه گفته می.اند خود را دریافت نکرده ۱۶سال 

پودر ایران شرکت تولید و فروش خوبی دارد، اما دلیل پرداخت نشدن دستمزد خود را از سوی 
با ( مدیر بازرگانی مجتمع متالوژی پودر ایران)در این زمینه آقای مجید برزگر ...دانیم کارفرما نمی

شرکت متالوژی پودر ایرانا خیرا در حال : تایید معوقات مزدی کارگران این کارخانه به ایلنا گفت
بازگشتن به شرایط عادی تولید است و پیش از این دچار چالش و مشکالت زیادی در زمینه 

 .سفارش تولید بوده است

  : ایالم در بیکاری و فقر خاطر به خودکشی -*

 
خودکشی زن و شوهر در شهر سرابله :آمده است 99شهریور ۴۵ برپایه خبرمندرج در تاریخ 

  .ایالم بخاطر فقر و بیکاری
شغل شوهر بنایی بود و دارای دو بچه هستن که یکی از بچه ها نیاز به تزریق مداوم انسولین 

 .دارد

 :خودکشی یک کارگر در ارومیه -*

http://www.rahekargar.net/browsf.php?cId=1033&Id=1160&pgn=
http://www.rahekargar.net/browsf.php?cId=1033&Id=1160&pgn=
http://www.rahekargar.net/browsf.php?cId=1033&Id=1160&pgn=
http://www.rahekargar.net/browsf.php?cId=1033&Id=1160&pgn=
https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/665162-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9-%D9%85%D8%AA%D8%A7%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C-%D9%BE%D9%88%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D9%85%D8%B2%D8%AF-%D9%85%D8%B9%D9%88%D9%82%D9%87-%D8%B9%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D8%B7%D9%84%D8%A8%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/665162-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9-%D9%85%D8%AA%D8%A7%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C-%D9%BE%D9%88%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D9%85%D8%B2%D8%AF-%D9%85%D8%B9%D9%88%D9%82%D9%87-%D8%B9%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D8%B7%D9%84%D8%A8%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF


 
یک کارگر امروز صبح زود قبل از   :آمده است  99شهریور ۴۶   جمعه خبر مندرج در تاریخ برپایه 

بیدار شدن فرزندانش، خود را در منطقه کشتارگاه ارومیه به دار آویخت و جان خود را از دست 
 .داد

 :مالباخته پرونده مجتمع آریانا چشم انتظار حمایت دستگاه قضا ۲۹۹ تعداد -*

 

اواسط سال   :آمده است  99شهریور ۴۶   جمعه  ،خبرگزاری تسنیم قضاییبه گزارش خبرنگار 
شروع به فعالیت با عنوان گروه ساختمانی آریانا اقدام به پیش « ر.ق»شخصی به نام  19

که ملک مذکور در مالکیت کند در حالی  می 846/84184واحد از پالک ثبتی  455فروش حدود 
شخصی به نام فرد دیگری به بوده و مشتکی عنه به صورت صوری مالکیت زمین را به نام خود 

اندازی دفتری به اسم گروه ساختمانی آریا و تهیه  در هر حال، نامبرده با راه.انتقال داده است
زبور اقدام به پیش سربرگ و لوگو به همین نام و نصب بنر تبلغیاتی بر سر ملک، در دفتر م

خبر نیز با هزار امید و  کند و مردم از همه جا بی فروش واحدهایی که هنوز ساخته نشده می
دار شدن و قرار داشتن سقفی باالی سرشان، برای پیش خرید واحدها اقدام  آرزو برای خانه

نداشته و وجود خارجی ( گروه ساختمانی آریانا)گاه چنین شرکتی  جالب اینکه، هیچ .کنند می
اندازی شرکتی موهوم که بخش اصلی عملیات متقلبانه او بوده، اعتماد  با راه مشارالیه

کند و پس از  خریدارانی که امروز مالباخته هستند را جلب و وجهی کالن از آنها دریافت می
دریافت وجوه، هیچ اقدامی برای ساخت و تکمیل واحدها و تحویل آنها به خریداران انجام 

 ... .هدد نمی

 : کارگران نساجی منطقه آزاد ارس دست به تجمع زدند -*

https://www.tasnimnews.com/
https://www.tasnimnews.com/


 

تن از کارگران  ۶۲۲اخراج   :آمده است  99شهریور ۴۶   جمعه برپایه خبر مندرج در تاریخ 
 . دست به تجمع زدندهای بازار ارز نساجی منطقه آزاد ارس جلفا بخاطر گرانی

 : مریوان جمعه امام منزل جانب به مرادی لقمان مادر پیمایی راه -*

  
راهپیمایی مادر لقمان مرادی زندانی :آمده است  99شهریور ۴۶ جمعه  مندرج خبر برپایه

سیاسی محکوم به اعدام همراە شماری از مردم مریوان بە طرف منزل مصطفی شیرزادی 
 . صورت گرفت امام جمعە مریوان

م محبوس در زندان بی اطالعی از وضعیت سه زندانی سیاسی محکوم به اعدا -*
 :رجایی شهر کرج، موجب نگرانی خانواده و نزدیکان این افراد شده است

 
از وضعیت لقمان و زانیار مرادی و همچنین رامین حسین پناهی سه زندانی سیاسی محکوم 

شهریور هیچ اطالعی در دست نیست و خانواده این زندانیان محکوم  ۴۱به اعدام از چهارشنبه 
چند روز پیش آنان را به . بی خبری و نگرانی از وضعیت فرزندانشان بسر می برندبه اعدام در 

   .سلول های انفرادی منتقل کردند
ایران یکی از کشور های اندکی است که در آن همچنان حکم اعدام برای مخالفان سیاسی در 

تمامی  به خصوص ممنوعیت اعدام در مورد زندانیان سیاسی هم اکنون در. ان اجرا میشود
درمورد زندانیان عادی نیز ایران با جمعیت . کشورها به جز ایران و عربستان مراعات میشود 

   .هشتاد میلیونی تعداد اعدام هایش از چین با یک و نیم میلیارد جمعیت بیشتر است



اعدام، مجازات وحشیانه ای است که از جانب مجامع حقوق بین الملل به قتل عمد دولتی 
است و اکنون به طور رسمی در یک صد و بیست کشور جهان مجازات اعدام لغو تعبیر شده 

 شده است و در بسیاری از کشور ها به حالت تعلیق در آمده است
تنها چند کشور آن را هنوز در جرائم عادی اعمال میکنند و ایران و عربستان به طور رسمی در 

  .نگه داشته اند مورد مخالفان سیاسی همچنان چوبه های دار را بر پا

 

 

 

 

 


