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 امیر جواهری لنگرودی 

 

که سندیکا سازی از باال و در فعالین مدافع جنبش کارگری مشخص گردید  ای بخش های وسیع امروزه بر

 .زیرچترحمایت نیروهای حراست و کارفرما چند صحنه نمایشی دارد

یکم؛ اعالمیه های پشت و رو شده حضرات سعید ترابیان و میرزایی و حمایت گرایشات و آدم کوتولوهای به ظاهر  

خود را مشغول داشته  سندیکا، مع عمومیضوابط برپایی مجقانونیت کارگری از آنان که با بازی بندهای اساسنامه ای و 

یک سوی صحنه چرخانی مضحکه مانند است، که جنبش کارگری این مجموعه اند و مرتب فاکت و ستاد ارائه می دهند، 

 . را از نیروهای امنیتی دیده استها در سال های طوالنی مبارزه اش به دفعات این صحنه آرایی 

از همین رو عده ای پا پیش گذاشته . و دعوای بین این و آن معرفی می نمایند اختالف درون سندیکایی دوم؛ موضوع را 

کارفرمایی در این عوامل ریز و درشت زاد و ولد  و شورای اسالمیحراستی و هایدون توجه به دخالتگری نیروو ب

موجودیت کل سندیکای شرکت واحد را زیر گرفته اند ، ما را به عدم دهن وا کرده تا مغز استخوان ماجرایی که 

 . مشارکت در این ماجرا، که به موجودیت کل مبارزه طبقه ما مربوط است ، دعوت می نمانید

   
سویی با تدارک مجمع عمومی درخواستی سندیکای زنده و چابک ، علنی و  ؛ حضرات امنیتی و حراستی که ازسوم

سو ، چهره های دیگر مستقل شرکت واحد که در هیکل هیئت مدیره منتخب آن تجلی می یابد ، مخالفت می نمایند و از

هامی وی در پرونده با مصادیق ات ابراهیم مددی را به پنج سال و سه ماه زندان: شرکت واحد نظیر  شناخته شده سندیکای

که منجر به محکومیت قبلی اش بوده ، امروز برای صدور محکومیت ست اوهای قبلی اش که مربوط به سال های پیش 

 ،هقرار همین دادگاههای بلخ اینکه  یا.  روانه نمایند، ترجیحا نمی بینندزندان به او را  شده تا بکار بردهمجددا فعلی ایشان 

رضا شهابی را از کار  هم اینان تا به امروز . بکشانند به پای محاکمه راچهره شناخته شده سندیکا دیگر داود رضوی بار

از این حاصل زندان های طوالنی مدتش ،  ساختند و به دفعات به زندان کشاندند،و امروز در شرایط رنج و شکنبیکار 

 حسن سعیدی را از کار بیکار می.  استبیمارستان به آن بیمارستان برای معالجه اثرات به جا مانده از زخم زندان روان 

کنند و راه را برای فعالیت آنان می بندند ولی دست امثال ترابیان ها و میرزایی را باز می گذارند تا با عمله نظام بر سر 

 ؟چرا. تدارک مجمع عمومی با سانتاژدایه مهربان تر از مادر عمل نمایند

   
را که بغایت پُرهزینه هم بوده  اری ، مقاومت و ایستادگی سندیکایشرکت واحدجزاینکه حاصل این همه سال تالش، پاید

واقعا این معادله پیچیده و بغرنجی . است، کمرش را بشکنند و سندیکای موجود را از دایره استقالل عمل اش تهی سازند 

لباس کارگری بر تن کرده اند به گرگان آدمیخواری شد که  تاسکوت پیشه کرد  ،امر دفاع از آنبرابراست که باید در 

کارفرما و دولت پشتیبان چرخه سرمایه کار خود کنند ، و مدافعان اساسنامه بسان ناظر بیطرف عمل  زعامت حراست و

 کنند یا با تردستی های امثال ترابیان هم همراه گردند ؟ 



  

آبان مجمع زرد تدارک دهند و آدرسش  ۸۸که انتشار پیدا کرده و قراره که سه شنبه  ۶آنچه پشت سناریوی بیانیه شماره 

 :را هم مشخص کرده اند ؛ این پرسش ها مطرح است اش 

چگونه است که سعید ترابیان از صافی و در شرایطی که احکام شداد و غالظ برای فعاالن سندیکایی صادر می کنند ؛  

 اشاره مجوز برگزاری مجمع عمومی مورداساسا  ؟و اجازه می یابد تا مجمع بگذاردعربال اطالعاتی ها رد می شود 

 فراخوان دهندگان از کدام نهاد اخذ شده و مکان مورد نظر چطور تامین شده است؟

ره پاسخ مثبت نمی دهند ولی به آدم های ارزانی همچون سعید ترابیان پاسخ چگونه است که به خواست برپایی هیئت مدی

 ؟ ... و دهها پرسش دیگر  مثبت و جا نیز واگذار می نمایند

اهمیت وجود پاسخ حقیقی به این پرسش ها از آنجاست که می دانیم ؛ اصلی ترین دلیل عدم برگزاری مجمع عمومی از  

رای جلوگیری از تشکیل مجمع عمومی و تهدید به برخورد سوی هیئت مدیره فعلی سندیکا، عدم توجه به خواست آنان ب

  امنیتی بوده است؟

 

بعبارت ساده چگونه به هیئت مدیره فعلی اجازه برگزاری مجمع عمومی نمی دهند، اما آقای ترابیان و همراهانش به 

 راحتی مکان و زمان برگزاری مجمع عمومی تعیین نموده و فراخوان می دهند؟

؛ واگذاری بوستان برای برگزاری مجمع عمومی نتیجه جلسه و مذاکراه عدیده ترابیان با معاون منابع نباید تردیدی داشت

انسانی و همچنین حراست شرکت واحد و شورای اسالمی سامانه دو در اداره مرکزی است و با هماهنگی آنها بوستان را 

 .برای برگزاری مجمع عمومی واگذار کرده اند

بیش از پیش روشن شده که وزارت اطالعات، کارفرما، حراست و شورای اسالمی کار پشت  ۶با صدوربیانیه شماره 

 .این پروژه سندیکا سازی دولتی قرار دارد

 

، احزاب و های به نوعی کارگری تشکل ها و نهاد باید به آن افراد،. در چنین شرایطی نمی توان سکوت اختیار نمود 

با اعمال دست در دست هم ،  تا ترابیان و میرزایی  ، نظاره گر این همه تبانی و توطئه اندتا به امروز که سازمان هایی 

هر یک از سکوت ا به انجام رسانند ، باید دریابند که حمایت نیروهای کارفرمایی و حراستی و اطالعاتی ، کار خود ر

 تمامیت جنبش کارگری مابا تخریب موجودیت مبارزه سندیکایی و زیر گرفتن استقالل عمل آشکار  ییآنان درست همسو

  .که باید پاسخگو باشند تلقی می گردد

 

شما به نوعی دربرابر استقالل عمل تشکل سندیکایی و خاصه سندیکای شرکت واحد همه : باید با صدای بلند گفت 

همراهی اعالم نداشته خود را با عوامل سندیکا سازی  ،تا به امروز تان و با سکوتاتوبوسرانی تهران و حومه ایستاده 

 .دولتی و تقلبی برخ کشیده اید

. محسن باقری نشان داده اند که در کجای کارند -پاکزادیان  -پیمان سنندجی   -عباس بخشش : حضراتی ازجنس 

از طریق گزارش دهی علیه  ادیان که خودسنندجی نادم دیروزی و مدافع سینه چاک سندیکای قالبی امروزی و پاکز

به پاداش خوش خدمتی هایش در یادداشت و باقری که خود  کارگران سندیکایی به پست معاونت منابع انسانی رسیده

اطالعیه پخش می کردند و واگذاری  پایانیاتوبوس ها ، برداری از اسامی و شماره اتوبوس اعضای سندیکا که در خطوط

به رئیس شورای سامانه دو رسیده است و امروز  ی ها ، ارتقاء درجه یافت وستآن اسامی و شماره اتوبوس ها  به حرا

 . عباس بخشش را هم در کنار خود دارند

 

نه   عباسکه  : آنندبر با آنان مالقات داشته ام،ی که به ادعای فعالین سندیکایی که من در خارج کشور  عباس بخشش

هم مثل خیلی از کارگران چند  ایشان ۴۸در اعتراضات سال تنها  .داشته است چشمگیری عضو سندیکا بوده و نه فعالیت

خود را حامی اعضای  اظاهر ه ،کنترل بودتحت روزی بازداشت شد و قول همکاری داد بعد از آزادی از آنجا که 

صحبت های سندیکای و اطالعیه  گاهاو کرده عمل اعتماد حسن  ر پایهبهم ی سندیکایی داد و بچه ها  سندیکا نشان می

با تلفن عباس  ،به محض اینکه اعضای سندیکا از پایانه خارج می شدند ،دادند مکاران میبه هدر برابر دیدگان او ها 

هم است و قرار نمودندو اطالعیه پخش  ندمی کردرا این صحبت ها ها که فالنی  می کردهمراهش به حراست گزارش 

 شاناحضار ،خشش فروخته بودحراست هم فردا همان رانندگانی که عباس ب. آینده این کارها را بکنند هایروز که طی

 . می گرفت یکایک شانو تعهد از، یک اخطاریه دستشان می داد می کرد 

االن هم بازنشسته شده و از آنجا که از اول آدم فروش و خبرچین بوده و برای پول همه کار می کرد، برای  همین جناب

سکن زد و بند با کارفرما و رئیس تعاونی مو از طرف دیگر با ترابیان و میرزایی از یکطرف اینکه پول مسکن را ندهد 

 ، پس بهتر آنکه کردند و اعضای سپیدار را با وعده های دروغین که اگر با من باشید، پول کم تری پرداخت می کنید

سندیکاها را ول کنید، اینها سیاسی کار هستند و اگر با سندیکا و سندیکایی ها همکاری بکنید، اخراج می شوید با زندانی 

کاری که همواره مدیریت در  .کثیف و شناخته شده ، تعدادی را به طرف خودش کشید هایو ترفند  با این شیوه .طرفید 

آدمی  پی اش بود تا با ایجاد دو دستگی در سپیدار، تجمعات اعتراضی فعاالن سندیکایی را کاهش بدهد ، بعبارتی روشن



وز همدست و مدافع سندیکا سازی سعید که قبال گرای اعضای سندیکا را دودستی به امنیتی ها و به مدیریت می داد ، امر

 .ترابیان شده است

سعید ترابیانی که به قول رفیق تبعیدی و شناخته شده سندیکای شرکت واحد ،غالمرضا غالمحسینی علیرغم بیکاری 

طوالنی مدتش امروز ازجهت مالی فربه شده  و دارای دو دستگاه اتوبوس و دو دستگاه سواری و یک دستگاه موتورو 

تدارک دیده پارتمان درامیرآباد تهران آدستگاه یک  ا نیزتگاه اپارتمان و یک باب مغازه در گلشهر کرج و اخیردودس

سال بعنوان یک کارگر با  ۴چگونه توانست طی  .جوالن می دهد و دیگران با اتوبوس هایش دنده می زنند  خود. است 

 !؟و ردای کارگری بپوشد و بر مسند نشیندبر پیشانی بساید و داغ کارگری هم  دحقوق کارگری به این آالف و الوف برس

 : حاصل کالم اینکه 

، جای  ی سوسیالیستی و دمکراتاحزاب و سازمان ها ،امروز برای هیچ فعال کارگری ، تشکل ها و کمیته های اقدام 

تردید نیست که در برابر افشاء گری های به موقع فعاالن سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه در 

پروسه شار اسناد و مدارک الزم ، روشن شد که سعید ترابیان و حسن میرزایی ، طی کانال تلگرامی خود با ارائه و انت

ایجاد اغتشاش و دودستگی در سندیکای مستقل کارگران این شرکت، از وبه نوعی برنامه ریزی شده و ضدکارگری 

دست به جعل نام و آرم جانب دولت و وزارت کار آن و همچنین نیروهای اطالعاتی و امنیتی، تا آنجا پیش رفته است که 

  .سندیکا زده و اقدام به ایجاد کانال تلگرامی موازی و جعلی نیز نموده اند

 اتاقدامسلسله این اخطار داده و ، به درستی ضرور ایهصدور بیانیه  نیز به موقع باسندیکای شرکت واحد درمقابل 

 .و تفرقه افکنانه در جنبش کارگری هشدار داده استی نخ نما هااین توطئه تمامی ریاکارانه را افشا نموده و در مورد 

آن دسته از احزاب و سازمان ها و اشخاص که تا به امروز به بهانه مرعی نشدن اساسنامه و عدم تدارک مجمع عمومی 

بدون در نظر نگرفتن شرایط موجود و فرافکنی نیوهای امنیتی و حراست شر کت واحد در برابر تمامیت سندیکای 

د ، در قبال این سندیکا سازی تقلبی سکوت کرده و با دولت ضد کارگری بمثابه بزرگترین کارفرما و شرکت واح

کارفرما ی بخش خصوصی ، حراست و شورای اسالمی و خانه کارگر ، نیروهای امنیتی نا خواسته همصدا شده و پا 

مروز و فردای جنبش مستقل کارگری پاسخگو جای پای همه اهمال کاری ها و تباهی آور سعید ترابیان داشته و باید به ا

همه آن را که در این مجموعه بعنوان اسناد منتشره از جانب گروهبندی های مختلف کارگری ، معلمان ، . باشند 

 "فراهم گرد آورده ام ، گواه روشنی ایست بر حقانیت مبارزه طبقاتی همه دست اندر کاران ... بازنشستگان واشخاص و 

تا به امروز به پای  4831هزینه های گزافی که از سال "  ران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومهسندیکای کارگ

یادمان نرود اگر این آدم های نخ نما که بخشا پرونده . استقالل عمل این سندیکا پرداخته اند تا این چراغ خاموش نگردد 

ا به ثمر برسانند ، سنگینی یک مسئولیت دیگر باره را برای تعداد چندی زا آنان را رو نموده ام ، موفق شوند که کاری ر

نباید امروز . یکایک فعاالن عرصه اردوی کار در پهنه رویاویی با چرخه سرمایه ، پیش پای یکایک مان قرار می دهند 

 !یر است فردا خیلی د. در افشاء این عوامل دروغین جنبش کارگری و سندیکایی ، لحظه ای تردید به خود راه بدهیم 

یادداشت علی اکبر پیر هادی دبیر سندیکای کارگران شرکت واحد در محکومیت سندیکاسازی دولتی و جعلی در شرکت 

 :واحد درود برکارگران آگاه وزحمتکش

 

 هشدار به رانندگان و کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران وحومه

 ومی سندیکای کارگران شرکت واحدتاملی به رویدادهای در حال انجام برای برگزاری مجمع عم

اعضای سندیکا طی سالهای اخیر در راستای بهبود شرایط زندگی خود و همکاران تالشهای بیدریغ انجام داده اند و بدون 

سندیکا مشعلی شد پیش روی کارگران و . اغراق دستاوردهای چشم گیری در شرکت واحد و در سطح جامعه داشته اند

امید به آینده بهتر و برای دستیابی به خواسته هایشان به نیرو و امکانات خود اتکاء و ایمان داشته فعاالن کارگری که با 

نتایجی که حاصل شد و . باشند و با اتحاد و همبستگی و ایجادتشکل های مستقل می توانند مطالبات خود را بدست آورند

لباس کار، شیر و کیک، افزایش مبلغ کت و شلوار ، امتیازاتی از قبیل افزایش حقوق، شارژ کارت و بن خرید کاال، 



کلیه دستاوردهایی که در بهبود شرایط معیشت رانندگان و کارکنان شرکت واحد اثر مثبت داشته ..... مسکن تاحدودی و

 .فقط با اتحاد و همدلی بدست آمد. است

تاسف چنین شرایطی برای سندیکای  و با کمال. تنها راه شکستن اتحاد و همبستگی کارگران ایجاد تفرقه می باشد

جهت تضعیف و از بین بردن این تشکل مستقل کارگری . کارگران شرکت واحد برنامه ریزی شده و در حال انجام است

در قالب نام سندیکا مجمع عمومی و انتخابات نمایندگانی به نام سندیکا در جریان است که همانند شورای اسالمی 

ایت دولت بهره مند خواهد شد و هدف فقط از بین بردن سندیکا و دستاوردهای چند سال کارگران شرکت واحد از حم

ازوزارت کارومسئولین شرکت واحد انتظاری بیش از این نمی توان داشت چون همیشه مخالف حضور . گذشته می باشد

 .و فعالیت سندیکا هستند

ازحقوق کارگران فعالیت می کنند تقاضا میکنم با دخالت و  از کلیه فعاالن و گروه ها و تشکل ها و کسانی که به نام دفاع

حمایت و ندانم کاری باعث تفرقه و موازی سازی و شکل گیری و ایجاد سندیکاهای زرد تالش نکنند که جامعه کارگری 

 .وآیندگان آنها رابرای تضعیف ونابودی سندیکای شرکت واحد و خیانت به کارگران سرزنش خواهند کرد

 تحادوهمبستگی کارگران وگسترش صلح وعدالت درسراسرجهانبه امید ا

 عضو هیات مدیره و دبیر سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه علی اکبر پیرهادی

===== 
  .ن نیشکر هفت تپه  از سندیکای شرکت واحد و محکوم کردن توطئه ضد کارگریاحمایت سندیکای کارگر

 

 کارگری و فعالین کارگریکارگران ، تشکل های 

 

برای انجام سیاست های ضد کارگری و تخریب سندیکای شرکت . همانطور که اطالع دارید مدتی است که عواملی 

 .واحد و هفت تپه اقداماتی را شروع کرده اند

گذشته با سیاست های ضد کارگری این افراد در هفت تپه با شکست مواجه شده اما افرادی در شرکت واحد طی ماه های 

 .برنامه از پیش تعیین شده فعالیت هایی را تاکنون انجام داده اند

افرادی همچون سعید ترابیان ، حسن میرزایی و عباس بخشش ، بر اساس شواهد منتشر شده توسط سندیکای شرکت 

و در !! اشته واحد، با همکاری حراست ، شورای اسالمی و مدیریت شرکت واحد، اقدام به برگزاری مجمع عمومی را د

 .اند این ارتباط فراخوانی را انتشار داده

این افراد برای تخریب تشکل مستقل کارگران شرکت واحد و همچنین بد نام کردن فعالین کنونی این سندیکا از هیچ 

بوده اقدامی فرو گذار نبوده اند که توهین ، تهمت و پرونده سازی برای کارگران سندیکای واحد، بخشی از این پروژه 

   .است

سندیکای - مستقل از کارفرما -این پروژه تحت عنوان برگزاری مجمع عمومی و انتخابات ، تخریب تشکل مستقل 

  .شرکت واحد و ایجاد تشکل دست ساز را مد نظر دارد

و مماشات با کارفرما و  - بخصوص در شرایط کنونی - تشکل مورد نظر در نهایت برای مهار اعتراضات کارگران

 .مایه داران سازماندهی می شودسر

سندیکای نیشکر هفت تپه، این توطئه ضد کارگری را محکوم کرده و بر اساس وظیفه طبقاتی ، همچنان . بر این اساس 

  .خود را در کنار سندیکای شرکت واحد می دانیم

به شکست خواهد شد؛ همانطور باور داریم این توطئه، با اتحاد و همدلی کارگران و فعالین راستین جنبش کارگری منجر 

که فعالین جنبش کارگری در مقاطع گذشته در ارتباط با ایجاد تشکل های مستقل کارگری ، استقالل مالی طبقه کارگر و 

 .دیگر موارد با پیروزی مسیر مبارزه را تا به امروز پیموده اند

 زنده باد اتحاد و همبستگی کارگران

 سندیکای نیشکر هفت تپه

 ۷۹آبان  ۵۱

@syndica_7tape 

====== 

سندیکا سازی فرمایشی، درجهت به خاموشی کشاندن مبارزات حق طلبانه کارگران و سرکوب و : اتحاد بازنشستگان

  دستگیری آنها به نفع صاحبان سرمایه و قدرت است



 

ری مطالباتشان از سالهاست كه كارگران معلمان و دیگر مزدبگیران با تالش برای ایجاد تشكل های مستقل خود و پیگی

 .طریق این تشکلها، با بی حقوقی ای كه بر آنها تحمیل شده است به مبارزه برخاسته اند

 

هرچه به گستردگی ِ . در این راه بسیاری از كارگران و معلمان با اخراج و زندان و اتهامات امنیتی مواجه شده اند

این طبقات و اقشار به فشارها و تنگناهای اقتصادی و اعتراضات ِ طبقات و اقشار زیر ستم افزوده می شود، هرچه 

واکنش نشان می دهند و عمال مخالفت های خود را نسبت به این بی ( گرانی، بیکاری، فقر و سرکوب ِ آزادی ها)سیاسی 

حقوقی ها به شکل تجمع، تحصن، اعتصاب و تشکل یابی در جامعه نشان می دهند، ترفند های دولت، کارفرما و 

ی مسئول حکومتی برای مهار زدن و یا به انحراف کشاندن اعتراضات، اعتصابات و تشکل پذیری کارگران، نهادها

یکی ازاین واکنش ها، گرفتن استقالل و . معلمان، بازنشستگان و سایر اقشار زحمتکش نیز وسعت بیشتری پیدا می کند

 .هویت تشکل های مستقل و به انحالل کشاندن ِ آنها می باشد

ا سازی فرمایشی از طرف مسئوالن، که فقط درجهت به خاموشی کشاندن مبارزات حق طلبانه کارگران و در سندیک

 .جهت تهدید و سرکوب و دستگیری آنها به نفع صاحبان سرمایه و قدرت است، بی شک به ضد خود بدل خواهد شد

ر دست به کار شده و با ترفند جدیدی اقدام در آخرین اقدام عوامل شوراهای اسالمی و خانه کارگر با همآهنگی وزارت کا

به ایجاد تشکلی ساختگی و موازی با سندیکای مستقل كارگران اتوبوسرانی شرکت واحد کرده اند؛ تا با ایجاد روحیه 

بدگمانی نسبت به تشكل های مستقل و افراد تالشگر و زحمت كش بتوانند این مبارزات حق طلبانه را به بیراهه بكشانند 

 تا کنون به کدام یک از خواسته های کارگران توجه کرده و در جهت تحقق آن حرکت نموده اند؟آنان 

تالش برای وابسته کردن تشکل های مستقل کارگران، معلمان و سایر تشکل های مستقل در دیگر رسته های اقتصادی و 

آنها به دولت و کارفرما را، از سوی هر اجتماعی، اخالل در روند مبارزه آنها و کوشش برای انحالل یا وابسته نمودن 

 .نهاد دولتی و یا احزاب و جریانات سیاسی محکوم می کنیم

اکنون که نطفه های حق طلبی و به دست آوردن مطالبات معیشتی و اقتصادی، دموکراتیک و سیاسی ِ کارگران، معلمان، 

ه هر نحوی از تبعیض و نابرابری در جامعه رنج بازنشستگان، پرستاران، کشاورزان، زنان و جوانان و همۀ کسانی که ب

می برند، بر محور مشارکت، اتحاد و تشکل یابی پیوند می یابد، تالش سرمایه داری، کارفرما و جناح های حکومتی 

به همین دلیل ضرورت . برای انحالل تشکل های مستقل و احیای تشکل های وابسته، زرد و کاذب بیشتر شده است

شکل ها و انسان های آگاه و صادق برای خنثی نمودن این سیاست های ضد کارگری و ضد مردمی بیش هوشیاری ِهمۀ ت

 .از هر زمان دیگر احساس می شود

 :بنابراین ما اعالم می داریم

از سندیکای مستقل شرکت واحد و سایر تشکل های واقعی که با تالش ِکارگران، رانندگان، بازنشستگان، معلمان و سایر 

  .یران و زحمتکشان به وجود آمده اند، حمایت می کنیممزد بگ

 ۹۷گروه اتحاد بازنشستگان شهریور 

====== 

 

 کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری  

  !نبش کارگریجهشداری به 

  توطئه پروژه تشکل سازی فرمایشی و وابسته به سرمایه و دولت
 

بحران اقتصادی موجود که روز به روز گسترده تر و عمیق تر می شود، آشکارا دولت حامی سرمایه و نهادها و ارگان 

سرمایه و دولت های حامی . این رشد و گسترش نموده و به تکاپو واداشته است" دلواپس"های وابسته به آن را نگران و 

آن که طی سال های متمادی حاکمیت سرمایه و فشار و سرکوب جنبش اصیل و مستقل کارگری نتوانستند آن را متوقف 

کنند و به خاموشی بکشانند، درصددبرآمده اند تا با ایجاد تشکل دست ساز و وابسته، حتی المقدور آن را به بیراهه کشانده 

  .ا و مطالبات کارگران دور نمایندو از پیگیری خواست ه

در این میان معدود تشکل های مستقل کارگری درایران که به قیمت بسیار گران و با پرداخت هزینه های سنگینی از 

و تمامی ( طبقه ی کارگر ) جانب خود کارگران ایجاد شده اند، می توانند نقش بزرگی را در دفاع از منافع این طبقه 

حضور، استقامت و پافشاری این تشکل ها برای پیگیری و تحقق . ان آمده و تحت ستم جامعه ایفا نماینداقشار مردم به ج

مطالبات برحق شان در طول این سال ها، نشان از آن دارد که سرکوب و تهدید و ارعاب و دستگیری و زندان نتوانسته 

را در راستای " قبرستانی"یط دلخواه و به اصطالح نتیجه مورد نظر را برای صاحبان و حامیان سرمایه رقم بزند و شرا

بنابراین . ارزان سازی بیش از پیش نیروی کار و بهره کشی هرچه بیش تر و وحشیانه تر سرمایه از این نیرو مهیا نماید

 با ترفند های جدیدی در صدد برآمده اند تا اقدام به ایجاد تشکل های فرمایشی و دست ساز در صورت امکان، کنترل

 .جنبش کارگری را در این برهه حساس از تاریخ کشور را در دست بگیرند

tg://search_hashtag/?hashtag=%D8%AC%D9%86%D8%A8%D8%B4_%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C


تالش نهادهای دولتی و امنیتی در هفته های اخیر برای به وجود آوردن سندیکای دست ساز و تقلبی در شرکت واحد، 

ــ که بدون تردید  قابل توجه این که چنین پروسه برنامه ریزی شده و ضدکارگری ای. تنها نمونه ای از این تالش هاست

برای ایجاد اغتشاش و دودستگی در سندیکای مستقل کارگران این شرکت، از جانب دولت و وزارت کار آن و همچنین 

نیروهای اطالعاتی و امنیتی، تا آنجا پیش رفته است که دست به جعل نام و آرم سندیکا زده و اقدام به ایجاد کانال 

  .ندتلگرامی موازی و جعلی نیز نموده ا

سندیکای شرکت واحد البته طی صدور بیانیه ای، به درستی این اقدام ریاکارانه را افشا نموده و در مورد این توطئه ی 

 .نخ نما و تفرقه افکنانه در جنبش کارگری هشدار داده است

 

که به عناوین واقعیت این است که سندیکای کارگران شرکت واحد با پرداخت هزینه های گزاف و فشارهای بسیاری 

حمله به مراکز رای . مختلف بر اعضا و فعالین آن وارد می شد و می شود چنین سندیکایی را ایجاد و حفظ کرده اند

گیری و برهم زدن انتخابات کارگران این شرکت، ضرب و شتم، احضار، بازداشت، اخراج و زندانی کردن کارگران و 

تا کنون، خود نمونه هایی از این فشارها است که کم و بیش به همت  38فشار مداوم برخانواده های انان از سال 

کارگران آگاه و فعال خنثی شده و سندیکا توانسته است همچنان به صورت مستقل و خودپو، روی پای خود بایستد و از 

ادهای طی این سال ها مدیریت و حراست شرکت با یاری جستن از نه. منافع و خواسته های کارگران دفاع نماید

اطالعاتی و امنیتی، همه ی هم و غم خود را به کار گرفت تا به هر طریق ممکن و از جمله با دروغ پراکنی و ایجاد 

ترس و دلهره در میان کارگران نسبت به سندیکا و فعالین پیگیر آن، در مقابل رشد و گسترش سندیکا سد و مانع ایجاد 

  .ایندگان واقعی آن جلوگیری نمایندکنند و از تشکیل مجمع عمومی و انتخابات نم

اما می بینیم که در شرایط کنونی که کفگیر عوامل سرمایه ظاهرا به سنگ خورده است، این سندیکای تقلبی و نمایندگان 

وابسته اش با اتکا به حمایت و پشتیبانی عوامل سرمایه و دولت حامی آن، به شکل علنی اعالم مجمع عمومی می کنند و 

این سیاه بازی و ! واین جاست که دم خروس!! ا به شرکت در آن برای انتخاب نمایندگان ترغیب می نمایندکارگران ر

آلترناتیوسازی . دغلکاری آشکار می شود و وابستگی این افراد بی مایه و این تشکل تقلبی بر همگان روشن می گردد

تنها راه مقابله با آن آگاه سازی کارگران نسبت به  یکی از سیاست های شناخته شده سرمایه داری در تمام دنیا بوده و

  .چنین توطئه های ضد کارگری می باشد

  !مردم عدالت طلب و آزادیخواه!تشکل های کارگری!کارگران

 .با حمایت بیش ازپیش از نمایندگان واقعی کارگران وفرزندان راستین خود توطئه ای را که در پیش است خنثی کنیم

های فرمایشی هدفی به جز خاک پاشیدن در چشم کارگران و به بیراهه بردن انرژی مبارزاتی آنها  مطمئنا چنین تشکل

با افشای چنین نهادهایی که تنها به کمک افراد خودفروخته و مواجب بگیر و حمایت نهادهای . نداشته و نخواهد داشت

ثی کرده ضمن حمایت از تشکل های مستقل اطالعاتی ــ امنیتی و دولتی به وجود می آیند چنین توطئه هایی را خن

کارگری، نشان دهیم که اگر آنها پول و قدرت و امکانات تبلیغاتی و نهادهای سرکوب و بگیر و ببند دراختیار دارند، ما 

نیز از توانایی اتحاد و همبستگی طبقاتی و توان و نیروی قدرتمند کارگری ــ که اگر بخواهد و اراده کند دنیا را تکان 

  .واهد داد ــ برخورداریمخ

کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری ضمن حمایت از بیانیه افشاگرانه سندیکای شرکت واحد، ازهمه 

کارگران آگاه، فعالین و تشکل های مستقل کارگری ایران و جهان در خواست می کند این توطئه شرم آور را همراه با 

  .جیره خوار آن افشا و خنثی نماینددست اندر کاران وابسته و 

 زنده و مستحکم باد اتحاد و همبستگی طبقاتی کارگران

  4831دوم شهریور  -کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری 

@khamahangy 

============ 

 .برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری، بازیچه هیچ جریان وابسته و ضدکارگری نخواهد شد کمیته هماهنگی
 

 !خواه ایران و جهان طلب و آزادی مردم عدالت! ها و فعالین کارگری تشکل! کارگران

 

اند؛  شده های اخیر، عوامل نفوذی و فرصت طلبی که بازیچه دست دولت و کارفرمایان طور که اطالع دارید طی ماه همان

ی نیروهای اطالعاتی و  و حمایت همه جانبه« سندیکای کارگران شرکت واحد»اند تا با غصب نام و آرم  درصدد برآمده

برگزار کرده و به خیال خود، هیئت مدیره و اعضا و فعاالن آگاه و صدیق آن را با « مجمع عمومی»امنیتی، به اصطالح 

های کارگری خود متحمل شده اند، از سندیکای  ی را که در طول مدت فعالیتها، فشارها و سختی های همه ی جانفشانی

هیئت برگزاری »هایی را نیز با امضای  کنون اطالعیه این جریان وابسته و منحط تا. کارگران این شرکت حذف نمایند

از جمله آن ها ، برای توجیه عملکرد کودتا گرایانه و ضدکارگری خود منتشر کرده است که «مجمع عمومی سندیکا

باشد؛ که در آن بدون هیچ توضیحی و نام بردن از هیچ تشکلی اعالم کرده  می ۹۷/۴/۵۹به تاریخ  ۷اطالعیه شماره 

 «.شان، در مجمع حضور خواهند داشت اند که نمایندگان چند تشکل داخلی اعالم آمادگی کرده»: است

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


همی ــ که بیش تر برای فریب کارگران بی اطالع از کم و ها و ترفندهای حساب شده و مب از آن جا که چنین اطالعیه

کذایی و این بازی فریبکارانه صورت می گیرد ــ « مجمع»کیف جریانات و عادی جلوه دادن و کشاندن شان به این 

و از جمله « تشکل های داخلی»ممکن است در سطح جنبش کارگری تصورات نادرستی را دایر بر شرکت برخی از 

 :در چنین بازی حساب شده ای دامن بزند، بر آن شدیم تا توضیحی را در این باره ارائه دهیم« هنگیکمیته هما»

اطالعی از  پیش از هر چیز ذکر این نکته الزم است که اطالعیه نویسان این دارودسته ی وابسته، ظاهرا در نتیجه بی

، در لیست مورد نظر، «اشتباه لپی»زش قلم یا وضعیت جنبش کارگری در ایران و ظرایف و دقایق آن و شاید هم یک لغ

اما از آنجا که باور اعضا و فعالین . نام برده اند« های کارگری کمیته هماهنگی برای ایجاد تشکل»از 

شکل کارگری باید ، اکیدا بر این قرار گرفته است که تکارگری_های تشکل_ایجاد_به_کمک_برای_هماهنگی_کمیته

باشد و به نیرو و قدرت اراده و تصمیم خود کارگران ــ و نه هدایت و ( مستقل از دولت و کارفرمایان)مستقل 

ریزی دولت و کارفرمایان و همینطور حمایت و پشتیبانی نیروهای امنیتی و اطالعاتی ــ متکی باشد؛ لذا این  برنامه

ی خود می داند که همه جا و در همه  کند؛ بلکه وظیفه و حکومتی شرکت نمی قالبی« مجمع»، نه تنها در این «کمیته»

الحال و فرصت طلب آن را افشا نموده و در حد توان سایه ی کریه و بزک کرده  حال این جریان منحط و عناصر معلوم

 .ی آن را از سر جنبش کارگری کوتاه نماید

وسیله است؛ ابزار کار است؛ ابزار : خود هدف و مقصود نیست ، تشکل کارگری،«کمیته»از نظر اعضا و فعالین این 

کار کارگر برای رسیدن به خواست ها و مطالبات این طبقه، جهت بهبود شرایط کار و زندگی کارگران و رهایی از ستم 

تر از آن تشکلی که وابسته و بد. از این رو باید که مستقل از دولت و صاحبان سرمایه باشد. و استثمار سرمایه داری

چرا که . اجیر و ساخته و پرداخته ی دست کارفرمایان، دولت و نهادهای اطالعاتی و امنیتی باشد، به پشیزی نمی ارزد

 .هدفی جز تحمیق و فریب کارگران ندارد

 در این بازی عوامفریبانه و ضد کارگری( چه ناظر و چه هر چیز دیگر)ما اعالم می کنیم که نه تنها تحت هیچ عنوانی 

 .شرکت نخواهیم کرد؛ بلکه همه ی تالش خود را به کار خواهیم گرفت که آن را در هر شکل و قالبی افشا و طرد نمائیم

 ۵۹۹۷آبان  ۵۷/ های کارگری  کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل

https://t.me/khamahangy 

==== 

 . از سندیکای مستقل کارگران شرکت واحد حمایت کنیم

 
 

در این برهه که اعتراضات کارگری بیش از پیش گستر ش می یابند، دولت و نهادهای ضد کارگری و فرمایشی همچون 

، شوراهای اسالمی و خانه کارگر، به عنوان عامل اصلی تفرقه و سرکوب کارگران، با اذعان به این "وزارت کار"

ت که تشکل های مستقل کارگران می توانند نقش تاثیر گذار و تعیین کننده ای دراتحاد و یکپارچگی کارگران داشته واقعی

باشند، احساس خطر کرده ودر تقابل با تشکل های واقعی و متکی به توان و اراده ی کارگران، از جمله سندیکای شرکت 

  .زرد برآمده اندواحد، درصدد ایجاد تشکل های غیر کارگری، وابسته و 

همزمان با ایجاد این سناریو و این اقدام ضدکارگری، برای اعضای خوشنام وقدیمی آن ابراهیم مددی و داوود رضوی 

احکام سنگین صادره کرده وبا اخراج و بیکارسازی عده ای دیگر از کارگران و رانندگان این شرکت تالش دارند تا 

  .هند همراه آن اعضای صادق و متعهد آن را تحت فشار قرارد هرچه بیشتر سندیکای واقعی و مبارز و

در همین رابطه، چند عضو بریده و مسئله دار از سندیکای کارگران اتوبوسرانی تهران و حومه، با تبلیغ در میان 

عمومی  اعضاء و فعاالن این سندیکا و با کسب تکلیف و گرفتن مجوز از نهادهای دولتی و امنیتی، برای برگزاری مجمع

مورد نظر خود و ایجاد سندیکایی نوظهور و وابسته تالش می کنند و در تقابل با سندیکای مستقل کارگران شرکت واحد 

  .و ایجاد دودستگی و انشقاق در آن، درصدد ایجاد سندیکایی موازی با آن در این شرکت هستند

tg://search_hashtag/?hashtag=%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%AA%D9%87_%D9%87%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C_%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%DA%A9%D9%85%DA%A9_%D8%A8%D9%87_%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF_%D8%AA%D8%B4%DA%A9%D9%84%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C
tg://resolve/?domain=khamahangy


کم رنگ کردن فعالیت های سندیکای شرکت واحد و  بی گمان پاگرفتن سندیکای جعلی و وابسته، در جهت ایجاد تفرقه و

 .از این طریق خدشه دار نمودن پیشینه این سندیکا و خصلت مبارزاتی و تسلیم ناپذیری آن در سطح جنبش کارگری است

 

افشا کردن و به عقب راندن تشکل های دست ساز و زرد کارفرمائی که در خدمت صاحبان سرمایه قرار دارند و منافع 

کارگر را قربانی مطامع کارفرمایان و سرمایه داران می کنند از وظایف مبرم کارگران، تشکل ها و فعالین مستقل طبقه 

   .کارگری و پیشروان این عرصه از فعالیت های اجتماعی است

راه  متقابال برپائی تشکل های مستقل و متکی به خود کارگران و تقویت بیش از پیش آن ها در شرایط کنونی، یکی از

  .های رسیدن به خواست ها و مطالبات کارگران و پیگیری آن ها در سطح جنبش کارگری است

ضمن حمایت از سندیکای شرکت واحد و فعاالن آگاه، حق طلب و دلسوز آن ازهمه کارگران، ( امضا کنندگان زیر ) ما 

ریم که این توطئه رذیالنه و ضدکارگری فعالین و تشکل های مستقل کارگری و مردم آزادیخواه و عدالت طلب تقاضا دا

  .را همراه با دست اندر کاران وابسته و فرصت طلب آن افشا نموده و آن را در نطفه خنثی نمایند

 زنده و مستحکم باد اتحاد و همبستگی طبقاتی کارگران

 :اسامی تشکل های امضا کننده

 سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه

 های کارگری  کمیته پیگیری ایجاد تشکل

 های کارگری کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل

 

 ۵۹۹۷آبان  ۵۹

===== 

 نه به سندیکای تقلبی
 

 : زیر هشتگی با عنوان نه به سندیکای تقلبی، امیر عباس آزرم وند نوشته است: دوی کار می نویسد کانال تلگرامی ار

این روزا اگر سوار اتوبوسهای شرکت واحد شدیم، به راننده ها توضیح بدهیم که مجمع سه شنبه نه مجمع کارگران و »

 «سندیکای مبارز واحد که مجمع دست ساخته است

یکای کادگران شرکت واحد حمایت کنیم و علیه مجمع عمومی تقلبی و دولت ساخته روز سه شنبه با تمام وجود از سند»

 «.دست به افشاگری بزنیم

 

 : پروانه عارف می نویسد

اول با دستگیری و اخراج کارگران و سرکوب نمایندگان سندیکای شرکت واحد و حاال با سندیکای دولتی قصد دارن »

 !«رسواشون کنیم. اختالف بیندازندبین کارگران و اتحاد آنها 

 

 :پ می نویسد .پ.نگی پ.پ

. ایسته بره، سندیکای دولتی هم هیچ وقت مقابل ماشین سرکوب کارگران یعنی دولت نمی ی خودشو نمی قیچی دسته» 

ا همین زنه ت دولت نقاب سندیکا به چهره می. سندیکا تنها ابزار کارگران برای گرفتن حقشون از قدرت در نظم موجوده

 «.ابزار رو هم از کارگران بگیره

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 

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

 . گردید

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

 : مراجعه نمایند

  ۷۹۳۱آرشیو روزشمار کارگری هفته سال

tg://search_hashtag/?hashtag=%D9%86%D9%87_%D8%A8%D9%87_%D8%B3%D9%86%D8%AF%DB%8C%DA%A9%D8%A7%DB%8C_%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A8%DB%8C
tg://search_hashtag/?hashtag=%D9%86%D9%87_%D8%A8%D9%87_%D8%B3%D9%86%D8%AF%DB%8C%DA%A9%D8%A7%DB%8C_%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A8%DB%8C


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

  ۷۹۳۶آرشیو روزشمار کارگری هفته سال 

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

******* 

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

 :روزشمار کارگری هفته 

 :دستگیری شهروندان در مهرماه -*
 
در ماه   : است آمده، ۷۹آبان۱۱جمعه در تاریخ  عدالتخواه معلمان تلگرامی کانال نوشته به

د توسط نیروهای امنیتی بازداشت تن در استان کهگیلویه و بویراحم ۰۲کم  گذشته دست
 .شدند

بنا بر گزارش نهادهای حقوق بشری در فضای مجازی، طی .  بازداشت یک معلم ادبیات
تن از شهروندان ساکن شهرهای  ۰۲کم  روزهای گذشته در مهرماه به دالیل نامعلومی، دست

بازداشت شده دهدشت، سوق و چرام در استان کهگیلویه و بویراحمد توسط نیروهای امنیتی 
 .اند

، ”زریر هادی پور“، ”علی سینا حیدری“: های هویت چهار تن از بازداشت شدگان به نام
توسط نهادهای ” (پوربهزاد)بهرام سرخابی “و یک معلم ادبیات به نام ” فرهنگ خورشیدی“

 .حقوق بشری احراز شده است

@edalatxah 

https://t.me/joinchat/AAAAAEEP2fJN9RJccnzNnQ 

 
 درآمد قطع/اند گرفته قرار امداد کمیته پوشش تحت امروز دیروز، ثروتمندان -*

 رود زاینده آب سوءمدیریت خاطر به ها قهدریجانی

 

شهر قهدریجان یکی از نقاط  :آمده است ، ۷۹آبان۱۱جمعه در تاریخ  رش خبرنگار ایلنا،به گزا
در توصیفات . هزار نفر است ۵۳با جمعیتی در حدود ( در استان اصفهان)شهری فالورجان 

. شود که قهدریجان از هر سو، محاط در اراضی کشاورزی است موجود از این شهر، گفته می
بستگی دیرینه اقتصاد شهر به کشاورزی و متعاقبا، جریان آب زندگی این امر نشان دهنده وا

هفته اخیر، شاهد  از همین رو، عجیب نیست اگر طی چند. رود بوده است ساز زاینده
ریز  های حوضه آب اعتراضات کشاورزان این شهر به همراه کشاورزان دیگر شهرها و آبادی

عضو هیات )حسام نظری      .ن بوده باشیمشا رود، به پایمال شدن حقآبه کشاورزی زاینده
رییسه شورای اسالمی استان اصفهان و نماینده شهرستان فالورجان در شورای اسالمی 

شهرستان فالورجان در : در ارتباط با اعتراضات اخیر کشاورزان قهدریجان، گفت (استان اصفهان
ب مردم این شهرستان، بخش بوده و شغل اغل ۵هزار نفر جمعیت داشته و دارای  ۰۹۲حدود 

mailto:info@karegari.com
https://web.telegram.org/#/im?p=%40edalatxah
tg://join/?invite=AAAAAEEP2fJN9RJccnzNnQ
https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/686727-%D8%AB%D8%B1%D9%88%D8%AA%D9%85%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%AA%D8%AD%D8%AA-%D9%BE%D9%88%D8%B4%D8%B4-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF-%D9%82%D8%B7%D8%B9-%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF-%D9%82%D9%87%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%B1-%D8%B3%D9%88%D8%A1%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%A2%D8%A8-%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%B1%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-9/686727-%D8%AB%D8%B1%D9%88%D8%AA%D9%85%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%AA%D8%AD%D8%AA-%D9%BE%D9%88%D8%B4%D8%B4-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF-%D9%82%D8%B7%D8%B9-%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF-%D9%82%D9%87%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%B1-%D8%B3%D9%88%D8%A1%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%A2%D8%A8-%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%B1%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-9/686727-%D8%AB%D8%B1%D9%88%D8%AA%D9%85%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%AA%D8%AD%D8%AA-%D9%BE%D9%88%D8%B4%D8%B4-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF-%D9%82%D8%B7%D8%B9-%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF-%D9%82%D9%87%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%B1-%D8%B3%D9%88%D8%A1%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%A2%D8%A8-%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%AF


درصد از مردم قهدریجان به انواع مشاغل  ۷۲اغراق نیست که بگویم  بی. کشاورزی است
تا چندسال پیش نیز . دهند اغلب آنها کشت پیاز انجام می. مرتبط با کشاورزی اشتغال دارند

ها دیگر ادامه  آبی، این کشت شد که به خاطر کم کشت برنج و سایر محصوالت انجام می
: نماینده شهرستان فالورجان در شورای اسالمی استان اصفهان در پایان، تصریح کرد....نیافت

داران باید به صورت مساوی از  رود وجود دارد همه مردم و بویژه حقآبه اگر آبی در رودخانه زاینده
دهیم چون کشاورز معیشتش به طور کلی  البته ما حق را به کشاورز می. آن برخوردار باشند

توان یاری نمود اما این  های نوین نیز می ها و تکنولوژی  صنعت را با روش. به آب وابسته است
شود  فرد وقتی معاشش دچار مشکل می. یابد امر در مورد کشاورزی به سختی مصداق می

متاسفانه در حال حاضر، در قهدریجان اکثر مردم . های بسیار زیادی را باید تحمل کند آسیب
های اجتماعی ناشی از  طبیعتا، باید منتظر افزایش آسیب. اند و قطع درآمد شده دچار بیکاری

 .وقوع این معضالت، باشیم

 
 :نگار با انتشار این عکس نوشته است صبا آذر پیک روزنامه  -*

 
آقای روحانی وزیر معدن شما جناب شریعتمداری در طالفروشی الکچری و نمایشگاه جواهرات 

به چه می کرده؟ خبر داشتید این معدن بدلیل تعارضات زیست محیطی مالک معدن طالی طرق
و همین جا تصمیم بازگشایی اش گرفته   و تخریب سنگ نگارهای باستانی تعطیل شده بود

 شد؟ هیچ کس به شما گزارش نداد؟
در ساختار فاسد اصالح طلب و اصولگرا با هم مردم را غارت می کنند و فرقی : پی نوشت  

شعار  69بخاطر همین مردم ستمدیده در دی ماه  .ط شکل غارتشان فرق می کندندارند فق
   :می دادند

 ماجرا_تمومه_دیگه_گرا_اصول_طلب_اصالح

@edalatxah 

 :هزارتومان باشد ۰۱قیمت مرغ باید حداکثر کیلویی  -*

 

وزیر جهاد حجتی  :آمده است ، ۷۹آبان۱۱جمعه در تاریخ به گزارش خبرگزاری دولتی مهر 
مسئله : هزارتومان باشد،گفت ۱۲کشاورزی با بیان اینکه قیمت هرکیلوگرم مرغ نهایتا باید 

 .ان آسیب جدی به صنعت مرغداری کشور وارد کردکامیون دار
به نقل از خانه ملت، محمود حجتی درباره نوسانات قیمت مرغ  خبرگزاری مهر به گزارش

براساس سرمایه گذاری صورت گرفته و هزینه های مرغداری ها باید قیمت هر کیلوگرم :گفت
مسئله کامیون داران باعث شد بخشی از ذخایر :افزود حجتی.زار تومان باشده ۱۲مرغ نهایتا 

باید توجه کرد که در انتقال مرغ تاخیر ایجاد شد و بطور مثال . مرغ داخل کشور مصرف شود
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روز زمان صرف شود تا تعادل  ۳۲روز عقب افتادگی در تامین مرغ باید حدود  ۱۲برای جبران تاثیر
 ... .قداماتی برای تعادل بازار انجام شدبه بازار بازگردد و ا

  : سندیکا مدیریت ادعای برابر در واحد شرکت رانندگان اعتراض -*

    
رانندگان و کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه در پاسخ به تکذیبه مدیریت شرکت 

ایی با موضوع مطالبات واحد درباره مطالبات معوق کارگران، تصاویر خود را در حالیکه نوشته ه
معوق شان در دست گرفته اند برای پاسخ به دروغ پردازی مدیریت در رسانه ها برای کانال 

 .تلگرام سندیکا ارسال و خواهان انتشار آن شدند
. پس از آنکه خبرگزاری برنا مطلبی با موضوع مطالبات معوق کارگران شرکت واحد منتشر کرد

ا ارسال متنی به این خبرگزاری منکر مطالبات معوق کارگران مدیریت شرکت واحد بالفاصله ب
 .شرکت واحد شد

 :شود لحاظ ۸۹ بودجه الیحه در معلمان های خواسته -*

 

عضو )حمایت میرزاده  :آمده است ، ۷۹آبان۱۱جمعه در تاریخ  رنگار ایلنا،به گزارش خب
وگو با خبرنگار ایلنا با اشاره به  در گفت( کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسالمی

های درس به علت  های گذشته و عدم حضور آنها سر کالس اعتراض برخی معلمان در هفته
همواره کسری بودجه داشته، از همین رو شرمنده  آموزش و پرورش: حقوق ناکافی گفت

او در .معلمان هستیم، چرا که همیشه نتوانستیم، حقوقی که باید را به آنها پرداخت کنیم
مشکل : ها برای معلمان وجود داشته است، بیان کرد خصوص اینکه این مشکل در تمام دولت

ها وجود داشته و متاسفانه  دولتدرآمد و حقوق معلمان نه فقط در این دولت بلکه در تمام 
این عضو کمیسیون آموزش و ... .است  ها در اولویت واقع نشده آموزش و پرورش در تمام دولت

معلمان باید در این زمینه امیدوار : تحقیقات مجلس شواری اسالمی در پایان اظهار داشت
ا به این امر توجه کند، حتم ۷۹باشند و آموزش و پرورش هم باید تالش کند تا در الیحه بودجه 

برای حل این مشکل اگر یک قدم از سوی دولت . مجلس هم قطعا به این امر توجه خواهد کرد
 .برای این کار برداشته شود حتما ده قم بیشتر از طرف مجلس برداشته خواهد شد

 
 افزایش خواست از دفاع در حومه و تهران واحد شرکت سندیکای فعاالن فعالیت -*

  :اه دستمزد
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تعدادی از اعضای سندیکا برای پیگیری طومار درخواست افزایش دستمزد کارگران شرکت واحد 
 به شورای شهر و شهرداری تهران مراجعه کردند

در پیگیری صورت گرفته شورای شهر اعالم کرد که طومار کارگران برای افزایش دستمزد 
نابع انسانی شهرداری ارسال شده کارگران و بازنگری طرح طبقه بندی مشاغل به مدیر کل م

 .است
همچنین طومار کارگران به شهردار تهران برای افزایس دستمزد و اجرای طرح طبقه بندی 

مشاغل پس از ارجاع به معاونت حمل و نقل شهردار تهران، از آنجا نیز به مدیریت شرکت واحد 
 .ماتوبوسرانی ارجاع شده است و منتظر پاسخ مدیریت شرکت واحد هستی

در حاشیه این پیگیری دیداری نیز با مدیر کل حوزه منابع انسانی شهرداری تهران صورت گرفت 
و ایشان اعالم کرد که در تدارک تهیه بسته های حمایتی برای کارگران شهرداری هستیم و 

اما وی بازنگری طرح طبقه بندی مشاغل کارگران شرکت واحد را . بزودی توزیع خواهد شد
که البته نظر ایشان مورد پذیرش نمایندگان سندیکا . اونت منابع انسانی ندانستمربوط به مع

واقع نگردید و به ایشان اعالم شد که پیگیری کارگران برای بازنگری طرح طبقه بندی مشاغل 
 .به شیوه های مقتضی ادامه خواهد داشت

 لینک کانال
t.me/vahedsyndica 

های  آمریکا بازگشت همه تحریممعاون هماهنگ کننده پلیس تهران خبر داد؛ -*

 :ضدایرانی را اعالم کرد

 

دولت آمریکا از  :آمده است ، ۷۹آبان۱۱جمعه در تاریخ دولتی مهر  به گزارش خبرگزاری
دولت آمریکا .های ضدایرانی که به موجب برجام لغو شده بودند، خبر داد بازگشت همه تحریم

های ضدایرانی که به موجب برجام رفع شده بودند را  امروز جمعه اعالم کرد که تمامی تحریم
کشور  ۹خارجه آمریکا در این خصوص گفت که آمریکا برای  مایک پمپئو وزیر.بازگردانده است

این معافیتها موقت است تا . معافیت هائی را در برابر تحریم نفتی علیه ایران قائل می شود
 .جایگزینی برای نفت ایران پیدا شود

رانی، انرژی و بانکداری ایران متأثر از  سازی، کشتی وی در ادامه مدعی شد که حوزه کشتی
هدف از این اقدام باثبات نگه داشتن قیمت نفت : پمپئو ادعا کرد .م های مذکور می شوندتحری

. فرد حقیقی و حقوقی مشمول تحریم های واشنگتن علیه تهران می شوند ۹۲۲حدود ! است
کشور است، اما تنها به شرطی که آنها کاهش  ۹آمریکا به دنبال ایجاد معافیت موقت برای 

و گام   و در بسیاری از مسائل دیگر همکاری نموده  ت نفت از ایران داشتهقابل توجهی در واردا
این در حالیست .های مهمی در مسیر کاهش صادرات نفت ایران و به صفر رساندن آن بردارند

کشور از جمله ژاپن،هند و کره جنوبی اجازه  ۹که پیشتر بلومبرگ اعالم کرده بود که آمریکا به 
ای سری دوم تحریم ها علیه ایران به خرید نفت از این کشور ادامه دهد پس از آغاز اجر می
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 .دهند
 :مولوی خیابان دوباره نشست -*

 

شب گذشته تقاطع خیابان  :آمده است ، ۷۹آبان۱۱جمعه در تاریخ  به گزارش خبرنگار ایلنا،
ات بهسازی مسدود شده مصطفی خمینی با مولوی به دلیل نشست آسفالت و انجام عملی

های ترافیک برداشته  بود که صبح امروز با بهسازی مسیر این مشکل برطرف و محدودیت
پلیس راهور در این رابطه .اما دقایقی پیش این مسیر دوباره دچار فرونشست شده است.شد

 .کنندها مثل قبل باقیست و مردم برای تردد در این مسیر از مترو استفاده  اعالم کرد محدودیت

حمایت اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی از مجمع عمومی  -* 
 :مستقل و محکومیت سندیکا سازی دولتی و حمایت از معلمان زندانی

  
 

 ۱۱اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه در نشست روز جمعه
مه سندیکای کارگران شرکت واحد آبان با بررسی جزییات تغییرات پیشنویس اساسنا

اتوبوسرانی تهران و حومه با اتفاق نظر پیشنویس تغییرات را تایید کردند و آماده ارائه به مجمع 
 .عمومی مستقل سندیکا برای رای گیری شد

در این نشست طرح چگونگی برگزاری مجمع عمومی نیز بررسی شد و پس از بحث و 
آراء طرح را تایید و برای چندمین مرتبه در طی ماه های  بررسی، اعضا با همدلی و به اتفاق

گذشته حمایت خود را از برگزاری مجمع عمومی مستقل سندیکا اعالم و سندیکاسازی 
 .دولتی را محکوم کردند

یادآوری می شود؛ طی ماه های گذشته دو تن از قدیم سندیکا که سال هاست در سندیکا 
دهای امنیتی و همکاری بدخواهان سندیکا پروژه حضور ندارند با اجرای دستورات نها

 .سندیکاسازی دولتی را شروع کرده اند
همکاران به سندیکای خود بپیوندید و با پرداخت حق عضویت همکاران خود را در سندیکا یاری 

 .و همراهی کنید
 ارسال اخبار، تصاویر، پیشنهادات و مشکالت در محل کار با کلیک در اینجا
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  :خبرهای اعتصاب کامیون داران  در چند پایانه  -*
. آبان ماه آغاز شده بود، روز جمعه نیز ادامه یافت ۱۲اعتصاب کامیونداران که از روز پنجشنبه 

اعتصاب . شهر ادامه یافت این اعتصاب در شهرهای اصفهان، بندرعباس، اسدآباد و زرین
 .استان گسترش یافته است ۱۹شهر از  ۵۳کامیونداران طی دو روز گذشته در 

در پارکینک پایانه مشهد همه ماشینها پارک کردند و به اعتصاب سراسری رانندگان کامیون 
 .کشور پیوستند

 رانندگان تربت جام هم به اعتصاب سراسری رانندگان کامیون کشور پیوستند
 :نشد عملی شوشتر شهرداری کارگران مطالبات پرداخت وعده -*

 

در آخرین تجمع کارگران  : آمده است ، ۷۹آبان۰۱در تاریخ شنبه به گزارش خبرنگار ایلنا،
ه انجام شد، شهرداری و های نوزدهم تا بیست وششم مهر ما شهرداری شوشتر که طی روز

ای وعده داده بودند که با متوقف کردن  اعضای شورای شهر شوشتر طبق صورتجلسه
کارگران .های عمرانی کوچک و بزرگ، اولویت پرداخت مطالبات مزدی کارگران باشد پروژه

ایم اخیرا  با این وجود اینکه دستمزد سال جاری خود را دریافت نکرده: شهرداری شوشتر گفتند
میلیون تومان بابت یکی از زیرگذرهای شهر هزینه کرده  ۵۲۲شهرداری شوشتر حدود 

در این زمینه از سوی مسئوالن شهری : کارگران شهرداری شوشتر در ادامه افزودند.است
شود فقط کارگران واحد موتوری و حمل زباله امکان تبدیل وضعیت از پیمانکاری به  گفته می

کارگران شهرداری .کارگران امکان قراردادی شدن را نخواهند داشت قراردادی را دارند و سایر
ما همچنین در زمینه . شود مطالبات مزدی ما به سال جاری مربوط می: شوشتر تاکید کردند

 .ایم پرداخت معوقات بیمه تامین اجتماعی شاهد اتفاق خاصی نبوده

 :اعتراض دانشجویان دانشگاه دریانوردی چاه بهار  -چابهار -*
 

وجود کرم در گوجه کباب، ماست های : آمده است، ۷۹آبان۰۱در تاریخ شنبه برپایه خبرمندرج 
فاسد و مسمویت چندین دانشجو و همچنین محیط غیربهداشتی دانشگاه دریانوردی منجر به 

اعتراض دانشجویان دانشگاه دریانوردی چاه بهار شد و آنها سینی غذای خود را به نشانه 
 .ه رها کردنداعتراض در محوط

 :آرتروز و آسم به ابتال ها سال از پس مهابادی کارگر مرگ -*
زندگی کارگران غیررسمی و  : آمده است ، ۷۹آبان۰۱در تاریخ شنبه نا،به گزارش خبرنگار ایل

مند نیستند و عموماً  فصلی با مشکالت بسیار توام است؛ کارگرانی که از خدمات حمایتی بهره
سیدطاهر محمدی یکی از همین .برند از مشکالت جسمی ناشی از کار سخت رنج می

بری مشغول به کار بود و در این مدت به  ک سنگکارگران بود؛ کارگری که هفت سال مدام در ی
این کارگر که دو فرزند کوچک هم دارد، قبل از رسیدن به سنین . آسم و آرتروز دچار شد

سالگی، روز گذشته در اثر ایست قلبی در  73سیدطاهر محمدی در .کهولت، جان سپرد
برد؛ استنشاق گرِد  ج میبیمارستان درگذشت؛ این درحالیست که او سالها از آسم و آرتروز رن

حال، فرزندان او در : گویند های او می همشهری .های او را رنجور کرده بود سنگ، تمام ریه
 اند و هیچ امیدی به آینده ندارند کودکی یتیم شده

https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/687406-%D9%88%D8%B9%D8%AF%D9%87-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%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%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%B4%D8%AA%D8%B1-%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%86%D8%B4%D8%AF
https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/687719-%D9%85%D8%B1%DA%AF-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%BE%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D9%84%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%A2%D8%B3%D9%85-%D8%A2%D8%B1%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B2


 :خبردانشجویی  -*

 ۴تعداد : آمده است، ۷۹آبان۰۱در تاریخ شنبه برپایه خبرمندرج در کانال تلگرامی دانشگاه ما 
جمهور  ای به رئیس هزار نفر از دانشجویان ایرانی در حال تحصیل در خارج از کشور در نامه

 .خواستار برقراری مجدد ارز دانشجویی به نرخ دولتی شدند
@daneshgah_ma 

 کیفی درجه اعالم شیوه درباره پیرانشهر قند کارخانه به چغندرکاران اعتراض -*
 :محصول

 

اتی هفته گذشته اخبار اعتراض  : آمده است ، ۷۹آبان۰۱در تاریخ شنبه به گزارش خبرنگار ایلنا،
رییس هیات مدیره )سلمان قدرتی در همین رابطه،. از سوی چغندرکاران پیرانشهر منتشر شد

مشکل و اعتراضات اخیر : گفت (نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان غربی
و ( میزان ناخالصی)به رویه افت ( رسد نفر می ۳۲الی  ۴۲که تعدادشان به حدود )کشاورزان 
رویه معمول این : وی ادامه داد. گردد کارخانه قند پیرانشهر بازمی( سنجی کیفیت)عیار زدن 

های مخصوص و با حضور ناظران نظام صنفی  ها با استفاده از دستگاه است که کارخانه
. کنند چغندر تحویلی کشاورزان می( کیفیت)و عیار ( ناخالصی)کشاورزی اقدام به تعیین افت 

ول باید در حضور مسئوالن استاندارد، کارشناسان نظام صنفی اصوال در زمان تحویل محص
های مرتبط تعیین افت یا همان ناخالصی کالیبره  کشاورزی و تعدادی از متخصصان، دستگاه

ها، اقدام به تعیین ناخالصی  شوند اما در این کارخانه بدون استفاده از این دستگاه( سرویس)
تواند  با این وجود، این راهکار ارائه شده نمی: یح کردقدرتی در پایان، تصر... .است  شده می

دائمی باشد چراکه بهترین معیار برای تعیین ناخالصی این است که از همان وسایل و 
رود مسئوالن  ابزارهای مورد استفاده همگان برای تعیین ناخالصی استفاده شود و انتظار می

 .ان قرار دهندکارخانه آنها را در اختیار ناظران محصول کشاورز

 : یک پژوهش قابل مکث در زندگی و پس انداز یک کارگر در ایران -*

ماه درآمد ماهانه خود را  82ترین خودروی موجود در بازار باید  یک کارگر ایرانی برای خرید ارزان 
کنندگان یک کارگر  براساس یک پژوهش درباره قدرت خرید خودرو ازسوی مصرف!پس انداز کند

که  حالی دارد در« ترین خودرو بازار ارزان»ماه درآمد ماهانه خود برای خرید  ۰۹از به کل ایرانی نی
ماه  ۱۲۱همچنین یک کارگر ایرانی نیاز به . ماه است ۳این عدد برای یک کارگر آلمانی برابر 
که این عدد برای یک  حالی دارد در« ایمن و استاندارد»درآمد ماهانه خود برای خرید خودرو 

 ماه است ۳گر آلمانی برابر کار
ماه خود برای  ۵۰اما در مورد خانوار، این پژوهش نشان داد یک خانوار ایرانی نیاز به کل درآمد 

که این عدد برای یک خانواده آلمانی حدود یک  خرید یک خودرو ایمن و استاندارد دارد؛ درحالی
 .ماه است

https://web.telegram.org/#/im?p=%40daneshgah_ma
https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/687767-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%DA%86%D8%BA%D9%86%D8%AF%D8%B1%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%82%D9%86%D8%AF-%D9%BE%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%B4%DB%8C%D9%88%D9%87-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D8%B1%D8%AC%D9%87-%DA%A9%DB%8C%D9%81%DB%8C-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84
https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/687767-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%DA%86%D8%BA%D9%86%D8%AF%D8%B1%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%82%D9%86%D8%AF-%D9%BE%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%B4%DB%8C%D9%88%D9%87-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D8%B1%D8%AC%D9%87-%DA%A9%DB%8C%D9%81%DB%8C-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84
https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/687767-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%DA%86%D8%BA%D9%86%D8%AF%D8%B1%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%82%D9%86%D8%AF-%D9%BE%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%B4%DB%8C%D9%88%D9%87-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D8%B1%D8%AC%D9%87-%DA%A9%DB%8C%D9%81%DB%8C-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84


 به کار و صنعت های وزارتخانه/است کننده نگران کارگر هزار ۰۱۱ تعدیل خبر   -*
 :کنند ورود ساز قطعه کارگران   موضوع

 

 مدیره هیات عضو) خدایی علی: آمده است ، ۷۹آبان۰۱در تاریخ شنبه به گزارش خبرنگار ایلنا،
در روزهای گذشته، : گوید با اشاره به این خبر می (کشور کار اسالمی شوراهای عالی کانون

داد ساز خبر  هزار کارگر قطعه ۱۲۲ها از تعدیل  سازاِن کشور در گفتگو با رسانه دبیر انجمن قطعه
باید .اگر اوضاع بهبود نیابد، حجم بیکاری در این صنعت افزایش بیشتری خواهد داشت: و گفت

اند و به چه دلیل تعدیل  کرده ها کار می هزار کارگر در کدام بخش ۱۲۲  دقیق مشخص شود که
ها نیز مشخص نیست لذا هم وزارت صنعت و هم وزارت کار به  اند؛ حتی بازه زمانی تعدیل شده
ان متولی اصلی امورات کارگران، باید به موضوع ورود کنند و ضمن بررسی جوانب امر، عنو

دولت نباید اجازه دهد کارفرمایان به همین سادگی از . ی کارگری بایستند  مقابل این فاجعه
های چند ده هزار نفری سخن بگویند و موضوع را به مشکالت حل نشده و عدم حمایت  تعدیل

ی خدایی در اوضاع مغشوش فعلی، کارگران تبدیل به  به گفته... .ددولت، حواله بدهن
کارگران نه تنها مجبورند بار ناتوانی : افزاید او می .اند پذیرترین بخش اقتصاد شده آسیب

معیشتی و مشکالت ناشی از کمبود دستمزد را بر دوش بکشند بلکه هرازچندگاه باید شاهد 
های گروهی باشند؛ این یعنی کارفرمایان در عزا و  های گروهی یا تهدید به تعدیل تعدیل

 دهند؛ می خبر کارگر هزار ۱۲۲ تعدیل از نیز اکنون....کنند عروسی، اول کارگر را قربانی می
 هزار ۱۲۲ باشد قرار است؛ نفر هزار ۹۲۲ حدود کشور ساز قطعه و خودروساز کارگران جمعیت

 .ستا افتاده اتفاق فاجعه یک یعنی شوند بیکار نفر

 

 :شد کذیبت کشوری بازنشستگان حقوق تومانی میلیون یک افزایش -*

 

سخنگوی )محمدرضا افشار : آمده است ، ۷۹آبان۰۱در تاریخ شنبه به گزارش خبرنگار ایلنا،
سازی  در پی انتشار خبری در خصوص همسان: اعالم کرد( صندوق بازنشستگی کشوری

حقوق بازنشستگان کشوری از قول مدیر عامل صندوق بازنشستگی کشوری در برخی 
سازی  حقوق بازنشستگان در سال آینده پس از همسان"با عنوان ها  رسانه  ها و خبرگزاری

اند  ها اعالم کرده شوم رقمی که رسانه یادآور می" حدود یک میلیون تومان افزایش خواهد یافت
 ...شود صحیح نبوده و افزایش مبلغ یک میلیون تومان حقوق برای هر بازنشسته تکذیب می

https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/687895-%D8%AE%D8%A8%D8%B1-%D8%AA%D8%B9%D8%AF%DB%8C%D9%84-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1-%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%B9-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%82%D8%B7%D8%B9%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-%DA%A9%D9%86%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-9/687895-%D8%AE%D8%A8%D8%B1-%D8%AA%D8%B9%D8%AF%DB%8C%D9%84-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1-%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%B9-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%82%D8%B7%D8%B9%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-%DA%A9%D9%86%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-9/688089-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DB%8C%DA%A9-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%DA%A9%D8%B0%DB%8C%D8%A8-%D8%B4%D8%AF


 :اند رهای شمالی مهاجرت کردهبه شه  حدود نیم میلیون خوزستانی  -*

 

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسالمی چندی پیش حدود نیم « پروانه سلحشوری»

 .میلیون نفر از مردم خوزستان به شهرهای شمالی کشور خبر داد

او دالیل این مهاجرت را آب ناسالم، ریزگردها، هوای نامطبوع، گرمای زیاد، شرایط اقلیمی 

درصد جمعیت  ۱۲نماینده مجلس گفت که حدود . نی و بیکاری عنوان کردنامساعد، گرا

به دلیل سوءمدیریت از حداقل حقوق و کرامت »اند و مردم  خوزستان این استان را ترک کرده

 .نیستند« انسانی

 

  :کرمانشاه ثالث   منطقه در کولبر سه مصدومیت و مرگ -*

 

روز گذشته بازهم حوادثی   :آمده است ، ۷۹آبان ۵۱  در تاریخ یکشنبهبه گزارش خبرنگار ایلنا،
نِی در منطقه ثالث باباجا« شیخ صله»در نقطه مرزی . دردناک برای کولبران به وقوع پیوست

کرمانشاه، یک کولبر بر اثر حادثه غیرطبیعی جان خود را از دست داد و دو کولبر دیگر مصدوم 
مصدومان حادثه " هوشیار نماد"و " ارکان بهرامی" کولبر جانباخته و " برومند بهرامی."شدند

های  بیمارستان  کولبران مصدوم در. است هستند که حال عمومی آنها وخیم گزارش شده
 .تری هستندمحلی بس

 
  :روز قطع می شود ۲گاز چند شهر خوزستان به مدت  -*
 

 ۴۹از روز یکشنبه هفته آینده به مدت : رئیس روابط عمومی شرکت گاز استان خوزستان گفت
 .ساعت گاز برخی از شهرهای استان قطع می شود

طح به منظور انجام تعمیرات اضطراری خطوط و شبکه گاز رسانی در س: وی اظهار داشت
صبح جریان گاز شهرهای گتوند،  ۶آبان به مدت دو روز از ساعت  ۱۵استان از تاریح یکشنبه 

صالح شهر، جنت مکان، ترکالکی، سماله، اللی، سالند، منطقه هفت شهیدان 
 . مسجدسلیمان به اضافه صنایع و روستاهای تابعه قطع می شود

 :چینند می چغندر زندگی خرج برای ایران اسوه کارگران -*

 

https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/688149-%D9%85%D8%B1%DA%AF-%D9%85%D8%B5%D8%AF%D9%88%D9%85%DB%8C%D8%AA-%D8%B3%D9%87-%DA%A9%D9%88%D9%84%D8%A8%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-%D8%AB%D9%84%D8%A7%D8%AB-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%87
https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/688149-%D9%85%D8%B1%DA%AF-%D9%85%D8%B5%D8%AF%D9%88%D9%85%DB%8C%D8%AA-%D8%B3%D9%87-%DA%A9%D9%88%D9%84%D8%A8%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-%D8%AB%D9%84%D8%A7%D8%AB-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%87
https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/688148-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D9%88%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%B1%D8%AC-%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%DA%86%D8%BA%D9%86%D8%AF%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86%D9%86%D8%AF


منابع کارگری در استان   :آمده است ، ۷۹آبان ۵۱  در تاریخ یکشنبهبه گزارش خبرنگار ایلنا،
صنعتی دچار تاخیرهای طوالنی  پرداخت دستمزد ده کارگر باقیمانده این واحد: قزوین گفتند

  مدت شده و برای همین از مدتی قبل این کارگران برای کشاورزان محلی به صورت روزمزد
انجام کارهای ساختمانی، پیک موتوری، رانندگی در موسسات .کنند گوجه و چغندرچینی می

ها کارگران  این روز های امرار معاشی است که کرایه خودرو و کار در منازل آپارتمانی از دیگر راه
به نقل از این کارگران .اسوه ایران برای گذراندن مخارج زندگی خود مشغول انجام آن هستند

ها از اینکه بخواهند هر روز در محل کارشان حاضر شده و منتظر پرداخت  شود که آن گفته می
رج از دهند در خا اند و ترجیح می شدن بخشی از معوقات مزدی خود بمانند، خسته شده
در این رابطه یکی از کارگران اسوه .ساعات کاری راه دیگری برای تامین معاش خود پیدا کنند

همه به عنوان . دانیم که چیدن چغندر، گوجه و خیار هیچ آینده شغلی ندارد می: ایران گفت
کارگر متخصص اسوه ایران در سازمان تامین اجتماعی دارای پرونده بیمه هستیم اما وقتی که 

 ....مان را تامین کنیم شود و نه حق بیمه داریم، ناچاریم به نحوی مخارج ه مزدی داده مین

 
 :تومان میلیون۴؛ شلوارجین فقط تهران -*
 

باال رفتن نرخ دالر اگرچه دخل و خرج زندگی : برپایه خبر مندرج در سایت تسنیم آمده است 
گذرد چیز دیگری است؛  های شمال شهر می ها را به هم ریخت، ولی آنچه در پاساژ خیلی
شرت،  ک تیهایی که هنوز مشتریانش حاضرند برای یک شلوار یا مانتو یا حتی ی پاساژ

 .ها تومان پول خرج کنند میلیون
های خانگی  ها و مزون شو های سوپرالکچری شمال تهران یا فشن ها اگر به پاساژ این روز

 .گیرید فرشته و الهیه سری بزنید، اگر شاخ درنیاورید سرگیجه می
های  های فوق نجومی برند سرگیجه نه فقط بخاطر دیزاین و معماری، بلکه بخاطر قیمت

شان با دالر  های تومانی هم سرسام آور بودند و حاال قیمت ۴۲۲۲معروفی است که با دالر 
 .تومانی فقط یک شوخی است؛ البته فقط برای ما ۱۴۲۲۲

ها عجیب است نه شلوار جین  میلیون تومانی برای مشتری ۰.۳اینجا نه شلوار جین مردانه 
 .کند میلیونی هم تعجب نمی ۳.۳های  ومیلیونی؛ حتی کسی از دیدن مانت ۴بندی زنانه  پیش

 .این درحالی است که بسیاری از کودکان به دلیل فقر از حداقل امکانات آموزشی نیز محرومند

 :شد اعالم درصد ۰۲/۲ ، ۸۹ تابستان بیکاری رخن -*

 

براساس گزارش مرکز آمار   :آمده است ، ۷۹آبان ۵۱  در تاریخ یکشنبهر ایلنا،به گزارش خبرنگا
تر  ساله و بیش ۱۲جمعیت ( فعال کشور)این در حالی است که نرخ مشارکت اقتصادی   ایران،
درصد افزایش  ۲.۰( ۱۵۷١تابستان )در سال قبل   درصد بوده که به نسبت فصل مشابه  ٩۲،۷

هزار نفر بوده  ۷٥١میلیون و  ۰۵ساله و بیشتر در این فصل  ۱۲جمعیت شاغلین .داشته است
بررسی اشتغال در . هزار نفر افزایش داشته است ۱٥۹که نسبت به فصل مشابه سال قبل 

درصد  ٩۷،٥، بخش خدمات با ۱۵۷۹که درتابستان   های عمده اقتصادی نشان داده بخش
های صنعت با  راتب بعدی بخشدر م. بیشترین سهم اشتغال را به خود اختصاص داده است

سال  ۰۷تا  ۱۳نرخ بیکاری جوانان  همچنین.درصد قرار دارند ۱۹.۷درصد و کشاورزی با  ١،۵۱
درصد  ۲.۹( ۱۵۷١تابستان)است، این نرخ نسبت به فصل مشابه در سال قبل   درصد ۷،۰٩

 ۱۵۷۹ابستان تمرکز اصلی این گزارش بر نرخ بیکاری و توزیع این نرخ در ت.افزایش یافته است
این گزارش به تفکیک آماری از اشتغال کامل و اشتغال ناقص منتشر کرده است؛ . است

اشتغال ناقص به معنای کارکردن کمتر از چهل و چهار ساعت در هفته و آمادگی برای انجام 

tg://search_hashtag/?hashtag=%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
tg://search_hashtag/?hashtag=%DB%B4_%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86
https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/688561-%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D8%A8%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%AF


 ٩۷تر،  ساله و بیش ۱۲درصد از شاغلین  ٩۱.۲این در حالی است که . کار اضافی است
 .اند در هفته کار کرده تر ساعت و بیش

 :تجمع کارگران در نیشگر هفت تپه -*
 

کارگران شرکت کشت وصنعت نیشکر هفت تپه در محل کارخانه روبروی دفتر  ۷۹ابان  ۱۴امروز 
یکی از خواسته های کارگران پرداخت دستمزدهای عقب . مدیریت این شرکت تجمع کرده اند

 .تا کنون هیچ گونه دستمزدی دریافت نکرده اند ۷۹این کارگران از مرداد ماه . افتاده است
 
 :تجمع اعتراضی بازنشستگان فوالد در اهواز -*
 
بازنشستگان  : است آمده  ،۷۹آبان ٩۱  شنبهدودر تاریخ  جنوب عصر تلگرامی کانال نوشته به

، گروه ملی صنعتی فوالد ایران امروز دوشنبه با حضور در مقابل در ورودی این شرکت در اهواز 
 .خواهان پرداخت شدن حق سنوات خود شدند

یکی از بازنشستگان گروه ملی صنعتی فوالد ایران که در این تجمع در گفت وگو با خبرنگار  
بازنشسته شده اند ،  ۷۳نفر از کارکنان گروه ملی که از سال  ۵۲۲در حدود : ایرنا بیان کرد

 .تاکنون حق سنوات خود را دریافت نکرده اند
 
 بهداشت وزارت/است "خطرناک" بیمه شمول از درمانی شیمی داروهای خروج -*

 کند می رفتار فرودستان ضرر به

 
وزارت بهداشت در اقدامی   :آمده است ، ۷۹آبان ٩۱  شنبهدودر تاریخ ارش خبرنگار ایلنا،به گز

به عبارتی . است ها خارج کرده سابقه، داروهای شیمی درمانِی خارجی را از شمول بیمه بی
بعد از این اگر بیمار سرطانی بخواهد داروی شیمی درمانی خارجی خریداری کند، باید آن را به 

ها در ارتباط با این رویکرد تا حدی باال گرفته  و با دالِر باالی ده هزار تومان بخرد؛ نگرانی نرخ آزاد
و دارای عواقب سوء توصیف « کننده نگران»این تصمیم را  (مجلس نماینده) خضری رسول که

 .است کرده
اط با در ارتب (کارگری جامعه پیشکسوتان اتحادیه رئیس نایب و کارگری فعال) حیدری علیرضا

وزارت بهداشت داروهای شیمی : گوید این اقدام غیرحمایتِی دولت و زارت بهداشت، می
های  است؛ تولیدکننده ها خارج کرده درمانی را که مشابه داخلی دارند، از پوشش بیمه

داروهای شیمی درمانی، طیف وسیعی دارند؛ مثالً یک داروی خاص را هند، ترکیه و سوئیس 
ها بسیار متفاوت است، ممکن است قیمِت داروی تولید  ی قیمت بازهکند اما  تولید می

حیدری  .است« تاثیرگذارِی دارو»سوئیس، دوبرابر داروی ترکیه باشد؛ اما بحث اصلی، میزاِن 
چه "گوید  می« اس ام»وقتی وزیر بهداشت مملکت، در مورد بیماراِن مبتال به : می گوید 

شش  ه در آستانه احتضار است و مرگ او را فقط برای لزومی دارد کلی خرج بیماری کنیم ک
 خروج به که است رویکرد و نگرش همین !، دیگر چه توقعی دارید؟"ماه به تعویق بیاندازیم

 و محرومان ضرر به بهداشت وزارت های استراتژی .انجامد می بیمه شمول از سرطان داروهای
 .باشیم بیشتری جدید سناریوهای ظرمنت باید هم بعد به این از و شده تدوین فرودستان

   : مشهد در سینا ابن بیمارستان در اعتراضی تجمع -*

 
تجمع اعتراضی در مقابل : آمده است،  ۷۹آبان  ۱۴در تاریخ دوشنبه برپایه خبرمندرج 

 در این بیمارستان« هاشم خواستار»سینا مشهد در اعتراض به بازداشت  بیمارستان ابن
 . صورت گرفت

https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/688626-%D8%AE%D8%B1%D9%88%D8%AC-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D9%85%D9%88%D9%84-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-%D8%AE%D8%B7%D8%B1%D9%86%D8%A7%DA%A9-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%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-%D8%B6%D8%B1%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%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-9/688626-%D8%AE%D8%B1%D9%88%D8%AC-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D9%85%D9%88%D9%84-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-%D8%AE%D8%B7%D8%B1%D9%86%D8%A7%DA%A9-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%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-%D8%B6%D8%B1%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF


 

 شهری قطار شش خط پروژه کارگران اعتراض به عدم دریافت شش ماه مزد؛ در -*
 :کردند تجمع تهران

 

کارگران متروی خط شش    :آمده است ، ۷۹آبان ٩۱  شنبهدور تاریخ دبه گزارش خبرنگار ایلنا،
: این کارگران گفتند. قطار تهران به دلیل عدم دریافت حقوق شش ماهه خود تجمع برگزار کردند

الملل که پیمانکار ساخت  های کارفرمای شرکت پیمانکار سابیر بین توجهی به دلیل استمرار بی
کارگر معترض،  ۱۲۲به مطالبات صنفی کارگران، عالوه بر خط شش قطار شهری تهران است 

رسد نیز شش ماه است که حقوق  سایر کارگرانی که شمار آنها به بیش از هزار نفر می
شان را  آنها هفته گذشته نیز برای پیگیری مطالبات مزدی خود، فعالیت شغلی.اند نگرفته

مان از اردیبهشت سال جاری پرداخت  دیمطالبات مز: کارگران معترض گفتند.بودند  متوقف کرده
کارگران ....عالوه بر آن کارفرما هنوز عیدی سال گذشته را پرداخت نکرده است. نشده است

و نیم  ۴اند تقریبا  شاغل در پروژه خط شش قطار شهری تهران آخرین حقوقی که دریافت کرده
فت حداقل بخشی از مطالبات کارگران حاضرند با دریا: ماه پیش بوده است، در ادامه افزودند

 .معوقه خود به کارشان بازگردند

 

 :دستگیری خانواده و دوستان هاشم خواستار -*
 

خانواده ی آقای خواستار که به همراه چند تن  15:30ساعت  4763مهرماه  41امروز دوشنبه 
مشهد از معلمان مشهد برای اعتراض به دستگیری و مالقات ایشان به بیمارستان ابن سینای 

در میان  .پیش از هرگونه مالقاتی توسط نیروی انتظامی منطقه دستگیر شده اند. رفته بودند
 دستگیرشدگان اسامی صدیقه مالکی فرد، همسر جناب خواستار،

جاهد و احمد خواستار فرزندان آقای خواستار به همراه چهارتن از معلمان و دوستان آقای 
خواستار ازجمله آقایان لطفی نیا ومهندس یزدی دیده می شود بجز افراد فوق دوتن دیگر از 

 .معلمان مشهد دستگیر شده اند
برئه شش نفر از فعاالن صنفى معلمان سقز از اتهام اخالل در نظم عمومی ت -*

 :شدند 

https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/688618-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%D8%AE%D8%B7-%D8%B4%D8%B4-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%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-9/688618-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%D8%AE%D8%B7-%D8%B4%D8%B4-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%AF


 
 

مهرماه، شش معلم سقزی  ۰۵و  ۰۰در پى برگزاری تحصن سراسری معلمان ایران در روزهای 
كه به اتهام اخالل در نظم عمومي دادگاهي شده بودند طبق راي صادره شعبه دادستانی 

 .دادسرای عمومی و انقالب سقز از اين اتهام تبرئه شدند
 

های  تعقیب و تبرئه شش تن از معلمان سقزی به نام آبان ماه، دادستانى سقز حكم منع ۱۴
طاهر قادرزاده، سلیمان عبدی، علی حسینی، احمد قادری، حمید یزدانی و خالد عبدالهی را 

 .به اتهام اخالل در نظم عمومی با شرکت در اعتصاب عمومی معلمان صادر کرد
 

bit.ly/2QwWyvXhttps:// 

 : تجمع جوانان هویزه دربرابر شرکت توسعه نفت آزادگان: به گزارش عصر ما  -*

 
خوزستان ظهر  هویزه#تعدادی از جوانان جویای کار شهرستان  :آمده است به گزارش عصر ما 

آبان ماه ، مقابل درب ورودی شرکت توسعه نفت آزادگان جنوبی تجمع و  ۱۴به امروز دوشن
 .خواهان بکارگیری نیروی بومی در این واحدهای نفتی متطقه شدند

 :اسامی پنج نفر از بازداشت شده گان تجمع مشهد -*
 

ا براطالعات منتشره از سوی رادیو فریاد هویت و مشخصات پنج نفر که پیش از هر مالقاتی ب
  :هاشم خواستار در برابر بیمارستان ابن سینای مشهد دستگیر شدند به شرح زیر است

 صدیقه مالکی فرد همسر جناب خواستار
 جاهد و احمد خواستار فرزندان آقای خواستار  

چهارتن از معلمان و دوستان آقای خواستار ازجمله آقایان لطفی نیا ومهندس یزدی و دوتن 
 دیگر از معلمان مشهد

 :اتفاقات ناخوشایند در هفت تپه -*
هفت تپه به ؛  صحبت های تکان دهنده در مورد اتفاقات هفت تپه و ترسیم آینده آن

 کدام سو حرکت میکند؟
 

خطیبی مسئول دفتر مدیر عامل هفت تپه در جمع نمایندگان کارگری این شرکت صحبتهای 
 تکان دهنده ای را بشرح ذیل اعالم کرد 

https://bit.ly/2QwWyvX
tg://search_hashtag/?hashtag=%D9%87%D9%88%DB%8C%D8%B2%D9%87


ودن، مدیر عامل هفت تپه در جلسه اخیر با نمایندگان کارگری در دفتر وی به بازداشت ب
اتفاقی افتاده و نه من میدانم و نه شما میدانید مرجع : مدیریت شرکت اشاره نموده و گفت

 قضایی کار خود را انجام میدهد 
تا این لحظه مستنداتی ارائه شده است و اگر مستندات مورد قبول مرجع : خطیبی افزود

یی قرار نگیرد این شرکت خلع ید شده به دولت و یا بخش خصوصی و یا شخص دیگر قضا
 واگذار خواهد شد 

تا زمانی که حکم قضایی بر علیه هفت تپه صادر نشود این مجموعه بکار خود : خطیبی افزود 
 ادامه خواهد داد و پرداخت حقوق در تعهد آنان خواهد بود

 .کانال کارگران هفت تپه. منبع
 .کای کارگران نیشکر هفت تپهسندی

 ۷۹ابان  ۱۴

 :کارخانه وضعیت به اعتراض در تپه هفت کارگران تجمع -*
گروهی از کارگران بخش  :آمده است ، ۷۹آبان ٩۱  شنبهدودر تاریخ گار ایلنا،به گزارش خبرن

صنعت و کشاورزی مجتمع کشت و صنعت نیشکر هفت تپه در اعتراض به آنچه بالتکلیفی در 
مقابل ساختمان اداری ( آبان ماه ۱۴)خوانند، صبح امروز  وضعیت شغلی خود و کارخانه می

کنندگان که  به گفته یکی از کارگران معترض، تعداد تجمع.شرکت دست به اعتراض صنفی زدند
در اصل کارگران رسمی و روزمزدی شاغل در بخش صنعت و کشاورزی این مجتمع هستند، تا 

ماه مزد معوقه  ۵تا  ۰کم  کارگران مجتمع هفت تپه دست: وی افزود.شود نفر برآورد می ۳۲۲
ست که اخیرا در ارتباط با  ز مشکالتیبخش اصلی اعتراض کارگران نیز ناشی ا. طلب کارند

از قرار معلوم .محکومیت تعدادی از اعضای هیات مدیره و سهامداران مجتمع بوجود آمده است
اسامی برخی از سهامداران و اعضای هیات مدیره این مجتمع که مسئولیت چند شرکت و 

طبق ادعای کارگران، با .دواحد تولیدی دیگر را برعهده دارند، در لیست متخلفان ارزی قرار دارن
 ۴۳۲۲افزایش مشکالت این کارخانه، در حال حاضر وضعیت مدیریتی این مجتمع با بیش از 

کارگر نامشخص بوده و کارخانه در زمینه تامین منابع مالی و قطعات برای تولید با مشکل روبرو 
 .شده است

 :ادامه بازداشت خانم اعظم دیده بان -*

 
برای آزادی آقای خواستار در مقابل بیمارستان ابن سینای مشهد صورت آبان ،تجمعی  41روز 

 گرفت
نیروهای انتظامی تعدادی از فرهنگیان را بازداشت و سپس همان شب اعالم کردند همگی 

 آزاد شدند
که در این تجمع دستگیر و به اطالعات منتقل شده برخالف ادعای  بان دیده اعظمولی خانم 

 . نیروی انتظامی آزاد نشده است
@edalatxah  

 : کتتجمع کارگران ملی فوالد اهواز در برابر سرویس اداری شر -*

https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/688709-%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%87%D9%81%D8%AA-%D8%AA%D9%BE%D9%87-%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
tg://search_hashtag/?hashtag=%D8%A7%D8%B9%D8%B8%D9%85_%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D9%87_%D8%A8%D8%A7%D9%86
https://web.telegram.org/#/im?p=%40edalatxah


 

آبان با  41کارگران گروه ملی فوالد اهواز در اعتراض به سه ماه حقوق معوقه امروز دوشنبه 
 تجمع در برابر مجموعه اداری این شرکت خواستار پاسخگویی مدیریت گروه ملی فوالد شدند

 جمعیت بیکاران/رقمی شد۲نرخ بیکاری پنج استان ؛۸۹تا تابستان  ۸۹از تابستان  -*
 :میلیون نفر افرایش یافت۳.۳

 
بررسی جزئیات نرخ بیکاری   :آمده است ، ۷۹آبان ٩۱  در تاریخ دوشنبهبه گزارش خبرنگار ایلنا،

های کهگیلویه  درصد بیشترین نرخ بیکاری و استان ۱۶.۴دهد که استان کرمانشاه با  نشان می
بر .اند ن درصد رشد را داشتهدرصد بیشتری ۴.۹و  ۴.۷و بویراحمد و سیستان و بلوچستان با 

 ۱۳.۶درصد، خوزستان  ۱۶.۴های کرمانشاه با  اساس این آمار، در تابستان امسال، استان
درصد و اصفهان با  ۱۳.۵درصد، سیستان و بلوچستان با  ۱۳.۳درصد، کهگیلویه و بویراحمد با 

های  مچنین در ردهه....های دارای بیشترین جمعیت بیکار قرار گرفتند درصد در صدر استان ۱۳
درصد، چهارمحال و بختیاری با  ۱۴.۱درصد، یزد با  ۱۴.۹های آذربایجان غربی با  بعدی استان

این در حالی است که نرخ بیکاری در استان .درصد قرار دارند ۱۵.۹درصد و البرز با  ۱۵.۷
بین نرخ در این . درصد بوده است ۱۰درصد و یزد  ۱۱.۴آذربایجان غربی تابستان سال گذشته 
 ۱۰.۷استان لرستان با  .درصد بهبود یافته است ۳.۷بیکاری در استان چهارمحال و بختیاری 

درصد نیز  ۱۰.۱درصد و قم با  ۱۰.۴درصد، کرمان با  ۱۰.۳درصد، هرمزگان با  ۱۰.۶درصد، گیالن 
 ....در رده های بعدی دارای بیشترین بیکار قرار گرفته اند

  :ه شورای هماهنگیاطالعیه مهم و قابل توج -*
به اطالع معلمان ، دانش . اطالعیه شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران 

شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران . آموزان و مردم شریف ایران می رساند
این شورا تشکیالتی، صنفی، . از تشکل های صنفی، قانونی و مجوزدار تشکیل شده است

انونی است و به هیچ جریان، جناح و حزب سیاسی در داخل و خارج وابستگی مستقل و ق
ندارد و به پشتوانه اعضای تشکل ها، فرهنگیان و حمایت مردم ایران، مطالبات صنفی و 

 .آموزشی فرهنگیان و دانش آموزان را نمایندگی می کند
هیچ سخنگو، شورای هماهنگی و تشکل های عضو آن، بعنوان یک تشکیالت مستقل صنفی 

هر بیانیه ، اطالعیه و فراخوان شورا برای بار اول . نماینده و شعبه ای در خارج از کشور ندارند
  .فقط از تنها کانال رسمی شورا به آدرس زیر منتشر می شود

@kashowra  

https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/688696-%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D8%A8%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%BE%D9%86%D8%AC-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D9%82%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D8%AF-%D8%AC%D9%85%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA
https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/688696-%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D8%A8%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%BE%D9%86%D8%AC-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D9%82%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D8%AF-%D8%AC%D9%85%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA
https://web.telegram.org/#/im?p=%40kashowra


 به پیمانکارمکلف/دادسرا به تهران شهری قطار شش خط کارگران مراجعه -*
 :شد مطالبات از بخشی پرداخت

 

کارگران پروژه ساخت خط    :آمده است ، ۷۹آبان ٩۱  نبهدر تاریخ دوشبه گزارش خبرنگار ایلنا،
مقابل   پس از اجتماع صبح امروز در: شش قطار شهری تهران در تماس با ایلنا گفتند

الملل، برای استمداد به دادسرای ناحیه دو تهران واقع در  ساختمان مرکزی شرکت سابیر بین
به گفته آنها، .گیر مشکالتمان باشندشهرک غرب مراجعه کردیم تا مسئوالن قضایی کشور پی

ای که با چند نفر از نمایندگان کارگری و کارفرما در داسرای ناحیه دو تهران برگزار  در جلسه
الملل مکلف به پرداخت دو ماه از شش ماه معوقات مزدی به همراه  شد، شرکت سابیر بین

طبق گزارش .نبه شده استعیدی سال گذشته کارگران حداکثر تا پایان وقت اداری فردا دوش
های  هزار کارگر در بخش ۰کارگران، در پروژه ساخت خط شش قطار شهری تهران حدود 

الملل مشغول کارند که در شش ماهه گذشته  مختلف تحت مسئولیت شرکت سابیر بین
 .ای آنها به تاخیر افتاده است مطالبات مزدی و بیمه

ی بیمارستان ابن سینای مشهد ، آزاد تمام بازداشت شدگان تجمع امروز در جلو -* 
 :شدند

 
بنابر خبرهای ارسالی خوشبختانه بر اثر تالشها و پیگیری های جمعی از دوستان مهندس 

دان ایشان و همچنین چهار تن از معلمانی که امروز در مقابل همسر و فرزن ،خواستار هاشم
 .شدند آزادبیمارستان ابن سینای مشهد بازداشت شده بودند، 

 
 :تورم بزرگ در راه است -*
 

   :حاکی از آن است ۷۹شنیده های بودجه 
  !تومان ۳۳۲۲نرخ دالر  -4
 دالر ۶۲: نرخ نفت -8
  !تومان ۳۲۲۲بنزین سهمه بندی می شود و نرخ آزاد  -7
 ۳با  تومان برای هر نفر برای پنج دهک پایین جامعه ۱۳۲.۲۲۲یارانه نقدی سال آینده به  -1

 .هم باالتر خواهد رفت ۷۹برابر کردن قیمت بنزین تورم از سال 
 
  :  حبوبه فرح زادیم : از ؟کجاست در معلم امنیت -*

https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/688747-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%B7-%D8%B4%D8%B4-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%B3%D8%B1%D8%A7-%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%85%DA%A9%D9%84%D9%81-%D8%A8%D9%87-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%A8%D8%AE%D8%B4%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%B4%D8%AF
https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/688747-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%B7-%D8%B4%D8%B4-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%B3%D8%B1%D8%A7-%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%85%DA%A9%D9%84%D9%81-%D8%A8%D9%87-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%A8%D8%AE%D8%B4%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%B4%D8%AF
tg://search_hashtag/?hashtag=%D9%87%D8%A7%D8%B4%D9%85_%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1
tg://search_hashtag/?hashtag=%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF


 
هر اتفاقی برای معلم زندانی هاشم خواستار بیفتد وزیر آموزش وپرورش و مسئول است و 

 باید جواب میلیونها معلم ودانش آموز را بدهد 
این حرف ما معلمان شاعل وبازنشسته به مسئوالن آموزش وپرورش است که هیچ به 

 ربودن معلمان نشان نمی دهند  ا زندانی ورویشان هم نمی آورند وعکس العملی در رابطه ب
آقای هاشم خواستار معلم ربوده شده از نظر جسمی شاید ناتوان تراز یک معلم جوان باشند 

 دارند  ولی ایشان از سالمتی کامل روحی ، روانی برخور
 هاشم خواستار معلم ربوده شده ، آزاد باید گردد

 نشسته یکی از خواسته های برحق ماستباز  داشتن امنیت شغلی برای معلمان شاغل و
 چرا معلمان در جامعه امنیت ندارند ؟

 امنیت یکی از فاکتور های حقوق شهر وندی است
 امنیت معلم کجاست ؟؟؟

 ۱۵۷۹آبان  ۱۴

 :دریافتی حقوق از زاهدان به بم آهن راه فنی ابنیه خط کارگران نارضایتی -*

 

منابع خبری کارگری در    :آمده است ، ۷۹آبان ۳۱  شنبهسه اریخ در تبه گزارش خبرنگار ایلنا،
شش نفر از همکاران آنها که : گویند خطوط ریلی جنوب شرق در تماس با خبرنگار ایلنا می

تحت عنوان جوشکار در خطوط ریلی محور بم به زاهدان مشغول کار هستند که درآمد این 
شان را  شان کفاف معاش زندگی تی ماهانهحقوق است و دریاف  کارگران نزدیک به حداقل

کاری،  آهن بم به زاهدان ماهانه با اضافه به گفته آنان، کارگران خطوط ابنیه فنی راه.دهد نمی
کنند که این رقم باتوجه به  هزار تومان حقوق دریافت می۴۲۲مبلغی در حدود یک میلیون و 

: گویند میکارگران  .سیار ناچیز استافزایش روزانه قیمت بسیاری از اقالم مصرفی و غذایی ب
گیرند اما  ارتباط می  در مقابل این طلب مزدی، هر ماه یکی از این شش کارگر با دفاتر پیمانکار

های داده شده از سوی کارفرما؛ همچنان معوقات مزدی آنها پرداخت  متاسفانه عالرغم وعده
بات کارگران خطوط ابنیه فنی بخش دیگری از مطال: گویند آنها می.نشده باقی مانده است

پیمانکار قبلی سه سال . گردد محور بم به زاهدان به مطالباتشان از پیمانکار سابق بازمی
 .سنوات خدمت این کارگران را پرداخت نکرده است

 : تجمع کارگران شهرداری شادگان اهواز  -*

https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/688344-%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%B6%D8%A7%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%B7-%D8%A7%D8%A8%D9%86%DB%8C%D9%87-%D9%81%D9%86%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D9%87%D9%86-%D8%A8%D9%85-%D8%A8%D9%87-%D8%B2%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA%DB%8C
https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/688344-%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%B6%D8%A7%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%B7-%D8%A7%D8%A8%D9%86%DB%8C%D9%87-%D9%81%D9%86%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D9%87%D9%86-%D8%A8%D9%85-%D8%A8%D9%87-%D8%B2%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA%DB%8C
https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/688344-%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%B6%D8%A7%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%B7-%D8%A7%D8%A8%D9%86%DB%8C%D9%87-%D9%81%D9%86%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D9%87%D9%86-%D8%A8%D9%85-%D8%A8%D9%87-%D8%B2%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA%DB%8C


 

ن برای مطالبه حقوق ؛ تعدادی از کارگران خدماتی شهرداری شادگا4763آبان  41سه شنبه، 
 ماهه خود مقابل درب ورودی استانداری در اهواز تجمع کردند 2معوقه 

  : ؟چه کسانی باید روانی تلقی گردند و روانه تیمارستان ها -*
 

کسانی که بر جامعه فقر و نداری را تحمیل کرده اند و با سومدیریت خود زندگی اکثریت جامعه 
جامعه مضر هستند این افراد را باید تحت درمان قرار داد و از  را با خطر روبرو کرده اند برای

و دیگرانی از  مسئولیت حذفشان کرد نه معلمان عدالتخواه و آزادی طلب چون هاشم خواستار
 !نوع ایشان

 :مرغداری در سوزی آتش اثر بر کارگر ۴ شدن زخمی و کشته -*
رئیس )علی حسین زاده   :آمده است ، ۷۹آبان ۳۱  شنبهسه در تاریخ به گزارش خبرنگار ایلنا،

 (آبان ماه ۱۴)دیروز ۱۴این حادثه حوالی ساعت : گفت( اداره عملیات اتش نشانی ساری
از کارگران بر اثر آتش سوزی یک واحد مرغداری در میان دود و   هنگامی رخ داد که تعدادی

متاسفانه در این حادثه که علت آن از سوی : حسین زاده افزود.اتش محبوس شده بودند
یکی از کارگران جان خود را از دست داد و سه کارگر دیگر . کارشناسان در دست برسی است

ار بودند، دچار حادثه شدند که بعد از حضور عوامل امداد و نجات برای که در محل مشغول ک
 .مداوا به بیمارستان منتقل شدند

 :پزشکان  ایران باید پاسخ دهند روان؛ ناصر همتی  -*
 
چه دیده است که « های روانپزشکی بخش»ساختاِر قضایِی جمهوری اسالمی ایران در  (۱

 مناسب یافته؟ خواستار_هاشم#را برای تحقیِر  آن
های آمریکا بر مردم ایران هستند و برای مقابله با آن نامه  همکارانی که نگراِن آثار تحریم (۰

اند که برای شکستِن یک فعاِل مدنی  عاتی شدهگونه است که ابزاِر وزارتِ اطال نویسند، چه می
 ترجیح داده است؟ « میز بازجویی»را بر « تخت روانپزشکی»
 

مانم که  منتظر اعالم موضعِ همکارانی می« پزشکان ایران انجمن روان»به عنواِن عضوی از 
شوند  ی دست قدرت می شان هستند اما وقتی آشکارا بازیچه نگراِن آسیب به شأِن درمانگرانه

کنند و به این خّفت تن  گیرند، سکوت می را می «میرغضب»و « داروغه»و بدتر از آن، جای 
 .دهند می

  .تاریخ در مورد شما قضاوت خواهد کرد

 ناصر همتی✍

 ۱۵۷۹آبان ماه 

 :تجمع دامداران در مقابل استانداری کهکلویه و بویر احمدی -*

https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/689085-%DA%A9%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%B2%D8%AE%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D8%AB%D8%B1-%D8%A2%D8%AA%D8%B4-%D8%B3%D9%88%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B1%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C
tg://search_hashtag/?hashtag=%D9%87%D8%A7%D8%B4%D9%85_%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1


 
یادی شیررا در مقابل استانداری کهگیلویه و دامداران یاسوجی به نشانه اعتراض مقدار ز

 بویراحمد ریختند

 :نفر بر اثر مشروبات الکلی در دوماه ۰۱۱۱مسمومیت و مرگ بیش از  -*
 

نفر در کشور به  631آبان ماه،  6شهریورماه تا  41از : سرپرست سازمان اورژانس کشور گفت
ستان کشور، دچار مسمومیت ا 6دلیل مصرف مشروبات الکلی دست ساز غیر استاندارد در 

 جان خود را از دست دادند( درصد از مسمومین 6معادل )نفر 21شدند و از این تعداد، 

 
 :گلی به جمال اداره کل ورزش و جوانان -*
 

 ماهه حقوق و مزایای کارگران استادیوم الغدیر اهواز  ۹عدم پرداخت 
تا کنون هیچ گونه حقوقی به ما  از ابتدای سال: یکی از کارگران معترض به عصرجنوب گفت 

 . کنیم پرداخت نشده و در شدیدترین وضعیت زندگی خود را سپری می
گوید  این موضوع را به مدیرکل گفته ایم؛ اما می: این کارگر که نخواست نامش فاش شود گفت

 "!باید یک نفر بیاید و استادیوم را بگیرد تا حقوقتان پرداخت شود"

 قاتل غیراستاندارد های جاده/نرگسی نفتی تاسیسات در شاغل کارگر یک مرگ -*

 :است کارگران جان

ن شاغل در یکی از کارکنا  :آمده است ، ۷۹آبان ۳۱  شنبهسه در تاریخ به گزارش خبرنگار ایلنا،
تاسیسات نفتی میدان نرگسی در نزدیکی وحدتیه در دشتستاِن بوشهر، به دره سقوط کرد و 

های منتهی به تاسیسات نفتِی نرگسی از  جاده: گویند همکاران کارگر متوفی می.فوت شد
شاغل در  لحاظ اصول ایمنی، در وضعیت مناسبی نیستند و همین مساله، سالمت کارگران

 . و آن را به خطر می اندازد کند ا تهدید میاین تاسیسات ر

 :ب شرب آبادان دوباره گ ل شدآ  -*
 
آب شرب شهرستان آبادان باز هم کیفیت  : آمده است  عصرجنوب تلگرامی کانال گزارش به

 .شده است  آلود نیز خود را از دست داده و اینبار عالوه بر شوری؛ گل
پس از اتمام پروژه .و خرمشهر دچار مشکل شده است از بهار امسال تا کنون بارها آب آبادان

رسانی غدیر بارها به دلیل شکستگی و یا تعمیرات بین ایستگاهی آب این شهر کیفیت  آب
 .خود را از دست داده است

به دلیل شوری بیش از حد آب، تامین آب شرب شهرهای آبادان و خرمشهر از بهمنشیر ممکن 
بهای چندماهه شهرهای آبادان، خرمشهر و شادگان را  باستاندار وعده بخشودگی آ .نیست

 .داده است

 :اند خورده تورم و گرانی از را آسیب بیشترین بازنشستگان -*

ابراهیم شیخ معاون   :آمده است ، ۷۹آبان ۳۱  شنبهسه در تاریخ به گزارش خبرنگار ایلنا،
کاهش قدرت خرید کارکنان و بازنشستگان محترم : منابع انسانی شهردار تهران گفت

درصد برآورد  33تا  73ای که بین  به گونه. شهرداری تهران در سال جاری بسیار زیاد بوده است
میلیون تومانی  7توانست با حقوق  اگر پیش از این یک بازنشسته می: افزودوی  .شود می

https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/689138-%D9%85%D8%B1%DA%AF-%DB%8C%DA%A9-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1-%D8%B4%D8%A7%D8%BA%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D9%81%D8%AA%DB%8C-%D9%86%D8%B1%DA%AF%D8%B3%DB%8C-%D8%AC%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D9%82%D8%A7%D8%AA%D9%84-%D8%AC%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%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-9/689138-%D9%85%D8%B1%DA%AF-%DB%8C%DA%A9-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1-%D8%B4%D8%A7%D8%BA%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D9%81%D8%AA%DB%8C-%D9%86%D8%B1%DA%AF%D8%B3%DB%8C-%D8%AC%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D9%82%D8%A7%D8%AA%D9%84-%D8%AC%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%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-9/689154-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A8-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%85-%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF


 233سبدی از اقالم تهیه کند امروز قدرت خرید این سه میلیون تومان به اندازه یک میلیون و 
ای است که همه از جمله رئیس جمهوری  این نکته. هزار تومان کاهش یافته است

درصد از بازنشستگان  43معاون منابع انسانی شهرداری تهران با بیان اینکه ...دانند یم
: میلیون تومان دریافتی دارند، گفت 7میلیون تومان و تعداد بیشتر از این زیر  8شهرداری زیر 

اند و ما نیاز داریم که به کمک خود آنها  بازنشستگان بیشترین آسیب را از گرانی و تورم خورده
بیشترین تشکر ما از خود بازنشستگان است که با وجود ...این شرایط بحرانی عبور کنیم از

 ....کند شرایط اقتصادی نامناسب با شهرداری تهران همراهی می

خام فروشی بالی جان معادن؛ چرخ صنایع ؛  معضل بیکاری در قطب معادن طال
 چرخد تبدیلی نمی

https://www.mehrnews.com/news/4450718 

 

میزان   :آمده است ، ۷۹آبان ۱۳  در تاریخ سه شنبهبه گزارش خبرگزاری دولتی مهر ،
ای اخیر ظرفیت ه توجهی از ذخایر آهن و طالی کشور در کردستان قرار دارد اما طی سال قابل

اندازی صنایع تبدیلی و  شده است و خبری از راه این معادن به محلی برای خام فروشی تبدیل
های برتر کشور است و علیرغم  استان کردستان در بخش معدن یکی از استان.فرآوری نیست

د شود و تمامی موا خوبی استفاده نمی این ظرفیت باال و مهم، متأسفانه از این پتانسیل به
های کشور و حتی خارج از کشور  صورت خام به سایر استان شده استان به معدنی استخراج

های تزیینی با  توجه معدنی است و سنگ استان کردستان دارای ذخایر قابل.شود صادر می
های  سنگ. دهند ترین ماده معدنی در سطح منطقه را تشکیل می تنوع فراوان در رنگ، شاخص

ت، مرمریت قرمز، گرانیت و تراورتن و عناصر ساختمانی از جمله کوارتز، فلد تزیینی مانند مرمری
آهن، منگنز آنتیموان،  سپات، میکا، دولومیت، فلورین، بریل، نمک آبی، عناصر فلزی مانند سنگ

تنوع .های معدنی استان کردستان عنوان کرد توان از دیگر ظرفیت مس، طال و باریت را می
دهد که در کنار هر معدن، صنایع فرآوری نیز ایجاد  ان این قابلیت را میموجود در معادن کردست

نماینده مردم ... .کرد و این مهم در سایه همکاری و تعامل بخش خصوصی و دولت میسر است

ای با  عده: های سنندج، کامیاران و دیواندره در مجلس شورای اسالمی یادآور شد شهرستان
زیست را به  اند و محیط ان کردستان منطقه را ویران کردهبرداشت غیراصولی از معادن است

 ....ها را رها کردند اند و سپس آن نابودی کشانده

 !پایان زندگی در خوزستان -*
 

سال آینده جای زندگی  خوزستان تا ده: نماینده مجلس :نویسد می جنوب عصر تلگرامی کانال
اهند بودعضو مجمع نمایندگان زمین های خوزستان تا هزار سال قابل کشت نخو/ نیست

: استان خوزستان با انتقاد از ورود فاضالب و پساب های نیشکر به تاالب های خوزستان، گفت
با توجه به معضالت متعدد زیست محیطی مشخص نیست خوزستان تا ده سال آینده جای 

ی موجب خشکی تاالب ها، زمین های کشاورز وزارت نفت اقدامات: وی گفت .زندگی باشد
خوزستان شده متاسفانه وضعیت تاالب هورالعظیم بحرانی و بسیار نگران کننده  نخیالت و

 .است

https://www.mehrnews.com/news/4450718/%D8%AE%D8%A7%D9%85-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%DB%8C-%D8%A8%D9%84%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%86-%DA%86%D8%B1%D8%AE-%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9-%D8%AA%D8%A8%D8%AF%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D9%86%D9%85%DB%8C-%DA%86%D8%B1%D8%AE%D8%AF
https://www.mehrnews.com/news/4450718/%D8%AE%D8%A7%D9%85-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%DB%8C-%D8%A8%D9%84%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%86-%DA%86%D8%B1%D8%AE-%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9-%D8%AA%D8%A8%D8%AF%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D9%86%D9%85%DB%8C-%DA%86%D8%B1%D8%AE%D8%AF
https://www.mehrnews.com/news/4450718/%D8%AE%D8%A7%D9%85-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%DB%8C-%D8%A8%D9%84%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%86-%DA%86%D8%B1%D8%AE-%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9-%D8%AA%D8%A8%D8%AF%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D9%86%D9%85%DB%8C-%DA%86%D8%B1%D8%AE%D8%AF
https://www.mehrnews.com/news/4450718/%D8%AE%D8%A7%D9%85-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%DB%8C-%D8%A8%D9%84%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%86-%DA%86%D8%B1%D8%AE-%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9-%D8%AA%D8%A8%D8%AF%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D9%86%D9%85%DB%8C-%DA%86%D8%B1%D8%AE%D8%AF
https://www.mehrnews.com/news/4450718/%D8%AE%D8%A7%D9%85-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%DB%8C-%D8%A8%D9%84%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%86-%DA%86%D8%B1%D8%AE-%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9-%D8%AA%D8%A8%D8%AF%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D9%86%D9%85%DB%8C-%DA%86%D8%B1%D8%AE%D8%AF


سد گتوند به عنوان : نماینده مجلس با اشاره به موج مهاجرت از خوزستان تاکید کرد این
بزرگترین اشتباه مهندسی دنیا محیط زیست خوزستان را نابود کرده به گونه ای که حتی تا 

 .دیگر نیز زمین های خوزستان قابل کشت نخواهند بودهزار سال 

خزانه دولت پر از دالر و : قابل توجه عموم مزد و حقوق بگیران: یک ادعای جدید -*
 :یورو است 

 
از :شهروز برزگر عضو کمیسیون تلفیق بودجه مجلس در جلسه شورای ادای سلماس گفته 

اکنون به اندازه کافی ارزهای ریالی،  این وضعیت فعلی کشور قطعا عبور خواهیم کرد و هم
میلیون نفر حقوق بگیر  ۱۹دالری و یورو در صندوق ذخیره داریم و می توانیم حقوق پرداختی 

 .کشور را افزایش دهیم

 :معوقه مطالبات   و سهام وضعیت به «مشهد سازی رینگ» کارگران اعتراض -*

 

   :مده است آ، ۷۹آبان ۳۱  شنبهسه در تاریخ به گزارش خبرنگار ایلنا،به گزارش خبرنگار ایلنا، 
آبان به دلیل ادامه  ۱۳شنبه  کارگر این کارخانه سه ۷۴۳حدود رینگ سازی مشهد، در کارخانه 

کارگران در محدوده کارخانه دست به اعتراض   توجهی کارفرما به وصول مطالبات صنفی بی
سازی شرکت  اند مشکالت صنفی آنها از زمان خصوصی کارگران معترض که مدعی .زدند
مدیریت  ۷۶های پایانی سال  ماه: ی و تغییر مدیریت آغاز شده است، در ادامه گفتندساز رینگ

شرکت تغییر کرد و از آن زمان به بعد در پرداخت مطالبات مزدی کارگران و مدیریت شرکت 
سازی مشهد که تیر ماه سال گذشته برای  کارگران معترض رینگ....مشکالتی ایجاد شد

بودند، در تشریح مشکالت   شان را متوقف کرده فعالیت شغلیپیگیری مطالبات صنفی خود، 
های کلی اصل چهل و  طبق مصوبه شورای عالی اجرای سیاست: سهام ترجیحی خود گفتند

های مشمول واگذاری بایستی به کارکنان و  حداکثر پنج درصد از سهام بنگاه( ۴۴)چهارم
سازی به این موضوع  رد شرکت رینگکارگران شاغل در همان بنگاه واگذار شود که در این مو

این . سازی همچنین به کاهش تولیدات این کارخانه معترضند کارگران رینگ...پایبند نبوده است
اند همزمان با ورود بخش خصوصی، میزان تولیدات این کارخانه به حداقل  کارگران مدعی

ق به شرکت سازی مشهد سابقا متعل به گفته کارگران، شرکت رینگ.کاهش داشته است
 .، به بخش خصوصی سپرده شد۱۵۷۶قطعات اتومبیل ایران بوده که در اواخر سال 

 :به عدم پرداخت دستمزد اعتراض کردند« ارغوان ریز» کارکنان پیمانکاری -*
 

با « جمعی از نیروهای پیمانکاری»: آمده است  اردوی کار تلگرامی کانال یادداشت برپایه
مدیرعامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی در « ید پیروز موسویس»انتشار نامه ای خطاب به 

آورده اند که « ارغوان ریز»اعتراض به عدم پرداخت کامل حقوق کارکنان از سوی شرکت 
پرداخت ننموده و فقط مبلغی علی ( 63/2/41)پیمانکار مزبور حقوق کارگران را تا این تاریخ 

ود بودن حساب سازمان و عدم توان مالی، الحساب واریز کرده و اعالم نموده بدلیل مسد
 .حقوق کارکنان را واریز نمی نماید و منتظر رفع مشکل سازمان می ماند

 :نیروهای پیمانکاری در نامه خود نوشته اند
 گناه ما پرسنل پیمانکاری چیست که کسی توان برخورد با پیمانکار را ندارد؟؟؟؟

 توان پرداخت یکماه حقوق پرسنل را ندارد؟؟؟؟گناه ما چیست که پیمانکاری انتخاب شده که 
کنند و کسی جرات مقابله  گناه ما چیست که فالن مدیر و فالن نماینده از پیمانکار حمایت می

 با پیمانکار را ندارد؟؟

https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/689146-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B1%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%B3%D9%87%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B9%D9%88%D9%82%D9%87


و االن هم سه روز تعطیل می باشد و ببینیم نوزدهم آبان آیا پیمانکار صالح میداند بعد از رفع 
و جالب اینکه همین پیمانکار را !!!!!نطقه ویژه حقوق را واریز نمایدمشکل حساب سازمان م

نیروهای پیمانکاری .تایید نموده است( ها با همان حمایت)کمیته فنی برای مناقصه بعدی نیز 
از پیروز موسوی شده « برخورد قاطع و جدی»به گزارش اردوی کار در پایان نامه خود خواستار 

 .اند
@ordoyekar 

 
 !اند ها حاشیه نشین درصد خوزستانی۲۱ -*
 

در حال حاضر قریب به یک میلیون خوزستانی در  :نویسد می جنوب عصر تلگرامی کانال
سکونتگاه های غیر رسمی زندگی می کنند که چشم انتظار اجرای تعهدات دولت و دستگاه 

 .هستند' بازآفرینی پایدار شهری'ولی در قالب طرح جدید و سرنوشت ساز های مت
خوزستان دومین استان دارای حاشیه نشین و ساکن در بافت فرسوده را به خود اختصاص 

هزار تا یک میلیون نفر برآورد شده در حال  213داده است به شکلی که این جمعیت که بین
 .کنند حاضر در سکونتگاه های پرخطر زندگی می

تجربه تلخ مهرماه سال گذشته در سقوط یک تخته سنگ در منطقه منبع آب اهواز که منجر به 
 . مرگ دو کودک شد، ضرورت اجرای سند ملی بازآفرینی پایدار شهری را دوچندان کرده است

 آن تعطیلی زمینه ایجاد دنبال به  نامه ارسال اب بیمارستان، مسئوالن برخی -*
 :هستند

 

بیمارستان فوق تخصصی    :آمده است ، ۷۹آبان ۶۱ چهارشنبهدر تاریخ به گزارش خبرنگار ایلنا،
ماهه مزدی کارکنان، فقدان  امام خمینی کرج عالوه بر مشکالت مهمی همچون معوقات دوازده

کند و  کاران با مشکل دیگری نیز دست و پنجه نرم میثبات کاری و بدهی فراوان به سایر طلب
های  هایی است که از سوی برخی مسئوالن بیمارستان جهت فراهم آوردن زمینه آن نامه

نایب رییس شورای اسالمی کار بیمارستان فوق )قاسم طاهری .شود تعطیلی آن ارسال می
رییس بیمارستان، مسئول  :پیرامون مشکل یاد شده به ایلنا گفت (تخصصی امام خمینی کرج

راستا با مواضع کسانی که موجب تعطیلی  فنی و مسئول کادر پرستاری بیمارستان، هم
ای نوشته و درخواست بازنگری در ادامه کار آن، به بهانه نبود کادر  اند نامه بیمارستان شده

ای  نامه البته این بار اولی نیست که چنین: وی افزود.اند پزشکی و تجهیزات مناسب داده
گفتنی است آنها این . شهریور تاکنون، این اتفاق بارها رخ داده است ۱۲از . شود ارسال می

های  هایی همچون مدیرعامل سازمان همیاری شهرداری ها خطاب به مقامات و سازمان نامه
های استان البرز، دانشگاه علوم  استان البرز، رییس هیات مدیره سازمان همیاری شهرداری

 ....اند شده  نوشته... استان البرز، استانداری البرز و پزشکی

 : تجمع مردم معترض کوت عبدهللا در اهواز -*

https://web.telegram.org/#/im?p=%40ordoyekar
https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/689107-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%DB%8C-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%86%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%AA%D8%B9%D8%B7%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%A2%D9%86-%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-9/689107-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%DB%8C-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%86%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%AA%D8%B9%D8%B7%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%A2%D9%86-%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-9/689107-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%DB%8C-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%86%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%AA%D8%B9%D8%B7%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%A2%D9%86-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF


 

، تجمع اعتراضی  اهالی کوت عبدهللا مقابل فرمانداری در اعتراض به کم کاری های شهرداری
 . برپا داشتند

 نوسازی دنبال به/یافت کاهش حداقل به بازنشسته و شاغل کارگران مطالبات -*
  :فوالد ملی گروه آالت ماشین

 

در « کسری غفوری»   :آمده است ، ۷۹آبان ۶۱ چهارشنبهدر تاریخ به گزارش خبرنگار ایلنا،
گفتگوی تلفنی با خبرنگار ایلنا، در خصوص به تعویق افتادن پرداخت مطالبات مزدی کارگران 

مل گروه که به سمت مدیرعا( ۷۹)از خرداد ماه سال جاری : گفت« گروه ملی فوالد ایران»
کارگر  ۵۲۲کارگر قرارداد مستقیم و حدود  ۳۲۲ملی فوالد ایران منصوب شدم، حدود دو هزارو 
مزدی عقب افتاده داشتند که   ماه مطالبات ۹پیمانی شاغل در گروه ملی فوالد ایران؛ حدود 

ار در ادامه اظهوی  .با تامین منابع مالی این مطالبات به مرور به سه ماه تقلیل یافته است
این . تاخیر در پرداخت حقوق کارکنان و کارگران است  مهمترین موضوع در گروه ملی: داشت

الشعاع قرار  تاخیر چند ماهه که مربوط به گذشته است؛ منجر شده تا زندگی این افراد را تحت
روز شدن حقوق کارگران اقدامات  از خرداد ماه سال جاری تاکنون در زمینه به: وی بیان کرد.دهد

به مرور « سازی لوله»و « میلگرد»اندازی دو کارخانه  جدی صورت گرفته است و اخیرا با راه
مدیرعامل ....کنیم منابع مالی کافی برای پرداخت مابقی مطالبات کارگران شاغل فراهم می

گروه ملی فوالد ایران در ادامه با بیان اینکه بخش دیگری از نگرانی کارگران تامین مواد اولیه 
طی یک : ید است که مبادا با تامین نشدن مواد اولیه تولید چرخه تولید متوقف شود، افزودتول

شود و قصد داریم ظرفیت تولیدات را نیز  الی دو هفته آینده مواد اولیه تولید وارد کارخانه می
 ....افزایش دهیم

  :سندیکایکارگران نیشکر هفت تپه  همکاران از ارسالی پیام -*
 
 

 با سالم به همکاران عزیز 
صبح جهت  ۹نظر به اتفاقات پیش آمده، برخی نمایندگان محترم کارگران، فردا راس ساعت 

ارائه توضیحات و اطالع رسانی کامل و دقیق به همکاران خود در محل شرکت مقابل مدیریت 
 .شوند جمع می

از همکاران بخش های کشاورزی و صنعت و ادارات مختلف شرکت دعوت می شود همگی در 
 .ساعت مشخص شده در مقابل مدیریت حضور یابند

را به اجتماع فردا برسانند و همراه  از همکاران کشاورزی درخواست میشود به هر نحوی خود
 .برادران خود قرار گیرند تا اتحاد و یکدلی کارگران به صورت کامل به نمایش گذاشته شود

https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/689199-%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%B4%D8%A7%D8%BA%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D9%82%D9%84-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%86%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D9%86%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%86-%D8%A2%D9%84%D8%A7%D8%AA-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%B3%D8%AA%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-9/689199-%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%B4%D8%A7%D8%BA%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D9%82%D9%84-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%86%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D9%86%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%86-%D8%A2%D9%84%D8%A7%D8%AA-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%85
tg://search_hashtag/?hashtag=%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%DB%8C_%D8%A7%D8%B2_%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86


 درود بر کارگر 
 پاینده باد هفت تپه

 .سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه
 ۷۹ابان  ۱۶چهارشنبه 

 : سومین روز اعتراض هفت تپه ای ها  -*

 

 آبان 49چهارشنبه . روز اعتصاب کارگران نیشکر هفت تپه تصاویر از سومین

 :هشدار کارگران به مسئولین/ اعتصاب کارگران نیشکر هفت تپه  -*

  
 

کارگران نیشکر هفت تپه در سومین روز اعتصاب  ۱۵۷۹آبان ماه  ۱۶امروز چهار شنبه 
 سراسری خودشان روبروی دفتر مدیریت شرکت تجمع کردن، 

هفت تپه از روزی شکل گرفت که کارفرما سه سال است تا کنون به تعهدات اعتصاب کارگران 
خود در قبال کارگران عمل نکرده و ناتوان مانده و عالوه بر پرداخت نکردن مطالبات عقب افتاده 

چند ماهه کارگران به دیگر تعهدات خود هم با شورای تامین خوزستان و مسئولین محلی عمل 
 نکرده است، 

شکر هفت تپه در سومین روز اعتصاب سراسری و مسالمت آمیز خودشان به کارگران نی
مسئولین دولتی هشدار جدی داده اند و گفته شد تا روز شنبه هفته آینده به مسئولین 

دولتی مهلت خواهند داد به خواسته خود پاسخ دهند که در غیر این صورت اعتصاب را به بیرون 
 از شرکت منتقل خواهند کرد، 

ر جدید تخلفات کارفرمایان شرکت کارگران شاهد تخلف مدیر عامل شرکت که اخیرا بر در دو
ها دوالر و ارز دولتی با عنوان تخلف اجرایی  حسب اعالم بانک مرکزی و بعد از دریافت میلیون

نکردن تعهدات خود در قبال دریافت ارز ، به این علت مشخص شد که مدیر عامل در بازداشت 
 برد بسر می

ین نگرانی بزرگ را برای کارگران هفت تپه بوجود آورده که کارگران جز خواهان خلع ید و ا
 شرکت از بخش خصوصی به بخش دولتی یا نهادی دیگر چیز دیگری مطالبه نخواهند کرد،

 .کانال رسمی کارگران هفت تپ
 سندیکای نیشکر هفت تپه

 ۷۹ابان  ۱۶



 ! ها پاسخ کمیته هماهنگی به دعوتنامه اطالعاتی -*

کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری، بازیچه هیچ جریان وابسته و  
 .ضدکارگری نخواهد شد

 !خواه ایران و جهان طلب و آزادی مردم عدالت! و فعالین کارگری ها تشکل! کارگران

 های اخیر، عوامل نفوذی و فرصت طلبی که بازیچه دست طور که اطالع دارید طی ماه همان
سندیکای کارگران شرکت »اند تا با غصب نام و آرم  اند؛ درصدد برآمده دولت و کارفرمایان شده

« مجمع عمومی»ی نیروهای اطالعاتی و امنیتی، به اصطالح  و حمایت همه جانبه« واحد
برگزار کرده و به خیال خود، هیئت مدیره و اعضا و فعاالن آگاه و صدیق آن را با همه ی 

های کارگری خود متحمل  فشارها و سختی هایی را که در طول مدت فعالیت ها، جانفشانی
کنون  این جریان وابسته و منحط تا. شده اند، از سندیکای کارگران این شرکت حذف نمایند

، برای توجیه عملکرد «هیئت برگزاری مجمع عمومی سندیکا»هایی را نیز با امضای  اطالعیه
به تاریخ  ۹منتشر کرده است که از جمله آن ها اطالعیه شماره کودتا گرایانه و ضدکارگری خود 

باشد؛ که در آن بدون هیچ توضیحی و نام بردن از هیچ تشکلی اعالم کرده  می ۷۹/۹/۱۶
شان، در مجمع حضور خواهند  اند که نمایندگان چند تشکل داخلی اعالم آمادگی کرده»: است

 «.داشت

دهای حساب شده و مبهمی ــ که بیش تر برای فریب ها و ترفن از آن جا که چنین اطالعیه
« مجمع»کارگران بی اطالع از کم و کیف جریانات و عادی جلوه دادن و کشاندن شان به این 

کذایی و این بازی فریبکارانه صورت می گیرد ــ ممکن است در سطح جنبش کارگری تصورات 
در « کمیته هماهنگی»از جمله و « تشکل های داخلی»نادرستی را دایر بر شرکت برخی از 

 :چنین بازی حساب شده ای دامن بزند، بر آن شدیم تا توضیحی را در این باره ارائه دهیم

پیش از هر چیز ذکر این نکته الزم است که اطالعیه نویسان این دارودسته ی وابسته، ظاهرا 
آن و شاید هم یک اطالعی از وضعیت جنبش کارگری در ایران و ظرایف و دقایق  در نتیجه بی

های  کمیته هماهنگی برای ایجاد تشکل»، در لیست مورد نظر، از «اشتباه لپی»لغزش قلم یا 
اما از آنجا که باور اعضا و . نام برده اند« کارگری
، اکیدا بر این قرار گرفته کارگری_های تشکل_ایجاد_به_کمک_برای_هماهنگی_کمیته# فعالین

باشد و به نیرو و قدرت ( مستقل از دولت و کارفرمایان)است که تشکل کارگری باید مستقل 
ریزی دولت و کارفرمایان و همینطور حمایت و  اراده و تصمیم خود کارگران ــ و نه هدایت و برنامه

، نه تنها در این «کمیته»این  پشتیبانی نیروهای امنیتی و اطالعاتی ــ متکی باشد؛ لذا
ی خود می داند که همه جا و در  کند؛ بلکه وظیفه قالبی و حکومتی شرکت نمی« مجمع»

الحال و فرصت طلب آن را افشا نموده و در حد توان  همه حال این جریان منحط و عناصر معلوم
 .سایه ی کریه و بزک کرده ی آن را از سر جنبش کارگری کوتاه نماید

وسیله است؛ : ، تشکل کارگری، خود هدف و مقصود نیست«کمیته»ر اعضا و فعالین این از نظ
ابزار کار است؛ ابزار کار کارگر برای رسیدن به خواست ها و مطالبات این طبقه، جهت بهبود 

از این رو باید که . شرایط کار و زندگی کارگران و رهایی از ستم و استثمار سرمایه داری
تشکلی که وابسته و بدتر از آن اجیر و ساخته و . صاحبان سرمایه باشد مستقل از دولت و

پرداخته ی دست کارفرمایان، دولت و نهادهای اطالعاتی و امنیتی باشد، به پشیزی نمی 
ما اعالم می کنیم که نه تنها تحت هیچ  .چرا که هدفی جز تحمیق و فریب کارگران ندارد. ارزد

در این بازی عوامفریبانه و ضد کارگری شرکت نخواهیم ( دیگرچه ناظر و چه هر چیز )عنوانی 
کرد؛ بلکه همه ی تالش خود را به کار خواهیم گرفت که آن را در هر شکل و قالبی افشا و 

 .طرد نمائیم

 ۱۵۷۹آبان  ۱۹ -های کارگری  کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل

 :ی ماندکه در یاد ها مکانال فاضالب تک چهره کارگری  -*

https://www.facebook.com/hashtag/%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%AA%D9%87_%D9%87%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C_%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%DA%A9%D9%85%DA%A9_%D8%A8%D9%87_%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF_%D8%AA%D8%B4%DA%A9%D9%84%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%AA%D9%87_%D9%87%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C_%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%DA%A9%D9%85%DA%A9_%D8%A8%D9%87_%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF_%D8%AA%D8%B4%DA%A9%D9%84%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C?source=feed_text


 

خرخره درلجن  فاضالب تا  برای الیروبی کانال"آقابِِدر"درزیرزمین کارخانه کشت وصنعت امیرکبیر
ی  مالکین این کارخانه باادعای تصفیه فاضالب صنعتی،به عنوان واحدنمونه.رود سّمی فرومی

 ایمنی وبهداشت ازدولت جایزه گرفت

 :هزار تومان گذشت ۰۰قیمت مرغ از در گفتگو با مهر اعالم شد؛ -*

https://www.mehrnews.com/news/4452795 

 
 

مهدی یوسف  :آمده است ، ۷۹آبان ۹۱ پنجشنبهدر تاریخ ،خبرگزاری دولتی مهر به گزارش 
تومان در مراکز  ٩۲۲هزار و  ۱۱رئیس اتحادیه پرنده و ماهی از افزایش قیمت مرغ به ، خانی 

 ٩۲۲هزار و  ۱۱قیمت این کاال در مراکز خرده فروشی به : گفتی و .خرده فروشی خبر داد
قیمت هرکیلوگرم مرغ در عمده فروشی درب کشتارگاه : وی افزود  .تومان رسیده است

 ۱۱۲۲۲تومان و خرده فروشی مرغ شمال  ۱۲۳۲۲تومان، توزیع درب واحدهای صنفی  ۱۲۵۲۲
 .تومان است

تومان ،  ۱۲۲۲۲ل در میدان بهمن قیمت عمده مرغ کشتار شما: یوسف خانی ادامه داد
تومان و  ۰۲۲۲۲تومان ، هرکیلوگرم سینه بدون کتف  ۱۷۲۲۲هرکیلوگرم سینه با کتف 

 .تومان است ۰۱۲۲۲هرکیلوگرم فیله 

 : کشاورزان برای به دست اوردن حقه آبه اجتماع اعتراضی بر پا داشتند -*

 

 ه قانونی شان ادامه داردتجمع و تحصن کشاورزان خوراسگان برای بدست آوردن حقاب

 :شهرداری شادگان، گروه ملی شد -*

https://www.mehrnews.com/news/4452795/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%85%D8%B1%D8%BA-%D8%A7%D8%B2-%D9%A1%D9%A1-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA
https://www.mehrnews.com/news/4452795/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%85%D8%B1%D8%BA-%D8%A7%D8%B2-%D9%A1%D9%A1-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA
https://www.mehrnews.com/news/4452795/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%85%D8%B1%D8%BA-%D8%A7%D8%B2-%D9%A1%D9%A1-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA


 
 

دوباره کارگران شهرداری شادگان مقابل استانداری  : دهد می خبر جنوب عصر تلگرامی کانال
 . خود تجمع اعتارضی برپا داشتند در اعتراض به عدم دریافت حقوق و مطالبات

 خصوصی بخش از ید خلع خواهان   /تپه هفت کرنیش کارگران اعتراض ادامه -*

 :هستیم

در روزهای گذشته    :آمده است ، ۷۹آبان ۹۱ پنجشنبهدر تاریخ به گزارش خبرنگار ایلنا،
این .است  تپه ادامه داشته علیرغم تعطیالت رسمی، اعتراض کارگران مجتمع نیشکر هفت

هاست به تعهدات در قبال  مدت: یندگو کارفرما هستند، می« مبهم»کارگران که نگران وضعیِت 
این کارگران با .است و ما خواهان روشن شدن اوضاع هستیم  کارگران این مجتمع عمل نشده

کارگران هفت .انتقاد از بالتکلیفی ایجاد شده، خواستار بازگشت به زیرمجموعه دولت هستند
وع شد لذا امروز شر« بخش خصوصی»عموم مشکالت ما از زمان واگذاری به : گویند تپه می

 .مجموعه استما، خلع ید از بخش خصوصی و دولتی شدن   ترین مطالبه مهم

 :درصدی واردات ۰۲کاهش / ماهه امسال ۹جزئیات آمار واردات در  -*
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بر اساس آمار  :آمده است ، ۷۹آبان ۹۱ پنجشنبهدر تاریخ ،خبرگزاری دولتی مهر به گزارش 
درصد نسبت به  ۱۰اعالمی گمرک، در هفت ماهه سپری شده امسال، واردات کشور حدود 

 .مدت مشابه سال قبل کاهش داشته است
 ۰۶هزار تن کاال به ارزش  ۷۰۷میلیون و  ۱۹بر اساس تازه ترین گزارش گمرک ایران در این مدت 

میلیون دالر وارد کشور شد که این میزان واردات نسبت به مدت مشابه پارسال  ۵۲۵میلیارد و 
براساس این .حیث ارزش دالری کاهش داشته است درصد از ۱۱.۹درصد از نظر وزنی و  ۹.۶۹

میلیون  ۱۲۶هزار تن و ارزش یک میلیارد و  ۹۳۲میلیون و  1آمار، واردات ذرت دامی به میزان 
بررسی آمارها .دالر بیشترین سهم از واردات کشور در این مدت را به خود اختصاص داده است

ر رتبه دوم کاالهای وارداتی به کشور بیانگر این است که پس از ذرت دامی قطعات منفصله د
میلیون دالر قطعه منفصله خودرو وارد  ۷۶در هفت ماه نخست امسال یک میلیارد و . قرار دارد

درصد و از نظر وزنی  ۴۶.۳۶کشور شد که در مقایسه با مدت مشابه پارسال از نظر ارزشی 
ماه نشان می دهد همچنین بررسی آمارهای گمرک در پایان مهر.درصد رشد داشت ۳۶.۹۴

موز، برنج سفید و مکمل های دارویی در شمار عمده ترین کاالهای وارداتی در هفت ماهه 
 .گذشته امسال هستند

https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/689444-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%86%DB%8C%D8%B4%DA%A9%D8%B1-%D9%87%D9%81%D8%AA-%D8%AA%D9%BE%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%84%D8%B9-%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C-%D9%87%D8%B3%D8%AA%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-9/689444-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%86%DB%8C%D8%B4%DA%A9%D8%B1-%D9%87%D9%81%D8%AA-%D8%AA%D9%BE%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%84%D8%B9-%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C-%D9%87%D8%B3%D8%AA%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-9/689444-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%86%DB%8C%D8%B4%DA%A9%D8%B1-%D9%87%D9%81%D8%AA-%D8%AA%D9%BE%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%84%D8%B9-%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C-%D9%87%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%85
https://www.mehrnews.com/news/4452985/%D8%AC%D8%B2%D8%A6%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D9%A7-%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%87-%D8%A7%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D9%A1%D9%A2-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA


 خصوصی سازی اگر خوب است چرا حوزه های علمیه را خصوصی نمی کنید؟ -*
 

به نام خصوصی سازی میدان برای غارت خودی ها و انداختن واسطه های انگلی به جان 
روی کار ایجاد کرده و فروپاشی اقتصاد را سرعت داده و دائما از خصوصی سازی به عنوان راه نی

 :دانشجوی علوم اجتماعی در توئیتر نوشته« مهرپویا عال». نجات اقتصاد کشور سخن گفته اند
 

 شوند؟ ای نمی سازی یا شهریه های علمیه خصوصی چرا حوزه: یک سوال
پردیس »دانشگاه تهران واقع در قم داریم، نباید « ردیس فارابیپ»طور که  یا مثالً چرا همان

 فیضیۀ مشهد داشته باشیم؟« پردیس مارکس»فضیۀ قم یا « ماکس وبر
کرده اند و دارند « فتح»کشور را . نویسم قصد شوخی ندارم و کامالً با عصبانیت دارم این را می

 .می چاپند
@mehrpouia 

 :گروه اتحاد بازنشستگان خواستار آزادی معلمان در بند است  -*

 
 !آزادی معلمان وبازگشت آنان به کالسهای درس خواسته معلمان شاغل وبازنشسته است

 دستمزد آیا؛ آینده شنبه سه کار عالی شورای جلسه: باز هم وعده سر خرمن -*
 یافت؟ خواهد افزایش

عدم برگزاری جلسه  :آمده است ، ۷۹آبان ۹۱ پنجشنبهدر تاریخ به گزارش خبرنگار ایلنا،
ترمیم »جاری علیرغم وعده قبلی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی،   شورای عالی کار در هفته

( عضو کارگری شورای عالی کار)علی خدایی .هم به تعویق انداخته استرا باز « دستمزد
های صورت گرفته و آخرین خبر از منبع موثق، جلسه شورای عالی کار با  پیرو پیگیری: گوید می

البته : وی افزود.شنبه هفته پیش رو برگزار خواهد شد موضوع ترمیم قدرت خرید کارگران، سه
امیدوارم بتوانیم هرچه ... به دست مان نرسیده است  ه هنوز دعوتنامه مربوط به جلس

 .کارگران را احیا کنیم  سریعتر قدرت خرید از دست رفته

فراخوان تحصن سراسری ؛ شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان  -*
 :ایران

  

 ! معلمان عزیز

 ! دانش آموزان و والدین گرامی

 ! مردم شریف ایران

https://web.telegram.org/#/im?p=%40mehrpouia
https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/689440-%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87-%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%B3%D9%87-%D8%B4%D9%86%D8%A8%D9%87-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF-%D8%A2%DB%8C%D8%A7-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B2%D8%AF-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%AF-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA
https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/689440-%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87-%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%B3%D9%87-%D8%B4%D9%86%D8%A8%D9%87-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF-%D8%A2%DB%8C%D8%A7-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B2%D8%AF-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%AF-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA


دانند نظام آموزشی ایران با بحران ها و معضالت جدی روبرو است و  همانطور که همگان می
مسئوالن در قوای سه گانه اراده و تمایلی به حل مشکالت ندارند و گرنه در قبال خواسته 

بارها دیدار و گفتگو، نامه نگاری و . های معلمان خود را به ندیدن و نشنیدن نمی زدند
دریغ از یک واکنش مثبت از سوی دولتیان و مجلس  طومارنویسی، تجمع و اینک تحصن، اما

 !نشینان

دولتیان نه تنها به مطالبات بی توجه هستند بلکه فراتر از آن در حال اجرایی نمودن طرح ضد 
آموزشی و ضد معلمی موسوم به طرح معلم تمام وقت هستند طرحی که قرار است بیشتر از 

نهادهای امنیتی و حراست ها نیز . تثمار نمایدگذشته معلمان را با دستمزد و حقوق پایین اس
بطوری که از . همچنان بر مدار گذشته خط پرونده سازی و سرکوب فعاالن را ادامه می دهند

 .تهدید و ارعاب پا را فراتر گذاشته و به فعاالن صنفی اتهام اخالقی و روانی می زنند

در قالب تحصن را منکر و برخی برخی مجلسیان نیز، آشکارا، نارضایتی واعتراضات معلمان 
بجز عده ای . دیگر نیز با الفاظ زشت، رکیک و توهین آمیز با معلمان معترض برخورد می کنند

 .اندک، وضعیت سایر نمایندگان نیز بهتر از این نیست

در چنین شرایطی است که معلمان بر اساس حقوق شهروندی و امتیازات قانونی برای تحقق 

 .به اعتراض و تحصن می شوند مطالبات خود مجبور

شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران به دلیل بی توجهی مسئوالن به 
مطالبات فرهنگیان و اعتراضات مدنی آنها، مخصوصا تحصن گسترده ی مهرماه، به تمام 

آبان ضمن  ۰۵و  ۰۰فرهنگیان ایران مجدد فراخوان می دهد در روزهای سه شنبه و چهارشنبه 

 .ضور در مدرسه از رفتن به کالس ها خودداری نمایند و در دفتر مدارس تحصن کنندح

شورای هماهنگی ضمن سپاس از تمام فرهنگیان که متحدانه در تحصن مهرماه حضور داشتند 
از آنان می خواهد در فضای مجازی برای تبلیغ تحصن استفاده کرده و از فرصت زنگ تفریح در 

 .برای گفتگو با همکاران و دعوت به تحصن استفاده نمایندروزهای منتهی به تحصن 

شورا از آن دسته از فرهنگیان که بنا بر هر دلیل در تحصن مهرماه شرکت نکردند درخواست 
بر ترس و دو دلی غلبه نمایند و از تهدیدات . می کند متحدانه به صفوف متحصنین بپیوندند

تمام این کنش ها مطابق با موازین قانون اساسی نهراسند که قدرت ما در گرِو اتحاد ماست و 
 .کشور است

شورای هماهنگی خطاب به دانش آموزان و والدین عزیز اعالم می کند هدف از تحصن آن 
است که حاکمان مجبور شوند به وظایف خود طبق قانون اساسی در قبال دانش آموزان و 

ش از این معیشت و منزلت معلم را مورد تامین آموزش رایگان، کیفی و عادالنه عمل نمایند و بی

 .هجمه قرار ندهند

شورای هماهنگی خطاب به دولت و مجلس و قوه قضاییه اعالم می کند نهادها و 
قانون اساسی،  ۰۹و  ۰۶دستگاههای زیر مجموعه شما بهتر از هر کس می دانند مطابق اصل

اعتراض حق معلمان تشکل های صنفی و شورای هماهنگی قانونی و دارای مجوز اند و 
اگر امروز رسانه های برون مرزی صدای معلمان را منعکس می کنند ربطی به تشکل . است

صدا و سیما بعنوان رسانه به اصطالح ملی . ها ندارد چرا که شما صدای ما را خفه می کنید
ر برای ترویج و تبلیغ برنامه های ضد آموزشی در اختیار و اجاره ی مافیای آموزشی و کنکو

است و هرگز توجهی به خواست و مطالبات معلمان ندارد و هر وقت هم خبری را بازتاب داده یا 
برای پرتوقع جلوه دادن معلمان بوده یا به دنبال تسویه حساب سیاسی با جناح مقابل بوده 

 .است

با وجود این ما تنها به کانال اطالع رسانی رسمی شورا و حمایت فرهنگیان و مردم پشت گرم 
پس بار دیگر از این . هستیم و از تمام جریانات سیاسی داخل و خارج مستقل عمل می کنیم

طریق از همه ی مسئوالن می خواهیم، مسئولیت خود در قبال معلمان و مردم را به درستی 
انجام داده و تشکل های صنفی معلمان را به رسمیت بشناسند و با در اختیار گذاشتن تریبون 

 .با آنها خواسته های شان را برآورده سازندو ایجاد تعامل 

 :شورای هماهنگی در این راستا اهداف تحصن آبان ماه را به شرح زیر اعالم می دارد



ـ تامین و تضمین بودجه عادالنه برای اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری و رفع تبعیض علیه ۱

 وزش رایگانقانون اساسی، آم ۵۲فرهنگیان شاغل و بازنشسته و اجرای اصل 

 ـ اجرای فاز دوم رتبه بندی۰

 ـ توقف طرح معلم تمام وقت۵

 .ـ توقف روند پرونده سازی و سرکوب معلمان و آزادی معلمان دربند۴

بدیهی است ما از هر گام مثبت استقبال می کنیم و چون به این پاسخ تکراری مسئوالن که 
به شما پیشنهاد می کنیم برای نشان  عادت داریم" مطالبات بار مالی دارد"همواره می گویند 

 .دادن حسن نیت معلمان زندانی را آزاد کنید و روند پرونده سازی برای فعاالن را متوقف کنید

ما باور داریم تمام مطالبات فرهنگیان قابل تحقق و قانونی است پس اعالم می کنیم در صورت 

 .ق ممکن ادامه می یابدادامه روند فعلی، اعتراضات در ماه های آینده به هر طری

 شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران

 ۱۵۷۹آبان  ۱۹
@kashowra 

 
سازی برای اعضای  تراشی و پرونده بیانیه کانون نویسندگان ایران علیه اتهام -*

 :کانون نویسندگان ایران
 

و کیوان ( هابادیم)در مرداد سال جاری دو تن از دبیران کانون نویسندگان ایران، رضا خندان 
باژن، و نیز بکتاش آبتین، یکی از بازرسان کانون، به بازپرسی دادسرای امنیت واقع در زندان 

ای بود که وزارت اطالعات در  این احضار مربوط به پرونده. شدند" تفهیم اتهام"اوین احضار و 
از به همان در روزهای اخیر آنها ب. برای این سه عضو کانون گشوده بود ۱۵۷۴اردیبهشت 

" تبلیغ علیه نظام"گویا اتهام . شوند" تفهیم اتهام"شعبه بازپرسی احضار شدند تا یک بار دیگر 
شده بود نهاد اطالعاتی را، که شاکی پرونده است، راضی " تفهیم"که بار اول به متهمان 

شین نکرده و پرونده به شعبه بازپرسی بازپس فرستاده شده تا دو اتهام دیگر به اتهام پی
تشویق بانوان کشور به "و " اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی: "افزوده شود

سنگین ترکردن باراتهام در این گونه پرونده ها، چنانچه به توصیه و با اعمال ". فساد و فحشا
سازی آشکار  نفوذ شاکی پرونده صورت گرفته باشد، حاکی از آن است که دراین پرونده

یی  کنند و از دستگاه قضایی را نهادهای اطالعاتی و امنیتی تعیین می« تهمانم»سرنوشت 
ای  طرفانه گذارد امید هیچ دادرسی عادالنه و بی سان به خواست شاکی گردن می که بدین

  .نباید داشت
تر از آن است که به توضیح  های یادشده در مورد اعضای کانون روشن اما ساختگی بودن اتهام

مستلزم آن " اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی"اتهام . ز داشته باشدچندانی نیا
است که متهمان در خفا بر ضد شخص یا نهادی دولتی تبانی کرده باشند؛ حال آن که کانون 

ها و  ی خود هرگز دیدگاه نویسندگان ایران تشکلی است علنی که در سراسرعمر پنجاه ساله
وانگهی، اگر منظور . کند چشم هیچ شخص یا نهادی پنهان نکرده و نمیهای خود را از  فعالیت

و درواقع مردم باشد، چیزی مضحکتر از این نیست که اعضای « ملت»امنیت « امنیت ملی»از 
مصداق برهم زدن . کنند« اقدام»تشکلی چون کانون نویسندگان ایران بر ضد چنین امنیتی 

کانون بلکه بین کسانی جست که مردمی را سرکوب  چنین امنیتی را باید نه درمیان اعضای
های برحق خود را بیان  آیند تا خواست ها به خیابان می کنند که به مسالمت آمیزترین شیوه می
نیز باید گفت انتقاد و مخالفت با این یا آن نهاد دولتی به « تبلیغ علیه نظام»در مورد اتهام . کنند

است و نه به معنی ضدیت با کل « تبلیغ»سور نه مصداق دلیل سلب آزادی بیان و اِعمال سان
ی فعاالن  های رایجی است که به وفور بر پرونده اما اگراین دو اتهام از نوع اتهام. «نظام»

" تشویق بانوان کشور به فساد و فحشا"شود،  سیاسی و اجتماعی و فرهنگی الصاق می
ی این اتهام،  وییم ظاهراً زیرا دربارهمی گ)پایه و اساسی است که ظاهراً  اتهام جدید و بی

پس از ( داده نشده است« متهمان»همچون دو اتهام دیگر، مطلقاً هیچ توضیحی به 
سازی  تراشی و پرونده های اخیر بسیاری از زنان به حجاب اجباری، در دستگاه اتهام اعتراض



این مورد نیز در . سیستم دادرسی برای منتقدان و معترضان ساخته و پرداخته شده است
کانون نویسندگان ایران چیزی جز حق آزادی پوشش و مخالفت با حجاب اجباری را مطرح نکرده 

ها مصداق این اتهام نیست، مگر آن که خواست رفع تبعیض جنسیتی ¬یک از این است و هیچ
را  آور نیز کسانی برای این اتهام شرم. تلقی کنیم« فساد و فحشا»و برابری زنان با مردان را 

دانند؛ کسانی را باید محاکمه  باید به دادگاه کشاند که حقوق زن را نیمی از حقوق مرد می
اند و گروه گروه زنان جوان را به بردگی  کرد که سن فحشا و اعتیاد را به دوازده سالگی رسانده

اند؛ کسانی که هزاران  جنسی کشانده و در بازارهای سکس داخل و خارج به تاراج گذاشته
ها جسم  ها و خیابان دک دختر و پسر را از تحصیل و زندگی امن و شاد بازداشته و در کارگاهکو

آری، اینان را باید به . . . کنند و  و جانشان را تباه و فسادهای گوناگون را به آنها تحمیل می
خواهی را که خواهان حق انتخاب آزادانه برای  پای میز محاکمه کشاند نه نویسندگان آزادی

 .نگرند اند و به آنان به چشم موجودی انسانی و برابر با مرد می زنان
هایی در مورد سه تن از اعضای فعال کانون نویسندگان ایران  سان، صدور چنین اتهام بدین

گونه وجاهت حقوقی و قانونی  ظلمی است آشکار و مبتنی بر دروغ و پاپوش دوزی که هیچ
کند و خواهان رفع  را محکوم می  سازی اتهام تراشی و پروندهکانون نویسندگان ایران این . ندارد

ی آنها و  ، کیوان باژن و بکتاش آبتین، و مختومه کردن پرونده(مهابادی)کامل اتهام از رضا خندان 
 .های مشابه است همه پرونده

 کانون نویسندگان ایران
 ۱۵۷۹آبان  ۱۹
 ایران_نویسندگان_کانون#

@kanoon_nevisandegane_iran 

 : در آغاز دور دوم تحریم های آمریکا  قیمت نفت -*

 

برای نخستین بار طی ماههای اخیر قیمت نفت با وجود آغاز دور دوم تحریم های گسترده 
 96دالر سقوط کرده و نفت برنت دریای شمال به حدود  33آبان به زیر  42آمریکا امروز جمعه 

 .دالر رسید

 : ادامه دارداعتراض هفت تپه ای های نیشکر در جنوب ایران  -*

 

درپنجمین روز اعتراض و اعتصاب کارگران نیشکر هفت تپه نسبت به بالتکلیفی مالکین شرکت 
 و عدم پرداخت مطالبات، کارگران دست به تجمع گسترده زدند

انتقاد از تاخیر در اجرای مصوبه بخشودگی وام های م شد؛در گفتگو با مهر اعال -*
 :کشاورزان

 https://www.mehrnews.com/news/4453146 

 

tg://search_hashtag/?hashtag=%DA%A9%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://web.telegram.org/#/im?p=%40kanoon_nevisandegane_iran
https://www.mehrnews.com/news/4453146/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%A7%D8%AE%DB%8C%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B5%D9%88%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%AE%D8%B4%D9%88%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D9%85-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%86
https://www.mehrnews.com/news/4453146/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%A7%D8%AE%DB%8C%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B5%D9%88%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%AE%D8%B4%D9%88%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D9%85-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%86
https://www.mehrnews.com/news/4453146/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%A7%D8%AE%DB%8C%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B5%D9%88%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%AE%D8%B4%D9%88%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D9%85-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%86
https://www.mehrnews.com/news/4453146/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%A7%D8%AE%DB%8C%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B5%D9%88%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%AE%D8%B4%D9%88%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D9%85-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%86
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رئیس  علیقلی ایمانی :آمده است ، ۷۹آبان ۹۱ جمعهدر تاریخ  ،دولتی مهربه گزارش خبرنگار 
بنیاد ملی گندمکاران کشور ضمن انتقاد از تاخیر در اجرای مصوبه بخشودگی وام های 

که بند خ علی رغم این: داشت اظهاروی  .کشاورزان، خواستار ورود مجلس به این مساله شد
قانون برنامه ششم توسعه، صراحتاً اعالم می دارد که جرائم و سود وام های  ۵۳تبصره 

سیل، سرما، خشکسالی، طوفان، بیماری و )کشاورزان خسارت دیده از حوادث غیر مترقبه 
باید توسط بانکها بخشوده و اصل بدهی کشاورزان خسارت دیده تا سه سال امهال شود، ...( 

 .ئوالن مربوطه به این امر توجه کافی ندارندمتاسفانه مس
معاون اول رئیس جمهور به بانک مرکزی به منظور اجرای این   علیرغم ابالغیه:وی اضافه کرد

مصوبه در هیچیک از بانک های دولتی، خصوصی و مؤسسات مالی و اعتباری از اجرای این 
نظور حمایت از تولید و عدم اجرای قوانین که به م: ایمانی گفت...قانون خبری نیست

تولیدکننده توسط قانونگذار تصویب می شود نشان از بی توجهی به سیاست های کلی نظام 
دارد ضمن اینکه تولید و تولیدکنندگان که در جهت تامین امنیت غذایی کشور و حفظ استقالل 

ها تالش  آن در شرایط بسیار سخت اقتصادی با تمام توان و با وجود تمام کاستی ها و سختی
 .می کنند، از شرایط ایجاد شده دلسرد خواهند شد

 :کشاورزان قهدریجان اصفهان موج جدید تجمع -*

 

به تجمع آبان هم به اعتراض خود برای گرفتن حق آبه  42کشاورزان قهدریجان امروز جمعه  
 .ادامه دادنداعتراضی خود در سطحی وسیع 

 :شده تصفیه فاضالب مترمکعب میلیون ۳۱۱ با ارومیه دریاچه احیای -*

 

معاون )مسعود باقرزاده کریمی  :آمده است ، ۷۹آبان ۹۱ جمعهدر تاریخ ایلنا،به گزارش خبرنگار 
درباره ورود ( ها و امور مناطق سازمان حفاظت محیط زیست ها در دفتر زیستگاه امور تاالب

این موضوع یکی از مصوبات ستاد : شده به دریاچه ارومیه به خبرنگار ایلنا گفت فاضالب تصفیه
شود، به صورت فاضالب در  منابع آبی که در شهرها استفاده می. است احیای دریاچه ارومیه

شود و آبی است که به لحاظ استانداردهای آبی مورد مصرف  آید و این آب تصفیه می می
فاضالب تصفیه شده موضوع وحشتناکی نیست و نباید از : وی خاطرنشان کرد.کشاورزی است

ر کامل و صحیح انجام شده باشد، قطعا در صورتی که تصفیه آب به طو. آن هراس داشت
گاهی اوقات ممکن است، آب شهرها هم آلوده : او تاکید کرد.مشکلی ایجاد نخواهد شد

ما باید مراقب باشیم تا این آب بدرستی تصفیه شده باشد و در حدی باشد که مورد . باشد

https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-5/689598-%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DA%86%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%85%DA%A9%D8%B9%D8%A8-%D9%81%D8%A7%D8%B6%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%AA%D8%B5%D9%81%DB%8C%D9%87-%D8%B4%D8%AF%D9%87


تاالب خواهد استفاده در کشاورزی است، چراکه اگر در این سطح باشد، آب مناسبی برای 
میلیون مترمکعب از  ۵۲۲براساس مصوبه ستاد احیای دریاچه ارومیه باید : وی تاکید کرد.بود

یک سری شبکه انتقال نیز . حجم آب دریاچه ارومیه از طریق فاضالب تفصفیه شده تامین شود
 .برای این امر در دست احداث است

 
 :تشکیل نشست شورای عالی کار با دستور کار افزایش قدرت خرید کارگران -*

https://www.mehrnews.com/news/4453153 

لی نشست شورای عا :آمده است ، ۷۹آبان ۹۱ جمعهدر تاریخ ،دولتی مهربه گزارش خبرنگار 
کار روز سه شنبه هفته آینده با دستور کار بررسی راهکارهای جبرانی کاهش قدرت خرید 

 .کارگران تشکیل جلسه می دهد

 
 

، پس از درخواست بیست و سوم تیرماه نمایندگان کارگری شورای برنگار مهرخ به گزارش
به دلیل شرایط اقتصادی و کاهش قابل  ۷۹عالی کار از وزارت کار برای بازنگری در دستمزد 

توجه قدرت خرید این قشر از جامعه، دومین نشست شورای عالی کار به منظور بررسی 
رگری در سال جاری قرار است روز سه شنبه پیش رو راهکارهای جبرانی معیشت خانوار کا

طبق محاسبات نمایندگان کارگری عضوی شورای عالی کار، در ابتدای سال  ....برگزار شود
درصدی دستمزد کارگران حداقلی بگیر، در سال جاری دستمزد کارگران  ۱۷.۳جاری با افزایش 

ست دو هفته گذشته در نش.درصد از هزینه معیشت را پوشش دهد ۳۲فقط توانست 
نمایندگان تشکل های کارگری و کارفرمایی با شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، 

علی خدایی عضو کارگری شورای عالی کار با ارائه گزارشی از روند کاهش قدرت خرید 
به دلیل افزایش چشمگیر نرخ ارز و افزایش سطح عمومی قیمت ها از ابتدای : کارگران گفت

ماه گذشته  ۹سال جاری، قدرت خرید کارگران به حدی کاهش یافته که در فاصله بیش از 
 ۵۰درصد از هزینه زندگی را پوشش می داد اکنون فقط  ۳۲دستمزد کارگران که تا پیش از این 

بر اساس این گزارش، وزیر تعاون، کار و رفاه ....درصد از هزینه های زندگی را پوشش می دهد
شست خود با تشکل های کارگری و کارفرمایی در نخستین روز پس از کسب اجتماعی در ن

رای اعتماد از مجلس شورای اسالمی برای تصدی این وزارتخانه، متعهد شد نشست شورای 
عالی کار را با قید فوریت برای بررسی راهکارهای افزایش سطح معیشت جامعه کارگری با 

های مختلف  شریعتمداری وعده داد در نشست حضور شرکای اجتماعی برگزار کند؛ همچنین
 .راهکارهای متنوع افزایش قدرت خرید کارگران بررسی شود

 مازاد تن هزار 055 /است کشاورزان ضرر به زمینی سیب صادرات از جلوگیری -*
  :داریم تولید
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مجید ریحانی مدیر عامل  :آمده است ، ۷۹نآبا ۹۱ جمعهدر تاریخ به گزارش خبرنگار ایلنا،
وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، در خصوص تولید سیب زمینی  کاران در گفت تعاونی سیب زمینی
میلیون تن است که در  1تولید سالیانه کشور در تولید سیب زمینی حدود : در کشور اظهار کرد

شدیم که یکی از دالیل آن طوالنی کمی با کاهش عملکرد در تولید مواجه  63-69سال زراعی 
های بهاره با مشکل آفت و بیماری مواجه  های بهاره بود که باعث شد کشت شدن بارندگی
شد دیرتر از موعد  هایی هم که در پایان بهار و ابتدای تابستان انجام می شوند و کشت

غیرمجاز در های  با پلمپ شدن برخی چاه: وی افزود.عملیاتی شود و با مشکل مواجه شویم
هکتار زمین را  83به عنوان مثال کشاورزی که . آبی مواجه شدند کشور برخی کشاورزان با کم

ریحانی در .زیر کشت برده بود در زمان آبیاری با مشکل مواجه شد و عملکرد آن کاهش یافت
وارد دلیل دیگر کم شدن میزان تولید این بود که کشاورزان به خاطر خسارات : ادامه تصریح کرد

هایی مانند  شده به تولید توان ادامه کشت را نداشتند و از چرخه تولید خارج شدند و استان
در این استان . زمینی به منظور جلوگیری از خشکسالی مقابله کردند لرستان با کشت سیب

. بر ممنوع شده است آب کاشت محصوالتی مانند سیب زمینی و هندوانه به عنوان محصوالت پر
.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


