
 1

جنبش کارگری ومروری براعتصابات واعتراضات 
 !کارگران درايران

و  مرداد ،تيرماھه سه کارگری روزشمار 
 ١١٢٠ -  ٩٠٣١سال شھريور

  

 
  :   گردآورنده و تدوين    

    اميرجواھری لنگرودی  
com.yahoo@amirjavaheri 

  ٢٠١١اکتبر ٢٧ برابر با ١٣٩٠ آبان ۵پنجشنبه  
  

        
  نگاه اجمالی به روز شمار کارگری

   شھريور- مرداد-سه ماھه تير

 سياسی و ارتجاعینظام موجوديت قبل و معضالت و آسيب ھای برجای مانده ازمشکالت  
ن سه ياسالمی ايران طی بيش از سه دھه و آنچه را که در برشماری روز شمار کارگری در ھم

 طبقاطی حکومت ضد  معرف ستمبيش ازھرچيز. آورده ام) ور شھري– مرداد –تير ( ماھه 
،نيروی يدستان شھری،تھعظيم چند ده ميليونی طبقه کارگرپيکره براسالمی ايران کارگری 

ايران است؛ستمی که فزون طلبی و شعاع عمل آن گاھا در البالی ميليونی زحمتکشان روستايی 
. رود که تمامی شيرازه و ارکان نظام رازير گيرد می کند و مینيز بازتاب پيدا  دولتی مطبوعات

فشارھای اقتصادی و : جملهازآنچه مربوط به زندگی کارگران وبی چيزان جامعه مااست 
 خيابانی کودکانتيک زنان به ويزه زنان کارگر،بی کاري، سرکوب سيستمانداري،فقر و گراني،

گريھای سرکوب  وتھديدھااستثمارشديدوجنسی فشازبر اقليت ھای ملی،مذھبی ودگرباشان کار،
اعتراضات نونی کارگران و سرکوب اعتصابات ودستبرد به حقوق قا ازيکطرف، امنيتی–پليسی 

تصادی وبرسميت صنفی و اق تشکل مستقلبرخورداری ازبرپايی کارگران وبازداشتن آنان درامر
ديگر،ھمه ھمه درجوھره اين نوع اقدام آزاد ومستقل کارگران وزحمتکشان ازسوی شناختن ھرن

نظام ضدکارگری نھفته است ومدام دربرابر وسعت عمل نبرد طبقاتی ھمين نيروی اجتماعی 
  . کار،درحال توليد وبازتوليدشدن است

چيرگی روابط رانت  و ھا به خاطر فساد اقتصادی دولتظام جمھوری اسالمی،ھمه عواملدرن
 نھفته تجاريفسادو انگلی داللی ،غرافيای ايرانکاست حاکم شکم باره درپھنه تماميت جخواري،

ت بزرگ بورس و حضور نيروی چپاولگرسپاه در معامالمافيای آقازاده ھاو ،آشکار بازارو
 و اسکله ھا بدست اته گمرک سال،کنترل ھممناقصه ھایبزرگترين برنده شدن آنھا در

ازی سيج درراه اندرده باالی بنيروھای دست ج وخاصه يسبازوی سرکوبگر ببازشدن سپاه،
 ٣٠٠بسيج با" ونوشت سلسله فروشگاھھای زنجيره ای،سايت آفتاب پيشترگزارش کرده 

 اين نيروی تماميترژيم حاکم درکنار ،"شود عرصه توزيع کاال ميای وارد وشگاه زنجيرهفر
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ه جامعه ايران را به ورطه ورشکستگی اقتصادی کشاند،کوب،دربيش ازسه دھه حاکميت اشسر
 درمقابل بيکار ماندن را ھمچنان وسعت می بخشند، اجتماعی – ی ھای اقتصادينابرابرو

کارگران ورشدبحران اقتصادی حاصل ازبيکاری فزاينده ھر کارگری با تعطيلی محيط 
جامعه شدت در ھرچه بيش تر،بدين ترتيب فقرومحروميت کارش،ھمچنان بی پاسخ می ماند،

 ما را به تباھی و انحطاط می کشدوبا شتاب به جلو می  وفساد ھمه ارکان و ارگانيزم جامعهيافته
  ..رود

  : مطالبات بی پاسخ مانده کارگران و اعتراضات آنان
حقوق بازپرداخت : مربوط به مطالبات بی پاسخ مانده کارگران ازجملهدراين ميان ھمه عناصر

ودسته جمعی در ھای معوقه،لغو قراردادھای موقت وسفيد امضاء و انعقاد قرارداد ھای مستقيم 
ھمه مراکز صنعتی،توليدی و خدماتی،برچيده شدن شرکت ھای پيمانکاری وحذف 

ی واخراج کارگران،افزايش توليديلی مراکزجلوگيری ازتعط،برابری حقوقپيمانکار،
بی حقوقی ،پايان بخشيدن به دستمزد،ازادی زندانيان کارگر،آزادی تجمع و داشتن تشکل مستقل

 طبقاتی ونابرابری، پايان -کاری به رابطه مستقيم ميان تبعيض جنسيتیزنان کارگر،اعتراف آش
بخشيدن به تبعيض جنسيتی در شکل دستمزد ناعادالنه و کمترازھمکاران مرد، اخراج ازمحيط 
کاربه دليل زن بودن ،پايان بخشيدن به بھره گيری ازکارکودکان وممنوع اعالم داشتن 

 وھمچنان دنبال می ...مانده را با خود يدک می کشدمطالبات بی پاسخ کوھی ازوکارکودکان 
  . دننماي

کت اعتراضی و تجمعات با دراخبارروزشمارکارگری فراھم آمده،ماھمچنان شاھد دھھا حر
جمله؛خبرھای مربوط به نگرفتن مطالبات کارگران نظاره گرمی باشيم ازپاسخ مضمون برسر

فت مطالبات يکايک شان روبرو معلمان،پرستاران وتجمعات اعتراضی آنان برای دريا
 در آستانه باز شدن مدارس اعتراضاتی از جانب نمايندگان معلمان منتظر بطوری که.ھستيم

خدمتی و پيمانی درتھران دربرابر مجلس شورای اسالمی و وزارت آموزش و پرورش ومربيان 
 ھمچنين مھد کودک دربرخی ازشھرستانھا صورت گرفت،در اين تجمعات صدھا معلم تھرانی و

ازديگر نمونه .دربرابر مجلس دست به اعتراض زدند  نمايندگانی ازاستان کھگيلويه وبويراحمدی
ھا بايد ھمچنين از تجمعات اعتراضی پرستاران در بيمارستانھای شريعتی و امام خمينی در 

 ماه و در تير:برپايه خبر ھای انعکاس يافته در روز شمار کارگری آمده است . تھران ھم ياد کنيم
دريک حرکت اعتراضی پرستاران پيامک ھای ردوبدل شده به زيبا ترين شکل وضعيت دشوار 

در يکی از مثال. پرستاران را دربرابر مصوبات مجلس و عدم اجرايی دولت نشان می دھد 
يک قبر ھم برای قانون تعرفه گذاری که دفن شد،" تپيامکھای اعتراضی پرستاران آمده اس

 ھزارسال پيش پرستاری پيدا شده که ٣جسد موميايی "يا و." ره وری آماده کنيد ارتقای بھقانون
 تعرفه گذاری بوده دستش کاغذ پاپيروسی تحت عنوان به دنبال کاھش ساعت کاری، ضريب ودر

  . دھد چيزی واگويای دشواری زندگی پرستاران ايران را نشان میاين طنزتلخ بيش ازھر." است

 بخشی از نيروی کار جامعه به وقوع پيوسته است که به صورت مجموعه اين اعتراضات در
اين اعتراضات حاکی از نارضايتی شديد در تمامی اين بخش . پيمانی وقراردادی کار می کنند

 درصد نيروی کارما به صورت ۵٨ھای کارگری است که بر پايه آمار موجود، تقريبا بيش از 
 ادامه وضعيت فعلی را چندان ممکن نمی داند و پيمانی کار می کند و ھمين نيرو عظيم ديگر

درست به خاطراين ناممکن بودن در وضعيت فعلی چنين به نظر می رسد که اين اعتراضات به 
برابر آمار . وديريازود دوباره وبشکلی ھزار تو،دھن باز می کند سادگی فروکش کردنی نيست

و موضوع دستمزدھا و رشد بيکاری ارائه شده در رابطه با وضعيت نيروی کارگران قراردادی 
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ارائه شده در روز شمار کارگری شھريور ما بيش از ھرچيز،نشانه فالکت زندگی اين طبقه رنج 
 ايلنا، رييس اتحاديه -بطوری که بنا به گزارش سايت دولتی خبرگزاری کار ايران . وکار است 

 در برخی از واحدھای  :كارگران قراردادوپيمانى سراسر كشور فتح هللا بيات اعالم كرد
درحال : وی افزود. ھزارتومان است٠٠٣ الی ٢۵٠توليدی،مزددريافتی كارگران قراردادی بين 

 درصدازكارگران فعال در واحدھای توليدی كشور را كارگران قراردادی و پيمانی ۵٨حاضر، 
: ن دبيرکل خانه کارگر ھشدار دادمعاو٩٠٣١ شھريور ٣١يک شنبه . تشكيل می دھند

صورتی که منابع ايجاد اشتغال درست مديريت نشود طی دو سال آينده با بحران بيکاری يک رد"
 ھمين آمارھا،به روشنی وضعيت دردناک طبقه ".مواجه خواھيم شد ھزارکارگر۵٠٠ميليون و 

سقوط سطح . ن ھستيم! کارگر ايران را نشان می دھد؛ وضعيتی که بيش از اين قابل تحمل نيست
 و تمامی مزد حقوق بگيران سراسر کشور وزحمتکشان شھر و روستا و زندگی کارگران

قشرھای ميانه جامعه ھم فراگرفته ونگرانی جدی ھمه نيروھای مال انديش جامعه ما را 
از پيامدھای برنامه آزاد سازی اقتصادی و اجرای قانون ھدفمندسازی يارانه . برانگيخته است

ی پول وبانک جھانی گسترش پديده فقر درابعادی ھا،پيشبرد دستور عمل صندوق بين الملل
  . دھشتناک وافزايش نرخ خط فقر است

عباس وطن پور : شھريور ماه در گزارشی اعالم نمود٨١ ايلنا  -خبرگزاری دولتی کار ايران 
 درصدی نرخ خط فقر طی ٢٠از افزايش ) نماينده سابق کارفرمايان در سازمان جھانی کار(

ميليون ١نرخ خط فقر درکالن شھرھای کشور به: "ور خبر داد و گفتشش ماھه گذشته در کش
نابرابری ھا در : " در ادامه اين گزارش وی تصريح نمود..". ھزار تومان برآورد شد٠٠٦و

توزيع امکانات موجب افزايش نرخ خط فقر بوده و پيش بينی می شود تا پايان سال 
نرخ تورم در سبد ارزاق ... فزايش يابد  ميليون تومان ا٢نرخ خط فقر به نرخ) ٩٠٣١(جاری

.  درصد افزايش يافته است۵٠عمومی خانوار طی شش ماھه نخست سال جاری به ميزان 
ھمزمان با اجرای قانون ھدفمندی يارانه ھا به دليل افزايش نرخ سوخت، واحدھای توليدی کشور 

  .“.با بحران مواجه شده اند
ھايی نظير بھداشت،آموزش،حق تحصيل،گسترش فحشا پديده فقر را ھمچنين می توان درعرصه 

افزايش قيمت داروھا و امکانات . واعتيادوبزھکاری ھای اجتماعی به وضوح مشاھده کرد
پزشکی، در کنار رشد معضل ترک تحصيل کودکان و نوجوانان طبقات محروم جامعه از ديگر 

متکش با سطح دستمزدھای ميليون ھا زح. جلوه ھای فقر و افزايش نرخ خط فقط در کشور است
پايين تر از نرخ واقعی تورم نه تنھا توان تامين غذای مناسب و کافی خود و خانواده ھايشان را 

افزايش نرخ . ندارند، بلکه قادر نيستند ھزينه ھای سنگين تحصيل فرزندان خود را نيز بپردازنند
 شکاف طبقاتی و توزيع  ميليون تومان در کالن شھرھای کشور به معنای ژرفش٢خط فقر به 

ناعادالنه درآمد ملی در رژيم جمھوری اسالمی ايران بوده و در تحليل نھايی عبارتست از 
گسترش فقر در جامعه به بھای ثروت اندوزی يک اقليت کوچک صاحب قدرت معنی می يابد که 

  .را در پی خواھد داشت % ٩٩سر انجام و و به ناگزير ھمان پيکار

کارگری وسفيد امضاء وشرکت ھای پيمانکاری بحث قراردادھای  
 :وبيکاران

می خواھم اشاره بدارم؛بھره کشی کارگران درچھارچوب تغيير وتحوالتی که طی سال ھای اخير 
درامربکارگری کارگران در محيط ھای کارگری بخش ھای صنايع بزرگ،کارگاھھای توليدی 

 کارگربی -  کارگرروزمزد-يدامضاءکارگرقراردادسف-وبخش خدماتی به اشکال کارگرقراردادی
تعاريف بھره کشانه ای ازاشتغال است ...کارگرقراردادشفاھی وغيره - کارگرساعتی- قرارداد

جداازاين مشکل محوری،موجوديت شرکت ھای پيمانی نيزازديروز تابه امروز،بدل به معضلی .
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 صدر خواسته ھای تا شده که درتيتراساسی مطالبات کارگران برای بی پايه اعالم داشتن آن در
صف آرايی دو نيروی کار و سرمايه به شکلی .به امروزاعالم داشته کارگران جاگرفته است

نابرابر درمقابل يکديگر،آنچنان خود را به مصاف کشيده اند که چشم انداز برجسته اين رودرويی 
مبارزات دوره را ھمه ما ، طی اعتراضات،اعتصابات،سالھا،ماھھا،ھفته ھای پيشين وازجمله در 

  .  بندر امام و آبادان ديده ايم –اخير کارگران پيتروشيمی ھای ماھشھر 

 ايلنا،ازقول رييس اتحاديه كارگران - بنا به گزارش سايت دولتی خبرگزاری کار ايران 
 درصد ۵٨درحال حاضر، "...  :قراردادوپيمانى سراسر كشور فتح هللا بيات اعالم كرد

ويا " ای توليدی كشور را كارگران قراردادی وپيمانی تشكيل می دھندازكارگران فعال درواحدھ
در صورتی که منابع ايجاد اشتغال درست مديريت نشود ": معاون دبيرکل خانه کارگر ھشدار داد

 ". ھزار کارگر مواجه خواھيم شد۵٠٠طی دو سال آينده با بحران بيکاری يک ميليون و 
 ھمين آمارھا،به روشنی )٩٠٣١ شھريور٣١يکشنبه   ايلنا،–خبرگزاری دولتی کارايران (

وضعيت دردناک طبقه کارگر ايران را نشان می دھد؛ وضعيتی که بيش از اين قابل تحمل 
به اين وضعيت بايد افزود که در شرايط فعلی و با توجه به تغييرات صورت گرفته در !نيست

دادھای کاری،ھيچ توجه ای قانون کارموجود،نسبت به اصالح وضع موجود و حل مسئله قرار
نشده بلکه به آن صراحت قانونی نيز بخشيده اند و اين تنھا کارفرما است که ھمچون گذشته،می 

با اين تفاوت که امروز قانون نيز پشت کارفرما برای به  بردگی .تواند تعيين تکليف قطعی کند
رگری آمده است توجه به اين سند که عينا درروز شمارکا. کشاندن کارگران،يک صف شده اند

ھم نه تنھا با آن ھيچ گونه برخوردی نشده، بلکه زمينه " اصالح قانون کار" در پيش نويس،.کنيد 
از جمله؛اظھارات عطارديان،دبيرکل . ھای قانونی و کامل کردن آن را نيز مھيا گرديده است

يکی ازمشکالت “:وی می گويد. کانون عالی انجمن ھای صنفی کارفرمايی، را عيناآورده است
اگر کارفرمايی کارگر خود را نخواھد،دچار مشکالت . قانون کار فعلی بحث پايان قرارداد است

بسياری می شود اين در حالی است که در اين پيش نويس ارائه شده کارفرما می تواند به کار 
از نقاط به طور کلی يکی “ :وی در ادامه می گويد“ .کارگری که آن را نمی خواھد، خاتمه دھد

مثبت اين پيش نويس اين است که خاتمه پايان کار را به خود کارگر و کارفرما واگذار کرده و 
ن اقدامات ِ،ھدف اي) شھريور٢۴روزنامه جھان صنعت، (“ .حل اين موضوع توافقی شده است

داشته باشد که  که کارگر تا موقعی می تواند کاراستضدکارگری وضدانسانی براين مبنا استوار
وطرفداران چرخه اقتصاد سرمايه داری فعاالن ضد کارگری . اری وجود داشته باشدک

با اين توجيه به ظاھر قابل قبول، شيوه ھای سودجويانه خويش را در پشت اين افسارگسيخته، 
 ":ھمچنين از قول اکبر قربانی،در اين باره آمده است. قوانين به نحو موذيانه ای پيش می برند

ی اصالح قانون کار ھستند پس چرا راجع به قراردادھای موقت کار ھيچ اگر آقايان مدع
 در اصالحيه قانون کار،کاھش توليد ": وی ھمچنين گفت".موضوعی را در اصالحيه نياورده اند

وتغييرات ساختاری را بھانه ای برای اخراج کارگران قرار داده و به عبارتی دست کارفرمايان 
، اما دربرابر ) شھريور٢٧روزنامه جھان صنعت، (". گذاشته اندرا برای اخراج کارگران باز

 به مدعيانمقاومت ھمه جانبه مقامات دولتی وحذف شرکت ھای پيمانکاری نيز توجه به 
 به نام "احمد توکلی"ھمدستان مثال يکی از. ماشايی است مدافع حقوق کارگران ھم تاصطالح 

 امروزھمو بود) او.ال.آ(ان درسازمان جھانی کارکه زمانی نماينده کارفرماي" عباس وطن پرور"
پشتيبانی ھمه جانبه حتی درامر .است کشوره کارگران پيمانی وقراردادی سراسررئيس اتحادي

لغو فعاليت شرکت به منظور": قانون کار می گويدفت با اين تغييرات صورت گرفته درمخالدر
مانکاران ن دھنده مکلف است با پيپيما پيش نويس قانون کار،١٣طبق ماده ھای پيمان کاری 

 شرکت ھای پيمانکاری طبق قانون. داد منعقد کندمورد تاييد وزارت کارواموراجتماعی قرار
 ٢٧ايلنا، (“ .فعاليت آنھا را نداردتجارت شکل می گيرند و وزارت کارحق دخل و تصرف بر

کدام مسيرمی زا" عباس وطن پروز"می کنيد زاويه مخالفت آدمی با مشخصه فکر). شھريور
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به بيانی روشن ابقاء شرکت ھای غارتگر پيمانی وعدم انعقاد قراردادھای دسته جمعی،تنھا گذرد؟
 نمايندگان تپيکوھمفکرانش به عنوان  بين دولت وکسانی ھمچون وطن پرورتر،بحث اختالف

 ه کنترل درآوردنِکارفرمايان، تحت ھيچ شرايطی درحذف شرکت ھای پيمانکاری نيست،بلکه ب
و قانونيت  نوکيسه کارفرمايانآن ھا و آنھم ازجانب خود پيمانکاران وشرکت ھای پيمانی و

ست ھای کالن و ضد انسانی،تنھا نيروی  است و قربانی ھمه اين سيابخشيدن به موجوديت آنان
تيغه درصد شان زير۵٨  به نقل قول پيشگفته،امروربيش ازھستند که بناتوده ميليونی رنج و کار

ھا، ھرروزه له و مورد مدافعه امثال عباس وطن پروررارداد ھا و شرکت ھای پيمانی انواع ق
در رابطه با نيروی بيکاران .بشکل مستقل خواھم نوشتدراين باب باز.زمين گيرمی شوند

نطور موسسه آمار،تابه امروز آمارروشنی جامعه،ازجانب وزارت کار ودولت احدی نژادو ھمي
مجلس تنھا در. پيدا نکرده است انتشارکاری وارتش ميليونی بيکاران رابطه با رشد وميزان بيدر

به نام داريوش مقابل رشد تضاد ھای درونی حاکميت و نبرد قدرت،نماينده ای اسالمی ودر
 گزاره خبری خود،آنھم درصحن با اعالن بيرونیقنبری، عضو فراکسيون کارگری مجلس،

ده بيش ازرا کشورميزان بيکاران ،)%٠٣(سی درصددرکشوررا  بيکاری نرخ  رشدمجلس،
و کارشناسان اقتصادی می آيدآنچه ازقرائن بر. اعالم داشته است )٠٠٠٠٠٠/١٠(ميليون

سوسياليس و مستقل دردرون کشور،و به دفعات درادبيات خود تا به امروز،به امربيکاری اشاره 
صادی کشورنزديک ساختاری و ورشکستگی اقت اين ميزان آمار به واقعيت بحران داشته اند،

    .استتر

  :اصالح قانون کار 
،فراھم آمدن پيشزمينه تغييرات ٩٠٣١ازسلسله بحث ھای روزشمارکارگری سه ماھه دوم سال

درقانون کار،بدون ھيچ " اصالحات"به نام "مصلحت نظام"پايه ای درقانون کار مصوبه 
اين حادثه ازلحظه شروع  .حدازدخالتگری کارگران ونمايندکان واقعی کارگران ايران بوده است

وبويژه ازتاريخ انتشار آن دررسانه ھای دولتی،کنش و واکنش ھای ھمه جانبه ای را اوال در 
نزد، کارگران خانه کارگری يعنی خودی ھا و ھمينطور در مجامع و محافل کارگری ازجمله در 

کميته " انب و يااز ج" جمعی از رانندگان شرکت واحد اتوبوسرانی تھران و حومه " نزد 
و ھمينطور بعضی اشخاص در درون و " ھماھنگی برای کمک به ايجاد تشکل ھای کارگری

آنچه که مھم می نمايد . برون کشورو احزاب و سازمان ھای چندی تا حال انتشار پيدا کرده است 
جزئيات کامل پيش نويس اصالح قانون کار ،ازسوی خبر گزاری دولتی مھر درشھريور 

عکس العمل وصف بندی گسترده ای حتی در درون خودی ھا يعنی .بيرونی يافته استماه،انتشار 
دردرون خانه کارگری ھا و شورای اسالمی ھا برانگيخته، و فعالين مستقل و تشکل ھا و 

گران درسطح ميزان پيشروی کار وھمنيطور-  که پيشتر آوردم –رون جريانات کارگری درون وب
پتروسينا درپتروشيمی  ماھشھر و بندرامام و ھمينطور تروشيمیاعتراضات کارخانجات پ

،ھمه و ھمه وسيله شد،وزارت کار ورئيس دولت،درعقب نشينی اعالم نشده، نسبت به آبادان
مضمون نقدھای صورت گرفته،فعال تغييرات صورت داده در قانون کار را در آب نمک 

نکته مرکزی اين .د شده استبطوری که دولت در واگذاری آن به مجلس دچار تردي. بخواباند
تغييرات صورت گرفته در اين است که کارگران ھيج نقشی درتدوين،تغيير و اصالح قانون 
نداشته و عمده تغييرات صورت گرفته درمفادقانون و تبصره ھا و الحاقات آن،حاصل تراوشات 

 تعيين نرخ بحث تغييرات پايه ای پيرامون. ذھنی نمايندگان تيپيک سرمايه داری حاکم است 
دستمزدھا و حذف پاداش و عيدی و زير گرفته شدن موقعيت و جايگاه کارگران و خاصه ناديده 
گرفته شدن ايجاد و احياء تشکالت مستقل کارگری و تثبيت کارگران قراردادی و غيره ھمه در 

قانونی اين تغييرات ناديده گرفته شده و اينبار از طرف دولت احمدی نژاد و مجلس اسالمی،جنبه 
 دراساس -چنانچه تصويب آن صورت پذيرد-اين سطح از قانون کار مصوب شده. پيدا خواھدکرد
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موقعيت کارگران را با دوران بردگی و بھره برداری فزون طلبانه سرمايه داری حاکم برابر می 
  .شمارد

 ما توجه به بازتاب ھای صورت گرفته دررسانه ھای رژيم بيش ازھرچيز بيانگر اين استدالل
در مطبوعات رژيم از قول؛ نظری جاللی،معاون وزير تعاون،کارو رفاه .است

اجتماعی،درتوجيه بحث تعيين دستمزدھا وتغييرات صورت گرفته درپيش نويس قانون کارآمده 
 اينکه مابندشرايط اقتصادی کشور را برای تعيين حداقل دستمزد ساليانه کارگران به ":است

فه کرديم،اين است که به ھرحال شرايط اقتصادی کشوربايد درھر وظايف شورای عالی کار اضا
وی درپاسخ سوال خبرنگاری که پرسيد ممکن است " . تصميم گيری اقتصادی لحاظ شود

کارفرمايان شرايط اقتصادی کشور را بھانه ای برای عدم افزايش مناسب دستمزد و عيدی 
کار فقط کارفرمايان نيستند که تصميم می درشورای عالی :"ساليانه کارگران قراردھند،تاکيدکرد

ھدف ما بھبود وضعيت معشيتی نيروی کار . گيرند و کارگران نيز نماينده ھايی را خواھند داشت
 ٢٨خبرگزاری دولتی مھر،درتاريخ (".و رنگين شدن سفره خانوار کارگری است

ورفاه اجتماعی ، معاون وزير تعاون "نظری جاللی"،درقبال چنين دروغ پرانی اشکار )شھريور
الزم به .که پای حضور نمايندگان کارگران را دراين تغييرات صورت گرفته به ميان می کشد

توضيح است که حميدحاجی اسماعيلی در ھمان مصاحبه با خبرگزاری دولتی فارس اظھار 
در شورای عالی کارتمرکز قدرت وجود دارد وکارگران در اقليت ھستند و درحال :"داشت

به اين اظھارات بايد اين را ھم اضافه نمايم که ھمان تعداد " يب شورا سه جانبه نيستحاضر ترک
نماينده گان کارگران نيز کارگران مستقل و يا برگزيدگان کارگران و تشکل ھای مستقل آنان 

را به دروغ با خود يدک می "نماينده کارگران"نيستند بلکه وابستگان به رژيم بوده و فقط عنوان 
شرکت واحد تھران و حومه آقای فعالين سنديکای مستقل راين رابطه اظھارات يکی ازد.کشند

:  نويسدمی" اصالحات قانون کار " اودرسايت سنديکا ودرنقد ازاين .  خواندنی است "ھادیپير"
می تحرکاتی جھت اصالح قانون مجلس شورای اسالدرسه سال گذشته دروزارت کارو" ... 
است آور اما تعجب.يس ھايی جھت اصالح قانون کارتھيه شده استش نوصورت گرفته و پيکار

که تا به حال کارگران که اکثريت افراد جامعه را تشکيل می دھند،دررابطه باقانون کارکه به 
 ھيچگونه اطالعی ،حقوق و سرنوشتشان وابسته است وذينفع اصلی اين ماجرا می باشند

ی که صورت گرفته تا  ھم تغييرات يا اصالحاتدرگذشته.ندارندازتغييرات واصالح قانون کار
 کارگران بی اطالع بودند و کسانی که آن قوانين را تاييد کرده اند ،اجرای آن قانونزمان ابالغ و

قائم مقام  .يا از مشکالت کارگران بی خبرند يا کارگران درتعيين وانتخاب آنھا دخالتی نداشته اند
 طبق الزام قانون برنامه پنجم  :باره اعالم کردند اين وزارت کارويکی ازمشاورين وزيردر

 قانون اصالح) کارگران(اصالح قانون کار قطعی خواھد بود و بدون حضور صاحبان اصلی آن 
ھمانطوری که تا به )٩٠٣١ تير ٢٨تاريخ  ی شرکت واحد،سايت سنديکا("صورت نمی گيردکار

سه جانبه " اسالمی،بحث امروز و به دفعات نوشتم؛در سرمايه داری حاکم درايران
صرفنظرازھر موضعی که نسبت به آن داشته باشيم تا به امروزدرسلسله مباحث وحل "گرايی

معضالت کارگری وخاصه امرتعيين نرخ دستمزد ھای ساليانه کارگران، محلی ازاعراب نداشته 
وامنيتی ھمان مامورين حراستی .درحالی که نمايندگان شورای عالی نيز به نام کارگران. است

نظام ھستند ودرعوض نمايندگان مستقل کارگران ايران،ھيچگاه طرف مذاکره دولت بمثابه 
ده اقتصاد کشور،پای مذاکرات بزرگترين کارفرماونمايندگان کارفريان بخش خودمانی ش

تاسھم مستقل خويش وھم طبقه ی ھای خودرا در راستای دفاع از منافع طبقاتی . اندنداشتهحضور
    .نمايندخود ايفاء 
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مرگ درياچه کمبود آب،خشکسالی وتخريب محيط زيست و 
   :اروميه

 
سلسله اخبارکمبود آب،خشکسالی،آتش  روز شمار کارگری سه ماھه فوق،ما با مباحثادامهدر

حيطی وخشک شدن درياچه اروميه وديگردرياچه ھا وخشک  فاجعه زيست مسوزی جنگل ھا،
کارون،زاينده رود،درياچه رودخانه خشک شدن  .ھستيمشدن تاالب ھا ورودخانه ھا روبرو

ريشان،ھامون وتاالب انزلی اروميه،تاالب گاوخونی،درياچه ھای بختگان،نی ريز،پ
و اين پرسش را ھمواره . مساله وموضوع محلی و منطقه ای نيستھمه وھمه آنھا،ونظاير

ر در چنين ابعاد ريشه فاجعه زيست محيطی کشو: دربرابر ما می نھد که مرتب ازخود بپرسيم 
  گسترده ای در کجاست؟ 

کمبود آب و خشکسالی درعرصه ضرروزيان بجا مانده درزندگی روستائيان ايران،سطحی 
ازاخبارروزشمار کارگری را دررابطه با فعل و انفعاالت زندگی و خانه خرابی و کوچ اجباری 

می توان راو ويرانگرآن رات مخرب ثي و تاروستائيان کشوربه مراکزاستان وشھرستان ھای بزرگ 
روستای کرمان آب  ٦٢۴تعداد ":نوشته است ير ت٦تاريخ در آنالينخبرسايت جمله خبر زا.دنبال کرد

يکی از .  ميليارد تومان ھزينه شود٢٠٠آشاميدنی ندارند و برای پروژه ھای آب رسانی برای آنھا بايد 
ين استان، دسترسی به آب آشاميدنی  روستا در ا٦٢۴ تعداد:استان کرمان می گويدمقامات محلی در

مقام شرکت آب و فاضالب روستايی استان کرمان، اين روستاھا دارای باالی   به گفته قائم. ندارند
 روستا، آب آشاميدنی مھيا شده ١٣خانوار، باشنده ھستند و از سال گذشته تاکنون تنھا برای ٢٠
ترش خشکسالی در استان يزد خبر می دھد ھمچنين به گزارش خبرگزاری دولتی مھز از گس "....است

روستاھای استان يزد در حالی اين روزھا در اوج گرما از کمبود آب رنج می برند که : و می نويسد 
خشکسالی يزد وارد يازدھمين سال خود شد و کوله باری از نگرانی نصيب مردم روستاھا و مسئوالن 

بی ... خش کشاورزی و باغداری و دامداری و صرف نظر از خسارتھای متعدد و بی شمار در ب.کرد
آبی اين روزھا به تھديدی برای روستاھا تبديل شده و حتی روستاھای ييالقی نيز نتوانسته اند در جدال 

زمينه  روستا در٢۵٣روستای استان يزد ٢٩٣اکنون از مجموع ھزار و   .با خشکسالی پيروز شوند
 خشکسالی در اين روستاھا تنھا به تابستانھا منحصر نمی شود تبعات. منابع آبی خسارتھای جدی ديده اند

بلکه زمستانھا نيز اھالی روستاھا آب سالم و بھداشتی برای شرب ندارند و مجبورند از تانکرھای آب 
  .برای مصرف روزانه و بھداشتی خود استفاده کنند

  
پذير اينک به يکی از وضعيت وخيم درياچه اروميه واعتراضات گسترده به اين فاجعه جبران نا

طی ماھھا وھفته ھای گذشته ھزاران تن . موضوع ھای مھم ملی درکشور ما بدل شده است
ازمردم درشھرھای مختلف استان ھای آذربايجان شرقی و غربی و اردبيل در اعتراض به روند 
ار خشک شدن درياچه اروميه و عدم احساس مسئوليت رژيم اسالمی به خيابان ھا آمده و خواست

اين اعتراضات به حق از سوی گزمگان . ارايه برنامه و اقدام عملی از سوی مسئوالن شدند
از اين ميان صد ھا تن از . مسلح مورد يورش وحمله قرار گرفت وھزاران تن نيز بازداشت شدند

 آنان بعد از تشکيل پرونده ی اوليه برای آنان آزاد و از بخش وسيع آنان در زندان ھای ايران ھيچ
به اين ترتيب حاکمان نشان دادند حتی گوش شنوايی برای پپاسخگويی به خواسته . خبری نيست

ھای بديھی بھبودی زيست محيطی نداشته واصوال نسبت به سرنوشت حال وآينده کشورومردم 
درمناطق مختلف وخاصه آذربايجان،کمترين احساس مسئوليتی تابحال ازخودنشان نداده اند 

 تعدادی ازمھمترين وزيبا ترين درياچه ھای ايران،آش سوزی ھای مھيب در خشکسالی،نابودی. 
سطح جنگل ھای مناطق مختلف کشور،تخريب گسترده و بی نظير محيط زيست منحصر به فرد 
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کشور و مرگ زود ھنگام درياچه اروميه،ھمه  ھمه مسايلی از اين دست طی دو دھه اخير به 
. ل گرديده وخرابی ھای عظيم ازخود بجا گذاشته استيکی از معضالت اصلی در کشور ما تبدي

زيرا . در فاجعه زيست محيطی بی شک انگشت اتھام به سوی کل حاکميت نشانه می رود
جمھوری اسالمی نه تنھا از برنامه ای مدون و قابل قبول برای حفاظت از محيط زيست کشور 

د عامل اصلی تخريب و نابودی برخوردار نيست، بلکه با برنامه ھا و سياست ھای ضد ملی خو
. جنگل ھا، مراتع، رودھا و درياچه ھا و نيز گونه ھای مختلف گياھی و حيوانی در کشور است

اکنون با خشک شدن درياچه اروميه ونظر به جايگاه و اھميت اين درياچه در چرخه اکوسيستم 
ته و در برابر طبيعی و قدمت تاريخی و ملی آن فاجعه نابودی و تخريب محيط زيست برجس

  .ديدگان عموم مردمان جھان قرار گرفته است
بيگمان برای اينکه بتوان جلوی فاجعه مرگ وخشک شدن درياچه اروميه وديگر رودھا و 

ضروری می نمايد که ھمچنان اعتراضات را درابعاد ملی و سراسری . درياچه ھا را گرفت
اروميه جدای ازمبارزه عليه کليت نظام درعين حال مبارزه برای ادامه حيات درياچه .وسعت داد

اجتماعی وتخريب محيط زيست نمی تواند -ارتجاعی حاکم وسياست ھای ويرانگر اقتصادی
فاجعه خشک شدن درياچه اروميه ناشی از برنامه ھای اقتصادی،سد سازی ھای بی بو .باشد

ق به درياچه وخاصيت در طی اين سال ھا و بستن مجاری ورود آبھای رودخانه ھای آن مناط
 نظامی در حيات اقتصادی و -اروميه و امنيتی کردن کل منطقه با گماشتگان ارگان ھای امنيتی
بنابراين بايد با يک اتحاد عمل . پاسخگو نبودن،تماميت نھادھای ذيربط به اين موضوع مھم است

کشور گسترده عليه کل استبداد حاکم و برنامه ھای خانمانسوز آن برای نجات محيط زيست 
وجلوگيری از برنامه ھر دم فزاينده ومخرب آنان بويژه در لحظه کنونی برای جلوگيری از مرگ 

  درياچه اروميه اقدام کرد

  : آمار ھا سخن می گويند
رفت،دعوای رو شده در بين حکومتگران،به آن چنان سطحی رسيده که ھمه درازنای نبايد دور

 وضعيت اسفناک اقتصادی خود را قتصادی وبحران ابطوری که .ندناين چپاول را رو می ک
آنگونه که بحران بانکی درصدي،٢۵ تا٢٠تورم باالی  نقدينگی وحجمديددرنوسان ھای شدر

  شده مبلغبانکی بنابراطالعات اخذميزان مطالبات معوقه :"احمد توکلی می نويسد" الف" سايت
پول شويی ھا را به اين وچنانچه اختالس ھای صورت گرفته و، " ھزار ميليون تومان است٦۵

برپايه آمار .مبلغ بيافزايم،تازه متوجه چرايی ورشکستگی ھای ھردم فزاينده بانک ھا می شويم
درصد رسيده و تنھا در سال ۴ ٠واحدھای توليدی به کم تر از ھای اعالم شده خود رژيم،کارکرد

ابر بالغ شده و  واحد توليدی تعطيل گرديده است و ھم اکنون به چھار بر۵٠٠بيش از ٧٨٣١
روز شمار کارگری سه ماھه اخير،به .کار شده اندبيواحدھا، آن انکارگرازصدھا ھزار نفر 

 عالوه برجدا از اين، .نمونه ھای گوناگون اخراج ھا وتعطيلی واحد ھای توليدی اشاره می دارد
م رنج مخرب آن در ويرانی و خانه خرابی توده عظييرتاث ومناسبات ناعادالنه سرمايه داري

 انگلی سرمايه داری:تنھاازھمين رو،می توان گفت. سراسر جامعه مامشھود استوکار
اين انسانيت بويی نبرده است وتنھا ازاز ووفسادپرورفقط به فکر پرکردن جيب خودبوده

 بسياری .رود احساس امنيت نکند به کشور امن تری می یکشورسرمايه درروست،چنانچه 
ن،ھمواره در حال فرار به خارج و به ويژه شيخ نشين ھای خليج ازسرمايه ھا توسط پول شويا

يا به چين رفته وبا گره خوردن با اندوخته ھای سرمايه داران .فارس مثل دوبی انتقال داده شده اند
  .چيني،حتی بنجل ترين کاالھا و توليدات خود را به ايران صادر کرده ومی کنند

طاقت فرسا شده بسياری مردم توده ھای کارگران وشرايط زندگی برا:در مجموع می توان گفت
 جمله پتروشيمی ازو  ويژه صنعت نفت وديگر صنايع مادربنابراين صنايع کليدی کشور،به.است
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ينده ای فزابحران درھمچون ھزاران کارخانه توليدی غيره خودروسازی وفوالد سازی وو
ول يک تحليلگر اقتصادی از قيکی از رسانه ھا اينترنيتی ،ھمين رابطهدر.می برندبسر

ھای قابل توجه و قبولی نبوده است و اگر  ھای ارزی ما سياست سياست،در ايران":نوشت
ھای قوی بود قطعا توليد کنندگان مان مشکل نداشتند و االن ما  ھای ارزی ما سياست سياست

ات نظارت اينھا تبعات وارد. حال رکود نداشتيمھزارکارخانه توليدی در٢٠چيزی حدود قريب به 
شھريور ٩سايت فرارو،چھارشنبه تاريخ"( پيکره اقتصاد کشور استنشده يا مديريت نشده بر

٩٠٣١(    

درھمين زمينه ودرعرصه ناديده گرفتن توليد ملی،می توان،نقش وزارت خانه ھای مختلف در 
وزارت صنعت، معدن و تجارت يکی از جمله؛از. ن نامه ھای گوناگون رديف کردتنظيم آئي

ويت ھای خود را تدوين آيين نامه برای واردات گسترده خودروھای دست دوم اروپايی اعالم اول
به گفته يکی از توليد کنندگان ": با استناد به اين انتشار اين گزارش که می نويسد. کرده است

يگر خودروھای خودروھای تجاری، آيين نامه اجرايی واردات کاميون ھای دست دوم خارجی ود
خبرگزاری دولتی  (".وزارت صنعت، معدن و تجارت در حال تدوين استاروپايی دردست دوم 

وم از اتحاديه اروپا مدت ، طرح واردات وسيع خودروھای دست د)٩٠٣١ شھريور ١۵ايسنا 
مدافع واردات اردارد واکثريت نمايندگان مجلس نيزدولت و مجلس مورد بحث قرھاست در

کارگران ايران خودرو ديزل  مقابلدر.اروپا ھستندازوھا بويژه کاميون ھای دست دوم خودر
،گزارش اعتراضی خود را که با مصوبه مجلس و آيين نامه دولت در خصوص واردات 

خبرگزاری (".ساختدھند، منتشردست می دست دوم اروپايی، امنيت شغلی خودراازخودروھای 
 خودرو ديزل بدون کارگران ايران)٩٠٣١  شھريور٦١ ايلنا در تاريخ –دولتی کارايران 

نکته جالب توجه اين که، .کوچکترين حمايت دولت با فقر و بيکاری دست به گريبان ھستند
. دارندان قرارخودروھای سنگين نو و صفر کيلومتر در ليست تحريم ھای اتحاديه اروپا عليه اير

اال به  کشورھای اروپايی خوروھای دست دوم خود را با قيمت ھای ب،اما به رغم اين تحريم
خروج ميلياردھا دالرارزازکشوربرای خريد  ،اين عالوه بر.جمھوری اسالمی صادر می کنند

رژيم سرمايه  افشاگر ماھيت ،خود بيش ازھرچيزوارائه ھرسندی،اروپاخودروھای دست دوم از
ما در چنگال ديکتاتوری قرون وسطايی کشورسرنوشت دردناک بيان و داری اسالمی ايران 

   ای غارتگر استمشتی نوکيسه ھ

ايران به قبرستان خودروھای دست تبديل بازار": پيشتر آمده بود شیگزارھم طی بازدراين باره 
وپايی تنھا به معنای خروج دوم اروپايی، نوسازی ناوگان تجاری با خودروھای دست دوم ار

ه ناشی نمايندگان مجلس پس ازمشکالت ايجاد شد...  ندارد کشوراست که حاصلی به ھمراهارزاز
اين خودروھای سنگين، مصوبه  کشور به منظور محدود کردن بازارچين بهازورود کاميون از

گزاری دولتی کار خبر( ".ای مبنی بر ورود کاميون ھای دست دوم از اروپا به تصويب رساندند
 بازار ايران را به ،در واقع نمايندگان مجلس با اين مصوبه )٩٠٣١خرداد ٠٣  ايلنا در-ايران

  .وھای دست دوم اروپايی تبديل کردندرستان خودرقب
  

 :پايان سخن 
که خود کارگران به موقعيت خويش وستمی که از جانب سيستم اين نيست امروزبحث اساسی در
آنچه که :نه بالعکس، بايد گفت.  وبی باورند بيگانه،آنان روا می گرددسرمايه داری حاکم بر

نيروی آگاه بخش وسيع نه توده کارگران، بلکه ،تمربوط به منافع طبقاتی خود کارگران اس
برجستگی بخشيدن به به درستی به سطح عمومی نارسايی ھا و،ومتاسفانه پراکنده کارگران 
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 گذران زندگی نا کارآمدی خود آگاھند وبر،تا حد زيادیسطوح گوناگون مطالبات بی پاسخ مانده
  . تام دارند آشنايی ،خويش

ومنافع موقعيت عموم کارگران ،ود اين نظام ضد کارگریُ سال بسیھمين امروزبعد ازبيش از
يافته اند و يک ليست طوالنی تا حد زيادی بازمصالح طبقه خويش را،شرايط نابھنگام و

   . ازمطالبات بی پاسخ مانده دربرابر خود دارند

الت تورم فزاينده،ومشکگرانی وھا دربرابرميزان دستمزدازخود کارگران بھتراز کسی امروزچه
طبقاتی خود، بی  برموجوديت  درمقابل عوامل استثمارموجود،گذران ويران زندگی خويش

  است؟خبرمانده 

رگ و پی شان،معنی ھا، با %)۵٨(ل عظيم اين ھشتاد و پنج درصدی خيی ازدادکدام کارگرقرار
 کارگرقراردادشفاھی - کارگرساعتی- کارگربی قرارداد- کارگرروزمزدانواع وموقعيت مفھوم و
  را درنيافته باشد؟...  وغيره سفيد امضادادھای ارقر، 

ی بيمار، نازلوبدفقدان تشکل ھای مستقل و طبقاتی کارگری، کيفيت کدام کارگراست که از 
بيخانه مانی،کارتون خوابی نبود بيمه،تامين اجتماعی ودرمان،وعدم وجود بھداشت ، یمريضو
نباشد  شديدا ناراضی ،زندگی می کننداروآن کی ازموقعيتی که در خالصوسرانجام... غيره و

  وبرای رفع آن حاضر به اقدام معين نباشد؟

خود ويژه گی وقوف درھم تنيده ودرپرسش اساسی اين استکه؛ آيا اين دانسته ھا دراشل سراسری 
 يا اينکه ھمچنان مبارزه ضد استبدادی وعليه سرمايه داری حاکم درموقعيت پيشرونده است

 دروضعيت تعرضی است يا ھمچنان  محض است؟درجا زنیيمگی و سراسدرپراکندگی و
  درموقعيت دفاعی بسر می برد؟

ما با جنبش بايد بپذيريم ،عليرغم روشن بودن مطالبات بيواسطه وبی پاسخ مانده طبقه مان ،
. اين مطالبات روبرو نيستيمسازمانيابی برای   ويک پارچه،خود آگاه،متشکل،سراسری کارگر

 دليلش اين نيست که کارگران آگاه نيستند و بايد آگاھی درباره درباال يادآورشدم؛ھمانگونه که 
ميان شان برد،بلکه يکايک محورھای مطالباتی آنان رابا برشمردن الزام امر مبارزه شان را به 

دقت در .قدرت طبقاتی خود استوه ھا و راھھای مبارزاتی متکی براساسی ترين مسئله يافتن شي
 ه علنی ومخفی دربرابرشعاع العمل قدرقدرتی وسرکوب ھمه جانبه حکومتگران استتلفيق مبارز

  . نايافته خود دست يابنددست اء به آن بتوانند به مطالبات کتا با ات

از آندسته ه مدافعان به حقوق کارگران،سازمان ھا و احزاب گوناگون چپ،غيرامروزھم
با سياست ھای مماشات طلبانه خويش، احزاب و سازمان ھايی که آگاھانه تا به امروز،از

کارگران را به مسلخ کشانده اندوآنان را قربانی سياست ھای رفرميستی وجانبدارانه خود،ھم 
دربرابرحاکميت ھاروضدکارگری وھم در مقابل اغواگری ھای ملتمسانه وزبون دوران 

اکميت دھند وشاھد قوای پياده تحويل جناح ديگری ازھمين ح، ،تا به حساب خودکشاندهاصالحات 
منظورم آن دسته ازاحزاب . بوديم که چگونه برسرشان کوبيده شدوھمه چيز به ضدش بدل گرديد

ازسنت ھای راونيروھای ايست که به تقويت قطب چپ می انديشند،اتحاد چپ و کارگری ماندن 
تژی ازاستراگروھھای که .با آن معنی ومضمون می يابندبنوعی  وخود اعالن می دارندوجودی 

ه صحبت به ميان می مناسب درامررودررويی کارگران با سيستم سرمايه داری ھارو گزند
صحبت " طبقه برای خود"، وعبورآن به سطح "طبقه درخود " رھانيده شدن ه ازوارھم. آورند

له با مضمون اتحاد عمل ولی حاضر نيستند يک گام عملی روی اساسی ترين مسئ.می کنند
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نگاھھا قت، موردی، دائمی آن و بويژه به رسميت شناختن تعدد مضامين موکارگری برسر
تاکيد الفات وبرسميت شناختن اختمان ور درون گرايشات موجود طبقه کارگردگرايشات و

تنھا و تنھا برخود وبرای خود گرايشاتی که ھمواره .خود پايبندی نشان دھندبرروی اشتراکات از
کرد سازمان وگروه خود، حتی برسرمدافعه می کنند وھيچ انعطاف والزامی، غيرکارفکر

    .ازرھانيدن کارگرزندانی نيز،حاضربه اقدام مشترک باغيرخود نيستند

،به کارگران ھجوم می برد و با سرکوبگری لجام رايطی که نظام به برھنه ترين شکلشدر
ه کردن برجستزاب،مدافعان حقوق کارگران حتی برسراح،شمشيرازنيام برمی کشد،سازمان ھا،گسيخته

ظرف متشکل شدن آنان دخل و ،پيرامون تروشيمی ماھشھروبندراماممثال پمانيفست اعالم شده کارگران 
کارگران مجتمع  . ھمراه نمی بينند، خودیذھن  که آنرا با ارزيابی و مختصات،چراتصرف می کنند

رگران مجتمع بيانيه آغازبه كاركميته اعتصاب كا"پتروشيمی ماھشھر، دربيانيه ای که با عنوان 
 ،"و جنبش مطالباتی آنھاکارگران سالم ما بر " صدايی رسا اعالم داشته اندبا" پتروشيمى ماھشھر

 دست ھمه را براى ھمكارى ميفشاريم وانتظار داريم كه ھمه به :" دربخش پايانی اين بيانيه آورده اند
ارگران ماھشھر يارى كنند جاى اعالم حمايت فقط روى كاغذ بطورعملى مارا براى تشكيل سنديكاى ك

 گرايشی با خدشه دارکردن چنين "زيرا ھدف نھايى ما تشكيل سنديكاى مستقل كارگران ماھشھراست
،ظرف تشکل مستقل اعالم شده بيان روشن وشفاف کارگران اعتصابی مجتمع پتروشيمی ماھشھر

ی ست اعالم شده کارگران به جای خوا، رايشخوی و خود ويژه ذھنرا، به سايه می برند تا گرايش آنان
ھراسی به  وداشتهاعالم شکل شدن خود راظرف متسرکوب نظام، که دراعتصابند و درمقابل شمشير

 انحصاری خود تعريف می شوند، خواست خواست ھایخود راه نمی برند، مدعيانی که تنھا با 
پيش که ازرا ابی اعتصوماھشھری را وارونه تحويل داده واستقالل عمل کارگران اعتصابی کارگران 

 ،"تشکيل سنديکای مستقل کارگران ماھشھراست "  تبيين "ھدف نھايی ما"با صراحت نوشته اند که 
تاانگاره ، فاصله،آنھم نه دردرون کشوربلکه ازھزاران فرسخگارندمی انبه ھيچ 

تی اينجاست که ح. بجای طبقه کارگراعالم دارندبه نام و خود رافرقه و،سازمانییتتشکيالگروھی،
نيزھمراھی ،ھم عھدی ،ھم اعتصابی وزندانيان سياسی فعه درامرآزادی کارگران زندانی وبرسرمدا

ھمه درخواست ھا و دعوت ھا ی وحدت . پيمانی ، واتحاد عمل موردی و موقت ھم شکل نمی گيرد 
 خويش طلبانه غيرخود را، بی پاسخ می گذارند وبه آن بسنده می کنند که ما خود به نام سازمان وحزب

  !اعالميه داده وازپيش اعالن نظر کرده ايم ،ھمين 
که جزمحدود نگری ،درک رايج اين نيروھابرابردربرآنم که طبقه کارگردرپرتو آگاھی خويش،من 
عالم "باقی می مانند وتنھادرحد  است،درحد شعارفرود نياوردن به خواست طبقاتی خود طبقهوسر

يگديگر از. می رزمند. در پيش می گيردراه خود  ،رگران مااما کا.بسنده می کنند" حمايت روی کاغذ
ظرف متشکل ومستقل خود را ايجاد می . اعتصاب سازمان می دھند . اعتراض می کنند . می آموزند

 نميليومی شوند وستگيردبه دادگاھھای ضد کارگری احضارمی گردند يا .سنديکا سازمان می دھند. کنند
 وافت وخيزھای پيرامون خويش،نيازھای خود درمتن مبارزه تا  گيرندھا تومان وثيقه را به گردن می

   . آورندشان را از قوه به فعل در و حول آن تاکتيک ھای مبارزاتی رابرشمرده

 تماميت جا دارد که ما فعاالن سياسی برسراين مھم انديشه کنيم وبرای مدافعه ازحق وحقوق
اعتصاب واعتراض  دادن به استقالل عمل ھربا رسميتازباوروعقيده آنان ،کارگران، صرفنظر

خواست دفاع از. می ايران تعريف می گرددو خواستی که دربرابرکليت نظام سرمايه داری اسال
 تنھا  دارانسرمايه. شکل پاسخ گوييم ترين  را به متحدانه کارگرانو مطالبات بی پاسخ مانده ھا 
اين . ھم بريزيم  بياييم ،تالش دشمن را در.سود می برندو طبقه مان پراکندگی و جدا سری ما از

  . عمل ازما بر می ايداين کارو
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ھای  خبرگزاری: دراين مجموعه آنچه به نظرتان می رسد، گردآمده ازمنابع گوناگون ازجمله 
( وسايت ھا ی اصالح طلب ) …وسايت سفير سايت آفتاب،– مھر– ايسنا –ايلنا (ايران دولتی 
کميته : (مستقل مانند  وتشکل ھا،نھادھا وسايت ھای )....م نيوزسحاواعتماد  – جرس –کلمه 

شرکت واحد اتوبوسرانی  ھماھنگی برای کمک به ايجاد تشکل ھای کارگری،سنديکای کارگران
حقوق کارگر، وبالگ  تھران وحومه،جمعی ازفعاالن کارگری ايران خودرو،کانون مدافعان

کارگری، خبرنامه  يجاد تشکل ھای آزاددانشجويان مدافع حقوق کارگر،کميته پيگيری ا
،کانون صنفی کميته حمايت از شاھرخ زمانی  اميرکبير،خبرنامه مازندران،سايت ميدان زنان،

خارج و درداخل) وغيرهان ميديا، ساواالن سسی، آسمان ديلی نيوز معلمان تھران،کردست
 سايت -رگریتارنمای چشم انداز کا( ھمينطورامکانات خبررسانی ھای خارج ازکشورو

وخبرھای دريافتی به ايميل ) …وبالگ کارگری راه کارگروغيره افق روشن،پيام ،– روشنگری
   .آمده و به نظرتان می رسد آدرس ھايم فراھم

طی ارسالی ھای زيست محيخبروط به زحمتکشان روستاھای ايران واخبارمرب  دارد کهجا
  . شاورزی تشکر کنم  کارشناس مسائل ک"پور محمدیمھرداد مھر" دوست عزيزم

 – ارديبھشت –فروردين (وخبرھای سه ماھه اول کارگری اضافه نمايم ؛ عالقمندان به روزشمار
به لينک   نيزجھت دست يافتن به اخبار کارگری سه ماھه اول سالمی توانيد ) ٩٠٣١سالخرداد 
  : مراجعه نمايند زير

  
1-RS_196_20110702/iran_labor/net.rahekargar.www://http

pdf.1390sal123mah  
  

خوشحال می گردم که فعاالن کارگری،مدافعان حقوق کارگران وھرآنکس که روزشماربه دستش 
 کاربا من درميان می رسد، بتواند نکته نظرھا وانتقادات سازنده وموثرخود رابرسراين مجموعه

  . نھد 
  . بيش ازھرچيزازدريافت ايميل ھای شما خرسند گشته وخواھم آموخت 

  با دوستی و رفاقت 
  

  اميرجواھری لنگرودی

  

روز شمار اخبار کارگری و دیگر جنبش ھای 
 1390 تيرماهاجتماعی و اعتراضی ایران 

  

 

   درصد است و ھشت ميليون نفر بيکارند٣٠نرخ بيکاری : قنبری

 ١٫۵ بيش از ٨٩وقتی برای اولين بار از سوی دولت مطرح شد که در سال : می نویسد 90 در اول تير رھاناسایت 
 ميليون شغل ايجاد خواھد شد دولتمردان بی شک ٢٫۵ بيش از ٩٠ميليون شغل ايجاد شده است و در سال 

  .انتظاری جزء تحسين شدن نداشتند
 که آن ھا با آن مواجه شده اند شک و ترديد در آمارھای آن ھاست که به گزارش سايت آفتاب، حال اما واکنشی

  .بی شک بيش از ھرچيزی ارائه توضيحات آن ھا در مورد اين آمار را می طلبد
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 ١٫۵جلسه روز يکشنبه ھفته جاری مجلس نيز نشان داد که نماينده ھای مردم نمی توانند بپذيرند بيش از 
 درصد در حالی کاھش يافته که اطالعات و شاخص ھای اقتصادی ١١کاری به ميليون شغل ايجاد شده و نرخ بي

  .ديگر کشور اين موضوع را تاييد نمی کنند
داريوش قنبري، از اعضای فراکسيون کارگری مجلس ھم ھرچند در روز يکشنبه در مورد نرخ بيکاری چندان سخن 

ردھای عجيبی درباره نرخ بيکاری کشور سخن نگفت اما وقتی فرصت سخن گفتن برايش فراھم می شود، از برآو
  .می گويد

شايد مھم ترين آمار اين نماينده مجلس بيکاری بيش از ھشت ميليون نفر ايرانی است که وی به آن اشاره 
  .کند مي

البته آمارھای رسمی نرخ .  درصد می دانم٣٠من نرخ بيکاری موجود را در کشور ھمين : گويد داريوش قنبری مي
 درصد و تعداد بيکاران را بيش از سه ميليون بيکار اعالم می کند، اما در اين آمارھا زنان و ١۴ را بيش از بيکاری

دانشجويان را محاسبه نمی کنند در صورتی که دانشجويان بعد از مدتی به خيل بيکاران می پيوندند و بايد برای 
مارھا شاغل محسوب می شوند، در حالی که اين از سوی ديگر سربازان ھم در اين آ. آن ھا اشتغال ايجاد شود

با محاسبه سربازان و دانشجويان جميعت بيکاران کشور به ھشت . قشر نيز بعد از مدتی بيکار خواھند شد
   .ميليون نفر می رسد

  
ستاد ھدفمندی یارانه ھا، پرداخت یارانه به دامداران به اجماع اعضای این ستاد 

  .نرسيده است

: عضو کميسيون کشاورزی، آب و منابع طبيعی گفت:  تير آمده است 1ر پارلمانی ایانا در تاریخ به گزارش خبرنگا
در جلسه ای که روز گذشته در ستاد ھدفمندی یارانه ھا با حضور وزرای جھاد کشاورزی و بازرگانی برگزار شده، 

  .پرداخت یارانه شير مورد بحث و بررسی قرار گرفته است

بر اساس اخبار رسيده، پرداخت یارانه شير به دامداران که پيش از این در ستاد : ودحجت هللا رحمانی افز
ھدفمندی، کميسيون کشاورزی و وزارت جھاد کشاورزی در اولویت قرار داشت، در این جلسه منتفی شده 

رفته اجماع کافی برای پرداخت یارانه شير به توليدکنندگان در این جلسه صورت نگ: وی خاطرنشان کرد.است
ھرچند عدم پرداخت یارانه به توليدکنندگان و دامداران مشکالتی را برای توليدکنندگان :  رحمانی تصریح کرد.است

به وجود خواھد آورد، اما در صورتی که تامين علوفه ارزان با قيمت ثابت و به وفور در اختيار دامداران قرار گيرد، 
استدالل اعضای ستاد ھدفمندی یارانه : وی یادآور شد.اسخ دھدشاید بتواند به بخشی از مشکالت توليد شير پ

  .ھا برای تامين علوفه ارزان، فرمول ارائه شده دامداران در تعيين قيمت شير بوده است

   ماه6ھا در   درصدی کرايه30افزايش 

ھای حمل  سرانجام کش و قوس دولت و شھرداری در مورد کرايه: نوشت مھردولتی خبرگزاری به نوشته سایت 
. ھا اضافه شد  درصد به کرايه15و نقل عمومی پيشنھاد شھرداری و شورای شھر به کرسی نشست و از امروز 

 ماھه اخير فشار اقتصادی مضاعفی را به مردم تحميل کرده 6 درصدی طی 30اين در حالی است که افزايش 
  .است

 دو ماه کشمکش به نفع شورا به نتيجه رسيد و به گزارش خبرنگار مھر، درگيری فرمانداری و شورای شھر پس از
پيش از اين قرار براين بود که ارديبھشت ماه . از امروز کرايه تاکسی ھا و بليت مترو و اتوبوس افزايش پيدا می کند

  .شاھد رشد کرايه ھا باشيم که با مقاومت فرمانداری اين مصوبه اجرايی نشد
ار شورا براين مصوبه بود اما فرمانداری نيز تحمل دوبار افزايش کرايه گرانی سوخت و افزايش ھزينه ھا دليل اصر

  .يکبار در ديماه سال گذشته و بار ديگر در سال جديد را برای شھروندان سخت می دانست
دامنه دار شدن اين اعتراض ھا پای رئيس جمھور را نيز به ميان کشيد و نتيجه آن ديدار رئيس شورای شھر با 

ھرچند باز ھم وزارت کشور زير بار . ود که پس از آن چمران وعده افزايش کرايه ھا را در تابستان داداحمدی نژاد ب
مصوبه شورا نرفت اما به گفته رئيس کميسيون عمران شورا اين مصوبه در شورای حل اختالف بررسی شد و در 

  .نھايت اختيار افزايش کرايه ھا به شورا واگذار شد
 

 خرداد ماه در شورا دوباره بررسی و نرخ ھای جديد برای اجرايی شدن تعيين 29ھا يکشنبه  مصوبه افزايش کرايه
  .شد
 

  ھا از زبان چمران گران شدن کرايه
 

پس : مھدی چمران، رئيس شورای اسالمی شھر تھران در اين جلسه در مورد روند تعيين نرخ کرايه ھا می گويد
 گذشته برای فرماندار و وزير کشور ارسال شد که مورد اعتراض ھا بر منوال سالھای از تصويب، نرخ کرايه

فرمانداری قرار گرفت و اجرايی نشد ولی با برگزاری جلساتی متعدد و در نھايت در ستاد ھدفمندسازی يارانه ھا 
  .نرخ ھای جديد مورد توافق قرارگرفت

 و تاکسيرانی به ھمراه مسئوالن وزارت برای تصميم گيری نھايی مسئوالن مترو، اتوبوسرانی: او ادامه می دھد
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کشور محاسبات خود در خصوص ھزينه ھا و نرخ ھای حمل و نقل عمومی را ارائه کردند که مشخص شد ھزينه 
  .ھای محاسبه شده بسيار نزديک به ھم بودند

 
  حمايت به اندازه ای بوده که کرايه ھای افزايش نيابد

 
مجتبی شفيعي، دبير شورای عالی ترافيک شھرھای کشور پس از . اما دولت ھمچنان مخالف کرايه ھا است

افزايش بھای بليت ناوگان حمل و نقل عمومی : اعالم قطعی شدن افزايش کرايه ھا در اظھار نظری می گويد
کشور، خالف نظر دولت است و حمايت از شھرداری ھا به گونه ای بوده که ھيچ افزايش قيمتی در ناوگان حمل و 

  .ی کشور صورت نگيردنقل عموم
 يارانه پرداختی دولت 89در سال :  به شھرداری تھران می گويد90 و 89وی با اشاره به يارانه ھای دولت در سال 

ھمچنين يارانه ھای .  ميليارد تومان رسيد8/91 ميليارد تومان به 8/15به شھرداری تھران شش برابر شد و از 
 260از ) مترو و اتوبوسرانی ھای سراسر کشور( نقل عمومی کشور  نيز به حمل و90پرداختی دولت در سال 

  . ميليارد تومان رسيده يعنی حدود دو برابر افزايش يافته است400 به 89ميليارد تومان در سال 
 

  شورا اصرار بر گرانی داشت
 

او در اين . ی استمحمد رضا محمودی ،معاون عمرانی استاندار تھران نيز از مخالفان افزايش کرايه ھای تاکس
  .استانداری ھنوز ھم مخالف افزايش نرخ کرايه تاکسی و مترو است: رابطه به مھر می گويد

اين . شورا بر افزايش کرايه ھا تاکيد دارد و از امروز نيز نرخ ھای مصوب شورا اجرا شده است: او توضيح می دھد
اتوبوس را پرداخت اما شورای شھر اصرار دارد به در حالی است که دولت سھم خود از يارانه ھای بليت مترو و 

  .دليل تورم ساليانه قيمت کرايه ھا افزايش يابد
 

  گرانی ھا متناسب با افزايش نرخ سوخت است
 

افزايش کرايه ھا متناسب با افزايش نرخ سوخت : اما معاون حمل و نقل و ترافيک شھرداری تھران معتقد است
  . افزوده می شوداست و رقمی جزئی به کرايه ھا

 ھمزمان با افزايش قيمت سوخت صورت می گرفت اما 89تغييرات نرخ کرايه ھا بايد در آذرماه : او توضيح می دھد
به منظور مشارکت و ھمراھی مديريت شھری با سياست ھدفمند سازی يارانه ھا در بخش اتوبوسرانی و مترو 

علی رغم اينکه با افزايش قيمت سوخت بايد نرخ کرايه ھا ھيچ افزايشی صورت نگرفت و در بخش تاکسيرانی نيز 
  . درصدی کرايه ھا اعمال شد15 درصد افزايش می يافت اما افزايش 30حداقل 

 درصد افزايش می يابد تا به ميزان 15از ابتدای تيرماه بر اين اساس نرخ کرايه تاکسی ھا : وی تصريح کرد
د سازی يارانه ھا پيش بينی شده بود، برسيم و با توجه به افزايش  براساس ھدفمن89افزايشی که برای آذرماه 

  . لایر افزايش خواھد يافت157قيمت برق مصرفی مترو قيمت بليت مترو نيز به طور ميانگين 
 50به گفته تشکری ھاشمي، بليت تک سفر بين بليتھای مترو بيشترين ميزان افزايش را خواھد داشت و از فردا 

  .بليت گران تر می شود اما در مقابل، بعضی از انواع بليت ھای مترو نيز ھيچ افزايش قيمتی ندارندتومان اين نوع 
 تومان 42 تومان به 25نرخ پايه بليت اتوبوس از : معاون شھردار تھران در مورد نرخ بليت اتوبوس نيز اظھار کرد

ريم اين افزايش مبلغ از کارت بليت ھای افزايش داشته است و با توجه به اينکه نظام بليت الکترونيک را دا
  .الکترونيک کسر می شود

در بخش اتوبوس ھای خصوصی نيز با توجه به طول پيمايش و طول مسير بر مبنای ھر واحد جابه : وی افزود
 100 و 75، 50 تومان ھزينه سفر افزايش می يابد که براين اساس متناسب با طول خطوط افزايش 25جايی 

  .ر خطوط اتوبوس ھای خصوصی خواھيم داشتتومانی را د
 

 تومان 50البته بيشترين فراوانی خطوط اتوبوس ھای خصوصی در خطوط است که : تشکری ھاشمی تاکيد کرد
  .افزايش ھزينه سفر را دارند

 
  رانندگان از ميزان افزايش اطالعی ندارند

 
 کند ھنوز بسياری از تاکسيرانان از اين افزايش با وجود آن که از امروز نرخ کرايه تاکسی ھا افزايش پيدا می

يکی از رانندگان گردشی در ميدان فردوسی در خصوص افزايش کرايه ھا به خبرنگار مھر می . اطالعی ندارند
دقيقا نمی دانم چقدر کرايه افزايش پيدا کرده بايد برای به روز کردن تاکسی متر به سازمان تاکسيرانی : گويد

  .مراجعه کنم
يکی ديگر از رانندگان تاکسيھای .  درصد کرايه ھا افزايش يابد15 تا 10 بر اساس اخبار شنيده حدس می زند او

  . در صد کرايه ھا گران می شود اما رقم قطعی آن را نمی دانم30از امروز : گردشی می گويد
سافران ما رقم تاکسيمتر م. تاکسی ھا خطی به طور دقيق از افزايش کرايه ھا مطلع ھستند: او ادامه می دھد

را قبول ندارند در مسيرھايی نيز اين رقم برای راننده نمی ارزد بنابراين مانند گذشته توافقی کرايه ھا را می 
  . گيريم

 
   روز آينده20نصب نرخ ھای جديد طی 
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ش کرايه ھا به فضل هللا اسالمي،مديرعامل سازمان مديريت و نظارت برتاکسيرانی شھر تھران نيز درباره افزاي

ھای   تومان به نرخ کرايه100 تا 50اين افزايش نرخ از نظر ريالی بسيار کم است و به طور ميانيگن : مھرمی گويد
  .شود تاکسی اضافه مي

درصد افزايش می يابد که به روز 15متر نيز   ھای دارای تاکسي تاکسي نرخ کرايه : اسالمی توضيح می دھد
  .برد ماه زمان مي ھا يک  تاکسيرسانی تاکسيمتر اين نوع 

  ھزار تاکسي 16اکنون  ھم: اسالمی با اشاره به نحوه به روز رسانی و اطالع رانندگان از نرخ ھای جديد می گويد
روزرسانی توسط  ھزينه اين به. روز رسانی از اول تير آغاز شود دارای تاکسيمتر در ناوگان فعال ھستند، که به

  .شود خت ميسازمان تاکسيرانی پردا
ھا در  کرايه ھای جديد نيز در حال انجام است و از اول تير، نرخ کرايه رسانی در مورد نرخ اطالع:او ادامه می دھد

ھا نيز به مرور در طی  برچسب قيمت بر روی شيشه تاکسي. شود ھای مبدا و مقصد تاکسی نصب مي ايستگاه
   .روز آينده به روز می شود20
  
  

  روستا در عطش آب523/ سالی با روستاھای یزدجدال نابرابر خشک

 
نقل خشکسالی حکایتی است که این روزھا به سوژه :  در تاریخ اول تير نوشت مھردولتی  خبرگزاری -یزد 

تکراری رسانه ھا تبدیل شده اما عمق فجایع حاصل از جدال نابرابر خشکسالی با روستاھا به حدی است که ھر 
 روستای یزد نيز از این قاعده مستثنی 523 آن را به نمایش می گذارد و در این ميان مطلب تنھا گوشه کوچکی از

  .نيستند

به گزارش خبرنگار مھر در یزد، روستاھای استان یزد در حالی این روزھا در اوج گرما از کمبود آب رنج می برند که 
صرف .ردم روستاھا و مسئوالن کردخشکسالی یزد وارد یازدھمين سال خود شد و کوله باری از نگرانی نصيب م

بی آبی این روزھا به تھدیدی ... نظر از خسارتھای متعدد و بی شمار در بخش کشاورزی و باغداری و دامداری و 
  .برای روستاھا تبدیل شده و حتی روستاھای یيالقی نيز نتوانسته اند در جدال با خشکسالی پيروز شوند

تبعات .  روستا در زمينه منابع آبی خسارتھای جدی دیده اند523استان یزد  روستای 392اکنون از مجموع ھزار و 
خشکسالی در این روستاھا تنھا به تابستانھا منحصر نمی شود بلکه زمستانھا نيز اھالی روستاھا آب سالم و 

  .دبھداشتی برای شرب ندارند و مجبورند از تانکرھای آب برای مصرف روزانه و بھداشتی خود استفاده کنن

   روستا در تابستان و زمستان آبرسانی سيار می شوند320

شد اما به دليل خشکسالی ھای پی در پی،  در سالھای ترسالی آبرسانی سيار تنھا در ایام تابستان انجام می 
  . روستا در تابستان و زمستان باید چشم انتظار تانکرھای آب باشند320اکنون 

 ليتر در ثانبه آبدھی داشته اند 13 آبی نشان داده و منابعی که روزگاری خشکسالی دندان تيز خود را به منابع
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب . اکنون با به کار گيری تمام توان و تجھيزات تنھا دو ليتر در ثانيه آبدھی دارند

ای استان یزد  منبع آبی برای تامين آب روستاھ400اکنون  ھم : روستایی استان یزد در این زمينه اظھار داشت
محمدرضا حاتمی با اشاره به ميزان برداشت از .وجود دارد که ميزان آبدھی آنھا به شدت کاھش پيدا کرده است

 70ساالنه بين : حاتمی ھمچنين بيان داشت. شود  درصد منابع جایگزین می30ساالنه تنھا : منابع آبی عنوان کرد
شود و این امر کاھش کيفيت آب  شکنی و الیروبی می   درصد منابع آبی روستاھای استان یزد کف 90تا 

  .استحصالی را به دنبال دارد

   درصد افت می کند15 تا 10کيفيت آب روستاھای یزد ساالنه بين 

 15 تا 10 آب ساالنه بين ECبه ھمين دليل کيفيت آب منابع آبی روستاھای استان یزد یا ھمان : وی یادآور شد
 ھای نگھداری و تعميرات منابع آبی و تجھيزات آبفار را بسيار زیاد اعالم کرد و  ینهحاتمی ھز.کند درصد افت می 

ھای آبرسانی  وی ھمچنين ھزینه .کند  ميليون تومان افزایش پيدا می 400ھا ساالنه  این ھزینه : بيان داشت
ات سفر رھبری به استان یزد با اجرای مصوب: سيار به روستاھای استان یزد را دو ميليارد تومان اعالم کرد و افزود

  . تا حدی از فشار بار خشکسالی در برخی روستاھا کاسته شده است

، 86در سفر رھبر معظم انقالب به استان یزد در سال : مدیرعامل شرکت آب و فاضالب روستایی استان یزد افزود
 درصدی 98کامل اجرا شده و پيشرفت ھا به طور   ميليارد ریال داشت که این پروژه 22.5 مصوبه با اعتبار 13آبفار 
 ھا توانسته تا حدی بار   پروژه داشت که با اجرای این پروژه104در سال گذشته نيز آبفار : حاتمی یادآور شد.دارد

  .خشکسالی را کاھش دھد اما مشکالت و بحران خشکسالی ھمچنان باقی است
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اجرای آب و فاضالب روستایی در روستاھای ھای اجرا شده یا در دست  حاتمی ھمچنين با اشاره به پروژه 
 ميليون تومان، از محل منابع 400 ميليارد و 42 پروژه با 127از محل منابع استانی : مختلف استان افزود

 ميليارد تومان در 38 پروژه با 35 ميليارد تومان و از محل اعتبارات و منابع ملی 40 پروژه با اعتبار 92خشکسالی 
  .دست اجراست

  وستای یزد از آب انتقالی بھره مند شدند ر43

 روستا در این زمينه محقق 43بسياری از روستایيان چشم اميد خط آب انتقالی داشتند که البته تاکنون انتظار 
به ھر حال به نظر . روستا نيز تنھا بخشی از آب شرب مورد نياز خود را از این خط تامين می کنند43شده اما این 

 منابع داخلی استان و روستاھا، صرفه جویی و قناعت که پيشه اصلی و دیرینه مردمان یزد می رسد اکتفا به
  .است بيش از ھمه بتواند در این بحران یاری رسان مردم صبور کویر باشد

  
   درصد چاھھای آب منوجان خشک شد30

  
ا اشاره به خشکسالی مدیرجھاد کشاورزی منوجان ب:  تير نوشت 2اریخ ت در مھردولتی  خبرگزاری -منوجان 

 درصد از چاھھای شھرستان خشک 30سطح آبھای زیر زمينی منوجان کاھش یافته و : شدید در این منطقه گفت
  .شده است

کشاورزان منوجانی متقاضی استفاده از تسھيالت آبياری تحت : جواد شھریاری در گفتگو با مھر اظھارداشت
  . به مراکز خدمات جھاد کشاورزی مراجعه کنندفشار برای ثبت مشخصات جغرافيایی و ملکی خود

مدیر جھاد کشاورزی منوجان با اشاره به روند رو به رشد کاھش سطح آبھای زیر زمينی در منوجان و خشک 
با مراجعه کشاورزان به مراکز خدمات جھاد کشاورزی و تکميل :  درصد آب چاه ھای کشاورزی گفت30 شدن

ضور در باغھا و مزارع نسبت به ثبت مشخصات جغرافيایی و ملکی از طرق جی پرونده کارشناسان آب و خاک با ح
  .پی اس اقدام و متقاضيان جھت دریافت تسھيالت معرفی خواھند شد

 ميليون تومان بالعوض به ازای 2.5با تمھيدات خوب دولت در مناطق جنوبی استان و پرداخت : شھریاری افزود
ین فرصت نجات کشاورزی از خشکسالی و کم آبی برای کشاورزان منوجانی تجھيز ھرھکتار به آبياری نوین بھتر

  .است

 ھکتار 200 طرح آبياری تحت فشار با سطح زیرکشت ھزار و 80مدیر جھاد کشاورزی منوجان از تحویل و تکميل 
ه  طرح جدید ب80با وارد شدن : توسط بخش خصوصی و شرکتھای آبياری به کشاورزان منوجانی خبر داد و گفت

شھریاری یاد . درصد افزایش یافت10 ھکتاری آبياری تحت فشار، راندمان آبياری در منوجان 700سطح سه ھزار و 
در صورت تخصيص به موقع اعتبارات امسال این مدیریت قابليت جذب بيش از ھزار ھکتار دیگر را نيز دارا : آور شد
  .است

 ده ھزار کارگر کوره ھای آجرپزی بيکار شدند 
  

افزایش قيمت سوخت، کوره ھای آجرپزی را در رشتخوار :  تير آمده است 2لتی ایسنا در وارش سایت دبه گز
 ۴٠: کوره داران رشتخوار گفت  حکيمی عضو اتحادیه مصالح فروشان و.بيکاری ده ھزار نفر شد تعطيل کرد و باعث

فت کوره صد در صد تعطيل شدند و یارانه ھا و گرانی ن واحد توليد آجرپزی در شھرستان رشتخوار با ھدفمندی
کوره ھا اکنون بيکار و سرگردان شده اند و امرار معاش خانواده آنان دچار مشکل   ھزار نفر کارگر در این١٠بيش از 
  .است شده

 
بسته ھای حمایتی خود برخوردار کند،  حکيمی با ذکر اینکه دولت باید ھرچه سریعتر کوره داران رشتخوار را از

سنتی است و سال ھاست در این شھرستان فعال است که  ر کوره ھای این شھرستان که دستی واکث: افزود
 :وی افزود.حرفه با اجرای ھدفمندی یارانه ھا در آستانه نابودی قرارگرفته است  سال کار این۴٠متاسفانه بعد از 

حال حاضر این   اما در ھزار تومان بود۴۵٠با توجه به گران شدن سوخت، در گذشته قيمت یک تانکر سوخت 
اگر به این قيمت، دیگر . رسيده است  ھزار تومان۵٠٠ ميليون و ۵قيمت پس از اجرای ھدفمند کردن یارانه ھا به 

 ھزار تومان می رسد و این سوال ۴۵ھزینه توليد یک تن آجر به  ھزینه ھا از قبيل حمل و مزد کارگر را اضافه کنيم،
  .ر به خرید آجر با این قيمت استکسی قاد پيش می آید که دیگر چه

 
ميانگين متراژ زمينی : و توليد مصالح صنعتی اشاره کرد و بيان داشت حکيمی به بحث صنعتی کردن کوره پزی ھا

 ١٠٠ متر است در حالی که برای صنعتی کردن به زمينی به متراژ ٣٠٠٠احداث شده در نھایت  که کوره ھا در آن
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تومان است که پرداخت چنين   ميليون۶٠٠ر آن تغييرکاربری نيازمند اعتباری بالغ بر ھزار متر نياز است و عالوه ب
  .ھزینه ای از توان کوره پزان خارج است

 
آجرپزی کارگر  در حال حاضر ھيچ یک از کوره ھای: آجرپزان نيز درباره مشکالت به وجود آمده اظھارداشت یکی از

این کارگران : مشغول به کار در این حرفه، گفت وی درباره کارگران.نگرفته اند و علت آن افزایش قيمت گاز است
  .سبب ایجاد مشکالت دیگری در جامعه خواھد شد کار فنی دیگری یاد ندارند و بيکاری،

 
گرانی نفت کوره موجب تعطيل شدن کار : بازرگانی رشتخوار در این خصوص گفت علی اصغر احمدی، ریيس اداره

   .برای تامين سوخت این قشر مکاتباتی انجام شده است: وی افزود.  استرشتخوار شده این صنف در

  

   سال خشکسالی کشاورزی تایباد را با چالش مواجه کرد14
  

سال خشکسالی 14: فرماندار تایباد گفت: تير آمده است 2 درتاریخ مھردولتی خبرگزاری به گزارش  –تایباد 
واجه ساخته بطوری که روزانه جمع زیادی از دامداران برای کشاورزی و دامداری شھرستان را با چالش جدی م

  .فروش دامھای خود به جھاد کشاورزی مراجعه می کنند

به گزارش خبرنگار مھر، محمد عارف عارفی شامگاه چھارشنبه در جمع مدیران ادارات این شھرستان با اشاره به 
اميد است با بازگشایی :  ھستند، افزوداینکه ھشتاد درصد از مردم در بخش کشاورزی و دامداری مشغول

بازارچه مرزی دوغارون و به منظور کمک به معيشت خانواده ھای شھرستان و ھمچنين باعث حل معضل بيکاری 
  .جوانان این شھرستان خواھد شد

شھرستانی با این وسعت و حوزه جغرافيایی، دارای سه کارخانه توليدی ورشکسته است که باید در : وی افزود
   .ھت توسعه صنعت و راه اندازی کارخانجات، چاره اندیشی شودج

منطقه ویژه معدنی که در سفر سوم دولت به استان به تصویب رسيده بود برای ایجاد : تصریح کرد این مسئول
 ميليون تومان اعتبار اختصاص یافته است که با ایجاد زیرساختھا در معادن 100زیرساختھای آن سه ميليارد و 

  . اشتغال بسياری از جوانان جویای کار را فراھم خواھد ساختزمينه

تصویب منطقه ویژه اقتصادی دوغارون بارقه اميدی در دل مردم ایجاد کرده که اگر بشود از آن استفاده : وی گفت
  .درست کرد وضيعت منطقه ارتقاء پيدا می کند

  ذخيره آبخوانھای گلستان ته کشيد
  

برداشتھای بی رویه، کمبود منابع آبی، کاھش بارندگی :  تير می نویسد 2 در تاریخ مھردولتی  خبرگزاری -گرگان 
و کمبود منابع تامين آب سبب شده تا وضعيت آبی گلستان در خط قرمز قرار گيرد و ذخيره آبخوانھای استان در 

 485 ھزار و به گزارش خبرنگار مھر، ميزان پتانسيل آبھای سطحی و زیرزمينی استان دو.معرض خشکی باشد
  . ميليون متر مکعب زیرزمينی و بقيه سطحی است250ميليون متر مکعب است که از این ميزان ھزار و 

استان از نظر سيمای منابع آب زیر زمينی به سه نوار تقسيم می شود که در نوار شمالی آن سفره ھای زیر 
یر مناسبی است اما به لحاظ کيفی به دليل زمينی بسيار فقير است و در نوار ميانی که از نظر کمی دارای ذخا

استقرار صنایع و تاسيسات آالینده در این ناحيه اکثر چاه ھا دارای آلودگی ميکزوبی و شيميایی است و استفاده 
  .شرب ندارد

   
تنھا در نوار جنوبی استان سفره ھای غنی آب زیر زمينی وجود دارد که البته برداشت بی رویه و کاھش بارندگی 

 این ناحيه موجب شده است این منطقه ھم دستخوش تغييرات شود و با افت آب ھای زیر زمينی در این ناحيه در
 درصد آن در فصول غير 70 ميليمتر است که 450متوسط بارندگی استان در سال، حدود .نيز مواجه ھستيم

 700 جنوب غربی استان، حدود ميزان بارندگی در مناطق جنوب و.اتفاق می افتد) مھر تا فروردین ماه(آبياری
  . ميليمتر در سال است200ميليمتر و در نواحی شمال و نوار مرزی حدود 

   
   روستای گلستان آب آشاميدنی سالم ندارند108

   
 روستا 22 روستا دارای کد و 86 روستای گلستان از آب آشاميدنی سالم برخوردار نيستند که از این تعداد 108

عامل آب منطقه ای گلستان از برداشتھای غيرمجاز و بی رویه منابع آب زیرزمينی به عنوان مدیر .بدون کد ھستند
  .خطراتی که منابع آبی استان را تھدید می کند، یاد کرد
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وضعيت آب در کشور به دليل :  ميليارد متر مکعب اعالم کرد و افزود9ایرج حيدریان مقدار بارش سطح استان را 
 درصد تبخير در این بخش 70 خشک و بيابانی بحرانی است و به علت نوع اقليم شاھد قرار گرفتن در کمربند

زمانی : ای گلستان گفت مدیرعامل شرکت آب منطقه. درصد به آب تجدیدپذیر تبدیل می شود30ھستيم و تنھا 
ن در حالی شویم و ای  درصد می رسد وارد مرحله بحرانی می60که استفاده از منابع آب زیرزمينی به بيش از 

  . درصدی از منابع آب زیرزمينی ھستيم90است که ھم اکنون شاھد استحصال 
   

سرعت در مھار و تنظيم آبھای سطحی و عالج بخشی سد و شبکه وشمگير از جمله تمھيدات : حيدریان افزود
  .استراتژیکی است که در خصوص خروج از بحران در حال اجرایی شدن است

   
  نی گلستان بحرانی استوضعيت منابع آب زیرزمي

   
منابع آب استان بویژه منابع آب زیرزمينی در وضعيت بسيار : مدیرعامل شرکت آب منطقه ای گلستان گفت

: وی افزود. درصد مصرف می شود31 درصد منابع آب گلستان در بخش کشاورزی با راندمان 87 بحرانی قرار دارد و
مينی به دليل اضافه برداشت ھا و عدم رعایت الگوی کشت وضعيت منابع آبی استان، بویژه منابع آب زیرز

  .مناسب در وضعيت نامساعدی قرار گرفته است
   

در بقيه قسمت ھا دچار مشکل  وقتی ما در بخش کشاورزی الگوی مناسبی برای مصرف نداریم،  : حيدریان افزود
تان گلستان نياز آب داریم و  متر مکعب در اس  ھفت ھزار ميليون1420در افق : وی اظھار داشت.می شویم

 ميليون متر مکعب 500 ميليون متر مکعب است و در استان چھار ھزار و 450پتانسيل آب استان تنھا دو ھزار و 
اگر برنامه مدونی برای اصالح الگوی مصرف نداشته باشيم در تأمين آب دچار مشکالت  : وی افزود.کمبود آب داریم 

آب یکی از بزرگترین چالش ھای قرن حاضر است : رکت آبفای گلستان گفتمدیر عامل ش.اساسی خواھيم شد
  .که می تواند در آینده بسيار نزدیک سرمنشا بسياری از تحوالت مثبت و منفی جھان قرار گيرد

   
علی اکبر عليمرادی، با بيان اینکه در گذشته مشکالت و مسائل آب در مقياس محلی مطرح بود، اما اکنون این 

دت مقدار سرانه مصرف آب، به ش: ر مقياس ھای ملی، منطقه ای و حتی جھانی بروز می کند افزودمشکالت د
 ميليون 360 ميليون کيلومتر مربع سطح کره زمين حدود 510به گفته وی، از .در جھان در حال افزایش است

ه آب می نامند ولی در پوشيده از آب است به گونه ای که بسياری آن را کر)  درصد70حدود (کيلومتر مربع آن 
 97.5بر اساس مطالعات اقليم شناسی : وی عنوان کرد.فاده برای شرب بسيار اندک استعمل آب قابل است

 68.9 درصد از منابع آبی جھان شيرین ماست که 2.5درصد آبھای جھان شور و غير قابل آشاميدن بوده و تنھا 
طبی و پوشش دائمی برفھا در مناطق کوھستانی انباشته درصد آن به صورت توده یخ و یخبندان در یخچالھای ق

 درصد آن در دریاچه ھای آب شيرین 0.3 درصد آن به صورت آب ھای زیرزمينی بسيار عميق و کمتر از 30.8شده و 
  .رودخانه ھا نھرھا و یا در زیر سطح زمين جریان دارد

   
متوسط بارندگی استان در سال، حدود : تان گفتوی در ادامه، با اشاره به محدودیت منابع آب و کم آبی در اس

: بيان کرد عليمرادی.اتفاق می افتد) مھر تا فروردین ماه( درصد آن در فصول غير آبياری70 ميليمتر است که 450
 ميليمتر و در نواحی شمال و نوار مرزی حدود 700ميزان بارندگی در مناطق جنوب و جنوب غربی استان، حدود 

آلودگی منابع آب در استان به  : کرد مدیرعامل شرکت آب منطقه ای گلستان عنوان.سال است ميليمتر در 200
استفاده بيش از حد از سموم و کودھای شيميایی و  دليل دفع نامناسب فاضالب ھای شھری و صنعتی 

 مواجه کشاورزی روز به روز بيشتر شده و این امر تأمين آب مناسب و کافی را در بخش ھای مختلف با چالش
  .کرده است

   
علی اکبر عليمرادی در گفتگو با خبرنگار مھر، بر توجه مردم به کاھش جدی سرانه منابع آب و بھره مندی از 

وی کمک برای گسترش فرھنگ مصرف .قابليت ھای مذھبی و فرھنگی در فرھنگ سازی در این بخش تاکيد کرد
 نھادن به تالش ھای صورت گرفته در بخش تامين، انتقال و بھينه آب با توجه به منابع غنی اسالمی، بيان و ارزش

  .توزیع آب و اطالع رسانی در خصوص لزوم مصرف بھينه آب را ضروری دانست
   

 درصد از آب چاه ھا 90 تا 85در حال حاضر : معاون طرح و توسعه شرکت آب وفاضالب روستایی استان اضافه کرد
تاھای استان استفاده می شود که این امر موجب شده است ذخيره وسفره ھای زیر زمينی برای تامين آب روس

قاسم محمد .يليون متر مکعب کاھش پيدا کندم117 به مقدار 88 نسبت به 89آبخوان ھای آزاد استان در سال 
  . ميليون مترمکعب را نشان می دھد205 سال قبل 13این کاھش در مقایسه با : نژاد عنوان کرد

   
 ودر ادامه از افت   ليتر برای ھر نفر در شبانه روز عنوان کرد150 تا 75رف آب استان را بين محمد نژاد سرانه مص

 با اشاره به این که کيفيت آب استان به  وی.نی در روستاھای استان خبر داد سانتی متری آب ھای زیر زمي132
 درصد برداشت 60ينی بيش از اگر از آب ھای زیرزم: علت برداشت بيش از اندازه دچار مشکل شده است، افزود

  . درصد است90شود، آب ھای زیرزمينی با بحران روبه رو می شود و این آمار در استان ما بيش از
   

 روستای گلستان از آب آشاميدنی سالم 108: معاون طرح و توسعه شرکت آب و فاضالب روستایی گلستان گفت
با توجه به مشکل کم آبی بر   روستا بدون کد ھستند22د و  روستا دارای ک86برخوردار نيستند که از این تعداد 
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ھمچنين باید با پرداختن به .ضرورت مصرف بھينه آب در بخشھای شرب و کشاورزی ضرورتی اجتناب ناپذیر است
به تغيير رفتارھای   کرد تا وضعيت کمبود آب آگاه نسبت به موضوعات صرفه جویی و مدیریت مصرف آب ، مردم را

  .ف درست آب در بخشھای مختلف ترغيب شوندصحيح و مصر
  

  شود طور رسمی انجام مي قاچاق کاال به ايران به

 اکبر اوليا، رئيس کميته مجلس درتحقيق و تفحص از قاچاق، در  علي: تير گزارش می دھد2 در تاریخ وله دويچه 
تواند غيررسمی  ه اين حجم نمي ميليارد دالری قاچاق گفت ک١٩، با اشاره به آمار »تابناک«وگو با سايت  گفت

شود،  رسمی وارد مي ھای رسمی يا نيمه ای از قاچاق از راه وی با تأکيد بر اين که بخش عمده. وارد کشور شود
اند و در واقع  ھای قانونی موجود، برای ورود غيرمجاز کاال به کشور استفاده کرده برخی از ظرفيت«: تصريح کرد

اق است که از اين ظرفيت به سود خود و با کمترين ھزينه بھره گرفته و ريسک ھای اصلی قاچ ھنرمندی جريان
اوليا در ادامه با بيان اين که عوامل متعددی در قاچاق کاال نقش » .اند قاچاق کاال را برای خود بسيار پايين آورده

مک کرده و باعث لطمه ديدن به افزايش حجم واردات ک«دارند، ثابت ماندن نرخ ارز را يکی از اين عوامل خواند که 
   «.توليد داخلی شده است

  

 به متحصنين ميدان رودولف در کلن بپيوندیم

… دراعالم ھمبستگی و ادامه حرکتھا و اشغال ميدان ھا که از خاورميانه آغاز شد وبه اسپانيا،یونان و فرانسه و
  .کشيد،اکنون به متحصنين ميدان رودولف در کلن بپيوندیم

 تعدادی از جوانان و فعالين متعرض به سياستھای ریاضت طلبانه دولت سرمایه داری ٢٠١١.٠٦.١٩از تاریخ 
  .حاکم،اقدام به اشغال ميدان رودولف و حضور شبانه روزی در آنجا گرفتند که این حرکت ھمچنان ادامه دارد

فرصت بسيار مناسبی با توجه به حرکت صورت گرفته و حضور جوانان در ميدان رودولف،طبيعی است که اکنون 
  .برای حضور تمامی معترضين و معتقد به چنين حرکتھایی می باشد

حضور ما در ميدان رودولف ھمبستگی با متحصنين در یونان، اسپانيا و فرانسه است و ھم اعتراض به 
  .سرکوبھایی که از سوی دولتھای مزبور در طی چند ھفته گذشته صورت گرفته است

حث و گفتگو ھا برای آکسيونھایی که ضد استثمار است تصميم می گيریم و بر ضد آنھا مبارزه ما در ھمان جا با ب
می کنيم این حرکت مردمی از گرایشات ضد اتوریته، ضد اقتدار، ضد سلطه وضد سرمایه داری و به شکل افقی 

ه این حرکت در صورت پيوستن ب. از پایين در حال شکل گيری است و به ھيچ حزب خاصی وابستگی ندارد
  .اعتراضی به اشکال زیر ميتوان از این حرکت حمایت کرد

  حضور خودتان در ميدان و بردن وسایل الزم برای خواب جھت اقامت درازمدت-١
  به متحصنين در صورت نيازآنان. …در اختيار گذاشتن وسایل الزم ھمچون چادرکيسه خواب و -٢
  حضور چند ساعته در ميدان در طول روز-٣
  .بردن مواد غذایی و آب جھت حمایت از متحصنين در ميدان-۴
  .ًحضور کوتاه مدت صرفا جھت اعالم حمایت از متحصنين-۵
  بازتاب دادن خبر تحصن در رسانه ھای مختلف و پوشش خبری آن -٦
  (…وایميل، فيس بوک، تلفن، تویتر، فریند فيد، وبالگ ( اعالم خبر ازطرق گوناگون به دوستان و رفقا -٧
  .و به ھر طریقی که می توانيد به متحصنين اعالم کنيد که تنھا نيستند -٨
موزیک، پالکارد، لگن پالستيکی برای شستن، زیرانداز، ميز صندلی، پتو، نيمکت و ایده ھای , از بردن شمع -٩

 جدید استقبال می کنند

Rudolfplatz in Köln 
  شھر کلن آلمان- جوانان و فعالين 

  
2H 88صدور حکم دستگير شدگان گلگشت حمایتی سال   

  

ی ، برای دستگير  روز از زمان دادگاھ8بر اساس گزارش رسيده، شعبه یک دادگاه انقالب سنندج پس از مدت 
 . حکم صادر کرد88شدگان گلگشت سال 

صدیق سبحانی و وفا قادری به یک سال حکم زندان   نفر از دستگير شدگان تبرئه و10بر اساس این گزارش ، 
  .به جزای نقدی یک ميليون تومانی تبدیل شد  محکوم شدند که حکم صادره

 روز از زمان صدور حکم در 20ن تحویل داده شد و به مدت  به وکيل مدافع نامبردگا29/3/90این حکم در تاریخ 
  .دادگاه تجدید نظر ،قابل اعتراض می باشد 
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 در جریان برگزاری گلگشت در حمایت از کارگران زندانی 1388 آذر ماه 13الزم به ذکر است که نامبردگان در تاریخ 
ھای کارگری در شھر سنندج برگزار   تشکلکه توسط فعالين کارگری و اعضا کميته ھماھنگی برای کمک به ایجاد

  . شد، دستگير و سپس با قرار وثيقه آزاد شدند

ھای کارگری، ضمن محکوم کردن احضار و دادگاھی کردن  ما اعضای کميته ھماھنگی برای کمک به ایجاد تشکل
بشر داخلی و بين کارگران و فعالين کارگری، از ھمه کارگران، تشکل ھا و نھاد ھای کارگری و مدافعان حقوق 

خواھيم که از ھر طریق ممکن برای لغو احضار و دادگاھی و دستگيری و زندانی کردن فعالين کارگری،  المللی می
  .اعتراض کنند و برای آزادی کارگران زندانی، بکوشند

افزايش شديد قيمت اتوبوسھای شركت واحد ومترو ھمزمان با شرايط بحرانی 
  ھوای تھران در اين فصل سال

 درصدی كرايه اتوبوسھای 15در حالی كه اخبار رسمی از افزايش تنھا :  آمده است آيندهبه گزارش سایت 
شركت واحد حكايت دارد گزارشھای بينندگان آينده از گرانی چندين برابری اين مقدار خبر می دھد و اين از 

ار مرتبط با شھرداری پايتخت در پوشش اخب» مستقل«صداقت رسانه ھايی خبر می دھد كه بيش از اندازه 
  .ھستند

تومان با 100؛ از روز اول تيرماه كرايه اتوبوسھای تندرو مسير راه آھن از »آينده«به گزارش سرويس اقتصادی 
 در خط يك و دو 168 تومان به 100نيز از  BRT كرايه اتوبوسھای. تومان رسيده است200درصد افزايش به 100

  .افزايش يافته است
 شرايطی است كه استفاده كننده از اتوبوسھای شركت واحد معموال اقشار ضعيف جامعه بوده كه اين در

  .بايستی بيشترين تسھيالت در اختيار آنھا قرار گيرد
افزايش شديد قيمت اتوبوسھای شركت واحد ومترو ھمزمان با شرايط بحرانی ھوای تھران در اين فصل سال 

ھواست كه بجای تشويق مردم به استفاده از وسايل حمل ونقل عمومی بر وقبل از رخ دادن پديده وارونگی 
  .ھزينه آن افزوده است

 برابر شدن يارانه حمل ونقل پس از ھدفمندی يارانه ھا خبر داده اما 6اين درحاليست كه نماينده دولت از 
  .مسئولين شھرداری نسبت به تاييد يا تكذيب اين ادعا واكنشی نشان نداده اند

بودجه يارانه حمل ونقل اتوبوسرانی و مترو كل كشور نشان می دھند كه اين بودجه از » آينده«ا بنابر بررسی ام
 درصد افزايش يافته 70 ميليارد تومان در سال جاری يعنی حدود 400 ميليارد مصوب در سال گذشته به 260
  .است

 
 تومان به 25 اتوبوسھای متعلق به شھرداری از  درصدی بليط68با اين حال اقدام شورای شھر تھران در افزايش 

  .درصدی بليط اتوبوسھای بخش خصوصی جای سئوال جدی دارد100 تومان وافزايش 42
ھزار ميليارد تومان از مردم 50اگرچه اين وظيفه دولت است كه پس از اجرای طرح ھدفمندی و با دريافت حدود 

ند اما حتی در صورت كوتاھی دولت نيز شھرداری تھران نبايد تفاوت ھزينه سيستم حمل ونقل عمومی را تامين ك
  .سنگينی اين بار را يكباره بردوش مردم بياندازد

ھزار ميليارد تومانی شھرداری تھران در صورتيكه فقط يك درصد از بودجه شھرداری برای جبران 7با توجه به بودجه 
  . به مردم وجود نداشتھزينه افزايش سوخت صرف می گرديد نيازی به تحميل ھزينه

تشويق دولت و شھرداری به استفاده مردم از سيستم حمل ونقل عمومی تنھا با تسھيالت واقعی ونه فقط 
تبليغات تلويزيونی ممكن است و زمانيكه بدليل بحران آلودگی ھواع ترافيك، تصادفات ومصرف واتالف سوخت 

و شخصی از وسايل حمل ونقل عمومی بويژه مترو واتوبوس شھرداری از مردم انتظار دارد بجای استفاده از خودر
  .استفاده كند بايد تسھيالت آن در عمل مشاھده شود

درصدی بليط اتوبوسھای بخش خصوصی 100نشان می دھد كه با افزايش » آينده«از سوی ديگر بررسی خبرنگار 
ن اتوبوسھا با فازايش سوخت تنھا شھر تھران سود ھنگفتی عايد صاحبان اتوبوس می شود چرا كه ھزينه كل اي

  . درصد افزايش يافته اما درآمد آنھا صد در صد از جيب مردم افزايش يافته است40 تا 30
ای به حوادث رخ داده در دولت، افزايش شديد  به دليل التھابات فعلی سياسی كشور و تمركز توجھات رسانه

كه ترجيح می » مستقل«ست و البته سھم رسانه ھای ای مواجه شده ا كرايه اتوبوس و مترو با سكوت رسانه
دھند جز اتفاقات مثبت رخ داده در تھران، به پوشش مسئله ديگری نپردازند، در رقم خوردن اين جو بی تاثير 

   .نيست

  

3H   سنندج1390احضار یداله قطبی از دستگير شدگان اول ماه مه 
 

یدهللا قطبی از فعالين کارگری سرشناس و عضو کميته ھماھنگی برای کمک به ایجاد تشکل ھای کارگری و 
تالش برای احقاق حقوق   در راه ساله خود را60 سال از عمر 40یکی از چھره ھای مورد اعتماد در سنندج که 

کارگران و ھم طبقه ای ھایش صرف کرده، طی احضاریه ای که از طرف دادگاه انقالب سنندج برای وی ارسال 
  . این دادگاه معرفی نماید2 خود را به شعبه 1390 تير 22 شده ،باید در تاریخ
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ھمراه سه تن دیگر از اعضای این کميته به الزم به ذکر است ک نامبرده چند روز قبل از مراسم اول ماه مه به 
 ميليون تومانی از اداره اطالعات 30 و 50با قرار وثيقه ھای   روز بازداشت12اداره اطالعات احضار شدند و و پس از 

  .آزاد شدند

کميته ی ھماھنگی برای کمک به ایجاد تشکل ھای کارگری ضمن محکوم کردن این اقدام دستگاه قضایی 
ف بی چون و چرای پيگرد ھای امنيتی و قضایی عليه کارگران و فعاالن کارگری و آزادی بی قيد و ،خواھان توق

  .شرط تمامی کارگران دربند می باشد

  

4H 88صدور حکم دستگير شدگان گلگشت حمایتی سال   

  
 روز از زمان دادگاھی ، برای دستگير 8بر اساس گزارش رسيده، شعبه یک دادگاه انقالب سنندج پس از مدت 

 . حکم صادر کرد88شدگان گلگشت سال 

 یک سال حکم زندان صدیق سبحانی و وفا قادری به  نفر از دستگير شدگان تبرئه و10بر اساس این گزارش ، 
  .به جزای نقدی یک ميليون تومانی تبدیل شد  محکوم شدند که حکم صادره

 روز از زمان صدور حکم در 20 به وکيل مدافع نامبردگان تحویل داده شد و به مدت 29/3/90این حکم در تاریخ 
  .دادگاه تجدید نظر ،قابل اعتراض می باشد 

 در جریان برگزاری گلگشت در حمایت از کارگران زندانی 1388 آذر ماه 13ریخ الزم به ذکر است که نامبردگان در تا
ھای کارگری در شھر سنندج برگزار  که توسط فعالين کارگری و اعضا کميته ھماھنگی برای کمک به ایجاد تشکل

  . شد، دستگير و سپس با قرار وثيقه آزاد شدند

ھای کارگری، ضمن محکوم کردن احضار و دادگاھی کردن  ما اعضای کميته ھماھنگی برای کمک به ایجاد تشکل
کارگران و فعالين کارگری، از ھمه کارگران، تشکل ھا و نھاد ھای کارگری و مدافعان حقوق بشر داخلی و بين 

خواھيم که از ھر طریق ممکن برای لغو احضار و دادگاھی و دستگيری و زندانی کردن فعالين کارگری،  المللی می
 .د و برای آزادی کارگران زندانی، بکوشنداعتراض کنن

  

 آخرین خبر از وضعيت شاھرخ زمانی
  

در ساختمان وزارت اطالعات زندان تبریز زمانی شاھرخ : بر پایه خبر رسيده به روز شمار کارگری ، آمده است 
" دادگاه انقالب  "4ه پرونده او به شعب. قرار دارد  تحت بازجویيھای مداوم و شدید ھمراه با اذیت و آزار و شکنجه

  .تبریز به ریاست قاضی ھاشمی ارجاع شده است
 زده است دیگر به او اجازه تلفن و مالقات نمی دھند و در حالی 19/3/1390ضمن اینکه غير از یک بار تلفن در روز 

ست ما که خانواده اش از طرف مسئولين دادگاه و بازوجوھا تھدید می شوند و به انھا گفته می شود که از د
کاری ساخته نيست چون شاھرخ در بازجویھا با ماموران ھمکاری نمی کند و حتی برای ما گردن کلفتثی می کند 

.  
  .ماموران و مسئولين دادگاه به خانواده شاھرخ می گویند ما اجازه تلفن می دھيم ولی او خودش زنگ نمی زند

ان و مسئولين زندانھا و دادگاه ھا سرو کاری داشتند تمامی کسانی که به نوعی در زندان بودند یا با این مامور
و برای پرونده سازی و دروغ پردازی چنين جمالتی را در مورد .می دانند که این افراد ھرگز حرف راست نمی زنند 

  .زندانی ھا به کار می برند
  

  کميته حمایت از شاھرخ زمانی
  
3/4/1390  

  

  رود بوکانتلف شدن يک ميليون ماھی در رودخانه زرينه 

يک ميليون قطعه ماھی در رودخانه زرينه رود شھر بوکان در آذربايجان :  تير می نویسد 3در  آژانس خبری موکريان
  .غربی تلف شد

به گزارش آژانس خبری موکريان و به نقل از منابع آگاه محلي، در پی بسته شدن دريچه ھای سر ريز آب سد 
  .ود اکسيژن موجود درآن حدود يک ميليون قطعه از انواع ماھی تلف شده استبوکان، به دليل باال آمدن آب و کمب

گفتنی است اداره آبياری بوکان به منظور ذخيره سازی آب رودخانه زرينه رود برای ماه ھای آتي، دريچه ھای سر 
  .ريز سد را مسدود نموده است
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ه به لحاظ بھداشتی و ايجاد بوی نامطبوع، گفتنی است وجود ھزاران قطعه ماھی تلف شده در بستر اين رودخان
   .باعث بروز مشکالتی برای شھروندان و ساكنان اطراف رودخانه شده است

  

  دستگير شد عضو روابط عمومی جمعيت کار و خيابانفعال حقوق بشر و کودکان و 
 

معيت کودکان حقوق بشر و از اعضای ج  دکتر محمدحسن یوسف پورسيفی، فعال-کميته گزارشگران حقوق بشر
تاریخ یکم تيرماه و مراجعه به دادسرای اوین، بازداشت و به زندان  کار و خيابان، پس از دریافت احضاریه کتبی در

  .شد منتقل
 

طی تماس تلفنی مقامات امنيتی،  بنا بر گزارش دریافتی، این فعال حقوق بشر روز بيست و نھم خردادماه نيز،
این جلسه ضمن اعالم ممنوع الخروج بودن، از وی برای  احضار شده بود که در» ای از توضيحات جھت ادای پاره«

او پس از دو روز برای بار دوم و در پی دریافت احضاریه کتبی که . کتبی اخذ شد ای، تعھد عدم انجام کار رسانه
  . صادر شده است، به دادسرای اوین احضار و بازداشت شد١٣٩٠خرداد  ٢۴ تاریخ

 
رادیو و تلویزیون  ھای وابط عمومی جمعيت کار و خيابان، نویسنده، کارگردان و تھيه کننده برنامهعضو ر پورسيفی،

بشری، از کار در صدا و سيما منع شده  ھای حقوق بھشت ماه سال گذشته، به دليل فعاليت است که در اردی
  .بود

  

  کارگر جان باخته در ريزش ساختمان در شھرک گلبار مشھد

 در ريزش ساختمان پنج طبقه در شھرک گلبار کرج ھفت کارگر :  تير آمده است3در  روشنگریبه نوشته سایت 
رسانه ھا خبر دادند دو تن از آنھا خود را از زير آوار بيرون کشيدند، سه تن مجروح شدند و يک تن . زير آوار ماندند

   .و يکی زير آوار مانده است. جان داد
  .ی در بلوار سرفراز مشھد جان باختنددر ماه قبل ھشت کارگر در آتش سوز

 
 استعفای جمعی در یک خبرگزاری حکومتی

  
تعداد زیادی از خبرنگاران و دبيران سرویس ھای مختلف خبرگزاری :  تير می نویسد4سایت  دولتی فردانيوز در

عاليت ی ملی جوانان است از حدود دو ھفته پيش به دليل ف شده دولتی برنا که وابسته به سازمان منحل
 .مشکالت مالی پيش آمده و عدم دریافت سه ماه حقوق از این خبرگزاری استعفا داده اند

  
 نفر از کارکنان این خبرگزاری از دو ھفته ۵٠بنابراین گزارش، شنيده ھا حاکی از آن است که ھم اکنون در حدود 

  . ی آنھا موافقت می کنندپيش استعفا داده و سردبير و مدیرمسوول این خبرگزاری بالفاصله با استعفا
  . روز گذشته نيز دبير سرویس فرھنگی این خبرگزاری به ھمراه گروھش استعفای دسته جمعی داده اند

  
استعفای خود را تقدیم اميرحسين انبارداران مدیر مسوول خبرگزاری کرد که نيزھمچنين مدیر مالی این خبرگزاری 

نيده ھا حاکی از آن است که صبح چھارشنبه نيز نامه ای مبنی بر ش. بالفاصله با استعفای آنھا نيز موافقت شد
عدم دریافت حقوق سه ماھه خبرنگاران به ھمایون حميدی رئيس سازمان ملی جوانان از سوی مدیرمسوول این 

 و ابتدا با عنوان شبکه خبری برنا فعاليت ١٣٨۶خبرگزاری دولتی برنا از سال . خبرگزاری نوشته شده است
این شبکه خبری با رویکرد جوانان . نژاد افتتاح شد خود را آغاز کرد و در روز جوان توسط محمود احمدیآزمایشی 

 این شبکه خبری با مصوبه دولت و دریافت مجوز از وزارت فرھنگ ١٣٨٨بر عرصه خبری کشور وارد شد و در سال 
  . ود ادامه دادو ارشاد اسالمی به عنوان یکی از خبرگزاری ھای رسمی کشور به فعاليت خ

  

 
  دو کارگر قربانی ریزش ساختمان پروژه مسکن مھر در مشھد شدند

 
 

طبقه پروژه مسکن ۵ریزش ساختمان : بر پایه گزارش منتشره از جانب خبرگزاری دولتی ایسنا ، آمده است 
   کشته برجای گذاشت٢مجروح و۵مھر درمنطقه گل بھار مشھد 

نشانان   روز پنجشنبه آتش١٢:٣٠در ساعت : درباره این حادثه گفتدر  وگو با ایسنا مھدی رضایی در گفت
آواری در منطقه محل احداث پروژه  بھار در جریان وقوع ریزش نشانان منطقه گل مشھد از طریق تماس آتش

   .بھار قرار گرفتند مسکن مھر در گل
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پنج طبقه پروژه مسکن مھر که ھای  امدادگران با حضور در صحنه حادثه دریافتند یکی از ساختمان: وی افزود
   . واحدی داشته است بنا به دالیلی دچار ریزش شده است۶٠بيش از 

ای بود  شدت حادثه به گونه: ریزی بود گفت بندی شده و آماده بتن رضایی با بيان اینکه این ساختمان اسکلت
   .که آرماتوربندی ساختمان کامال تخریب شده بود

بنا به دالیلی نامشخص این ساختمان در ھنگام : ریزی بوده گفت ان آماده بتنوی با بيان اینکه این ساختم
   .شود ریزی دچار ریزش می بتن

 نفر ٧در این حادثه : رضایی با بيان اینکه این حادثه در زمان استراحت کارگران ساختمانی اتفاق افتاده گفت
 ساله در زیرآوار گرفتار و جان خود را ٢٣سری  ساله و پ۴٠گرفتار شدند که متاسفانه دو نفر از آنان که مردی 

   .از دست دادند
بھار، مشھد و چناران نيروھای امدادی ھالل  نشانان گل ای بود که عالوه بر آتش آوار به گونه به گفته وی، حجم
   .گر حرارتی به منطقه اعزام شدند ھای حس یاب و دستگاه ھای زنده احمر به ھمراه سگ
:  بامداد جمعه ادامه داشت گفت۴ه عمليات آواربرداری و امداد و نجات تا ساعت رضایی با بيان اینک
 ۶۴نشانی در حال حاضر در محل حادثه حضور دارند و تحقيقات آنان در خصوص علت ریزش  کارشناسان آتش

   .ریزی ادامه دارد واحد ساختمان و نحوه ریزش ساختمان در ھنگام بتن
 ۵ھا و حوادث غيرمترقبه خراسان رضوی، درباره ریزش آوار ساختمان  ز فوریتدکتر رضا وفایی نژاد ریيس مرک

بھار به  امدادگران پس از دریافت وقوع این حادثه در منطقه گل: طبقه منطقه گلبھار مشھد به ایسنا گفت
   .منطقه اعزام شدند و در دقایق ابتدایی پنج تن از مصدومان این حادثه را به بيمارستان منتقل کردند

 شب ٢٠:١۵متاسفانه دو کارگر که مشغول استراحت بودند در زیرآوار گرفتار شده که در ساعت : وی افزود
   .پنجشنبه جسد یکی از آنان از زیر آوار بيرون کشيده شد

نشانان، جسد یکی دیگر از کارگران محبوس شده   بامداد نيز امدادگران و آتش٣نژاد، در ساعت  به گفته وفایی
  .ک را بيرون کشيدنددر زیر خا

  
  

  نمايندگان كارگري در مجامع عالي انتخاب شدند
  

رييس كانون عالي شوراھاي اسالمي كاركشوراز تعيين :  تير آمده است 4به گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا در 
  .وانتخاب نمايندگان اين كانون درمجامع عالي كارگري خبرداد

اين مھم دردومين جلسه ھيات مديره كانون عالي شوارھاي : نا افزودوگوبا خبرنگارايل اوليا علي بيگي درگفت
اسالمي كارانجام شد و تفاوت آن با دوره ھاي پيشين دراين است كه درمعرفي نمايندگان كارگري تامل ودقت 

  كارانجام شد تا كانون به نتيجه رسيد تا نمايندگان خودرا معرفي نظرصورت گرفت به گونه اي كه حدودچندھفته
  .كند

احمدرضا معيني ومحمداحمدي به عنوان نمايندگان كانون عالي شوراھاي اسالمي كاردرشوراي عالي : وي گفت
  .كارمعرفي شدند
د رشوراي عالي اشتغال ھم داودقادري و محمد روحي به عنوان برگزيدگان كانون عالي : علي بيگي افزود

  .شوراھاي اسالمي كارھستند
ابوالفضل پوروفايي وگل محمدبامري نيزبه عنوان اعضاي : اي اسالمي كار تصريح كردرئيس كانون عالي شوراھ

  .شوراي عالي حفاظت فني انتخاب شدند
درستاد بن ھم علي اكبر دھقان، حميدرضا بھرادومھرزاد مويدي بعنوان نمايندگان كانون عالي : علي بيگي گفت

  .شوارھاي اسالمي كار دركشورانتخاب شدند
سه نفراز نمايندگان : اي تنظيم واسامي مذكور به وزارت كار ابالغ شد، گفت ره به اينكه صورتجلسهوي با اشا

كانون عالي شوراھاي اسالمي كاردرمجامع عالي، خارج از ھيئت مديره كانون عالي ھستند به گونه اي كه اين 
د دقت نظر كانون عالي ورعايت افراد دركانون شوراھاي اسالمي كاراستانھا فعال ھستندكه اين موضوع خودموي

  .عدالت وكارشناسي درانتخاب افراد است
  پايان پيام

  
 محاکمه فعال کارگری در سنندج 

  
براساس اخبار رسيده طی روزھای اخير یک فعال کارگری اھل سنندج به :  تير نوشت 4در آژانس خبری موکریان 

 . دادگاه انقالب اسالمی این شھر احضار شد
  

 تيرماه سال جاری بایستی در 22انس خبری موکریان، این فعال کارگری که یدهللا قطبی نام دارد روز به گزارش آژ
  .شعبه دوم دادگاه انقالب اسالمی شھر سنندج حاضر شود
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یادآور می گردد که این شھروند در آستانه روز جھانی کارگر در سنندج، احضار، بازداشت و پس از چند روز با قرار 
  . شده بودوثيقه آزاد

  
  

: رئيس کل بانک مرکزی  
  اند برخی شعب بانک ھا به بخشنامه حل مشکالت کشاورزان عمل نكرده

 
به طور کلی اراضی کشاورزی به : محمود بھمنی گفت:  تير آمده است 4به گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا در 

شاورزان به منظور دریافت ویژه اراضی فاقد سند رسمی و مشاع سھل البيع نيست اما برای رفع مشکل ک
  . تسھيالت بانکی راھکارھایی در نظر گرفته شده است

 به نقل از پایگاه اطالع رسانی دولت، رئيس کل بانک مرکزی درباره تعيين تکليف پذیرش زمين فوقبه گزارش 
ه شد این موضوع بخشنام: ھای مشاع کشاورزان به عنوان وثيقه برای دریافت تسھيالت بانکی اظھار داشت

ولی اگر برخی شعب . که اراضی مشاع کشاورزان را بانک ھا به عنوان وثيقه برای دریافت تسھيالت بپذیرند
  . بانک ھا تاکنون به این ابالغيه عمل نکرده اند، بخاطر این بوده که اراضی مشاع سھل البيع نيست

سمی و مشاع سھل البيع به طور کلی اراضی کشاورزی به ویژه زمين ھای فاقد سند ر: بھمنی افزود
و این موضوع با اصول بانکداری و برگشت سرمایه مطابقت ندارد اما برای این قضيه و برطرف شدن . نيست

  . مشکالت کشاورزان راھکارھایی در نظر گرفته شده است
 پايان پيام

  مشكالت كارگران فرنخ ، مه نخ و نازنخ حل نشده است

با وجود مصوبه : گفت كارگر استان قزوين  دبيراجرايي خانه:  تير آمده است 4به گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا در 
  .ھيات دولت مبني بر حل مشكل كارگران فرنخ ، مه نخ و نازنخ ھنوز مشكالت به قوت خود باقي است

، دولت مصوب كردكه بخشي 85در سفر استاني سال : وگو با خبرنگار ايلنا افزود كريمي درگفت عيد علي
گران اين شركت ھا مشمول قانون سخت و زيان آور شده و بازنشسته شوندكه اين مھم تاكنون اجرايي ازكار

  .نشده است
دبيراجرايي خانه كارگر استان قزوين با اشاره به مالكيت خصوصي شركت ھاي فرنخ و مه نخ ، فرناز اظھار 

  .  كارگر اشتغال دارند700دراين شركت ھا حدود : داشت
كارگران اين شركت ھا بارھا در مقال استانداري قزوين ، رياست جمھوري و وزارت صنايع تجمع : دوي تاكيد كر

  .اند اند اما تاكنون موفق به حل مشكالت خود نشده كرده
  پايان پيام

  90جزیيات مصوبه دولت درباره ضریب حقوق سال

 به استناد ماده 18/3/1390ر جلسه مورخ  ھيأت وزیران د:  تير آمده است 4به گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا در 
قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر قوانين ) 76(قانون برنامه پنجم توسعه جمھوری اسالمی ایران و ماده ) 50(

  .تصویب نمود
  :تعيين شده است به این شرح است1390جزیيات این مصوبه مجلس که براساس آن ضریب حقوق سال 

 
ھا و مؤسسات آموزش عالی و قضات به ميزان نه ھزار   اعضای ھيأت علمی دانشگاه1390ـ ضریب حقوق سال 1

  .شود ریال تعيين می) 9965(و نھصد و شصت و پنج 
 
ریال ) 700( به ميزان ھفتصد 1390ـ ضریب حقوق شاغلين مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری برای سال 2

  .شود تعيين می
 
از جمله کارمندان وزارت اطالعات (نون نظام ھماھنگ پرداخت کارکنان دولت ـ ضریب حقوق کارمندان مشمول قا3

  .شود ریال تعيين می) 700( به ميزان ھفتصد 1390برای سال ) ھای سياسی وزارت امور خارجه و شاغلين پست
 
ن  به ميزا1390 قانون برنامه پنجم توسعه برای سال 50ماده ) ج(ـ ضریب حقوق بازنشستگان موضوع بند 4

  .شود  ریال تعيين می) 700(ھفتصد 
 
 کل کشور از 1390ماده واحده قانون بودجه ) 79(ھای موضوع بند  ـ سقف افزایش حقوق کارمندان دستگاه 5

  .شود تعيين می%) 10(جمله نھادھا و مؤسسات عمومی غيردولتی به ميزان ده درصد 
 
 به ميزان عيدی پایان سال 1390وری در سال ـ عيدی پایان سال غيرمشمولين قانون مدیریت خدمات کش 6

  .گردد مشمولين قانون یادشده تعيين می
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قانون مدیریت خدمات کشوری برای ) 76(موضوع تبصره ماده ) شاغلين(ھای مستمر  العاده ـ حداقل حقوق و فوق7

) 9(مشمولين بند ھای اجرایی مشمول این قانون و سایر مشمولين ماده مذکور به استثنای  کارمندان دستگاه
ریال و حداکثر حقوق و ) 3.410.000( به ميزان سه ميليون و چھارصد و ده ھزار 1390نامه در سال  این تصویب

  .شود برابر حداقل مذکور در این بند تعيين می) 7(ھای مستمر این قبيل کارمندان ھفت  العاده فوق
 
ھای بازنشستگی کشوری و نيروھای مسلح و   صندوقبگيران و مشترکان ـ حداقل حقوق بازنشستگان و وظيفه 8

ریال تعيين ) 3.410.000(ھای وابسته به دستگاه اجرایی به ميزان سه ميليون و چھارصد و ده ھزار  سایر صندوق
  .شود می
 
این ) 3(کارمندان موضوع بند (ـ حداقل حقوق کارمندان مشمول قانون نظام ھماھنگ پرداخت کارکنان دولت 9

 به ميزان دو ميليون و سيصد و ده 1390نامه در سال  این تصویب) 3(ھای موضوع بند  و سایر دستگاه) امهن تصویب
ریال و حداکثر حقوق این قبيل کارمندان ھفت برابر حداقل حقوق مذکور در این بند تعيين ) 2.310.000(ھزار 
  .شود می
 
ی بازنشستگی کشوری و نيروھای مسلح و سایر ھا بگيران و مشترکان صندوق ـ حقوق بازنشستگان و وظيفه10

  .یابد  افزایش می1389درصد نسبت به سال 10 به ميزان 1390ھای وابسته به دستگاه اجرایی در سال  صندوق
 
 و در سقف 1388ھای رفاھی مستقيم و غيرمستقيم حداکثر تا ميزان سقف عملکرد سال  ـ پرداخت کمک11

  .باشد مجاز میاعتبار مصوب دستگاه به شرح زیر 
 

ھای مستقيم و یا غيرمستقيم شامل غذای روزانه تا بيست و دو  ھزینه سقف قابل پرداخت برای ھر یک از کمک
نمایند  کارمندانی که از سرویس سازمانی استفاده نمی) سرویس رفت و آمد(ریال، ایاب و ذھاب ) 22.000(ھزار 

ریال و در شھرھای دارای پانصد ھزار نفر جمعيت و باالتر ماھانه ) 550.000(در تھران ماھانه تا پانصد و پنجاه ھزار 
ریال، مھدکودک برای کارمندان اناث که دارای فرزند زیر پنج سال ھستند به ) 360.000(تا سيصد و شصت ھزار 

 ھای مستقيم و ریال و سایر کمک) 360.000(ماھانه تا سيصد و شصت ھزار ) حداکثر سه فرزند(ازای ھر کودک 
) 53(ماده ) 1(موضوع تبصره (غيرمستقيم با تشخيص باالترین مقام دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف وی 

ریزی و  شده با معاونت برنامه نامه مبادله اعم از نقدی یا غيرنقدی در چارچوب موافقت) قانون محاسبات عمومی
  .باشد نظارت راھبردی ریاست جمھوری مجاز می

 
) ز(نامه با رعایت بند  العاده اضافه کار ساعتی به کارمندان دستگاه اجرایی مشمول این تصویب ـ پرداخت فوق12

مصوبه ) 11(شده در بند  قانون برنامه پنجم توسعه جمھوری اسالمی ایران حداکثر تا ميزان تعيين) 50(ماده 
ب اعتبار منظورشده در  و در سقف اعتبار مصوب دستگاه و در چارچو3/9/1389 مورخ 54017/44585شماره 

کار بيشتری از سقف مندرج در  تشخيص کارکنانی که به اقتضاء شغلی اضافه. باشد شده می موافقتنامه مبادله
مقرر در ذیل تبصره ) درصد20(ًدھند صرفا در سقف  قانون مدیریت خدمات کشوری انجام می) 68(ماده ) 9(بند 

قانون محاسبات عمومی ) 53(ماده ) 1(مقامات مجاز موضوع تبصره یادشده با باالترین مقام دستگاه اجرایی یا 
  .خواھدبود

 
ھای اجرایی مشمول این مصوبه که به عنوان  العاده مأموریت روزانه داخل کشور به کارمندان دستگاه ـ فوق13

ه توقف شوند و ناچار ب مأمور برای انجام وظيفه موقت به خارج از حوزه شھرستان محل خدمت خود اعزام می
ھای مستمر در مورد مشمولين ھر یک از بندھای این  العاده شبانه ھستند تا ميزان حداقل حقوق و فوق

) 12(شده در بند  نامه به مأخذ یک بيستم و نسبت به مازاد آن به مأخذ یک صدم حداکثر تا ميزان تعيين تصویب
نامه   دستگاه و در چارچوب موافقت و در سقف اعتبار مصوب9/3/1389 مورخ 54017/44585مصوبه شماره 

  .باشد شده قابل پرداخت می مبادله
 

قانون استخدام کشوری و اصالحات ) 39(ماده » ث« العاده روزانه موضوع بند  نامه فوق سایر موارد مطابق آیين
  بعدی آن خواھدبود

 فعالين کارگری زندانی را فورا آزاد کنيد!

قای رئيس جمھور احمدی نژادآ   
ن نامه را از طرف اعضای اتحادیه کارگران د گ ب منطقه ساکسونی پایين در آلمان می نویسم و خواستار من ای

آزادی فوری ھمه فعالين کارگری زندانی که در حال حاضر در زندان ھای مختلف در ایران زندانی می باشند 
  .ھستم

 در شھرستانھا ی مختلف از جمله شھر ، فعاالن کارگری ،٢٠١١ما مطلع ھستيم که قبل از روز جھانی کارگر 
ما از ادامه سرکوب عليه فعاالن اتحادیه ای که جرات صحبت . سنندج توسط نيروھای امنيتی بازداشت شدند

  .کردن از انصاف و عدالت را دارند وحشت زده ایم
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ا مطالبه می کنيمما از شما متوقف کردن سرکوب کارگران و فعاالن حقوق بشر و احترام به حقوق مردم ایران ر .  
ِما دوباره بر این مطلب که انجام فعاليت ھای اتحادیه ای در تحت ھيچ شرایطی دليلی برای دستگيری و اعمال 

  .مجازات نيست تاکيد می نمائيم
ما ھدف بنيادی کارگران ایران را برای ایجاد و تشکيل تشکل ھای مستقل کارگری تایيد کرده و بر آن تاکيد می 

  .ورزیم
ما خواھان آزادی فوری و بی قيد و شرط منصور اسانلو و رضا شھابی، که سالمتی شان در شرایط بحرانی است 

  .و ھم چنين بسياری دیگر از فعاالن کارگری که در زندان ھستند می باشيم
 که به حق ما بار دیگر خواھان آزادی فوری و بی قيد و شرط تمام فعاالن کارگری بوده و از دولت شما می خواھيم

 .تشکل و آزادی تشکل احترام بگذارید

  .از واکنش مثبت شما خوشحال خواھيم شد
ِآندریاس گرکه   

  آلمان- رئيس منطقه ای اتحادیه د گ ب 

آلمان/  ھانوفر-ترجمه توسط کانون ھمبستگی با جنبش کارگری ايران   

 
  يک کارگر در سنندج خود را حلق آويز کرد

 
روز دوشنبه يك کارگر اھل سنندج در اين شھر اقدام به خودكشی :  یر می نویسد 4 در آژانس خبری موکريان

  .كرد
به گزارش آژانس خبری موکريان، علت احتمالی خودكشی اين کارگر که بھزاد نام داشت مشکالت مالی و 

  .اختالفات خانوادگی گزارش شده است
  . ه بر اثر اين اقدام جان خود را از دست داده استطبق آخرين خبر وی که برای خودكشی خود را حلق آويز نمود

ھای ايالم، کرمانشاه، کردستان و  به گفته برخی کارشناسان، بيشترين آمار خودکشی در ايران مربوط به استان
  .تا حدودی گلستان می باشد

  

  ؟!»اگر تحصيل دختران برای اشتغال باشد يک تھديد است«

بازار کار / يک شرط برای اينکه تحصيل دختران تھديد نباشد:  تير می نویسد4در تاریخ  مھرخبرگزاری دولتی 
  ھا مد نظر باشد رشته

اگر تحصيل به عنوان يک نقطه کمال برای : عضو کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شورای اسالمی گفت
تحصيل زنان ميل به اشتغال دختران در نظر گرفته شود، اين ايرادی ندارد اما نکته اينجاست که ھمزمان با ادامه 

  .در آنان ايجاد می شود و به جايگاه خانواده آسيب می زند
نورهللا حيدری دستنايی در گفتگو با خبرنگار مھر با تاکيد بر اينکه حضور دختران در دانشگاھھا از جھتی نوعی 

ھديد ياد کرد که موقعيت در شرايطی می توان از تحصيل دختران به عنوان يک ت: تھديد به شمار می آيد، گفت
تحصيل برای مردان فراھم نشود و بخشی از اين امر ناشی از سياست وزارت علوم است که بايد در جھت 

  .نيازسنجی جنسيتی و بازار کار برخی رشته ھای مورد نياز را تصويب کند
 تنھا راه رسيدن به از سوی ديگر، جامعه بايد شرايطی متناسب با جنسيت دختران فراھم کند که: وی افزود

مطلوب را در دانشگاه نبينند و اگر ورود به دانشگاه را انتخاب می کنند در رشته ھايی تحصيل کنند که مورد نياز 
  .جامعه زنان باشد

به باور اين عضو کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس، اگر تحصيل به عنوان يک نقطه کمال برای دختران در نظر 
ادی ندارد اما نکته اينجاست که ھمزمان با ادامه تحصيل زنان ميل به اشتغال در آنان ايجاد گرفته شود، اين اير

  .می شود و به جايگاه خانواده آسيب می زند
چه اشکال دارد يک زن تحصيالت عاليه داشته باشد اما در خانه وظيفه مادری خود را به عنوان : حيدری تاکيد کرد

اينجاست که می توان گفت تحصيالت را اگر کمال بدانيم . بال فرزندش انجام دھديک مادر نمونه و با کمال در ق
  .تھديد به شمار نمی آيد

زن ابتدا بايد بنيان خانواده را تا آنجا که : نماينده مردم اردل و کيارنگ در مجلس شورای اسالمی خاطرنشان کرد
   .وظيفه اوست، استوار نگه دارد

  
  يمانكاران برقي؛با پرداخت نكردن مطالبات پ

   ھزار نيروي كار وجود دارد900خطر بيكاري 
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حدود سه سال است كه از جريان مطالبات پيمانكاران  :  تير آمده است 4به گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا در 
برقي از وزارت نيرو مي گذرد اما به نظر مي رسد گذشت زمان نه تنھا باعث كھنگي قضيه نشده كه داغ تر ھم 

جاي تامل دارد كه با وجود اين بدھي كه به نظر ھر سال بيشتر از . ميليارد دالر7 تا 6است حرارتي به اندازه شده 
  .پيش مي شود پيمانكاران ھنوز خاكستر نشده اند

متاسفانه امسال نه تنھا مبلغي به ما تعلق نگرفته است : دبير سنديكاي صنعت برق ايران در ھمين رابطه گفت
ن حرفي ھم در اين رابطه از سوي مسئوالن نيرويي مطرح نشده گويي كه امري جدي در ميان بلكه كوچكتري

  .نيست
با پرداخت :  ميليارد دالر بود،افزود5 حدود 88حميدرضا صالحي در گفت و گو با ايلنا با بيان اينكه بدھي ھا در سال 
 حذف وخارج نشوند مجبور به دريافت وام نكردن مطالبات توسط مسئوالن نيرويي ،شركت ھا براي اينكه از صحنه

  .ھاي با سود باال ھستندوھم اكنون برخي از شركت ھاي زير مجموعه ناچار به تعديل نيرو شده اند
  ھزارنفر در دايره تھديد بيكاري 900

ھيات باره رئيس  وعده وزیر نيرو برای رفع مشکل بدھی دولت به سازندگان تجھيزات برق در حالی است که در این
حجم مطالبات : مدیره سندیکای صنعت برق درباره مشکل مطالبات معوق توليدکنندگان صنعت برق گفت 

  . ميليارد دالر رسيده است5/6تا6کننده  سندیکای صنعت برق به رقم نگران
 كه کند بطوري شمار واحدھای توليدکننده تجھيزات برقی را تھدید می مشکالت بی: محمد پارسا به ايلنا افزود

  .کنند ھم اكنون بسياری از توليدکنندگان یا تعطيل ھستند یا با بخش اندکی از ظرفيت توليدشان کار می
جویی واحدھای  ھای وزارت نيرو به ما آنقدر سنگين شده که در صورت عدم چاره متاسفانه رقم بدھی: وی گفت

 کار که مستقيم و غيرمستقيم در این صنعت  ھزار نيروی900توليدکننده مجبور به تعطيلی خواھند بود و بيش از 
  .مشغول به کار ھستند، در معرض بيکاری قرار دارند

دليل عدم پرداخت به موقع مطالبات، صنعتگران دچار مشکالت بسياری  به: وي در توضيح این مطلب اظھارداشت
  .طوری که بين اعضا دعوای حقوقی در جریان است اند به شده

از زمانی که وزارت نيرو نتوانست :داند و معتقد است  ھا می را از زمان تثبيت قيمتپارسا سرآغاز مشکل 
ھای خود را بپردازد، صنعت برق آھسته آھسته درگير بحران شد كه این جریان متاسفانه کماکان ادامه  بدھی
  .دارد

ھا از ما بيش  ات بانکرقم مطالب: وي در پاسخ به این سوال که سيستم بانکی چقدر از شما طلبکار است؟ گفت
  .ھزار ميليارد تومان است6از 

. ھا در حال مذاکره ھستيم تا بدھی ما را استمھال کنند با برخی از بانک:اين فعال بخش خصوصي تصريح كرد
  .اند ھا برای وصول مطالباتشان دست به اقدامات حقوقی و قضایی زده برخی بانک

ترین مشتریان ما  وزارت نفت و نيرو عمده:  توليدات ما دولت است،افزود درصد از99پارسا با بيان اينكه خریدار 
این مشکل سبب شده . خورد شود، تعادل ما بر ھم می خرند و پولی پرداخت نمی ھستند اما وقتی کاال را می

ا در ایم خطوط توليد را کامل تعطيل نکنيم ام ھرچند سعی کرده.بازار صادراتی ما نيز در معرض خطر قرار گيرد
ریزی  ای برای صادرات به پاکستان طرح مثال در شرکت آونگان برنامه. ایم برخی واحدھا با اعتراضات کارگران مواجه

  .شده بود اما این شرکت ھر روز شاھد اعتراضات کارگران است و دچار رکود شده است
 صادرات ما را در معرض خطر جدی تداوم این روند بدون تردید: مدیره سندیکای صنعت برق تاکيد کرد رئيس ھيات 

 تا دو ميليارد دالر قرارداد صادراتی دارد، اما اگر وضعيت به ھمين منوال ادامه 5/1صنعت برق حدود . دھد قرار می
  .دھيم توانيم از پس تعھداتمان برآیيم و بازارھای خارجی را نيز از دست می یابد نمی

اما آیا دولت برای . صادرات خدمات فنی و مھندسی را داراستاین در حالی است که صنعت برق بيشترین سھم 
  حل این مشکل تدبيری اندیشيده است؟

  واردات، بالي ديگر برجان پيمانكاران
شايد اگر در ماه تنھا دو خبر عمومي را از رسانه ھاي گروھي بخوانيم ويا بشنويم به اين امر آگاھي كامل داشته 

 در ساخت تجھيزات نيروگاھي بطور صد در صد خودكفا است بلكه بسياري از باشيم كه ايران عالوه براينكه
بازارھاي منطقه واروپايي را نيز در اختيار دارد،ھمين امر با عث گاليه سنديكاي صنعت برق ايران است كه چرا با 

  .صورت مي گيردوجودي كه به روز ترين تجھيزات نيروگاھي در كشور ساخته مي شود واردات اين كاالھا به ايران 
براساس اين گزارش،چند روز پيش شركت ھندي بي ھل اعالم كرد قصد دارد تجھيزات و امكانات مورد نياز يك 

 ميليون دالر تامين كند ،اين شركت قصد داردبه زودي اين قرارداد را با 180نيروگاه برق آبي ايران را به ارزش 
  . مقامھاي ايراني امضا كنند

  پايان پيام
  

 شد عمومی کارگران ايتاليا خواستار آزادی زندانيان سياسی در ايران دراسيونکنف
  
 

ايران، خواستار آزادی بی قيد و شرط  کنفدراسيون عمومی کارگران ايتاليا با محکوميت موارد نقض حقوق بشر در
   .عامالن مرگ ھاله سحابی و ھدی صابر شد تمامی زندانيان سياسی و نيز شناسايی و محاکمه

  
  .کنفدراسيون عمومی کارگران ايتاليا روز جمعه اطالعيه ای در این زیمنه منتشر کرد
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   مورد از مفاد حمايتی قانون کار محو شد٢٨

 مورد از مفاد حمايتی قانون کار، از جمله مرخصی تشويقی برای فوت ٢٨ : تير می نيسد 5در تاریخ رھاناسایت 
  .گر مرخصی ھا کاھش يافته استاقوام درجه يک کارگر حذف شده و موارد دي

پيش : عضو ھيات مديره کانون ھماھنگی شوراھای اسالمی کار استان تھران درباره اصالح قانون کار گفت
کار اما ما ھر چه نگاه کرديم جز  اند اصالحيه قانون نويسی از وزارت کار به ما رسيده است که اسم آن را گذاشته

  . ديمتنگ شدن عرصه برکارگران چيزی ندي
در گزارشی از ايلنا، خبرگزاری کار ايران، وی با تاکيد بر اينکه فلسفه وجودی قانون کار حمايت از نيروی کار است، 

 و به عبارت بھتر تمامی   بند از مفاد قانونی تغييرداده٢٨دراصالحيه ای که وزارت کار نوشته است : تصريح کرد
  .ت مورد قطع شده اس٢٨مزايای کارگران در اين 

علی اکبرعيوضي، با بيان اينکه نقطه نظرات شوراھای اسالمی کار به وزارت کار ، کميسيون اجتماعی و 
از ھمه دلسوزان و فعاالن کارگری و نمايندگان مجلس می : کميسيون صنايع مجلس ارسال خواھد شد، گفت

  .ر نشودخواھيم که مانع تضييع حقوق کارگران شده وکاری کنند تا قانون کار خدشه دا
آقايانی که پيش نويس اصالحيه قانون کار را : نماينده پيشين کارگران در شورای عالی حفاظت فنی تصريح کرد

  .اند با چه تفکری آن را نگاشتندمگر نه اين است که قانون کار قانونی حمايتی است نوشته
 روزکاھش پيدا کرده است، ٢٠ در پيش نويس اصالحيه قانون کار مرخصی کارگران کم شده و به: عيوضی گفت

تشکالت کارگری در اخراج کارگران ھيچ کاره شده اند، مرخصی تشويقی برای فوت اقوام درجه يک کارگر حذف 
  .  درصدی مزد کارگران در نوبت کاری و شيفت کاری حذف شده است۴٠شده و افزايش 

د دفاع نکنيد در آينده نزديک تمامی قانون کار اگر از حقوق صنفی خو: اين مقام کارگری با ھشدار به کارگران گفت
   .به مسلخ خواھد رفت

 
 

  پرداخت یارانه نقدی متوقف می شود
 

 
سخنگوی کميسيون انرژی مجلس روز دوشبنه خبر داد، پرداخت :  تير می نویسد6 درتاریخ اخبار روزسایت 

ژژی در اختيار شھروندان قرار خواھد یارانه ھای نقدی از مرداد ماه متوقف خواھد شد و به جای آن کارت ان
                      .گرفت

کارت ھای انرژی با ھدف رفع مشکالت مردم در پرداخت : یه گزارش شبکه خبر سيدعماد حسينی گفت
   .قبوض آب، گاز و برق در ميان مردم از اول شھریور توزیع می شود
که طرح استفاده از کارت ھای انرژی از شھریور سخنگوی کميسيون انرژی مجلس شورای اسالمی با بيان این

جایگزین شدن کارت ھای انرژی به جای یارانه نقدی از تورم موجود : در کشور اجرا خواھد شد، اظھار داشت
   .در کشور جلوگيری خواھد کرد و اجرای این طرح موجب مدیریت مصرف انرژی توسط مردم نيز خواھد شد

ین طرح رفع مشکل مردم در پرداخت قبوض است و خانواده ھایی که بتوانند ھدف از اجرای ا: وی تصریح کرد
مصرف خود را مدیریت کنند سود خواھند برد و مازاد یارانه ھای خود را پس از زمانی که دولت معين می کند 

   .برداشت خواھند کرد
نگی در پمپ ھای بنزین براساس این طرح کارت ھای انرژی عالوه بر آب، برق و گاز خا: حسينی اظھار داشت

نيز کاربرد داشته و با تجھيز پمپ ھای بنزین به این سامانه به ھنگام سوخت گيری مبلغ مورد نظر از کارت 
   .انرژی فرد کم خواھد شد

اجرای این طرح ھرچند ممکن است از لحاظ تورم و ورود : در ادامه ی گزارش شبکه ی خبر آمده است
برای " آب، برق و گاز"د اما مشکالت دیگری از جمله وضعيت پرداخت قبوض نقدینگی به بازار جلوگيری کن

آپارتمان ھا و مجتمع ھا را با مشکالت عدیده روبرو خواھد کرد به گونه ای که مدیر یک ساختمان برای 
پرداخت ھر کدام از قبوض باید کارت ھای ھمه ساکنان را جمع کند و پرداخت را انجام دھد که امکان انجام 

  .ین کار ھم به دليل اینکه ھر کارت یک مبلغی اعتبار دارد نمی توان پرداخت را انجام دادا
  

 "قوانين کاغذی"اعتراض پرستاران به چھار سال انتظار و به 
  

 سال از تصویب دو فانون در مجلس رژیم مبنی بر کاھش ساعات کاری طوالنی پرستاران و پرداخت 4با گذشت 
تعرفه گذاری خدمات " ھنوز نشانه ای از اجرا و به عمل در آمدن این قوانين که با عنوان حقوق از دست رفته آنھا،

ھمين امر موجب اعتراض پرستاران . مطرح شده اند، نيست" قانون ارتقا بھره وری نيروی بالينی"و " پرستاری
  .شده است

فوق است، پرستاران به ارسال پيامک  تير که چھارمين سالگرد تصویب دو قانون 6به گزارش شھرزاد نيوز، در روز 
  :خبرگزاری مھر متن چھار پيامک را درج کرده که عبارتند از. ھای اعتراضی درست زدند

  "" تير چھارمين سالمرگ قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری بر عموم پرستاران تسليت باد6فرا رسيدن " 
  ""پرستاران تسليت و بر وزارت بھداشت تھنيت بادچھارمين سالمرگ قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری بر "
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قانون تعرفه گذاری که دفن شد، یک قبر ھم برای قانون " در یکی از پيامکھای اعتراضی پرستاران آمده است
  ."ارتقای بھره وری آماده کنيد

ال  ھزار سال پيش پرستاری پيدا شده که در دستش کاغذ پاپيروسی تحت عنوان به دنب3جسد موميایی "
  ."کاھش ساعت کاری، ضریب و تعرفه گذاری بوده است

عدم استخدام تعداد مورد نياز پرستار برای ارائه خدمات بالينی درخور، طوالنی بودن ساعات کار، شرایط سخت 
يش با تصویب  سال پ4. سنگين کاری طی سال ھای گذشته به اعتراضات متعدد جامعه پرستاری انجاميده است

چنانچه این قوانين عملی می .  ماه آن را به اجرا بگذارد4، دولت وعده داده بود ظرف س مجلدو قانون فوق در
  . ميليون تومان افزایش می داد3 تا 1.5د پرستارا را به مشد، حقوق و پرداخت مزایای عقب مانده ، در آ

  

  استفاده از سموم منسوخ و سرطان زا در کشاورزی

استفاده بی رويه از سموم منسوخ شده و ارزان قيمت :  تير امده است 6در  مھردولتی خبرگزاری به نوشته 
در يک سوم باغھای کشور و مزارع کشاورزی کرمان عالوه بر به خطر انداختن منابع طبيعی احتمال بروز 

  .سرطان معده را افزايش داده است
ر استاندارد طی سالھای اخير به به گزارش خبرنگار مھر، استفاده بی رويه از سموم کشاورزی استاندارد و غي

يکی از مھمترين دغدغه ھای بھداشتی و کشاورزی استان کرمان تبديل شده است و اين درحالی است که 
يک سوم باغھای کشور در اين استان وجود دارد و سھم بااليی در تامين محصوالت کشاورزی به خصوص 

  .جاليزی بازارھای مصرف کشور برعھده دارد
يش يکی از مھمترين شاخصه ھای محصوالت کشاورزی کرمان ارگانيک بودن اين محصوالت بود اما تا چندی پ

عدم نظارت دقيق و عدم وجود سيستم نظارتی در راستای فروش سم به کشاورزان موجب استفاده بی رويه 
  .از سم شده است

د با محدوديتھايی مواجه شدند اما ھر چند با حذف يارانه ھا بر روی کود و سم کشاورزان برای تامين اين موا
متاسفانه دالالن با وارد کردن سموم غير استاندارد چينی به بازار سياه و فروش آنھا با قيمت بسيار اندک به 

  .کشاورزان زمينه را برای افزايش استفاده از سموم مھيا کرده اند
 سمھا شده اند و از سوی ديگر نيز استفاده بی رويه از سمھا موجب مقاوم شدن گياھان و آفات در مقابل

منابع طبيعی ھمچون آب و خاک نيز در معرض آلودگی قرار گرفته اند و اين مسئله در حالی است که شاھد 
  .کاھش منابع طبيعی نيز در منطقه به خصوص کاھش شديد منابع آبی نيز ھستيم

 
  کرمان در صد بيشترين استفاده کنندگان از سم

 
ن بيشترين موارد استفاده از سموم کشاورزی در استان کرمان روی می دھد و ھمين طبق آمار ھم اکنو

مسئله موجب کاھش اثر بخشی سموم نيز شده است که به ھمين دليل کشاورزان به سموم قوی تر و در 
عين حال غير استاندارد روی آورده اند که با ماندگاری باال موجب می شوند وقتی محصول به دست مصرف 

  .ه برسد ھمچنان آلوده به سم باشدکنند
ت و اندوسولفان در مزارع .د.اين روند درحالی ادامه داد که عمال استفاده از سموم منسوخ شده ای ھمچون د

  .کشاورزی متداول شده است
با توجه به اثرات : مديرحفاظت نباتات سازمان جھاد کشاورزی در اين خصوص در گفتگو با مھر اظھارداشت

  . سموم به ويژه اندوسولفان واردات، توزيع و توصيه و مصرف اين سم ممنوع استمخرب اين
طبق دستور العملی که سازمان حفظ نباتات داده است استفاده از اين سم عمال از : ناصر طاھری افزود

  .ابتدای مھر ماه سال گذشته پيگرد قانونی دارد
مختلف يا نام کشورھای مختلف در بازار سم تخلف مشاھده اين سم با نام کارخانه ھای : وی ادامه داد

  .محسوب می شود
 

  سموم به صورت قاچاق وارد کشور می شوند
 

ورود اين سم به کشور از مجاری غير قانونی و قاچاق انجام می شود و بعضا اين : اين مسئول ھشدار داد
  .سم تقلبی است و از سوی مراجع قضايی به شدت پيگيری می شود

بايد در راستای استفاده از سموم در بين :  سازمان حفظ نباتات کشور نيز به مھر در اين خصوص گفتنماينده
  .کشاورزان فرھنگ سازی الزم صورت گيرد اين کار به صورت علمی انجام شود

طبق بررسی صورت گرفته استفاده از سموم در باغھای کرمان از ساير استانھا بيشتر : محمد عصار افزود
  .نياز به بررسی دارداست و 

 
   لزوم برنامه ريزی برای کنترل فروش سموم در بازار

 
در اين ميان استاندار کرمان نيز که با حساسيت اين مسئله را طی ماھھای اخير پيگيری می کند در کارگروه 

ھای سالمت استان کرمان که عصر يکشنبه برگزار شد نسبت به استفاده بی رويه از سموم در مزارع و باغ
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کشاورزی استان کرمان ھشدار دارد و خواستار برنامه ريزی توسط مسئوالن بخش کشاورزی برای کنترل روند 
  .کنونی شد

  .بايد به گونه ای کشاورزان را با مضررات استفاده از اين سموم آشنا کرد: اسماعيل نجار ادامه داد
ند حتما از ادامه مصرف آنھا در مزارع خودداری وی تاکيد کرد که اگر کشاورزان با مضرات اين سموم آشنا شو

  .خواھند کرد و در اين راستا کارشناسان کشاورزی بايد فعال شوند
استفاده بی رويه از سموم کشاورزی عوارض بھداشتی گسترده : نماينده عالی دولت در استان کرمان افزود

ه ھمين دليل است که دنيا به سمت توليد ای از جمله سرطانھا به خصوص سرطان معده را به ھمراه دارد و ب
محصوالت ارگانيک حرکت می کند و در اين راستا بايد حتی جامعه مصرف کننده را در خصوص عوارض اين 
سموم آشنا کرد و در اين خصوص رسانه ھا بايد مردم را با عوارض استفاده از محصوالتی که سم در آنھا 

  .باقيمانده است آشنا کنند
بايد از مبداء فروش محصوالت در سم : ديشی مسئوالن را در اين زمينه ضروری دانست و گفتوی چاره ان

  .فروشی ھا اقدامات الزم صورت گيرد و سم بدون نسخه الزم به کشاورزان فروخته نشود
يکی از مھمترين مصرف کنندگان سم در استان کرمان پسته کاران به خصوص در دشت رفسنجان و انار 

: ون بھداشتی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان در اين خصوص در کارگروه سالمت کرمان گفتھستند، معا
يکی از مشکالت ھم اکنون عدم وجود سيستم مشخص برای فروش سم است و برای مقابله با اين مسئله 

  .بايد ضمانت اجرايی الزم داده شود
بيکار ھستند می توان با برنامه ريزی از وجود در حاليکه بسياری از گياه پزشکان : رضا علی سلطانخواه افزود

  .اين افراد برای کنترل استفاده از سم استفاده کرد
 

  خشکسالی موجب افزايش آفات کشاورزی شده است
 

طرحی با نام برچسب سبز سال گذشته در رفسنجان اجرا شد و کشاورزان در ازای توليد : اين مسئول گفت
 درصد بيشتر از قيمت بازار استفاده کنند که بايد مورد 30ند محصول را تا محصول ارگانيک و سالم می توانست

  .حمايت قرار گيرد
وی خشکسالي، کاھش کيفيت آب و کاھش اثر دھی سموم را از داليل عمده استفاده بی رويه سم در 

   .باغھای پسته و مزارع کشاورزی عنوان کرد
 

   سم با ھر کيفيتی به کشاورز عرضه می شود
 
کنترل بر عرضه سموم در بازار صورت : س جھاد کشاورزی کرمان نيز در خصوص استفاده از سموم گفترئي

  .نمی گيرد و ايجاد زمينه برای نظارت دقيق بر اين مسئله بسيار ضروری است
ھم اکنون ھر نوع سم با ھر کيفيتی در مراکز عرضه سم در اختيار کشاورزان قرار : عباس مواليی ادامه داد

  .گيرد که بايد اين مبادی را کنترل کردمی 
  .وی فروش با نسخه سم در کرمان را ضروری دانست و خواستار ھمکاری در اين خصوص شد

روند :  ھزار ھکتار باغ پسته در اين شھرستان به مھر گفت30مدير جھاد کشاورزی انار با اشاره به وجود 
  .ستاستفاده از سموم در مزارع کشاورزی نگران کننده ا

شھرستان انار يکی از قطبھای توليد پسته استان کرمان محسوب می شود و : محمد گرجی اظھارداشت
  .بخش زيادی از توليد پسته کشور در اين شھرستان انجام می شود

 ھزار ھکتار باغ پسته در دشتھای اين شھرستان وجود دارد و ھشت ھزار نفر در اين 30ھم اکنون : وی افزود
  .شت اين محصول اشتغال دارندباغھا به ک

ھم اکنون استفاده بيش از حد مجاز از سموم در : وی در خصوص وضعيت استفاده از سموم در باغھای گفت
  .کشاورزی انجام می شود

کم اثر بودن سموم موجب شده است استفاده از سم در مزارع افزايش يابد که اين امر به : گرجی ادامه داد
   .ن بخش تبديل شده استيکی از مشکالت در اي

  
 تکميل توطئه حذف یاران ھا؛ یارانه نقدی تا دو ماه دیگر قطع می شود

 
دولت قصد دارد پس : سخنگوي كميسيون انرژي مجلس گفت:  تير می نویسد6 در تاریخ فارس دولتیخبرگزاری 

انرژي مجلس شوراي  نسيدعماد حسيني سخنگوي كميسيو .رمضان كارت انرژي را بين مردم توزيع كنند از ماه
نمايندگان دولت در آخرين جلسه : داشت اسالمي با اشاره به جايگزيني كارت انرژي به جاي يارانه نقدي اظھار

اعالم كردند كه دولت قصد دارد، پس از ماه رمضان كارت انرژي را  ھا كميسيون انرژي با سازمان ھدفمندي يارانه
 .كنند بين مردم توزيع
قرار است شكل اجرايي به خود بگيرد،  ھاي انرژي پيشنھاد دولت بود و اكنون ه جايگزيني كارتوي با بيان اينك

ھا عالوه بر  دھند كه با اين كارت ھاي انرژي مي خود را به كارت ھا جاي با اين اقدام پرداخت نقدي يارانه: گفت
 .كرد توان از آن استفاده  نيز ميھاي بنزين ھاي آب، برق و گاز را پرداخت كرد، در پمپ قبض توان اينكه مي

رفع مشكل مردم در پرداخت  ھدف از اجراي اين طرح: اين عضو كميسيون انرژي مجلس ھمچنين يادآور شد
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ھاي خود  كند، از كارت پس از زماني كه دولت معين مي ھاي خود را توانند مازاد يارانه ھا مي قبوض است و خانواده
   .برداشت كنند

 
 

   درصدی آب بھا30 تا 25 احتمال افزايش

 ھزار کنتور مشترک تفکيک شده 62مھدی ثمره ھاشمی با بيان اينکه پارسال :  تير می نویسد 6در  شبکه خبر
متقاضيان جداسازی کنتور آب می توانند با مراجعه به امور مشترکين درخواست دھند و در صورت : است، افزود

  .امکان تفکيک، به سرعت انجام می شود
 پيمانکار به شرکت آب و فاضالب مراجعه و اعالم کردند امکان قرائت از راه دور و تفکيک 15تاکنون : افزودوی 

کنتورھای مشترکی که موتور آب گرم يا شوفاژخانه دارند، وجود دارد که در حال بررسی ھستيم و در صورت تاييد 
امور مشترکين کمک کنند اما در حال حاضر چنين و بررسی اقتصادي، اين پيمانکاران می توانند در اين زمينه به 

  .شرايطی فراھم نيست
اين کارت به صورت آزمايشی در تھران توزيع شده است و مثال : ثمره ھاشمی در مورد سامانه آب کارتی نيز گفت

 ھزار تومانی دريافت می کند و بر اساس آن آب مصرف می کند و 5مشترک برای کنترل مصرف خود کارت شارژ 
  .زمانی که شارژ کارت تمام شود ، امکان مصرف از آب وجود نخواھد داشت

  .متقاضيان می توانند برای دريافت آن به امور مشترکين مراجعه کنند: وی افزود
 درصد قيمت آب در امسال به وزارت نيرو خبر 30 تا 25مديرعامل شرکت آب و فاضالب کشور از پيشنھاد افزايش 

  .وع بايد در کارگروه طرح تحول اقتصادی مطرح شود و در صورت تاييد قيمت آب افزايش يابداين موض: داد و گفت
ثمره ھاشمی با اشاره به اينکه قيمت تمام شده آب با سه گزينه به کارگروه طرح تحول اقتصادی ارسال شده 

ع بندی آن به کارگروه اين کارگروه نيز طرح پيشنھادی را به سازمان حسابرسی ارسال کرده و جم: است، افزود
  .طرح تحول اقتصادی ارسال شده اما ھنوز قيمت تمام شده آب در اين کارگروه تصويب نشده است

شرکت آب و فاضالب کشور نيز منتظر نظر کارگروه طرح تحول اقتصادی و ابالغ قيمت تمام شده آب : وی تاکيد کرد
  .است

رانه آب بر مبنای قيمت ھای جديد حذف شده و قرار است در  درصد يا30 تا 25در حال حاضر : ثمره ھاشمی گفت
  . سال آينده به قيمت تمام شده برسد4

قيمت تمام شده براساس دفاتر، طرح ھای آبرسانی اجرا شده : وی درباره سه گزينه پيشنھادی وزارت نيرو افزود
 ھزار نفر و محاسبه قيمت 100  يا50 سال اخير با محاسبه ھزينه آبرسانی به يک شھر فرضی با جمعيت 10در 

  .روز در استفاده از تاسيسات جديد؛ مدل ھای پيشنھادی اين شرکت به کارگروه طرح تحول اقتصادی است
 50حدود : مديرعامل شرکت آب و فاضالب کشور ھمچنين درباره درآمد فروش آب بعد از ھدفمندی يارانه ھا گفت

  .ده استدرصد واريزی به خزانه به ما برگردانده نش
ھمه اين شرکت ھا زيان ده ھستند اما بعد از ھدفمندی : ثمره ھاشمی در مورد شرکت ھای آب و فاضالب افزود

يارانه ھا وضع شرکت ھا بھبود يافته و با محاسبه و دريافت قيمت تمام شده آب در پايان پنج سال ، وضع اين 
   .شرکتھا نيز بھتر خواھد شد

  

   اند اران گيالن و مازندران باد كردهھايی كه روی دست چايك چاي

ھای گيالن و مازندران  در حالی كه كار برداشت دوم برگ سبز چای در استان:  تير می نویسد 6 در آفتابسایت 
ھای چای  در چند روز اخير آغاز شده و معاون بھبود توليدات سازمان چای كشور خبر از آمادگی كارخانه

يافت برگ سبز چای از چايكاران داده، اما نگرانی از به فروش نرفتن چای خشك كنی اين دو استان برای در خشك
ای كه  دارھا شدت يافته است ؛ به گونه و برگ سبز چای ھمچون سنوات گذشته در بين چايكاران و كارخانه

ال تبديل آن بسياری از چايكاران در سال جاري، باغات چای را بدون توليد برگ چای به حال خود رھا كرده يا در ح
   .به باغات و مزارع ديگر ھستند

  
ھای چای  سال گذشته با احيای سازمان چای كشور و خريد برگ سبز چای و چای خشك از چايكاران و كارخانه

توجھی به اين صنعت تجربه كردند، اما گويی اين  ھا ضرر و بي  اين دو صنف سال خوبی را پس از سال كني، خشك
رغم مكلف بودن كارخانجات به  از اين دو قشر تنھا يك سال بيشتر دوام نياورد، چراكه به اقدام دولت در حمايت 

به . ای ندارد ھا مشتري  چای خشك انبار شده در اين كارخانه خريد برگ سبز چای از چايكاران در سال جاري،
   .داران امسال تمايلی به خريد برگ سبز چای از چايكاران ندارند ھمين خاطر كارخانه

  
   رھا شدن مزارع چای

  
كه به دليل نداشتن  ھای چای استان گيالن كه خود نيز مزرعه چای دارد، با بيان اين مديرعامل يكی از كارخانه
اش را به حال خود رھا كرده و اين مزرعه اكنون به علفزار و مزرعه تمشك خودرو تبديل  صرفه اقتصادي، مزرعه
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 چين اول كه از اوايل ارديبھشت تا اواسط خرداد بود موفق به خريد برگ امسال در: گفت» جم جام«شده است به 
اكنون در انبارھای ما بدون مشتری مانده  سبز چای از چايكاران و تبديل آن به چای خشك شديم، اما اين چای ھم

ه خريد در چين دوم ھم كه برداشت آن آغاز شده است، اقدام ب: قلی افزود بھمن امام.و به فروش نرفته است
 مطمئنا  ھای سوم و چھارم كه اواسط مرداد و اوايل مھر خواھد بود، برگ چای از چايكاران خواھيم كرد، اما در چين

به دليل فروش نرفتن چای خشك خودمان، توان خريد از چايكاران را نخواھيم داشت و احتماال چای آنھا نيز روی 
   .ددستشان باقی خواھد ماند و بشدت متضرر خواھند ش

  
ھای بعدی در حالی است كه چايكاران در سال جاری و بابت فروش  اين نگرانی از عدم فروش برگ سبز در چين

 تومان 600ھر چند ھمان نرخ . اند محصول چين اولشان در نيمه ارديبھشت، ھنوز ھيچ پولی از دولت دريافت نكرده
 نيز در صورت پرداخت برای كشاورزان به 2درجه  تومان برای خريد چای 320برای خريد تضمينی چای درجه يك و 

   .دھد ھا و زحمت آنھا را ھم نمي صرفه نيست و كفاف ھزينه
  

با احيای : اين عضو سازمان چای كشور به مقايسه وضعيت چای در سال گذشته و امسال پرداخت و گفت
 صنعت  ای حمايت از كشاورز، اقدامات بسيار خوبی از طرف اين سازمان در راست سازمان چای در سال گذشته،

دار در ازای توليد   كيلو حواله واردات به كارخانه2چای و توليد داخلی صورت گرفت كه يكی از اين اقدامات تحويل 
كردند،  از طرفی تجار كه پيش از اين مستقيم از دولت حواله واردات دريافت مي. يك كيلو توليد چای خشك بود
اين اقدام . ھا از كارخانجات و آن ھم به شرط خريد توليد داخلی از آنھا شدند  حوالهتشويق و مكلف به دريافت اين

دار و ھم فروش چای خشك توليدی اين كارخانجات  ھم باعث خريد برگ سبز چای از كشاورز توسط كارخانه
ی شركت طرف در سال جار: وی افزود. شد كه اين ھم به نفع كشاورز، ھم كارخانجات و ھم توليد داخلی بود مي

ھا و  كرد عمال كنار كشيد و امسال برخی شركت قرارداد دولت كه اقدام به خريد چای و دريافت حواله از ما مي
خواھند و برخالف سال گذشته  ولی چای خشك ما را نمي. آيند تجار تنھا به قصد دريافت حواله به سراغ ما مي

   .نداردھيچ اجبار و توجه و نظارتی برای اين معامله وجود 
  

   انبارسازی چای
  

قلي، تجار ھم دليل موجھی برای نخريدن چای خشك كارخانجات دارند، چراكه دولت در انبارھای  به گفته امام
ھای گذشته است با كيلويی  خود را امسال به روی آنھا گشوده و چای خشك انبار شده خود را كه مربوط به سال

 5 تومانی را از دولت دريافت كنند تا چای 200طبيعی است كه آنھا چای كند و   تومان به خريداران عرضه مي200
اين تجار چای خشك ارزان قيمت و بعضا تاريخ مصرف : دار خاطرنشان كرد اين كارخانه.دار ھزار تومانی را از كارخانه

كنند و با ورود اين  گذشته را از دولت خريداری و آن را با چای خارجي، مخلوط و روانه بازار داخلی يا خارجی مي
   .ماند نوع چای به بازار، عمال بازار اشباع شده و جايی برای عرضه و فروش محصول ما نمي

  
جاری اقدام به تخريب مزرعه چای خود و تبديل آن به باغ صنوبر كرده  سرايی كه در سال يكی از چايكاران صومعه

 به دليل حضور بخش خصوصی در اين بخش و ھای اخير در سال: گفت» جم جام«است نيز در اين خصوص به 
رويه چای و اشباع بازار از سوی ديگر، اين زراعت  تعيين نرخ پايين خريد برگ سبز چای از يك سو و واردات بي

كرد و عمال متحمل ضرر و زيان  تنھا سودی برای ما نداشت كه ھزينه و زحمت آن روی دوشمان سنگينی مي نه
ھای اخير به باغات كيوی   درصد از باغات چای گيالن و مازندران در سال40تبديل .بوديمھا شده  زيادی در اين سال

ھای اين چايكار، ھرچند اين تخريب  و ديگر محصوالت يا تخريب آنھا به قصد ويالسازي، گواه و تاييدی است بر گفته
ھمچنان وجود دارد و با وضعيت قلي، در پنج شش سال گذشته روند كندتری داشته؛ اما  ھا به گفته امام و تبديل

   .سال جاری شايد دوباره شدت گيرد
  

  شود وضعيت درياچه اروميه روز به روز بدتر مي

اى درياچه اروميه با  ھماھنگ کننده دبيرخانه شوراى منطقه:  آمده است 90 تير 6 در تاریخ ايرنبه نوشته سایت 
 وضعيت درياچه  به دليل افزايش تبخير آب،: شود، گفت تر مي که تا يک ماه آينده وضعيت درياچه وخيم اشاره به اين

  .شود اروميه روز به روز بدتر مي
که فصل  با توجه به اين: وگو با فارس، با اشاره به افزايش سطح آب درياچه اروميه، گفت حجت جبارى در گفت

  .تبخير آب است، از اين پس شاھد کاھش سطح آب درياچه ھستيم
ون راھکارى براى جلوگيرى از تبخير آب نداشتيم، چون امرى طبيعى است؛ در برنامه مديريت تاکن: وى افزود

  .درياچه اروميه نيز راھى براى اين مشکل در نظر گرفته نشده است
وقتى که آب کم : ھاى مختلف براى نجات درياچه اروميه، گفت ھاى جارى در حوزه وى درباره امکان استفاده از آب

  .ى کاھش يافته آبى وجود ندارد که سرريز آن روانه درياچه اروميه شوداست و بارندگ
با شرايط فعلي، آب موجود نيز براى : اى درياچه اروميه تصريح کرد کننده دبيرخانه شوراى منطقه ھماھنگ

  .توان خشکسالى درياچه اروميه را جبران کرد شود، بنابراين نمي کشاورزى و ساير مصارف برداشت مي
  .شود گيرى نمي شود به طور دقيق اندازه البته در حال حاضر ميزان آبى که وارد درياچه مي: ى بيان کردجبار

يکى از : شود، اظھار داشت ھا وارد درياچه اروميه مي گيرى ميزان دقيق آبى که از ساير حوزه وى درباره اندازه



 33

  .ھاى ھيدرومترى است ه دستگاهھاى اجرايى که قرار است در آينده نزديک اجرايى شود تھي پروژه
که سازمان محيط زيست متولى اين مسئله  اى درياچه اروميه با بيان اين کننده دبيرخانه شوراى منطقه ھماھنگ

که  کنند و پارامترھاى ھيدرولوژى و اين گيرى مي شود را اندازه ھا آبى که وارد درياچه مي اين دستگاه: است، گفت
  .کنند شود را مشخص مي  اروميه ميچه ميزان آب وارد درياچه

  ھاى ھيدرومترى ھنوز خريدارى نشده است دستگاه*
ھا ھنوز خريدارى نشده و در  اين دستگاه: اى درياچه اروميه تصريح کرد ھماھنگ کننده دبيرخانه شوراى منطقه

  .شود گيرى مي ازهھا اگر نصب شود ميزان آب ورودى به درياچه اند اين دستگاه. انتظار تأمين اعتبار است
  .شود گردد وضعيت بدتر مي که تا يک ماه آينده آب درياچه کم کم تبخير مي با توجه به اين: وى اعالم کرد

وارد فاز : ھا به درياچه اروميه کمتر شده است، بيان کرد که ورودى آب از سوى رودخانه جبارى با اشاره به اين
  .زان تبخير آب افزايش يافته استايم؛ مي کاھش تراز آب درياچه اروميه شده

درياچه اروميه زياد است و ھمين امر تراز آبى را نيز کاھش ) تبخير(ميزان ورودى آب و ميزان خروجى آب: وى گفت
  .داده است

  مترى آب درياچه اروميه در سال جارى  سانتي40بينى کاھش  پيش*
 40 تا 30امسال نسبت به سال گذشته : صريح کرداى درياچه اروميه ت ھماھنگ کننده دبيرخانه شوراى منطقه

  .يابد متر سطح آب درياچه اروميه کاھش مي سانتي
ھمچنان در انتظار تأمين اعتبارات ھستيم تا شرايط را کمى بھتر کنيم؛ درياچه اروميه با اين گونه : وى گفت

تر اجرايى شود تا بلکه شاھد بھبود ھا زود ھاى افزايش يابد و پروژه بايد ميزان بارش. شود اقدامات احيا نمي
  .وضعيت درياچه باشيم

  ھاى وحشتناک؛ راه نجات کم آبى درياچه اروميه سيل*
 سال درياچه اروميه به 2که يکباره در عرض  اين: اى درياچه اروميه گفت ھماھنگ کننده دبيرخانه شوراى منطقه

شيد تا درياچه به اين روز دچار شد؛ بدون شک  سال طول ک15 تا 10. پذير نيست حالت طبيعى برگردد امکان
  .شود درياچه را به حالت طبيعى آن بازگرداند يکباره نمي. برد بھبود شرايط نيز زمان مي

  .ھاى پيش در درياچه اروميه در حال حاضر نمود پيدا کرده است اثرات خشکسالى سال: جبارى تصريح کرد
ھاى وحشتناکى اتفاق  ھا زياد و سيل که بارندگي مگر اين: ى گفتوى درباره نجات درياچه اروميه از خشکسال

بيافتد تا آب کافى وارد درياچه اروميه شود که به نظر من با توجه به شرايط اقليمى بعيد است چنين اتفاقى رخ 
  .دھد

بيارى براى بھبود وضعيت درياچه اروميه بايد توسعه اراضى کشاورزى متوقف، راندمان آ: جبارى تأکيد کرد
  .کشاورزى بھبود يابد، ھمچنين سدسازى متوقف شود تا بلکه کم کم شرايط بھتر شود

  

 ایرانيت مازندران، نساجی شيراز، دور راه مخابرات ھای کارخانه کارگران اعتراضات
  ری شھر

 
اسالمی به کارگر کارخانه مخابرات راه دور شيراز، روز یکشنبه با حضور در تھران و تجمع در برابر مجلس  ٣۵٠

حق و حقوق “کارگران در تجمع خود شعارھایی چون . ماه حقوق اعتراض کردند ٢۴ شرایط خود و عدم دریافت
وگو با  یکی از کارگران در گفت. سردادند” زندگی، معيشت، حق مسلم ماست“، ”کارگر پرداخت باید گردد

با مصوبه  ٨٨ اردیبھشت ١۵ از تاریخ“: ای کارگران گفت خبرگزاری دولتی مھر با اشاره به مشکل خدمات بيمه
دولت کارخانه تحت پوشش ھيات حمایت از صنایع قرار گرفت، اما تاکنون حق بيمه ما توسط دولت به تامين 

حل . ”کند ای، رفاھی و تامين اجتماعی امتناع می اجتماعی پرداخت نشده و تامين اجتماعی از ارائه خدمات بيمه
ماه، مانند ھزاران  ٢۶ نژاد بود که بعد از دور جزو مصوبات استانی دولت احمدیمشکل کارگران مخابرات راه 

ھای دروغين مطاعی برای عرضه به  ی دیگر تاکنون به اجرا درنيامده است و مقامات دولتی جز وعده مصوبه
  .اند کارگران نداشته

کارگران . انداری مازندران تجمع کردندکارگران کارخانه نساجی مازندران نيز در این ھفته، بار دیگر در برابر است
در تجمع ھفته گذشته کارگران، معاون استاندار به کارگران قول . اند ماه حقوق دریافت نکرده ١٣ نساجی نيز

  .شان پوچ و توخالی بود ھای گی داده بود، اما این وعده نيز مانند دیگر وعده رسيده
ای در  ی خامنه ی گذشته استاندار مازندران و نماینده رگران، ھفتهبه گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا و به نقل از کا

ھا خواستند تا در برابر  گی به مشکالت کارگران، وقيحانه از آن استان، دیداری از کارخانه داشتند و به جای رسيده
امروز از این در حالی است که مقامات حکومتی . شان، صبر پيشه کنند ھای این ظلم آشکار و گرسنگی خانواده

  .باشند گی برخوردار می ترین زنده مجلل
کارگر کارخانه ایرانيت شھر ری نيز از جمله کارگرانی بودند که ھفته گذشته با تجمع در برابر فرمانداری شھر  ٣٠٠

  .شان اعتراض کردند ری به احتمال تعطيلی کارخانه و بيکارشدن
  

  دانست طبيعی را نکارگرا دستمزدھای پرداخت عدم اھواز شھرداری معاون
  

پور  شھرداری اھواز در برابر استانداری خوزستان، عالی ۴ در پی تجمع اعتراضی کارگران فضای سبز منطقه
سرپرست معاونت خدمات شھری شھرداری اھواز در مصاحبه با خبرگزاری دولتی فارس، عدم پرداخت 
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وم است که مقداری از مطالبات پيمانکار در حال حاضر مرس” : وی گفت. دستمزدھای کارگران را طبيعی دانست
  .”نزد شھرداری و مقداری از مطالبات کارگران نزد پيمانکار باقی بماند

باشد و به  براساس گزارشات منتشره، عدم پرداخت دستمزد کارگران ناشی از کمبود اعتبار شھرداری اھواز می
این در حالی . پرداخت نشده است ۴ منطقهھمين دليل از اسفندماه سال گذشته دستمزد کارگران فضای سبز 

تعداد کارگران بخش خدمات . است که مدیران شھرداری از نظر دریافت حقوق با ھيچ مشکلی روبرو نيستند
  .ھزار نفر اعالم شده است  ۴ شھری، رفت و روب و فضای سبز اھواز

  
  کشور ميانگين برابر  ٣ تا ٢ خرمشھر، در بيکاری نرخ

  
نماینده مجلس اسالمی از خرمشھر، نرخ بيکاری در خرمشھر، دو تا سه برابر نرخ آن در ” همطورزاد“ی  به گفته

ی وی در راستای کاھش نرخ بيکاری در این شھر، قرار بوده است تا پروزه کارخانه فوالد  به گفته. کشور است
سال ھنوز ۵ ا بعد ازخرمشھر که در سفر اول ھيات دولت به استان خوزستان تصویب شده بود، اجرایی شود؛ ام

  .ھيچ اقدامی در این مورد صورت نگرفته است
ميليون فراتر رفته و ھر ساله بر تعداد بيکاران   ٧ براساس برخی از اخبار، جمعيت بيکاران کشور ھم اکنون از مرز

از افزایش ی اقتصاددانان برای کنترل جمعيت بيکاران و جلوگيری  به گفته. شود به دليل رکود اقتصادی افزوده می
ھا رشد اقتصادی  بينی درصدی نياز دارد و این در حالی است که براساس پيش ١٠ آن، ایران به رشد اقتصادی

ھای اخير نيز رقمی بين یک تا صفر درصد  رشد اقتصادی ایران در سال. باشد ایران چيزی در حدود صفر درصد می
  .برآورد شده است

  
  ارانپاسد سپاه کامل ی قبضه در نفت وزارت

  
 تعاون،  ھای کار و رفاه و خانه وزیر پيشنھادی خود برای وزارت ۴ ای به مجلس، نژاد با ارسال نامه محمود احمدی

  .صنعت و معدن و تجارت، ورزش و جوانان، و نفت را معرفی کرد
نژاد،  ک احمدیآبادی سرپرست کنونی وزارت نفت و از ھمراھان نزدی ی فوق، و در حالی که در ابتدا از علی در نامه

خانه سخن به ميان آمده بود، رستم قاسمی از فرماندھان سپاه و  به عنوان وزیر پيشنھادی برای این وزارت
با طرح . عنوان وزیر پيشنھادی نفت معرفی شده است بازوی اقتصادی سپاه، به” خاتم االنبيا“فرمانده قرارگاه 

تار معرفی فتاح وزیر سابق نيرو و مدیرعامل فعلی تعاون گان مجلس خواس آبادی، نماینده ی وزارت علی شایعه
  .سپاه به عنوان وزیر نفت شده و اعالم کرده بودند که در صورت معرفی وی، سایر وزرا رای اعتماد خواھند گرفت

وزارت . گيرد طور کامل در اختيار سپاه پاسداران قرار می با معرفی رستم قاسمی برای وزارت نفت، وزارت نفت به
ھای کشور است که در طول حاکميت اسالمی، تعيين وزیر برای آن ھمواره محل  خانه ترین وزارت فت یکی از مھمن

  .مناقشه بوده است
در ليست تحریمی شورای امنيت و آمریکا قرار دارد و وزیر ” االنبيا خاتم“رستم قاسمی به عنوان فرمانده قرارگاه 

  .المللی در صنعت نفت را تقویت خواھد کرد ھای بين نفت شدن او احتمال گسترش تحریم
این قرارگاه با در اختيار . باشد ھم اکنون بزرگترین پيمانکار طرف قرارداد با وزارت نفت می” خاتم االنبيا“قرارگاه 

ھای مخصوص، از پرداخت ھر گونه عوارض گمرگی معاف بوده و ھيچ ارگانی نيز برای حسابرسی  داشتن اسکله
  . مالی وجود ندارداین کارتل بزرگ
، به عنوان بازوی اصلی اقتصادی سپاه، بخش اطالعات و سرکوب سپاه از دیگر ”خاتم االنبيا“غير از قرارگاه 

  .باشند واحدھای با اھميت سپاه پاسداران می

 
   ھزار کرماني، آب خوردن ندارند50

 : ير نوشته است ت 6در تاریخ  خبر آنالينسایت 
 ميليارد تومان ھزينه 200شاميدنی ندارند و برای پروژه ھای آب رسانی برای آنھا بايد روستای کرمان آب آ 624
  .شود

.  روستا در اين استان، دسترسی به آب آشاميدنی ندارند624يکی از مقامات محلی در استان کرمان می گويد 
 خانوار، باشنده 20باالی مقام شرکت آب و فاضالب روستايی استان کرمان، اين روستاھا دارای  به گفته قائم

  . روستا، آب آشاميدنی مھيا شده است31ھستند و از سال گذشته تاکنون تنھا برای 
 نفر، می 4روبرو ھستند که با احتساب حداقلی ھر خانواده، " تشنگی"اکنون روستائيان کرمانی با بحرانی به نام 

  . ھزار نفر، تشنه مانده اند50توان گفت در کرمان، نزديک به 
از : " ھزار کرمانی را به خاطر پديده خشکسالي، طبيعی می داند و می گويد50اکنون عليرضا عبديان تشنگی 

برنامه پيش بينی شده در برنامه چھارم توسعه برای تامين آب آشاميدنی روستائيان، عقب ھستيم و دليل اين 
  ".نظر گرفته شده در اين زمينه ھزينه شدماندگی مقابله با پديده خشکسالی بود که بيشتر اعتبارات در  عقب

 خانوار از آب آشاميدنی به 20مندی روستاھای باالی  اساس برنامه چھارم توسعه قرار بود که شاخص بھره بر 
ميانگين دسترسی روستائيان کشور به آب .  درصد است64 درصد برسد که اين ميزان در کرمان، ھم اکنون81.5

 به عنوان آخرين سال اجرای برنامه 89به بيان ديگر، قرار بوده تا پايان سال . ست درصد ا74آشاميدنی سالم، 
 روستا، 1594 روستا در اين استان، دارای آب آشاميدنی سالم شوند، ولی ھم اکنون تنھا 1807توسعه چھارم، 
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  .آب خوردن دارند
 ميليارد تومان 200بايد نزديک به اکنون معاون آبفای روستايی کرمان می گويد برای جبران اين عقب ماندگی 

اکنون اين . ھزينه ای که قبال، برای جبران خشکسالي، خرج شده و مردم، ھمچنان تشنه مانده اند. ھزينه شود
ھا در برنامه پنجم توسعه پيش   ميليارد تومان اعتبار برای اجرای اين طرح40مقام دولتی می گويد ساالنه تنھا 

  .اين اعتبارات تخصيص يابدبينی شده که اميدوار است 
عبديان ھمچنين توضيح می دھد ميزان مصرف آب روستائيان، کاھش يافته، چون ھنوز استان در بحران 

 به ميزان ھفت 89در سه ماه نخست سال جاری در مقايسه با مدت مشابه سال : "خشکسالی به سر می برد
، گزارشھای مختلفی از برداشت آب ناسالم از در روزھای اخير." درصد در آب مصرفی روستايی کاھش داريم

چشمه ھا و قناتھای قديمی توسط مردم گرما زده و تشنه استانھای کرمان و سيستان و بلوچستان منتشر 
  .شده است

 
 تھران  روز در4 نفر از كارگران ريسندگي قزوين به مدت 200تجمع اعتراضي بيش از 

و پوشينه بافت قزوين از . مه نخ , از كارگران شجاع كارخانه ھاي نازنخ  نفر200بيش از , يك فعال كارگري گفت كه 
 روز در مقابل اماكن دولتي تھران دست به تجمع اعتراضي 4به مدت , تيرماه 1 خرداد تا چھارشنبه 29روز يكشنبه 

 . زده وخواستار مطالبات وحقوق معوقه خود شدند
روز دوشنبه درمقابل مجلس , شنبه در مقابل دفتر رياست جمعورياين فعال كارگري افزود كه اين كارگران روز يك

رژيم و روز سه شنبه در مقابل سازمان رفاه تجمع اعتراضي نمودند در ھر مكان با اعتراض خود خواستار مطالبات 
  . به حق خود گرديدند

ع نموده و در اين جا نيز بر اساس ھمين گزارش اين كارگران روز چھارشنبه در مقابل سازمان تامين اجمتاعي تجم
 .خواستار حقوق معوقه و ساير مطالبات خود شدند

رئيس سازمان تامين اجمتاعي نھايتا با نوشتن نامه اي به كارگران قول حل , بر اثر پيگيري شجاعانه اين كارگران 
فت و نازنخ و مه نخ را  ميليارد تومان براي راه اندازي كارخانه ھاي پوشينه با36وفصل مطالبات كارگران و واريزي 

 داد
 تيرماه مھلت داده اند كه اين خواسته ھا عملي شود اين كارگران گفتند در 5كارگران در اين تجمع تا روز يكشنبه 

 صورت عدم حل فصل مشكالت كارگران وعدم انجام قولھاي داده شده دست به تجمعات بزرگتري خواھند زد

 

  اتژيک نفتانتقاد ايران از آزادسازی ذخاير استر

َکننده نفت شديدا  ايران از اقدام جديد کشورھای مصرف: تير آمده است 6 آلمان در – وله دويچه  به گزارش رادیو 
ھای  کننده نفت تصميم گرفتند که ذخيره در ھفته گذشته مھمترين کشورھای مصرف. ناخشنود و خشمگين است

به گفته محمدعلی خطيبي، نماينده ايران در اوپک، اين اقدام . ننداستراتژيک نفت خود را آزاد کرده و به بازار وارد ک
آمريکا و اروپا پس از آنکه در «: خطيبی گفت. گذارد تصميمی سياسی است که بر مکانيزم بازار تاثيری منفی مي

ھای   قيمتاجالس اخير اوپک برای افزايش توليد نفت اين سازمان ناکام ماندند، تمام تالش خود را به کار بردند تا
المللی انرژی دليل اقدام خود را تثبيت رونق و رشد اقتصادی در کشورھای  آژانس بين» .جھانی نفت کاھش يايد
به گفته آژانس انرژی قيمت باالی نفت خام مانعی اساسی برای حل بحران اقتصادی در . صنعتی ذکر کرده است

  .جھان است

  افزايش رسمی قيمت لبنيات

 
بعد از کش و قوس فراوان برای تغيير قيمت محصوالت لبنی :  تير آمده است 7در  مھر دولتی ری خبرگزابه نوشته 

  .ميان توليدکنندگان و دولت، باالخره افزايش قيمت رسمی شير و محصوالت لبنی تاييد شد
ه افزايش  دست ب به گزارش خبرنگار مھر، اگرچه اين اولين باری نيست که توليدکنندگان لبنيات در سالجاري،

ھای گذشته  کنند؛ اما اين افزايش قيمت با تغيير نرخی که در ھفته ھای لبنی مي قيمت محصوالت و فرآورده
اکنون در بازار مواد لبنی صورت گرفته، نتيجه  صورت داده بود، يک تفاوت دارد و آن اينکه افزايش قيمتی که ھم

ھا است در حالی که آنچه در خردادماه رخ داد، ناشی از  رخمذاکره با دولت و کارگروه کنترل بازار برای اصالح ن
  .اقدام خودسرانه برخی برندھا برای افزايش قيمت بود

در عين حال، خبرھا از دولت حاکی از آن است که کارگروه کنترل بازار با افزايش نرخ لبنيات موافقت کرده؛ اما 
ازرگانی استانھا کرده است؛ به نحوی که ھر سازمان ھای ب ميزان اين افزايش را منوط به اعمال نظر سازمان

بازرگانی در استان مربوطه، مستندات و آناليز قيمتی توليدکنندگان را دريافت کرده و مطابق با آن، درصد تغييرات 
  .نرخ را تعيين کند

سد در اين ميان ر ھا در مورد برندھای مختلف با ھم متفاوت است اما آنچه به نظر مي بر اين اساس، البته نرخ
ای است که در ماه گذشته دولت به سازمانھای بازرگانی ابالغ کرد که بر  مورد عمل قرار گرفته است، بخشنامه
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  . درصد نباشد10مبنای آن، ميانگين تغييرات قيمتی بيش از 
اکنون با  د، ھمرسي  تومان به فروش مي850ای يکی از برندھا که در گذشته  به اين ترتيب، قيمت شير غير يارانه

 تومان رسيده، اين درحالی است که قيمت خامه ساده که در گذشته از ھمين برند به نرخ 950ھا به  اصالح نرخ
  .شود  تومان عرضه مي500رسيد، ھم اکنون در بازار به نرخ   تومان به فروش مي400

ی از برندھا به صورت خودسرانه قيمت نصيب نمانده و اگرچه برخ در اين ميان، بستنی ھم از اين تغييرات نرخ بي
رسد ھمين قيمت   تومان رسانده بودند، به نظر مي700 تومان در مورد بستنی مگنوم به 400را افزايش داده و از 

  .ھا را اصالح کنند اند و قصد ندارند تا مطابق با ميزان مصوب، نرخ را تاکنون ھم حفظ کرده
 920 تومان بوده است، اکنون به 850يکی ديگر از برندھا که در گذشته ای  در عين حال، قيمت شير غير يارانه

 تومان رسيده 550 اکنون به   تومان بوده،400تومان رسيده است و خامه توليدی ھمين برند نيز که در گذشته 
  .است

تعيين شود، به دليل ھمين  البته شايد اين تنوع قيمتی در بازار محصوالت لبنی که ھم اکنون مشاھده مي
ھای استانی باشد؛ به اين معنا که محصوالت ھر شرکت لبنی که از ھر شھری وارد پايتخت شود، قيمت  قيمت

بنابراين ھمين امر سردرگمی در بازار . آن ممکن است متفاوت با قيمت ساير محصوالت در برندھای مختلف باشد
توانند تشخيص دھند کدام برند، کاال  بنابراين نميرا بوجود خواھد آورد؛ چراکه مردم قيمتھای مشخصی را ندارند و 

  .رساند را با قيمت مصوب به فروش مي
توانند مسائل  ھا نيز از محصوالت لبنی انجام خواھد شد و مردم ھم مي در اين ميان بايد توجه داشت که بازرسي

   . در ميان بگذارند124و مشکالت خود را با شماره تلفن 
  

5Hتابستان  ودكان كار با تعطيلي مدارس درافزايش ك 

رسم براین است که با از ره .نوجوانان ایرانی اوقات فراغتشان را صرف بدست آوردن لقمه اي نان می کنند
رسيدن تابستان وتعطيالت مدارس ومراکز آموزشی دانش آموزان به تفریح وبازی ،مسافرت کالس ھای ویژه ی 

اما این روزھا در ھوای گرم . رھای عقب افتاده خود در طول سال تحصيلی بپردازندتابستان بروند ویا به انجام کا
وسمی تھران تعداد زیادی از دختران وپسران نوجوان ودانش آموز به جالی تفریح واستراحت مجبور به کار کردن 

لی گفته شود کم ھرچه از بدبختی وفالکت این روزھای مردم ایران به دليل فقرو گرانی وبيکاری وبی پو.ھستند
با تعطيلی .زیرا گشتی در سطح شھر نشان می دھد که چقدر اوضاع مردم نا به سامان است. گفته شده است

مدارس به جای آنکه دانش آموزان روانه ی مسافرت استراحت و کالس ھای فرابرنامه شوند راھی خيابان ھا 
  م شان بدست بياورندشده اند تا در کنار پدر ومادر لقمه نانی برای سير کردن شک

  ورود بی رويه پسابھای آالينده به دريای خزر

 
ورود بی رويه پسابھای آالينده به دريای خزر، به معضل :  تير آمده است 7در  مھر دولتی خبرگزاری به نوشته 

اساسی شمال کشور بدل شده و کارشناسان بر لزوم اتخاذ راھکار اساسی از سوی مسئوالن و ھمکاری مردم 
  .رای نجات سواحل اين منطقه از بحران زيست محيطی تاکيد دارندب

به گزارش خبرنگار مھر، برخی پسماندھا و زباله ھايی که در حاشيه رودخانه ھا تلمبار و به وسيله جريان تبخير 
  .آب به دريا منتقل می شود سبب ايجاد نگرانی در بستر دريا خواھد شد

خزر نفتی بوده و عالوه بر اين اکنون فاضالب ھايی که وارد آبھای سطحی و بيشترين ضايعات و آلودگی دريای 
دريا می شوند بسيار روند رو به رشد و خطرناکی دارند و در اين راستا، مقرر شد از طريق وزارت نيرو و ظرف 

ات زمانی پنج سال آينده، تصفيه خانه ھای فاضالب در نواحی و شھرکھای صنعتی استانھا ايجاد تا عملي
  .پاکسازی قبل از رھاسازی شکل گيرد

راھھای پيششگيری و مقابله با آالينده ھای دريايي، اجرای طرح طبيعت گردی ساحلی و دريای تعيين مناطق 
مستعد حفاظت، تدوين برنامه مديريت يکپارچه زيست بومی و تدوين برنامه عملياتی حفاظت و بھره بردرای پايدر 

 .ر از موضوعاتی است که در حوزه دريايی بايد مورد توجه قرار گيرداز تنوع زيستی دريايی کشو
اين درحاليست که بازنگری و به روز کردن قوانين و مقرارت حوزه دريا، اصالح وقانون شکار و صيد، ساماندھی 

وظايفت دستگاھھای مرتبط، تدوين استانداردھای و دستورااللملی زيست محيطي، ساماندھی سامانه پايش 
ظه و آمايش مناطق ساحلی دريا به عنوان ضرورتھای اصلی حفاظت از محيط زيست دريايی کشور مطرح درلح
  .شد

 کيلومتر خط ساحلی و برخوردای از خليج گرگان و آشوارده بخشی مھمی از حفاظت 100گلستان با داشتن 
  .محيط زيست کشور را برعھده دارد

 
  راه اندازی ايستگاھھای پايش در خزر

 
ن محيط زيست دريايی سازمان حفاظت محيط زيست کشور از راه اندازی ايستگاھھای پااليش برای بررسی معاو

  .وضعيت محيط زيست دريايی در استانھای ساحلی خبر داد
ايستگاھھای پايش يکی از مھمترين فعاليتھايی است که در سالجاری در استانھای : محمدباقر نبوی افزود

  .ساحلی اجرا می شود
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اين ايستگاھھا تغييرات محيط را اعالم می کند و بررسی می شود که در کدام مناطق بيشتر :  اظھار داشتوی
  مشکل داريم و در

 
  .چه قسمت ھايی شرايط مطلوبتر شده است

 
باتوجه به ضرورت توسعه در کشور، محيط زيست و توسعه بايد در کنار ھم حرکت کنند تا : نبوی بيان داشت

  .ه بر استفاده مطلوب از منابع، محيط زيستی پايدار نيز داشته باشيمبتوانيم عالو
معاون محيط زيست دريايی محيط زيست کشور، فعاليتھای انسانی ناھمخوان با محيط زيست را از علت ھای 

  .تھديد حيات دريايی بيان کرد
   دريای خزر استدر حوزه دريا ھفت استان در سطح کشور درايم که سه استان در حوزه: نبوی گفت

بخشی ازفعاليت اين استان در حوزه دريا است و معاونت دريايی متولی اصلی آن است و : وی اظھار داشت
  .تاکنون سه جلسه کارشناسی داشتيم و چھارمين جلسه نيز در گلستان در حال برگزاری است

رنامه ھايی که در قانون برنامه پنجم با توجه به مباحث که با استانھای ساحلی داشتيم و مواد ب: وی عنوان کرد
  .در نظر گرفته شد درصدديم برای حفظ محيط زيست دريايی برنامه ريزی شود

مباحثی در زمينه مديريت سواحل، اکو سيستم ھايی : اين مسئول در سازمان حفاظت محيط زيست بيان داشت
  .که صدمه ديدند و آلودگيھايی دريايی بين کارشناسان بحث بررسی شد

يکی از موارد ايستگاھھای پايش است تا بتوانيم بصورت روزانه تغييراتی که در محيط اتفاق می : بوی يادآورشدن
  .افتد را در مکان و زمان رصد کنيم
ھمچنين از سواحل جنوب کشور نيز بازديدھايی داشتيم و قرار شد در بخشی : معاون محيط زيست کشور گفت
 مستقر شود و در حوزه دريای خزر نيز اميدواريم در سالجاری در ھر يک از از اين سواحل اين ايستگاھھای

  .استانھای ساحلی اين ايستگاھھا راه اندازی شود
 

  اجرای طرح فاضالب شھرھای ساحلی
 

 از سوی 88برای جلوگيری از ورود پسابھا به دريای و حفظ محيط زيست خزر، مصوبه ای در خرداد : وی افزود
ملکف شدند بخشی از وظايف را .. صوب شد و سازمانھای نظير وزارت نفت، محيط زيست، نفت و ھيئت وزيران م

 .در حوزه خزر انجام دھند
 ھزار 30 ھزار نفر را در طول دو سال و رھای بيشتر از 20وزارت نيرو ملکف شد شھرھای در حد : نبوی ياداورشد

  . کندنفر را در طول پنج سال مجھز به سيستم فاضالب بھداشتی
 

  خزر شکننده برابر آالينده
 

اين مصوبه خوبی است برای کاھش بار آلودگی دريای خزر، زيرا آالينده ای که وارد می : اين مسئول عنوان کرد
شود، خسارتھايی به بار می آورد و خزر برابر آلودگی ھا شکننده است و سعی می کنيم در حوزه سواحل اين 

  .طرح اجرا شود
محيط زيست يک سازمان حفاظنی و مديريتی و ناظر بر بخشی از فعاليتھا است و درصديم تا : وی عنوان کرد

يکسری وظايف طبيعت گردی و اکو سيستم ھايی که می تواند محل تفرج قرار گيرد به بخش خصوصی واگذار 
  .می شود و نظارت می کنيم صدمه ای وارد نشود

ادی بايد در سواحل انجام شود و ھم بحث پايداری محيط زيست بايد اعتقاد داريم ھم بحث اقتص: نبوی عنوان کرد
مورد توجه قرار گيرد و در اين زمينه به عنوان نمونه سازه ھای ھمخوان با محيط بايد بکار گرفته شود و بجای انکه 

  .خاک ريزی کنيم و دريا را خشک کنيم از سازه ھايی که الگوھای شناور دارند احداث کنيم
  . کيلومتر از نوار ساحلی خزر در استانھای شمالی ايران واقع شده است700حدود 

 
 
پرداخت حق الزحمه ، : »استفاده حداکثری از حضور روحانيون در صنعت نفت«

  استفاده از امکانات رفاھی صنعت نفت، پرداخت وام، حقوق ماھانه

 ميرمحمد صادقی در اولين ھمايش به گزارش شانا، سيد عليرضا:  تير نوشته است 7در  عصر ايرانسایت 
سراسری روسا و دبيران شوراھای اقامه نماز صنعت نفت با بيان اين که کشورھای غربی به تبعيت از شعار 

اگر ما نيز به نماز : به دنبال سالمت روحی کارکنان خود ھستند، افزود» انسان سالم، محور توسعه پايدار است«
 مشکالت اعتقاد داريم، بايد از اين مقوله معنوی برای سالمت روحی کارکنان به عنوان سپری در برابر بدی ھا و

  .صنعت نفت بھره مند شويم
رئيس ستاد اقامه نماز وزارت نفت با بيان اين که در جبھه فرھنگ غرب، ائمه جماعت به عنوان سربازان اين جنگ 

 بايد از روحانيان حمايت کرد که البته اين برای رسيدن به محيط سالم،: نابرابر، وظيفه سنگينی دارند، افزود
  .حمايت، بايد ھدفمند شود

پرداخت حق الزحمه ، استفاده از : ميرمحمد صادقی درباره نخستين ھمايش ائمه جماعات صنعت نفت گفت
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امکانات رفاھی صنعت نفت، پرداخت وام، حقوق ماھانه و دخيل بودن در مسائل فرھنگي، از جمله خواسته ھای 
   .نيون استروحا

 
6H کار  دی از محل۶خراج اشکان یزدچی از بازداشت شدگان وقایع 

 

اشکان یزدچی در پی تائيد محکوميتش از سوی دادگاه تجدید نظر استان تھران بر اساس حکم صادره از محل کار 
 ٨٨ماه سال بنا به اطالع گزارشگران ھرانا، وی که از بازداشت شدگان وقایع ششم دی . خود اخراج شد

تر از سوی قاضی صلواتی به سه سال حبس تعزیری و محروميت دائمی از شغل دولتی  است، پيش) عاشورا(
محکوم شده بود از سوی دادگاه تجدید نظر به پنج سال حبس تعليقی و محروميت دائمی از داشتن شغل دولتی 

 .محکوم شد
ھرداری تھران مشغول به کار بود به دستور نھادھای در پی اجرای حکم صادره وی که در یک شرکت وابسته به ش

 .امنيتی از محل کار خود اخراج شد
 زندان اوین و دو ھفته در بند عمومی با تودیع وثيقه به ٢۴٠اشکان یزدچی پس از پنج ھفته بازداشت در بند 

 .صورت موقت از زندان آزاد شده بود

  

ند، مرگ و مير ھاى شمال زاگرسى می شو شود، جنگل زاگرس كوير مي
  جمعى درختان، كوچ حيوانات و رفتارھاى عجيب و غريب آنھا دسته

ھاى سھمناك و مخرب شمال كشور در  سيل:  تير آمده است 7در تاریخ  ايلنابه نوشته خبرگزاری دولتی 
ھاى  جنگل. ھاى كشور است ترين اثرات نابودى جنگل ھاى اخير تنھا يكى از مشھودترين و ملموس سال
  .ھاى ھيركانى مربوط به دوران ژوراسيك است مانده از جنگل ى باقي شمندى كه تنھا نمونهارز

 ميليون 1.7ترين حالت   رسيد، امروز در خوشبينانه  ميليون ھكتار مي3.7شان به  ھا كه زمانى وسعت اين جنگل
  .ل چندان بھتر نيستھاى شما ھاى بلوط در غرب زاگرس نيز از جنگل حال و روز جنگل. ھكتار وسعت دارند

ھاى زاگرس در غرب  كنند كه تا چند سال ديگر جنگل بينى مي بسيارى از كارشناسان با روند فعلى تخريب پيش
 .كشور؛ جاى خود را به بيابان بدھند

ھاى  ھاى ما آمد؟ چه عامل يا عواملى موجب شد تا وداع ھميشگى ما با جنگل به راستى چه بر سر جنگل
  !قدر زود فرا برسد؟ نظيرمان اين بي

وگو با خبرنگار ايلنا، در اين رابطه  در گفت) ھاى گرگان محقق و كارشناس مركز تحقيقات جنگل(اسدهللا كريمى
ھا مدنظر باشد؛ چه صنعتى چه توريستى چه فقط زيباشناسى يا  بردارى از جنگل ھر كدام از انواع بھره: گويد مي

در واقع مديران ارشد يك كشور براساس توانشان .  يك كشور داردحتى اكولوژيكي؛ بستگى به سياست كالن
  .كنند ريزى مي براى اين كار برنامه

البته . بردارى صنعتى را نيز دارند كه در آن شكى نيست صورت بالقوه توان بھره ھاى ما به جنگل: او ادامه داد
 ميليون و نھصد ھزار 1ھاى شمال  ل جنگلبه اين معنا كه؛ اگر ك. ھاى كشور چنين ظرفيتى ندارند ى جنگل ھمه

ھايمان   برداري اما موضوع اينجاست كه ما در بھره. بردارى صنعتى را دارند ھكتار باشد، كمتر از نصف آن توان بھره
  .كنيم افراط مي
ى  جاى آن چندين نھال كاشته شود تا آينده ھاى ما حذف شود بايد به اگر يك درخت از جنگل: وى افزود
ضمن اينكه در مناطقى كه توان و پتانسيل جنگل كم است، بايستى جنگل را به سمت . يستم را تامين كنداكوس
  .ھاى حفاظتي، توريستى و اكوتوريسمى سوق داد و بحث تفرج را نيز در آن مدنظر قرار داد برداري بھره

: ى جنگلدارى اظھار داشت هاو با ابراز تاسف از درھم شدن مسايل اصلى و زيربنايى با سياست حتى در حوز
بردارى چوب از اين  شود و تنھا به بھره ھا تنھا ديدگاه اقتصادى درنظر گرفته مي بردارى از جنگل متاسفانه در بھره

  .شود منبع طبيعى انديشيده مي
حت ھا استرا  سال به جنگل10ى برخى مسووالن مبنى بر اينكه  ھا؛ در واكنش به گفته اين كارشناس امور جنگل

بردارى  شود؟ بعداز آن دوباره بھره  سال استراحت بدھيم؛ بعد چه مي10به فرض ھم كه : بدھيم نيز گفت
  !اقتصادى از اين منابع را ادامه بدھيم؟

مان از ميزان  ريزى كنيم كه ميزان برداشت طور مستمر توليد خود را دارد، اگر طورى برنامه جنگل به: او ادامه داد
ھاى جنگلى مناسب و كم كردن دام  محيطى و استفاده از جاده  باشد ضمن آنكه مسايل زيستتوليد جنگل كمتر

ھاى ما مجدد اين توان را دارد كه دوباره  در جنگل را مدنظر قرار دھيم، به اعتقاد بسيارى از كارشناسان؛ جنگل
  .خود را بازيابى كنند

ما جنگل صنعتى ھم . تواند مطرح باشد ادى از جنگل ميبردارى اقتص  حال اذعان كرد كه؛ بحث بھره كريمى درعين
  .بردارى نكردن از جنگل افراط كنيم؛ به كلى غلط است بردارى يا بھره داريم اما اينكه ما در بھره

تواند ادامه پيدا كند ضمن اينكه  ھا مي ھاى ما كامال فنى و علمى باشد؛ استفاده از جنگل برداري اگر بھره: او افزود
  .ھا به ما كمك كند تواند در حفاظت از ساير جنگل شود، مي ايى و اشتغالى كه ايجاد ميدرآمدز

ھاى ما ديگر  نظر ديگرى در اين زمينه دارد و معتقد است؛ جنگل) بانى رييس انجمن جنگل(اما ھادى چپادليرى
  .بردارى را ندارد توان بھره
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رويه؛ اين  بردارى بي بھره: گويد ھا در كشور مي ردارى از جنگلب او در گفت وگو با ايلنا، ضمن انتقاد از روند بھره
  .نظير را درمعرض خطر جدى نابودى قرار داده است اكوسيستم بي

بردارى  ھا و عدم بھره  ساله به جنگل10ى برخى مسووالن در دادن فرصت استراحت  چيادليرى در واكنش به گفته
صورت موثر  ھا كافى نسبت بلكه اگر بخواھيم به ازسازى جنگل ساله براى ب20 و 10استراحت : از آنھا گفت

ھايمان برداشت نكنيم تا دوباره توان قبل   سال از جنگل150اقدامى در جھت بازسازى اين منابع انجام دھيم بايد 
  .ى اين منابع است ى زماني؛ حداقل زمان الزم براى احياى دوباره حتى اين پروسه. را بازيابند
 متر 8ھاى ما در اكثر نقاط حدود دو مترمكعب است اما درحال حاضر نزديك به  توان رويشى جنگل: اداو توضيح د

  .ھايمان  برابر توان رويش جنگل4ايم، يعنى  ھايمان برداشت كرده مكعب از جنگل
: كند يداند و تصريح م ھا كافى نمي  ساله را براى بازسازى جنگل150بانى بازھم اين فرصت  رييس انجمن جنگل

 سال 500براى نمونه قطع يك درخت با عمر . ھاست ھاى وارده فراتر از اين بحث متاسفانه عمق فاجعه و خسارت
  !چگونه قابل جبران است؟

بردارى نيز صورت  حتى اگر بھره: كند ھا انتقاد و تاكيد مي بردارى از جنگل او از روند فعلى مديريت در حفاظت و بھره
ھاى ما از اين منابع نبايد  برداري ھا و بھره ھا حتما بايد وجود داشته باشد يعنى دخالت نگلنگيرد؛ مديريت بر ج

  .منجر به توليد چوب در جنگل شود و ھدف مديريتى ما در اين حوزه بايد پرورش جنگل باشد
ھاى غرب  از جنگلبردارى  بھره: شود ھاى غرب كشور يادآور مي بار از وضعيت جنگل چيادليرى با اعالم اخبار تاسف
ھا؛ شك نكنيد كه اين منابع خداداد تا چند سال  با روند فعلى تخريب در اين جنگل. به ھيچ عنوان نبايد صورت گيرد

اند كه به سمت استپى و علفزارى  ھاى غرب درگير روندى شده درحال حاضر جنگل. شود ديگر به بيابان تبديل مي
ھاى  ھاى شمالى كه از نوع جنگل جنگل. شود ويرى و بيابانى ميزاگرس نيز به تدريج ك. رود شدن پيش مي

  .شود تر مي روز زوال آنھا نزديك روند و روزبه ھيركانى ھستند نيز دارند به سمت زاگرسى شدن پيش مي
جمعى حيوانات و رفتارھاى عجيب و غريب در  جمعى درختان، كوچ دسته او شاھد اين مدعا را مرگ و مير دسته

ھاى ما به  دھد جنگل خشك شدن ھزار ھكتار درخت در غرب كشور نشان مي: دھد انست و توضيح ميحيوانات د
  .روند سرعت به سمت نابودى پيش مي

ھاى شمالى كشور نيز به ھيچ عنوان نبايد حتى براى توليد  بردارى از جنگل بھره: كند چيپادليرى دوباره تاكيد مي
  .وجه توان توليد چوب را ندارند يچچوب اتفاق بيافتد چون اين منابع به ھ

ھاى گذشته بدون مديريت و وارد كردن  ھا در سال ى چندين برابر ظرفيت جنگل رويه ھاى بي برداشت: گويد او مي
ناپذير به منابع  بردارى كه با اقليم كشورمان سازگار باشد، باعث شده تا صدمات شديد و جبران ھاى بھره تكنولوژي

  .طبيعى وارد شود
ھاى شمال كشور ازنظر سطح  جنگل: گويد ھاى شمال نيز چنين مي بانى درمورد ارزش جنگل رئيس انجمن جنگل
اما . ھاى دنيا وسعت قابل توجھى ندارد حتى شايد از نشنال پارك كانادا نيز كوچكتر باشد  در برابر ساير جنگل

سالى درختان آن است كه متاسفانه ما با  و كھن ھاى كشور ما را ارزشمند ساخته، قدمت اين جنگل آنچه جنگل
  .ايم ؛ اين قدمت را نيز از بين برده ھاى بدون مالحظه برداري بھره

   حسين جمشيديان: گزارش از
 

7H کند   خود به کارگران را پرداخت دولت بدھی  

دولت باید :  گفتافتاده کارگران نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشھر با تاکيد بر ضرورت پرداخت حقوق عقب
تر پرداخت کند تا واحدھای توليدی بتوانند به حيات  ھای خود به کارگران و واحدھای توليدی را ھر چه سریع بدھی

 .خود ادامه دھند
در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسالمی در تذکر شفاھی ” شکور اکبرنژاد“به گزارش خبرنگار خانه ملت، 

ھای   ميليون شغل، برنامه مثبت و قابل توجھی است اما پرداخت بدھی٢.۵ی توليد برنامه دولت برا: اظھار داشت
 .واحدھای توليدی و کارگران بر این برنامه اولویت دارد

 مجلس از ھيئت ٩٠نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشھر با اشاره به بررسی تخلفات دولت در کميسيون اصل 
 .ا در دستور کار صحن علنی مجلس قرار دھدرئيسه درخواست کرد بررسی این تخلفات ر

رئيس مجلس، که ریاست جلسه را برعھده داشت، از ھيئت رئيسه خواست،  نایب” الدین صدر سيدشھاب“
 .خواسته نماینده تبریز را پيگيری کند

  

   ميليون کارگر استخدام رسمی ھستند10 ميليون از 2تنھا 

 ت  تير آمده اس7در  خبرآنالينبه گزارش سایت 
  :مريم فکری

 
 درصد آنھا از قردادھای دائمی و 20 ميليون کارگر در اقتصاد ايران مشغول به فعاليت ھستند که تنھا 10در حالی 

  .رسمی برخوردار ھستند و بقيه به دليل شرايط کنونی بازار، ھر لحظه در آستانه اخراج قرار دارند
 و کارفرما دانست و در واقع اثباث وجود روابط کارگری و کارفرمايی توان حلقه ارتباطی ميان کارگر قرارداد کار را مي

  .پذير است وسيله قرارداد کار امکان و اشتغال به کار کارگر و دريافت دستمزد در قبال کار، به
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طور  صورت شفاھی بود و دو طرف کارگر و کارفرما با يکديگر به چندان دور، قراردادھای کاری به ھای نه در گذشته
تر شده و البته سرمنشا مشکالت کنوني، به ھمين  اما امروز، روابط کار پيچيده. رسيدند منی به تفاھم ميض

  .شود پيچيدگی روابط کار مربوط مي
تر تعھدات  تر و شفاف ای را برای منظم شود تا شايد زمينه صورت کتبی تنظيم مي در حال حاضر قراردادھای کار به

 سال پيش به نام ٢٠ای ناجور در حدود  افتد؛ چراکه وصله ا در عمل اتفاق ديگری ميناشی از آن فراھم کند، ام
  .ای قانونی به خود گرفته است قرارداد موقت به قانون کار چسبانده شده و وجھه
سال پيش در  گونه نسبت به قراردادھای موقت دارد و حدود يک گرچه وزير کار و امور اجتماعی تقريبا موضعی دفاع

اگر قرار باشد يک کارگر موقت دائم . کنيم در اصالح قانون کار، تامين شغل را دنبال مي«: ای اعالم کرد بهمصاح
 ھزار تومان مشعول کار است و فردا پيشنھاد کاری ۶٠٠شود، يک معنای آن، اين است که اين کارگر اگر امروز با 
ھای بازار کار سالم و معنطف و پويا اين  يا از مولفهآ. بھتری به او شود، او ديگر حق ندارد به آن کار ديگر برود

  «نيست که ھم کارگر و ھم کارفرما قابليت انتخاب داشته باشد؟
ھای موفقيت بازار کار، قراردادھای موقت است؛ چراکه با اين شرايط، ھمه تالش  يکی از مولفه«به اعتقاد او، 

  «.کنند به دنبال وضعيت بھتری باشند مي
ھای کارفرمايان برای سلطه بر کارگران است؛  ترين حربه ، امروزه قراردادھای موقت کار يکی از مھمبا اين حال

ھای اختالف کارگری و کارفرمايی در ھيات حل  ھای کوچک، رکوددار تشکيل پرونده طوری که صنوف و کارگاه به
رند و اگر ھم قراردادی بسته شود، اختالف ھستند و تمايلی به تمديد قرارداد کاری پس از يک دوره ھمکاری ندا

  .شود گونه شفافيتی در آن ديده نمي ھيچ
بندند تا از قيد و بندھای قانون کار   روزه با کارگران موقت مي٨٩شوند که قرادادھای  در واقع کارفرمايانی ديده مي

  .خارج باشند و مزايای ديگری غير از حق بيمه و حقوق روزانه نپردازند
 

   ميليون کارگر در کشور١٠ حضور بيش از
 درصد قراردادھای آنھا به ٨٠ ميليون کارگر مشمول قانون کار در کشور وجود دارد که ١٠در حال حاضر نزديک به 

اسماعيلي، فعال کارگری با تکيه بر  گرچه حميد حاج. شود  درصد دائمی و رسمی تنظيم مي٢٠صورت موقت و 
  .داند شور را بيش از اين ميزان ميآمار تامين اجتماعي، تعداد کارگران ک

 ميليون نفر کارگر در سازمان تامين اجتماعی ثبت شده است و به ھمين تعداد ھم ٧/ ۵ تا ٧به اعتقاد او، حدود 
 ميليون کارگر در کشور مشغول به ١۴کنند که در مجموع  کارگرانی وجود دارند که به صورت فصلی فعاليت مي

  .فعاليت ھستند
 

  وقت برای چه؟قرارداد م
مند به انعقاد قرارداد کار  که چرا در کشور ما کارفرمايان بيشتر عالقه شود، اين جا مطرح مي نکته مھمی که در اين

ھای کارگری تحت عناوين مختلف به اين نوع  ای که باعث شده تشکل موقت و تمديد يا تجديد آن ھستند؟ مساله
  .قراردادھا اعتراض داشته باشند

اله صالحي، نماينده کارگری در شورای عالی کار، چند سالی است که اکثر نيروھا در قالب قراردادی   وليبه گفته
شوند و وقتی قرارداد آنھا مبھم و خارج از چارچوب قوانين و مقررات و تامين اجتماعی باشد،  جذب بازار کار مي

نظيم قرارداد، به تفاھم رسيده و آن را توانند نسبت به قرارداد اعتراضی داشته باشند، چون ھنگام ت نمي
  .اند پذيرفته

وقتی تقاضا برای کار در کشور : گويد وی با ذکر عوامل موثر در تمايل کارفرمايان در تنظيم قراردادھای موقت، مي
به نوعی از اين موقعيت استفاده کرده و  باال باشد و در مقابل، عرضه در حد پايينی قرار داشته باشد، کافرما به

. رود تا در پايان سال بتواند کارگر را جواب کند و نيروی جديد بياورد سمت تنظيم قراردادھای موقت با کارگران مي
  .اين در حالی است که اين اقدام، ماھيتا درست نيست

 صنعت ھمواره: زند شود، مثالی مي صالحی با اشاره به تغييرات فاحشی که روند مسايل توليد و صنعت ايجاد مي
ھای  ھای بعد تکنولوژي افتد و سال يک خط توليد در کارگاھی راه مي. رو است ھای جديد روبه با آمدن تکنولوژي

شود که موقت است تا بتوان پس از  طلبد و قراردادی باب مي اين تکنولوژی جديد نيروی جديد مي. آيد جديد مي
  .مدتي، نيروی کار را تغيير داد

ھايی ايجاد و  تواند تشکل شود، مي وقتی کارگری رسمی جذب مي:  معتقد استعالی البته اين عضو شوراي
  .حقوقی را مطالبه کند، اما يک کارگر قراردادی فرصتی برای اين کار ندارد

 
  ضعف قانون کار

 ترين عوامل موثر در افزايش قراردادھای موقت و تمايل کارفرمايان به ضعف قانون کار را شايد بتوان يکی از مھم
توان اين موضوع  با نگاھی گذرا به برخی مواد قانون کار، به راحتی مي. سمت تھيه و تنظيم اين قراردادھا دانست

  .را درک کرد که وجود نقاط کور در قانون کار، به قراردادھای موقت دامن زده است
: گويد کند و مي ن اشاره ميپرور، نماينده سابق کارفرمايان در اجالس جھانی کار ھم به آ ای که عباس وطن نکته

در حال حاضر قرارداد کار موقت، قانونی نيست و چيزی . برد قانون کار فعلی از ناپختگی و غيرفراگير بودن رنج مي
اند و به آن   ماده قانون کار وجود ندارد، ولی قرارداد کار موقت را به قانون کار ايران چسبانده٢٠٣تحت اين عنوان در 
  .، ناقض قانون کار است٢١ذيل ماده » ز«ند؛ در حالی که بند وجھه قانونی داد

در حال حاضر : گويد کند و مي اسماعيلي، فعال کارگری ھم به يکی از نقاط مبھم قانون کار اشاره مي حميد حاج
ھای  نفر و از داشتن نماينده کارگری و نھاد١٠ ھزار کارگاه در کشور وجود دارد که زير ۵٠٠بيش از دو ميليون و 

ھا مشغول به فعاليت   درصد کارگران در اين کارگاه۵٠اين در حالی است که بيش از . کارگری محروم ھستند
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  .ھستند
ھا وجود ندارد و از سوی ديگر،  ای روی اين کارگاه گونه نظارت عاليه در حال حاضر ھيچ: شود وی متذکر مي
اين مساله .  نفر را از بخشی از قانون کار معاف کرد١٠ھای زير  توان کارگاه  قانون کار، مي١٩١براساس ماده 

  .باعث شده که کارگران آنھا يا قرارداد نداشته باشند يا قراردادھای غيرقانونی و سفيد امضا تنظيم شود
زنند  که به بقای خود ادامه دھند، دست به تھيه چنين قراردادھايی مي ھا برای اين اسماعيلي، کارگاه از نگاه حاج

  .کند ن مساله، لطمه جدی به بازار کار و اقتصاد وارد ميکه اي
 

  راه نجات
با توجه به آنچه گفته شد، شايد ساماندھی نيروی کار در قالب نھادھای کارگري، اصالح قانون کار و نظارت 

  .بيشتر روی قراردادھا، راه نجات مشکالت بخش کارگری در رابطه با قراردادھای موقت باشد
. ھا و تاکيدھا و راھکارھای نظارتی بتواند در زمينه قراردادھا موثر باشد الحي، ممکن است چارچوببه اعتقاد ص

اگر قانون در باب قراردادھا اصالح شود، در شرايط کنونی که بازار کار و عرضه و تقاضا در تعادل نيست، جا دارد که 
  .ر صورت نگيردگيرد تا حق و حقوق کارگ در بخش نظارتی و حمايتی توجھاتی صورت

  .کند اسماعيلی معتقد است که دولت ظرفيت الزم را برای نظارت ندارد و کمتر روی قراردادھا نطارت مي البته حاج
ما اگر بتوانيم ساماندھی نيروی کار را در قالب نھادھای کارگری انجام دھيم و در عين حال، : گويد وی مي

   .شود ايط کار داشته باشيم، مشکالت تا حدی رفع مياصالحاتی در زمينه قانون کار متناسب با شر
  
  

 دریانوردان  پرداخت دستمزدھای حداقلی به

حقوق دریانوردان در کشورمان در بخش دستمزدھا و حقوق مندرج در : رئيس انجمن کانون دریانوردان خبره گفت
 .قوانين کار رعایت نمی شود و دریانوردان کشورمان به آنچه که باید، نمی رسند

ادای حقوق دریانوردان در ایران با خال قانونی مواجه است و : محمد وافری، در گفت و گو با خبرنگار ایلنا افزود
 سال از ورود دریانوردی مدرن در دنيا، نبود قوانين کار در دریا غفلت بزرگی از سوی ۵٠متاسفانه بعد از گذشت 

 .دولت است
ر دریا باعث به خطر افتادن توسعه منابع انسانی این حرفه می شود، وی با بيان اینکه عدم وجود قوانين کار د

با این روند که حقوق دریانوردان نادیده گرفته شود، به زودی شاھد کاھش نيروی انسانی در حرفه : تاکيد کرد
دریانوردی می شویم، این در حالی است که حضور دریانوردان باعث ارتقا امنيت و بھداشت جامعه جھانی می 

 .شود

درکشورمان به تبع عدم وجود قوانين کار در دریا، قوانين حمایتی و تشویقی : رئيس انجمن کانون دریانوردان گفت
ھم وضع و به تصویب نمی رسد، این در حالی است که کاھش نيروی انسانی در حوزه دریانوردی سبب نگرانی 

انينی را در راستای تشویق دریانوردان وضع ھا جوامع بين المللی شده و کشورھای دارای مرزھای دریایی قو
 .کرده اند

وافری با بيان اینکه پرداخت دستمزدھای دریانوردان مشغول به کار در ایران حداقل دستمزدھای سطح جھانی را 
دریانوردان رسمی و دارای گواھی نامه ھای بين المللی دستمزدھای بھتری نسبت به : رعایت می کند، گفت

 .ی دریافت می کننددریانوردان سنت

.  ھزار تن کار می کنند٣دریانوردان سنتی به دریانوردانی می گویند که در شناورھاب کوچک و زیر :وی ادامه داد
با این قيمت باالی سوخت حتی قاچاق ھم برای آنھا صرف . این دریانوردان در ایران شرایط بحرانی تر دارند
 .خت روی آورده انداقتصادی ندارد و به بازار سياه و فروش سو

متاسفانه فضای ناامن بنادر جنوبی کشور رو به افزایش است و : رئيس انجمن کانون دریانوردان اذعان داشت
 نفر از دریانوردان ایرانی در بنادر چابھار به ٢٠دزدان دریایی تا چابھار ھم رسيده اند، به طوری که سال گذشته 

 .نون ھم برخی از آنھا در اسارت دزدان دریایی ھستنداسارت دزدان دریایی گرفته شدند که تا ک

در حال حاضر برخی از کارکنان . با این شرایط ميل جوانان برای گرایش به این حرفه بسيار کم است: وی گفت
 ھزار تومان، چندین ماه بيکار می مانند و ١۵٠حوزه دریایی بعد از یک ماه کار بر روی کشتی با حقوق ماھيانه 

 دریانوردان ھم خط دریایی کشورھای دیگر را ادامه کار انتخاب می کنند که این نشانگر احمال شدید بسياری از
 .دولت در زمينه احقاق حق دریانوردان است

اگر این شرایط برای دریانوردان ادامه داشته باشد، دولت اقتدار خود را در حوزه دریانوردی از دست : وافری افزود
 .خواھد داد
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 کانون دریانوردان کاھش ھزینه ھای آموزش، تبليغ این حرفه و معرفی دریانوردان از طریق رسانه ھا رئيس انجمن
انباشت . حرفه دریانوردی باید به کتب مدارس راه پيدا کند: را راھکارھای بھبود شرایط دریانوردان دانست و گفت

می تواند راھی برای تضمين نيروی انسانی سرمایه و سرمایه گذار در بنادر جنوب کشور و اصالح قوانين گمرکات 
 .دریانورد باشد

با وجود اینکه بنادر جنوب کشور می تواند : وی با بيان اینکه دولت باید رویکرد خود را تغيير دھد، تصریح کرد
موقعيت خوبی برای سرمایه گذاران و منبع درآمد قوی ای برای کشور باشد، از این فرصت ھا استفاده نمی شود 

در حالی سال گذشته بنادر امارات در . ر این بنادر با توجه اھميتشان در کشور زیر ساخت ھای الزم وجود نداردو د
 . ھزار دالر درآمد برای کشور توليد کرد۵٠٠ ميليارد و ٢بدترین شرایط اقتصادی 

ينه دریایی،دولت محور شعارھای دولت در زم: وافری با بيان این که شعار دریا محور، دولت محور است، تاکيد کرد
متاسفانه دولت برای دریانوردان و مردم در شعارھایشان ھيچ . است و به ھمين علت مردم دولت زده ھستند

  .نقشی قائل نشده اند

  بدون شرح 

  درصد است17نرخ بيكاري كشور 

در : انه كارگر گفتمعاون امور استان ھاي خ : آمده است 1390 تير 7به نوشته خبرگزاری دولتی ایلنا در تاریخ 
  .موضوع اشتغال بايد ديدگاه اقتصادي داشته باشيم و از منظر سياسي و تبليغي به آن نگاه نكنيم

علم اقتصاد مي گويد ھر چه سرمايه گذاري در بخش صنعت و : وگو با خبرنگار ايلنا افزود حسن صادقي درگفت
قتصادي كشور نيز باالتر رود اين مھم بيانگر خدمات بيشتر باشد اشتغالزايي بيشتر است و ھر چقدر رشد ا

  .اشتغالزايي دركشورھاست
البته رشد اقتصادي بايد رشد صنعتي را نشان دھد وگرنه : رييس مجمع پيشكسوتان جامعه كارگري تاكيد كرد

  .رشد اقتصادي ناشي از نفت آن گونه كه بايد اشتغالزا نيست
آقايان اعالم كردند در سال گذشته يك ميليون و : ر كشورگفترييس پيشين كانون عالي شوراھاي اسالمي كا

 درصدي اعالمي از سوي مراكز آماري غير رسمي و 4اند اما اگر به نرخ رشد اقتصادي   ھزار شغل ايجاد كرده600
 ھزار 400 تا 300 درصدي بانك جھاني نگاه كنيم متوجه مي شويم كه در بھترين حالت سال گذشته بين 2يا نرخ 
  . ايجاد شده استشغل

يكي ديگر از شاخصه ھاي اندازه گيري و راست آزمايي ايجاد اشتغال آمار افزايش بيمه : صادقي تصريح كرد
  .شدگان تامين اجتماعي است كه بايد مورد توجه كارشناسان واصحاب رسانه قرار گيرد

 غير واقعي و 89 ھزار نفري در سال 600اشتغالزايي يك ميليون و : معاون امور استان ھاي خانه كارگر تصريح كرد
  .توھمي است

 ھزار نفر نيز شغل خود را از 300البته اين راھم بايد بگويم كه سال گذشته حدود : اين فعال كارگري اظھار داشت
  .اند دست داده

رسمي منابع غير :  ميليون شغل در سال جاري گفت2.5صادقي با اشاره به اظھارات دولتي ھا مبني بر ايجاد 
اند حال چگونه مي توان اين تعداد شغل ايجاد   درصد پيش بيني كرده2آماري رشد اقتصادي سال جاري ايران را 

  .كرد مشخص نيست
اگر برنامه ھاي اشتغالزايي :  درصد است، اظھار داشت17وي با اعالم اين كه نرخ بيكاري كشور در حال حاضر

  .كرديم رج وارد ميدولت محقق مي شد ما بايد نيروي كار از خا
 ھزار ميليارد تومان 70متوليان مربوطه بايد از وزيركار دولت نھم توضيح بخواھند كه نتيجه پخش : صادقي تاكيد كرد

  .تحت عنوان اشتغالزايي در بنگاھھاي زودبازده چه شد
وزير كار : اد كرد وگفتمعاون امور استان ھاي خانه كارگر از وزير فعلي كار به عنوان فردي منطقي و دانشگاھي ي

  .از اقدامات گذشتگان خود درس بگيرد و مسير غلط و اشتباه آنھا را تكرار نكند
  پايان پيام

  

  حادثه منجر به مرگ در پاالیشگاه شھيد تندگویان تھران
 
 

ھای فنی در  سقوط بار جرثقيل حين انجام آزمایش: تير آمده است 7 در ایسنابه نوشته خبرگزاری  دولتی 
ھای پاالیشگاه شھيد تندگویان تھران، به  سازی فرآیند و بھبود کيفيت فرآورده عمليات اجرایی طرح بھينه

   .کشته و مجروح شدن چھار نفر از کارکنان شاغل در این طرح انجاميد
شنبه در  ، در این حادثه که عصر روز سه)ایسنا(به گزارش گروه دریافت خبر خبرگزاری دانشجویان ایران 

یشگاه شھيد تندگویان تھران اتفاق افتاد، مھندس نجات طوالبی و مھندس سيد محمد حسين رحمانيان پاال
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   .کشته شده و دو نفر دیگر مجروح شدند
طبق اعالم روابط عمومی شرکت ملی مھندسی و ساختمان نفت ایران جزیيات حادثه در دست بررسی 

 .است و اطالعات تکميلی متعاقبا اعالم خواھد شد
  

  تش سوزی شديد در پتروشيمی کرمانشاهآ

دوشنبه شب در اثر نقص در يکی از کمپرسورھای :  تير آمده است 7 در مھربه نوشته خبرگزاری دولتی 
ًپتروشيمی کرمانشاه آتش سوزی نسبتا شديدی رخ داد که با تالش نيروھای آتش نشانی کرمانشاه، ھرسين و 

  . بامداد مھار شد دقيقه30بيستون اين حريق در ساعت يک و 
بر اساس گزارشات رسيده اين آتش : معاون سياسی امنيتی استانداری کرمانشاه با تاييد اين خبر اظھار داشت

سوزی بر اثر باال بودن فشار روغن و در پی آن نشت آن از اپراتور سايت آمونياک و خارج شدن کمپرسور از مدار 
  .نجر به آتش سوزی شده استبوده که در نھايت با اتصال کابل ھای برق م

اين آتش سوزی با ھمکاری و تالش به موقع و سريع نيروھای آتش نشانی : جالل منکرسی تصريح کرد
  . دقيقه به طور کامل مھار شده است30کرمانشاه، ھرسين و بيستون و پرسنل اين پتروشيمی در ساعت يک و 

ارشناسان اين سايت در حال بررسی خسارات وارده گروھی از ک: وی در خصوص ميزان خسارات وارده نيز گفت
  .ھستند ولی تاکنون ھيچ اخباری در اين خصوص اعالم نشده است

  اين حادثه تلفات جانی نداشت
خوشبختانه بر اساس : معاون سياسي، امنيتی استانداری کرمانشاه در خصوص تلفات جانی اين حريق نيز گفت

  .خسارات جانی دربر نداشتاعالم مسئوالن، اين اتفاق ھيچگونه 
خوشبختانه به دليل حضور سريع نيروھای آتش نشانی : معاون سياسی امنيتی استانداری کرمانشاه تصريح کرد

از توسعه آتش سوزی به بخشھای ديگر اين واحد توليدی جلوگيری بعمل آمده، لذا اين آش سوزی در محدوده ای 
  .کوچک و با کمترين خسارات مھار شده است

شرکت صنايع پتروشيمی کرمانشاه بزرگترين واحد خصوصی توليد کود اوره در ايران است که انواع کود شيميايی 
  .برای مصارف کشاورزی را توليد می کند و عمده سھامداران آن را بخش خصوصی است

نون به نتيجه متاسفانه تالش خبرنگار مھر در کرمانشاه جھت برقراری ارتباط با مسئولين اين پتروشيمی تاک
  .نرسيده است

  
  

  تھران  باز ھم حادثه مرگبار، این بار در پاالیشگاه نفت
 

با گذشت چند ھفته از حادثۀ مرگبار پاالیشگاه آبادان، این بار در پاالیشگاه نفت تھران نيز، حادثه ای دیگر بوقوع 
 .پيوست، که در نتيجه گروھی کشته و زخمی شدند

سخنگوی شرکت ملی مھندسی و ساختمان نفت ایران با :  تير آمد است 7 در رمھخبرگاری دولتی به گزارش 
متاسفانه در این حادثه دو نفر از مھندسان : تشریح جزئيات حادثه سه شنبه در پاالیشگاه نفت تھران، اعالم کرد

 .اند این مجموعه کشته شده
بر اثر سقوط ) شھيد تندگویان(فت تھران سيد علی اصغر حسينی با تاکيد بر اینکه حادثه سه شنبه پاالیشگاه ن
این حادثه در طرح بھينه سازی و بھبود : بار چرثقيل در حين انجام آزمایشھای فنی به وقوع پيوسته است، گفت
 .کيفيت فرآورده ھای نفتی در پاالیشگاه نفت تھران ایجاد شده است

 ٣٠ و ١۵اسفانه در این حادثه که ساعت سخنگوی شرکت ملی مھندسی و ساختمان نفت ایران با بيان اینکه مت
دقيقه عصر امروز سه شنبه به وقوع پيوست، دو نفر از کارکنان حاضر در محل حادثه به رحمت خدا رفتند، تصریح 

اند، ضمن  بر این اساس، آقایان مھندس نجات طوالنی و مھندس سيد محمد حسين رحمانيان کشته شده: کرد
 .اند مارستان منتقل شدهآنکه دو نفر از مجروحان به بي

این مقام مسئول در پایان با تاکيد بر اینکه ھم اکنون با ایجاد یک کارگروه دالیل ایجاد این حادثه در حال بررسی 
 .در حال حاضر مداوای مجروحان در بيمارستان در حال انجام است: است، تاکيد کرد

ی در پاالیشگاه آبادان که در جریان برگزاری مراسم گفتنی است سوم خرداد ماه نيز، انفجار و آتش سوزی مرگبار
 .افتتاح طرح بنزین سازی توسط محمود احمدی نژاد رخ داد، گروھی کشته و زخمی شدند

بعد از آن حادثه نمایندگان مجلس خاطرنشان کردند نسبت به عدم افتتاح زودھنگام این بخش از پاالیشگاه 
 را در برنامه سفر محمود احمدی نژاد قرارداده بود که به گفته سخنگوی ھشدار داده بودند، اما دولت این افتتاح

 .کميسيون انرژی با وجود تمام این ھشدارھا، ھنوز قصد دولت از این افتتاح زودھنگام مشخص نيست

  
 بايد گردد  آزاد محمد جراحي عضو كميته پيگيري
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نيز به جرم فعاليت كارگري زندان  ١٣٨۶ در سالاخراجي عسلويه كه   محمد جراحي عضو كميته پيگيري و كارگر
كه از ان روز .مجددا در اوايل تير ماه جاري دستگير شد. و در پي ان از كارش اخراج گرديده بود.شده بود 

او كارگري بيكار بود كه امرار معاش خانوادھاش را از طريق مسافر .خانوادھاش ھيچ خبري از وي در دست ندارند 
ما كميته پيگيري . دستگير گرديد  ھاي واھي تحت تعقيب قرار گرفته و سپس به اتھام. دتامين ميكر  كشي

زادي بالقيدوشرط وي و تمام زندانيان سياسي آ خواھان  ضمن محكوم كردن دستگيري وي و ديگرفعاالن كارگري
شار مردم و معتقد ھستيم كه ايجاد فضاي رعب و وحشت در جامعه بر مطالبات كارگري و ديگر اق.ھستيم

بلكه ھر روز . زحمتكش بي اثر بوده و عالوه بر ان نه تنھا مردم وكارگران از مطالباتشان عقب نشيني نخواھند كرد
  .اصرار بيشتري براي تامين يك زندگي شايسته انساني را خواھان ھستند

   
و در جھت . فراموش ننمايند از مردم ازادي خواه و برابرطلب ميخواھيم كه زندانيان سياسي را    ما كميته پيگيري

ھمراه   ھاي كارگري و اتحاديه ھا ھاي مدافع حقوق بشر و ديگر سازمان ازادي اين عزيزان با فعاليتھاي سازمان
  .شوند

   
خواھيم كه براي ازادي كارگران زنداني و ديگر زندانيان  ما ھمچنين از تماي اتحاديه ھاي كارگري جھان مي

عواقب جبران ناپذيري براي كل   ھا سكوت در برابر اين سيل دستگيري. ري نكنندسياسي از ھر تالشي فروگزا
داري كه از ھيچ تالش   دولتھاي سرمايه  ھمچنين براي سركوب تمامي مطالبات مردم.طبقه كارگر جھاني دارد

ھا   دولتدر اين جھان وارونه ضد انساني  .ضد انساني براي دستيابي به منافع سرشارشان دست بردار نيستند
براي تامين مقاصد خود عالوه بر تحميل زندگي برده وار جوامع چون ايران ھر روز براختناق فضاي 

ھايي چون كارگران زنداني و ديگر زندانيان سياسي به ھمراه اعتراضات   اما تالش انسان.افزايند مي  موجود
حق مسلم تمامي تامين زندگي انساني . تعطيل نمي شود  ھاي اجتماعي ديگر جاري جنبش

زاد بايد گردد تالش براي زندگي شايسته انساني ھميشه و ھمواره آ محمد جراحي كارگر زنداني.ھاست انسان
  . جاري است

  ھاي كارگري ايران كميته پيگيري ايجاد تشكل
  .ھفتم تيرماه سال نود

 

  اسامی کشته شدگان/ داليل حادثه جانی در پااليشگاه نفت تھران

سخنگوی شرکت ملی مھندسی و ساختمان نفت ايران با .: تير آمده است 7 در مھراری دولتی به نوشته خبرگز
متاسفانه در اين حادثه دو نفر از : تشريح جزئيات حادثه امروز سه شنبه در پااليشگاه نفت تھران، اعالم کرد

  .اند مھندسان اين مجموعه کشته شده
مھر با تاکيد بر اينکه حادثه امروز سه شنبه پااليشگاه نفت سيد علی اصغر حسينی لحظاتی قبل در گفتگو با 

اين : بر اثر سقوط بار چرثقيل در حين انجام آزمايشھای فنی به وقوع پيوسته است، گفت) شھيد تندگويان(تھران 
  .حادثه در طرح بھينه سازی و بھبود کيفيت فرآورده ھای نفتی در پااليشگاه نفت تھران ايجاد شده است

 30 و 15ی شرکت ملی مھندسی و ساختمان نفت ايران با بيان اينکه متاسفانه در اين حادثه که ساعت سخنگو
دقيقه عصر امروز سه شنبه به وقوع پيوست، دو نفر از کارکنان حاضر در محل حادثه به رحمت خدا رفتند، تصريح 

اند، ضمن  حمانيان کشته شدهبر اين اساس، آقايان مھندس نجات طوالنی و مھندس سيد محمد حسين ر: کرد
  .اند آنکه دو نفر از مجروحان به بيمارستان منتقل شده

اين مقام مسئول در پايان با تاکيد بر اينکه ھم اکنون با ايجاد يک کارگروه داليل ايجاد اين حادثه در حال بررسی 
   .در حال حاضر مداوای مجروحان در بيمارستان در حال انجام است: است، تاکيد کرد

 
  

  ! نيروگاه برق کشور15قطع گاز 

معاون وزير نيرو با تاکيد بر اينکه رفتار شرکت ملی گاز در :  تير آمده است 7 در مھربه نوشته خبرگزاری دولتی 
دھند و   نيروگاه کشور بدون گاز به کار خود ادامه مي15در حال حاضر : کننده است، گفت ھا نگران قطع گاز نيروگاه
  .خت آنھا نيز به حداقل رسيده استحجم مخازن سو

محمد بھزاد در گفتگو با خبرنگار مھر با تاکيد بر اينکه عليرغم قطع گاز نيروگاھھا، مردم نبايد نگران تامين برق 
 ھزار مگاوات نيروگاه جديد تا قبل از پيک مصرف و انجام تعميرات نيروگاھی دو 5وزارت نيرو با ورود : باشند، گفت
وعد مقرر در فروردين ماه سال جاري، تا اين لحظه مشکلی در تامين برق مردم نداشته است؛ ضمن ماه قبل از م

  .اينکه ھدفمندی يارانه ھا نيز منجر به کاھش مصرف شده است
اگرچه ساير : معاون وزير نيرو درباره سوخت رسانی به نيروگاھھای کشور از سوی شرکت ملی گاز افزود

کاری خوبی با وزارت نيرو دارند، اما متاسفانه نگران رفتارھای شرکت ملی گاز ايران مجموعه ھای وزارت نفت ھم
  .ھستيم، چراکه سوخت رسانی به نيروگاھھای کشور وظيفه وزارت نفت و شرکت ملی گاز است

  در تعداد زيادی از نيروگاھھا گاز قطع است
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از قطع است و اگرچه تاکنون وزارت نيرو توانسته ھم اکنون در تعداد زيادی از نيروگاھھا کشور گ: وی تصريح کرد
 15کمبودھای شرکت ملی گاز در گازرسانی به نيروگاھھا را مديريت کند تا خاموشی بروز نکند، اما در حال حاضر 

  .نيروگاه کشور بدون گاز ھستند
تند که گاز آنھا ھم ترين نيروگاھھايی ھس به گفته بھزاد، نيروگاھھای کاشان، اردبيل، اصفھان از جمله شاخص

اکنون قطع است و سوخت مايع آنھا نيز به حداقل رسيده است؛ بر اين اساس الزم است وزارت نفت به ويژه 
  .شرکت ملی گاز ايران وظيفه خود را به درستی انجام دھد

اين : ، گفتوی با انتقاد از انجام تعميرات پااليشگاھی در پيک مصرف برق و زمان حساس گازرسانی به نيروگاھھا
برخورد تاکنون سابقه نداشته است؛ چراکه شرکت ملی گاز تعميرات اساسی پااليشگاھھای کشور را درست در 
زمان اوج توليد و مصرف برق انجام داده است که بر اين اساس از ابتدای خردادماه تا اين لحظه، ميزان گاز دريافتی 

  . درصد کاھش يافته است25نيروگاھھای کشور 
گاز خوراک اصلی تامين نيروگاھھای برق کشور است و متاسفانه عليرغم اينکه : ن وزير نيرو خاطرنشان کردمعاو

  .شود که وزارت نيرو مقصر است شرکت ملی گاز ايران تامين گاز نيروگاھھا را متوقف کرده است، عنوان مي
  قلعه بانی پايه ميز مذاکره با نيرو آمد

بانی مديرعامل شرکت ملی نفت ايران پای ميز  يم مسئوالن، در حال حاضر قلعهبر اساس تصم: وی اظھار داشت
مذاکره با وزارت نيرو آمده است و روز گذشته نيز جلسه ای برای تامين سوخت مورد نياز نيروگاھھا با اين 

  .مجموعه انجام شده که البته مديرعامل شرکت ملی گاز ايران نيز حضور يافته است
ت ملی نفت ايران قول داده است که ھمکاری الزم را با وزارت نيرو برای تامين سوخت نيروگاھھا شرک: بھزاد گفت

   .داشته باشد
  
  

است  مشكالت كارگران فرنخ ، مه نخ و نازنخ حل نشده  

با وجود : گفت كارگر استان قزوين دبيراجرايي خانه : آمده است 1390 تير 8نوشته خبرگزاری دولتی ایلنا در تاریخ 
صوبه ھيات دولت مبني بر حل مشكل كارگران فرنخ ، مه نخ و نازنخ ھنوز مشكالت به قوت خود باقي استم . 

، دولت مصوب كردكه بخشي 85در سفر استاني سال : وگو با خبرنگار ايلنا افزود كريمي درگفت عيد علي
ين مھم تاكنون اجرايي ازكارگران اين شركت ھا مشمول قانون سخت و زيان آور شده و بازنشسته شوندكه ا

 .نشده است
دبيراجرايي خانه كارگر استان قزوين با اشاره به مالكيت خصوصي شركت ھاي فرنخ و مه نخ ، فرناز اظھار 

 .  كارگر اشتغال دارند700دراين شركت ھا حدود : داشت
 وزارت صنايع تجمع كارگران اين شركت ھا بارھا در مقال استانداري قزوين ، رياست جمھوري و: وي تاكيد كرد

اند اند اما تاكنون موفق به حل مشكالت خود نشده كرده . 

  بزرگترين پتروشيمی غرب ايران خوابيد

عمليات ساخت پتروشيمی ايالم به عنوان بزرگترين پتروشيمی در :  تير آمده است 7به نوشته سایت آفتاب  در 
د پول و عدم مشارکت سھامداران بخش دست ساخت ايران در غرب کشور به دليل مشکالت مالي، کمبو

  .خصوصی به حالت نيمه کار رھا شده است
عمليات اجرايی مجتمع پتروشيمی ايالم به دليل بدھی ھای مالی برخی از سھامداران خصوصی و مشکالت 

  .مالی به حالت نيمه کاره به حال خود رھا شده است
اتيلن سنگين و اتيلن تشکيل شده است که عمليات در حال حاضر مجتمع پتروشيمی ايالم از دو واحد پلی 

  . آغاز شده است1386 و واحد اتيلن در سال 1386اجرايی واحد پلی اتيلن در سال 
 درصد و عمليات اجرايی واحد اتيلن اين 90ھم اکنون ميزان پيشرفت ساخت واحد پلی اتيلن سنگين حدود 

به دليل عدم پايبندی به تعھدات توسط سھامداران  درصد پيشرفت دارد که 30مجتمع پتروشيميايی حدود 
  .خصوصي، ساخت آن به طور کامل متوقف و کارگران بومی تا اطالع ثانوی از کار خود بيکار شده اند

   درصد سھام اين49در حال حاضر 
ه در ھمين حال شرکت ملی صنايع پتروشيمی و وزارت نفت يک شکوائيه عليه سازمان خصوی سازی تھيه کرد “

  ” .اند که در متن اين نامه از نحوه واگذاری سھام پتروشيمی ايالم به بخش خصوصی به شدت انتقاد شده است
مجتمع پتروشيمی در اختيار شرکت ملی صنايع پتروشيمی به عنوان نماينده دولت بوده ضمن آنکه سرمايه 

رمايه گذاری تامين اجتماعی با  درصد و سرکت س17 درصد، صندوق بازنشستگی کشوری با 17گذاری غدير با 
 درصد از مھمترين سھامداران اين مجموعه به شمار می روند که اخيرا با موافقت سازمان خصوی سازی 17

  .بخشی از اين سھام به شرکتھايی تحت عنوان بخش خصوصی واگذار شده است
ھامداران جديد پتروشيمی پيگيری خبرنگار مھر از شرکت ملی صنايع پتروشيمی نشان می دھد که تاکنون س

ايالم نه تنھا به تعھدات خود عمل نکرده اند بلکه منجر به افزايش بدھی ھای اين واحد در دست ساخت 
  .پتروشيمی ھم شده اند

از سوی ديگر اخيرا شرکت سرمايه گذاری غدير به داليل نامشخصی با مسکوت نگه داشتن اجرای پتروشيمی 
يد اوره و آمونياک در منطقه عسلويه اقدام کرده که شرکت ملی صنايع ايالم، برای ساخت يک واحد جد

پتروشيمی فعال با ساخت اين واحد جديد توسط غدير به دليل وضعيت نامشخص پتروشيمی ايالم مخالفت کرده 
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  .است
بخش خصوصی که از سوی سازمان خصوصی سازی برای واگذاری سھام : در بخشی از اين نامه آمده است

ی ايالم تائيد صالحيت شناخته شده، تاکنون نه تنھا به تعھدات خود در قبال اين طرح ملی عمل نکرده پتروشيم
  .بلکه زمينه تاخيرھای بيشتر را فراھم کرده است

 ھزار تن انواع محصوالت پتروشيمی ھمچون اتيلن، 738ھدف از ساخت مجتمع پتروشيمی ايالم توليد ساالنه 
  .، بنزين پيروليز و سوخت مايع استپلی اتيلن سنگين، پروپيلن

 به طور رسمی تکميل و بھره 1389مطابق با برنامه زمان بندی ساخت اين واحدھای پتروشيمی بايد تا سال 
   .برداری از آن آغاز می شد

  
  بدون شرح 

بازگشت بخش درمان تامين اجتماعي به وزارت بھداشت سياستي شكست خورده 
  است

 
ھاي خانه كارگر با اشاره به   معاون امور استان: آمده است 1390 تير 8تی ایلنا در تاریخ به نوشته خبرگزاری دول

تاكيد برخي از نمايندگان در مجلس برادغام بخش درمان سازمان تامين : ھاي پاياني مجلس ھشتم گفت ماه
  .ندا اجتماعي در وزارت بھداشت بيانگر اين است كه آنھا شمشير را از رو بر كارگران بسته

ھاي كارگري  اعضاي خانه كارگر، كانون  كارگران، بازنشستگان، به گزارش خبرنگار ايلنا، حسن صادقي در جمع
بازنشستگي و كانون شوراھاي اسالمي كار كه در مقابل مجلس شوراي اسالمي دراعتراض به طرحي دو 

نمايندگان : كرده بودند، گفت ت تجمعفوريتي مبني بر ادغام بخش درمان سازمان تامين اجتماعي در وزارت بھداش
دھند و شايد ھم توجھي به منافع   ميليون از جمعيت ايران را تشكيل مي30اند كه كارگران   كرده مجلس فراموش

  .اين قشر محروم ندارند
ھاي پاياني مجلس  رييس مجمع پيشكسوتان جامعه كارگري با بيان اينكه كارگران منتظر عيدي نمايندگان در ماه

اندازي به اموال  اي محدودي از نمايندگان قصد دست در كمال ناباوري شاھديم كه عده: ھشتم بودند، گفت
  .اموالي كه دولتي نيست و متعلق به قشركارگر است. كارگران را دارند

ھرگونه تصميم گيري در مورد : صادقي با توصيه به دولت و مجلس براي رعايت حقوق كارگران اظھار داشت
  .ن تامين اجتماعي بدون رعايت سه جانبه گرايي فاقد وجاھت قانوني استسازما

خواھند  آقايان مي:  ساله و قانون برنامه پنجم توسعه گفت20انداز   ، احكام سند چشم44وي با اشاره به اصل 
  .حجم دولت كم شود اما اقدامات برخي از نمايندگان و مسووالن وزارت بھداشت برخالف اين خواسته است

اگر قرار است پول درمان سازمان تامين اجتماعي توسط دولت : معاون امور استانھاي خانه كارگر تاكيد كرد
 ھزار ميليارد توماني دولت به تامين اجتماعي 24خواھد اين رقم به مبلغ بدھي  پرداخت شود؛ حتما دولت مي

  .افزوده شود
كارگران حقوق و مطالبات قانوني و : زنشستگي گفتھا و نھادھاي كارگري و با صادقي با توصيه به تشكل

شرعي خود را از نمايندگان خود پيگيري كنند و اسامي نمايندگان موافق الحاق درمان تامين اجتماعي را ھرگز از 
با آن مبارزه خواھيم كرد و مانع تضييع حقوق ... .ياد نبرند تا جواب آنھا را در انتخابات اسفندماه مجلس بدھند

  .ان خواھيم شدكارگر
  پايان پيام

  
  اي از كارون به جراحي اجرا شود مصوبه انتقال آب بين حوضه بايد

  رو ھستند آبي روبه كم نخلداران با مشكل
  

ناصری نژاد نماينده مردم شادگان در مجلس شواري :  تير آمده است 8به گزارش خبرگزاری دولتی ایسنا در تاریخ 
ھنوز كار اساسي براي حل مشكل آب نخلستانھاي : آب بايد عادالنه باشد، گفت كه توزيع اسالمي با بيان اين

شھرستان شادگان در  .رو ھستند آبي در نخلستانھا روبه انجام نشده و ھمچنان كشاورزان با مشكل كم شادگان
ودخانه را باالدست ميزان آب بيشتري از اين ر قرار دارد و به ھمين دليل شھرھاي" جراحي"دست رودخانه  پايين

در اين  بنابراين ضروري است استانداري خوزستان: وي افزود .كنند مي به صورت غيرمنظم و غيرمجاز برداشت
  .برخورد كند اندازه و باالتر از سھميه قضيه وارد عمل شود و با جديت نسبت به برداشتھاي بي

اكنون فصل  كه ھم شكل دارند و با توجه به اينآبياري نخلھا م در حال حاضر كشاورزان براي:  كرد نژاد تصريح ناصري
 .يابد دھد و ميزان باردھي آن كاھش مي اگر آب به نخل نرسد، بار نمي آبياري نخلستانھا است

شود كه   جراحي تامين مي  آب نخلستانھا از رودخانه :كرد عنوان نماينده مردم شادگان در مجلس شواري اسالمي
شود بسياري از نخلداران موفق به آبياري مزارع خود نشوند و  له موجب مياين مسئ ميزان آن كم است؛ حتي

اي  مصوبه انتقال آب بين حوضه در صورت حل اين مشكل به صورت اساسي، بايد: وي گفت .خشك شوند ھا نخل
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اي آن اقدامات اجر اين موضوع، مصوبه دولت و تمام: نژاد افزود ناصري .از رودخانه كارون به جراحي اجرايي شود
  .فراھم شده اما به دليل نبود اعتبار اجراي آن متوقف شده است

  انتھاي پيام

   ھزار تني توليد گندم500كاھش
  خسارت خشكسالي به كشاورزي فارس  ھزار ميليارد ريالي38برآورد 

ي بخش خسارات خشكسال: كاظمي اظھار كرد:  تير خبر ميدھد 8به نوشته خبرگزاری دولتی مھر ایران در تاریخ 
كه استان   ھزار ميليارد لایر برآورد شده، اين در حالي است14 بيش از 1387استان فارس در سال  كشاورزي

ميليارد لایر اعتبار داشته  1932 ھا، تنھا فارس با وجود دريافت بيشترين اعتبار خشكسالي نسبت به ساير استان
  .درصد كل خسارات وارده است13.8كه اين 

ريا ل برآورد شده كه استان فارس با وجود  ھزار ميليارد 25  ميزان خسارات وارده قريب به1388ال در س: وي افزود
  ميليارد لایر اعتبار1075ھاي كشور از نظر سقف اعتبارات دريافتي، تنھا مبلغ  استان داشتن رتبه باال در بين

  .شود درصد كل خسارات خشكسالي را شامل مي4.3دريافت كرده كه اين رقم 

 219 ھزار ميليارد لایر برآورد شد كه مبلغ 39قريب به   نيز1389خسارات خشكسالي سال : كاظمي اظھار كرد
  ھزار ميليارد لایر خسارت بخش كشاورزي استان38كرديم و امسال تاكنون نزديك به  ميليارد لایر اعتبار دريافت

  .برآورد شده است

كشاورزي فارس با بيان اينكه اعتبارات خشكسالي امسال ابالغ   جھادريزي و امور اقتصادي سازمان معاون برنامه
 كنند در سال زراعي جاري بارندگي در حد نرمال يا نزديك به نرمال بوده برخي تصور مي :نشده است، تاكيد كرد

ق در بعضي از مناط  در صد كاھش ھمراه بوده و بارندگي مناسب فقط14است، حال آنكه بارندگي سال جاري با 
  .كاھش يافته است ايم و نبايد تصور كنيم كه مشكالت خشكسالي يا فصولي از سال داشته

 در 89 -90ھاي سال زراعي  استان، شروع بارندگي ھاي اداره كل ھواشناسي بر اساس گزارش: كاظمي افزود
و احتياج كمتري به حالي است كه در اين زمان ريشه گياه در خواب بوده   رخ داده است و اين در89ماه سال  دي

   .آب دارد

  
دسترنج کشاورزان گندمكار زیر چرخ ماشين آالت بی کيفيت؛ برکتی که ھدر می 

  رود
  

به دليل فرسودگی ماشين آالت، ساالنه بين پنج تا درصد :  تير آمده است 8به نوشته سایت بشير نيوز در تاریخ 
صول به ضایعات تبدیل شده و خسارتھای ميلياردی گندم گلستان در فرایندھای مختلف برداشت و حمل و نقل مح

  .به اقتصاد کشاورزی استان وارد می شود
  درصد کمباین ھای گلستان79فرسودگی 

در حال حاضر حدود سه ھزار دستگاه کمباین در امر برداشت محصوالت زراعی بویزه گندم در گلستان فعالند که 
 .ستند درصد این دستگاھھای قدیمی و از رده خارج ھ79

عالوه بر آن فرسودگی و قدیمی بودن ناوگان حمل و نقل نظير کاميون و تراکتور موجبب می شود تا بخشی از 
 .دسترنج ساالنه کشاورزان در فرآیند انتقال به کارخانه به ھدر رود

رھا برای  از جمله راھکا نوسازی و تجھيز ناوگان برداشت و حمل و نقل، کالسھای آموزشی و تعریف استانداردھا
فرسودگی تجھيزات کشاورزی درحالی است که . کاھش ميزان ضایعات محصوالت زراعی عنوان می شود

ماشينھای کشاورزی نقش تعيين کننده ای در توسعه بخش کشاورزی و توليد محصوالت کشاورزی دارد، به 
. ين تقریبا غير قابل تصور استنحوی که در شرایط فعلی، توليد انبوه محصول در سطوح باال بدون استفاده از ماش

به گفته برخی گندمکاران به دليل سنتی بودن و فرسودگی ماشين آالت کشاورزی نظير کمباین و ترکتور، درصد 
 .قابل توجھی از دسترنجمان به ھدر می رود

 خوشه ھای طالیی روی زمين
ر روی زمين و مسير انتقال می توان در حال حاضر در بسياری از مناطق گلستان و فاصله بين مزارع و کارخانه ب

خوشه ھای طالیی و یا دانه ھای محصوالت زراعی را مشاھده کرده که به دليل فرسودگی دستگاھھا روی زمين 
 ھزار 398در سال زراعی جاری، مطابق گزارشات ارسال سطح کشت و سبز شده گندم بالغ بر . ریخته شده اند

پيش بينی . ھکتار آن آبی و بقيه گندم دیم در استان کشت شده است 450 ھزار و 163 ھکتار است که 160و 
 ھزار تن گندم برداشت شود که نصف ميزان 650می شود که از این ميزان مزارع در سال زراعی جاری حدود 

 .سال قبل است
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 کاھش توليد گندم در گلستان
ت و محصوالت کشاورزی در خشکسالی، بارشھای کم و پراکنش نامناسب بارندگی موجب شد تا توليد غال
 مرکز 80در سال زراعی جاری . گلستان که به قطب غالت کشور معروف است کاھش چشمگيری داشته باشد

 مرکز در روستاھا 40خرید گندم در گلستان دایر شد و برای کاھش ميزان ضایعات گندم در فرآیند حمل و انتقال، 
 .فعاليت دارند

ھمه ساله حدود سه ھزار دستگاه کمباین در امر :  جھادکشاورزی گلستان گفترئيس اداره فناوریھای مکانيزه 
برداشت غالت استان با کشاورزان گلستان ھمکاری دارند و یکی از دالیل مھم صدور برگه معاینه فنی، کاھش 

سبد ضایعات در موقع برداشت است تا کشاورزان بتوانند محصول بيشتری را در پایان یک فصل کار و تالش در 
سازمان جھادکشاورزی استان گلستان قبل از شروع : غالمرضا عسگری گفت. درآمدی خود داشته باشند

عمليات برداشت غالت ھمه ساله یکسری تمھيدات برای تسھيل کار کشاورزان در نظر می گيرد و معاینه فنی 
 فنی بمنظور سالمت کمباین ھا در سطح منطقه از جمله آن است که پس از بررسی و صدور برگه معاینه

 .دستگاه و تأمين سوخت مورد نياز آن از اھميت خاص برخوردار است
  دستگاه کمباین300بازسازی  
 300 حدود 86 تا 84در سالھای : وی با اشاره به اقدامات صورت گرفته برای نوسازی ناوگان کشاورزی گفت 

در سال : يزه جھادکشاورزی گلستان اظھار داشت رئيس اداره فناوریھای مکان  .دستگاه کمابين بازسازی کردیم
وزارت جھاد : وی عنوان کرد.  حدود سه ميليون تومان تسھيالت داده می شد86 ميليون ریال و 20 حدود 84

عسگری بيان . کشاورزی الیحه جایگزینی ادوات فرسوده کشاورزی را به دولت ارایه داد و در دولت تایيد شد
و تراکتورھای فرسوده با استفاده از تسھيالت بانکی و یارانه دولتی جایگزین و قرار شد کمباین ھا : داشت

 درصد 15 درصد قيمت کمباین و تراکتور را دولت پرداخت کند، 20ھمچنين مقرر شد : وی افزود. نوسازی شوند
  درصد از طریق تسھيالت بانکی کم بھره پرداخت شود این مسئول در جھاد کشاورزی65سھم متقاضی و 

. ھمچنين قرار بود در سال گذشته برای اجرای این طرح اعتبارات تخصيص یابد که محقق نشد: گلستان افزود
 290سھم استان گلستان در برنامه پنجساله ھزار و : رئيس اداره فناوریھای مکانيزه جھادکشاورزی گلستان گفت

اگر تسھيالت و اعتبارات تخصيص : عنوان کردوی .  دستگاه تراکتور جایگزین شود700دستگاه کمباین و دو ھزار و 
 .یابد روند نوسازی ناوگان کشاورزی شتاب بيشتری می گيرد

 افت محصوالت زراعی در گلستان 
به گزارش مھر، فرسودگی ادوات کشاورزی و شرایط اقليمی و طبيعی، خشکسالی و کمی بارندگی در سال  

به گفته . د گندم در استان کاھش چشمگيری یابدزراعی جاری دست به دست ھم دادند تا ميزان تولي
کارشناسان، به دليل نبود بارندگی مناسب در زمان مناسب کشت و پراکنش نامناسب بارندگيھای بعدی، کشت 

ھمچنين کاھش شدید بارندگی و افزایش محسوس دما .  روزه ای مواجه کرده است52غالت استان با تاخير 
 ھزار تن فراتر نرود ميانگين بارندگی در فصل 800  دم در سال زراعی جاری ازموجب شد تا پيش بينی توليد گن

 300 ميلی متر بود که این ميزان در فصل زراعی جاری به بيش از 500زارعی قبل در استان گلستان بيش از 
 درصد 30 درصد مزارع نوار شمالی و 70ميلی متر رسيد اکنون بر اثر عوامل طبيعی و خشکسالی حدود 

 روز از زمان خرید تضمينی 22از سوی دیگر با گشت حدود . حصوالت مزارع نوار جنوبی با افت مواجه شده استم
 ھزار تن محصول مازاد بر نياز کشاورزی خریداری شد که این ميزان خرید نيز 500گندم در استان گلستان حدود 

  .نسبت به مدت مشابه سال قبل با کاھش مواجه شده است
  

 اضی كارگران پاکدشتی در تھران  اعتر تجمع
 

جمعي از كارگران سازمان تامين اجتماعي كه :  تير نوشت8 درجام جم اونالینبه نوشته سایت دولتی 
 پاكدشت مي باشند در اعتراض به وضعيت نامناسب بھداشتي و درماني خود و عدم دريافت عمدتا از شھرستان

 .ندحقوق كافي از صبح امروز مقابل مجلس تجمع كرد
تجمع كنندگان كه به صورت آرام مقابل درب شمال مجلس حضور دارند از نمايندگان  به گزارش جام جم آنالين،

 .جھت رفع مشكل خود استمداد مي طلبند مجلس
سازمان تامين اجتماعي ھم اعتراض دارند با خود پارچه نوشته  تجمع كنندگان كه نسبت به جدايي درمان از

نمايندگان مجلس بدانند «، »تماعي بدون درمان مستقيم مانند پيكر بي سر استاج تامين«:ھايي ھمچون
بوده و براي دفاع  با جدا شدن درمان از تامين اجتماعي مخالف«، »در پيش است به كارگران خيانت نكنند انتخابات

  »از آن از جان خود مي گذريم
  

  نبود آب شرب در گرماى خرمشھر

كه در / بنى آدم اعضاى يك پيكرند«گفتم شايد ھنوز معتقد باشى كه : ير آمده است  ت8 در دادنابه نوشته سایت 
. بينى را مي* شھر يا خرمشھر؟»خرم«*؛ به خاطر ھمين است كه در روزھاى اخير عنوان »آفرينش ز يك گوھرند

وضع حكايت از آنجا شروع شد كه در سالگرد آزادسازى خرمشھر يكى از دلسوزان خرمشھر با اشاره به 
نابسامان اين شھر كه حتى آب شرب ندارد اين سوال را مطرح كرد كه چرا مسووالن كشور فقط در يك روز به ياد 

  افتند و آن ھم فقط در قالب صحبت و صدور بيانيه؟ شھر مي
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به گزارش فاش نيوز، اين روزھا كه بر شدت گرماى ھوا افزوده شده شايد بتوانى حس كنى كه در گرماى 
  !بود آب شرب يعنى چهخرمشھر ن

وگو  مھدى كشوري، جانشين سابق سپاه خرمشھر و از نيروھاى مقاومت اين شھر در دوران دفاع مقدس در گفت
ھاى شھر   درصد از ساخت زيرساخت20گذرد فقط   سال كه از آزادسازى خرمشھر مي29پس از : با ايسنا گفت

  .انجام شده است
كنند از سد  از به تصفيه اساسى دارد؛ اين آب كه مسووالن ادعا ميآب شھر خرمشھر ني: مھدى كشورى گفت

ھاى تصفيه آب  شود ھنوز شور است و اگر مردم خودشان دوباره آن را با دستگاه گتوند به اينجا منتقل مي
رود به علت شورى زياد قابل شرب   تصفيه نكنند در مقاطعى از روز كه حجم استفاده مردم از آن باال مي شخصي،
  .نيست

وى از مسووالن سازمان آب خواست بحث آب آشاميدنى اين شھرستان را به صورت جدى پيگيرى كنند؛ چرا كه 
ھاى راھيان نور به  ھنوز اين موضوع براى مردم شھر خرمشھر حل نشده است و تنھا مقاطعى مانند آمدن كاروان

  .شود اين شھر تصفيه آب بھتر مي
آقاى احمدى نژاد در سال اول رياست جمھورى زمانى كه :  اين شھر گفتوى ھمچنين در خصوص گازكشى در

توان ديد كه مردمى كه اينقدر در دوران دفاع مقدس زجر  به اين شھر آمد در سخنرانيش در حضور مردم گفت نمي
شش اند امروز نيز از آب آشاميدنى و عدم استفاده از نعمت گاز در رنج باشند، ولى متاسفانه پس از  كشيده

البته گاز به شھر . ھاى مردم خرمشھر حتى علمك گاز ھم كشيده نشده است سال ھنوز براى بسيارى از خانه
  .ھاى مردم راه پيدا نكرده است آمده است ولى ھنوز به خانه

ھاى خرمشھر را ناشى از ضعف مديريتى در اين شھر خواند و اظھار  كشورى عدم رسيدگى و توجه به زيرساخت
ھا حاضر نيست نظافت گلزار  گذرد كسى غير از رزمنده  سال كه از آزادسازى خرمشھر مي29از  پس  :كرد

شھداى خرمشھر را برعھده بگيرد و شھردارى و بنياد شھيد اين شھر مسووليت اين كار را برعھده ديگرى 
شوند اين  جبور مياند م اندازد؛ به طورى كه ھر چھارشنبه رزمندگان خرمشھرى كه اكنون پا به سن گذاشته مي

  .كار را انجام دھند
متاسفانه به دليل عدم رسيدگى اين نھادھا به مزار شھداى خرمشھر اين محل فضايى عقب افتاده و : وى افزود

  .بدون سبزه و درخت دارد؛ در حالى كه به مزار شھداى روستاھا از اين محل بيشتر رسيدگى شده است
خواھند اين  اگر مسووالن اين شھر واقعا مي: ساز در اين شھر نيز گفتكشورى با اشاره به مشكالت ساخت و 

اند بازسازى كنند بايد عوارضى و ماليات  ھاى خود را كه در دوران جنگ آسيب ديده شھر ساخته شود و مردم خانه
انند شان در جنگ خراب شده تفاوتى قائل شوند تا مردم بتو اين مردم را كمتر كنند و براى مردمى كه خانه

  .ھايشان را بازسازى كنند خانه
كنند مسوولين و مديران خرمشھر در طول   مردم خرمشھر احساس مي :اين رزمنده دوران دفاع مقدس گفت

ھا اين مديريت  كنند؛ چرا كه اگر در طول سال ھا پس از آزادسازى براى ساخت اين شھر ضعيف عمل مي سال
اميدواريم مسووالن از تنگ نظرى دست بردارند و ما . آمد ر به وجود ميقوى بود االن نبايد چنين وضعى در خرمشھ

  . سال از آزادسازى اين شھر شاھد آباد شدنش ھم باشيم29پس از 
  

  مقابل مجلس    كارگران تجمع

جمعى از كارگران سازمان تامين اجتماعى كه عمدتا از شھرستان پاكدشت مى :  تير آمده است 8در خبر ھا در 
در اعتراض به وضعيت نامناسب بھداشتى و درمانى خود و عدم دريافت حقوق كافى از صبح امروز مقابل باشند 

  .مجلس تجمع كردند
به گزارش آتی نيوز به نقل از جام جم آنالين، تجمع كنندگان كه به صورت آرام مقابل درب شمال مجلس حضور 

  . طلبنددارند از نمايندگان مجلس جھت رفع مشكل خود استمداد مى
تجمع كنندگان كه نسبت به جدايى درمان از سازمان تامين اجتماعى ھم اعتراض دارند با خود پارچه نوشته 

نمايندگان مجلس بدانند «، »تامين اجتماعى بدون درمان مستقيم مانند پيكر بى سر است«:ھايى ھمچون
 از تامين اجتماعى مخالف بوده و براى دفاع با جدا شدن درمان«، »انتخابات در پيش است به كارگران خيانت نكنند

 »از آن از جان خود مى گذريم
   . نفر مى رسد60تعداد تجمع كنندگان به بيش از 

  
 معوقه کارخانه ھود، اخراج کارگران و مطالبات

ه کارخانه وابسته ب.  فومن و در نزدیکی سه راه جمعه بازار قرار دارد– جاده رشت ١٢این کارخانه در کيلومتر 
 کارگر مشغول ٤٠در حال حاضر در این کارخانه حدود . بخش خصوصی و کارفرمای آن فردی به نام باباعليان است

کنترات ( کارگر در این کارخانه به شکل قراردادی و کارمزدی ٨٠به کار ھستند، در حالی که سال گذشته حدود 
به بھانه ) باباعليان(کارفرما.  کارخانه اخراج شدند نفر از آن ھا به مرور از٤٠کار می کردند که حدود ) قطعه سازی

 ٨ساعت کار کارگران از . عدم دریافت مطالبات خود از کارفرمایان و پيمانکاران دست به اخراج کارگران زده است
دستمزد کارگران ھمان حداقل .  بعدازظھر اجبارا اضافه کاری می کنند٦ بعدازظھر است، البته کارگران تا ۴صبح تا 

  .است) بخوان وزارت سرمایه(ستمزد مصوب وزارت کار د
کارگران ھمگی با قرارداد موقت کار می کنند و . محصوالت کارخانه سازه ھای فلزی برای سوله و پل سازی است
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قراردادھایشان سه ماه یکبار تمدید می شود و این بھانه ای برای به تعویق انداختن دستمزد و حقوق کارگران ھر 
 .کبار شده استسه ماه ی

کارگران سرویس ایاب و ذھاب . بيشتر کارگران بومی و از اھالی رودپيش ، کالشم ، صومعه سرا و فومن ھستند
کارخانه عليرغم داشتن سالن غذاخوری از . البته در گذشته سرویس ایاب و ذھاب داشتند که قطع شد. ندارند

 .ه و نھارشان را با خود به کارخانه بياورنددادن غذا امتناع می کند و کارگران باید صبحانه خورد
 : خواست ھای کارگران ھود اعم از شاغل و اخراجی

  نفر کارگر اخراجی٤٠بازگشت به کار  -١
 تبدیل قراردادھای موقت به قراردادھای دایم -٢
ه کاری و  معيشتی و دریافت اضاف-افزایش دستمزد در حد یک زندگی متعارف و تامين مایحتاج اوليه رفاھی -٣

 سایر مزایا
 برقراری مجدد سرویس ایاب و ذھاب و راه اندازی سالن نھارخوری -۴

  ١٣٩٠ تير ٨ –فعاالن ضدسرمایه داری گيالن 

  استعفاھا در وزارت صنايع

معاون پارلمانی و امور استانھا و دو مشاور وزارت صنايع و :  تير آمده است 8در  مھربه نوشته خبرگزاری دولتی 
  .ز سمتھای خود استعفا کردندمعادن ا

ايرج نديمی معاون پارلمانی و امور استانھای وزارت صنايع و معادن برای شرکت در انتخابات مجلس شورای 
اسالمی از اين سمت استعفا کرد که بالفاصله با موافقت مھدی غضنفری سرپرست وزارت صنايع و معادن مواجه 

  .شد
 ابطحی و رجبعلی صادقی از مشاورت وزارت صنايع و معادن، غضنفری با در ھمين حال، در پی استعفای محمود
  .اين دو استعفا ھم موافقت کرده است

در روزھای گذشته نيز حسين طال مديرعامل دخانيات ايران برای شرکت در انتخابات مجلس شورای اسالمی 
   .استعفا کرد که مورد موافقت غضنفری قرار گرفت

  
 ل سازمان مسکن و شھرسازی تجمع اعتراضی در مقاب

  
 دھھا فارغ التحصيل رشته معماری کرمانشاه در اعتراض : تير نوشت 8 در به گزارش کرمانشاه پست چھارشنبه

  .به طرح اخير سازمان مسکن و شھرسازی مقابل ساختمان این سازمان در کرمانشاه تجمع کردند 
نقشه کشی شغلی از این فارغ التحصيالن سلب و تنھا به بنابر این گزارش در طرح ابالغ شده اختيارات طراحی و 

تجمع کنندگان با طرح این سئوال که چرا این طرح فقط در استان کرمانشاه . حق نظارت آنھا اشاره شده است 
اجرایی شده ؛ خواستار پاسخگویی مسئوالن به کاھش شدید درآمدی و خالی شدن ھر چه بيشتر سبد 

  .دن این طرح شدند اقتصادی خود بدليل اجرا ش
در زمان برگزاری این تجمع مسئوالن سازمان یادشده با حضور در ميان جمع قول پيگيری خواست ھای اعتراضی 

  .آنان را دادند اما معترضان بر عزم خود بر ادامه تجمعات در صورت عدم پيگيری خواست خود تأکيد کردند 
  . ظھر پایان یافت 12دون ھيچ درگيری حوالی ساعت برنامه اعتراضی مھندسين معماری استان کرمانشاه ب

  
  

  ! درجه40باالى  در گرماى  برق   ساعته 13خاموشى  

شبكه برق نيمى از مشتركان شھر جيرفت و تعداد زيادى از :  تير آمده است 8 در دادنابه نوشته سایت 
 بامداد روز چھارشنبه، 6و تا ساعت  قطع شد 17:30 تير، از ساعت 7شنبه،  روستاھاى اطراف آن، بعد از ظھر سه

  . ساعت خاموشي، به صورت موقت وصل شد13 تير ادامه داشت كه بعد از 8
: وگو با ايسنا، با تاييد اين مطلب، گفت ، رييس اداره برق شھرستان جيرفت در گفت"رضا رشيدى"مھندس 

، شاھد قطع برق و خاموشى بيش از متاسفانه بر اثر اتصالى در پست فوق توزيع نيروگاه برق شھرستان جيرفت
 و بسيارى از روستاھاى -شود   که بيش از نيمى از محالت شھر را شامل مي- ساعته در بافت قديم شھر 13

  .اين شھرستان بوديم
 مگاواتى جيرفت، برق شھرستان 30بر اثر خسارات به وجود آمده در پست فوق توزيع نيروگاه : وى تصريح کرد

  .مر عامل اصلى بحران روز گذشته در شھرستان جيرفت بودقطع شد که اين ا
با توجه به وسعت خسارت و حساسيت موضوع به دليل گرماى شديد : رييس اداره برق شھرستان جيرفت افزود

و نياز مردم به برق، تمام توان خود را به کار بستيم تا اين معضل رفع شود ولى متاسفانه به خاطر اينکه تجھيزات 
  .ً توزيع نيروگاه، به شدت آسيب ديده بود عمال کارى از دست ما ساخته نبودپست فوق

با اين اوصاف اقدام به عمليات مانور خطوط کرديم که از ساير پستھاى برق شھرستان : رشيدى بيان کرد
  .دار کنيم قسمتھايى از شھر را به صورت موقت برق
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وقتى : پاسخگويى بخش اتفاقات اداره برق شھرستان، گفتوى در پاسخ به سوال خبرنگار ايسنا، مبنى بر عدم 
گيرند و اين ازدحام ارتباط   تماس مي3000ًافتد قطعا بسيارى از مشترکان با تلفن  بحرانى به اين وسعت اتفاق مي

  .شود که ھميشه تلفن اتفاقات مشغول باشد باعث مي
شترک داراى قطعى برق بودند و اين طبيعى است  ھزار م10در اتفاقى که ديروز رخ داد بيش از : رشيدى افزود

  .که تلفن اتفاقات مشغول باشد
ھاى زيادى از   درجه تابستان جيرفت، در حالى اتفاق افتاد که محله40 ساعته برق در گرماى باالى 13قطع شدن 

اشتر، سرجاز و   مالکآباد، محله برق، اداره راه، ايستگاه کھنوج، قبيل ميدان معلم، کلينيک، دانشگاه آزاد، صاحب
  .چندين محله پرجمعيت شھر دچار معضل شده بودند

 ساعت بايد رخ دھد؟ آيا 13چرا قطعى برق : وگو با ايسنا، گفت ، يكى از شھروندان محله کلينيک، در گفت"بھادر"
  اند؟ بينى وضعيتھاى بحرانى را نکرده مسئوالن پيش

کنيم  ن انصاف نيست که ما چون در بافت قديم شھر زندگى مياي: از ديگر شھروندان جيرفتى گفت" سليمانى"
  .ھميشه ايام سال بايد مشکل داشته باشيم

بينى چنين وضعيتى را داشته  مسئوالن امر بايد پيش: گويد از شھروندان جيرفت محله اداره راه مي" مقبلى"
   درجه توجيه دارد؟50 ساعته برق آن ھم در گرماى 13آيا قطعى . باشند

ھاى خردسال ما چه  بچه. اين معضل ما را با بحران جدى مواجه کرد: ، از شھروندان جيرفتى گفت"ابراھيمى"
  اند که بفھمند چه وضعيتى داريم؟ شوند؟ آيا مسئوالن خود را به جاى ما گذاشته مي

رستان  ساعت در شبكه برق، در حالى در شھ13ًھاى طوالني، چندساعته و بعضا بيش از  خاموشى و قطعي
افتد که ھمه ساله شاھد اين اتفاقات ھستيم و افت شديد ولتاژ و خاموشيھاى مکرر،  جيرفت اتفاق مي

از مسئوالن شھرستان جيرفت، استان كرمان و وزارت . رو ھستند موضوعى است که ھر ساله مردم با آن روبه
   .نيرو انتظار است در صدد رفع اين مشکل باشند

  

   سال حبسمحکوميت يک معلم به ده

 اسماعيل عبدي، آموزگار رياضی دبيرستان و کنشگر صنفی : تير آمده است 9 در ھرانابه نوشته سایت 
  .فرھنگيان به ده سال زندان تعليقی محکوم شد

بنا به اطالع گزارشگران ھرانا، اين حکم امروز چھارشنبه ھشتم تيرماه، به عليزاده طباطبايی وکيل عبدی اعالم 
  .گرديد
حکم را صادر ) ارتباط با دول متخاصم (۵٠۵و ) تبليغ عليه نظام (۵٠٠ی پرونده، پيرعباسي، با استناد به ماده قاض

   اين حکم، حکم اوليه است و تا يک ماه فرصت اعتراض دارد. نموده است
  
 

 تجمع اعتراضی مقابل سازمان مسکن و شھرسازی کرمانشاه

  
 گزارش کرمانشاه پست صبح امروز چھارشنبه دھھا فارغ التحصيل  به:  تير نوشت 9در تاریخ کرمانشاه پست 

سازمان در رشته معماری کرمانشاه در اعتراض به طرح اخير سازمان مسکن و شھرسازی مقابل ساختمان این 
  .کرمانشاه تجمع کردند 

ن سلب و تنھا به بنابر این گزارش در طرح ابالغ شده اختيارات طراحی و نقشه کشی شغلی از این فارغ التحصيال
تجمع کنندگان با طرح این سئوال که چرا این طرح فقط در استان کرمانشاه . حق نظارت آنھا اشاره شده است 

اجرایی شده ؛ خواستار پاسخگویی مسئوالن به کاھش شدید درآمدی و خالی شدن ھر چه بيشتر سبد 
  .د بدليل اجرا شدن این طرح شدند اقتصادی خو

این تجمع مسئوالن سازمان یادشده با حضور در ميان جمع قول پيگيری خواست ھای اعتراضی در زمان برگزاری 
  . پيگيری خواست خود تأکيد کردند آنان را دادند اما معترضان بر عزم خود بر ادامه تجمعات در صورت عدم

  .ایان یافت  ظھر پ12برنامه اعتراضی مھندسين معماری استان کرمانشاه بدون ھيچ درگيری حوالی ساعت 
http://kermanshahpost.blogspot.com/2011/06/blog-post_29.html  

  
  فارس استان و تھران در کارگری اعتراضات

 
کارگران کارخانه آزمایش مرودشت واقع در استان فارس، برای چندمين روز متوالی در اعتراض به عدم دریافت 

نفر از کارگران با برپایی اعتصاب در برابر کارخانه دست به ۶ ماه خود و نيز در اعتراض به اخراج ۶ دستمزدھای
  .تجمع زدند

نفر از کارگران   ۶ خرداد ماه، ٣١  براساس گزارشات منتشره در پی تجمع کارگران در برابر استانداری فارس در تاریخ
ر به آزادی کارگران انتظامی مجبو در برخورد با نيروھای انتظامی دستگير شدند که با پافشاری کارگران، نيروی
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کارگر  ۶ در پی این اقدام کارفرما، خواست بازگشت به کار. کارگر فوق را از کارخانه اخراج نمود ۶ شد، اما کارفرما
  .ھای کارگران اعتصابی افزوده گردید اخراجی به خواست

از کارفرما طلبکار ی خود را   ماه حقوق عقب افتاده١٨چنين گروھی از کارگران مجتمع گوشت فارس نيز که  ھم
کارگران خواستار بازگشت به کار .  با سفر به تھران در برابر وزارت جھاد کشاورزی دست به اعتراض زدند ھستند،

  .ی خود ھستند افتاده و پرداخت دستمزدھای عقب
مناسب  تن از کارگران شھرستان پاکدشت نيز روز ھشتم تيرماه، با تجمع در برابر مجلس به وضعيت نا۶٠ بيش از
  .ھای اجتماعی و دستمزدھای پایين خود اعتراض کردند بيمه

ای کارگران و لغو   افتاده، حل مشکالت بيمه افزایش دستمزدھا، بازگشت به کار، پرداخت دستمزدھای عقب
  .ھای اخير بوده است ھای کارگران در اعتراضات ماه ترین خواست قراردادھای موقت و پيمانی از جمله مھم

 
 معلم به ده سال زندان  یکمحکوميت

 
 اسماعيل عبدی، آموزگار ریاضی دبيرستان و کنشگر صنفی فرھنگيان: تير آمده است 9به گزارش ھرانا در تاریخ 

امروز چھارشنبه ھشتم تيرماه، به عليزاده   این حکممی نویسد؛ ھرانا.به ده سال زندان تعليقی محکوم شد
 .گردید طباطبایی وکيل عبدی اعالم

حکم را صادر ) ارتباط با دول متخاصم(۵٠۵ و) تبليغ عليه نظام (۵٠٠ پرونده، پيرعباسی، با استناد به ماده قاضی
 .ماه فرصت اعتراض دارد این حکم، حکم اوليه است و تا یک. نموده است

ٔخارجی، درباره وضعيت آموزش و پرورش و برخی  ھای  با یکی از رسانه٨٨گفتنی است عبدی در تابستان 
  . روز را در زندان اوین گذراند۴۴آن دستگير شد و مدت  گو کرد که پس از و ھنگيان زندانی گفتفر

  قطع ھمکاری بزرگترين شرکت جھانی حمل ونقل کانتينر با ايران

 
ترين شرکت حمل و نقل کانتينر در  که بزرگ" مرسک"شرکت : یر آمده است 9 آلمان در وله دويچه به گزارش رادیو 

به گزارش . ی معامالت خود با سه بندر ايران خاتمه داد المللی به کليه ھای بين است، به دليل تحريمسطح جھان 
وگوھای  خبرگزاری رويترز، توماس ريبر کنودسن، رئيس بخش آسيايی اين شرکت بزرگ دانمارکی پس از گفت

 اين سه بندر بزرگ ايران است بندر عباس يکی از. ای که داشت، اين تصميم شرکت خود را اعالم کرد جانبه ھمه
  .که مشمول تحريم مرسک شده است

 
   ميلياردی برای اجرای طرح حذف يارانه ھا3200جريمه 

ھای اجرای  معاون وزير بازرگانی از نزديک شدن تعداد بازرسي:  تير نوشت 10در مھردولتی خبرگزاری به نوشته 
 225 ھزار و 3متخلفان در مجموع : ون مورد خبرداد و گفت ميلي6ھا به مرز  طرح نظارتی ويژه ھدفمندی يارانه

  .ميليارد لایر جريمه شدند
گذرد،  ھا مي  ماه از اجرای قانون ھدفمندی يارانه6اکنون که بيش از : مھر در گفتگو با مھر گفت محمدحسن نکويي

 815 ميليون و5 که تاکنون طرح نظارتی ويژه اين قانون توانسته کنترل مناسبی بر بازار داشته باشد؛ به نحوی
 531 مورد بازرسی از واحدھای توليدي، توزيعی و خدماتی کل کشور به عمل آمده که در نتيجه آن، 717ھزار و 
 لایر تشکيل شده که از 744 ھزار و 424 ميليون و 790 ميليارد و 225 ھزار و 3 پرونده به ارزش ريالی 488ھزار و 

  . پرونده به تعزيرات حکومتی ارسال شده است مورد608 ھزار و 515اين ميان، 
ھا در مرکز   گروه کااليی که در اجرای قانون ھدفمندی يارانه22در اين ميان بازرسی از : معاون وزير بازرگانی افزود

 مورد بازرسی از مواد لبنی شامل 776 ھزار و 457توجه دولت برای کنترل بازار قرار گرفت، نشانگر اين است که 
ھا از مواد پروتئينی شامل گوشت قرمز، گوشت  ماست، کره و پنير صورت گرفته است؛ ضمن اينکه بازرسيشير، 

  . مورد رسيده است564 ھزار و 483مرغ نيز به مرز  مرغ و تخم
زميني، پياز،  ھای صورت گرفته مربوط به سيب ھای کااليي، بيشترين بازرسي در ميان اين گروه: وی تصريح کرد

 مورد بازرسی بوده است؛ ضمن اينکه بازرسی از ميوه نيز به 217 ھزار و 968گوجه فرنگی با  ی و رب گوجه فرنگ
  . مورد رسيده است856 ھزار و 569

 493ھا از غالت و حبوبات شامل نان، برنج، ماکاروني، عدس، لوبيا، نخود و لپه نيز به  مھر، بازرسي به گفته نکويي
 مورد، 567 ھزار و 405نباتی به   مورد، قند و شکر و روغن684 ھزار و 307 به  مورد، چای و خرما792ھزار و 

 مورد 237 ھزار و 225 مورد و کاغذ و الستيک خودرو نيز به 473 ھزار و 310پودرشوينده دستی و ماشينی به 
  .رسيده است

 ساختمانی و خدمات ھای دامی و کشاورزي، مصالح بازرسی از نھاده: معاون وزير بازرگانی خاطرنشان کرد
   . مورد رسيده است203 ھزار و 609 مورد و 565 ھزار و 267 مورد، 528 ھزار و 125عمومی نيز به ترتيب 

 
 "قوانين کاغذی"اعتراض پرستاران به چھار سال انتظار و به 
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مبنی بر  سال از تصویب دو فانون در مجلس رژیم 4با گذشت : تير آمده است 10بر پایه گزارش دریافتی در 
کاھش ساعات کاری طوالنی پرستاران و پرداخت حقوق از دست رفته آنھا، ھنوز نشانه ای از اجرا و به عمل در 

مطرح شده " قانون ارتقا بھره وری نيروی بالينی"و " تعرفه گذاری خدمات پرستاری"آمدن این قوانين که با عنوان 
 .تھمين امر موجب اعتراض پرستاران شده اس. اند، نيست

  
 تير که چھارمين سالگرد تصویب دو قانون فوق است، پرستاران به ارسال پيامک ھای 6به گزارش رسيده در روز 
  :خبرگزاری مھر متن چھار پيامک را درج کرده که عبارتند از. اعتراضی درست زدند

  
  ""ان تسليت باد تير چھارمين سالمرگ قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری بر عموم پرستار6فرا رسيدن " 
  ""چھارمين سالمرگ قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری بر پرستاران تسليت و بر وزارت بھداشت تھنيت باد"

قانون تعرفه گذاری که دفن شد، یک قبر ھم برای قانون " در یکی از پيامکھای اعتراضی پرستاران آمده است
  ."ارتقای بھره وری آماده کنيد

  
 سال پيش پرستاری پيدا شده که در دستش کاغذ پاپيروسی تحت عنوان به دنبال  ھزار3جسد موميایی "

  ."کاھش ساعت کاری، ضریب و تعرفه گذاری بوده است
  

عدم استخدام تعداد مورد نياز پرستار برای ارائه خدمات بالينی درخور، طوالنی بودن ساعات کار، شرایط سخت 
 سال پيش با تصویب 4. متعدد جامعه پرستاری انجاميده استسنگين کاری طی سال ھای گذشته به اعتراضات 
چنانچه این قوانين عملی می شد، .  ماه آن را به اجرا بگذارد4دو قانون فوق در مجلی، دولت وعده داده بود ظرف 

  . ميليون تومان افزایش می داد3 تا 1.5حقوق و پرداخت مزایای عقب مانده ، در آد پرستارا را به 

  باره برگزاری نشست ھيأت مديره سنديکای کارگران نيشکر ھفت تپهاطالعيه در

اين نشست با . به اين وسيله برگزاری نشست ھيأت مديره سنديکای ھفت تپه را به اطالع عموم می رسانيم
موضوع نشست بررسی وضعيت کنونی سنديکا و ھمچنين انتخابات . شرکت کليه اعضاء ھيأت مديره برگزار شد

  .آن بودھيأت مديره 
پس از بحث و بررسی وضعيت کنونی سنديکا و مشکالت فوری موجود، از جمله مسأله بازگشت به کار اعضای 

الزم به يادآوری است که دوره رياست . اخراجی ھيأت مديره، جلسه وارد مبحث انتخابات ھيأت مديره شد
سنديکا بايد طی انتخاباتی جديد رئيس يکساله رضا رخشان بر ھيأت مديره به پايان رسيده است و ھيأت مديره 

  .ھيأت مديره را انتخاب می کرد
در جريان مباحث مربوط به انتخابات پيشنھادی مبنی بر تغيير رويکرد ھيأت مديره و جايگزين کردن کار جمعی به 

با روش پيشنھادی جديد به ھيآت مديره سنديکا امکان می دھد که . جای انتخاب رئيس ھيأت مديره طرح شد
وحدت و ھمدلی بيشتری به امور پرداخته و امکان مشارکت و مسئوليت پذيری را به طور يکسان برای کليه اعضاء 

  .اين پيشنھاد به اتفاق آرا به تصويب ھيأت مديره سنديکای ھفت تپه رسيد. ھيأت مديره فراھم نمايد
ت مديره، علی نجاتی و رضا رخشان، ھيأت مديره سنديکای ھفت تپه ضمن تشکر از زحمات رؤسای تاکنونی ھيأ

اميدوار است که بتواند در شکل جديد مؤثرتر و نيرومند تر در جھت تأمين منافع کارگران شرکت نيشکر ھفت تپه 
  .گام بردارد و ھمچنين با توان بيشتری به وظايف خود در قبال جامعه کارگری ايران عمل کند

 
  پهھيأت مديره سنديکای کارگران نيشکر ھفت ت

  1390/تيرماه: تاريخ 
 

 کودکان جامانده از دوران کودکی
   

 کودکان خيابانی ھمچنان در چنبره مشكالت دست و پا مي زنند
 
 

كنند و  در بين كودكاني كه به پشتوانه خانواده ھايشان تحصيل مي:  آمده است ایلنابه گزارش خبرگزاری دولتی 
ين كننده مخارج تحصيل، تفريح و خوراك و پوشاك شان است، ھستند كار والدين و درآمد آنھا به ويژه پدر تام

كودكاني كه خودشان كار مي كنند، لقمه اي نان مي خورند، تحصيل نمي كنند و تفريح و خوراك و پوشاك 
مناسبي ھم ندارند و تاكنون به رغم تمامي اقدامات موقتي كه از سوي برخي نھادھا انجام شده، تغيير 

  ... در وضعيت اين كودكان ايجاد نشده استمحسوس و موثري
 

  !این یک داستان واقعی است
از او می پرسم اوضاع . حميد، پسرک دوازده ساله را در حالی گل فروشی می کرد در چھارراه تھران پارس دیدم -

  ". ھزار تومان کار می کنم10روزی . بد نيست" کاسبی خوبه؟ خيلی صميمانه جواب می دھد
وقتی از او . سال دارد،او ھم درکناربرادرش فال می فروشد درچھارراه تھران پارس8ادرکوچک ترحميد سعيد،بر -
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گوید دوست دارد مدرسه برود و آرزو دارد دکتر  درادامه می.نه: ھم می پرسم مدرسه رفتی؟جواب می دھد
  .شود

گوید که  نی؟با بی حوصلگی میپرسم چراکار ميک مي. سال دارد و در ایستگاه آیت سيگار می فروشد10یاور -
پدرومادرت کجایند؟جواب نمی دھد ،کمی عصبانی می شود : پرسيدم. دوست دارم کمک خرج خانواده ام باشم 

  .وسریع فرار می کند
ساله درحالی که چسب زخم می فروخت در ایستگاه امام حسين رفتم، پرسيدم 17این بار سراغ مراد، -

این که : چرا شما مشغول کارھستيد؟ خنده کنان گفت!  من پدرومادر ندارمپدرومادرت کجایند؟ درجواب گفت
  .بعد ھم به سرعت برق و باد د ناپدید شد... خواد چون پول ندارم جواب نمی

 ساله ،که ھر چه التماس کردیم اسمش را نگفت، باظاھری کثيف شاید می ترسيد، شاید ھم 5یك دختر -
داشت فال ... اما یك چيز را خوب متوجه شده بود ، آن ھم بی پولی را ... گرسنه بود و حوصله حرف زدن نداشت

دلم می خواھد به مادرم کمک کرده باشم ،دلم می خواھد : می فروخت ،تنھا حرفی که به ما زد ،گفت
  ...خوشحالش کرده باشم

گفتم یعنی ..." ر بودای کاش وضع زندگيمون از این بھت...آخه مادرم خيلی مریض احواله،خيلی ھم ضعيف شده "
  ...چی؟وضعمون بھتربود یعنی چی ؟گفت یعنی پول زیاد داشتيم تا مادرم رو می بردم دکترتاحالش خوب بشه

ازش پرسيديم پدرت چي كار ميكنه ؟كمي مكث كرد بعدگفت ھرچي من ومادرم كار مي كرديم خرج اعتيادش 
گ صورتش پريده بود نفس نفس مي زد و بريده گفت پدرش براي سالمتي مادرش كاري نكرده رن مي.كرد  مي

  ... بريده گفت شايد مامان رو دوست ندارد
 

  چه کسی مقصر است؟
فاطمه قاسم زاده، عضو ھيات علمى دانشگاه تھران، تحقيقى درخصوص كودكان كار وخيابانى انجام داده است 

 در ھرچھار زمينه رشد جسمى، ذھنى،  سال،١٨ تا ١۴درصد كودكان خيابانى بين ٩٢وبه این نتيجه رسيده که 
ھمچنين، درخصوص درآمد و ساعت کاری این کودکان متوجه . عاطفى واجتماعى دچار مشكالت زیادی ھستند

شده که چون كودكان نيروی كار ارزان ھستند واز قوانين و مقررات بی اطالع و قدرت اعتراض و یا مراجعه به مراكز 
ھاى مخفى و زیر زمينى و به دور از نظارت  ار ناچيز دریافت می كنند ، در كارگاهقانونی را ندارند ، دستمزد بسي

مراجع قانونی به كار مشغول اند، به ھمين دليل از سوی كارفرمایان سودجو به فراوانی مورد سوءاستفاده و 
ار كودك وجود و این مزیتھا باعث رونق بازار كار كودك مى شود و ھميشه متقاضى ك. استثمار قرار می گيرند

  .دارد
ساعت کار کردن فقط یک سوم حقوق را 14دربيشتر تحقيقات ، متوجه شدیم کودکان کار در: قاسم زاده مي گويد

ِاما با پيشرفت تکنولوژی و در نتيجه ذھن این کودکان و سرپرستانشان، اين افراد . طبق وزارت کاردریافت می کنند
ان درآمد بيشتري كسب كرد و يكي از راه ھا اين بود كه مذھب مردم را ھاي ديگري ھم مي تو متوجه شدند از راه

در کارشان دخيل بدانند و به عنوان مثال با ناميدن اسامي متبركه و قسم دادن، اوضاع کاریشان را بھبود بخشند 
مان درآمد  ھزارتو800، طوری که ھمين چند روز پيش یکی از خبرگزاری ھا اعالم کرد که کودکان خيابانی درماه 

 نھاد و 11درزمينه جمع آوری این کودکان تصويب نامه ای داریم که معتقد است به غيراز بھزيستي، . دارند
سازمان ديگر از جمله نيروي انتظامي، دادگستري، شھرداري، وزارت كار و امور اجتماعي، وزارت بھداشت درمان 

ين اجتماعي، صدا و سيما، جمعيت ھالل احمر، و آموزش پزشكي، سازمان بيمه خدمات درماني، سازمان تام
اما متاسفانه . وزارت آموزش و پرورش و كميته امداد وظايفي در قبال ساماندھي وضعيت كودكان خياباني دارند

مردم اغلب جمع آوری این کودکان را وظيفه شھرداری می بينند واطالع کافی از وظيفه سایر نھادھا ندارند اما 
 شورای شھر، رئيس شورا اعالم کرد که شھرداری وظيفه خودش را بابت جمع آوری چندی پيش در جلسه

کودکان خيابانی خوب اجرا کرده است اما با فعاليت یک نھاد این معضل حل نمی شود سایر نھادھا ھم باید به 
  .کمک ھم ،این مشکل را ریشه کن کنند

 
  چه باید كرد ؟

 
ھای ما وقتی سخن از كودكان خيابانی و كودكان كار به ميان می آید با بسياری از افراد ، ھموطنان و ھمشھری 

این بچه ھا خيلی بی " یا " پدر و مادر درستی ندارند " یا " اكثر آنھا افغان ھستند " ذكر جمالتی از این دست 
شھرستانی، اگر این كودكان افغان یا . و با جمالتی از این دست از خود رفع مسئوليت می كنند " ادب ھستند 

و یا كثيف و بد لباس باشند و اگرھای دیگر بازھم جزیی از ) چندان دور از انتظار نيست ( بی بھره از تربيت درست 
چو عضوی به " جامعه بشری ھستند به راستی چه شده است كه به رغم نصایح مشفقانه و انسان دوستانه 

 ، افراد بشری آسيب پذیر بی پناه و دردمند را به این بھانه ھا این چنين" درد آورد روزگار ، دگر عضوھا را نماند قرار
كودكانی كه به ندرت كسی آنان را به نام صدا كرده است و . از خود می رانيم و از كنار آنان بی اعتنا می گذريم 

ند فرزندان این این كودكان جزیی از جامعه ما ھست.مورد خطاب قرار گرفته اند " بچه"یا " آھای"بيشتر آنان با واژه 
كودكان كار، نان آوران "مرز ، كودكانی كه در خردسالی ھمتی به مراتب بلندتر از بسياری بزرگساالن دارند ، 

كوچكى ھستند كه در بسيارى مواقع مانع فساد و فحشاى خانواده شده اند؛ آنان دالوران بزرگى ھستند و در 
آنان برای آنكه خانواده " ودشان به راحتى آسيب پذیرند مقابل آسيب دیدگان اجتماعى ھستند كه متاسفانه خ

خود را از فقری مھلك و مرگبار رھایی بخشند در خيابان ھا به دنبال روزی خود می گردند و آن را از دستان ما 
شاید برخی بر این باور باشند كه رسيدگی به وضعيت این كودكان به مانند بسياری دیگر از . طلب می كنند

ھا بر دوش دولت و دولتمردان است ولی به راستی آیا با این خيال مسئوليت از دوش ما به زمين نھاده مسئوليت 
  خواھد شد ؟
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  گزارش از اکرم عادلخانی

  
 مرگ كارگران در پی حوادث ناشی از کار 

  
اي زيادي را ھ حوادث كار ساالنه تعداد زيادي از كارگران را به كام مرگ كشانده و خانواده: سایت ملت آنالین

در اين بين آمارھاي اعالم شده از سوي وزارت كار و سازمان تامين اجتماعي تنھا تعداد . كند سرپرست مي بي
گيرد كه مشمول بيمه تامين اجتماعي ھستند و تعداد زياد ديگري از اين كارگران كه در  كساني را در بر مي

  .بازند انون كاري نيستند در خاموشي و سكوت جان ميكنند و مشمول ھيچ بيمه و ق ھاي خصوصي كار مي كارگاه
زنند در ايرا  ھاي خصوصي از اعالم حوادث ناشي از كار و تلفات آن سر باز مي اينكه بسياري از كارفرمايان در بنگاه

ھاي وزارت بھداشت و سازمان تامين اجتماعي ھم  ن به امري عادي بدل شده و متاسفانه بخش نظارت بر كارگاه
توجھي كارفرمايان  افتد، مرگ كارگران و بي مبود نيرو مواجه است و در اين آشفته بازار آنچه كه اتفاق ميبا ك
  .است

ربط  ھا و نھادھاي ذي قوانين موجود كار ھمچون ديگر قوانين نيازمند ضمانت اجرايي و نظارت مستقيم سازمان
ه كه شايسته جامعه كارگري ايران است، تحقق اما به دليل آنچه در باال عنوان شد، اين نظارت آنگون. است
يابد و ھمين امر باعث شده كه مرگ و مير ناشي از حوادث كارگري در ايران ھمچون آمار مرگ و مير بر اثر  نمي

  .تصادفات رانندگي بيش از استانداردھاي جھاني باشد
زني كارفرمايان خصوصي و  انهآيند، قدرت چ ھنگامي كه نھادھاي ناظر بر سالمت و ايمني كار به ميان مي

  .زني كارگران با آنھا است كارفرمايان دولتي با آنھا به مراتب بيشتر از قدرت چانه
  قدمت حوادث حين كار

ھاي رواني و جسمي  كارگران؛ داراي تاريخي به قدمت پيشينه شروع كار انسان در سراسر جھان درباره آسيب
  . حين انجام كار خود ھستندناشي از بروز حوادث خطرناك و خطرساز در

ھايي جديد و ناآشنا نيستند،  پيامدھاي غيرانساني، عواقب مخرب و حوادث جانگداز ناشي از محيط كار، پديده
ھاي الزم از سوي كارفرمايان و ھمچنين آلوده بودن محيط  كارگران ھمواره به دليل عدم رعايت ايمني و محافظت

  .شوند ناپذير مي كنند دچار حوادث كاري زيان بار، شديد و گاه جبران ھايي كه در آن كار مي كاري كارگاه
  

ھاست كه در معرض خطرات و حوادث كاري ھستند و بسياري از آنھا در اين راه يا  در اين ميان كارگران ايراني سال
  .اند جان خود را از دست داده يا از كار افتاده شده

  
  معدنچيان كرماناز درآتش سوختن كارگران شازندي تا مرگ 

  
گناه حين انجام كار شايد از جمله اخباري باشد كه خيلي از ما براحتي از كنار  اخبار حوادث كار و مرگ كارگران بي

دھد شكل ديگري به  گذريم، اما وقتي اين اتفاق در نزديكي ما يا حتي در ميان دوستان و آشنايان رخ مي آن مي
  .گيرد خود مي

اما خبر . كند قاتي كه تا خودمان در آن دخيل نباشيم، چندان اھميتي برايمان پيدا نميمثل تمام حوادث و اتفا
 سال سه بار رخ 4 معدنچي در معدن باب نيزو اتفاقي كه در طول 9 كارگر شازندي در آتش، يا مرگ 35سوختن 
  .يي را متاسف نكند تواند اخباري باشد كه ھر شنونده داد، نمي

ھاي كاري بكنند،  شود تا مسووالن فكري به حال وضع ايمني كارگران در محيط در باعث مياما اينكه اين اخبار چق
  .سوالي است كه بايد از آنھا پرسيد

كارگران شازند بخاطر رعايت نكردن استاندارد فاصله ميان كارگاه و انبار مواد منفجره به كام مرگ فرستاده شدند و 
براي مطلع » گاز سنج«ارگران معدن باب نيزو تنھا به دليل نبود دستگاه ديگر كسي حتي از آنھا يادي ھم نكرد و ك

  .ساختن كارگران از ميزان گاز متان در ھواي تونل جان خود را از دست دادند
  

  نظارت، حلقه مفقوده سالمت و ايمني كارگاه ھا
  

 ھر ساله تعداد زيادي شود و ھاي ما تدريس مي ھايي است كه در دانشگاه بھداشت و ايمني كار يكي از رشته
بيني كه در رشته تخصصي  التحصيلي را مي شوند اما متاسفانه كمتر فارغ التحصيل مي دانشجو از اين رشته فارغ

  خودش مشغول به كار شود، اين در حالي است كه سازمان تامين اجتماعي،
اري و رخ دادن حوادثي كه منجر به ھاي ك وزارت كار، وزارت بھداشت و درمان اغلب دليل غير استاندارد بودن محيط

ھا و مسووالن ايمني بھداشت نسبت  شود را به كمبود تعداد بازرسان كارگاه مرگ يا از كار افتادگي كارگران مي
  .دھند مي

اين در حالي است كه در قانون كار ايران يك فصل به مقوله حفاظت فني و بھداشت كار اختصاص داده شده 
گونه كاستي وجود نداشته باشد، اما از نظر ضمانت  د به لحاظ مباني قانوني ھيچرس لذا به نظر مي. است

  .بريم اجرايي قوانين ھنوز ھم ما اندر خم يك كوچه به سر مي
به ھمين خاطر بر اساس آمارھاي اعالم شده حوادث ناشي از كار در ايران در مقايسه با ساير كشورھاي ھمتراز 

 درصد 90ھاي مسوول بيش از  ردار است، بويژه آنكه برابر گزارشات رسمي دستگاهاز افزايش غيرقابل قبولي برخو



 56

دھد كه از اين رقم ھفتاد درصد به دليل عدم رعايت اصول  حوادث ناشي از كار بر اثر خطاھاي انساني رخ مي
  .ايمني توسط كارفرما و بيست درصد نيز مربوط به كارگران است

 درصد بيشترين فراواني و بخش ساختمان با متوسط 47كه بخش صنعت ھا نشان داده است  ھمچنين بررسي
اند كه باالترين مرگ و مير نيز در اين دو بخش رخ د   درصد از كل حوادث باالترين حادثه را به خود اختصاص داده30

  .اده است
  

  ھميشه پيشگيري بھتر از درمان است
  

تر از درمان است توجھي  پيشگيري بھتر و كم ھزينهخواھد به اين مساله كه ھميشه  متاسفانه ھيچ كس نمي
ھا، آموزش رعايت اصول ايمني به كارگران و وادار  شناس، تجھيز كردن كارگاه به گفته يك جامعه. داشته باشد

ھا به وسايل امدادي و حضور متخصصان ايمني و بھداشت، ھزينه  كردن آنھا به رعايت اين اصول، تجھيز كارگاه
  راي جامعه در بر خواھد داشت،بسيار كمتري ب

كند كه باعث افزايش  در حالي كه مرگ و مير ناشي از حوادث كار نه تنھا به چرخه اقتصادي كشور لطمه وارد مي
سر پرست شدن يك خانواده كه اغلب ھم  شود، مرگ ھر كارگر برابر است با بي ھاي جامعه نيز مي ھزينه
  .ھاي پر جمعيتي ھستند خانواده

شناسي  دي معتقد است، توجه به عواقب مرگ و مير كارگران به دليل حوادث كار از منظر جامعهعلي معتم
متاسفانه ناديده گرفته شده است، تا به حال كسي به پيامدھاي اينگونه فجايع در جامعه آنگونه كه بايد توجه 

  .نكرده است
ھكار و پيشينه خانوادگي آنھا انجام شود، حتما در حالي كه اگر مطالعه دقيق و ميداني درباره جوانان و نوجوان بز

درصد قابل توجھي از آنھا پدر خود را بر اثر حوادث كار از دست داده يا پدر خانواده بر اثر اين حوادث از كار افتاده 
  .شده است

ت ھايي را تح ھاي دولتي چنين خانواده البته اين مساله كه بعد از مرگ سرپرست خانوار نھادھا و سازمان
شود، با توجه  ھا پرداخت مي دھند، امري بديھي است اما آيا ميزان مستمري كه به خانواده پوشش خود قرار مي

  به شرايط اقتصادي و تورم موجود براي گذران زندگي آنھا كافي است، قطعا چنين امكاني وجود ندارد،
تواند تھديدي باشد براي  كدام ميپس فقر و فقدان سرپرست خانوار و بروز شرايط نامساعد براي زندگي ھر 

ھاي اجتماعي روي بياورد،  ھايي، حال حتي اگر يكي از افراد اين خانواده ھم به بزه سالمتي افراد چنين خانواده
  .يي چندين برابر پيشگيري از حوادث كار براي جامعه به بار خواھد آورد ھزينه

  
  حرف آخر

  
خست را اشغال كنيم نه تنھا باعث خوشحالي نيست، كه نااميدي را ھاي آماري جايگاه ن اينكه در برخي از جدول

اينكه ايران در زمينه مرگ و مير ناشي از تصادفات مقام اول را در دنيا دارد، اينكه ما در مصرف . آورد به ھمراه مي
المللي است  ينمواد مخدر رده نخست را در دنيا داريم و اينكه حوادث كارگري در ايران بيشتر از استانداردھاي ب

ھايي اينچنين به نظارتي دلسوزانه، عزمي راسخ و البته  شود كه باور كنيم حل بحران ھمه و ھمه باعث مي
  .قوانيني ھمراه با ضمانت اجرايي نياز دارد

 
 

  ھزار کارگر در آذربایجان غربی٢٧٠نبود امنيت شغلی برای 

 ھزار کارگر در بخشھای مختلف در استان ٢٧٠ :  تير آمده است12آژانس خبری موکریان در تاریخ یکشنبه 
  .آذربایجان غربی فعاليت دارند که اغلب این افراد از امنيت شغلی الزم برخوردار نيستند

به گزارش آژانس خبری موکریان، دبير اجرایی خانه کارگر آذربایجان غربی در جریان یک نشست خبری ضمن 
 ھزار کارگر در واحدھای توليدی، صنعتی،خدمات و تعاون مناطق ٢٧٠ھم اکنون بيش از : اعالم این مطلب گفت

  .مختلف استان در حال فعاليت بوده که اغلب این افراد از امنيت شغلی الزم برخوردار نيستند
 درصد افزایش ٩شيری در ادامه با اشاره به این که با تصویب دولت و شورای عالی کار حقوق کارگران ساالنه 

 درصد افزایش ٣٠ین در حالی است که بر اساس مصوبه سابق دولت حقوق کارگران باید به ميزان ا:می یابد افزود
  می یافت

  .وی در پایان انعقاد قرارداد موقت کار را معضل اصلی جامعه کارگری آذربایجان غربی و سراسر کشور دانست
 

شاھرخ زمانی عضو ھيئت بازگشايی سنديکای کارگران نقاش تحت شکنجه ھای 
  سمی و روحیج
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شاھرخ زمانی کارگر نقاش ساختمانی ، عضو ھيئت بازگشايی :  تير آمده است 13بر پایه خبر دریافيت در تاریخ 
سنديکای کارگران نقاش و تزئينات ساختمان و ھمچنين عضو شورای نمايندگان کميته پيگيری ايجاد تشکل ھای 

تبريز انتقال يافته ظھر امروز يکشنبه دوازدھم تير ماه طی کارگری که در تاريخ ھفدھم خرداد دستگير و به زندان 
يک تماس تلفنی به خانواده خود اطالع داده که از روزدستگيری تا کنون بدون تفھيم اتھام در سلول انفرادی وتحت 

ھمچنين وی به خانواده خود گفته که آالن بيست روز است که . شد يدترين شکنجه ھای جسمی و روحی بوده
به گفته يکی از اعضای خانواده شاھرخ زمانی به علت ضعف شديد در اثر اعتصاب غذای . غذا نمودهاعتصاب

  .بيست روزه شاھرخ نای صحبت کردن نداشت
     1390 تير 12
 

 شھرداری خرمشھر دست به اعتصاب زدند کارگران
 

کارکنان شھرداری خرمشھر به  نفر از 120بيش از :  تير آمده است 12در تاریخ اعتدال  دولتیسایت به نوشته
  .دریافت نکردن حقوق معوقه خود مقابل شھرداری خرمشھر تجمع کردند دليل

حقوق دریافت   روز15با گذشت بيش از سه ماه از سال، حقوقی دریافت نکرده اند و برخی از آنان ھم  این افراد
در پرداخت حقوق و مزایای خود؛  تعویقدیروز ھم برخی از کارگران شھرداری خرمشھر در اعتراض به . کرده اند

 .خواستند به مشکالتشان رسيدگی کنند مقابل فرمانداری این شھر تجمع کرده و از مسوالن
این کارگران . پرداخت حقوق معوقه تا پایان این ماه پایان یافت این تجمع با وعده شھردار خرمشھر مبنی بر

 .مات شھری ھستندکارگران فضای سبز و خد شھرداری خرمشھر، عمدتا
به سبب اینکه شمار کارکنان شاغل در شھرداری : خصوص گفت یکی از مسوالن شھرداری خرمشھر در این

ایم که در صورت تامين اعتبار حقوق معوقه  است با مشکل نقدینگی مواجه شده خرمشھر بيش از حد استاندارد
 .پرداخت خواھد شد کارکنان

  و روزمزد در شھرداری خرمشھر شاغل ھستند ای ی، قراردادی، حق الزحمه نفر به صورت رسم200حدود ھزار و 

   درصد از مساحت كشور را فراگرفت76خشكسالى 

رئيس پايگاه مديريت خشكسالى کشاورزی مرکز تحقيقات :  تير آمده است 13در  ايلنابه نوشته خبرگزاری دولتی 
عت و شدت خشکسالی در نقاطى از كشور به متاسفانه وس: کشاورزی و منايع طبيعی استان اصفھان گفت

 درصد خشکسالی در گستره ايران شرايط 76ويژه در بخش مرکزی در مقايسه با ماه گذشته فزونی يافته و حدود 
  .دھد بحرانی و خطرات جدی را به ويژه در ناحيه مرکزی ھشدار مي

ت کشاورزی و منايع طبيعی استان ، رئيس پايگاه مديريت خشكسالى کشاورزی مرکز تحقيقا"مرتضى خداقلى"
ھاى انجام  بررسي: اصفھان در گفت و گو با خبرنگار ايلنا در مورد آخرين وضعيت فعلى خشكسالى در كشور گفت

 تا کنون 89-90ھاى خشكسالى از ابتدای سال آبی  گرفته در آخرين ماه از فصل بھار، و تجزيه و تحليل نقشه
  .نامطلوب از لحاظ بارندگی قرار گرفته استدھد که ايران در شرايطی  نشان مي
 ماه از سال آبی جاری کماکان شاھد غلبه خشکسالی بر بخش عظيمی از 9پس از سپری شدن : او ادامه داد

 درصد از مساحت كشور خشكسالى حاكم است و در مقايسه با ماه 76کشور ھستيم، به طورى كه در حدود 
  .دھد را نشان مي)  درصد1در حدود (گذشته كاھش اندكى 
:  درصد از مساحت كشور در ناحيه خشکسالی بسيار شديد خبر داد و گفت7/13خداقلى از قرار گرفتن 

صورت دو لكه، مناطقى از كشور را فرا گرفته است، نخستين لكه از ناحيه شرقى  خشكسالى بسيار شديد نيز به
  .رسد شت بادام به طبس ميشود و پس از دربرگرفتن بافق، خور و رباط پ نايين شروع مي

به گفته وى لكه ديگر در بخش جنوب غربى كشور در استان خوزستان و نيز به صورت يك ناحيه باريك در منطقه 
  .شود چابھار و جاسك ديده مي

 درصد به صورت 6/20اين نواحى نيز با مساحتی برابر : او در مورد نواحى دچار خشکسالی شديد نيز توضيح داد
با دربر گرفتن ) جنوب استان خراسان رضوى و شمال استان خراسان جنوبى( نواحى شرقى كشور نوارى از
كند، ھمچنين شاخه ديگر  ھايى از استان سمنان به سمت مركز و سپس جنوب غرب كشور امتداد پيدا مي بخش

واحى جنوبى استان ھای دريای عمان و خليج فارس به ن اين کالس خشکسالی نيز از ناحيه غرب در امتداد کرانه
  .شود سيستان و بلوچستان ختم مي

: رئيس پايگاه مديريت خشكسالى کشاورزی مرکز تحقيقات کشاورزی و منايع طبيعی استان اصفھان تصريح كرد
 از مساحت كشور نيز دچار خشکسالی متوسط است كه به صورت دو نوار که 6/19مساحتى در حدود 

  .شود  بر گرفته ديده ميخشکسالی شديد و بسيار شديد را در
 شمال -يکی از نوارھا از سمت غرب به شمال: او در مورد نواحى كه دچار خشكسالى متوسط شده اند نيز گفت

ترين ناحيه شروع شده و بخش اعظم استان فارس را در برگرفته و به  شرقی کشيده شده و نوار ديگر از جنوبي
  .رسد مي) جنوب خراسان جنوبى(شرق کشور 

چندين ناحيه از كشور را در )  درصد1/22(خشکسالی خفيف نيز با دربر گرفتن باالترين مساحت :  ادامه داداو
آباد، اليگودرز و استان قم به شمال  يكى از اين نواحى از غرب كشور شروع شده و با گذر از خرم. برگرفته است

  .رسد كشور و به استان گيالن مي
اردبيل و (تاثير خشكسالى خفيف است به صورت يك نوار از استان اردبيل خداقلى منطقه ديگر را كه تحت 
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توصيف كرد كه به سمت غرب كشور ادامه ) ميانه، اھر و مراغه(، به سمت استان آذربايجان شرقى )خلخال
  .يابد مي

د چند ماه ھاى جنوب و جنوب شرقی کشور به مانن ھاى مناسب در قسمت با ادامه روند وقوع بارش: او تصريح كرد
گذشته سبب شده است که اين نواحی ھمچنان وضعيت ترسالی خود را حفظ كرده و تا حدودی بر مساحت خود 

 درصد به ترسالی 5/15 درصد ترسالی ھستيم كه 24به طوری که در مجموع در کل ايران شاھد . بيافزايند
  . است درصد ترسالی شديد اختصاص يافته3/2 درصد ترسالی متوسط و 2/6خفيف، 

ھای سيستان و بلوچستان و  استان(وضعيت ترسالی بيشتر در مناطق جنوب شرق : اين كارشناس تصريح كرد
  .شود ديده مي) ھايی از آذربايجان غربي، شرقی قسمت(ھای محدودی از شمال غرب کشور  و بخش) کرمان

ران از مھر تا آذرماه مقدار بارش به دھد که در کل اي مطالعات تغييرات بارندگی تجمعی نشان مي: او ادامه داد
تدريج کاھش و درآذر تا اسفندماه با شيب زيادی روند بارش افزايش يافته و با وجود کاھشی که در فروردين ماه 

دھد و در خرداد - شود، در ارديبھشت ماه مقدار بارش روند افزايشی را نشان می در مقدار بارندگی مشاھده مي
  . يافته استماه نيز اين روند ادامه

اگرچه بر شدت و وسعت ترسالی در گوشه شمال غربی و در :اين كارشناس ھوا و اقيم شناسى تصريح كرد
افزوده شده است، ولی متاسفانه وسعت و ) ارديبھشت ماه(ناحيه جنوب شرقی كشور نسبت به ماه گذشته 

 با ماه گذشته فزونی يافته و شدت خشکسالی در ديگر نقاط ايران خصوصا در بخش مرکزی کشور در مقايسه
 درصد خشکسالی در گستره ايران شرايط بحرانی و خطرات جدی را به ويژه در ناحيه مرکزی ھشدار 76حدود 
  .دھد مي

تواند تاثيرات غير قابل جبرانی را  ھای گرم تابستان مي ادامه يافتن چنين شرايطی در ماه: وى در پايان ھشدار داد
بنابراين توجه مسئولين امر در چنين شرايط بحرانی که بر ايران حاکم شده، در جھت . ذارددر کل ايران به جای گ

 .ھای مختلف کشاورزی الزم و مثمر ثمر است جلوگيری از اثرات غير قابل جبران خشکسالی به ويژه در بخش
 گزارش حسين جمشيديان

 

   وخامت وضعيت جسمی وی- کارشکنی در روند آزادی رضا شھابی 

به تاييد يکی از اعضای خانواده ی رضا :  تير دریافت شد ، آمده است 13در تاریخ ساس خبر موثقی که بر ا
 زندان اوين رسيده است اوضاع جسمی رضا برای چندمين بار رو به وخامت 209شھابی کارگر زندانی در بند 

معين شده مربوط به خارش ھای مداوم و زخم شدن پوست بدن رضا که در نتيجه ی آزمايش .گذاشته است
در پاسخ به اين وضعيت، مسووالن زندان .چربی کبد است اکنون از نظر جسمی رضا را تحت فشار گذاشته است

  .تنھا به انجام سونوگرافی در بھداری زندان وعده داده اند که به ھيچ وجه پاسخگوی نياز پزشکی رضا نيست
ينی ميشد که نھايتا ھم ھيچ درمانی برای اين مشکل شھابی چندی پيش نيز دچار خونريزی ھای مداوم از ب

  .ھمچنين رضا دچار درد کمر و درد و گرفتگی شديد در نواحی گردن ميباشد.دريافت نکرد
وضعيت قضايی رضا شھابی نيز در بالتکليفی قرار دارد و مسووالن قضايی و امنيتی در بررسی پرونده ی وی 

يگيری ھای مکرر خانواده ی شھابی و نيز درخواست ھای رضا از درون با وجود پ.تعللی آشکار به خرج ميدھند
زندان برای بازديد با دادستان تھران جھت اعتراض به وضيعت او، تنھا نماينده ی دادستان به مدت چند دقيقه در 

عی حتا اظھار بی اطال) آقای جعفری(وی .زندان رضا را مالقات کرده اما ھيچ پاسخ مشخصی به رضا نداده است
  !از علت طوالنی شدن بازداشت شھابی کرده است

شعبه (با وجود اعالم خانواده ی رضا و نيز خود او به امکان توديع وثيقه،مقامات قضايی و مشخصا قاضی صلواتی
در اعالم رسمی اين مورد به خانواده جھت آزادی رضا شھابی تعلل و کارشکنی ميکنند و )  دادگاه انقالب 15ی 

  .ز مقامات قضايی با وجود اطالع از اين اقدام غير قانونی برای آزادی شھابی اقدامی نمی کنندھيچ کدام ا
 

  90 تيرماه 13 / 15خبر شماره 
 
 

 اعتصاب کارگران شرکت فوالدسازان به دليل عدم پرداخت حقوق

شركت : مده است  تير آ13در تاریخ " کميته ھماھنگی برای کمک به ایجاد تشکل ھای کارگری"به نوشته سایت 
اين شركت بزرگ .  نفرپرسنل دارد150فوالد سازان در شھرك صنعتي صفادشت كرج واقع شده كه بيش از 
باشدکه متعلق به بخش خصوصي است و  صنعتي ،سازنده انواع مخزنھا و سازه ھاي پتروشيمي ونفت مي

چھار سال است كه اين شركت با به گفته مسئوالن بيش از . باشد سھامدار آن شخصي با نام مھدي زاده مي
بحران روبرو ست اما نكته جالب اين است كه اين شركت ھمواره بخش توليد فعالي داشته و سالن ھاي آن مملو 

از سفارشات كاري و توليد بوده است ،اما ھمواره بر سر پرداخت حقوق كارگران با مشكل روبرو است و تا کنون 
  .معوقه دارند ه حقوق  ما4نيز کارگران این شرکت 

اين اعتصاب بيش از . اند اخيرا كارگران اين شركت با پرداخته نشدن حقوق ارديبھشت ماه دست به اعتصاب زده
بيست روز است كه ادامه دارد، توليد متوقف شده است و كارگران با سرويس صبح بر سركار حاضر شده و بدون 
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كارگران اين شركت چھار نفر نماينده از بين خود . گردند برمياينكه كار كنند بعدازظھر با سرويس به خانه ھايشان 
. اي حاصل نشده  تعيين كرده اند و به ھر ارگان و اداره اي مشكالت خود را منعكس داده اند ولي متاسفانه نتيجه

 تجمع اند كه دسته جمعي اعتراض و بجاي پاسخگويي از طرف ادارات مرتبط، به عناوين مختلف با تھديد روبرو بوده
 تير پرداخت خواھد كرد و اگر اين مھم 13كارفرما قول داده است حقوق معوقه كارگران را روز . راه اندازي ننمايند

  .عملي شود كارگران بر سر كارھاي خود باز خواھند گشت
  

 یک فعال کارگرى در تبریز دستگير شد
  

 ساله، و عضو کميته پيگيرى ۴٨ل تبریز، محمد جراحى فعال کارگرى اھ:  تير آمده است 13به گزارش آوخ در 
 اجراى احکام بيدادگاه رژیم دستگير و روانه ١١خرداد بدنبال احضاریه شعبه ٣٠ایجاد تشکلھاى آزاد کارگرى، روز 

  . زندان شد
به گزارش آذوح، این فعال کارگرى سال گذشته بدليل فعاليت در ميان کارگران و دفاع از حقوق پایمال شده آنان و 

او . چين مطالعه نشریات علنى کارگرى، دستگير و مدت چھار روز در بازداشت بود که بعدا با قرار وثيقه آزاد شدھم
  . ماه زندان محکوم شد۴پس از مدتی توسط بيدادگاه رژیم در تبریز به 

  .اند گفتنی است خانواده ایشان عليرغم مراجعات مکرر موفق به دیدار و کسب خبرى از وى نشده
  

  ن برای واگذاری نداريم مگر اينکه دشت لوت را واگذار کنيم زمي

 متر زمين به 1000ايده رئيس جمھور برای واگذاری : تير نوشته است 13در  عصر ايرانبه نوشته سایت 
ھر خانواده ايرانی برای ساخت خانه و باغ پس از طرح مسکن مھر دومين پيشنھاد جدی و مھمی است که در 

  .ن در کشور داده می شودخصوص حل معضل مسک
 نقطه کشور طرح جديد مسکن ١۵ يا ١٠رئيس جمھور ديروز اعالم کرده است که تالش می کنيم تا پايان سال در 

اما محمد حسين . را راه بيندازيم و به ھر خانواده زمينی ھزار متری برای ساخت خانه و احداث باغ می دھيم
اين طرح اجرايی نمی شود چون زمين اماده برای واگذاری مقيمی رئيس کميسيون شھری معتقد است که 

  .نداريم مگر قرار باشد در دشت لوت اين کار انجام شود
آيا اين . ھمانطور که می دانيد قرار است به ھرخانواده ايرانی از سوی رئيس جمھور ھزار متر زمين واگذار شود

  امکان وجود دارد؟
يشان دقيقا چيست چون آنقدر زمين وجود ندارد مگر اينکه قرار باشد دشت لوت کار نشد ندارد اما بايد ديد منظور ا

  .بنابراين نبايد وعده بی خودی به مردم داد. را به مردم واگذار کنيم
  شما به عنوان رييس فراکسيون شھری طرح را چطور ارزيابی می کنيد ؟

د طرح خوبی است چون فضای سبز ايجاد می اگر واگذاری زمين باعث بھره وری شود و احيای اين زمين ھا شو
  .شود اما اگر به محيط زيست و اکوسيستم خسارت وارد کند طبيعی است که نبايد اين کار را انجام داد

  آيا نمونه اين طرح قبال انجام شده است؟
  . اجرايی نمی شودالبته با توجه به شرايط آب و ھوايی در بيشتر نقاط ايران.بله در شيراز اما موفقيت آميز نبود
  پس کال اصل طرح مشکل دارد؟

به نظرم ھمين طور است و بھتر است دولت به جای اين کار به وضعيت کشاورزان رسيدگی کند که به ويژه بعد از 
  .ھدفمند سازی يارانه ھا دچار مشکل شده اند

 

  زنان کارگر، قربانيان خاموش حوادث شغلی
 

ھميشه رسم بر این بوده که وقتی درباره حوادث شغلی و امنيت :  گزارش می دھد ملت آنالینسایت 
افتند، آنھا که از روی داربست سقوط  اختيار به یاد کارگران مرد می آید، ھمه بی کارگران صحبت به ميان می

کنند و یک روز  ھای سنگين پرس و اره برقی کار می ھای بزرگ با دستگاه کنند یا کارگرانی که در کارخانه می
وقت کسی یاد  ھيچ. رود ماند یا بر اثر یک غفلت زیر اره برقی می حين کار دستشان ميان دستگاه پرس می

به ھمين خاطر است که زنان کارگر را قربانيان . آورد افتد و کسی از آنھا سخنی به ميان نمی زنان کارگر نمی
   .نامند خاموش حوادث شغلی می

اما . آیند ت و وزنه سنگينی در جامعه کارگری ایران به حساب میزنانی که حاال تعدادشان ھم اندک نيس
شود و فریاد اعتراضشان در  ھمچنان حقوق این زنان در سایه نگاه مرد ساالرانه کارفرمایان نادیده گرفته می

   .ماند گلو می
ک قالی بافی تار ھای نمناک و تاری ھاست که زنان قاليباف سرزمين من به دور از نور خورشيد و در کارگاه سال

آنکه کسی متوجه شود، شمع وجودشان در تاریکی این  زنند و بی ھا را به ھم گره می ھا و قالی و پود فرش
ھای پيری خود را باید با ھزاران درد و رنج به  شود و در نھایت آنھا ھستند که سال ھا قطره قطره آب می کارگاه
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   .گيرد  بگذرانند، کسی ھم سراغی از آنھا نمیھا جا مانده از کار طاقت فرسا در این کارگاه
  

     و گليم زنان کارگر بافنده قالی
 ٩٢دھد  ھای پوستی دانشگاه شھيد صدوقی در یزد، گزارشی را منتشر کرده که نشان می بخش بيماری

ال  س١۶نيمی از این کارگران زن، دختران جوان و نوجوان زیر . درصد گليم بافان و قالی بافان زن ھستند
شناسی بيش از  در این مرکز پزشکی پس از تحقيقات آسيب. کنند  ساعت کار می١۶ تا ١٢ھستند که بين 

. ھای پوستی، عضالنی و استخوانی در ميان زنان کارگر شناسایی شده است  نوع بيماری١٠
افندگان دھد که در برخی موارد استخوان انگشت ب ھا نشان می ھای داخلی از استخوان انگشت عکسبرداری

 کارگاه قالی بافی در اصفھان انجام شده است، موارد زیر ٢٨٣در پژوھشی دیگر که از . اند تغيير شکل داده
ھای چشمی، امراض پوستی و بویژه  ھای تنفسی، سردرد شدید، ناراحتی اند، بيماری شناسایی شده

   .گير است ھای عصبی و روانی درميان زنان کارگر ھمه ناراحتی
   ھای کار  زنان کارگر در محيطآزار جنسی

شود، دیگر به  ھای بزرگ و افزایش آمار زنان کارگر ضرر و زیانی که متوجه این زنان می اما با گسترش شھر
حاال زنان در چرخه اقتصادی این سرزمين سھم به . شود ھای نمناک قالی بافی ختم نمی ھمان کارگاه

بسياری از آنھا . شود عضو تاثيرگذار این چرخه نادیده گرفته میسزایی دارند، اما ھمچنان حقوقشان به عنوان 
   .شوند ناپذیر روحی ھم می ھای جبران ھای جسمی ناشی از حوادث کار، دچار خسارت عالوه بر صدمه

ھای کار جزو شرایط  ذیت جنسی و اعمال خشونت در محيط  سازمان جھانی کار، آزار و ا١١١طبق کنوانسيون 
زنان کارگر جدا از اینکه مثل ھمکاران مرد خود قربانی حوادث گوناگون . بندی شده است طبقه» غيرایمنی کار«

   .گيرند شوند، ليکن بخاطر زن بودن قربانی آزار و اذیت جنسی در محيط کار قرار می شغلی می
ن در دھند یا زنان بخاطر فشار مالی یا مجبورند که به درخواست برخی از کارفرمایان ت: خوانيم در گزارشی می

   .اش تحمل کنند فشار مالی را با تمام عوارض روحی و روانی
 درصد از نيروی کار از مشمول قانون و ٧٠ھای مجلس بيش از  ھای اخير به تدریج با مصوبه ھمچنين طی سال

   .اند ھای حمایتی خارج شده پوشش
کارگری بویژه به زنان سرپرست خانوار، ناپذیری به خانوارھای  ھا طبعا ضربه مھلک و جبران سازی این اخراج
دانيم که آمارھای دولتی حوادث کاری فقط مربوط به کسانی است که دارای  از سوی دیگر، می. کند وارد می

   .بيمه ھستند
آور به تدریج  نکته بعدی اینکه در این گزارش به آمار کارگران ـ بویژه زنان کارگر ـ که بخاطر مشاغل سخت و زیان

 درصد از کل ۵١وانگھی، . یی نشده است اند ھيچ اشاره ھای خطرناک ـ و از کارافتادگی ـ شده ماریدچار بي
ھای کوچک زیر ده نفر مشغول به کارند که از بسياری قوانين حمایتی و  جمعيت کارگری کشور در کارگاه

   .شود يگيری نمیھا ھيچگاه به درستی ثبت و پ امکانات وزارت کار معافند و حوادث شغلی این کارگاه
  

   ھا بيندازید ھای استخدام در روزنامه نگاھی به آگھی
به صفحه . ھا اختصاص دھيد کافی است ساعتی از وقت خود را به ورق زدن صفحات آگھی در روزنامه

دھندگان خواستار   درصد آگھی٩٠توان گفت که بيش از  به جرات می. ھای استخدام مراجعه کنيد آگھی
ھا واژگانی چون  تا به حال شده به این فکر کنيد، که دليل اینکه در بسياری از آگھی. ستنداستخدام زنان ھ

به چشم » خانمی جوان و خوش برخورد«، »ترجيحا کارمند خانم«یا » کارمند خانم تمام وقت با ھمه مزایا«
   خورد، چيست؟ می

يرون از خانه باشند، آنھا مجبورند برای شرایط اقتصادی کنونی کشور باعث شده تا زنان ھم مجبور به کار در ب
گذران زندگی خود و خانواده شان عالوه بر پذیرفتن نقش زن و مادر در خانواده، نقش کمک رسان را ھم برای 
ھمسر خود ایفا کنند، ھمين مساله باعث شده تا بسياری از زنان تنھا به دليل نيازھای مالی با ھر شرایطی 

ھایی شوند که اصوال دولتی نيستند و طبعا از  ھا و دیگر کارگاه خصوصی، کارخانهھای  راضی به کار در شرکت
   .کنند قوانين وزارت کار ھم آنطور که باید و شاید پيروی نمی

خواھند شغل خود را از دست بدھند، مجبورند تمام شرایط را پذیرفته و  بسياری از زنان ھم به دليل اینکه نمی
البته در این بين زنان سرپرست خانوار بيش از ھمه تحت فشار . نداشته باشنداعتراضی ھم به وضع موجود 

   .ھستند
ھای روحی و روانی  در بسياری از موارد آنھا بخاطر نداشتن امنيت شغلی دچار انواع و اقسام بيماری

این در حالی است که به گفته مسووالن تامين . شوند شوند که حتی تا زمان مرگ ھم درمان نمی می
ھای خصوصی از اعالم حوادث کار امتناع کرده و در این بين زنان بيش از ھمه  اجتماعی بسياری از کارگاه

عالوه بر اینکه متاسفانه بسياری از کارفرمایان مرد با استخدام زنان و دختران جوان آنھا را . بينند آسيب می
ی که به آن احتياج دارند، تسليم کنند، برای حفظ شغل و درآمد تحت فشار قرار داده و مجبورشان می

   .ھای شوم آنھا شوند خواسته



 61

حال سوال این است که مسووالن وزارت کار و امور اجتماعی چقدر به این موضوع اھميت داده و با نظارت بر 
مجوز مشغول به کار  شھر تھران با مجوز و بی ھایی که در گوشه و کنار کالن ھای خصوصی و شرکت کارگاه

  شوند؟ نع از وقع چنين اتفاقاتی برای زنان کارگر میھستند، ما
  

 کودکان خيابانی ھمچنان در چنبره مشكالت دست و پا می زنند
  

تاكنون به رغم تمامي اقدامات موقتي كه :  تير آمده است 13 در تاریخ  ایلنا -دولتی کار ایران خبرگزاری به نوشته 
م شده، تغيير محسوس و موثري در وضعيت ايجاد نشده از سوي برخي نھادھا براي كودكان خياباني انجا

كنند و كار والدين و درآمد آنھا به ويژه پدر تامين  در بين كودكاني كه به پشتوانه خانواده ھايشان تحصيل مي.است
كننده مخارج تحصيل، تفريح و خوراك و پوشاك شان است، ھستند كودكاني كه خودشان كار مي كنند، لقمه اي 

ورند، تحصيل نمي كنند و تفريح و خوراك و پوشاك مناسبي ھم ندارند و تاكنون به رغم تمامي اقدامات نان مي خ
موقتي كه از سوي برخي نھادھا انجام شده، تغيير محسوس و موثري در وضعيت اين كودكان ايجاد نشده 

 ... است
  ! این یک داستان واقعی است

  
از او می پرسم اوضاع . فروشی می کرد در چھارراه تھران پارس دیدم حميد، پسرک دوازده ساله را در حالی گل -

  ."  ھزار تومان کار می کنم10روزی . بد نيست" کاسبی خوبه؟ خيلی صميمانه جواب می دھد
وقتی از او . سال دارد،او ھم درکناربرادرش فال می فروشد درچھارراه تھران پارس8 سعيد،برادرکوچک ترحميد -

  . گوید دوست دارد مدرسه برود و آرزو دارد دکتر شود درادامه می.نه:  رفتی؟جواب می دھدھم می پرسم مدرسه
  
گوید که  پرسم چراکار ميکنی؟با بی حوصلگی می مي. سال دارد و در ایستگاه آیت سيگار می فروشد10 یاور-

 عصبانی می شود پدرومادرت کجایند؟جواب نمی دھد ،کمی: پرسيدم. دوست دارم کمک خرج خانواده ام باشم 
  . وسریع فرار می کند

  
ساله درحالی که چسب زخم می فروخت در ایستگاه امام حسين رفتم، پرسيدم 17 این بار سراغ مراد،-

این که : چرا شما مشغول کارھستيد؟ خنده کنان گفت! پدرومادرت کجایند؟ درجواب گفت من پدرومادر ندارم
  . به سرعت برق و باد د ناپدید شدبعد ھم ... خواد چون پول ندارم جواب نمی

 ساله ،که ھر چه التماس کردیم اسمش را نگفت، باظاھری کثيف شاید می ترسيد، شاید ھم 5 یك دختر-
داشت فال ... اما یك چيز را خوب متوجه شده بود ، آن ھم بی پولی را... گرسنه بود و حوصله حرف زدن نداشت 

دلم می خواھد به مادرم کمک کرده باشم ،دلم می خواھد : می فروخت ،تنھا حرفی که به ما زد ،گفت
  ... خوشحالش کرده باشم

  
  ..." ای کاش وضع زندگيمون از این بھتر بود...آخه مادرم خيلی مریض احواله،خيلی ھم ضعيف شده "

 گفتم یعنی چی؟وضعمون بھتربود یعنی چی ؟گفت یعنی پول زیاد داشتيم تا مادرم رو می بردم دکترتاحالش
  ... خوب بشه

  
ازش پرسيديم پدرت چي كار ميكنه ؟كمي مكث كرد بعدگفت ھرچي من ومادرم كار مي كرديم خرج اعتيادش 

گفت پدرش براي سالمتي مادرش كاري نكرده رنگ صورتش پريده بود نفس نفس مي زد و بريده  مي.كرد  مي
  ... بريده گفت شايد مامان رو دوست ندارد 

  چه کسی مقصر است؟ 
  
طمه قاسم زاده، عضو ھيات علمى دانشگاه تھران، تحقيقى درخصوص كودكان كار وخيابانى انجام داده است فا

 سال، در ھرچھار زمينه رشد جسمى، ذھنى، ١٨ تا ١۴درصد كودكان خيابانى بين ٩٢وبه این نتيجه رسيده که 
کاری این کودکان متوجه ھمچنين، درخصوص درآمد و ساعت . عاطفى واجتماعى دچار مشكالت زیادی ھستند

شده که چون كودكان نيروی كار ارزان ھستند واز قوانين و مقررات بی اطالع و قدرت اعتراض و یا مراجعه به مراكز 
ھاى مخفى و زیر زمينى و به دور از نظارت  قانونی را ندارند ، دستمزد بسيار ناچيز دریافت می كنند ، در كارگاه

اند، به ھمين دليل از سوی كارفرمایان سودجو به فراوانی مورد سوءاستفاده و مراجع قانونی به كار مشغول 
  . و این مزیتھا باعث رونق بازار كار كودك مى شود و ھميشه متقاضى كار كودك وجود دارد. استثمار قرار می گيرند

  
 یک سوم حقوق را ساعت کار کردن فقط14دربيشتر تحقيقات ، متوجه شدیم کودکان کار در: قاسم زاده مي گويد

ِاما با پيشرفت تکنولوژی و در نتيجه ذھن این کودکان و سرپرستانشان، اين افراد . طبق وزارت کاردریافت می کنند
ھاي ديگري ھم مي توان درآمد بيشتري كسب كرد و يكي از راه ھا اين بود كه مذھب مردم را  متوجه شدند از راه

ل با ناميدن اسامي متبركه و قسم دادن، اوضاع کاریشان را بھبود بخشند در کارشان دخيل بدانند و به عنوان مثا
 ھزارتومان درآمد 800، طوری که ھمين چند روز پيش یکی از خبرگزاری ھا اعالم کرد که کودکان خيابانی درماه 

ھاد و  ن11درزمينه جمع آوری این کودکان تصويب نامه ای داریم که معتقد است به غيراز بھزيستي، . دارند
سازمان ديگر از جمله نيروي انتظامي، دادگستري، شھرداري، وزارت كار و امور اجتماعي، وزارت بھداشت درمان 

و آموزش پزشكي، سازمان بيمه خدمات درماني، سازمان تامين اجتماعي، صدا و سيما، جمعيت ھالل احمر، 
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اما متاسفانه . ضعيت كودكان خياباني دارندوزارت آموزش و پرورش و كميته امداد وظايفي در قبال ساماندھي و
مردم اغلب جمع آوری این کودکان را وظيفه شھرداری می بينند واطالع کافی از وظيفه سایر نھادھا ندارند اما 

چندی پيش در جلسه شورای شھر، رئيس شورا اعالم کرد که شھرداری وظيفه خودش را بابت جمع آوری 
است اما با فعاليت یک نھاد این معضل حل نمی شود سایر نھادھا ھم باید به کودکان خيابانی خوب اجرا کرده 

  . کمک ھم ،این مشکل را ریشه کن کنند
  

  چه باید كرد ؟ 
  

بسياری از افراد ، ھموطنان و ھمشھری ھای ما وقتی سخن از كودكان خيابانی و كودكان كار به ميان می آید با 
این بچه ھا خيلی بی " یا " پدر و مادر درستی ندارند " یا " فغان ھستند اكثر آنھا ا" ذكر جمالتی از این دست 

اگر این كودكان افغان یا شھرستانی، . و با جمالتی از این دست از خود رفع مسئوليت می كنند " ادب ھستند 
 بازھم جزیی از و یا كثيف و بد لباس باشند و اگرھای دیگر) چندان دور از انتظار نيست ( بی بھره از تربيت درست 

چو عضوی به " جامعه بشری ھستند به راستی چه شده است كه به رغم نصایح مشفقانه و انسان دوستانه 
این چنين ، افراد بشری آسيب پذیر بی پناه و دردمند را به این بھانه ھا " درد آورد روزگار ، دگر عضوھا را نماند قرار
كودكانی كه به ندرت كسی آنان را به نام صدا كرده است و . می گذريم از خود می رانيم و از كنار آنان بی اعتنا 

این كودكان جزیی از جامعه ما ھستند فرزندان این .مورد خطاب قرار گرفته اند " بچه"یا " آھای"بيشتر آنان با واژه 
كار، نان آوران كودكان "مرز ، كودكانی كه در خردسالی ھمتی به مراتب بلندتر از بسياری بزرگساالن دارند ، 

كوچكى ھستند كه در بسيارى مواقع مانع فساد و فحشاى خانواده شده اند؛ آنان دالوران بزرگى ھستند و در 
آنان برای آنكه خانواده " مقابل آسيب دیدگان اجتماعى ھستند كه متاسفانه خودشان به راحتى آسيب پذیرند 

ان ھا به دنبال روزی خود می گردند و آن را از دستان ما خود را از فقری مھلك و مرگبار رھایی بخشند در خياب
شاید برخی بر این باور باشند كه رسيدگی به وضعيت این كودكان به مانند بسياری دیگر از . طلب می كنند

مسئوليت ھا بر دوش دولت و دولتمردان است ولی به راستی آیا با این خيال مسئوليت از دوش ما به زمين نھاده 
   ؟خواھد شد

  
  

 مرگ كارگران در پی حوادث ناشی از کار 
  

حوادث كار ساالنه تعداد زيادي از كارگران را به كام مرگ كشانده و :  گزارش ميدھد سایت ملت آنالین
در اين بين آمارھاي اعالم شده از سوي وزارت كار و سازمان تامين . كند سرپرست مي ھاي زيادي را بي خانواده

گيرد كه مشمول بيمه تامين اجتماعي ھستند و تعداد زياد ديگري از اين  ساني را در بر مياجتماعي تنھا تعداد ك
كنند و مشمول ھيچ بيمه و قانون كاري نيستند در خاموشي و سكوت  ھاي خصوصي كار مي كارگران كه در كارگاه

  .بازند جان مي
زنند در ايرا  شي از كار و تلفات آن سر باز ميھاي خصوصي از اعالم حوادث نا اينكه بسياري از كارفرمايان در بنگاه

ھاي وزارت بھداشت و سازمان تامين اجتماعي ھم  ن به امري عادي بدل شده و متاسفانه بخش نظارت بر كارگاه
توجھي كارفرمايان  افتد، مرگ كارگران و بي با كمبود نيرو مواجه است و در اين آشفته بازار آنچه كه اتفاق مي

  .است
ربط  ھا و نھادھاي ذي وجود كار ھمچون ديگر قوانين نيازمند ضمانت اجرايي و نظارت مستقيم سازمانقوانين م
اما به دليل آنچه در باال عنوان شد، اين نظارت آنگونه كه شايسته جامعه كارگري ايران است، تحقق . است
ن ھمچون آمار مرگ و مير بر اثر يابد و ھمين امر باعث شده كه مرگ و مير ناشي از حوادث كارگري در ايرا نمي

  .تصادفات رانندگي بيش از استانداردھاي جھاني باشد
زني كارفرمايان خصوصي و  آيند، قدرت چانه ھنگامي كه نھادھاي ناظر بر سالمت و ايمني كار به ميان مي

  .زني كارگران با آنھا است كارفرمايان دولتي با آنھا به مراتب بيشتر از قدرت چانه
  وادث حين كارقدمت ح

ھاي رواني و جسمي  كارگران؛ داراي تاريخي به قدمت پيشينه شروع كار انسان در سراسر جھان درباره آسيب
  .ناشي از بروز حوادث خطرناك و خطرساز در حين انجام كار خود ھستند

آشنا نيستند، ھايي جديد و نا پيامدھاي غيرانساني، عواقب مخرب و حوادث جانگداز ناشي از محيط كار، پديده
ھاي الزم از سوي كارفرمايان و ھمچنين آلوده بودن محيط  كارگران ھمواره به دليل عدم رعايت ايمني و محافظت

  .شوند ناپذير مي كنند دچار حوادث كاري زيان بار، شديد و گاه جبران ھايي كه در آن كار مي كاري كارگاه
 خطرات و حوادث كاري ھستند و بسياري از آنھا در اين راه يا ھاست كه در معرض در اين ميان كارگران ايراني سال

  .اند جان خود را از دست داده يا از كار افتاده شده
  از درآتش سوختن كارگران شازندي تا مرگ معدنچيان كرمان

از كنار گناه حين انجام كار شايد از جمله اخباري باشد كه خيلي از ما براحتي  اخبار حوادث كار و مرگ كارگران بي
دھد شكل ديگري به  گذريم، اما وقتي اين اتفاق در نزديكي ما يا حتي در ميان دوستان و آشنايان رخ مي آن مي
  .گيرد خود مي

اما خبر . كند مثل تمام حوادث و اتفاقاتي كه تا خودمان در آن دخيل نباشيم، چندان اھميتي برايمان پيدا نمي
 سال سه بار رخ 4 معدنچي در معدن باب نيزو اتفاقي كه در طول 9رگ  كارگر شازندي در آتش، يا م35سوختن 
  .يي را متاسف نكند تواند اخباري باشد كه ھر شنونده داد، نمي
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ھاي كاري بكنند،  شود تا مسووالن فكري به حال وضع ايمني كارگران در محيط اما اينكه اين اخبار چقدر باعث مي
  .سوالي است كه بايد از آنھا پرسيد

ارگران شازند بخاطر رعايت نكردن استاندارد فاصله ميان كارگاه و انبار مواد منفجره به كام مرگ فرستاده شدند و ك
براي مطلع » گاز سنج«ديگر كسي حتي از آنھا يادي ھم نكرد و كارگران معدن باب نيزو تنھا به دليل نبود دستگاه 

  . خود را از دست دادندساختن كارگران از ميزان گاز متان در ھواي تونل جان
  نظارت، حلقه مفقوده سالمت و ايمني كارگاه ھا

شود و ھر ساله تعداد زيادي  ھاي ما تدريس مي ھايي است كه در دانشگاه بھداشت و ايمني كار يكي از رشته
خصصي بيني كه در رشته ت التحصيلي را مي شوند اما متاسفانه كمتر فارغ التحصيل مي دانشجو از اين رشته فارغ

  خودش مشغول به كار شود، اين در حالي است كه سازمان تامين اجتماعي،
ھاي كاري و رخ دادن حوادثي كه منجر به  وزارت كار، وزارت بھداشت و درمان اغلب دليل غير استاندارد بودن محيط

يمني بھداشت نسبت ھا و مسووالن ا شود را به كمبود تعداد بازرسان كارگاه مرگ يا از كار افتادگي كارگران مي
  .دھند مي

اين در حالي است كه در قانون كار ايران يك فصل به مقوله حفاظت فني و بھداشت كار اختصاص داده شده 
گونه كاستي وجود نداشته باشد، اما از نظر ضمانت  رسد به لحاظ مباني قانوني ھيچ لذا به نظر مي. است

  .بريم  سر مياجرايي قوانين ھنوز ھم ما اندر خم يك كوچه به
به ھمين خاطر بر اساس آمارھاي اعالم شده حوادث ناشي از كار در ايران در مقايسه با ساير كشورھاي ھمتراز 

 درصد 90ھاي مسوول بيش از  از افزايش غيرقابل قبولي برخوردار است، بويژه آنكه برابر گزارشات رسمي دستگاه
دھد كه از اين رقم ھفتاد درصد به دليل عدم رعايت اصول  حوادث ناشي از كار بر اثر خطاھاي انساني رخ مي

  .ايمني توسط كارفرما و بيست درصد نيز مربوط به كارگران است
 درصد بيشترين فراواني و بخش ساختمان با متوسط 47ھا نشان داده است كه بخش صنعت  ھمچنين بررسي

اند كه باالترين مرگ و مير نيز در اين دو بخش رخ د   درصد از كل حوادث باالترين حادثه را به خود اختصاص داده30
  .اده است

  ھميشه پيشگيري بھتر از درمان است
تر از درمان است توجھي  خواھد به اين مساله كه ھميشه پيشگيري بھتر و كم ھزينه متاسفانه ھيچ كس نمي

ل ايمني به كارگران و وادار ھا، آموزش رعايت اصو شناس، تجھيز كردن كارگاه به گفته يك جامعه. داشته باشد
ھا به وسايل امدادي و حضور متخصصان ايمني و بھداشت، ھزينه  كردن آنھا به رعايت اين اصول، تجھيز كارگاه

  بسيار كمتري براي جامعه در بر خواھد داشت،
عث افزايش كند كه با در حالي كه مرگ و مير ناشي از حوادث كار نه تنھا به چرخه اقتصادي كشور لطمه وارد مي

سر پرست شدن يك خانواده كه اغلب ھم  شود، مرگ ھر كارگر برابر است با بي ھاي جامعه نيز مي ھزينه
  .ھاي پر جمعيتي ھستند خانواده

شناسي  علي معتمدي معتقد است، توجه به عواقب مرگ و مير كارگران به دليل حوادث كار از منظر جامعه
به حال كسي به پيامدھاي اينگونه فجايع در جامعه آنگونه كه بايد توجه متاسفانه ناديده گرفته شده است، تا 

  .نكرده است
در حالي كه اگر مطالعه دقيق و ميداني درباره جوانان و نوجوان بزھكار و پيشينه خانوادگي آنھا انجام شود، حتما 

واده بر اثر اين حوادث از كار افتاده درصد قابل توجھي از آنھا پدر خود را بر اثر حوادث كار از دست داده يا پدر خان
  .شده است

ھايي را تحت  ھاي دولتي چنين خانواده البته اين مساله كه بعد از مرگ سرپرست خانوار نھادھا و سازمان
شود، با توجه  ھا پرداخت مي دھند، امري بديھي است اما آيا ميزان مستمري كه به خانواده پوشش خود قرار مي

  و تورم موجود براي گذران زندگي آنھا كافي است، قطعا چنين امكاني وجود ندارد،به شرايط اقتصادي 
تواند تھديدي باشد براي  پس فقر و فقدان سرپرست خانوار و بروز شرايط نامساعد براي زندگي ھر كدام مي

اعي روي بياورد، ھاي اجتم ھايي، حال حتي اگر يكي از افراد اين خانواده ھم به بزه سالمتي افراد چنين خانواده
  .يي چندين برابر پيشگيري از حوادث كار براي جامعه به بار خواھد آورد ھزينه

  حرف آخر
ھاي آماري جايگاه نخست را اشغال كنيم نه تنھا باعث خوشحالي نيست، كه نااميدي را  اينكه در برخي از جدول

فات مقام اول را در دنيا دارد، اينكه ما در مصرف اينكه ايران در زمينه مرگ و مير ناشي از تصاد. آورد به ھمراه مي
المللي است  مواد مخدر رده نخست را در دنيا داريم و اينكه حوادث كارگري در ايران بيشتر از استانداردھاي بين

ھايي اينچنين به نظارتي دلسوزانه، عزمي راسخ و البته  شود كه باور كنيم حل بحران ھمه و ھمه باعث مي
  .اه با ضمانت اجرايي نياز داردقوانيني ھمر

  

8Hمستمر كارگران كارخانه ريسندگي خاور رشت اعتراضات 
 
 جاده رشت فومن 6بنا به گزارش دريافتي كارخانه خاور رشت كه در کيلو متر :است  آمده ه گزارش ايران كارگرب

پس از . توسط بخش خصوصی تاسيس شده و 57واقع شده واز جمله کار خانه ھايي ميباشد که قبل از انقالب 
ارخانه به بعد از واگذاری به بخش خصوصي تاکنون چندین بار اين ك. توسط دولت اداره گردید82مصادره تا سال 

کارگران این کارخانه 89در اذر ماه . تعطيل شده است89تناوب به تعطيلی کشيده شده واخرین بار درمرداد 
دران ھنگام کارگران . درمقابل سازمان صنایع استان تجمع اعتراضی نموده و خواھان حقوق معوقه خود شدند
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بر اثر مقاومت . بيشتر از اینھا طلبکار بودند وکارگران قراردادی نيز چند ماه89 ماه حقوق وعيدی سال9رسمی
ميليارد تومان وام توسط ستاد ویژه ای که در سازمان صنایع مستقر بود برای این 7شجاعانه كارگران درھمين روز 

ميليارد تومان بعد از چند روز پرداخت شد که بااین 2شرکت تصویب شد كه حقوق معوقه كارگران پرداخت گردد كه 
از مطالبات معوقه کارگران رسمی پرداخت گردیده ومطالبات پرسنل قراردادی کامال تسویه شد و مبلغ قسمتی 

  .  سال سابقه خدمت داشتند از كارخانه اخراج گرديدند14 كارگر قرار دادي كه بعضي از آنھا 180
وثه خود بر گزار  کارگران این کارخانه چندین تجمع اعتراضی دیگر جھت دریافت حقوق مع89اذر13بعد از تجمع 

این تجمعات درمقابل شرکت سرمایه گذاری اتيه دماوند وابسته به بانک صنعت ومعدن در خيابان اين .نمودند 
 انجام گرفت كه ھر بار با دخالت نيروھاي امنيتي و 90تير12و90خرداد17 و89اسفند10اعتراضيات به ترتيب درتاریخ 

بر اثر اعتراض 90 تير ماه 12مع اعتراضي خود پايان ميدادند در تاريخ با تھديد و دادن قول و قرار كارگران به تج
گسترده و شجاعانه كارگران توافق كردند كه حقوق معوقه كارگران را بپردازند و کارگران به تجمع خود پایان داده 

 وبه رشت باز گشتند
متی از مطالبات کارگران نفر کارگران رسمی تنھا یک ماه حقوق معوقه طلبکار ھستند وقس51درحال حاضر 

سازمان تامين اجتماعی بعلت عدم پرداخت دیون کارفرما از . قراردادی دوره ھای گذشته نيز پرداخت نشده است
الزم به یاد اوریست که .باز نشسته کردن کارگرانی که دارای شرایط الزم برای باز نشستگی ھستند امتناع ميکند

  .این کارخانه ھمچنان تعطيل است
 

  گران سوسياليست کردستانکار
  !پيش به سوی رھايی کارگران زندانی با مبارزه ای متحد و سراسری

کارگران ايران در ھر نقطه از اين جامعه و با ھر زبان و تکلم و با ھر شيوه استخدامي، چه موقت و چه پيمانی 
يم برای برون رفت از بحران پيش وچه بيکار از ھر جنس چه زن و چه مرد کارگر، قربانی سياست ھای بورژوازی رژ

اين ھميشه سنت تاريخی سرمايه داری بوده است که در رونق و بحران ھميشه کارگران بوده اند که . رو ھستند
  .به درجات مختلف استثمار شده و تحت فشار بوده اند

زمسير سرکوب کارگران و به دھه بعد از انقالب بھمن باز گرديم تا ببنيم که چگونه تالش برای تثبيت اين رژيم ا
فعالين سياسی آنان گذشت و به دنبال خود ھزاران نفر از عزيزان اين طبقه به جوخه ھای اعدام سپرده شدند 

 ساله ھم و با شروع دوره بازسازی و يک دوره 8در دوره بعد از جنگ . ويا تن به تبعيد ناخواسته و اجباری دادند
ه کارگر و زحمتکش اين جامعه با شکل ديگری اين بار تحت عنوان خصوصی انباشت سرمايه، باز قرار بود که طبق

بيکارسازيھا و دستمزدھای پايين و يک قانون کار ارتجاعی و زندان نتيجه . سازی وبازسازی اقتصادی قربانی شود
  و با گسترده شدن تالش دولت و تشکلھای دست ساختش برای80با شروع دھه . روشن اين دوره تاريخی بود

نمايندگی نمودن طبقه کارگر ايران در دوره اصالحات سياسی و زمامداری دوم خردادی ھا و به تبع آن موج وسيع 
خصوصی سازی و بيکارسازيھا و دستمزدھای معوقه و نبودن ھيچ گونه حقی در زمينه حقوق بيکاری و بيمه 

انون ارتجاعی تحت عنوان بھداشتی و درمانی و خارج شدن بخش وسيعی از کارگران از شمول ھمان ق
 نفر، جنبش کارگری ھم وارد فاز جديدی از مبارزه خود گشت که ھمگان شاھد مبارزات پيگير 10کارگاھھای زير 

اين طبقه و فعالينش در اين دوره بودند که از نتايج آن می توان به ايجاد تشکلھای فعالين کارگری و نيز دو تشکل 
يز برگزاری اول ماه می ھا در خيابان و گسترده شدن و تثبيت خواست حق کارگری شرکت واحد و ھفت تپه و ن

... ايجاد تشکلھای کارگری واقعی و نيز تثبيت برگزاری اول ماه می ھا و سربرآوردن محافل و کميته ھای مخفی و
وکراتيک و  برای کسب مطالبه آزاديھای دم88اما در اين دوره خيزش توده ھای مردم ايران در سال . اشاره نمود

رھايی از شر استبداد و ديکتاتوری رژيم حاکم و موقعيت حساس طبقه کارگر و نقشی که می توانست در اين 
اعتراضات ايفا نمايد، فاز باالتری از جنبش کارگری را رقم زد تا جاييکه ھمه به نقش محوری طبقه کارگر ھم در 

 واقف بودند و شدند از سلطنت طلب پرچمی تا ايجاد تحول بنيادی و اساسی و ھم در فردای اين تحوالت
جمھوريخواه و دموکرات، جبھه ملی و اصالح طلب و سوسيال دموکرات، ھمگی کارت تھنيت و شادباش برای روز 

در . کارگر فرستادند و التماس پيوستن کارگران به جنبش سبز يا جنبش سبز به کارگران را فرموله و تجويز نمودند
 را 57 ھم از اين اھميت و نقش و موقعيت حساس طبقه کارگر بی خبر نيست و تجربه انقالب اين ميان خود رژيم

ھنوز ھم در کيسه دارد بنابراين تمامی فشار خود را با نيروی نظامی و اطالعاتی خود بر طبقه کارگر در قالب انواع 
ستگيری و بازداشت و احضار طرحھا چه ھدفمند سازی يارانه ھا برای بريدن نفس اين طبقه و چه در قالب د

رژيم به خوبی خطر را درک نموده است می داند پياده نمودن برنامه ھای . فعالين کارگری آورد و می آورد
اقتصادی و حتی سياسی اش برای برون رفت از بحران پيش رو، خيزش ھای توده ای زحمتکشان را به دنبال 

  .الب اعتصاباتش می تواند حياتی باشدخواھد داشت و در اين ميان نقش طبقه کارگر در ق
تمامی فشاری که در قالب دستگيريھا و احضاريه ھای امروز بر طبقه کارگر می آيد در ھمين راستای خفه نمودن 

رژيم سرمايه می خواھد اين طبقه را برای بار دوم از تمامی فعالين و پيشروان واقعی . در نطفه اين حرکات است
اکنون فعالين کارگری زيادی چه در کردستان و چه در . نبار خيال خامی است اين تفکراش محروم سازد اما اي

سطح سراسری در بند ھای مخوف اين رژيم به سر می برند بھنام ابراھيم زاده، رضا شھابي، ابراھيم مددی و 
وط آزاد شده اند و يا و ھستند کارگرانی که به دادگاھھای رژيم فراخوانده می شوند و يا به قيد وثيقه و مشر... 

نمونه . ھر بار به بھانه واھی آنھا را به بيدادگاھای رژيم می کشانند تا بھانه ای برای به بند کشيدنشان پيدا کنند
اکنون نيز شاھرخ . نام برد... آنھا را می توان وفا قادري، غالب و خالد حسيني، منصور اسانلو، علی نجاتی و

بازداشتگاھای اطالعات زير شکنجه و آزار قرار دارد و با اين کار برگ ديگری بر کارنامه  خرداد در 18زمانی از تاريخ 
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ننگين اين رژيم در طول بيش از سی سال حاکميت و تھاجم به حقوق پايه ای کارگران افزود، اما دربند کردن 
رگران و زحمتکشان اين فعالين کارگری و پيشروان اين طبقه، حتی يک درجه از مبارزه طلبی و ستيز طبقاتی کا

جامعه را به نفع رژيم سرمايه داری کم نخواھد کرد بلکه ھر روز پيشروان تازه نفس و جوان است که از دل اين 
  .جنبش بيرون می آيد

ما معتقد ھستيم که نه تنھا رھايی رفقای کارگر دربندمان بلکه رھايی تمامی زندانيان سياسی در بند، امر 
ش مبارزه می کنند، و رھايی آنھا تنھا با يک مبارزه متحد و سراسری کارگران امکان پذير می کارگران است و براي

مبارزه برای سرنگونی کليت رژيم سرمايه داری ايران و ايجاد و استقرار جامعه ای آزاد و برابر، مبارزه ای . باشد
 و تشکل سياسی کارگران امکان متحد و يکپارچه با ابزار ھای مناسب سازماندھی ھمچون تشکل ھای توده ای

تمامی خواست و مطالبه رفاھی و سياسی کارگران کردستان و ايران به صورت يکپارچه از مسير . پذير است
جمع نمودن ھر چه بيشتر توده ھای مردم زحمتکش کردستان و ايران حول . سرنگونی اين رژيم می گذرد

  .ی و مبرم سوسياليست ھای کردستان و ايران استمطالباتی که در اول ماه می مطرح شد آن وظيفه اصل
  !پرتوان باد ستيز طبقاتی برای رھايی کارگران دربند

  پرتوان باد جنبش سوسياليستی کارگران کردستان و ايران
  وبالگ کارگران سوسياليست کردستان

www.kworkersocialism.blogspot.com  
ksocialist8@gmail.com  
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 گلستان  دامداری در60تعطيلی 

ھای  ھای گذشته به دليل مشکالت و حمايت نشدن از واحد طی سال: آمده استربه گزارش خبرگزاری دولتی مھ
 . دامداری در استان گلستان تعطيل شده است60دامپروری بيش از 

دامی در استان  ھزار واحد 800اين وضعيت درحاليست که گلستان قطب توليد دامی بوده و بيش از سه ميليون و 
 .شمارش شده است

ھای اداری کارآفرينان برتر  ھای توليد، نرخ باالی بانکي، حمايت نشدن، کمبود اعتبار و بوروکراسي باال بودن ھزينه
 .ای مواجه کرده است گلستان را با مشکالت عديده

اشاره به مشکالت فراروی برخی از کارآفرينان گلستان در حاشيه ھمايش تجليل از کارآفرينان برتر استان با 
 .ھا شدند خواھان توجه مسئوالن برای رفع نيازمندي

مند  ھای مختلف صنعت، دام و کشاورزی وخدمات گله روی خود در بخش جمعی از کارآفرينان از مشکالت پيش
 .بودند

 ھا برای بخش توليد کاھش يابد نرخ بھره بانک
خواھد در کشور رکن اصلی فعاليت باشد بايد برای توليد اگر توليد ب: يک کارآفرين بخش صنعت گلستان گفت
 .ھا برای بخش توليد کاھش يابد کننده جذابيت ايجاد شود و نرخ بھره بانک

دکتر حسين رحمانی مدير عامل شرکت کيميا رشد گلستان که به مدت ھفت سال از توليدکنندگان برتر استان و 
در بسياری از کشورھا نرخ بھره برای توليد :  نيز بوده در ادامه گفت87از جمله توليدکنندگان نمونه کشور در سال 

 .بسيار پايين و حداکثر چھار درصد است
ھای استان وبروکراسی اداری برای اخذ تسھيالت از ديگر مشکالت  پايين بودن اعتبار بانک: اين توليدکننده افزود

 .توليدکنندگان گلستانی است
بايد از توليد کننده : اه برون رفت از مشکالت کشور صنعتی شدن آن است افزودوی با اشاره به اينکه تنھا ر

گذاری ونوشتن برنامه  داخلی حمايت شود اما بايد از کسانی که در اين عرصه دخيل ھستند نيز در سياست
 .استفاده شود

 بايد عوض شود ودر حوزه بسياری از قوانين در بخش توليد: کارآفرين نمونه بخش صنعت استان در ادامه تاکيد کرد
 .کار و ماليات نيز قوانين نياز به تغيير دارد

مند کردن مصرف  در دنيا ماليات برمصرف است نه در توليد و بايد از مصرف کننده در راستای قانون: رحمانی افزود
 .ماليات اخذ شود

 ھزار قطعه و 20مرغداری با ظرفيت ايجاد : ھای آينده اين شرکت برای توسعه اظھار داشت وی با اشاره به برنامه
 .ھای ما در شھريور است  ھزار قطعه وايجاد کارخانه خوراک دام از جمله برنامه8کشتارگاه به ظرفيت 

با افزايش تعرفه ھم راه : رحمانی در ادامه افزايش تعرفه مواد اوليه توليد را راھی برای قاچاق کاال ذکر کرد وافزود
شود و ورود کاالی بی کيفيت از خارج  يد غيرمجاز وافزايش قيمت توليدات داخلی باز ميبرای قاچاق کاال وھم تول

 .نيز از تبعات افزايش تعرفه است
با توجه به : مدير عامل شرکت کيميا رشد گلستان که زمينه توليدات شرکتش خوراک دام وطيور است گفت

يگزين گندم دامی استفاده کنند اما با توجه به افزايش قيمت جھانی ذرت بسياری از پرورش دھندگان دام از جا
 . درصد مشکالت زيادی را برای دامپروران ايجاد کرده است50افزايش تعرفه گندم از چھار به 

اگر بخواھيم گندم دامی از کشورھای ھمسايه وارد کنيم قيمت تمام شده ما در داخل کشور باال : وی افزود
آورد که اين پروسه معيوب  شود و در نتيجه دولت به واردات مرغ روی مي يرود وافزايش قيمت مرغ را موجب م مي

 .در نھايت ضربه به توليد داخل است
رويه کاال گرفته شود و به  اگر بخواھيم از توليد حمايت کنيم بايد جلوی قاچاق و واردات بي: رحمانی يادآور شد

 .نيروی توليد کننده داخل اطمينان شود
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  در گلستان دامداری60تعطيلی 
عليرغم شرايط نامطلوب اقتصادی توانسته ايم : کارآفرين نمونه بخش کشاورزی و دامپروری استان گفت

 .واحددامپروری خود حفظ کنيم
 دامپروری در 60ھای دامپروری متجاوز از  ھای گذشته و حمايت نشدن از واحد طی سال: حسينعلی کبير افزود
 .استان تعطيل شد

 . کيلو برسانيم500ھا را به   توانستيم با تالقی نژادی وزن دامما: وی تصريح کرد
ھا را به ورطه  شود که دامپروري ھای کلی ديده مي ھا در سياست متاسفانه برخی ناھماھنگي: وی افزود

ر نظر کنندگان اشتغال پايدار را نيز د ھا عالوه بر نظر توليد کشاند و ما انتظار داريم در تدوين برنامه ورشکستگی مي
 .داشته باشند

ھای ابتکاری و تغذيه  اگر واحد ما نيز حرکت: اين کارآفرين نمونه بخش کشاورزی و دامپروری استان ادامه داد
 .ھای تعطيل شده بود ھا نداشت تا کنون از جمله دادمپروري درست برای دام

 در صد 40له ذرت از چھار به قيمت برخی اقالم از جم: وی با اشاره به افزايش قيمت خوراک دام وطيور گفت
 . در صد افزايش داشته است50وگندم به 
 يعنی سه برابر زير قيمت به فروش 88اين در حالی است که ما شير توليدی را به قيمت سال : کبير افزود

 .فروشيم تر مي رسانيم يعنی روز به روز مواد اوليه را گران تر ومحصول را ارزان مي
 .فرينان انتظار خالقيت و نوآوری است ولی آنھا نيز نياز به حمايت را دارنداز کارآ: وی عنوان کرد

کلمه جھاد اقتصادی برای برخی : کارآفرين برتربخش خدمات استان از حرکت کند برخی ادارات انتقاد کرد و گفت
 .ھا معنايی ندارد دستگاه

، تھيه نقشه جامع توسعه  رساني حجت مقسم مسئول موسسه خود باوران کوثر، تاسيس مراکز مشاوره اطالع
 .ھای ما از مسئوالن است ھای کار آفرين از خواسته کارآفرينی استان و تاسيس اتاق فکر برای نھاد

 جوان کارآفرين 48آموزی است و تاکنون از  شعار موسسه ما کارآفرينی و مھارت: اين جوان کارآفرين اظھار داشت
اندازی کرديم و نيازمند  ھای کسب و کار برای جوانان راه گذاري، واحد ايهاندازی صندوق سرم حمايت کرده وبا راه

  .حمايت مسئوالن ھستيم

 دریافت نکرده اند ماه حقوق ۶کارگران تبد قزوین 
 

معتمدی، عضو ھيأت  عباس کشاورز:  تير نوشت13 در تاریخ  ایلنا–دولتی کار ایران خبرگزاری به نوشته سایت 
فعاليت این کارخانه به دليل آنچه که  :وراھای اسالمی کار استان قزوین اظھارکردمدیره کانون ھماھنگی ش

 کارگر بيکار شده این ٢٠٠است و متعاقب آن بيش از  شود، تعطيل شده مشکل کمبود نقدینگی ناميده می
 .شش ماه حقوق معوقه دارند ٨٩ شرکت با احتساب عيدی و پاداش سال

آور زندگی، بيکار  ھای سرسام تورمی و خاص کشور و ھزینه با توجه به شرایط: به گزارش ایلنا، کشاورز افزود
تواند مشکالت  شوند که این امر می قزوین، آنان را دچار فشار مالی مضاعف می شدن کارگران کارخانه تبد

 .دیگری ایجاد کند اسفناکی
ستضعفان است در صورت مساعدت مالی جانبازان و م با توجه به اینکه شرکت تبد وابسته به بنياد: وی اظھارکرد

 .شود شرکت از بحران خارج می
کاری زیادی ھستند  اکثر کارگران این شرکت داری سوابق: ھيأت اجرایی خانه کارگر استان قزوین اعالم کرد عضو

 .بازنسشته شوند ١٠ و٩ در قالب ماده ٩١توانند تاپایان سال  بسياری از آنان می
ماند که از باالی قله به  آن گلوله برفی می مان و حل نشدن مشکل با گذشت زمان مانندکشاورز با بيان اینکه کت
کند قبال  بنابراین عقل حکم می: شود، افزود زمان به حجم آن افزوده می غلطد که به مرور طرف زمين و پایين می

 .جدی مسئولين برای حل آن تالش کنند از بروز مشکل
  

 : نژاد  یدار به احمد نامه یک زن خانه
قيمت گوشت آنقدر زیاد شده که باید به طور کلی از صفحه زندگی مان حذف کنيم 

 باید به بچه ھایمان آموزش دھيم که دیگر از ما ميوه نخواھند
 

 .دار به رئيس جمھور را منتشر کرده استروزنامه خراسان در سرمقاله خود نامه یک زن خانه 
 

 :در بخشی از این نامه آمده است
 
نه معنی راست و چپ را می فھمم و نه کاری به آبی و سبز و . یک زن مسلمان ایرانی. من یک زن ایرانی ام*

من یک زن و یک مادرم که مانند ھمه زن ھا و مادرھای دیگر باید چرخ . اصال اھل سياست نيستم. قرمز دارم
 .زندگی ام را بچرخانم

 
ین تصميم خود اصرار می کردید زیرا معتقد بودید که با نقدی روزی که حرف از ھدفمندی یارانه ھا شد و بر ا*

با خود گفتيم ما که خانه ھای چند . شدن یارانه ھا این پول به طور مساوی و بين ھمه تقسيم خواھد شد
مانند آدم ھای پولدار . ھزارمتری ، ویال ، استخر و جکوزی نداریم که پول مصرف انرژی مان سر از ناکجاآباد درآورد
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ند تا، چندتا، ماشين چند صدميليونی ھم نداریم که غصه بنزین آن را بخوریم پس حتما از پول یارانه ھا چيزی چ
برایمان می ماند تا اندکی از چاله ھای زندگی مان را با آن پرکنيم و چه نقشه ھایی که برای این یارانه ھا 

قدر ھمه چيز گران شد که وجود این پول اصال در اما با برداشتن یارانه ھا و آزاد شدن قيمت ھا آن . نکشيدیم
زندگی ما احساس نمی شود حتی اگر آن مبلغی را که بر کاالھا و اجناس افزوده شده حساب کنيم می بينيم 

 .که از پول یارانه ھا نيز بيشتر است
 
که قيمت گوشت من اقتصاددان نيستم و معنی رشد اقتصادی و تورم تک رقمی را ھم نمی فھمم اما می بينم  *

آنقدر زیاد شده که باید به طور کلی از صفحه زندگی مان حذف کنيم باید به بچه ھایمان آموزش دھيم که دیگر از 
ما ميوه نخواھند زیرا قيمت آن با پول جيب ما جور در نمی آید و در بعضی موارد اجناس حتی تا صددرصد ھم گران 

 .شده اند
 

اجاره ھای باال داد مردم را درآورده . حد و حصر کمر مردم را شکسته استآقای رئيس جمھور گرانی ھای بی 
قبل از ھدفمندی یارانه ھا بارھا گفتيد که با اجرای این قانون سفره ھای قشر محروم جامعه رنگين تر . است

نيم دیگر نمی توا. خواھد شد اما چيزی که ما امروز می بينيم سفره ھایی است که ھر روز خالی تر می شود
سر سفره گوشت بگذاریم زیرا توان خرید آن را نداریم حتی نان خالی را با قناعت باید بخوریم و حاال باید کم کم 

 .یادبگيریم که شير ھم نخوریم
 
وقتی مجری برنامه تلویزیون از یک مسئول می پرسد اگر شير گران شود ممکن است مردم نتوانند آن را بخرند و *

ھا بمانند و دامدار ضرر کند این مسئول می فرمایند اگر چنين شد ما شيرھا را تبدیل به این موجب می شود شير
این یعنی این که برای ما مھم نيست مردم نتوانند از شير استفاده . شيرخشک می کنيم و آن را صادر می کنيم

 .ميرندکنند برای ما مھم نيست کودکان فقر آھن بگيرند، دچار کمبود کلسيم شوند و یا حتی ب
 
آقای رئيس جمھور درآمد کم و مخارج باالی زندگی ھر پدری را نزد فرزندش شرمنده می کند و ھزینه ھای  *

باور کنيد ھمه واقعيت آن چيزی نيست که شما در تلویزیون می گویيد . باالی زندگی انسان را به زانو در می آورد
 .زی است که ما با آن دست و پنجه نرم می کنيمو ھمه چيز را خوب و زیبا جلوه می دھيد، واقعيت آن چي

 
من می دانم شما تمام توان و تالش خود را به کار می برید تا ما بتوانيم راحت تر زندگی کنيم و به عنوان کسی *

که به شما رای داده ھنوز ھم شما را حامی قشر محروم و مستضعف جامعه می دانم اما خواھش می کنم ھر 
د تمام جوانب آن را بسنجيد زیرا عمر ما کفاف آزمون و خطا را به ما نمی دھد و مردم ما به تصميمی که می گيری

  .اندازه کافی امتحان خود را پس داده اند

شاھرخ زمانى و ... تصميم ھييت مديره سنديكاى نيشكر ھفت تپه ستودنى است 
 سيد كارگر زندانى آزاد بايد گردد

 
  

  تقل كارگرىكميته پيگيرى ايجاد تشكل ھاى مس
  تصميم ھييت مديره سنديكاى نيشكر ھفت تپه ستودنى است
ھر روز شاھد گسترش خط فقر . به سر ميبرند   در شرايطي كه كارگران در وضعيت بسيار اسفناك وغير انساني

 و ايجاد فضاي پليسي بر كارخانه ھا   عالوه بر اين فشار اقتصادي. كارگران ھستيم مطلق بر زندگي مردم به ويژه
بخصوص تشكل كارگري كه قرار است ساماندھي  اتحاد كارگران امر حياتي مان به شمار ميرود  مراكز توليدي

  .مطالبات كارگاران را به عھده داشته باشد
مبني بر تصميم جمعي در ان سنديكا عالوه بر اينكه راه ھرگونه شايبه   تصميم اخير سنديكاي نيشكر ھفت تپه

  .ست تجربه عملي را نيز براي رھبري شورايي به روي خود باز گذاشترا در باره ان تشكل ب
ميدانيم و ان را براي سنديكاي نيشكر ھفت   طبقاتي  ما اين تغيير وتحول را در جھت دستيابي به كسب موفقيت

  تپه گامي بلند در عرصه مبارزات
  شان ميدانيم

  كميته پيگيري ايجاد تشكل ھاي كارگري
www.comitehpeygiri.com  

  شاھرخ زماني كارگر زنداني فورا ازاد بايد گردد
در وضعيت جسماني بسيار بدي به سر .شاھرخ زماني كه در خرداد ماه سال جاري دستگير وزنداني شده است

  .ميبرد
  .توانايي حرف زدن را نداشته است  چنانكه در مالقات با خانواده اش

  تنھا فعاليت براي تامين رفاه زندگي كارگران بوده است  مشجر  شاھرخ زماني عضو كميته پيگيري و كارگر نقاش
قطع فشارھاي   بايد تالش وسيعي را به كار بگيريم كه ضمن   اينك ما تمامي كارگران و تشكل ھاي كارگري

  .به او بلكه خواھان ازادي فوري ايشان شويم روحي و جسمي
  ازاد بايد گرددزنداني سياسي     شاھرخ زماني كارگر نقاش ازاد بايد گردد
  كميته پيگيري ايجاد تشكلھاي كارگري
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www. comitehpeygiri.cim  
  دسيد كارگر زندانى آزاد بايد گرد

وتنھا اتھامي كه به وي مي توانند ..سيد كارگر راه اھن تبريز مدتي پيش دستگير و روانه زندان شداو كارگر است
  بزنندفعاليت كارگري و اگاھگري ميان ھمكارانش

البته در نظام سرمايداري و ان ھم در ايران اين جرم بسيار بزرگي از نظر كارفرمايانو .كارگران استوديگر 
  .حاميانشان دولت به شمار ميرود

بلكه فشار .در شرايطي كه بر كسي پوشيده نيست زندگي جھنمي كه به كارگران تحميل كردند كافي نيست
  .پليسي بر زندگي كارگران سايه انداخته است

شاھرخ زمانيكارگر نقاش و محمد جراحي كارگر اخراجي .روزھاي گذشته سيد تنھا كارگر زنداني نيست طي 
  .عسلويه از جمله كارگران زنداني ھستند
  ..ودر سال جاري دستگيرو زنداني شدند

 محاكمه فعاالن كارگري در سراسر ايران بويژه در كردستان اعضاي كميته ھماھنگيوھمچنين محاكمه مجدد علي
محاكمھو تعقيب ديگر فعاالن جنبشھاي اجتماعي از جمله زنانو   نجاتي عضو ھييت مديره نيشكر ھفت تپه و

  .دانشجويان نيز بيش از ھر زماني شدت يافته است
  . قرار دارد  عالوه بر اين تعقيبو دستگيري و محاكمه وضع اسفناك زندانھا كه بر محوريت شكنجه

خواھان ازادي بدون قيدو   اكمه و زنداني كردن مردم ازاديخواه و برابري طلبما ضمن محكوم كردن تعقيب و مح
  .تمامي زندانيان كارگري و سياسي ھستيم شرط
  .سيد كارگر راه اھن تبريز ازاد بايد گردد      

  تيرماه سال نود/12كميته پيگيري ايجاد تشكل ھاي كارگري 
www.comitehpeygiri.com  

 

  رگرکانون مدافعان حقوق کا
  پيش نويس اصالحيه قانون کار، تھاجم جديدی به کارگران است

 به گزارش ايلنا، على اكبر عيوضي، عضو ھيات مديره كانون ھماھنگى شوراھاى -کانون مدافعان حقوق کارگر
اند اصالحيه  پيش نويسى از وزارت كار به ما رسيده است كه اسم آن را گذاشته: اسالمى كار استان تھران، گفت

در اصالحيه اى كه وزارت كار . كار، اما ما ھرچه نگاه كرديم جز تنگ شدن عرصه بر كارگران چيزى نديديم قانون 
 مورد قطع 28 و به عبارت بھتر، تمامى مزاياى كارگران در اين   بند از مفاد قانونى تغيير را داده28نوشته است 
  .شده است

 روز كاھش پيدا كرده است، 20، مرخصى كارگران كم شده و به در پيش نويس اصالحيه قانون كار: عيوضى گفت
تشكالت كارگرى در اخراج كارگران ھيچ كاره شده اند، مرخصى تشويقى براى فوت اقوام درجه يك كارگر حذف 

  . درصدى مزد كارگران در نوبت كارى و شيفت كارى حذف شده است40شده و افزايش 
ه تصويب مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيد، دست کارفرما را برای قرارداد  ب1369قانون کار موجود، که در سال 

قرارداد ھای موقت کار، که تا آن سال، بسيار محدود بود و درصد اندکی از کارگران را شامل . موقت باز گذاشت
ت ھم اکنون حدود نود درصد نيروی کار، مشمول قرارداد موقت ھستند و امني. می شد، به سرعت گسترش يافت

  .شغلی ندارند
در زمان دولت اصالحات، تغيير ديگری در قانون کار داده شد و کارگاه ھای زير ده نفر، از شمول قانون کار، خارج 

  .بدين ترتيب، بخش وسيعی از نيروی کار، از ھرگونه پوشش بيمه ای و حداقل دستمزد، محروم شدند. شدند
رت تصويب شدن، محدوديت ھا و محروميت ھای جديدی به کارگران تغييرات جديد مورد نظر وزارت کار نيز، در صو

  .تحميل خواھد کرد
کارگران در تصويب و تغييرات اين قانون، ھيچ نقشی .  کاستی ھای بسياری دارد1369قانون کار مصوب سال 

نه ای بوده است اما سير تغييرات به گو. در نتيجه، فقط منافع کارفرما و دولت در آن لحاظ شده است. نداشته اند
از ھمان ابتدای تصويب اين قانون نيز، بخش وسيعی . که ھمان حداقل ھا نيز، مدام در معرض کاھش بوده است

  .از نيروی کار، به بھانه ھای گوناگون، از ھمان حداقل ھای قانون کار، محروم بوده اند
می ھم، به عنوان بازوھای کنترلی قابل ذکر است که شوراھای اسالمی کار، خانه کارگر و انجمن ھای اسال

پس از رانده . کارفرما و دولت، ھمواره مانع تشکل يابی مستقل کارگران برای پی گيری مطالبات شان شده اند
شدن حاميان خانه کارگر از حکومت، ھر از گاھي، اعتراضات موردی و محدودی از سوی برخی اعضای شوراھای 

 ـ.اسالمی به گوش می رسد
 

   دامداری در گلستان60تعطيلی 

ھای گذشته به دليل مشکالت و حمايت  طی سال:  تير آمده است 14در مھر خبرگزاری به نوشته سایت دولتی 
  . دامداری در استان گلستان تعطيل شده است60ھای دامپروری بيش از  نشدن از واحد

 ھزار واحد دامی در استان 800ن و اين وضعيت درحاليست که گلستان قطب توليد دامی بوده و بيش از سه ميليو
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  .شمارش شده است
ھای اداری کارآفرينان برتر  ھای توليد، نرخ باالی بانکي، حمايت نشدن، کمبود اعتبار و بوروکراسي باال بودن ھزينه

  .ای مواجه کرده است گلستان را با مشکالت عديده
رينان برتر استان با اشاره به مشکالت فراروی برخی از کارآفرينان گلستان در حاشيه ھمايش تجليل از کارآف

  .ھا شدند خواھان توجه مسئوالن برای رفع نيازمندي
مند  ھای مختلف صنعت، دام و کشاورزی وخدمات گله روی خود در بخش جمعی از کارآفرينان از مشکالت پيش

  .بودند
  ھا برای بخش توليد کاھش يابد نرخ بھره بانک

اگر توليد بخواھد در کشور رکن اصلی فعاليت باشد بايد برای توليد : گلستان گفتيک کارآفرين بخش صنعت 
  .ھا برای بخش توليد کاھش يابد کننده جذابيت ايجاد شود و نرخ بھره بانک

دکتر حسين رحمانی مدير عامل شرکت کيميا رشد گلستان که به مدت ھفت سال از توليدکنندگان برتر استان و 
در بسياری از کشورھا نرخ بھره برای توليد :  نيز بوده در ادامه گفت87گان نمونه کشور در سال از جمله توليدکنند

  .بسيار پايين و حداکثر چھار درصد است
ھای استان وبروکراسی اداری برای اخذ تسھيالت از ديگر مشکالت  پايين بودن اعتبار بانک: اين توليدکننده افزود

  .توليدکنندگان گلستانی است
بايد از توليد کننده : ی با اشاره به اينکه تنھا راه برون رفت از مشکالت کشور صنعتی شدن آن است افزودو

گذاری ونوشتن برنامه  داخلی حمايت شود اما بايد از کسانی که در اين عرصه دخيل ھستند نيز در سياست
  .استفاده شود

ياری از قوانين در بخش توليد بايد عوض شود ودر حوزه بس: کارآفرين نمونه بخش صنعت استان در ادامه تاکيد کرد
  .کار و ماليات نيز قوانين نياز به تغيير دارد

مند کردن مصرف  در دنيا ماليات برمصرف است نه در توليد و بايد از مصرف کننده در راستای قانون: رحمانی افزود
  .ماليات اخذ شود

 ھزار قطعه و 20ايجاد مرغداری با ظرفيت : برای توسعه اظھار داشتھای آينده اين شرکت  وی با اشاره به برنامه
  .ھای ما در شھريور است  ھزار قطعه وايجاد کارخانه خوراک دام از جمله برنامه8کشتارگاه به ظرفيت 

ھم راه با افزايش تعرفه : رحمانی در ادامه افزايش تعرفه مواد اوليه توليد را راھی برای قاچاق کاال ذکر کرد وافزود
شود و ورود کاالی بی کيفيت از خارج  برای قاچاق کاال وھم توليد غيرمجاز وافزايش قيمت توليدات داخلی باز مي

  .نيز از تبعات افزايش تعرفه است
با توجه به : مدير عامل شرکت کيميا رشد گلستان که زمينه توليدات شرکتش خوراک دام وطيور است گفت

ياری از پرورش دھندگان دام از جايگزين گندم دامی استفاده کنند اما با توجه به افزايش قيمت جھانی ذرت بس
  . درصد مشکالت زيادی را برای دامپروران ايجاد کرده است50افزايش تعرفه گندم از چھار به 

اگر بخواھيم گندم دامی از کشورھای ھمسايه وارد کنيم قيمت تمام شده ما در داخل کشور باال : وی افزود
آورد که اين پروسه معيوب  شود و در نتيجه دولت به واردات مرغ روی مي رود وافزايش قيمت مرغ را موجب مي يم

  .در نھايت ضربه به توليد داخل است
رويه کاال گرفته شود و به  اگر بخواھيم از توليد حمايت کنيم بايد جلوی قاچاق و واردات بي: رحمانی يادآور شد
  .خل اطمينان شودنيروی توليد کننده دا

   دامداری در گلستان60تعطيلی 
عليرغم شرايط نامطلوب اقتصادی توانسته ايم : کارآفرين نمونه بخش کشاورزی و دامپروری استان گفت

  .واحددامپروری خود حفظ کنيم
 در  دامپروری60ھای دامپروری متجاوز از  ھای گذشته و حمايت نشدن از واحد طی سال: حسينعلی کبير افزود
  .استان تعطيل شد

  . کيلو برسانيم500ھا را به  ما توانستيم با تالقی نژادی وزن دام: وی تصريح کرد
ھا را به ورطه  شود که دامپروري ھای کلی ديده مي ھا در سياست متاسفانه برخی ناھماھنگي: وی افزود

کنندگان اشتغال پايدار را نيز در نظر  ر توليدھا عالوه بر نظ کشاند و ما انتظار داريم در تدوين برنامه ورشکستگی مي
  .داشته باشند

ھای ابتکاری و تغذيه  اگر واحد ما نيز حرکت: اين کارآفرين نمونه بخش کشاورزی و دامپروری استان ادامه داد
  .ھای تعطيل شده بود ھا نداشت تا کنون از جمله دادمپروري درست برای دام

 در صد 40قيمت برخی اقالم از جمله ذرت از چھار به : راک دام وطيور گفتوی با اشاره به افزايش قيمت خو
  . در صد افزايش داشته است50وگندم به 
 يعنی سه برابر زير قيمت به فروش 88اين در حالی است که ما شير توليدی را به قيمت سال : کبير افزود

  .فروشيم تر مي ارزانرسانيم يعنی روز به روز مواد اوليه را گران تر ومحصول را  مي
  .از کارآفرينان انتظار خالقيت و نوآوری است ولی آنھا نيز نياز به حمايت را دارند: وی عنوان کرد

کلمه جھاد اقتصادی برای برخی : کارآفرين برتربخش خدمات استان از حرکت کند برخی ادارات انتقاد کرد و گفت
  .ھا معنايی ندارد دستگاه

، تھيه نقشه جامع توسعه  رساني سه خود باوران کوثر، تاسيس مراکز مشاوره اطالعحجت مقسم مسئول موس
  .ھای ما از مسئوالن است ھای کار آفرين از خواسته کارآفرينی استان و تاسيس اتاق فکر برای نھاد

 کارآفرين  جوان48آموزی است و تاکنون از  شعار موسسه ما کارآفرينی و مھارت: اين جوان کارآفرين اظھار داشت
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اندازی کرديم و نيازمند  ھای کسب و کار برای جوانان راه گذاري، واحد اندازی صندوق سرمايه حمايت کرده وبا راه
   .حمايت مسئوالن ھستيم

 
  نامه دبير اتحادیه ھای کارگری

 
 ایالت نيوساوث ویلز استراليا به سفير جمھوری اسالمی ایران

  

  اتحادیه ھای نيوساوث ویلز
(www.unionsnsw.org.au)  

٢٠١١ژوئن  ١٧   
  عاليجناب محمود بابائی

  سفير
  سفارت جمھوری اسالمی ایران

٧٧۵صندوق پستی    
٢٦٧٧ماسون کانبرا    
 سفير گرامی،

اتحادیه ھای نيوساوث ویلز بدینوسيله نگرانی شدید خویش نسبت به امتناع کردن رژیم ایران از آزاد نمودن و 
تحادیه کارگری آقای منصور اسانلو و آقای رضا شھابی، که بطور ناعادالنه ای زندانی شده معالجه فوری دو فعال ا

  .اند را به شما ابراز ميدارند
اتحادیه ھای نيوساوث ویلز ميدانند که آقای اسانلو بار دیگر از ناراحتی جدی قلبی که به جراحی فوری نياز دارد 

دليل دچار خونریزی بينی شده و معالجه پزشکی مناسبی دریافت رنج ميبرد و اینکه آقای شھابی مکررا و بی 
مضافا، عليرغم تضمين ھایی از جانب دولت ایران مبنی بر بخشودگی آقای اسانلو در سال گذشته، . نکرده است

  .ایشان ھمچنان در زندان بسر ميبرد
 متحد و عضو سازمان جھانی کار ھمچنين، ایران یکی از امضا کننده ھای اوليه اعالميه حقوق بشر سازمان ملل

  .بوده و ملزم به پيروی از تعھداتی است که در جھت رعایت حقوق بنيادین بشر پذیرفته است
اتحادیه ھای نيوساوث ویلز دولت ایران را جھت آزادی فوری و بی قيد وشرط آقای اسانلو و آقای شھابی و نيز 

برای ھردوی ایشان فرا ميخوانندفراھم آوردن معالجات پزشکی مناسب و بدون تاخير  . 

  دبير- ارادتمند، مارک لنون 

 :ترجمه و تکثير از
 

  استراليا-کميته ھمبستگی با جنبش کارگری ایران 

proletarianunite@gmail.com 

 
 

9H   سال زندان محکوم شد5بھنام ابراھيم زاده به 
 

 سال حبس 5 دادگاه انقالب تھران ،بھنام ابراھيم زاده را به 28بر اساس خبر ارسالی به کميته ھماھنگی، شعبه 
ی ایجاد تشکل ھای کارگری و تعزیری محکوم کرد ه است ؛ بھنام ابراھيم زاده فعال کارگری و عضو کميته پيگير

 پس از ماه ھا  نيز از فعالين عرصه ی لغو کار کودک و عضو جمعيت دفاع از کودکان کار و خيابان است و
سال حبس محکوم شده بود و با اعتراض خانواده و وکيل  20  دادگاه انقالب به15بازداشت،پيشتر در شعبه ی 

 13 خرداد برگزار شد ودر نھایت روزدوشنبه 22دادگاه وی در روز .دیداش پرونده ی وی به شعبه ی ھم ارز احاله گر
این حکم قابل اعتراض و . سال زندان به وکيل مدافع وی،خانم محمدی ابالغ گردیده است5تيرماه حکم بدوی 

 .ارسال به شعبه ی تجدید نظر ميباشد

نج سال زندان برای بھنام ابراھيم زاده ھای کارگری تعيين پ ما اعضای کميته ھماھنگی برای کمک به ایجاد تشکل
کنيم و خواھان لغو آن و آزادی بی قيد و شرطوی و تمامی کارگران و فعالين کارگری در بند  را به شدت محکوم می

  .ھستيم
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 اروميه   درصد واحدھای توليدی شھرک صنعتی٧٠تعطيلی 

يدی موجود در شھرک صنعتی فاز دو این  واحد تول٢٣٠ درصد از ٧٠یک عضو اتاق بازرگانی اروميه از تعطيلی 
 .شھرستان خبر داد

به گزارش مھر، مھرداد سعادت پيش از ظھر سه شنبه در جریان بازدید رئيس سازمان صنایع و معادن آذربایجان 
  غربی از واحد صنعتی مارال صنعت جاوید اروميه با اشاره به اینکه آمار قبل از اجرای قانون ھدفمند سازی یارانه

شود به طوری  متاسفانه حمایتھای مناسبی از واحدھای صنعتی استان انجام نمی: ا استخراج شده، ادامه دادھ
 . واحد توليدی و صنعتی فاز دو شھرک صنعتی اروميه تعطيل است٢٣٠ درصد از ٧٠که در حال حاضر 

رفت این واحدھا از مشکالت موجود  وی با بيان اینکه مسئوالن آذربایجان غربی باید راھکار مناسبی در زمينه برون 
این در حالی است که متاسفانه نتایج جلسات بررسی مشکالت این واحدھا : ارائه و عملياتی کنند، بيان داشت

 .که به مدیریت ارشد استان ارائه می شود، مشکالت موجود رد بخشھای صنعتی را رفع نمی کند
دن اروميه با اشاره به اینکه واحدھای صنعتی با کمبود سرمایه این عضو ھيئت علمی اتاق بازرگانی و صنایع و معا

ھمچنين بوروکراسی اداری در اداره امور ماليات و دارایی گریبانگير واحدھای : در گردش مواجه ھستند، ادامه داد
 .صنعتی است

ر مشکالت وی مشکل مدیریتی، کمبود تسھيالت، مشکالتی در زمينه کسب مجوز استاندارد و گمرک را از دیگ
در شرایط بحرانی حاضر اگر واحدھا به فکر صادرات نباشند محکوم به فنا : واحدھای صنعتی برشمرد و افزود

  .ھستند

 فشارھای امنيتی برای جلوگيری از بازگشت به کار کارگران ھفت تپه

 دست از ھر گونه اول اینکه: به این کارگران گفته شده است که به دو شرط آنھا را به کار بازخواھند گرداند
  .دوم اینکه از کار خود استعفا دھند،تسویه حساب کنند و سپس به صورت موقت به کار بازگردند; فعاليت بردارند

بر اساس خبر ارسالی به کميته ھماھنگی، کارگران اخراجی و نمایندگان کارگران شرکت نيشکر ھفت تپه و از 
پيگيری برای بازگشت به کارشان سرانجام برای تعيين تکليف اعضای ھيات مدیره ی این سندیکا پس از مدت ھا 

وضعيت بازگشت به کار خود ھفته ی گذشته ، در جلسه ای در محل اداره ی کار شھرستان شوش شرکت 
اول اینکه دست از ھر گونه : به این کارگران گفته شده است که به دو شرط آنھا را به کار بازخواھند گرداند. کردند

ارند زیرا بنا به ادعای مقامات اداری انھا پيشتر با عناصر و سازمان ھای معاند نظام در ارتباط بوده اند و فعاليت برد
از اکنون به بعد نباید باشند ؛ دوم اینکه از کار خود استعفا دھند،تسویه حساب کنند و سپس به صورت موقت به 

  .سط شورای تامين شھرستان طرح و اعالم شده استبه این کارگران گفته شده که این دو شرط تو. کار بازگردند
این کارگران پاسخ داده اند که ھرگز ارتباطی با ھيچ سازمان سياسی نداشته اند و تنھا به عنوان نمایندگان 

ھمچنين این کارگران شرط .کارگران ھفت تپه به استيفای حق و حقوق و مطالبات کارگران مشغول بوده اند
زیرا پيشتر نيز این پيشنھاد بدانھا اعالم شده بوده . با شرکت نيشکر را نپذیرفته انداستعفا و تسویه حساب 

  .است و انھا به ھيچ عنوان به آن تن نداده اند
 که خود ھيچ گونه اختيار و توانی در اخذ تصميم –بدین ترتيب با فشار مشخص مقامات امنيتی بر اداره ی کار 

 برای بار چندم از بازگشت به کار این کارگران اخراج شده ،ممانعت به –ر ندارد برای بازگرداندن این کارگران به کا
  .عمل آمده است

کميته ھماھنگی برای کمک به ایجاد تشکل ھای کارگری ضمن محکوم کردن این اقدام، خواھان بازگشت به کار 
خراج و تعقيب قضایی و کارگران اخراجی شرکت نيشکر ھفت تپه و سایر کارگران اخراجی و پایان دادن به ا

  .امنيتی عليه تمامی کارگران و فعالين کارگری می باشد
  

  زمزم خوزستان درآستانه تعطيلي قراردارد
  

شركت :  دبيراجرايي خانه كارگر استان خوزستان گفت:  تير آمده است 14در ايلنابه نوشته خبرگزاری دولتی 
  .تانه تعطيلي قرار دارد نفركارگر درآس90زمزم خوزستان با دارا بودن حدود 

 سال دارد و متعلق به بنياد 50اين شركت سابقه اي درحدود : آقايار حسيني درگفت وگو باخبرنگار ايلنا افزود
  .مستضعفان مي باشد

بازار فروش وجود دارد اما : وي نبود بازار فروش را بھانه اي براي تعطيلي زمزم خوزستان اعالم كرد واظھار داشت
  .كت يا نمي توانند و يا نمي خواھند در بازار رقابتي فعاليت كنندمديران شر

پيش از اين ھم شركت ھاي خرم نوش و آرسو خرمشھردر : دبيراجرايي خانه كارگر استان خوزستان تصريح كرد
  .اند اين استان تعطيل شده

 .تذكر بدھندمسووالن استانداري خوزستان بايد به مسووالن بنياد مستضعفان : حسيني تاكيدكرد
  پايان پيام

  
  : مدیرعامل صندوق توسعه آبزیان کشور خبر داد
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   کارشکنی سازمان ميادین در ارائه غرفه به پرورش دھندگان ماھی
  
  

در حالی که سازمان ميادین می تواند به : ير آمده است ت 14در ) ایانا(بر پایه خبرگزاری دولتی کشاورزی ایران 
ثر در اشاعه فرھنگ مصرف خرما در رسيدن به اھداف برنامه پنجم توسعه و سبد عنوان یکی از ارگانھای مو

  . غذایی مطلوب باشد، از ارائه غرفه به پرورش دھندگان ماھی خودداری می کنند
ھرچند از دو سال : مدیرعامل صندوق توسعه آبزیان کشور در گفتگو با خبرنگار ایانا با اعالم این مطلب گفت

ای بين سازمان ميادین شھرداری با تشکلھای آبزیان منعقد شده که بر اساس آن غرفه ھایی گذشته تفاھمنامه 
: بھروز کاکاوند افزود.در اختيار تشکلھای آبزی قرار گيرد، تاکنون غرفه ھا در اختيار توليدکنندگان قرار نگرفته است

 کاھش قيمت و پایين تر از قيمت عرضه در توليدکنندگان آمادگی دارند تا محصوالت توليدی خود را با یکھزار تومان
بازارھای آزاد در غرفه ھای سازمان ميادین عرضه کنند، اما به دالیلی که باید آن را در رانتھای سازمان ميادین 

به رغم موافقت سازمان شيالت و مدیران : وی خاطرنشان کرد.جستجو کرد، تاکنون موفق به اخذ غرفه نشدند
بدنه ميانی و مدیران ميانی این سازمان حاضر به ارائه غرفه نيستند، چرا که با برگزاری ارشد سازمان ميادین، 

  .مزایده ھایی که در آن ميلياردھا تومان اعتبار وجود دارد، منافع برخی تامين می شود
  

  بازاری برای خرما در کشور نيست 

ھرچند ایران بيشترین سطح : عالم این مطلب گفتبا ا تير 14دز تاریخ دبير انجمن خرما در گفتگو با خبرنگار ایانا 
زیر کشت خرمای دنيا را به خود اختصاص داده، اما در طول سالھای گذشته ھيچگاه حجم توليد خرمای کشور از 

از آنجا که خرمای توليدی کشور بازار : علی اصغر موسوی افزود. ھزار تا یک ميليون تن تجاوز پيدا نکرده است900
ه مشکالت عرضه آن پابرجاست، توليدکنندگان داخلی نيز گرایشی به افزایش توليد و افزایش سطح ندارد و ھموار

   .زیر کشت نخلستانھای خود ندارند

  مصوبه مجلس جنبه تشریفاتی دارد

به نظر می رسد یکسان اعمال کردن قيمت نھاده ھای کشاورزی و تعرفه ھای آب و برق و : وی خاطرنشان کرد
  .ر باعث شده، قيمت تمام شده محصوالت کشاورزی به شکل غير رقابتی افزایش پيدا کندحتی نيروی کارگ

در حالی که وضعيت اقليم تھران و استانھای ھمجوار آن به گونه ایست که امکان توليد و : موسوی ادامه داد
و استان سيستان و درآمد نسبتا معقول وجود دارد، تعرفه اعمال شده آب، برق و نھاده ھای کشاورزی در تھران 

 درجه، کشاورزان ناگزیر به 50این در حاليست که به علت گرمای بيش از . بلوچستان یکسان محاسبه می شود
 20 برابر بيشتر پول برق می پردازند و 10استفاده بيشتر از برق و آب ھستند، لذا در مقایسه با کشاورز تھرانی 

 عالوه بر ھزینه ھای توليد، تعرفه بيمه ھای اجتماعی کشاورزان :وی تصریح کرد.برابر بيشتر آب مصرف می کنند
و محصوالت آنان نيز در کالنشھرھا با استانھای محروم یکسان محاسبه می شود، این در حاليست که ميزان 

  .درآمد و ھزینه ھای سرباری یکسان نيست

که در ماھھای نخست سال جاری به مصوبه ای : دبير انجمن خرما با تشریفاتی خواندن مصوبه مجلس یادآور شد
منظور قرار گرفتن خرما در اداره ھا و سازمانھای دولتی از مجلس گذشت، ھرچند توانست در آن مقطع بازار خرما 

ھيچکدام از : موسوی تاکيد کرد.را اندکی ترميم کند، اما صرفا جنبه تشریفاتی داشته و الزامی در کار نيست
وظف به خرید خرما در حجم مشخص نيستند که بتوان برای خروج آن از چرخه توليد سازمانھا و ارگانھای دولتی م
  .و بازرگانی برنامه ای داشت

  قيمت نھاده ھای کشاورزی نباید در سراسر کشور یکسان باشد

زمانی توليد و عرضه یک کاال می تواند منجر به اقتصادی شدن آن شود که بدون فشارھای : وی اظھار داشت
عدم اشاعه فرھنگ مصرف خرما و ناشناخته بودن آن در . ر اساس تقاضای واقعی در بازار عرضه شودخارجی و ب

سفره غذایی ایرانيان باعث شده، خرما فقط در یک ماھه ماه رمضان و در مراسم سوگواری مورد استفاده قرار 
 بسياری از آنھا، نيازمند صنایع تبدیلی خرما بسيا محدودند و به علت نوپا بودن: موسوی ھمچنين گفت.گيرد

با این وجود محصوالت ثانویه عرضه شده نيز چندان در . حمایتھای دولت در اختصاص تسھيالت ارزان قيمت ھستند
  .صدر خرید مردم قرار ندارند

ایران رقبای بزرگی در عرضه خرما در بازارھای بين المللی دارد که باید در قيمت تمام شده، : وی در ادامه افزود
عربستان به عنوان یکی از : فعال بخش خصوصی خاطرنشان کرد.يفيت و بسته بندی با آنھا رقابت کندک

کشورھای پيشتازی که در سالھای اخير توانسته، با عرضه خرماھای جدید از واریته ھای مرغوب و با بسته 
  .ایران استبندیھای نو در بازار جایگاه معتبری برای خود دست و پا کند، از مھمترین رقبای 
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   ھزار تن خرمای انباری باقی مانده است300

 ھزار تن آن به تناوب به فروش رفته، اما ھنوز 200 ھزار تن خرمای موجود در کشور، 500از : موسوی ادامه داد
خرمای باقيمانده به : وی تصریح کرد. ھزار تن از خرمای استان بوشھر و کرمان در انبارھا باقی مانده است300

چرا که . اص بودن واریته و قابليت عرضه در بازار داخلی و باال بودن قيمت، ھنوز به فروش نرفته استعلت خ
خرمای مضافتی بم که از نوع خرماھای مرغوب به شمار می رود، با قيمت نسبتا باالتری نسبت به سایر ارقام 

  .عرضه می شود که به ھمين نسبت از خریداران کمتری برخوردار است

 ھزار تن خرمای موجود در 300این نگرانی وجود دارد که : با اشاره به شروع ماه مبارک رمضان یادآور شدموسوی 
کشور در ماه رمضان که پيک مصرف خرما در کشور محسوب می شود، از چرخه خارج شود و در عوض ھمه 

روع بحرانی به مراتب وی اظھار اميدواری کرد، پيش از ش.خرمای توليدی سال جاری در انبارھا محبوس شود
  ./جدی تر از بحران سال گذشته، برای عرضه خرما چاره ای اندیشيده شود

  فاطمه مھردادیان: خبرنگار

  خشك شدن درياچه اروميه و زندگى شش ميليون نفر در منطقه در خطر

زيست درباره معاون محيط طبيعى سازمان حفاظت محيط :  تير آمده است 14در ايلنابه نوشته خبرگزاری دولتی 
با كاغذبازى و مصوبه به جايى نمى رسيم و با روند : خطرات ناشى از خشك شدن درياچه اروميه ھشدار داد

  .شود فعلى درياچه خشك مي
، معاون محيط طبيعى سازمان حفاظت محيط زيست در نشست خبرى بررسى آخرين "محمد باقر صدوق"

: ر ايلنا كه تا چه حد به نجات درياچه اروميه اميدوارھستيد گفتوضعيت درياچه اروميه در پاسخ به سوال خبرنگا
واقعيت اين است كه طبيعت با كسى شوخى ندارد و درياچه اروميه در صورتى كه اقدام جدى براى نجان آن 

  .صورت نگيرد خشك مى شود
فتد و ريزگردھايى كه ا با خشك شدن درياچه اروميه زندگى شش ميليون نفر در منطقه به خطر مي: او ادامه داد

آيند و كشورما را دچار بحران كرده اين بار به صورت ريزگرد نمك قسمت اعظمى  اكنون از كشورھاى ھمسايه مي
  .دھد و زندگى را در اين نواحى نابود مى كند از كشور ما را تحت تاثير قرار مي

  بارش نمك بر سر مردم
 ميليارد 10با خشك شدن درياچه اروميه بيش از : ريح كردمعاون محيط طبيعى سازمان حفاظت محيط زيست تص

تن نمك به صورت گردوغبار و طوفان بر سر مردم اين ناحيه خواھد ريخت و اين بحران تنھا گريبان آذربايجان را نمى 
  .گيرد بلكه تمامى مناطق كشور را تحت تاثير خود قرار خواھدداد

شدن   سال است كه روند خشك10يدھايى تدريجى است و ھاى زيست محيطى پد پديده: صدوق تاكيد كرد
  .شود آبى آن بيش از پيش مشاھده مي درياچه اروميه آن آغاز شده است و امروز ھم كم

با كاغذبازى و مصوبه به جايى : او با انتقاد از عملكرد دستگاه ھاى اجرايى در نجات درياچه اروميه تصريح كرد
عزمى جدى صورت نگيرد و مصوبات ما اجرايى نشود شرايط روز به روز بحرانى نمى رسيم و با شرايط فعلى اگر 

  .تر مى شود
 .كارى نكنيم كه درياچه اروميه خشك شود و آيندگان ما را به خاطر اين كم كارى نفرين كنند: صدوق تاكيد كرد

 

  پيش نويس اصالحيه قانون کار، تھاجم جديدی به کارگران است

يک عضو ھيات مديره كانون ھماھنگی شوراھای اسالمی كار استان : تيرآمده است 15جــرسبه نوشته سایت 
كار، اما ما  اند اصالحيه قانون  پيش نويسی از وزارت كار به ما رسيده است كه اسم آن را گذاشته"تھران می گويد 

 ٢٨ كار نوشته است، در اصالحيه ای كه وزارت. ھرچه نگاه كرديم جز تنگ شدن عرصه بر كارگران چيزی نديديم
  ". مورد قطع شده است٢٨ و به عبارت بھتر، تمامی مزايای كارگران در اين  بند از مفاد قانونی تغيير را داده

در پيش نويس اصالحيه قانون كار، مرخصی كارگران كم شده : به گزارش ايلنا، علی اكبر عيوضي، ھمچنين گفت
ت كارگری در اخراج كارگران ھيچ كاره شده اند، مرخصی ت برای و به بيست روز كاھش پيدا كرده است، تشكال

فوت اقوام درجه يك كارگر حذف شده و افزايش چھل درصدی مزد كارگران در نوبت كاری و شيفت كاری حذف 
  .شده است

 به تصويب مجمع تشخيص مصلحت نظام ۶٩قانون کار موجود، که در سال " سنديکايی افزود /اين فعال کارگری 
قرارداد ھای موقت کار، که تا آن سال، بسيار محدود بود . يد، دست کارفرما را برای قرارداد موقت باز گذاشترس

ھم اکنون حدود نود درصد نيروی کار، . و درصد اندکی از کارگران را شامل می شد، به سرعت گسترش يافت
  ".مشمول قرارداد موقت ھستند و امنيت شغلی ندارند

چند سال پيش، تغيير ديگری در قانون کار داده شد و کارگاه ھای زير ده نفر، از شمول "کرد عيوضی خاطرنشان 
بدين ترتيب، بخش وسيعی از نيروی کار، از ھرگونه پوشش بيمه ای و حداقل دستمزد، . قانون کار، خارج شدند
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 ھا و محروميت ھای تغييرات جديد مورد نظر وزارت کار نيز، در صورت تصويب شدن، محدوديت.محروم شدند 
  ".جديدی به کارگران تحميل خواھد کرد

 

  توقف موقتی توزيع شير يارانه ای

رئيس سازمان بازرگانی استان تھران از بی نتيجه ماندن : تير امده است 15در مھربه گزارش خبرگزاری دولتی 
بعدی برای تعيين تکليف اين کاال جلسه : جلسه امروز تعيين قيمت شير يارانه ای در استان تھران خبر داد و گفت

  .به شنبه موکول شد
ای متشکل از اداره کل استاندارد، نماينده سازمان حمايت  کميته: عباس قبادی در گفتگو با خبرنگار مھر گفت

کنندگان و توليدکنندگان، وزارت جھاد کشاورزي، سازمان بازرگانی استان تھران و استانداری تھران برای  مصرف
ای در تھران امروز جلسه ای برگزار کردند که لحظاتی پيش اين جلسه به  کليف قيمت جديد شير يارانهتعيين ت

  .اتمام رسيد
با توجه به حساسيت : وی با اشاره به اينکه در اين جلسه تصميم قطعی درباره شير يارانه ای اتخاذ نشد، گفت

  . شد تا جلسه ديگری عصر شنبه برگزار شودموضوع، جمع بندی از سوی کميته صورت نگرفت و قرار بر اين
 350تا زمان تعيين تکليف نھايی قيمت شير، شير يارانه ای به قيمت : رئيس سازمان بازرگانی استان تھران افزود

   .تومان توزيع نخواھد شد
  
  

  خبرتکميلی 
  اي خداحافظي كردند يارانه مردم از امروز با شير

رييس اتحاديه مركزي دامداران از قطع توزيع شير : تير آمده است 15 تاریخ به گزارش خبرگزار دولتی ایسنا در
توليد شير  ھاي دامداري براي روزانه حدود ھشت ھزار تن شير توليدي واحد: امروز خبر داد و گفت اي از يارانه
 شير به عنوان مازاد امروز اين ميزان اي از شد كه درپي قطع توزيع شير يارانه اي از دامداران خريداري مي يارانه

بودن محصول مجبورند شير را به ھر قيمتي و حتي  پذير فساد ماند كه به دليل توليد روي دست دامداران مي
  .مجاني به بازار عرضه كنند

اي در بسياري از  شير يارانه: ، اظھار كرد)ايسنا(دانشجويان ايران  وگو با خبرنگار خبرگزاري سيروس روستا در گفت
توزيع  ھا و تھران بود و يا از ميزان توزيع آن كاسته شده بود و امروز نيز در بقيه استان ا قطع شدهھ استان
  .شود نمي

يابد، در صورتي كه خط توليد كاھش يافتني نيست و  كاھش مي از امروز ميزان خريد شير از دامداران: وي افزود
  .را به ھر قيمتي يا حتي مجاني به بازار عرضه كنندمحصول مجبورند شير توليدي  پذيري دامدران به دليل فساد

شدن  اي سودجو وارد بازار خريد و باعث آشفته ريزد و عده مي در اين ميان تنظيم بازار برھم: روستا تصريح كرد
ري اي از دامدار خريدا شير يارانه اين ميزان توليد كه تاكنون به عنوان: وي تصريح كرد .شوند مي قيمت شير در بازار

شده است، بايد تحت حمايت قرار گيرد و به عنوان  گيري بخش دولتي قطع اكنون در پي تصميم شد و ھم مي
  .كنترل و از آشفتگي در بازار جلوگيري شود مازاد توليد خريداري شود تا قيمت شير

رانه به شير و قرار است در روزھاي آتي وضعيت پرداخت يا كه ي مركزي دامداران با بيان اين رييس اتحاديه
گونه سودي  ي ھر كيلو شير بدون ھيچ شده قيمت تمام: دامدار مشخص شود، گفت چنين قيمت خريد شير از ھم
قيمت شير به  شود و از امروز نيز با كاھش  تومان از دامدار خريداري مي450است، در حالي كه نھايتا   تومان575

  .بديا ھا نيز بسيار كاھش مي دليل مازاد توليد قيمت

 است، اما 1368ي مجلس شوراي اسالمي در سال  مصوبه در حالي كه خريد تضميني شير: روستا تصريح كرد
توجه به وضعيت به وجود آمده و به منظور حمايت از توليد اين قانون حداقل در  تاكنون اجرا نشده و ضروري است با

ھاي دامداري خوراك و  ھاي واحد ھزينه  درصد70ه ك ي وي، با توجه به اين به گفته .ي زمان اجرا شود برھه اين
ھا تعطيل شده و تعدادي از  بودن قيمت شير تعدادي از دامداري پايين علوفه است، در پي افزايش قيمت علوفه و

  . درصدي توليد شير در سال جاري شده است38اند كه باعث كاھش  را كشتار كرده ھاي شيري خود گاو

 انتھاي پيام

  
  كارگران ساختماني كذب است مايندگاناظھارات ن
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رييس سازمان كار وامور اجتماعي استان تھران اظھارات :  تير آمده است 15برگزاری دولتی ایلنا در خبه نوشته 

كارگران ساختماني اين استان مبني بر دستور وزيركار براي تھيه مكاني براي اين تشكالت در  برخي از نمايندگان
  .دانستجنوب تھران را كذب 

اين كه برخي فعاالن كارگري اخبار كذب را دررسانه ھا منتشركنند : مھدي رفيعي درگفت وگو با خبرنگار ايلنا افزود
  .صحيح نيست

تشكالت ( ميليون تومان درجھت رھن و اجاره مكان براي نھادھاي مدني 111وي با بيان اينكه در سال جاري مبلغ 
اين مبلغ درپاكدشت، اسالمشھر، شھرري و شرق تھران ھزينه : ست، گفتدراستان تھران ھزينه شده ا) صنفي

  .شده است
اين كه تشكلي : رييس سازمان كار استان تھران با گله از تشكالت كارگران ساختماني استان تھران اظھارداشت

  .با سابقه چند ماھه مي خواھد مانند تشكالت چندده ساله باشد كمي غير منطقي است
تشكالت كارگران ساختماني استان تھران مي توانند از مكان ھايي كه براي نھادھاي مدني تھيه : دوي تاكيدكر

  .شده استفاده كنند و محدوديتي در اين زمينه وجود ندارد
  پايان پيام

  
  وزارتخانه نيز ادغام شوند اشغال زايي صورت نخواھد گرفت 10

  
 بازرس علي البدل كانون ھماھنگي شوراھاي اسالمي كار : است  تير آمده 15برگزاری دولتی ایلنا در خبه نوشته 

نتيجه اين ادغام نمي تواند : استان تھران ادغام وزارتخانه ھاي تعاون، كار و رفاه اجتماعي را غيركارشناسي دانست وگفت
  .رضايت بخش باشد

ادي است در صورتي كه كار و رفاه وزارتخانه تعاون وزارتخانه اي اقتص:  وگو با خبرنگار ايلنا افزود حسن كوه خواھي درگفت
  .كار اين ھا با يكديگر متفاوت است ھايي اجتماعي و حمايتي ھستند بنابراين جنس

البته اگر مديران توانمند و آشنا به : كانون ھماھنگي شوراھاي اسالمي كار محور جاده قديم كرج تصريح كرد عضو ھيات رييسه
  .نتخاب شوند مي توان به بھبود شرايط اميدوار بود در غير اين صورت وضعيت بھتر نخواھد شدكار و به قول معروف ھم جنس ا

كوه خواھي در پاسخ به اين سوال كه علت ادغام وزارت تعاون با كار و رفاه اجتماعي اين بوده كه اين وزارتخانه متولي اشتغال 
زايي صورت نخواھد گرفت چرا كه مشكل بيكاري ناشي از  وزارتخانه نيز ادغام شوند اشغال 10اگر : شود، اظھار داشت

  .شرايط بد صنعت داخلي و نبود سرمايه گذاري است
نماينده كارگران در ھيات ھاي حل اختالف ادارات كار با بيان اينكه قيمت بيشتر شركت ھاي بوس ار قيمت اسمي آنھا نيزكمتر 

  .كه اقدام متناسب مسووالن را مي طلبداين مھم بيانگر زيان ده بودن شركت ھاست : است،گفت 
  پايان پيام

  
  اصالح قانون كار بدون منافع كارگر ، ممكن نيست

  
اصالح قانون كار :سخنگوي كميسيون اجتماعي گفت :  تير آمده است 15برگزاری دولتی ایلنا در خبه نوشته 

  .استبدون در نظر گرفتن منافع كارگر و حل مشكالت كارفرما ، كاري بي فايده 
طبق آخرين اخبار اصالح قانون كار، مراحل نھايي : سيد جوادزماني در گفت وگو با ايلنا با بيان اين مطلب افزود

  .خود را پشت سر مي گذراند و به زودي درباره كار در قالب اليحه اي از سوي دولت به مجلس تقديم خواھد شد
در حال حاضر عدم وجود امنيت : كارگر و كارفرما تصريح كردوي با اشاره به مشكالت فراوان بخش كارگري و روابط 

شغلي و نيز چالش ھاي مربوط به وضعيت معيشتي كارگران از مھمترين مشكالت اين قشر به شمار مي رود كه 
  .بايد در اليحه جديد بدان پرداخت

يحه به مجلس ، به طور قطع ، با تقديم اين ال:نماينده مردم كنگاور در مجلس ھشتم خاطرنشان ساخت 
كميسيون اجتماعي با دعوت از كارشناسان ، نمايندگان بخش كارگري و بخش خصوصي و ھمچنين برخورداري از 

  .نظرات مركز پژوھش ھاي مجلس در صدد تصويب بھترين قانون براي رفع مشكالت جامعه كارگري بر مي آيد
موجود در زمينه اشتغال و رفع بيكاري خبر داد و وي ھمچنين از ھمت و اراده مجلس براي برطرف كردن چالشھاي 

چندي پيش رييس مجلس شوراي اسالمي نيز مسايل مربوط به اشتغال و بيكاري به خصوص در ميان : افزود
قشر جوان را از مھمترين اولويت ھاي كشور بر شمرد كه بايد نسبت به رفع آن اقدام كرد لذا نه تنھا كميسيون 

سيون ھا نيز درصدد ارايه راھكاري مطلوب و مناسب براي غلبه برچالش ھاي موجود اجتماعي بلكه ديگر كمي
  . كه بدون شك اصالح قانون كار نيز در اين راستا صورت مي پذيرد.ھستند
  پايان پيام

  .شود  شرکت نفتی به بخش خصوصی واگذار مي۴٠تا پايان امسال 

آبادي، سرپرست وزارت نفت گفت که تا پايان امسال  محمد علي: تير آمده است 15 در مردمکبه نوشته سایت 
  .شود  شرکت نفتی به بخش خصوصی واگذار مي۴٠

 تيرماه در حاشيه نشست با استاندار و مديران مرتبط با صنعت نفت و گاز ١۴آبادی شب گذشته،  آقای علي
سازی دولت انجام  و چابک کردن   قانون اساسی و کوچک۴۴ھا در راستای اصل  مازندران گفت که اين واگذاري

  .خواھد پذيرفت
گويد که حرف و  ھای نفتی به بخش خصوصی سخن مي سرپرست وزارت نفت در شرايطی از واگذاری شرکت
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  .ھای اخير وجود داشته است سازی در سال ھای فراوانی درباره خصوصي حديث
اساسي، بار ديگر از روند اجرای اصل  قانون ۴۴دی ماه گذشته کميسيون ويژه مجلس برای نظارت بر اجرای اصل 

ھا واقعی بوده و مابقی  سازي  درصد از خصوصي١٣.۵ قانون اساسی در دولت انتقاد کرد و اعالم کرد که فقط ۴۴
بوده » واگذاری مخابرات به سپاه پاسداران«واگذار شده که نيمی از آن مربوط به » شبه دولتی«ھای  به شرکت

  .است
ھايی ھستند که در قالب شركت خصوصی وارد بازار سرمايه و خريد سھام از   شرکتھای شبه دولتي، شرکت

شوند ولی ماھيت دولتی و يا وابسته به نھادھای حكومتی دارند و باعث عدم حضور حقيقی بخش  بورس مي
  .شوند خصوصی مي

ر دارند و نه قواعد ھای نظارتی قرا  دولتي، نه تحت حاكميت و نظارت دولت، مجلس و دستگاه ھای شبه شرکت
  .كنند رقابت پذيری بخش خصوصی را رعايت مي

ھای وابسته   با وجود انتقادھا از افزايش حضور نيروھای نظامی و سازمان٨٩به عنوان نمونه، فروردين ماه سال 
ی ھا ھا در عرصه اقتصادی ايران، دولت تصويب کرد که سھام شش نيروگاه و پتروشيمی برای تسويه بدھي به آن
  .اش با سازمان تامين اجتماعی نيروھای مسلح، به اين سازمان واگذار شود قبلي

ھای فراوانی درباره  ھای اقتصادی بودند که شک و شبھه شرکت مخابرات ايران و شرکت سايپا، ديگر بنگاه
  .وجود آمد شان به واگذاري

اي، رھبر  هللا خامنه  و با دستور آيت١٣٨۴نامند از سال  سازی مي ھای نھم و دھم ايران خصوصي آنچه دولت
  . توسط وی به مسئوالن ابالغ شد۴۴ھای کلی اصل  جمھوری اسالمی در ايران مطرح و سياست

  
 تجمع كارگران شھرداری خرمشھر مقابل فرمانداری این شھر

یژه واحد  نفر از كارگران شھرداری خرمشھر كه از واحد ھای مختلف بو١٢٠یك فعال كارگری گفت كه بيش از 
 ماه حقوق معوقه و ۴ بخاطر عدم دریافت ۴.١٣بودند روز دو شنبه ... خدمات شھری ، واحد فضای سبز و 

  .ھمچنين عدم دریافت مزایای خود در مقابل فرمانداری این شھر دست به تجمع اعتراضی زدند
 نفر ٢٠٠ھر حدود ھزار و یكی از كارگران معترض در این خصوص گفت شھرداری خرمش, به گزارش ایران كارگر 

ای و روزمزد در حال خدمات دھی به شھروندان ميباشند  پرسنل دارد كه به صورت رسمی، قراردادی، حق الزحمه
  .ولی ھميشه با مشكل جدی در زمينه دریافت حقوق خود روبرو بوده اند

 تا آخر ماه جاری به ما داده است وی افزود در نتيجه اعتراضات روز گذشته ،فرماندار وعده حل مشكالت كارگران را
 .وی گفت كه در صورتی كه این وعده ھا عملی نشود مجددا دست به اعتراض خواھيم زد. 

 قطع كليه مزایای كارگران نوشابه سازی ساسان از طرف كارفرمای این شركت

 نشده، اما یك فعال كارگری گفت كه به كارگران نوشابه سازی ساسان بيش از یك ماه است حقوق پرداخت
مھمترین مشكل كارگران این شركت قطع شدن ھمه مزایا ی كارگران از جانب مدیریت این شركت ميباشد از 

  ... جمله حق مسكن ، حق اوالد ، غذا و
 نفر از کارگران ٦٠٠ حدود ٨٩او افزود كه نوشابه سازی ساسان بعد از واگذاری به بخش خصوصی ، در سال 

کرد و از سال گذشته با تمام شدن دوره شورای کارخانه اجازه تشکيل شورا در این قراردادی خود را اخراج 
, در طول این مدت کارفرمای این کارخانه بدون پرداخت ھزینه ایاب و ذھاب کارگران . کارخانه به کارگران داده نشد 

ردیده است و در رابطه با سرویسھای رفت و آمد آنان را قطع کرده است، ھمچنين ھزینه نھار كارگران نيز قطع گ
شوند فقط ميزان حقوق آنان را مبنای پرداخت سنوات قرار داده  پرداخت سنوات کارگرانی که بازنشسته می

ًاست، این در حالی است که قبال سنوات کارگران بازنشسته با احتساب کل دریافتی کارگران محاسبه و پرداخت 
  .شد می

 كارگر ٢٠٠ كارگر رسمی، ٧٠ نوشابه سازی ساسان در حال حاضر دارای بنا به گزارش تارنمای ایران كارگر
 كارگر افغانی ميباشد كه بدون مجوز و غير قانونی در حال اشتغال ٦٠ تا ۵٠قراردادی ميباشد ، عالوه بر این دارای 

 .دراین كارخانه ميباشند

  كارگران كارخانه صابون سازی خرمشھر
 

 ه اند بلكه آب یخ ھم برای خوردن ندارند نگرفت٩٠نه تنھا حقوقی در سال 

  . تا كنون ھيچ فيش حقوقی پرداخت نشده است٩٠به كارگران كارخانه صابون سازی خرمشھر از شروع سال 
 نفر ميرسد ھمه ١٤٠بنا به گزارش ایران كارگر، كارگران كارخانه صابون سازی خرمشھر كه تعداد آنھا به 

  . مزایایشان قطع شده است
 تا كنون ھيچ فيش حقوقی دریافت نكرده اند، كارگران از ھمه مزایا ٩٠ه یكی از كارگران ، از شروع سال به گفت

بر اساس ھمين . محروم بوده و در ھوای به شدت گرم خرمشھر،اكنون كارگران حتی آب آشاميدنی و یخ ندارند
مان تامين اجتماعی تحویل نداده گزارش مدیر شركت از آبان ماه گذشته ليست بيمه كارگران شركت را به ساز
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است و در اقدامی غير قانونی اقدام به اخراج نمایندگان كارگران و بستن درب شورای اسالمی كار این شركت 
  .كرده است

  

 كارگر اخراجی به كار خود ٦ روزه كارگران مرودشت ،١٠در پی اعتراض شجاعانه 
 برگشتند

 روزه كارگران دررابطه با حقوقھای معوقه و بازگشت به كار كارگران بدنبال اعتراضات یازده: آژانس ایران خبر 
 كارگر اخراج شده به سر كار برگشتند و پيگيری پرونده این نفرات از دادگاه ٦اخراجی از شركت آمایش ھمه 

  . كارگران به سر كار برگشتند٩٠.۴.١٢وقضائيه خارج گردید و از روز یكشنبه 
م به یادآوری است كه چھارشنبه اول تيرماه وقتی كارگران كارخانه آزمایش برای یكی از كارگران گفت كه الز

 ماه حقوقھای معوقه خود دست به تجمع زده بودند ، مدیریت آزمایش كارگران را مورد ضرب و شتم ٦پيگيری 
 اغتشاش در كارخانه  نفر از كارگران معترض را به بھانه دامن زدن به اعتراضات در بين كارگران وایجاد٦قرارداده و 

  .آزمایش ، از كار اخراج كرده بود ند
به گزارش تارنمای ایران كارگر این امر با مخالفت جمعی ھمكاران و راه افتادن تحصن كارگران معترض در كارخانه 

د و كه نھایتا اعتراض وتحصن و اعتصاب شجاعانه یازده روزه كارگران با موفقيت به نتيجه رسي. ادامه پيدا كرد 
یكی از كارگران این كارخانه گفت كه اگرچه به خواسته كارگران .  كارگر اخراج شده به سر كار برگشتند٦تمامی 

در رابطه با بازنشستگی و حقوقھای معوقه ھنوز پاسخ كامل داده نشده، اما اگر این حقوق بر اساس قولھایی 
 . اعتراض خواھند زدكه داده شده پرداخت نگردد ، مجددا كارگران دست به تجمع و

 عدم پرداخت چھارماه حقوق معوقه كارگران كارخانه كفش مھدی

 سال است ٢٠ نفر ازكارگران كارخانه كفش مھدی شھر سمنان كه سابقه كاری ھر كدام ازآنھا باالی ٣٠بيش از 
وماری برای به گزارش ایران كارگر، كارگران ضمن پركردن ط. چھارماه است كه حقوق آنھا پرداخت نشده است 

استانداری و دفترریاست جمھوری درتھران شكایت خود را دراعتراض به این وضعيت اعالم كرده اند ولی تا به حال 
كارگران در حال حاضر در وضعيت بالتكليفی بسربرده و دروضعيت بسيار بد . ھيچ جوابی دریافت نكرده اند

 .معيشتی به سر ميبرند

  است كه حقوق خود را دریافت نكرده اندماه٢٧كارگران كارخانه سازمایه 

بنا .  ماه است كه حقوق خود را دریافت نكرده اند٢٧نفرازكارگران كارخانه سازمایه ١۵٠بيش از: آژانس ایران خبر 
ماه است كه حقوق معوقه ٢٧ نفر از كارگران كارخانه سازمایه بيش از ١۵٠به گزارش تارنمای ایران كارگر بيش از 

 پيگيریھای مستمری كه طی این مدت داشته اند، به نتيجه ای نرسيده، و كماكان دربالتكليفی دارند وعليرغم
 .  ماھه به آنھا پرداخت نشده است٢٧ھستند وھيچ پولی بابت بدھی ھای 

 كارگران كارخانه سعادت نساجان، دوماه است كه حقوق خود را نگرفته اند

كارخانه . انه سعاد ت نساجان دوماه است كه حقوق دریافت نكرده اندبه گزارش تارنمای ایران كارگر، كارگران كارخ
سعادت نساجان یك كارخانه توليد كننده نساجی است كه كارگران آن حدود دوماه است كه حقوق دریافت نكرده 

 این كارگران دردریافت حقوق مستمرا با مشكل مواجه ھستند وبا تاخيریك الی دوماھه حقوق كارگران داده. اند
 .این كارخانه در یزد واقع است. ميشود

 زمزم خوزستان درآستانه تعطيلی قراردارد

 شركت زمزم خوزستان ،دبيراجرایی خانه كارگر استان خوزستان گفت: بر پایه خبر سایت دولتی ایلنا آمده است 
  . نفركارگر درآستانه تعطيلی قرار دارد٩٠با دارا بودن حدود 

 سال دارد و متعلق به بنياد ۵٠این شركت سابقه ای درحدود : اخبرنگار ایلنا افزودآقایار حسينی درگفت وگو ب
  .مستضعفان می باشد

بازار فروش وجود دارد اما : وی نبود بازار فروش را بھانه ای برای تعطيلی زمزم خوزستان اعالم كرد واظھار داشت
  . فعاليت كنندمدیران شركت یا نمی توانند و یا نمی خواھند در بازار رقابتی

پيش از این ھم شركت ھای خرم نوش و آرسو خرمشھردر : دبيراجرایی خانه كارگر استان خوزستان تصریح كرد
مسووالن استانداری خوزستان باید به مسووالن بنياد مستضعفان : حسينی تاكيدكرد. اند این استان تعطيل شده

 .تذكر بدھند
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 پاالیشگاه آبادانعدم حقوق کارگران شرکت ساختمان نصب در 

 تا ٩٠ نفراز کارمندان و کارگران شرکت ساختمانی نصب مربوط به پاالیشگاه آبادان، از شروع سال ٧٠٠حدود 
به گزارش ایران کارگر، کارگران شرکت ساختمانی نصب که عموما قراردادی . کنون ھيچ حقوقی دریافت نکرده اند

 سنگين بکار گرفته ميشوند، بلحاظ سطح دستمزد بسيار بوده و توسط پيمانکار به کارھای سخت وفشرده و
 ماه است که پرداخت ۴کمتراز ميزان حقوق ھمکاران رسمی پایه حقوق دارند، و ھمين ميزان اندک نيز به مدت 

چنانچه این ” :یکی از کارگران این شرکت گفت. این وضعيت موجب اعتراض کارگران گردیده است. نشده است
 ”.کند و حقوق ما پرداخت نشود ما کارگران تجمع اعتراضی خواھيم داشتوضعيت ادامه پيدا 

 کارگران مجتمع گوشت فارس دست به اعتراض زد

 ماه حقوق معوقه خود را طلب دارند ١٨مطابق گزارشات دریافتی از مرودشت ، کارگران مجتمع گوشت فارس که 
اض به سرميبرند وخواھان حقوق خود و بازگشت به و وضعيت بازگشت به کار آنھا نيز تعيين تکليف نشده در اعتر

  .کار ميباشند
متاسفانه ھدف مقامات ، حل مشکل کارگران نيست ، ”: به گزارش ایران کارگر یکی از کارگران این شرکت گفت

آنھا فقط با وعده و وعيد ھایی که ميدھند ميخواھند که زمان بيشتری از ما بگيرند و کارگران را با گذشت زمان 
ما . البته این سياست لورفته ای ھست وما کارگران از حق طلبی خود خسته نميشویم . خسته و منفعل کنند

به ھمين خاطر اگر این بار ھم وعده ھای مقامات جھاد کشاورزی به . چاره ای جز پيگيری و اعتراض نداریم
خواھيم داد و اگرباز ھم جوابی کارگران مجتمع گوشت حل نشود، ما با زن و بچه ھایمان تجمع بعدی را شکل 

  .ندھند، الجرم برای ادامه اعتراضات و پيگيری حقوقمان وکارمان، به تھران خواھيم رفت
بر اساس ھمين گزارش گروھی از کارگران مجتمع گوشت در ھفته گذشته سه روز متوالی در تھران تجمع 

 .اده ميشوداعتراضی داشته و در نھایت به آنھا وعده حل وفصل مشکالتشان د

 تجمع اعتراضی کارگران شرکت نفت آبادان

 تير ماه و در آستانه ی ورود وزیر جدید نفت آقای علی آبادی به آبادان کارگران شرکت نفت آبادان با ١١روز شنبه 
تجمع گسترده نسبت به آن چه که آن را فشار بيش از حد به کارگران برای توليد بيش از حد توانشان خواندند 

ض کردند ھمچنين با سر دادن شعار کارگر بيدار است از استثمار بيزار است وی را بدرقه کردند که باعث در اعترا
 .ھمچنين کارگران خواستار پرداخت مطالبات معوقه خود شدند.گيری جزیی ميان کارگران و ماموران امنيتی گردید

  اتحادیه مستقل کارگران شمال خوزستان
 

 ين كارخانه سيمان سازی ایالمدستگيری كارگران و متخصص

طی ماھھای گذشته كارخانه سيمان سازی ایالم دچار :كانون حمایت از خانواده جان باختگان و بازداشتی ھا
بحرانھای خاص كارگری بوده است و درگيری و اعتصاب در كارخانه روی داده بود و تعدادی از كارگران قراردادی با 

ًاخيرا طی دو ھفته اخير در اوائل تيرماه دستگاھھای امنيتی ایالم شبانه به .مدیریت كارخانه درگير شده بودند
منزل تعدادی از كارگران و متخصصين فعال كارگری و افراد شناخته شده در بين كارگران حمله كرده و تعدادی از 

دامه دارد و گفته ميشود كه این وضعيت ا.مھندسين ارشد كارخانه توسط ارگانھای امنيتی بازداشت شده اند
 فعالين كارگری این كارخانه در معرض و تھدید بازداشت و دستگيری قرار دارند

 تجمع کارگران شھرداری خرمشھر مقابل شھرداری

 نفر از کارکنان شھرداری خرمشھر به دليل دریافت نکردن حقوق معوقه خود مقابل ١٢٠ بيش از -خبرگزاری ھرانا 
  .شھرداری خرمشھر تجمع کردند

 روز حقوق دریافت ١۵ افراد با گذشت بيش از سه ماه از سال، حقوقی دریافت نکرده اند و برخی از آنان ھم این
دیروز ھم برخی از کارگران شھرداری خرمشھر در اعتراض به تعویق در پرداخت حقوق و مزایای خود؛ . کرده اند

این تجمع با وعده . تشان رسيدگی کنندمقابل فرمانداری این شھر تجمع کرده و از مسوالن خواستند به مشکال
این کارگران شھرداری خرمشھر، . شھردار خرمشھر مبنی بر پرداخت حقوق معوقه تا پایان این ماه پایان یافت

  .عمدتا کارگران فضای سبز و خدمات شھری ھستند
 شھرداری به سبب اینکه شمار کارکنان شاغل در: یکی از مسوالن شھرداری خرمشھر در این خصوص گفت

ایم که در صورت تامين اعتبار حقوق معوقه  خرمشھر بيش از حد استاندارد است با مشکل نقدینگی مواجه شده
  .کارکنان پرداخت خواھد شد

ای و روزمزد در شھرداری خرمشھر شاغل   نفر به صورت رسمی، قراردادی، حق الزحمه٢٠٠حدود ھزار و 
 .ھستند
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 معوقه دارند ماه حقوق ٦كارگران تبد قزوین 

شود، تعطيل شده   فعاليت این كارخانه به دليل آنچه كه مشكل كمبود نقدینگی ناميده می-خبرگزاری ھرانا 
 شش ماه ٨٩ كارگر بيكار شده این شركت با احتساب عيدی و پاداش سال ٢٠٠است و متعاقب آن بيش از 

ھماھنگی شوراھای اسالمی كار استان عباس كشاورز معتمدی، عضو ھيات مدیره كانون . حقوق معوقه دارند
فعاليت این كارخانه به دليل آنچه كه مشكل كمبود : قزوین در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار ایلنا اظھاركرد

 كارگر بيكار شده این شركت با احتساب ٢٠٠شود، تعطيل شده است و متعاقب آن بيش از  نقدینگی ناميده می
  . معوقه دارند شش ماه حقوق٨٩عيدی و پاداش سال 

با توجه به شرایط تورمی و خاص كشور و ھزینه ھای سرسام آور زندگی، بيكار شدن كارگران : كشاورز افزود
كارخانه تبد قزوین ، آنان را دچار فشار مالی مضاعف می شوند كه این امر می تواند مشكالت اسفناكی دیگری 

  .ایجاد كند
د وابسته به بنياد جانبازان و مستضعفان است در صورت مساعدت مالی با توجه به اینكه شركت تب:وی اظھاركرد

اكثر كارگران این شركت : عضو ھيات اجرایی خانه كارگر استان قزوین اعالم كرد. شركت از بحران خارج می شود
  بازنسشته١٠ و٩ در قالب ماده ٩١داری سوابق كاری زیادی ھستند بسياری از آنان می توانند تاپایان سال 

  .شوند
كشاورز با بيان اینكه كتمان و حل نشدن مشكل با گذشت زمان مانند آن گلوله برفی می ماند كه از باالی قله به 

بنابراین عقل حكم می كند : طرف زمين و پایين می غلطد كه به مرور زمان به حجم آن افزوده می شود ، افزود
 .ندقبال از بروز مشكل جدی مسئولين برای حل آن تالش كن

  

  انتشار ليستی از اسکله ھا و بندرگاھھای کشور

در حاليکه محمود احمدی نژاد بعد از انتشار سخنان :  تير آمده است 15 در جــرسبه نوشته سایت اصالح طلب 
، "ھای رسمی ورود كاالی نظامی و دفاعی از طريق اسلكه"خود که در واکنش اظھارات فرمانده کل سپاه پيرامون 

خوانده بود، و درحاليکه گمانه زنی ھا " نادرست"نی دست زده و نحوه انعکاس سخنان خود را به عقب نشي
و تحت امر نھادھای امنيتی و نظامی (پيرامون وجود اسکله ھا و لنگرگاھھای مخفی و خارج از دسترس گمرکات 

اعالم شدۀ کشور را ھمچنان ادامه دارد، برخی منابع خبری ليست بندرھا و اسکله ھای موجود و ) و محفلی
  .منتشر ساختند

راھبردھای نوين پيشگيری و مبارزه با قاچاق كاال و «بعد از آنكه محمود احمدی نژاد در ھمايش علمی تخصصی 
كاالھای نظامی و :"، تاكيد كرد" داشته باشد ای خارج از كنترل گمرك نبايد اسكله ھيچ وزارتخانه"با بيان اينكه » ارز

ھا مطرح شد كه رئيس  زنی از سوی رسانه ، اين گمانه"ند از گمركات رسمی كشور وارد شودتوا دفاعی نيز مي
و " شود ھا و گمركات غيررسمی و مخفی است كه از طريق آنھا قاچاق كاال انجام مي دولت مدعی وجود اسكله

اين بحثی :"گفتھا بود، که ناگھان محمدعلی جعفري، فرمانده کل سپاه در اين خصوص  زني ھمزمان با گمانه
  ".شود انحرافی است كه توسط افرادی كه به نظر ما، ذينفع ھستند، مطرح مي

اما با وجود اعالم ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز مبنی بر اينکه ديگر اسکله غيرقانونی نداريم، اما مراجعه به 
دھد ھنوز عمده آن   ميھای غيرقانونی اعالم شده و مبادی ورودی و خروجی گمرک نشان ليست اسکله

ھای غيرمجازی  اند که بررسی دو ليست اسکله ھای غيرقانونی جزو مبادی رسمی تجارت ايران نشده اسکله
  .دھد ھای امروز کشور اين را نشان مي اعالم شده در گذشته و گمرک

د رييس آن ھمچنان تصريح به گزارش ايسنا، از ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز، ابويي، معاون اين ستاد به مانن
ھيچ دستگاھی حق ندارد خارج از ديد گمرک اقدام کند و ھرچند که ما اسکله غيرقانونی نداريم، اما : "کند مي

ھای تجاری ما قطعا  وگرنه اسکله. ھا به اين موضوع توجه کنند جمھور خواستند تاکيد کنند که حتما دستگاه رييس
  ".بايد نظارت گمرک را داشته باشند

زاده، دبير وقت ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز، از بسته شدن  چھارم آبان ماه سال گذشته نيز حميدرضا تقي
ھا از فھرست قرمز قاچاق خارج  پرونده اسکله: ھای غيرمجاز خبر داده و گفته بود پرونده قاچاق کاال در اسکله

  .شده است
ای به   از ارائه اليحه86يس سازمان بنادر و کشتيرانی در سال حتی پيش از آن، علی طاھری مطلق، به عنوان ري

  .مجلس برای مختومه کردن فعاليت بنادر خبر داده بود که اين اليحه ھم در مجلس تصويب شد
نژاد در ھفته جاری حتی رييس ستاد مرکزی مبازره  با وجود اين، آنچه ھمچنان ابھام برانگيز است اين که احمدي

. و ارز را موظف کرد که به ھمراه وزير کشور و استانداران مرزی در اين مورد اقدامی انجام دھدبا قاچاق کاال 
اينھا را تنظيم کنيد و وزير کشور، استانداران مرزی و رييس ستاد : "نژاد در اين مورد گفته است محمود احمدي

اينھا نيز بايد ثبت . ند و آن را مستمر کنندمرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز با ھم بنشينند، نظمی به اين کار بدھ
دار، ثبت و  شوند تا معلوم شود چه کاالھايی چه موقع و از کدام مرز وارد کشور شده است؟ در واقع بايد کد

  ".مشخص شود تا وقتی کاال وارد بازار شد، معلوم شود که اين کاال مجاز است
 

  ھای کشور ھا از اسکله سھم بخش
ای  خانه ھای بازرگانی در کنترل گمرک و سازمان بنادر و دريانوردی قرار دارند و کمتر وزارت کلهدر حال حاضر اس

ھای صيادی که در اختيار سازمان شيالت و تعدادی اسکله در اختيار وزارت  به جز اسکله. صاحب اسکله است
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ھای نظامی و دفاعی  يا اسکلهھای بازرگانی تحت کنترل سازمان بنادر و گمرک کشور  نفت است، بقيه يا اسکله
  .ھستند

 اسکله بوده که طبق اعالم ستاد مبازره با قاچاق کاال و ارز 201ھای ايران اعالم شده  آخرين بار که تعداد اسکله
 اسکله چند منظوره، ھفت اسکله 23 اسکله صنعتي، 20 اسکله صادراتي، 69 اسکله تجاري، 43از اين تعداد 
شود اما   مورد مي190ھرچند مجموع اين تعداد اسکله . اند  اسکله متروک بوده13 و  اسکله نظامی15مسافري، 

 اسکله اعالم کرده بود که به 201ھای کشور را   ميزان اسکله86دبير وقت ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز در سال 
  . اسکله اعالم نشده است11رسد در تعيين نوع آنھا  نظر مي

 درصد 20 اسکله در کشور 201 اعالم کرده بود که از مجموع 83يس اين ستاد در سال ھمچنين پيش از آن ري
 اسکله 40اين آمار به منزله قانونی بودن تنھا .  درصد ديگر دارای مرز مجاز گمرکی نيستند80دارای مرز گمرکی و 

نی ھستند که تحت نظارت ھايی قانو نژاد تنھا اسکله چرا که با در نظر گرفتن سخنان چند روز پيش احمدي. است
  .گمرک کشور باشند

 اسکله غيرقانونی است که با مراجعه به 160با وجود اين، ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز مدعی ساماندھی 
ھای غيرمجاز شناخته و اعالم شده اين ستاد و حضور نداشتن آن اسامی در گمرکات ايران  ليست اسکله
ھای غيرقانونی تحت نظارت گمرک نيستند، حال در حال فعاليت ھستند يا  شود ھمچنان آن اسکله مشخص مي

  .تواند پاسخی بدھد نه؟ را ھم احتماال ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز بدون پيگيری و بررسی نمي
 

  ھای مجاز و غيرمجاز ليست اسکله
 قانون الحاق موادی به 12 ماده 1 ھا براساس مفاد بند  گمرک در کشور وجود دارد که اين گمرک167اکنون  ھم

 قانون امور گمرکی و 26 و باستناد مفاد ماده 80 بھمن 27قانون تنظيم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 
ھمچنين بر اساس قانون . مصوبه ھيات وزيران در مورد استقرار گمرک در مبادی ورودی و خروجی کشور است

 مجلس شورای اسالمي، کليه 83 فروردين 17 خدمات از کشور مصوب سازی تشرفات ورود و خروج کاال و يکسان
ھای دولتی و غيردولتی و نھادھای عمومی  ھا و شرکت ھا و موسسه واردکنندگان و صادرکنندگان اعم از وزارتخانه

غيردولتی و کليه اشخاص حقيقی و حقوقی و موسسات خيريه موظف ھستند کاالھای وارداتی و صادراتی خود 
ھا و مرزھای مجاز فوق مطابق با  ھا، فرودگاه  تسليم اظھارنامه گمرکی و انجام تشريفات الزم از اسکلهرا با

  .ھای گمرک ايران وارد و يا صادر کنند و در غير اين صورت مشمول مقررات قاچاق کاال خواھد بود دستورالعمل
د به اين نکته توجه کرد که در ھمان سال نژاد است، باي جدای از اينکه اين موضوع ھمان بحث مطرح شده احمدي

ھايی که تحت نظارت گمرک نيستند، مبادی رسمی تجاری کشور   ھم به نوعی اعالم شده بود که اسکله83
  .شوند محسوب نمي

ھای بدون مجوز اعالم شد که از پنج استان ھرمزگان، بوشھر، سيستان و   ليستی از اسکله83در دی ماه سال 
شود و سپس به اسامی گمرکات حال  ان و مازندران بود که ابتدا به اسامی آنھا اشاره ميبلوچستان، خوزست
  .ھا حاضر اين استان

 
  ھای بدون مجوز استان ھرمزگان اسکله
جزيره (ـ سوزا ) جزيره قشم(ـ درگھان ) بندرعباس بستانو(ـ کشتی سازی خليج فارس) غرب بندر لنگه(بستانو
جزيره (ـ الرک) جزيره قشم(ـ دوالب ) غرب آبکوھی(ـ گوگسر) جزيره قشم( رمچاهـ) جزيره قشم(ـ الفت) قشم
ـ تنب ) جزيره ھنگام(ـ ھنگام) جزيره کيش(ـ کيش) جزيره سيری(ـ سيری) جزيره ابوموسی(ـ ابوموسی) الرک
ـ ) درکغرب (ـ آبکوھی) جزيره فارور(ـ فارور) جزيره ھندورابی(ـ ھندورابی) جزيره(ـ تنب کوچک) جزيره(بزرگ
غرب خليج (ـ کوه مبارک) مرکز شھر(ـ اسکله شھر بندرعباس، شھيد حقانی ) حدفاصل لنگه و بندر عباس(خمير

ـ يک بنی ) شرق يک بنی(ـ بحل ) جنوب شرقی استان(ـ سيريک) جنوب شرقی سيريک(ـ گرکوشکی) جاسک
ـ ) بارکشمال کوه م(ـ يونجی) شرق جاسک(ـ جھال) شرق جاسک(ـ جگين) شرق بندر جاسک(

ـ )غرب بندر ديوان( ـ مغويه) شرق بندر لنگه(ـ معلم) جنوب شرقی گرگان(ـ کوھستک) شمال سيريک(طاھرونی
شمال غربی (ـ مقام) غرب مقام(ـ شيو) غرب چارک(ـ چيرويه) شمال غرب بندر لنگه(ـ چارک) غرب بستانو(ديوان
   ـ کافرغانـ بياھی) شرق بندر شھيد رجايی(ـ اسکله فوالد بندرعباس) چارک

 
  ھای حال حاضر استان ھرمزگان گمرک

شھيد رجايی ـ پھل ـ خمير ـ تياب ـ کرگان ـ سيريک ـ جاسک ـ ابوموسی ـ ھرمز ـ منطقه ويژه اقتصادی معدنی و 
فلزی ـ منطقه ويژه کشتی سازی ـ بندر لنگه ـ چارک ـ شيو ـ بازارچه مرزی کنگ ـ الوان ـ سيری ـ بندر آفتاب ـ 

  د باھنر ـ گمرک فرودگاه ـ گمرک قشم ـ درگھان ـ الفت ـ گمرک کيشگمرک شھي
 

 ھايی که در استان ھرمزگان تحت نظارت گمرک درآمد اسکله
  ھای حال حاضر استان بوشھر گمرک

 ـ خارک ـ دلوار ـ بوالخير ـ 2 ـ منطقه ويژه اقتصادی بوشھر 1بوشھر ـ بازارچه بوشھر ـ منطقه ويژه اقتصادی بوشھر 
  ان و بازارچه ـ دير ـ منطقه ويژه اقتصادی پارس ـ عسلويه ـ نخل تقی ـ گناوه و بازارچه ـ ريگ ـ ديلمکنگ

  اند ھايی که در استان بوشھر تحت نظارت گمرک درآمده اسکله
  خارک ـ بوالخير ـ کنگان ـ عسلويه ـ ريگ

  ھای بدون مجوز استان سيستان و بلوچستان اسکله
ـ ) شرق خليج پزم(ـ آبدالن بندر) شمال شھيد بھشتی(ـ اسکله کيسونی) يج گواترجنوب غربی خل(پسابندر
ـ ) غرب خليج گواتر(ـ گواتر) غرب کالت(ـ درک) شمال غرب خليج فارس(ـ تيس) غرب خليج چابھار(کنارک
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  (غرب خليج پزم(ـ گورديم) غرب تنگ(ـ ھومدان) غرب تنگ(کالت
  ستانھای حال حاضر استان سيستان و بلوچ گمرک

زاھدان ـ ايرانشھر ـ سراوان ـ بازارچه کوھک ـ بازارچه مرزی جالق ـ زابل ـ ميلک و بازارچه ـ ميرجاوه ـ بازارچه 
  ميرجاوه ـ چابھار ـ منطقه آزادچابھار ـ پيشين و بازارچه

  .ای بدون مجوزی در استان سيستان و بلوچستان تحت نظارت گمرک در نيامده است ھيچ اسکله
  نی در برابر برادران قاچاقچیعقب نشي

گفتنی است بدنبال واکنش فرمانده سپاه و ھشدار رھبري، احمدی نژاد با يک گام عقب نشينی سخنانش در 
  .مورد قاچاق را تحريف شده خواند و اين بخش از سخنان را از سايت دولت حذف کرد

تشار خبر ناقص و تحريف شده از سخنان به دنبال ان: در بيانيه ای که به اين مناسبت منتشر شد آمده است
 تيرماه 11شنبه (» ھمايش راھبردھای نوين در پيشگيری و مبارزه با قاچاق كاال و ارز« محترم جمھور در  رييس
ضمن اظھار تاسف از اقدام غيراخالقی و . كه بعضا با واكنش برخی از مسئولين ھمراه بوده است) جاری

شود كه تنھا مرجع  ھای خبری در انتشار چنين اخباری بار ديگر تاكيد مي سايتھا و  ای برخی خبرگزاري غيرحرفه
موثق و معتبر انتشار اخبار رييس محترم جمھور، سايت رياست جمھور و مركز ارتباطات، اطالعات و تبليغات دفتر 

  .جمھور است رييس
ست اما با رجوعی به اين سايت مشاھده ھر چند اين بيانيه تصريح دارد که تنھا منبع پايگاه اطالع رسانی دولت ا

  .دارد، حذف شده است" نھادھای امنيتی" می شود که اصل سخنان احمدی نژاد که اشاره مستقيم به 
تمام مرزھای غيرقانونی بايد بسته بشود؛ فالن سازمان، فالن نھاد، فالن دستگاه، ھر کس يک : " وی گفته بود

  ".آورد، اين غلط است، ھيچ کس نبايد مصونيت داشته باشد د، ميبر جا را سوراخ کرده و برای خودش مي
ای از گسترده بودن قاچاق کاال در ايران به ارقام کالن حاصل از قاچاق  رييس دولت دھم ھمچنين به عنوان نمونه

ارد  ھزار ميلي٢ ميليارد نخ سيگار در ايران مصرف می شود که معادل ۶٠ تا ۵۵بين : "سيگار اشاره کرد و گفت
» برادران قاچاقچی«اين رقم ھمه قاچاقچيان درجه يک دنيا را به طمع می اندازد، چه رسد به . تومان است

  "!خودمان
فرمانده سپاه اتھام . ياد کرد که با واکنش شديد سردار جعفری رو به رو شد" برادران قاچاقچی"احمدی نژاد از 

اين افراد با مطرح :" سوی افراد ذينفع در قاچاق خوانده و گفته زنی به سپاه درباره قاچاق کاال را برنامه ای از 
افتد،  ھای ديگر را از جايی که قاچاق اصلی کاال اتفاق مي ھايی قصد دارند توجه دولت و دستگاه کردن چنين بحث

  ".منحرف کنند
ی به دليل وضعيت نيروھای مسلح به طور طبيع"الزم به يادآوری است فرمانده كل سپاه دو روز پيش مدعی شد 

گيرد و  ھايی نظامی در اختيارشان است كه در آنھا ھيچوقت بحث تبادل كاال صورت نمي نظامی كه دارند، اسكله
   ".كنند اين مسايل صحبتھای انحرافی است كه مطرح مي

  
   روستای شھرستان قروه با تانکر آبرسانی می شود18

  
فرماندار شھرستان قروه از آبرسانی سيار و به :  تير نوشت 15  در تاریخمھردولتی خبرگزاری به نوشته  –قروه 

  .روستای این شھرستان به دليل مشکل کمبود آب آشاميدنی در سال جاری خبر داد18وسيله تانکر 

مھر نادر فخری صبح چھارشنبه در جمع خبرنگاران رسانه ھای جمعی استان کردستان دولتی به گزارش خبرنگار 
 18يل مشکالت کمبود آب آشاميدنی در مناطق روستایی شھرستان قروه، ھم اکنون به دل: اظھار داشت

 روستای شھرستان قروه 44در حال حاضر : وی گفت .روستای این شھرستان به وسيله تانکر آبرسانی می شود
  . روستا از شبکه آبرسانی مطلوب برخوردار ھستند83تحت پوشش شبکه آبرسانی نيستند و تنھا 

روند اجرای پروژه ھای آبرسانی در مناطق روستایی شھرستان با کندی پيش : شھرستان قروه بيان کردفرماندار 
می رود و به عنوان مثال از ھفت ماه قبل تاکنون پروژه آبرسانی در روستای قوچ آباد آغاز شده است ولی 

  .گرفته استمتاسفانه تاکنون اقدامی برای بھره برداری و تسریع در ساخت این پروژه صورت ن

متاسفانه : فخری در ادامه با اشاره به مشکل کمبود آب در بخش کشاورزی و آشاميدنی در شھرستان قروه گفت
بخش جنوبی این شھرستان به ویژه شھرھای دلبران و سریش آباد با کمبود آب آشاميدنی مواجه ھستند که 

وی به برداشت بی رویه از منابع آب  .ودانتظار می رود با پيگيری و جدیت مسئوالن این مشکالت برطرف ش
 چاه غيرمجاز در این شھرستان مورد 350متاسفانه در حال حاضر بيش از : زیرزمينی در قروه اشاره کرد و افزود

بھره برداری قرار می گيرد که این برداشت ھای بی رویه باعث کاھش آب ھای زیر زمينی در دشت ھای قروه 
  .شده است

در حالی برداشت بی رویه از چاه ھای آب این شھرستان ادامه دارد که قروه از :  قروه بيان کردفرماندار شھرستان
  . سال قبل تاکنون و به دليل افت سطح آب ھای زیرزمينی به عنوان دشت ھای ممنوعه اعالم شده است10

اد و ژاوه به شھرستان فخری در پایان خواستار تسریع در ساخت و بھره برداری از سامانه انتقال آب سدھای آز
این طرح باید ھرچه سریعتر به بھره برداری برسد تا آب مورد نياز برای کشاورزی و آشاميدنی : قروه شد و افزود

  .این شھرستان تامين شود
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 دو گارگر در اثر ریزش معدن در کرمان کشته و زخمی شدند
 

بروز حوادث معادن در استان کرمان در اولين در ادامه :  تير آمده است15 در  مھردولتیخبرگزاری به نوشته 
 .شد سال جاری معدن کروم صوغان فرو ریخت و موجب کشته و زخمی شدن کارگران این معدن حادثه

که این بار در نخستين حادثه  در حالی طی سال گذشته بارھا شاھد ریزش معادن زغالسنگ شمال کرمان بودیم
صوغان در شھرستان تازه تاسيس ارزوئيه تعدادی از   ریزش معدن کروممعادن استان کرمان در سال جاری بر اثر

 .شدند کارگران معدن کشته و زخمی
معدن کروم صوغان دچار ریزش شد و  عصر چھارشنبه تونل: فرماندار ارزوئيه در خصوص حادثه معدن صوغان گفت

 .مارستان منتقل شدندجراحت شدند که به بي بر اثر این حادثه دو نفر از کارگان این معدن دچار
از افراد آسيب دیده در این سانحه به دليل جراحت حاصل از ریزش معدن  متاسفانه یکی: محمد برآوردی افزود

 .است جان باخته
اکنون توسط کارشناسان درحال بررسی  علت ریزش این معدن ھم: وی با تاکيد بر پيگيری دالیل این حادثه گفت

 .است و به زودی اعالم می شود
در معدن   کارگر رسمی و پيمانی است و رعایت نکات ایمنی350این معدن دارای : ارزوئيه اضافه کرد فرماندار

 .صوغان برای سالمت کارگران ضروری است
فراوانی حوادث را به خود اختصاص داده است و یکی از دلخراش ترین حوادث  معادن کرمان یکی از بيشترین

داد که   نفر اواخر سال گذشته در معدن ھجدک روی11ن بانيزوئيه و کشته شدن پس از حادثه معد معادن کرمان
 متری زمين 600تالش از عمق  چھار معدنچی جان خود را از دست دادند و جسد سه نفر از آنھا پس از سه ماه

 .خارج شد
 

  پرداخت دیه خانواده ھا ھمچنان در انتظار
 

کرمان مقصر بروز سانحه بوده است و در نھایت برای   زغالسنگدر این حادثه دادستان راور اعالم کرد شرکت
 .ميليارد ریالی صادر شد سرپرست وقت این شرکت قرار وثيقه سه

حوادث گذشته معادن کرمان به خصوص در معدن بانيزوئيه  این درحالی است که بسياری از خانواده ھای قربانيان
  .ستندخسارات وارده ھ ھمچنان در انتظار پرداخت دیه و

  

  اقتصاد ايران ميان بدترينھای جھان آخر شد

نشريه اقتصادی فوربس طی گزارشی به بررسی عملكرد  : تير آمده است 15 در  انتخاببه نوشته سایت 
 كشور را به عنوان بدترين 10 كشور جھان طی سه سال گذشته پرداخت و بر اين اساس 177اقتصادی 

  .اقتصادھای جھان معرفی كرد
رش فارس، بدترين اقتصادھای جھان در اين گزارش بر اساس ميانگين آمارھای سه ساله در خصوص رشد به گزا

اين . توليد ناخالص داخلی ،تورم و توليد ناخالص داخلی سرانه به اضافه تراز حساب ھای جاری تعيين شده اند 
  .فھرست نسبت به سال گذشته تغييرات زيادی داشته است

آمارھای اقتصادی : فوربس در مورد اين كشور نوشت.  نخست از اين نظر قرار گرفته استماداگاسكار در رتبه
 سرانه توليد ناخالص داخلی در كشور ماداگاسكار سه 2009 تا 1970سازمان ملل نشان می دھد طی سالھای 

 جنوبی كشوری در اما سرانه توليد ناخالص داخلی در آفريقای.  دالری رسيده است448برابر شده و به رقم ناچيز 
وقوع جنگھای داخلي، سوء مديريت .  دالر رسيده است 5700نزديكی ماداگاسكار با ھفت برابر رشد به بيش از 

اقتصادی و رشد فزاينده جمعيت موجب شده تا ماداگاسكار از ساير كشورھای در حال توسعه و نوظھور مثل 
  . آفريقای جنوبي، ھند و برزيل فاصله زيادی داشته باشد

بر اساس اين گزارش امضای قرارداد تجارت آزاد با آمريكا موجب شد تا تعداد زيادی از كارگران بخش نساجی 
اين مساله .  درصد مردم اين كشور ھم اكنون زير خط فقر زندگی می كنند77بيش از . ماداگاسكار بيكار شوند 

صندوق بين المللی پول نيز . قرار بگيرد موجب شده تا ماداگاسكار در صدر فھرست بدترين اقتصادھای جھان 
ماداگاسكار را به علت پايين بودن رشد اقتصادي، سوء مديريت اقتصادي، مفاسد مالی و فقر قاره ھشتم ناميده 

  . است
 ميالدی تنھا چند سال توانست اقتدار و قدرت 1960ماداگاسكار پس از كسب استقالل از فرانسه در سال 

گرچه توليد ناخالص داخلی اين كشور نيز مانند ساير كشورھای جھان از . را حفظ كند سياسی و اقتصادی خود 
بحران .  ميالدی رشد داشته ولی نرخ رشد جمعيت اين كشور از رشد اقتصادی ان فراتر بوده است 1970سال 

جبور شد  و زمانی آغاز شد كه رييس جمھور منتخب ماداگاسكار م2009اقتصادی و سياسی اين كشور از سال 
  . با فشارھای ارتش قدرت را به رقيب و مخالف اصلی يعنی آندری راجوئلينا واگذار كند

اند و  برخی كشورھا مثل غنا و زيمبابوه به علت عملكرد ضعيف اقتصادی به طور كلی از اين فھرست حذف شده
خير با كاھش رتبه در اين برخی كشورھا نيز مثل ارمنستان و جاماييكا به علت تاثيرات منفی بحران مالی ا

جای تعجب نيست كه ھشت اقتصاد بدتر جھان در بين ده كشور نخست اين فھرست . رو شدند فھرست روبه
كشورھايی ھستند كه از ديدگاه سازمان بين المللی شفافيت بدترين عمكلرد را در زمينه مقابله با مفساد مالی 
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  .زستان و ونزوئال از اين جمله ھستندكشورھايی مثل گينه، قرقي. و اقتصادی داشته اند
 بيش از 2009رشد اقتصادی اين كشور در سال . پس از ماداگاسكار ارمنستان در رتبه دوم اين فھرست قرار دارد

ارمنستان برای تامين نيازھای انرژی خود به شدت به روسيه و ايران وابسته .  درصد كاھش داشته است 15
اش يعنی تركيه است   ھزار دالر می رسد كه اين رقم يك سوم كشور ھمسايه3ه درآمد سرانه ارمنستان ب. است

  . درصد رسيده است7نرخ تورم اين كشور نيز به باالی . 
اين كشور گرچه نيمی از ذخاير قابل استخراج . گينه كشوری در غرب آفريقا در رتبه سوم قرار گرفته است

  . ت و چالشھای اقتصادی زيادی روبرو استبوكسيت جھان را در اختيار دارد ولی با معضال
  . ادامه درگيريھای خونين داخلی تاثير منفی زيادی بر رشد و رونق اقتصادی اين كشور داشته است

اوكراين با در اختيار داشتن ذخاير غنی معدنی و زمينھای حاصل خيز كشاورزی در رتبه چھارم اين فھرست است 
اديه اروپا بپيوندد از نظر درامد سرانه از كشورھايی مثل صربستان و بلغارستان اين كشور كه قصد دارد به اتح. 

گسترش مفاسد مالي، قوانين پيچيده و دست و پا گير، ضعف شركتھای دولتی و ضعف . عقب افتاده است
  .دستگاه قضايی در اعمال قانون مھمترين علل تضعيف قدرت اقتصادی اوكراين به شمار می روند

بحران مالی جھان تاثير منفی زيادی بر بخش گردشگری اين كشور . در رتبه پنجم اين فھرست قرار دارد جاماييكا 
بر اساس آمارھای بانك .  درصد كاھش داشته است 10ھای اخير نرخ فقر در اين كشور  طی سال. داشته است

  . درصد افزايش يافته است88جھانی نرخ باسوادی در اين كشور به 
اين كشور علی رغم در اختيار داشتن ذخاير انرژی فراوان و . اين فھرست در جايگاه ششم استونزوئال در 

تنھا نكته مثبت اقتصاد . شعارھای تبليغاتی ھوگو چاوز با مشكالت و چالشھای عديده اقتصادی روبرو است 
رو   درصدی روبه32خ تورم ونزوئال با نر. ونزوئال افزايش درامدھای نفتی به لطف افزايش قيمت جھانی انرژی است

  .است
  .قرقيزستان، سوازيلند، نيكاراگوئه و ايران نيز در رتبه ھای ھفتم تا دھم بدترين اقتصادھای جھان قرار گرفته اند

بر اساس اين گزارش ايران در جايگاه دھم فھرست بدترين اقتصادھای جھان طی سه سال گذشته قرار گرفته 
 درصد ذخاير كشف شده نفت جھان را در اختيار 10ن بين المللی انرژی ايران بر اساس آمارھای سازما. است
اقتصاد ايران با سوء مديريت، افزايش نقش دولت در فعاليتھای بزرگ صنعتی و اقتصادی و تحريم ھا روبرو . دارد
ارد دالر از  ميلي60گرچه دولت ايران سعی كرده با حذف .  دالر می رسد5493درآمد سرانه در ايران به . است

يارانه ھای پرداختی به بخش انرژی اصالحات وسيعی را در اقتصاد اين كشور آغاز كند ولی اجرای اين طرح موجب 
صندوق بين المللی پول بر اين باور است كه ايران برای حفظ نرخ .  برابری قيمت برخی كاالھا شده است20رشد 

  .وبرو است درصد با مشكالت زيادی ر14تورم در سطح كمتر از 
  

 فعال آذربایجانی در تبریز١٩محاکمه 
 

 تن از فعاالن آذربایجانی که دھم مرداد 19 محاکمه ١٩روز چھارشنبه  :  تير آمده است 15به گزارش ھرانا در 
  .بيدادگاه رژیم در تبریز برگزار شد سال گذشته در تبریز دستگير شده بودند در شعبه اول

 
افراد با وثيقه آزاد شده و چندین نفر دیگر مدت دو تا سه ھفته در  ای از این دهع: ھرانا در این باره نوشت 

–  داریوش عبادپور–محمد تاجدھی ( نفر صرفا اسامی ھفت نفر ١٩از ميان این . بودند بازداشت به سر برده
 .است در دست)  بھروز فتاحی و حسن باقری– بابک حسينی – اکبر یاوری -جعفر یاوری  

آقای محمودی در دادگاه حاضر  ین ھفت نفر تنھا آفایان بھروز فتاحی ومحمد تاجدھی با وکيل خوداز ميان ا
 تشکيل گروه غير – اجتماع و تبانی –نظام جمھوری اسالمی  تبليغ عليه: اتھاماتی ایشان عبارت است از.اند شده

  .عمومی قانونی و اخالل در نظم
  

  سيد كارگر راه اھن تبريز ازاد بايد گردد
  

و تنھا اتھامي كه به وي مي توانند ..سيد كارگر راه اھن تبريز مدتي پيش دستگير و روانه زندان شد او كارگر است
 بزنندفعاليت كارگري و اگاه گري ميان ھمكارانش

البته در نظام سرمايه داري و ان ھم در ايران اين جرم بسيار بزرگي از نظر كارفرمايان و .و ديگر كارگران است
يانشان دولت به شمار مي رودحام . 

بلكه فشار . در شرايطي كه بر كسي پوشيده نيست زندگي جھنمي كه به كارگران تحميل كردند كافي نيست
 .پليسي بر زندگي كارگران سايه انداخته است

شاھرخ زماني كارگر نقاش و محمد جراحي كارگر اخراجي .طي روزھاي گذشته سيد تنھا كارگر زنداني نيست 
ويه از جمله كارگران زنداني ھستندعسل . 

 ..ودر سال جاري دستگيرو زنداني شدند
محاكمه فعاالن كارگري در سراسر ايران بويژه در كردستان اعضاي كميته ھماھنگي و ھمچنين محاكمه مجدد 

علي نجاتي عضو ھييت مديره نيشكر ھفت تپه و محاكمه و تعقيب ديگر فعاالن جنبش ھاي اجتماعي از جمله 
 .زنان و دانشجويان نيز بيش از ھر زماني شدت يافته است

 . عالوه بر اين تعقيب و دستگيري و محاكمه وضع اسفناك زندانھا كه بر محوريت شكنجه قرار دارد
. 
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ما ضمن محكوم كردن تعقيب و محاكمه و زنداني كردن مردم ازاديخواه و برابري طلب خواھان ازادي بدون قيد و 
يان كارگري و سياسي ھستيمشرط تمامي زندان . 

 . سيد كارگر راه اھن تبريز ازاد بايد گردد
تيرماه سال نود/12كميته پيگيري ايجاد تشكل ھاي كارگري   

10Hwww.comitehpeygiri.com 
gmail: 11Hkomite.peygiri.com .. 

 
  بودجه پارس جنوبی خرج پرداخت يارانه نقدی شده است

حميدرضا کاتوزيان، رئيس کميسيون انرژی مجلس : تير آمده است 16 در تاریخ بى بى سىبه گزارش سایت 
دجه ای که  ھزار بشکه کاھش خواھد يافت و بخشی از بو٧٢ايران گفته است که توليد روزانه نفت اين کشور 
  ."متاسفانه در قالب يارانه به مردم پرداخت شده است"قرار بود وزارت نفت در پارس جنوبی ھزينه کند، 

آقای کاتوزيان در گفت و گو با خبر آنالين ضمن اشاره به آماده بودن گزارش کميسيون انرژی برای ارائه به صحن 
خانه ھا، از جمله وزارت نفت، به  ھای عمرانی وزارتعلنی مجلس، تائيد کرد که بخشی از منابع مالی پروژه 

  .پرداخت يارانه به مردم اختصاص يافته است
اين ايراد : "رئيس کميسيون انرژی مجلس ايران در مورد صرف بودجه پروژه ھای مختلف برای پرداخت نقدی گفت

  ".رده استبه دولت وارد است و ديوان محاسبات ھم گزارشی در اين باره برای ما ارسال ک
خانه ھا به پرداخت يارانه نقدی را  آقای کاتوزيان اين کار دولت، يعنی اختصاص بخشی از منابع مالی وزارت

 .توصيف کرد و گفت که مجلس بايد به آن رسيدگی کند" تخلف"
 

  بازداشت محمد جراحي، فعال کارگری با وجود تعليق حکم حبس

ام خرداد ماه سال نود و در پی  محمد جراحي، فعال کارگری روز سي:ت  تير آمده اس16 در راديو کوچهبه گزارش 
  . معلومی انتقال يافته است  اجرای احکام دادگاه انقالب تبريز بازداشت و به مکان نا11دريافت احضاريه از شعبه 

کارگران، در  به دليل فعاليت در ميان 86تر، آقای جراحی در سال  بر اساس گزارش رسيده به راديو کوچه، پيش
بازداشت و » انجمن سالمت اجتماعی آذربايجان«دست داشتن و مطالعه نشريات اتحاديه کارگری و عضويت در 

به » انقالب ھای ضد تبليغ عليه نظام جمھوری اسالمی و به نفع گروه«بدون حق استفاده از وکيل و به اتھام 
  .چھارده ماه حبس محکوم شده بود

 
گيری پرونده، وکالت آقای جراحی را برعھده گرفته بود به  ودی وکيل وی که جھت پيپس از اعتراض نقی محم

  .آمد رای صادره، مجازات حبس را به حالت تعليق در
 

  .برد سر مي چنان در زندان به اين در حالی است که با وجود تعليق مجازات حبس، محمد جراحی ھم
 

   روز١۵ور در طی  کشتار کولبران و کاسبکاران در مناطق غربی کش

کشتار کولبران در راستای اجرای طرح مبارزه با کاالی قاچاق و سوخت : تير نوشت 16در تاریخ خبرگزاری ھرانا 
  .ھمواره در مناطق مرزی در غرب کشور بخصوص استان کردستان و آذربايجان غربی قربانيانی به ھمراه دارد

 نفر از شھروندان را در اين مناطق به قتل ٧ای انتظامی حداقل  روز گذشته نيروھ١۵به طوريکه که تنھا در طول 
  .اند  نفر ديگر را ھم زخمی و تعدادی را ھم بازداشت کرده٧رسانده و 

  :مشروح آمار فوق به شرح زير است
تعدادی از شھروندان مرزنشين را به " قولقوله" خرداد ماه نيروھای انتظامی در منطقه مرزی ٣١روز سه شنبه 

کشته و يک شھروند " سوارن"بندند که در نتيجه آن يک شھروند کرد به نام  داشتن کاالی قاچاق به رگبار ميظن 
  .شود ديگر زخمی مي

 تھران نيروھای يگان ويژه يک ماشين سواری را به دليل گزارش حمل کاالی قاچاق -در ھمين روز در جاده ساوه
کنند و بر اثر آن راننده اين ماشين   به سوی اين ماشين تيراندازی ميدھند و چندين بار مورد تعقيب و گريز قرار مي

  .رسد به دليل اصابت گلوله به قتل مي" پور اسماعيل کريم"که يک شھروند سقزی به نام 
انديمشک نيروھای انتظامی اقدام به کمين گذاری جھت توقف يک اتومبيل از نوع - در اوايل تيرماه در جاده ايالم

شوند، راننده اين سواری که يک شھروند کرد به نام  که مشکوک به حمل کاالی قاچاق ھست، مي" روا"سواری 
نيروھای . کند اھل کامياران است اقدام به توقف اتومبيل و فرار به سمت زمينھای اطراف مي" شريف شفيعی"

  .دھند انتظامی وی را مورد ھدف گلوله قرار مي
اين نيروھای با برخورد غير انسانی وی . شود ناحيه ھر دو پا به شدت زخمی ميکه بر اثر آن اين شھروند کرد از 
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  .دھند را بازداشت و به بيمارستان انتقال داده مي
ھمچنين در ھمين اوايل در منطقه مرزی کوھستان قنديل از توابع شھر سردشت نيروھای انتظامی يکی از 

  .رسانند دھند و به قتل مي االی قاچاق مورد ھدف قرار ميرا به دليل حمل ک" عبدهللا"شھروندان کرد به نام 
مالمال "از توابع شھر سردشت يک جوان کرد به نام " گولينی" تيرماه در اطراف روستای ٣شب جمعه مورخ 

  .شود توسط نيروھای انتظامی کشته مي" ماره غان"اھل روستای " صالحيان
توابع شھر اشنويه بر اثر تيراندازی نيروھای انتظامی يک شھروند از " کيله شين" تيرماه در مرز ۴شب شنبه مورخ 

  .شود زخمی مي" ابراھيم تالقان"کشته و يک شھروند ديگر به نام " جمال فاتحی"کرد به نام 
از توابع شھر بانه يک شھروند کرد به نام " بله سن" تيرماه نيروھای انتظامی مستقر در پاسگاه ٧روز سه شنبه 

  .رسانند دارای سه فرزند بوده به اتھام حمل کاالی قاچاق مورد ھدف قرار داده و وی را به قتل ميکه " سردار"
از توابع شھر " ابارز" تيرماه نيروھای انتظامی جھت بازداشت چندين شھر به روستای ٩روز پنج شنبه مورخ 

نتظامی اقدام به تيراندازی به نيروھای ا. شوند سلماس يورش برده که با مقاومت اھالی اين روستا مواجه مي
پروانه "و"سجاد مامدی"،"عصمت آلخانی"کنند که بر اثر آن سه شھروند به نامھای  سوی مردم اين روستا مي

ھا بازداشت  ھمچنين چند نفر ھم توسط اين نيرو. شوند ھا به شدت زخمی مي توسط تيراندازی اين نيرو"ايوری 
  .اند شده

از توابع نوسود نيروھای انتظامی تعدادی از کولبران اين «چادرگا » ه، در منطقه مرزی تيرما١١روز يکشنبه مورخ 
والی » کنند که بر اثر يک شھروند کرد به نام ھا تيراندازی مي منطقه مرزی را در کمين انداخته و به سوی آن

  .شود از توابع شھر سروآباد زخمی مي«رزاو » اھل روستای«
توسط نيروھای انتظامی " صالحی"زی سردشت ھمچنين يک شھروند کرد ديگر به نام در يکی ديگر از مناطق مر

  .رسد به قتل مي
الزم به ذکر است عدم پيگيری قضايی نيروھای انتظامی در مناطق مرزی سبب شده است که کشتار افزايش 

  .چشمگيری يابد
  

12Hاطالعيه کانون ھمبستگی با کارگران ایران برای اقدام به برگزاری تظاھرات 
  

ھر روزه تعدادی از فعالين کارگری را به اسارت   قداره بندان جمھوری اسالمی، از وحشت خيزش جنبش کارگری،
  برند،می

ه، سعيد ترابيان، غالمرضا ھنوز بسياری از فعالين مانند رضا شھابی، ابراھيم مددی، بھنام ابراھيم زاد
  ...غالمحسينی و 

  .انددر بدترین وضع جسمی در اسارت بسر می برند که باز فعالين کارگری دیگری را به بند کشيده
  کارگر نقاش ساختمان و عضو ھيئت مدیرۀ کميتۀ پيگيری حمایت از کارگران شاھرخ زمانی

  محمد جراحی، کارگر اخراجی عسلویه
  طارھای مسافرتی صباسيد، کارگر شرکت ق

  و دو کارگر دیگر که ھنوز نامشان اعالم نشده
قربانيان جدید رژیم ضدکارگری و کارگر کش جمھوری اسالمی ھستند که حدود یک ماه است در اسارت بسر می 

  برند
ه حقوق ھا و تجاوزات بدر اعتراض به این سرکوب"  ایالت نورد راین وستفالن–کانون ھمبستگی با کارگران ایران "

  کارگران
  و برای آزادی تمامی کارگران و تمامی زندانيان سياسی

  :نمایداقدام به برگزاری یک سری تظاھرات ایستاده و ميز اطالعاتی در شھر کلن می 
  14 الی 12 از ساعت 9/7/2011شنبه 

  
 Neumarkt, Schildergasse Ecke Zeppelinstrasse  

  14 الی 12 از ساعت 16/7/2011شنبه 
  

Neumarkt, Schildergasse (an der Antoniterkirche - Ostseite(  
  14 الی 12 از ساعت 23/7/2011شنبه 

  
Neumarkt, Schildergasse Ecke Zeppelinstrasse  

  14 الی 12 از ساعت 30/7/2011شنبه 
  

Neumarkt, Schildergasse Ecke Zeppelinstrasse  
کنيم که با حضور رقی و فعالين و عالقمندان جنبش کارگری دعوت میخواھان، نيروھای چپ و متما از ھمۀ آزادی

  ھاخود در این اکسيون
  .به امر آزادی کارگران زندانی یاری رسانند

  )"آلمان( ایالت نورد راین وستفالن –کانون ھمبستگی با کارگران ایران "
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 ! ساله کارگـر ساختمان۵ گفتگو با دختر 

 
يکی از خوانندگان روزنامه دنيای اقتصاد روز گذشته در تماس با  : تير آمده است 16 در عصر ايرانبه نوشته سایت 

   . ساله در قالب يک کارگر ساختمانی در سطح شھر تھران خبر داد5بچه  خبرنگار ما از فعاليت يک دختر
 به علت فقر خبرنگار دنيای اقتصاد برای پيگيری ماجرا به محل فعاليت اين کودک مراجعه کرد و مشخص شد که

ھای در حال ساخت در نقش يک کارگر   ساعت به ھمراه پدرش در ساختمان8مالی اين دختر بچه روزانه 
   .کند ساختمانی فعاليت مي

چون کسى را ندارم مجبورم دخترم را روزانه به سر ساختمان بياورم که با : گويد  مي"يگانه "پدر اين دختر بچه 
   . ساعت است به شدت دخترم خسته و اذيت می شود6م به شھر مامازن توجه به اينکه زمان رفت و آمد

   .دھد  ھزار تومان اجاره مي100در مامازن يک اتاق اجاره کرده که ماھانه : گويد او مي
كند و  آورم، او نيز پا به پاى من كار مي به دليل اينكه يگانه را روزھا سر ساختمان مي: گويد پدر يگانه مي

يگانه چند روز : گويد او مي. دھد ھاى مصالح ساختمانى را انجام مي  كيسه كى ھمچون حملھاى سب فعاليت
   .پيش به خاطر گرد و خاک ناشی از گچ و سيمان مريض شده و يک شب تمام تب کرده است

ھای ساختمانی برای استخدام پدرش به عنوان  اين کارگر كوچك ساختمانی اميدوار است که مسووالن و شرکت
   .اش حمايت مالى كنند دار از خانواده رايهيک س

 ساله است، دختری که اگر چه فقير است، اما پدرش برای تربيت او نھايت تالش 5وگو با اين کودک  متن زيرگفت
   .خود را کرده است

   کني؟ چرا اينجا کار مي! يگانه
کند ھر وقت  پدرم پايش درد مي. باشمآيم که در خانه تنھا ن من ھر روز با او مي. پدرم مريض است و پول نداريم

من زور ندارم، اما . برد ھا از شدت درد خوابش نمي شود و شب کند اذيت مي ھای سيمان را بلند مي کيسه
   .کنم که کمتر اذيت شود کمکش مي

   تان کجاست؟ خانه
   .مان يخچال و تلويزيون و تلفن نداريم خيلی دور است ما در خانه

   روي؟ ات نمي  خالهچرا پيش مادربزرگ يا
   .تازه مادربزرگم ھم مرده و خاله و عمه ھم ندارم. مادرم مرده است

   چه درخواستى از مسووالن داري؟
گويد اگر سرايدار يک  پدرم مي. کند  کس کمکمان نمي ھيچ. تواند کار کند، اما اگر کار نکند پول نداريم پدرم نمي

 .شود مان خوب مي ساختمان شود زندگي
 

 اعتراضات پی در مرودشت آزمایش کارخانه اخراجی کارگران کار به شتبازگ
  کارگران

 
ی اعتراضات کارگران که یازده روز به طول انجاميد، بر سر  کارگر اخراجی کارخانه آزمایش مرودشت در پی ادامه ۶

  .کار خود بازگشتند
 خرداد و ٣١بر استانداری فارس در تاریخ ماه از دستمزدھای خود در برا ۶ در پی اعتراض کارگران به عدم دریافت

تن از کارگران بازداشت شده بودند که در پی مقاومت  ۶ ھا، حمله نيروھای انتظامی به کارگران و ضرب و شتم آن
نفر به عنوان اغتشاشگر، تالش کرد  ۶ اما کارفرما با اخراج این. ھا شد کارگران، نيروی انتظامی مجبور به آزادی آن

  .تيب اقدام اعتراضی کارگران را تالفی کندتا بدین تر
اما کارگران کارخانه با حمایت از رفقای خود، به اعتصاب و اعتراض خود در محوطه کارخانه ادامه دادند تا این که در 

  . تيرماه، کارگران اخراجی بر سر کار خود بازگشتند١٢روز یکشنبه 
 پایان داده، اما در عين حال اعالم کردند که در صورت عدم با بازگشت کارگران اخراجی، کارگران به اعتراض خود

  .ھای داده شده بار دیگر دست به اعتصاب و تجمع خواھند زد افتاده براساس وعده پرداخت دستمزدھای عقب
ھای  ای موفق از حمایت کارگران از یکدیگر در برابر اخراج و زورگویی اعتصاب کارگران کارخانه آزمایش نمونه

  .باشد داران می سرمایه
  

 از ”است بيزار استثمار از است بيدار کارگر“ شعار با آبادان نفت شرکت کارگران
  کردند استقبال نفت وزارت سرپرست

  
ی ورود سرپرست وزارت   تيرماه و در آستانه١١گزارش اتحادیه مستقل کارگران شمال خوزستان، روز شنبه  به

ای به فشار بيش از اندازه به کارگران برای افزایش توليد  ع گستردهنفت به آبادان، کارگران شرکت نفت با تجم
سرپرست وزارت نفت ” کارگر بيدار است از استثمار بيزار است“کارگران با شعار . شان، اعتراض کردند بيش از توان

ران در این کارگ. را بدرقه کردند که این موضوع باعث بروز درگيری بين کارگران و ماموران امنيتی رژیم گردید
  .چنين خواستار پرداخت مطالبات معوقه خود شدند اعتراض، ھم

کنند خود در فقر مطلق بسر  ھای بسياری را توليد می کارگران از جمله کارگران شرکت نفت در حالی که ثروت
اما . گيرند شوند، مورد تھاجم نيروھای سرکوب قرار می برند و ھنگامی که خواستار شرایط بھتری می می



 87

وری از دسترنج کارگران و در امنيت کامل از بھترین امکانات و شرایط  داران و مدیران حکومتی با بھره سرمایه
  .برخوردارند

  
  سازان فوالد شرکت کارگران اعتصاب

  
افتادن   کارگر کارخانه فوالدسازان واقع در شھرک صنعتی صفادشت کرج، در اعتراض به عقب١۵٠بيش از 

براساس گزارش منتشره از سوی کميته ھماھنگی برای کمک به . اند به اعتصاب زدهدستمزدھای خود دست 
  .برند ھای کارگری، بيش از بيست روز است که کارگران در اعتصاب بسر می ایجاد تشکل

ھا و ادارات مربوطه انتخاب  نماینده از ميان خود برای پيشبرد امور و تماس با ارگان ۴ با آغاز اعتصاب، کارگران
ھا را به خاطر اعتراض و اعتصاب  گی به خواست کارگران، آن دند، اما نھادھای دولتی به جای رسيدهکر

  .جمعی تھدید نمودند دسته
کار ھستند  باشد طلب زاده می ماه حقوق خود را از کارفرمای کارخانه که فردی به نام مھدی ۴ کارگران ھم اکنون

  .باشد بوده و شرکت مملو از سفارشات کاری برای توليد میست که کارخانه ھمواره فعال  و این در حالی
براساس آخرین اخبار کارفرما متعھد شده است تا دستمزدھای کارگران را پرداخت کند که در صورت تحقق این امر 

  .کارگران به اعتصاب خود پایان خواھند داد
 جلوگيری از باالرفتن سطح داران برای ھای سرمایه انداختن دستمزدھای کارگران یکی از حيله عقب

اکثر کارگران ایران در حالی از دریافت به موقع دستمزدھای خود محروم ھستند . باشد ھای کارگران می درخواست
  .ھای یک خانواده کارگری نيست باشد و جوابگوی ھزینه تر از خط فقر می که این دستمزدھا بسيار پایين

  
  

  طبقاتی ی فاصله یدتشد و نقدی یارانه ارزش درصدی ٢٠ کاھش
  

با انتشار گزارشی :  تير می نویسد 16در تاریخ وبسایت خبرآنالین وابسته به الریجانی رئيس مجلس اسالمی 
ی این گزارش با  نویسنده.  درصد کاھش داشته است٢٠ماه از آغاز آن  ۶ اعتراف نمود که ارزش یارانه نقدی طی

این که از قدرت خرید یارانه نقدی به دليل تورم از شروع این طرح بررسی برخی از اقالم غذایی و با اعتراف به 
شرایط تورمی در اقتصاد کشور به آرامی در حال کاھش ارزش ” :  درصد کاھش یافته است، نوشت٢٠تاکنون 

ای است که قرار بود ھدفمند پرداخت شود و صد البته کاھش توان خرید یارانه پرداختی برای  واقعی یارانه
که باز این مساله به مشکلی برای اقشار کم درآمد  ایی که درآمد کافی دارند مشکل ساز نيست، بلخانوارھ

ھای  اگر دولت نتواند ھمراه با توزیع یارانه نقدی، برنامه“: نویسد وی در ادامه می. ”جامعه تبدیل شده است
 عقيم خواھد بود که ھيچ ھای مولد پيش ببرد در نھایت ھدفمندسازی تنھا طرحی حمایتی خود را از بخش

  .”ای به جز افزایش فاصله فقير و غنی در پی نخواھد داشت نتيجه
دھد،  ھا که فاصله طبقاتی را در جامعه افزایش می ی حکومتی به عوارض ناشی از حذف یارانه اعتراف این رسانه

ای را  قبل چنين نتيجهست که تمامی احزاب رادیکال و چپ و نيز اقتصاددانان مستقل و متعھد از  در حالی
  .بينی کرده بودند پيش

ھای حکومتی از طرح فوق به عنوان یک جراحی بزرگ اقتصادی با  در زمان تصویب و اجرای این طرح، تمامی جناح
  .گفتند افتخار سخن می

  
  فروشی تن و دزدی گسترش عامل عنوان به فقر به حکومتی آخوندھای اعتراف

  
ھای تلویزیون جمھوری اسالمی است در آخرین  گان ثابت در برنامه کننده کتکه یکی از شر” نقویان“آخوند 
ای  نژاد در مورد این که در ایران ھيچ گرسنه ای که از وی در روزھای اخير پخش شد با رد سخنان احمدی برنامه

ی در جامعه فروشی و دزد وجود ندارد، به وضعيت وحشتناک فقر در جامعه اعتراف کرده و آن را عامل گسترش تن
من می دانم فقط فقر آن را به اینجا رسانده است، … کسی که به خود فروشی تن می دھد“: وی گفت. دانست
ھایشان را در  دانند پول یک عده از سيری دارند می ترکند و نمی“: گوید وی در ادامه این برنامه می. ”فقط فقر

ی معمولی، آمار دادند زیر یک ميليون تومان خط فقر بعد ھمين کارمندھا. کدام کشور و کدام جزیره خرج کنند
در این رابطه وی به بازدیدش از کارخانه ” حاال ببينيم کارمندھای دولت ھمه می شوند فقير دیگر. است

کار و  کاری، سختی شھر اصفھان اشاره کرد که دستمزد یک مھندس الکترونيک با اضافه ھواپيماسازی در شاھين
  .باشد ین کارخانه نزدیک به پانصدھزار تومان میکارانه و تخصص در ا

آمار سرقتی که دارند می دھند، بخشی برای فقر ” : گوید وی در ادامه با اشاره به گسترش آمار سرقت می
  .”است

ی کنونی و تاثير آن در  ھای ھمه جانبه ی گسترش بحران اعترافات اخير مقامات حکومتی و افشای یکدیگر، نتيجه
  .ادھای درونی حاکميت استیابی تض عمق

گرا دست به افشاگری عليه یکدیگر زده بودند، اکنون و  طلب و اصول ، کاندیداھای اصالح٨٨اگر در جریان انتخابات 
  .گرایان کشيده شده است ھا به درون اصول طلبان از قدرت، این افشاگری با حذف کامل اصالح

  
  

  ه گذار ھستندواحدھای صنعتی خراسان شمالی دچار فقدان سرمای
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نماینده مردم بجنورد، جاجرم، مانه و سملقان در مجلس با انتقاد : تير آمده است 16به نوشته خبرگزاری دولتی ایلنا در 
گذار به کندی  ھای عمرانی به دليل عدم جذب سرمایه بسياری از پروژه: گذاری در بحث صنعت استان، گفت از عدم سرمایه

  .رود پيش می
ھای صنعتی در دست احداث در  ، در مورد وضعيت صنعت و پروژه" محمد مھدی شھریاری"نا به نقل از خانه ملت،به گزارش ايل
گذار مناسب بسياری از  متاسفانه به دليل عدم جذب سرمایه: اش و استان خراسان شمالی، اظھار کرد حوزه انتخابيه

  .گيرد یا ساخت آن به کندی صورت میھای صنعتی در خراسان شمالی یا به حال خود رھا شده و  پروژه
نماینده مردم بجنورد، جاجرم، مانه و سملقان در مجلس شورای اسالمی با بيان اینکه تسھيالت بانکی در بخش صنعت به 

  .واحدھای صنعتی در خراسان شمالی دچار فقدان سرمایه گذار ھستند: واحدھای در حال ساخت تعلق نگرفته است، افزود
پس از راه اندازی : اش مساعد ارزیابی نکرد و تأکيد کرد حدھای صنعتی مشغول به کار را ھم در حوزه انتخابيهوی وضعيت وا

  .واحدھای توليدی نيز باید از آنھا حمایت شود
عضو کميسيون امنيت ملی و سياست خارجی مجلس در پاسخ به اظھارات یکی از مقامات استانی خراسان شمالی که 

در حوزه انتخابيه من چنين ظرفيتی برای :  واحد صنعتی در استان ایجاد خواھد شد، گفت۶٧شغل با ایجاد  ھزر ٣گفته بود 
  .افتتاح واحدھای صنعتی وجود ندارد

 واحد صنعتی در استان خراسان شمالی در حال راه ۶٧چندی پيش معاون برنامه ریزی استاندار خراسان شمالی گفته بود 
  .شود رداری این تعداد واحد صنعتی سه ھزار فرصت شغلی در استان ایجاد میب اندازی است که با بھره

  پايان پيام

دد درصد گران ش12سيمان از امروز    

به گزارش خبرگزاری مھر، يدهللا صادقی با اعالم  :  تير آمده است 16 در  مھربه نوشته خبرگزاری دولتی
بخش بيشتری :  درصد، اظھارداشت4عرفه واردات شکر به جديدترين تصميمات تنظيم بازاری با اشاره به کاھش ت

از نياز مصرفی شکر از طريق واردات تامين می شود، ضمن اينکه قيمت شکر در بازارھای جھانی افزايش يافته 
  .است و در بازار ايران ھم تاثيرگذر خواھد بود

 
رد که تعرفه واردات شکر تا ابتدای برھمين اساس، دولت به منظور تعادل قيمت شکر در داخل مصوب ک: وی گفت
  . درصد کاھش يابد4 به 20 از 90مھرماه 

با توجه به اصالح قيمت حاملھای انرژی و تاثير آن بر ھزينه تمام شده توليد ، بررسی : صادقی در ادامه تصريح کرد
  .تاثير قيمت حاملھای انرژی در قيمت تمام شده سيمان در دستور کار قرار گرفت

 تا 12برھمين اساس، افزايش قيمت سيمان به ميزان : تامين و توزيع کاالی وزارت بازرگانی اعالم کردمديرکل 
  . درصد تاييد و ابالغ شده است13.5

معاونت بازرگانی داخلی وزارت بازرگانی اين مجوز را به عنوان مسئول کميته سيمان صادر کرده، : وی تصريح کرد
يروز چھارشنبه مجوز افزايش قيمت را براساس درصدھای اعالم شده دريافت ضمن اينکه واحدھای توليدی از د

  .کردند
تا .  تومان افزايش دادند800توليد کنندگان از امروز پنجشنبه قيمت ھر تن سيمان فله و پاکتی را شش ھزار و 

 تومان رسيد، ھمچنين 800 ھزار و 56 ھزار تومان بود که به 50پيش از اين قيمت ھر تن سيمان فله در بازار حدود 
   تومان بالغ شده است300 ھزار و 63 تومان بود که به 500 ھزار و 56قيمت ھر تن سيمان پاکتی تاکنون 

 

  کشته و زخمی شدن کارگران در اثر ريزش معدن صومغان

لين حادثه در ادامه بروز حوادث معادن در استان کرمان در او:  تير آمده است 16 مھردولتی خبرگزاری به نوشته 
  .سال جاری معدن کروم صوغان فرو ريخت و موجب کشته و زخمی شدن کارگران اين معدن شد

به گزارش خبرنگار مھر، در حالی طی سال گذشته بارھا شاھد ريزش معادن زغالسنگ شمال کرمان بوديم که 
م صوغان در شھرستان تازه اين بار در نخستين حادثه معادن استان کرمان در سال جاری بر اثر ريزش معدن کرو

  .تاسيس ارزوئيه تعدادی از کارگران معدن کشته و زخمی شدند
بروز حوادث ريزش معدن در استان کرمان که به بھشت معادن ايران شھرت يافته است طی سالھای اخير به 

رمان و مختص تراژدی تبديل شده است اما نکته قابل توجه در خصوص اين حوادث تمرکز آنھا در معادن شمال ک
  .معادن قديمی زغالسنگ کرمان بود

بروز حوادث ريزش معدن در استان کرمان که به بھشت معادن ايران شھرت يافته است طی سالھای اخير به 
تراژدی تبديل شده است اما نکته قابل توجه در خصوص اين حوادث تمرکز آنھا در معادن شمال کرمان و مختص 

  ن بودمعادن قديمی زغالسنگ کرما
علت وقوع اين حوادث توسط کارشناسان قدمت و استفاده از روشھای سنتی در معادنی اعالم شده است که در 

  .بخش خصوصی فعاليت می کنند
اما بروز سانحه در معدن کروم صوغان بار ديگر اين مطلب را يادآوری می کند که متاسفانه استاندارد ايمنی در 

  .مطلوبی برخوردار نيستمعادن استان کرمان از وضعيت 
عصر چھارشنبه تونل معدن کروم صوغان دچار ريزش شد و : فرماندار ارزوئيه در خصوص حادثه معدن صوغان گفت

  .بر اثر اين حادثه دو نفر از کارگان اين معدن دچار جراحت شدند که به بيمارستان منتقل شدند
  يک نفر در حادثه ريزش معدن جان باخت
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متاسفانه يکی از افراد آسيب ديده در اين سانحه به دليل جراحت حاصل از ريزش معدن : افزودمحمد برآوردی 
  .جان باخته است

علت ريزش اين معدن ھم اکنون توسط کارشناسان درحال بررسی : وی با تاکيد بر پيگيری داليل اين حادثه گفت
  .است و به زودی اعالم می شود

 کارگر رسمی و پيمانی است و رعايت نکات ايمنی در معدن 350ن معدن دارای اي: فرماندار ارزوئيه اضافه کرد
 .صوغان برای سالمت کارگران ضروری است

استان کرمان دارای : مديرعامل صنايع و معادن استان کرمان در خصوص معادن کرمان به خبرنگار مھر گفت
  .بيشترين حجم معادن کشور است
  زغالسنگ جور بخش خصوصی را می کشد/ ايش يابداستاندارد معادن کرمان بايد افز

بايد با رعايت نکات استاندارد ميزان وقوع اين حوادث را کاھش : محمد عابدی نژاد در خصوص حوادث معادن گفت
  .داد

اين مسئول بيشترين حوادث معدن استان را در معادن زغالسنگ کرمان اعالم کرد و يکی از مھمترين داليل را 
  . به دليل نوع معادن دانستبرداشت سنتی

خود شرکت زغال سنگ کرمان مشکالتی دارد ھر : وی در مورد وضعيت صنعت زغال سنگ استان کرمان نيز گفت
چند که در بحث توليد زغال در استان و به ويژه کک وضعيت خوبی داريم اما مشکالت بزرگ شرکت زغالسنگ 

است که اين شرکت دارد و در حال واگذاری بخش ھايی از ناشی از خودشان ھم نيست بلکه به دليل رويکردی 
  .شرکت به خصوصی است و بايد گفت زغالسنگ جور بخش خصوصی را می کشد

معادن کرمان يکی از بيشترين فراوانی حوادث را به خود اختصاص داده است و يکی از دلخراش ترين حوادث 
 نفر اواخر سال گذشته در معدن ھجدک روی داد که 11 معادن کرمان پس از حادثه معدن بانيزوئيه و کشته شدن

 متری زمين 600چھار معدنچی جان خود را از دست دادند و جسد سه نفر از آنھا پس از سه ماه تالش از عمق 
  .خارج شد

  خانواده ھا ھمچنان در انتظار پرداخت ديه
وز سانحه بوده است و در نھايت برای در اين حادثه دادستان راور اعالم کرد شرکت زغالسنگ کرمان مقصر بر

  .سرپرست وقت اين شرکت قرار وثيقه سه ميليارد ريالی صادر شد
اين درحالی است که بسياری از خانواده ھای قربانيان حوادث گذشته معادن کرمان به خصوص در معدن بانيزوئيه 

   .ھمچنان در انتظار پرداخت ديه و خسارات وارده ھستند
  

 ! فعالين کارگری قاطعانه بایستيمعليه تھاجم به
   
تھدید . فعالين کارگری در ایران ھمچنان برای کسب ابتدایی ترین حقوق کارگری ھزینه ھای سنگين می پردازند 

و ارعاب با صدور احکام معلق، گروگان گيری، بازداشت ھای طوالنی مدت و بدون محاکمه، محکوم کردن کارگران 
 حقوق اوليه زندانيان سياسی، ھمواره بخشی جدایی ناپذیر از سياست رژیم ضد به زندان ھای طوالنی و نقض

جمھوری اسالمی اکنون بيش از پيش می کوشد این اقدامات ضد انسانی را به امر . کارگری ایران بوده است
و آزار و بر بستر این سياست است که ھر ھفته و ھر ماه خبری تازه از سرکوب، اذیت . عادی و روزمره تبدیل کند

  :به آخرین اخبار در این مورد توجه کنيد. دستگيری فعالين کارگری منتشر می شود
کميته پيگيری ایجاد " عضو شورای نمایندگان   به گزارش کميته حمایت از شاھرخ زمانی، این فعال کارگری که  

در نيمه   است،" ختمانھيئت موسس سندیکای کارگران نقاش و تزئينات سا"و نيز عضو " کارگری    تشکل ھای
 در حالی که از تھران به تبریز می رفت در ميانه راه توسط ماموران وزارت اطالعات 1390 / 3 / 18ھای شب 
 روز باز داشت در تماس با خانواده خویش به آنھا اطالع داده است که در انفرادی 26شاھرخ بعد از . دستگير شد

  .تگيری خود در اعتصاب غذا بسر می برداست و بيست روز است که در اعتراض به دس
ھمچنين به گزارش کميته پيگيری ایجاد تشکل ھای کارگری، محمد جراحی کارگر اخراجی عسلویه در اوایل تير  

محمد جراحی عضو کميته پيگيری ایجاد تشکل ھای .  توسط ماموران وزارت اطالعات دستگير شد1390ماه 
مبارزه و    به دنبال  او در آن زمان   . دستگير شده بود1386یک بار در سال محمد پيش از این نيز . کارگری است 

  .کوشش فعالين کارگری تبریز پيش از اتمام محکوميت اش از زندان آزاد شد
نام کارگران بازداشتی فوق، به ليست بلند اسامی فعالين شناخته شده کارگری اضافه شده است که یا بعد از 

   :ت از زندان آزاد شده اند و یا ھمچنان در زندان بسر برندسپری کردن دوران محکومي
 19زندانی بودن در   منصور اسالو رئيس ھيئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد بعد از چھار سال

اسالو در تمام مدت زندان از ناراحتی ھای   . به دنبال کمپين گسترده جھانی با قرار کفالت آزاد شد1390   خرداد
  .بود   در زندان بسر برده1385 تا مرداد 1384اسانلو پيش از این ھم از دی ماه . رنح می برد  شمقلبی و چ

سه وسال نيم    در حال گذراندن1387 دی ماه 7ابراھيم مددی نایب رئيس سندیکای کارگران شرکت واحد از 
         .حکم زندان است

در " موقت" از یک سال است که در حالت بازداشت رضا شھابی خزانه دار سندیکای کارگران شرکت واحد، بيش
او یک .  دستگير شد، بی آنکه اتھام اش مشخص باشد89 خرداد سال 22شھابی در . زندان اوین بسر می برد

که اتھام " تبانی عليه امنيت ملی"و " تبليغ عليه نظام اسالمی" به اتھام 1390سال بعد یعنی در خرداد ماه سال 
دستگاه قضایی ایران برای محاکمه فعالين کارگری و سياسی است، به دادگاه برده    توسطکليشه ای و عمومی

حکم محارب در دستگاه . دادستان اما در دادگاه خواستار شد که شھابی به اتھام محاربه محاکمه شود. شد
رین گزارش، اوضا ع بنا بر آخ  .بسر می برد  شھابی ھمچنان در بال تکليفی در زندان .قضایی ایران اعدام است
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او . جسمی او اخيرا به وخامت گرائيده است؛ او تا چندی پيش بطور مرتب دچار خون ریزی بينی می شد
شھابی نيز مانند ھمه زندانيان سياسی از . رنج می برد  ھمچنين از درد کمر و گرفتگی شدید در ناحيه گردن

  .دسترسی به معاینه و درمان درست پزشکی محروم است
کارگر کارخانه پلی اتيلين در شھرک صنعتی شور آباد شھر ری، بعد از دستگيری   م ابراھيم زادهبھنا
 دادگاه انقالب 28به دنبال اعتراض خانواده و وکيل ایشان، شعبه . به بيست سال زندان محکوم شد  محاکمه   و

بھنام . ن اوین محبوس می باشدزندا  او ھم اکنون در  . سال حبس تعزیری محکوم کرده است5تھران، وی را به 
اسالمی او  دادگاه رژیم   ھنگامی که سوار بر اتوبوس شرکت واحد بود، دستگير کردند و89 خرداد سال 22را در 
بھنام ابراھيم زاده عضو کميته   .محاکمه نمود" تشویش اذھان عمومی"و " اقدام عليه امنيت ملی"به جرم   را

  .استپيگيری ایجاد تشکل ھای کارگری 
به فھرست احکام   پرونده ھای باز برای صدھا کارگر و فعال کارگری را نيز باید  احکام تعليقی، جرایم نقدی و
  .فعالين کارگری افزود  دادگاه ھای اسالمی عليه

. که رژیم برای سرکوب فعالين کارگری از آن استفاده می کند   اضافه بر ھمه اینھا ا خراج از کار ابزار دیگری است
برای نمونه اعضای ھئيت مدیره سندیکای کارگران شرکت نيشکر ھفت تپه از کار اخراج شده و تعدادی از آنان به 

عالوه بر اعضای زندانی سندیکای . خاطر فعاليت ھای کارگری در زمان ھای متفاوت در زندان بسر برده اند
  .راج شده اندکارگران شرکت واحد، بسياری دیگر از فعالين این سندیکا از کار اخ

جمھوری اسالمی می کوشد با این اقدامات سرکوب گرانه و با افزایش ھزینه برای فعاليت ھای کارگری مانع از 
در عين حال حاکميت در حال . تشکل یابی، گردد   کسب حقوق پایه ای خود، بویژه حق  تالش کارگران برای

 تنھا با مبارزه کارگران در سطح گسترده به عقب اجرای سياستھای بغایت ضدکارگری و نئوليبراليستی است که
  .رانده خواھند شد

اتحاد بين المللی در حمایت از کارگران ایران ضمن محکوم کردن اقدامات ضد کارگری رژیم اسالمی، با ھمه توان 
اسی در ایران به کارزارھای خود در دفاع از فعالين کارگری به ویژه برای آزادی کارگران زندانی و ھمه زندانيان سي

ما از ھمه تشکالت کارگری، نھادھای حقوق بشری، واحزاب و سازمان ھای مترقی و آزادی . ادامه خواھد داد
نقض آشکار و گسترده حقوق پایه ای کارگران ایران توسط رژیم سرکوب گر   خواه در جھان می خواھيم که به
دی ھای کارگری در کشورھای مختلف در خواست می ما بویژه از تشکل ھا و نھا. اسالمی فعاالنه اعتراض کنند

کنيم که در این راه پيش قدم شوند و به ابتکار خود دست به اقدامات و حرکتھای اعتراضی در حمایت از کارگران 
  .ایران بزنند

   
  زنده باد ھبستگی جھانی کارگران

  کارگر زندانی ، زندانی سياسی آزاد باید گردد
   

  ایت از کارگران در ایراناتحاد بين المللی در حم
  ٢٠١١جوالی  ۶
   

info@workers-iran.org  
H13com.etehadbinalmelali.www://http  

  

14H گزارشی از چند کارخانه بحران زده در شھر صنعتی قزوین 

  :  تير آمده است 16بر پایه اخبار منتشره در سایت کميه ھماھنگی برای ایجاد تشکل گارگری در تاریخ 

 پاژنگ 

الک آن فردی به نام حاج کارخانه متعلق به بخش خصوصی و م. این کارخانه در شھر صنعتی ليای قزوین قرار دارد
 توليد می 150 و 250کارخانه، موتورسيکلت ھای . گفته می شود از عوامل اطالعات است. مھدی ميری است

 کارگر در کارخانه 28در حال حاضر . البته قطعات این موتورسيکلت ھا از چين وارد و در اینجا مونتاژ می شود. کند
سطح توليد کارخانه .  نفر رسيده اند28 و اکنون به 70دند و ابتدا به  نفر بو250مشغول کارند، که سال گذشته 

کارفرما می گوید لوازم و قطعات وارداتی گران شده و در نتيجه سطح توليد کارخانه را پائين . پایين آمده است
 ماه 8ش از بي. اخراج شده اند ) 1389(به ھمين دليل، تعداد زیادی از کارگران در طول سال گذشته . آورده است

به تازگی در اواخر . است که کارگران مطالبات معوقه شامل دستمزد و مزایا و پاداش پایان سال را طلبکار ھستند
 ميليون تومان پرداخت کرده که فقط بخشی از مطالبات معوقه 2خرداد ماه کارفرما به ھریک از کارگران مبلغ 
کارخانه سرویس ایاب و ذھاب دارد .  ميليون تومان طلبکارند6الی  5کارگران است، زیرا ھر یک از کارگران در حدود 

 ماه جھت دریافت مطالبات 8الزم به ذکر است که کارگران در طول این . اما از سرویس نھارخوری خبری نيست
معوقه به نھادھای دولتی مانند استانداری، فرمانداری، صنایع و معادن و حتی بانک طرف حساب با حاج ميری 

 30حاج مھدی ميری از بانک ھای مختلف وام ھای چند صد ميليونی و حتی . جعه کرده اما نتيجه نگرفته اندمرا
وی جزء ليست بدھکاران بزرگ وام در ایران . ميلياردی گرفته که تا کنون بازپرداخت وامھا را به تعویق انداخته است

اخت و ساز و برج سازی چه در ایران و چه در او با دریافت این وام ھا و سرمایه گذاری آن در بخش س. است
فرانسه و راه اندازی کارخانه توليد موتورسيکلت در مراکش توانسته به ثروت ھنگفتی برسد و با حاصل دسترنج 
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راستی چه نظامی چنين حاشيه امنی برای این . (کارگران برای خود اعتبار مالی عظيمی به وجود آورده است
ھمگی با قرارداد . کارگران دارای سابقه کار از یک تا یازده سال ھستند) اھم کرده است؟نوع از چپاول برایش فر

  .موقت کار می کنند و قراردادھایشان ھر سه ماه یکبار تمدید می شود

  تاژ 

کارخانه تاژ که در شھر صنعتی البرز قزوین قراردارد و مواد شوینده توليد می کند ھمچنان در بحران به سر می 
 نفرشان اخراج شده و 1200 کارگر قرارداد موقت در آن مشغول به کار بودند که 2000) 1389(ر سال گذشته د. برد

به طور متوالی در مقابل نھادھای دولتی از قبيل استانداری تجمع می کنند و .  کارگر باقی مانده اند800در حدود 
  . تاژ فردی به نام عابدی استکارفرما و مالک کارخانه. خواستار رسيدگی به وضعيت شان ھستند

  پارس 

با بحران روبروست و در . این کارخانه در شھر صنعتی البرز قرار دارد و توليد کننده وسایل و لوازم خانگی است
کارگران کارخانه در بحران بيکار شدن به سر . کارخانه متعلق به بخش خصوصی است. حال تعطيل کامل است 

  .می برند

  سس مھرام 

ًکامال تعطيل شده و کارگران آن . خانه متعلق به بخش خصوصی است و در شھر صنعتی قزوین قرار دارداین کار
  .اخراج شده اند

  نقش ایران

کارخانه وابسته به . فرش ماشينی توليد می کرد اما تعطيل شد . این کارخانه در شھر صنعتی قزوین قرار دارد
ری وضعيت شان به اداره صنایع و معادن و استانداری مراجعه بخش خصوصی است و کارگران بيکارشده برای پيگي

  .می کنند

  کوک تم

در بحران به سر می برد و کارگرانش در معرض اخراج و تعطيل شدن . کارخانه در شھر صنعتی قزوین قرار دارد
   .این کارخانه نيز به بخش خصوصی تعلق دارد. کارخانه قرار دارند

  قزوینگروھی از کارگران شھر صنعتی 

  1390 تير 16

  

   درصد گران شد12سيمان از امروز 

به گزارش خبرگزاری مھر، يدهللا صادقی با اعالم :  تير آمده است 16در تاریخ  مھردولتی خبرگزاری به نوشته 
بخش بيشتری :  درصد، اظھارداشت4جديدترين تصميمات تنظيم بازاری با اشاره به کاھش تعرفه واردات شکر به 

مصرفی شکر از طريق واردات تامين می شود، ضمن اينکه قيمت شکر در بازارھای جھانی افزايش يافته از نياز 
  .است و در بازار ايران ھم تاثيرگذر خواھد بود

برھمين اساس، دولت به منظور تعادل قيمت شکر در داخل مصوب کرد که تعرفه واردات شکر تا ابتدای : وی گفت
  . کاھش يابد درصد4 به 20 از 90مھرماه 

با توجه به اصالح قيمت حاملھای انرژی و تاثير آن بر ھزينه تمام شده توليد ، بررسی : صادقی در ادامه تصريح کرد
  .تاثير قيمت حاملھای انرژی در قيمت تمام شده سيمان در دستور کار قرار گرفت

 تا 12 افزايش قيمت سيمان به ميزان برھمين اساس،: مديرکل تامين و توزيع کاالی وزارت بازرگانی اعالم کرد
  . درصد تاييد و ابالغ شده است13.5

معاونت بازرگانی داخلی وزارت بازرگانی اين مجوز را به عنوان مسئول کميته سيمان صادر کرده، : وی تصريح کرد
 دريافت ضمن اينکه واحدھای توليدی از ديروز چھارشنبه مجوز افزايش قيمت را براساس درصدھای اعالم شده

  .کردند
تا .  تومان افزايش دادند800توليد کنندگان از امروز پنجشنبه قيمت ھر تن سيمان فله و پاکتی را شش ھزار و 

 تومان رسيد، ھمچنين 800 ھزار و 56 ھزار تومان بود که به 50پيش از اين قيمت ھر تن سيمان فله در بازار حدود 
   . تومان بالغ شده است300 ھزار و 63 تومان بود که به 500 و  ھزار56قيمت ھر تن سيمان پاکتی تاکنون 
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 تصميم ھيئت مدیره سندیكای نيشكر ھفت تپه ستودنی است
  

ھر روز شاھد گسترش خط فقر . در شرایطی كه كارگران در وضعيت بسيار اسفناك وغير انسانی به سر ميبرند
ن فشار اقتصادی ایجاد فضای پليسی بر كارخانه ھا و عالوه بر ای. مطلق بر زندگی مردم به ویژه كارگران ھستيم

مراكز توليدی اتحاد كارگران امر حياتی مان به شمار ميرود بخصوص تشكل كارگری كه قرار است ساماندھی 
  .مطالبات كارگاران را به عھده داشته باشد

 اینكه راه ھرگونه شائبه را تصميم اخير سندیكای نيشكر ھفت تپه مبنی بر تصميم جمعی در آن سندیكا عالوه بر
  .در باره آن تشكل بست تجربه عملی را نيز برای رھبری شورایی به روی خود باز گذاشت

ما این تغيير وتحول را در جھت دستيابی به كسب موفقيت طبقاتی ميدانيم و آن را برای سندیكای نيشكر ھفت 
 .تپه گامی بلند در عرصه مبارزات شان ميدانيم

ری ایجاد تشكل ھای كارگریكميته پيگي  

www.comitehpeygiri.com 
gmail:komite.peygir 

  

 سندیکای ھفت تپه و رویکرد کار جمعی
  

ھفته گذشته ھيأت مدیره سندیکای کارگران نيشکر ھفت تپه با انتشار اطالعيه ای خبر برگزاری نشست خود را 
 موضوع ھای مختلفی از جمله وضعيت سندیکا و بر اساس این خبر، اعضای ھيأت مدیره،. به اطالع عموم رساند

اطالعيه این تشکل کارگری ادامه داده که یکی دیگر از . بازگشت به کار اعضای اخراجی را مورد بررسی قرار دادند
در جريان مباحث مربوط به انتخابات پيشنھادی مبنی بر تغيير رويکرد ھيأت " مباحث، انتخابات ھيأت مدیره بوده که 

و اين پيشنھاد به اتفاق آرا به . "  جايگزين کردن کار جمعی به جای انتخاب رئيس ھيأت مديره طرح شدمديره و
  .تصويب ھيأت مديره سنديکای ھفت تپه می رسد

سندیکای کارگران نيشکر ھفت تپه، از جمله تشکل ھای مستقل کارگری است که در سال ھای اخير، علی 
ه ضمن تالش برای دفاع و پيگيری مطالبات کارگران مجتمع ھفت تپه، در رغم مشکالت و موانع مختلف، توانست

بی تردید . کنار تشکل ھای موجود جنبش کارگری قرار گرفته و از خواسته ھای دیگر کارگران ایران حمایت کند
 تصميم جایگزین کردن کار جمعی به جای انتخاب رئيس ھيأت مديره و تصویب آن به اتفاق آرا، تشخيصی درست

امری که ھمان طوری که در . بوده و به تقویت ھر چه بيشتر روحيه کار جمعی در تشکل ھای کارگری می انجامد
به ھيآت مديره سنديکا امکان می دھد که با وحدت و ھمدلی بيشتری به امور " اطالعيه این تشکل آمده 

عضاء ھيأت مديره فراھم نمايدپرداخته و امکان مشارکت و مسئوليت پذيری را به طور يکسان برای کليه ا . "  
ما اعضای کميته ھماھنگی برای کمک به ایجاد تشکل ھای کارگری، تصویب این پيشنھاد مثبت را از سوی ھيأت 

مديره سندیکای نيشکر ھفت تپه را به تمامی اعضای این تشکل تبریک گفته و آرزوی موفقيت ھای ھر چه 
 کميته ھماھنگی که ھمواره از شکل گيری و ایجاد ھر گونه تشکل .بيشتر را برای این دوستان کارگر داریم

مستقل کارگری و به خصوص سندیکای نيشکر ھفت تپه، حمایت کرده، بر این باور است که این اقدام، گامی 
رویکردی که با انتقال و . موثر در راستای تقویت اراده کار جمعی و رویکرد شورایی در جنبش کارگری می باشد

آن به بدنه تشکل ھای کارگری، ضامن دخالت گری ھر چه وسيع تر کارگران در تصميم گيری ھا و حضور گسترش 
 .و شرکت فعاالنه در سرنوشت خود آنھاست

١٣٩٠ تير ١٧ -کميته ھماھنگی برای کمک به ایجاد تشکل ھای کارگری   
  

  ھا را افزايش داده است بحران اقتصادی تعداد خودکشي

نشريه پزشکی النست، چاپ بريتانيا، نتيجه تحقيقاتی را منتشر : تير آمده است 17در  بى بى سىدر سایت 
 ميالدي، موارد خودکشی در کشورھای 2008کرده که نشان می دھد از زمان آغاز بحران اقتصادی در سال 

  .اروپايی به طرز قابل توجھی افزايش يافته است
خصوص در کشورھای اروپايی که بيشترين آسيب مالی را اين تحقيقات نشان می دھد که موارد خودکشی به 

 درصد و 18، تعداد خودکشی ھا در يونان 2008ديده اند افزايش بيشتری داشته و به عنوان مثال، نسبت به سال 
  . در صد بيشتر بوده است13در ايرلند 

، امکان آن را نداشته اند مسئوالن اين تحقيقات در عين حال گفته اند که به دليل کافی نبودن جمعيت آماري
   .تخمين بزنند چه تعدادی از خودکشی ھا با بحران اقتصادی مرتبط بوده است
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درتيرماه امسال صورت گرفت؛ بيش از60 درصد قراردادھاي آتي بورس کاال در 

 اختيار10 کارگزار
  

 
صد قراردادھاي آتي بورس  در60بيش از:  آمده است 90 تير 17 در به گزارش خبرنگار گروه سرمایه صنعت نيوز

 . انجام دادند90 شرکت کارگزاري در تيرماه سال10کاالي ايران را
شرکت بورس کاالي ايران رتبه بندي کارگزاران قراردادھاي آتي در ماه گذشته را اعالم کرد که کارگزاري مفيد با 

 . درصد ھمچنان درصدر اين فھرست جاي دارد9.79
 5.69 درصد و رضوي با 6.17 درصد، بانک کشاورزي با 6.58 درصد، آگاه با 8.09 با ھاي کارگزاري نھايت نگر شرکت

 .اند  ايستاده90درصد درمکان ھاي دوم تا پنجم بيشترين تعداد عقد قراردادھاي آتي بورس کاال در تيرماه سال
 در رتبه ھاي ششم تا كارگزاري بانک ملي ايران، آبان، پارس ايده بنيان، تامين سرمايه نوين و سھام آشنا نيز

 .دھم اين فھرست قرار دارند
اند که   شرکت کارگزاري مجوز فعاليت قراردادھاي آتي بورس کاالي ايران را دريافت کرده45بر اساس اين گزارش، 

  .در ماه گذشته آرمون ھيچ معامله اي را در اين بازار انجام نداد

   درصد واحدھای توليدی شھرک صنعتی اروميه٧٠تعطيلی 

 درصد از ٧٠ يک عضو اتاق بازرگانی اروميه از تعطيلی :  تير آمده است 17 دولتی مھردر تاریخ خبرگزاریدر سایت 
  . واحد توليدی موجود در شھرک صنعتی فاز دو اين شھرستان خبر داد٢٣٠

ن آذربايجان به گزارش مھر، مھرداد سعادت پيش از ظھر سه شنبه در جريان بازديد رئيس سازمان صنايع و معاد
  غربی از واحد صنعتی مارال صنعت جاويد اروميه با اشاره به اينکه آمار قبل از اجرای قانون ھدفمند سازی يارانه

شود به  متاسفانه حمايتھای مناسبی از واحدھای صنعتی استان انجام نمي: "ھا استخراج شده، ادامه داد
  ". و صنعتی فاز دو شھرک صنعتی اروميه تعطيل است واحد توليدی٢٣٠ درصد از ٧٠طوری که در حال حاضر 

رفت اين واحدھا از مشکالت موجود  وی با بيان اينکه مسئوالن آذربايجان غربی بايد راھکار مناسبی در زمينه برون 
اين در حالی است که متاسفانه نتايج جلسات بررسی مشکالت اين واحدھا : "ارائه و عملياتی کنند، بيان داشت

  ".مديريت ارشد استان ارائه می شود، مشکالت موجود رد بخشھای صنعتی را رفع نمی کندکه به 
اين عضو ھيئت علمی اتاق بازرگانی و صنايع و معادن اروميه با اشاره به اينکه واحدھای صنعتی با کمبود سرمايه 

ات و دارايی گريبانگير واحدھای ھمچنين بوروکراسی اداری در اداره امور مالي: "در گردش مواجه ھستند، ادامه داد
  ".صنعتی است

وی مشکل مديريتي، کمبود تسھيالت، مشکالتی در زمينه کسب مجوز استاندارد و گمرک را از ديگر مشکالت 
در شرايط بحرانی حاضر اگر واحدھا به فکر صادرات نباشند محکوم به فنا : "واحدھای صنعتی برشمرد و افزود

   ".ھستند
  

 عمده فروشی لباس در 70پلمب :شھروندان توسط نيروی انتظامیسلب امنيت از 
  !يک خيابان

 :  تير امده است 18در تاریخ  دادنادر سایت 
  درتھران نامتعارف ھاي لباس آوري وجمع پليس

 واردكننده و توليدكننده عمده 70ماموران پليس تھران در ادامه اجراى طرح تشديد امنيت اخالقى روز پنجشنبه 
  .اى نامتعارف، مبتذل و مستھجن را در خيابان جمھورى پلمپ كردندلباسھ
ھاى مبتذل و مستھجن در عمليات روز   عمده فروشى لباس70فرمانده انتظامى تھران بزرگ از پلمپ : دادنا

  .پنجشنبه پليس پايتخت خبر داد
ش است تا با ريشه بدپوششى به وگو با ايسنا، با اشاره به اينكه پليس در تال نيا در گفت سردار حسين ساجدي

ماموران پليس تھران در ادامه اجراى طرح تشديد امنيت اخالقى روز پنجشنبه : صورت گسترده برخورد كند گفت
  . واردكننده و توليدكننده عمده لباسھاى نامتعارف، مبتذل و مستھجن را در خيابان جمھورى پلمپ كردند70

از اين مراكز : كردند افزود ھايى با تصاوير مستھجن مي ا اقدام به فروش لباسھ وى با اشاره به اينكه اين فروشگاه
  .ھاى قاچاق زنانه و مردانه با عالئم خاص و مستھجن كشف و ضبط شده است تعداد بسيار زيادى لباس

ر پايتخت فرمانده انتظامى تھران بزرگ با اشاره به اينكه بازديد پليس از صنوف توليدكننده و واردكننده لباس د
ھاى نامتعارف اقدام كنند توسط  ھايى كه نسبت به عرضه لباس قطعا فروشگاه: ھمچنان ادامه دارد به ايسنا گفت

  .شوند پليس مورد برخورد قرار گرفته و به مراجع قضايى معرفى مي
اردكنندگان و در اين طرح از و: اى دارد گفت وى با تاكيد بر اين كه طرح تشديد امنيت اخالقى ابعاد گسترده

ھاى نامتعارف و ھمچنين مزاحمين نواميس مورد برخورد قرار  كنندگان از لباس توليدكنندگان گرفته تا استفاده
  .گيرند مي

فرمانده انتظامى تھران بزرگ در عين حال از تمامى شھروندان تھرانى خواست تا درصورت مشاھده 
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 به اطالع 110كنند مراتب را از طريق تلفن   اقدام ميھاى نامتعارف ھايى كه نسبت به عرضه لباس فروشگاه
   .پليس تھران برسانند

  
 90 سال-  شورای برگزاری روز جھانی كارگر ٣بيانيه شماره 

 
  ١٣٩٠ تيرماه ١٨شنبه 

 یازده اردیبھشت، روز -  ٩٠سال گسترش ستيز طبقاتی به جای جھاد اقتصادی در حدود دو ماه از اول ماه سال  
، طی دو بيانيه به تشریح و اعالم ٩٠شورای برگزاری مراسم روز جھانی كارگر سال . می گذرد- جھانی كارگر 

در این دو بيانيه ضمن تشریح وضعيت جاری و معيشتی طبقه ی .مواضع رادیكال جنبش كارگری ایران پرداخت
  . مطالبه ی اساسی كارگران نيز اعالم شد٨كارگر ایران 

از اصالح (شروان كارگری برای در نغلتيدن به مواضع جناح ھای مختلف داخلی ما ضمن ھشدار به كارگران و پي
و نيز جناح ھای مختلف سرمایه داری خارجی و دولت ھای ) طلب در انواع آن گرفته تا اصول گرا و با اقسامش

می ، تما...)اعم از آمریكا و چين و روسيه و آلمان و فرانسه و انگليس و (سرمایه داری ایران و جھان
كارگران،پيشروان كارگری و نھاد ھا و تشكل ھایشان را دعوت به دخالت حداكثری برای پيشبردن منافع و 

  .مطالبات و مواضع طبقه ی كارگر کردیم
شورای برگزاری، در راس ھمه ی موارد، صریحا سازمانيابی طبقاتی و تشكل یابی توده ای،طبقاتی،خودساخته و 

انه راه اساسی و بنيادین و رادیكال جنبش كارگری برای كسب منافع آنی و دراز مستقل كارگری را به مثابه یگ
اجتماعی و -  سياسی- از منظر ما تمامی خواسته ھای اقتصادی .مدت طبقاتی مورد تاكيد قرار داده و ميدھد

تقویت دموكراتيك طبقه ی كارگر تنھا با تقویت توازن قوای طبقاتی به نفع جنبش كارگری و آن ھم از طریق 
افزاینده ی سازمانيابی و تشكل یابی طبقاتی قابل دستيابی و تثبيت است و در غير اینصورت حركات صرفا 
آكسيونی و یا ھر گونه رویكرد اتحادگرایانه درھمراھی با منافع ھر كدام از جناح ھای سرمایه و یا نيروھا و آحاد 

ك برای طبقه ی كارگر نيز ایجاد كند، ھمه و ھمه طبقه ی فرادست بدین توجيه كه ممكن است فضایی دموكراتي
تنھا بھره برداری سرمایه داری جایگزین ِ سيستم كنونی را برای دستيابی به قدرت سياسی تقویت خواھد 

فضای دموكراتيكی كه با توازن قوای طبقاتی كارگران و به شكل سازمانيافته ایجاد نشود،ضمن اینكه طبقه ی .كرد
كرسی نشاندنش مورد سو استفاده قرار داده، اولين قربانی اش نيز ھمين كارگران خواھند كارگر را برای به 

بود؛نتيجتا كارگران و تشكل ھا و نھاد ھا و سازمان ھایی كه امر مبارزه ی طبقاتی را تا سر حد استيالی 
ایان دادن به استثمار سياسی طبقه ی كارگر و در انكشاف این وضعيت، الغای نظام طبقاتی و لغو كار مزدوری و پ

انسان بر انسان را مد نظر و در افق مبارزه ی خود قرار داده اند باید ضمن دقت به خطری كه در باال ھشدار داده 
شده با رویكرد ِ تقویت سازمانيابی و تشكل یابی طبقاتی با دخالت در اوضاع جاری، ھر چه بيشتر در تاثير گذاری 

  فع طبقه ی كارگر بکوشندو رادیكاليزه كردن شرایط به ن
بيانيه ھای شماره یك و دو این شورا ضمن اینكه، تایيد ھا و تاكيد ھا و حمایت ھای بسياری را در ميان كارگران و 

  .مبارزان و تشكل ھا و نھاد ھا و سازمان ھای مختلف برانگيخت با برخی نقد ھا نيز مواجه شد
شد؛بخشی از  ) ٨ و ٦بندھای ( گانه ٨اتی در دو بند مطالبات دسته ای از نقد ھا ی منطقی و صحيح باعث تغيير

البته كه ما پيشترتصریح كرده بودیم .نقد ھا متوجه فراخوان ھای ما و یا درخواست تغييراتی در زمان و مكان بود
دقيقه اعتصاب موقت سراسری به شيوه ای دو طرفه  ۵ زمان و مكان فراخوان به مراسم و ھمچنين درخواست

 تحليل ما از اوضاع و نيز، ھم بر اساس پيشنھادات و پيام ھایی بود كه از سوی فعالين و كارگران در ھم از
لحن و گفتار و موضع گيری " سياسی بودن"سراسر كشوربه شورا واصل شده بود؛ پاره ای از نقد ھا ناظر بر 
سوال .وب شده و در مراسم ھا شركت نكنندبيانيه ھا و اعالم نگرانی از این بود كه مبادا به این دليل كارگران مرع
از جمله قطعنامه ی مشترك چند تشكل و نيز (ما این است كه در ميان این ھمه بيانيه و اظھار نظر و قطعنامه ھا 

آیا ھيچ نوشته و اعالم موضعی ) قطعنامه ھای چند گروه و تشكل كارگری در جنوب و غرب و دیگر جاھای ایران
اعالم شده توسط رھبر " جھاد اقتصادی"س نيز نباید مثال و از جمله به ماھيت ضد كارگری نمی بایست و از این پ

مورد تاكيد كشورھای دیگر بپردازد؟ ما این امر را وظيفه ی خود ميدانيم و سكوت در " ریاضت اقتصادی" ایران و یا 
 ميدانيم كه برای پيشروان و فعالين این باره را سكوت در برابر وظيفه ی تاریخی و طبقاتی خود ميدانيم؛ما وظيفه

و عموم كارگران و تشكل ھای موجود به افشای تمامی جناح ھای سرمایه و پشتك وارو زدن ھایشان برای جلب 
اعتماد كارگران بپردازیم؛ما وظيفه ی خود ميدانسته و ميدانيم كه كارگران و فعالين و پيشروان را دعوت به دخالت 

زه ی طبقاتی كنيم و بيش از پيش و موكدا اعالم كنيم ھر گونه درخواست برای كسب حداكثری در عرصه ی مبار
منافع روزمره و بھبود وضعيت معيشتی و نيز ھرگونه گشایش در فضای سياسی و اجتماعی و دموكراتيك و 

ی تنفس ھرگونه فضای نسبتا آزاد تر برای ایجاد تشكل ھا و سازمان ھای كارگری ضمن اینكه در حكم ھوایی برا
طبقه ی كارگر است اما و حكما و قطعا و لزومن باید از خالل قوای طبقاتی ھر دم بيشتر و افزون یابنده ی 

  .متشكل و سازمانيافته ی كارگران حاصل شود
باری، در این ميانه ی ھيابانگ و تسلط صداھای جورواجور كه منافع سرمایه داری را بازگو و تبليغ ميكنند و شبانه 

 با نام منافع كارگران به خورد جامعه ميدھند،در شرایطی كه برخی از تشكل ھا و نھاد ھا یا به دليل روز حتا
مواضع راست،رفرميستی و آشتی طلبانه با سرمایه داری و یا برخی از تشكل ھا و نھاد ھا ی علنی به جھت 

ھای ضد كارگری در عدم امكان برای بيان صریح مواضع خود و عدم امكان برای افشای صریح سياست 
ایران،نميتوانند مواضعی رادیكال و صریح و با ذكر نام افراد و جناح ھا و تيتر سياست ھا اتخاذ كنند چرا ما نباید به 
بيانی صریح،كارگری و مطابق با اوضاع ھمين روزھا اما بازتاب دھنده ی توامان ِ منافع آنی و دراز مدت طبقه ی 

ادقانه اعالم كرده ایم كه مواضع اعالم شده از سوی ما نه تنھا مواضع تمام كارگران ما صریحا و ص! كارگر باشيم ؟
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ایران نيست بلكه حتا لزومن مواضع تمامی فعالين و تشكل ھای موجود نيز نمی باشد اما این مواضع، درست با 
ی است و كمتر و یا ھمين محتوی و لحن، منطبق بر ضرورتی تاریخی در تبيين باید ھا و نباید ھای جنبش كارگر

بيشتر از این لحن و مواضع و یا سكوت در اعالم آنھا بر اساس تحليلی كه ما از شرایط جاری داریم خطایی است 
  !زمان قاضی خوبی خواھد بود. نابخشودنی

مراسم ھای اول ماه مه امسال از حيث پراكندگی و گستردگی قابل قياس با ھيچ كدام از سال ھای گذشته 
افزایش چشمگير مشاركت كارگران در جاھای مختلف در برگزاری مراسم ھایی به انحا گوناگون، .نبوده است

نشان از دخالتگری بيشتر كارگران برای تغيير اوضاع جاری دارد؛كارگران كه از اوضاع شكننده ی معيشتی به تنگ 
 به مثابه روزی ممكن برای تعطيل آمده اند در مراسم اول ماه مه امسال نه به سياق سال ھا ی پيش و اكثرا تنھا

  .بودن،بلكه به عنوان یك فرصت اعتراض، دست به اعتراض و تجمع و یا اقدامات متناسب با محيط ھای خود زدند
طبعا نقش شورای برگزاری در تبليغ لزوم اعتراض در روز جھانی كارگر و نيز اعالم سرخط ھای رادیكال در جنبش 

اعتراض ھای گسترده قابل تاكيد و بررسی است، اما ما خود را آفریننده و واضع این كارگری در به ثمر رسيدن این 
اعتراضات نميدانيم، بلكه شرایط عينی و وضعيت معيشتی كارگران را ریشه ی این حجم از اعتراضات ميدانيم و 

 از آنان برای اعتراض نقش خود را به عنوان یك نھاد غير علنی در ترویج و تاكيد بر خواسته ھای كارگران و دعوت
ما بيش از ھر چيز و به جای ارائه . را، نقش ھر سازمان، نھاد و یا تشكل پيشرو با سبك كار اینچنينی ميدانيم

 ،الزم ميدانيم در شرایط ٩٠بيالن كاری و بررسی نقش خود در عملی شدن اعتراضات در روز جھانی كارگر سال 
 دست زدن به اعتراضات بيشتر و بيشتر، از فرصت محدود این بيانيه حساس كنونی و آمادگی طبقه ی كارگر برای

استفاده كنيم و پيشروان طبقه ی كارگر را به دخالت ھر چه بيشتر برای تقویت سازمانيابی طبقاتی كارگران بر 
  .اساس و در زمينه ی عينی مسائل جاری كارگران دعوت کنيم

ر خالل این دو ماه منتشر شده است كه بازگو كننده ی گستردگی گزارشات ِ مختلف، اخبار و تصاویر گوناگونی د
بيشتر اعتراضات مستقل کارگری در روز جھانی كارگر امسال در ميان اقشار متنوع تری از كارگران بوده 
است؛گستردگی مراسم ھا و نياز به تحليل دقيق از وضعيت جاری علت اصلی در تاخير ما برای انتشار بيانيه ی 

 است؛اگر چه ھر روز با گذشت زمان دوستانی از مراسم ھا یا اقداماتی در شھرھایی ،اخباری برای سوم بوده
این شورا ارسال ميکنند که تا کنون ھيچ گزارش مکتوبی در آنمورد منتشر نشده است و مرور زمان، ابعاد تازه تری 

به گزارش موارد ارسالی تا کنون خواھيم از مراسم و اعتراضات در روز جھانی کارگر را نشان خواھد داد، اما ما 
و سپس تحليلی نيز .ما تنھا در ذیل به بيان اشاره وار برخی از این اقدامات و مراسم ھای كارگران ميكنيم.پرداخت

در شھر تھران و در سال ھای اخير و مشخصن بعد از اعتراض ھای پس از . از اوضاع جاری ارائه خواھيم داد
 خرداد ٢٢ اعتراض ھای خيابانی كمتروكمتر شد و نھایتا در ٩٠ و سپس ٨٩ ترتيب در سال  و به٨٨انتخابات سال 

 اردیبھشت و به مناسبت روز جھانی كارگر نيز ھمين ١١ به كمترین مقدار خود رسيد و به ھمين نسبت در روز ٩٠
  .وضعيت مشاھده شد

حضور خيابانی كارگران و بخش ھایی از اگر چه بر اساس اوضاع عمومی اجتماعی، تحليل شورای برگزاری برای 
مردم به مناسبت روز جھانی كارگر در تھران و با توجه به شرایط سركوب و وضعيت امنيتی، ھمين وضعيت را 
پيش بينی ميكرد اما ما در پاسخ به درخواست ھا و پيشنھادات واصله از سوی فعالين و چند جریان كارگری در 

اگرچه ما بيشترین .  زمان و مكان در سایر شھرھا اعالم تجمع خيابانی كردیمتھران و نيز ھمگام با فراخوان
 درسایر ٩٠در روز جھانی کارگر سال .  دقيقه اعتصاب موقت در محيط ھای كار ميدانستيم5ضرورت را در انجام 

ل صورت شھرھا روز جھانی كارگر ھمراه با اعتراضات متنوع تر و با پراكندگی بيشتری نسبت به سال ھای قب
  .گرفت

اجتماعی این شھر، مراسم روز جھانی كارگر - در شھر سنندج با توجه به پيش زمينه ی تاریخی و بستر سياسی
به شكلی با شكوه تر از ھر سال برگزار شد و گزارش و شرح این مراسم پيشتر و مكرر به اطالع عموم رسانيده 

  :ورا واصل شده ،حاكی از آن است کهشده است؛ تنھا بخشی از گزارشات مراسم ھا كه به این ش
در چند كارخانه در استان فارس كارگران با انتشار كاغذ ھای كوچكی فراخوان سراسری این شورا را منتشر كرده 

دقيقه ای و گفتگو درباره ی مشكالتشان و راه ھای برون رفت از آن  ۵ اند و راس ساعت مقرر دست به اعتصاب
ی كارگرانی كه گزارش ارسال كرده اند و خواستار شده اند كه نام محل كارشان مطابق خواسته (پرداخته اند 

  .(اعالم نشود در این گزارش فشرده، نام كارخانجات ذكر نمی شود
در استان خراسان و در چند كارخانه و مجتمع توليدی و از جمله چند كارخانه ی سيمان و یك كارخانه ی آرد بيانيه 

دقيقه  ۵ ين كارگران منتشر شده است؛ در یك كارخانه در قزوین راس ساعت مقررھای شورای برگزاری در ب
اعتصاب موقت و با احترام به یاد مبارزین كارگری و ھمچنين مراسم ھای در شھرک صنعتی البرز توسط كارگران 

ده اند؛ در برگزار شده است؛ در ماھشھر راس ساعت مقرر كارگران در محلی كه خود تعيين كرده بودند تجمع كر
عصر جمعی از كارگران در مكان تعيين شده توسط خودشان تجمع ميكنند كه نيروھای  ۵ عسلویه در ساعت

سپاه با لباس شخصی به صورت گسترده محل را در محاصره ی خود درآورده اند و با رفت و آمد مكرر خودروھای 
 اصفھان و در صنایع فوالد، در شاھين شھر، در نظامی قصد ایجاد رعب و وحشت در بين كارگران را داشته اند؛ در

كرد به ھمت جمعی از كارگران مراسم ھایی متناسب با شرایط امنيتی به توسط كارگران برگزار شده  شھر
از جمله با با پخش تراکت در (است؛ در شھرھای مھاباد،پاوه، کامياران، اراك ،بندر امام، بانه، دماوند،تبریز

پخش تراکت و برچسب در شھر و چند مراسم (،رامھرمز،ایذه، اندیمشک، رشت، تھران)ھردر مرکز ش(،اھواز)شھر
ھایی در  ،كرج،نقده به توسط كارگران و به ابتكار خودشان مراسم)در داخل و خارج شھر و درجمع ھای کارگری

ھر شيراز تعدادی محيط ھای مختلف از جمله در شھر ھا و یا بيرون شھر و یا در خانه ھا برگزار شده است؛ در ش
از كارگران در مقابل اداره ی كار این شھر تجمع كرده اند كه نيرو ھای امنيتی با لباس شخصی به طور گسترده در 
ميان جمعيت حاضر بوده اند؛در شھره ایی فعالين کارگری و کارگرانی چند دستگير و زندانی شده اند و در برخی 
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ن در مراسم ھا و یا ضرب و شتم و برخورد فيزیکی با آنھا نيز گزارش شھرھا پرتاب گاز اشک آور در ميان حاضری
  .شده است

 مراسم ھا به طور گسترده تری نسبت به سال ھای قبل و به توسط كارگران و با ٩٠به طور عمومی در سال 
قاطی  ابعاد اعتراض در محل ھای كار و در ن٩٠اعتراض به وضعيت كارگران برگزار شده است و مشخصا در سال 

كه پيشتر كارگران كمتر دست به اعتراض ميزده اند در روز جھانی كارگر امسال افزایش عينی داشته است؛ تاكيد 
شورای برگزاری بر این است كه سنت اعتصاب در محل ھای كار باید توسط فعالين و پيشروان در ميان كارگران 

اد كارگران و در بسط و گسترش مدت زمان و بيشتر و بيشتر تشریح گردد تا از خالل این تمرین عملی اتح
یافتگی و برنامه دار بودن اعتصاب ھا روند تشكل یابی و سازمانيابی نيز در ميان كارگران به طور گسترده  سازمان

  .تری بسط و ترویج گردد
ازمان،  ضمن دعوت از كارگران، فعالين كارگری و ھر نھاد، تشكل، س٩٠شورای برگزاری مراسم اول ماه مه سال 

رسانه و گروھی كه در امر مبارزه ی طبقاتی برای خود قائل به ایفای نقش است دعوت ميكند تا با گستردگی و 
ی اعالم شده توسط این شورا   گانه٨عمق بيشتر به تعميق مبارزات كارگران یاری رسانند؛ به زعم ما مطالبات 

 ٨ماھيتن و با استناد به بند ھایی از ھمين مطالبات اھم مواضع و مطالبات طبقه ی كارگر ایران است كه البته 
  .گانه ربط ارگانيك مبارزات جنبش كارگری ایران به مبارزات كارگران دیگر كشور ھا را نيز معين مينماید

ھمانگونه كه در بيانيه ھای یك و دو نيز اعالم كرده ایم برای فعالين و پيشروان طبقه ی كارگر در شرایط جاری 
چه بيشتر سياست ھای اقتصادی دولت سرمایه داری ایران باید در دستور كار قرار گيرد و در مقابل افشای ھر 

را در دستور كار  " ٩٠ستيز طبقاتی در سال" باید امر گسترش و تقویت "  سال جھاد اقتصادی٩٠سال " شعار 
یادآوری کنيم كه ضمن این كه دستاوردھا  -خود قرار داد؛ مایليم بار دیگر این نکته را به پيشروان طبقه ی کارگر باز

و شيوه ھای مبارزات و تشكل ھا و فعاليت ھای علنی باید بيشتر و بيشتر تقویت گردد اما تمامی عرصه ھا و 
اشكال مبارزه نباید به شكل علنی و در دسترس سرمایه داری قرار گيرد و نياز است تا بخشی از كارگران پيشرو 

واما اساسی ترین نکته ی . ه ھای غير علنی به پيشبرد جنبه ھایی از مبارزه بپردازنددر قالب كميته ھا و ھست
مد نظر ما که محوریتی اساسی در مبارزه و ستيز طبقاتی دارد تاکيد بر مبارزه با روند افزایش سازمانيابی و 

ابی به مطالبات و ھرگز و ھيچ گاه این تایيد و تكرار خالی از فایده نيست كه برای دستي:تشکل یابی است
جز تقویت روند تشكل یابی )  گانه ی اعالم شده توسط این شورا 8و از جمله مطالبات (خواسته ای طبقاتی خود 

برای درك علت این تاكيد، . و سازمانيابی طبقاتی وتقویت توازن قوا به نفع كارگران چاره ای دیگر وجود ندارد
 گانه ی این شورا با سایر مطالبات منتشر شده ای 8اضع و مطالبات ھمگان را به مقایسه ی رویكرد مستتر در مو

یی كه برای كسب این یا آن مطالبه به جای تاكيد بر  ھا آنجا. كه برای طبقه ی كارگر تجویز ميشود دعوت ميكنيم
تنھا اعالم كسب آن به شيوه ی سازمانيافته و با توازن قوای طبقاتی به نفع کارگران، خواسته ی مورد نظر تنھا و 

ميشود و پيدا نيست كه آیا سرمایه داری قرار است این خواسته را اعطا كند یا چاره ای جز این نيست كه دست 
كم به حيث عناصر پيشرو طبقه ی كارگر و در مقام تبليغ رویكرد صحيح تر عالوه بر تاكيد بر این مطالبه و خواسته 

ما "الم نمود؟ ميبينيم كه مثال برای لغو قرارداد موقت گفته ميشود ھمزمان یگانه شيوه ی دستيابی بدان را نيز اع
و این رویكرد در اول ماه مه توسط بخشی از فعالين و پيشروان صدور و ترویج " خواھان لغو قرارداد موقت ھستيم

، بلكه عملن ميشود در حالی كه پيشتر از این زمان ، كارگران پتروشيمی ماھشھر و تبریز نه در بعد تبليغ و ترویج
برای لغو قراردادھای موقت از مرحله ی خواستن و آرزو كردن و چشم انتظاری از ترحم سرمایه داران عبور كرده 

اكنون با داشتن مثال پيش گفته به . اند و با اعتصاب و اعمال قدرت طبقاتی قراردادھای موقت را به كنار ميگذارند
 گانه ی شورای برگزاری كه در باره ی لغو قرار داد موقت است دقت ٨ رویكرد نھفته در اولين مطالبه از مطالبات

كنيد؛ درست به ھمين دليل است كه ما تمامی كارگران و فعالين و پيشروان كارگری را به ترویج و تثبيت رویكرد 
ای حذف یارانه ھا،قراردادھای موقت،شرکت ھ.ھای رادیكال ،آنھم در شرایط بسيار حساس كنونی دعوت ميكنيم

پيمانکاری،دستمزد ھای فالکت بار،بيکاری ھای گسترده،کاستن امکانات بيمه ای و درمانی،سرکوب ھرگونه بيان 
و اعتراض و تجمع وسرکوب فعالين و تشکل ھای کارگری،گسترش فقر،فشارھای مضاعف بر زنان،افزایش کودکان 

 دليل حمالت گسترده تر نظام سرمایه به...محيطی و -کار،تخریب و نابودی منابع طبيعی و بحران ھای زیست
ما تالش خواھيم كرد در مقاطع گوناگون در حد توان خود در ارتباط با . داری ھر روز بيش از پيش در افزایش است

موضوعات مختلف مرتبط با مبارزه ی طبقاتی اعالم نظر كنيم زیرا كه برای كارگران، ھر روز باید روز تقویت ستيز 
 تقویت سازمانيابی طبقاتی باشد؛ از منظر ما ھر روز باید برای كارگران جھان روز جھانی كارگر طبقاتی و افزایش و

  .و تقویت و ھمبستگی داخلی و بين المللی طبقه ی كارگر باشد
کارگران و فعاالن کارگری زندانی باید آزاد شوند و ما ھر گونه دستگيری، اخراج و تحت فشار قرار دادن کارگران  -۵ 

یابی به آزادی  ما کارگران برای دست -۵ .کوم نموده و به صورت گسترده برای آزادی آنان مبارزه خواھيم کردرا مح
بيان، آزادی تشکل، تحزب، اعتصاب، آزادی قلم و آزادی تمامی زندانيان سياسی و پایان یافتن احکام ضد انسانی 

  .مان مبارزه خواھيم کرد اعدام ،ھمزمان با دیگر مطالبات
  
  ده باد ھمبستگی بين المللی طبقه ی كارگرزن

  ٩٠ سال -شورای برگزاری مراسم روز جھانی كارگر ایران 
1may1390@gmail.com  

  ١٣٩٠تيرماه  ١٨
  ١٣٩٠ سال - ی کارگران ایران  اھم مواضع و مطالبات ھشت گانه

کاری با اتحاد و  ی پيمانھا ما کارگران برای مقابله با قراردادھای موقت، سفيد امضا و قراردادھای شرکت -١
  .آگاھی و با ایجاد تشکل ھای خود دست به مبارزه خواھيم زد
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ھای  ی خالی کارگران است؛ ما ضمن گسترده کردن اقدام برای نپرداختن قبض ھا ھجوم به سفره حذف یارانه -٢
رح ِ ضد کارگری مبارزه آب، برق، تلفن و گاز از ھر طریق ممکن دیگر و به صورت متحد و متشکل با این اقدام و ط

  .خواھيم کرد
داری   ھزار تومان که چندین برابر زیر خط فقر است و توسط نھاد سرمایه٣٣٠ما اعالم و تعيين حداقل دستمزد  -٣

کنيم؛ در روش  ی سه جانبه گرایی را محکوم می عالی کار تعيين شده و نيز روش ضد کارگری و خائنانه شواری
دار  ی سرمایه که ھمگی از طبقه(و توافق بين نمایندگان کارفرمایان و نماینده دولت سه جانبه گرایی، مذاکره 

گيرد و کارگران در مقابل دو رای سرمایه داری  ی کارگران انجام می از یک سو و ازسوی دیگر نماینده) ھستند
کارگران . شود  حاصل نمیداریم که افزایش دستمزد با خواھش و توافق و مذاکره ما اعالم می. بازنده خواھند بود

ی متشکل و متحد دستمزدھایی متناسب با استاندارھای  باید با اعتراض و نمایش قدرت و اعتصاب و با مبارزه
  .داری تحميل کنند زندگی را به سرمایه

ی کارگر اعم از کارگران صنعتی،  ی تمامی اقشار طبقه یافته پيروزی کارگران جز با اتحاد متشکل و سازمان -٦
ما کارگران در ھر صنف و . ممکن نيست... معلمان، پرستاران، کارگران بخش خدمات، معادن، کارگران کشاورزی و 

رسته ضمن اتحاد با تمامی اقشارھم طبقه ای مان در طبقه ی کارگران ایران و منطقه و حمایت از مطالبات 
پشتيبان مبارزات کارگران در سراسر جھان می کارگران مھاجر در ایران از جمله کارگران افغانی ،خود را متحد و 

  .دانيم
ھای داخلی و  ھا و حاکميت سياسی خود بر عليه تمامی جناح-یابی به مطالبات اقتصادی ما برای دست -٧

داری آمریکا،چين، روسيه،  ھای سرمایه طلب در ایران و اعم از دولت گرا و اصالح داری اعم از اصول خارجی سرمایه
  .تنھا و تنھا با اتکا بر نيروی طبقاتی کارگری خود، مبارزه خواھيم کرد. ..اروپایی و 

برد، ھمچنين   اجتماعی عليه زنان بھره و سود می- سياسی-اقتصادی- داری از تبعيض جنسيتی نظام سرمایه -٨
ض ست؛ ما ضمن محکوم کردن ھرگونه تبعي ھای سرشار برای نظام انگلی سرمایه داری کار کودکان منبع سود

یابی زنان به مطالبات ویژه ی زنان و نيز  جنسيتی عليه زنان ،برای متشکل کردن ھر گونه مبارزه برای دست
  ای فروگذار نخواھيم کرد مطالبات طبقاتی شان و نيز برای تقویت جنبش لغو کار کودک از ھيچ مبارزه

  

  افزايش نرخ تورم و نگرانى مردم از سقوط ارزش پول ملى

خبرگزارى رويترز با انتشار گزارشى از وضعيت خريد و فروش و : تير آمده است 18در تاریخ يران عصر ادر سایت 
افزايش قيمت سكه در ايران ، خريد و نگھدارى سكه را به عنوان راھى براى جلوگيرى از سقوط ارزش پول ملى از 

  . سوى ايرانيان خواند
يت اقتصادى كشور مى نويسد كه قيمت سكه طال با تاثير در اين گزارش با اشاره به نگرانى ھاى مردم از وضع

 ھزار 312پذيرى از افزايش قيمت جھانى طال و وضعيت اقتصادى ايران در سال گذشته جھشى ناگھانى يافته و از 
  . رسيده است1390 ھزار تومان در بھار سال 455 به 1389تومان در سال 

 درصدى قيمت سكه در ايران 40ود درباره داليل افزايش بيش از يك اقتصاد دان ايرانى كه نخواسته نامش فاش ش
يك دليل اين مساله اين است كه به دليل محدود شدن فرصت ھاى سرمايه "  :در يك سال گذشته مى گويد 

گذارى از نظر مردم اين كار به عنوان يك راه مطمئن تر براى سرمايه گذارى است و دليل ديگر افزايش نرخ تورم و 
  ." ى مردم از سقوط ارزش پول ملى استنگران

 ساله بورس به رويترز مى گويد كه به دليل تشديد تحريم ھا و از بين رفتن يا كمتر شدن 39محمد يك كارگزار 
امكان انتقال دارايى ھا به ديگر كشورھا براى سرمايه گذارى ، مردم راه ديگرى به جز خريد سكه براى سرمايه 

  .گذارى ندارند
ما مى توانيم سكه بخريم و در خانه نگه داريم و اين طور احساس مى كنيم كه امنيت دارايى : افزايد وى مى 

  .ھاى نقدى مان بيشتر تضمين مى شود
عموما با افزايش قيمت ، تقاضا براى خريد در بازار كم : يك فروشنده طال در بازار تھران به خبرنگار رويترز مى گويد 

 به نظر ميرسد اوضاع به گونه ديگرى است به طورى كه ھمزمان با افزايش قيمت آن در مى شود اما در مورد طال
  ."بازار، تقاضا براى خريد ھم افزايش پيدا كرد

رويترز در ادامه گزارش خود تفاوت نرخ تورم موجود در ايران و كاھش نرخ سود سپرده ھاى بانكى از سوى دولت را 
ريد طال و سكه به عنوان يك راه براى سرمايه گذارى موجودى ھاى نقدى عامل ديگرى براى افزايش تقاضاى خ

  .كوچك مردم مى داند
اين گزارش مى افزايد كاھش نرخ سود سپرده ھاى بانكى مردم را واداشت تا موجودى نقدى خود را از بانك ھا 

 يابد و با توجه به وضعيت اقتصاد خارج كنند و آن را تبديل به كااليى كنند كه ھمزمان با رشد تورم ارزش آن افزايش
امروز ايران يكى از بھترين و مطمئن ترين اين كاالھا طال و سكه است كه قيمت آن ھمزمان با جھش تورم باال مى 

  .رود
 تومانى قيمت دالر در بازار ايران در ماه ھاى گذشته اشاره مى كند و مى 200اين گزارش در ادامه به افزايش 

 در ماه گذشته رسيده است كه يكى از 1250 تومان در اوايل سال به 1050در بازار تھران از نويسد قيمت دالر 
  . داليل اين امر ھجوم مردم براى خريد ارزھاى خارجى به جاى نگھدارى لایر است

ارى رويترز مى نويسد افزايش قيمت طال و سكه در بازار ايران در سال گذشته حتى بسيارى از ايرانيان را از برگز
  .رسوم سنتى خود بازداشته و آنھا را مجبور كرده رسوم خود را تغيير دھند يا آن را اجرا نكنند

بر اساس اين گزارش ايرانى ھا طبق يك سنت در مراسم ازدواج نزديكان خود و يا براى كادو دادن به نزديكان خود 
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ان را به تغيير رفتار واداشته ، چون سكه مى دھند اما افزايش قيمت سكه در سال گذشته بسيارى از ايراني
  . گرمى را ندارند8 ھزار تومان براى خريد يك سكه طالى 455بسيارى از آنھا توان پرداخت 

 ساله يكى از شھروندان ساكن تھران اشاره مى كند كه نگران تھيه كردن 74رويتزز به سخنان خانم ملوك امينى 
  . سكه طال براى ازدواج نوه كوچكترش است

اين مادر بزرگ ايرانى به رويترز مى گويد به ھمه نوه ھايش در مراسم ازدواجشان سكه طال داده است و حاال 
بايد براى نوه كوچكترش ھم ھمين كار را بكند ، اما افزايش قيمت سكه سبب شده او بر خالف سنت و رسم 

  .دمعمول در خانواده شان ، حتى به پرداخت كادوى نقدى به جاى سكه فكر كن
 
 

 درصدی تعرفه واردات شکر در خدمت سالطين شکر وعليه صنعت 16کاھش 
  داخلی

اين خبر را . تعرفه واردات شکر باز ھم کاھش يافت:  تير آمده است 18در تاریخ  کلمهدر سایت خبری اصالح طلب 
ازار مقرر شده تا بخش مديرکل تامين و توزيع کاالی وزارت بازرگانی اعالم کرده و گفته با تصميم ستاد تنظيم ب

  .بيشتری از نياز مصرفی شکر از طريق واردات تامين شود
ترين دليل کاھش واردات را افزايش قيمت جھانی شکر عنوان کرده و گفته اين افزايش در  اگرچه يدهللا صدقی مھم

ھای اخير حاکی است  ھا از وضعيت توليد شکر در کشور طی سال بازار ايران ھم تاثيرگذار خواھد بود اما بررسي
  .رويه، توليد شکر سال به سال کاھش يافته است که به دليل واردات بي

تپه و کشت و صنعت کارون به دليل عدم پرداخت حقوق و دستمزد  ھنوز ھم صدای اعتراض کارگران نيشکر ھفت
ھا در انبار مانده يا به  ھای اخير، توليدات اين کارخانه رويه شکر طی سال شود که به دليل واردات بي شنيده مي

به دنبال اعتراض . دليل ارزان تمام شدن قيمت واردات، توليد داخل ديگر صرفه اقتصادی برای توليدکننده ندارد
 تصميم به افزايش تعرفه واردات ٨٨ھای توليدکننده شکر، دولت در اواخر سال  توليدکنندگان و ضرر و زيان کارخانه
 ١٠۶ به افزايش سطح زيرکشت چغندرقند به ميزان شش ھزار ھکتار و افزايش گرفت، اگرچه اين تصميم منجر

 ھزار تن شکر داخلی مانع از واردات يک ١٧٨ شد، اما حتی توليد يک ميليون و ٨٩درصدی توليد شکر در سال 
وضعيت با اين وجود ظاھرا امسال ھم .  ھزار تنی شکر که نتيجه آن دامپينگ قيمت داخل بود، نشد٨۵٠ميليون و 

توليد شکر چندان خوب نيست چه آنکه زير کشت چغندر قند به چھار ھزار تن کاھش يافته و با تصميم ستاد 
  .درصد به چھار درصد کاھش يابد٢٠تنظيم بازار از ابتدای مھرماه ھم قرار است تعرفه واردات شکر از 
ابر توليد شده بود، اين بار رکورد بزند و به  بر۵/١به اين ترتيب بايد انتظار داشت واردات شکر که در سال گذشته 

  .سه برابر برسد
 کشور واردکننده شکر است در حالی که در دھه گذشته ميزان ١٠اکنون يکی از  بر اساس اين گزارش، ايران ھم

 ايران از کشورھای برزيل، ھند، چين، تايلند و پاکستان شکر. پنجم توليد داخل بوده است واردات اين محصول يک
در سال .گيرد شکر صورت مي» ھای سلطان«بخش اعظمی از اين واردات توسط بخش خصوصی و . کند وارد مي
 تن آن شکر تصفيه ٨٩۶ ھزار و ۶٢٨ تن شکر بوده که از اين واردات ١١۴ ھزار و ٧٠٧ ميزان واردات شکر ١٣٨۴

  .ران استترين صادرکننده شکر به اي در حال حاضر برزيل عمده. بوده است) خام(نشده 
يعنی پنج کشور مذکور . پس از برزيل کشور استراليا، امارات متحده عربي، آفريقای جنوبی و انگلستان قرار دارند

. اند  درصد از وزن کل شکر وارداتی به کشور را به خود اختصاص داده٧/٩٩ درصد از ارزش و حدود ٧/٩٩حدود 
ھای  کننده مواد اوليه اين محصول سياست  و کشاورزان توليداگرچه ايران برای حمايت از صنايع توليدکننده شکر

ھای قبل اتخاذ کرد، اما متاسفانه، طی ساليان متمادی به دليل عواملی چون وجود  حمايتی گوناگونی طی سال
گذاری کافی بخش خصوصي، عدم رقابت و کاھش انگيزه در  انحصار درازمدت در صنعت قند و شکر، عدم سرمايه

که موجب اتخاذ (ھای کشاورزي، بازرگانی و صنايع  ري، وجود متوليان فراوان و عدم ھماھنگی بخشرشد و نوآو
ھای حمايتی  ، مديريت بھينه در اين صنعت صورت نپذيرفته و در حال حاضر حذف يارانه)تصميمات ضد و نقيض شد

  .کند ھم عامل ديگری است که اين صنعت را تھديد مي
 

   روزنامه اعتماد: منبع
  

تير روز اعتراض به گرانی، تورم و دیکتاتوری18  
 

  کميته ھای کارگران سوسياليست داخل کشور
در این روزجنبش عظيم دانشجویی که به سرعت . در راه است78جنبش دانشجویی در سال   سالگرد  تير،18 

ند حکومت به جنبشی مردمی تبدیل گردید و فضای سکوت را پس از سال ھای طوالنی سرکوب شکست ، ھر چ
جمھوری اسالمی مثل ھميشه به سرکوب جنبش دانشجویان و مردم پرداخت اما این حرکت تاثير خود را بجا 

  .گذاشته و ھر سال به این مناسبت آکسيون ھایی برگزار می گردد
 تير نزدیک می شویم که از یکسو جنبش گسترده ای که در دو سال گذشته درميدان 18امسال در شرایطی به 

زه وجود داشته و از سوی دیگر تورم و گرانی سرسام آور، کارگران و مردم را در موقعيت بحرانی قرار داده مبار
در چنين اوضاع و احوالی جنبش کارگری،جنبش مردمی و جنبش دانشجویی با مطالبات آزادیخواھانه و . است

گرانی، تورم و بيکارسازی . بردارندھمسو ھستند و در نبردی مشترک می توانند به پيش گام    مطالبات اقتصادی
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ابعاد فاجعه   به شکل گسترده ای کارگران و اکثریت مردم را تحت فشار مضاعف قرار داده و ھر دم  ھای وسيع
  .بيشتر می گردد

با اجرایی شدن طرح ھدفمند کردن یارانه ھا قدرت خرید مردم کاھش یافته و اکثریت جامعه در سراشيب فقر در 
و مقاومت می توانند سرنوشت سياه موجود را تغيير   کارگران و زحمتکشان تنھا با مبارزه. باشندحال سقوط می 

  دھند
 تير و بسياری دیگر از مناسبت ھا،یک پایه اصلی مبارزات دمکراتيک و آزادیخواھانه 18جنبش دانشجویی که در 

ان مبارزه برای مطالبات اقتصادی نيز تبدیل بوده، در اتحاد با جنبش کارگری و مردمی می تواند به یکی از پرچمدار
بحران اقتصادی و استبداد موجود از یکدیگر جدا نبوده و در جامعه ما این دو پدیده ھمچون دو لبه قيچی . گردد

گلوی ما را می درند و لذا تنھا با اتحاد و ھمبستگی جنبش ھای موجود در جامعه، در ھر دو زمينه، می توان به 
  .ته و با شرایط موجود مبارزه نمایيمجلو گام برداش

تير می تواند نقطه پيوند جنبش ھای موجود باشد و در راستای تداوم مبارزات موجود ھمبستگی و اتحاد ما را  18 
در این روز ما کارگران سوسياليست در صورت حضور توده ھا درخيابان ،ھمراه با آنھا فریاد اعتراض . بيشتر نماید

  .رایط وخيم اقتصادی و استبداد موجود اعالم خواھيم نمودخود را نسبت به ش
سکوت، سياستی واپسگرایانه و در راستای خاموش نمودن جنبش است؛ نه تنھا جنبش   تاکتيک راھپيمایی

نباید به سمت سياست ھای انفعالی سوق یابد،بلکه ضروری است ھر چه بيشتر از تاکتيکھای پيشرو و انقالبی 
 جنبشی موفق و پيروز خواھد شد که در ھر مرحله مبارزه خود را ارتقاء دھد و مبارزه را تنھا. تبعيت نماید

گسترش داده و بر کيفيت آن بيفزاید؛ محدود نمودن جنبش با سياست ھایی مثل راھپيمایی سکوت و از این 
د قبيل تنھا باعث افت جنبش و سرخوردگی مردم می گردد، جنبشی که طی دو سال مطالبات وسيع ض

  .حکومتی مطرح نموده را نباید به سکوت دعوت نمود
  !کارگران،دانشجویان و مردم آزادیخواه

 18تنھا با شرکت فعال و گسترده در مناسبت ھا و فرصت ھای مناسب می توان جنبش را زنده نگاه داشت و 
ه ھا بلکه می توان در در این روز نه فقط در سطح دانشگا. فرصت دیگر برای مبارزه با استبداد حاکم است  تير

                .وسيعی انجام داد  خيابان ھا نيز اعتراضات
  90 تير 11 -کميته ھای کارگران سوسياليست داخل کشور

  : آدرس ھای اینترنتی ما
http://komitekargari.co.cc/  

http://kommiteks.blogspot.com/  
http://kargaranesocialist.co.cc/  

  
15Hاخراج، ھم دستمزدھای معوق برای کارگران شرکت مشاوران بھينه سازان کویر! 

 
 ماه است که به تدریج و 4 نفر از کارگران شرکت مشاوران بھينه ساز کویر از آذر ماه تا امروز بيشتر از 30بيش از 

  .خراج شده اندمرحله به مرحله از کار ا
کارفرما با توسل به حربه اخراج مرحله ای و تدریجی کوشيده تا از اعتراض و اعتصاب جمعی کارگران جلوگيری 

 یعنی یواشکی و بی سر و صدا دستمزدھا و دیگر حقوق ابتدایی کارگران را باال بکشد و با ،و به زبان آدميزاد. کند
 ،اما در مقابل این ترفند رزیال نه کارفرما! از شر کارگران خالص شوداخراج از کار و ظاھرا اعالم انحالل شرکت 

کارگران ایستاده اند و با طرح شکایت و مراجعه مکرر به دفتر شرکت واقع در ميدان ونک و دیگر مراکز حکومت 
  .ھستند... اوباش اسالمی مصرانه خواستار دریافت دستمزدھای معوق، بيمه بيکاری، سنوات و

  

  !»شھر جنگ زده«صدور کليه دختران از /ان به بازار فروش کليهورود دختر

 رشد نگران کننده آمار بيماران دياليزی در کشور و  :  تير آمده است 18در تاریخ مھردولتی خبرگزاری به گزارش 
ھھای نياز به پيوند کليه باعث شده که موضوع اھدای کليه از افراد زنده ھمچنان در اولويت برنامه ھای دستگا

زيرا پيوند از بيمار مرگ مغزی آنطور که بايد و شايد نتوانسته سھم زيادی از تعداد زياد . مربوطه قرار بگيرد
  .پيوندھای کليه را به خود اختصاص دھد

 مورد 690 پيوند کليه در کشور انجام شده است که ھزار و 285 تعداد دو ھزار و 89آمارھا نشان می دھد در سال 
  . پيوند ھم از بيماران مرگ مغزی بوده است595 داوطلب و آن از افراد

 ميليون ايرانی به بيماری کليوي، عنوان 15 تا 10دکتر ايرج نجفي، عضو انجمن نفرولوژی با اشاره به ابتالی 
اند داشته که اين افراد از بيماری خود اطالعی ندارند و اين مسئله با توجه به عوارض ناگوار بيماری کليوي، می تو

  .خطرناک باشد
 درصد رسيده 20رشد بيماران کليوی در کشور که به گفته رئيس انجمن خيريه حمايت از بيماران کليوي، به مرز 

متاسفانه بيمارانی که دچار تخريب . است، باعث شده که تعداد بيماران دياليزی و پيوند کليه ھم افزايش يابد
در چنين وضعيتی . واب نمی دھد و می بايست پيوند کليه شوندکليه می شوند، بدن شان ھميشه به دياليز ج
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است که تقاضا برای پيوند کليه باال می رود و از سوی ديگر پيوند از بيمار مرگ مغزی در کشور به اندازه ای 
  .نيست که بتوان به تمامی درخواستھا پاسخ داد

. ی نسبت به فروش کليه خود اقدام کنندھمين مسئله سبب شده که برخی برای تامين ھزينه ھای مادی زندگ
  . ميليون ھم می رسد10بطوريکه شنيده می شود قيمت کليه در بازار غيررسمی فروش کليه به مرز 

 10اين در حالی است که گفته می شود افرادی ھم ھستند که حاضرند برای داشتن کليه سالم، مبالغ بيشتر از 
ان انجمنھای خيريه بيماران کليوي، برخی از ايرانيان خارج از کشور که دچار به گفته يکی از مدير. ميليون را بدھند

 100 تا 50نارسايی کليوی ھستند و می بايست پيوند شوند، حاضرند به متقاضيان فروش کليه مبالغی در حد 
  .ميليون ھم بدھند که البته اين مبلغ را در قالب خريد خانه برای فروشنده کليه پرداخت می کنند

اما اين تنھا يک روی سکه خريد و فروش کليه است بطوريکه در برخی استانھا، به گفته يکی از مديران انجمنھای 
خيريه حمايت از بيماران کليوي، پای دختران جوان به بازار غيررسمی فروش کليه باز شده و اين افراد بنا به داليل 

  .رو پاقرص فروش کليه ھستندگوناگون که فقط مباحث مالی و اقتصادی است، متقاضی پ
: حسين بيگلري، مدير انجمن خيريه حمايت از بيماران کليوی کرمانشاه در گفتگو با خبرنگار مھر اعالم کرد

متاسفانه کرمانشاه ھنوز به عنوان يک شھر جنگ زده شناخته می شود و موقعيتی برای فعاليت اقتصادی 
ه باعث شده که برخی از اين افراد برای تامين ھزينه ھای زندگی ھمين مسئل. جوانان در اين استان وجود ندارد

  .مبادرت به فروش کليه خود بکنند که البته کار درستی نيست
:  ميليون تومان است، افزود6وی با اعالم اينکه بيشترين مبلغی که از راه فروش کليه به متقاضيان می رسد 

کليه خود منصرف شوند اما به دليل نياز به پيوند، ناچاريم که آنھا را البته ما تالش می کنيم که اين افراد از فروش 
  .در ليست فروش کليه قرار دھيم

مسئول بيماران خاص و صعب العالج استان کرمانشاه با اشاره به سن جوان متقاضيان فروش کليه که اغلب بين 
ه می کنند و قصد فروش کليه خود را در اين بين دختران جوانی ھم به ما مراجع:  سال ھستند، گفت30 تا 20

  .دارند
بعضا از متقاضيان برای پيوند کليه در : بيگلری با اشاره به باال بودن تعداد متقاضيان فروش کليه در کرمانشاه، افزود

به نوعی استان کرمانشاه صادر کننده کليه به ساير استانھا محسوب می . استانھای ديگر استفاده می شود
  .شود
انجمن خيريه حمايت از بيماران کليوی کرمانشاه با عنوان اين مطلب که از نظر اھدا کننده در استان ھيچ مدير 

تقاضای ما از بانکھا اين است که بودجه و اعتباری در اختيار انجمن قرار دھند تا بتوان : مشکلی نداريم، ادامه داد
  . ساختبا پرداخت وام به متقاضيان، آنھا را از فروش کليه منصرف

اين افراد با : بيگلری ھمچنين از مسافرت متقاضيان فروش کليه به کالنشھرھا به خصوص تھران خبر داد و گفت
  .سفر به تھران سعی می کنند کليه خود را با قيمت بيشتری بفروشند

ورد پوند کليه نيز  م250 بيمار دياليزی در استان کرمانشاه وجود دارد و تاکنون ھزار و 328به گفته وي، ھم اکنون 
  .در اين استان انجام شده است

 
16Hمرگ یک کارگر در سنندج 

 تيرماه در ميانه ی راه بازگشت از 16ھماھنگی، ميالد عليمرادی روز پنجشنبه بر اساس خبر ارسالی به کميته 
محل کارش در اطراف سنندج به دليل در اختيار نداشتن وسيله ی حمل و نقل مناسب و عدم وجود سرویس ایاب 

در این .و ذھاب در حالی که سوار بر موتور خود بود با فرد دیگری با نام شھاب ملکی تصادف کرد و جان باخت
 .حادثه شھاب ملکی نيز دچار ضایعه ی قطع نخاع گردیده است

 بلوک سازی برادران مالکی بود و به دليل عدم توانایی مالی و نيز در اختيار –ميالد عليمرادی کارگر کارگراه تيرچه 
 و آمد ميکرد نداشتن ھيچ گونه وسيله ی حمل و نقل از سوی کارفرما،به ناچار با موتور شخصی به محل کار رفت

و در روز پنجشنبه در حوالی دوراھی روستای دولت آباد از توابع سنندج با موتور سوار ِدیگری تصادف کرد و جان 
 .باخت

  

  اعتصاب عمومی بازاريان شھر جوانرود در پی قتل يک بازاری

انرود پس از سه روز  در پی قتل يک بازاری خير در شھرستان جو:  تير آمده است 18درتاریخ خبرگزاری ھرانا 
  .خبری بازاريان و کسبه منطقه امروز در اين شھر اعتصاب کردند بي

بنا به اطالع گزارشگران ھرانا، ارگان خبری مجموعه فعاالن حقوق بشر در ايران عبدهللا ويسی يکی از خيرين 
ر راه بازگشت به خانه  بعد از ظھر د٣شھر جوانرود و از کسبه شناخته شده شھر روز چھار شنبه حوالی ساعت 

ھمچنين شب ھمانروز مغازه طالفروشی اين فرد نيز توسط افراد . شود شناس ربوده مي توسط چندين فرد نا
  .شود شناس غارت مي نا

در » کچل آوا«خبری کامل خانواده از سرنوشت وي، روز جمعه جنازه اين شھروند کرد در منطقه  بعد از سه روز بي
  .شود يدا ميحاشيه شھر جوانرود پ

توجھی مسولين انتظامی و امنيتی شھر نسبت به  کسبه و بازاريان شھر جوانرود روز شنبه در پی اعتراض به بي
شناس، در يک اقدام  امنيت جان شھروندان اين شھر و قتل عبدهللا ويسی بعد از سه روز از ربودنش توسط افراد نا

  .اند ھماھنگ شده اقدام به تعطيلی بازار کرده
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  .برند ھای اين شھر امروز تا لحظه مخابره اين خبر در اعتصاب به سر مي بازارچه مرزی اين شھر و بيشتر مغازه
 صبح با شرکت ھزاران تن از شھروندان جوانرود و ٣٠: ٩مراسم تشيع جنازه اين شھروند کرد امروز صبح ساعت 

تشيع کنندکان خواستار رسيدگی فوری به اين . اطراف در مسجد جامع اين شھر به سوی قبرستان برگزار گرديد
  .ھای ذيربط شدند جنايت از سوی دستگاه

  
 اخراج سی و پنچ درصد کارگران استان گلستان

  
 درصد کارگران، از جمله رویدادھای ھفته 35اخراج :  تير آمده است 18 در شمال نيوز دولتی سایت به نوشته 

 ھزار فرصت شغلی باید در گلستان ایجاد شود، این 62جاری در سال. گذشته در استان گلستان بوده است
 درصدی کارگران تنھا در یک ماه از سال در استان خبر می 35درحاليست که یکی از نمایندگان گلستان از اخراج 

  . دھد
درصد کارگران 35طبق آمار موثق : نماینده مينودشت، گاليکش و مراوه تپه در مجلس شورای اسالمی گفت

سيدنجيب حسينی در ھمایش روز صنعت ومعدن با اعالم این .  در اردیبھشت ماه سالجاری اخراج شدندگلستان
  این موضوع موید چيست؟ آیا صنعتگر علم ندارد و بدون پشتوانه کار می کند؟ : مطلب گفت

حسينی در . به نظر بنده علت در جای دیگر است و ما باید سرمایه در گردش صنایع را حل کنيم: وی اظھار داشت
اولين انتظار ما از مسئوالن بخش صنعت کشور واستان حفظ صنایع موجود در : جمع جامعه صنعتی استان افزود

گلستان سال ھا به بھانه کشاورزی ومحيط زیست از حرکت قطار : وی در ادامه اظھار داشت.  استان است
  . توسعه کشور عقب ماند

   درصدی نرخ بليت ھواپيما14افزايش 

 14ھا از تصويب افزايش  يک عضو ستاد ھدفمندی يارانه:  تير آمده است 18در   مھر نوشته خبرگزاری دولتی به
اين افزايش نرخ بايد به تائيد نھايی : ھا خبرداد و گفت درصدی نرخ بليت ھواپيما در ستاد ھدفمندی يارانه

  .شورايعالی ھواپيمايی کشوری برسد
 درصدی نرخ بليت ھواپيما 14ا در گفتگو با مھر از مصوبه اين ستاد برای افزايش ھ يک عضو ستاد ھدفمندی يارانه

با توجه به اينکه مطابق قانون، ھرگونه افزايش نرخ در بليت ھواپيما بايد به تائيد نھايی شورای : خبرداد و گفت
ورا ارسال شده ھای جديد برای تصويب نھايی به اين ش عالی ھواپيمايی کشوری برسد، بر ھمين اساس نرخ

  .است
ھای جديد به زودی ابالغ و اعمال خواھد  بر اين اساس، در صورت تائيد نھايی از سوی اين شورا، نرخ: وی افزود

  .شد
  

8بيانيه شماره   
  
  مبارزات خود را برای آزادی زندانيان گسترش دھيم  
  

  .را به دادگاه نياوردند... شاھرخ زمانی ، محمد جراحی و سيد 
 نامبردگان 19/4/1390شعبه چھار تبریز قرار بود روز یکشنبه " انقالب"ه ھای ھاشم زاده قاضی دادگاه طبق گفت

اما امروز قاضی پرونده به خانواده ھا گفته است روز دادگاه معلوم نيست ولی آنھا را به بند  به دادگاه اورده شوند
  . ات با زندانيان به اینجا بيایدعمومی انتقال داده اند و شما می توانيد چھارشنبه برای مالق

ھنوز این زندانيان در بالتکليفی به سر می برند وطبق معمول، تمامی سران نظام، مسئولين قضایی نيز ھيچ 
  حرف راستی به زبان نمی آورند

ما از مردم وکارگران ازادی خواه می خواھيم با گسترش فعاليت ھای خود باعث افزایش فشار بر جمھوری 
  .در غير این صورت جمھوری اسالمی پاسخگویی ھيچ خواسته ای نخواھد شد. وند اسالمی ش

آزادی زندانيان سياسی و کارگران زندانی را فقط و فقط با افزایش مبارزات و فشار بر نظام اسالمی می توان 
  .بدست آورد

  .کارگر زندانی ، زندانيان سياسی آزاد باید گردد
  کميته حمایت از شاھرخ زمانی

19/4/1390  
www.chzamani.blogspot.com  

freeshahrookh@gmail.com  
.  

 دو ھزار روستائی مشھدی جاده را در یک اقدام اعتراضی مسدود کردند
  

 ھزار نفر از اھالی روستای کشف مشھد در تجمعی، خواستار 2  : تير آمده است 19در صداقت به نوشته سایت 
 .روستایشان شدند برطرف شدن مشکالت

 روستای کشف، اروند و 3، با مسدود کردن جاده )شنبه(بعد از ظھر دیروز  4ی از روستایيان از ساعت ا عده
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 .مشھد، مقابل دفتر شورای اسالمی روستای کشف تجمع کردند فيریزی به
ار ھر خانو آوری زباله از  ھزار تومان برای جمع30 تا 20شورای روستا از مدتی پيش بين : گویند می این روستایيان

 .دریافت کرده است اما تاکنون کاری انجام نداده است
زیادی  کيفيت است و قطعی ، بی ھای گران مشکل آب آشاميدنی اھالی ھم با وجود پرداخت قبض :گویند آنھا می

 .مجاز در حاشيه شھر مشھد است ھای غير سازی دارد که علت آن ھم ویال
کمبود آب در این  کنند و ھمين باعث ی را با پمپ استخراج میھای زیرزمين گفته آنان، افراد غيربومی، آب به

 .روستا شده است
خانوار دارد که ھنوز در حریم مشھد قرار نگرفته و شورای  500 روستای کشف در حاشيه بولوار توس، یک ھزار و

  .کند اداره می اسالمی روستا آن را
  

   درصد گران شد٧١ای در تھران  شير يارانه

 
قيمت شير يارانه ای :  یر آمده است 19 از قول خبرگزاری دولتی مھر در تاریخ جرسیت اصالح طلب به نوشته سا

  .در پايتت بيش از ھفتاد درصد افزايش يافت
ای درجه يک با بار  ريزی استاندار تھران خبر داد که قيمت شير يارانه خبرگزاری مھر به نقل از معاون برنامه

  . تومان تعيين شده است۶٠٠ گرم ٩٠٠ ھزار و با وزن ۵٠٠ميکروبی 
ای در تھران ، مصوب شد  يارانه اله ترکی گفته است که در جلسه شنبه شب کميته تعيين قيمت شير نيمه نعمت

 گرمی در اختيار ٩٠٠ تومان به ازای ھر کيسه نايلونی ۶٠٠ ھزار به مبلغ ۵٠٠که شير درجه يک با بار ميکروبی 
  .گيرد کنندگان تھرانی قرار  مصرف

به منظور حمايت از توليد و توليدکننده، قيمت شير با پيشنھاد : ريزی استاندار تھران افزوده است معاون برنامه
 تومان در اختيار کارخانجات ۵٢٠کنندگان شير به ازای ھر ليتر  اتحاديه دامداران و توافق با اتحاديه فرآوري

  .کننده قرار خواھد گرفت فرآوري
 توماني، ھر کيسه ۵٢٠کارخانجات صاحب نام و دارای برند مطرح نيز با دريافت شير : ه استوی ھمچنين گفت

  .دھند کنندگان در تھران قرار مي  در اختيار مصرف۶٠٠ای را با قيمت  يارانه  گرمی شير نيمه٩٠٠
ست، کما اينکه توزيع  تومانی به صورت گسترده از امروز آغاز شده ا۶٠٠ای  يارانه به گفته ترکي، توزيع شير نيمه

   .گرفت  تيرماه در تھران صورت مي١۵ای نيز از  شير با قيمت غيريارانه
  
  

  ھا فشار زيادي را به بازنشستگان تحميل مي كند حذف يارانه
  

رييس ھيات مديره كانون كارگران بازنشسته تامين :  تير آمده است 19به نوشته خبرگزاری دولتی ایلنا در 
  .ھا انتقادكرد  از عدم ابالغ دولت به سازمان تامين اجتماعي براي افزايش مستمرياجتماعي استان قم

در ماه چھارم سال ھستيم اما خبري از پرداخت افزايش : وگو با خبرنگار ايلنا افزود محمد فاضل تركمان درگفت
  .ھاي افرادتحت پوشش سازمان تامين اجتماعي نيست مستمري

 ھزار توماني متعلقه به بازنشستگان سازمان تامين اجتماعي 500ھاي   كه وام سال است2وي با بيان اينكه 
 است اما ھنوز  حافظي مديرعامل تامين اجتماعي قول برقراري مجدد اين وام را داده: قطع شده است، تاكيدكرد

  .نتوانسته به قول خود عمل كند
يكي ديگر از مزاياي كارگران : ن قم تصريح كردرييس ھيات مديره كانون كارگران بازنشسته تامين اجتماعي استا

بازنشسته كه در زمان ذبيحي قطع شد كمك ھزينه سفرھاي زيارتي و سياحتي بازنشستگان است كه تاكنون 
  .براي برقراري آن انجام نشده است اقدامي

يارانه پرداختي : رداشتشوند، اظھا ھا فشارزيادي را متحمل مي تركمان با بيان كه اين بازنشستگان از حذف يارانه
  .ماند شود و چيزي براي جبران گراني ساير اقالم مصرفي كارگران نمي دولت فقط پول آب، برق، گاز مي

  پايان پيام

   نفر به خانم معلم جوان در جنوب تھران5تجاوز 

 
   آموزشگاه  به  رفتن راي ب  فھيمه  نام  به يي  ساله22چندی قبل دختر :  تير آمده است 19 د ردادنابه نوشته سایت 

   شده  نگران  دخترش  سرنوشت  به  نسبت  كه پدر فھيمه.   شد و ديگر برنگشت  خارج  شھران  در منطقه شان از منزل
  . كرد  كمك  او تقاضاي  يافتن  و براي  رفت  كن142   كالنتري بود، به

  ايم  گرفته  را گروگان ما دخترتان:   و گفت  گرفت  تماس  با پدر فھيمه  روز پسر ناشناسي  آن به گزارش آخرين؛ فرداي
  .  را آزاد كنيم  ما بدھيد تا فھيمه  به  ھزار تومان450و بايد 

 بدھد و   را تحويل  درخواستي  تا پول  گذاشت  قرار مالقات  تھران  صادقيه ربا در ميدان  كرد و شخا آدم  قبول پدر فھيمه
 در سر   پول  كردند، با كيف  او توصيه  به كارآگاھان.   گذاشت  در ميان  را با پليس ابتدا موضوع را آزاد كند،اما  دخترش
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   محل  در اطراف ، ماموران  مالقات  زمان  از فرا رسيدن  پيش ساعتي. ربا بماند  آدم قرار حاضر شود و منتظر رسيدن
  . شوند  ديده  اينكه بدون.  كردند قرار كمين
  . نشد  ناشناس  از جوان  انتظار ايستاد، خبري  به  ھر چه يمهاما پدر فھ

  دخترت:   او گفت  به  تلفني  تماس  در يك  ناشناس  جوان  شب  و ھمان  برگشت  خانه  به  و اضطراب او با نااميدي
 ديگر،  از سوي.  كرد ع را قط  فورا تلفن  جمله  اين  از گفتن پس.  نباشيد ديگر منتظرش. گردد  برنمي  خانه ھرگز به
   روز از اين  پنج  با گذشت  آغاز كردند تا اينكه  شده  دختر ربوده  يافتن  را براي يي  گسترده وجوي  جست كارآگاھان

.  ام  فرار كرده ربايان  آدم  و از چنگ  ھستم  منتظرت  آزادي  در ميدان من:   و گفت  گرفت  تماس  با پدرش ماجرا، فھيمه
   ماموران  ھمراه  موقع  ھمان فھيمه.  روبرو شدند  رفتند و با دختر جوان  آزادي  ميدان  به  با پدر فھيمه  ھمراه ماموران

   باليي  بدانند چه  كنجكاو بودند كه ماموران.  كند  خود را مطرح  تا در آنجا شكايت  رفت  تھران  آگاھي  يازدھم  دايره به
 را   شدنش  ربوده  بود ماجراي  ترسيده  بشدت  كه فھيمه.   است  برگشته  تنھايي به   و چگونه  آمده بر سر فھيمه

   شدم  نور سوار خودرويي در ميدان.   برگردم  خانه  تا به  آمدم  بيرون  از آموزشگاه  اسفندماه روز دوم:  كرد  تعريف چنين
   عقب  در صندلي  جلو و ديگري آنھا در صندلي از   يكي  بودند كه  پسر جواني ھر سه.   داشت  سرنشين  سه كه

   بود، چاقويي  نشسته  عقب  در صندلي  كه  پسر جواني  راه در ميانه. كرد  مي  رانندگي  ھم  سوم جوان.  بود نشسته
   روي و مرا  گذاشت  دھانم  را روي ، اما دستھايش  فرياد بزنم خواستم مي.  فشار داد  پھلويم  درآورد و به از جيبش
  . خواباند صندلي

   زمين  يك  در حاشيه  اتاقكي  به  چھاردانگه  افتادند و مرا در منطقه آباد راه  يافت  سمت  به  شب آنھا در تاريكي
  . بردند كشاورزي

عد مرا در  تجاوز كردند و ب  من  به  با زور وحشيگري  باشند، اما ھر سه  نداشته  كاري  با من  كه  كردم  آنھا التماس به
  . كردند ام  انداختند و زنداني اتاقي
  . تجاوز كردند  من  آمدند و به  سراغم  بودند به  كشاورزي  كارگر زمين  كه  افغاني  دو جوان  روز ھم  آن فرداي

 روز   اينكه، تا  بودم  زنداني  كوچك  خانه  روز در آن  چھار شبانه مدت. ، اما نشد  را بكشم  خودم خواستم چند بار مي
   و با دادن  رفتم  افغاني  از كارگران  يكي  سراغ  بعد به  از آنجا رفتند، ساعتي  كاري  انجام  براي  پسر جوان ، سه پنجم

 و زنجير طال مرا   پول  و با گرفتن  پذيرفت او ھم.  بگيرد  برايم  اتومبيل  يك  كه  از او خواستم  و زنجير طاليم  پول مقداري
  …  كرد تا از آنجا بروم اتومبيلسوار 

 و شكور و   اوصف  نام  به  رفتند و دو كارگر افغاني  چھاردانگه  منطقه  به ، كارآگاھان  فھيمه  ھاي بعد از صحبت
  . بود، دستگير كردند  اتومبيل  راننده را كه(  ساله19 )  مصطفي  نام  به پسرجواني

 و از   بودم  راننده من:   گفت  اوليه  در بازجويي  كردند و مصطفي  اعتراف  دختر جوان  تجاوز به  و شكور به اوصف
 قرار   دخترش  نور با دوست  ميدان  در منطقه  بود كه  گفته  من  به  از دوستانم  و يكي  خبر نداشتم ربايي  آدم ماجراي

   زمين  با چاقو او را تھديد كرد و به تمدوس.  شد  سوار ماشين  دختر جوان ، اما وقتي  با آنھا رفتم  ھم من. دارد
 دختر   و به دانسته  را مي ربايي  آدم  او نقشه  كرد كه  اعتراف  بعدي ھاي  در بازجويي  جوان اما ھمين.  برد كشاورزي

  .  است  تجاوز كرده  ھم جوان
   داشت  شركت  فھيمه  در ربودن ا كه داود ر  نام  او به  از ھمدستان ، يكي  آمده  دست  به  با اطالعات كارآگاھان

  .  است  فراري  جوان اما ھنوز سومين. دستگير كردند
 و   مصطفي  شد و ديروز در دادگاه  فرستاده  تھران  استان  كيفري  دادگاه77   شعبه  به ربايي  آدم  اين پرونده

  . كردند  او اعتراف  دختر و تجاوز به  ربودن  داود به ھمدستش
   خود را درباره  حكم  دادگاه  تا قاضي  است  متجاوز آغاز شده  جوان  سومين  دستگيري  براي  دوباره  تالشي اكنون

  . صادر كند متھمان
پرونده اين جنايت سياه كه با توجه به اقرار صريح ربايندگان دختر جوان به تجاوز به عنف به نظر مى رسد آنان با 

 قاضى به ۵ دادگاه كيفرى استان تھران ارجاع شده است وقرار است ٧٧عبه مجازات اعدام روبرو شوند به ش
  اتھامات ھولناك عامالن جنايت سياه رسيدگى كنند

 

   درصدی قيمت آھن در سه ماه اخير۵٠افزايش 

طی سه ماھه : فروشان ھمدان گفت رييس اتحاديه و تعاونی آھن:  تير آمده است 19در  به نوشته سایت کلمه
   . درصد افزايش يافته است۵٠ تا ٣٠سال، قيمت آھن ابتدای 

قيمت تيرآھن و ميلگرد، ترقی قابل توجھی داشته : وگو با ايسنا با بيان اين مطلب گفت مسعود ميدانچی در گفت
   .و اوج خريد و مصرف آن در چھارماه اول سال است

ای  ، شاخه١۴اکنون تيرآھن : ن ادامه داداين عضو ھيات مديره اتحاديه کشوری صنف فروشندگان آھن و فوالد ايرا
ھزارتومان خريد و فروش ٢٩٧ای  ، شاخه١٨ ھزار تومان و تيرآھن ١٩٧ای  ، شاخه١۶ ھزارتومان، تيرآھن ١۵١
   .شود مي

کنيم امسال به علت رونق  بينی مي  ھزار تن است و پيش٢۵٠مصرف آھن شھر ھمدان، ساليانه : وی اضافه کرد
   . ھزارتن نيز برسد٣٠٠ به مرزھای ساختماني، پروژه

  
  فروشند می را خود ھای کليه احتياج، و فقر دليل به جوان دختران
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پيوند کليه در کشور انجام  ٢٨۵تعداد دو ھزار و  ٨٩  در سال:  تير امده است 19درمھرخبرگزاری دولتی به گزارش 
. يوند ھم از بيماران مرگ مغزی بوده استپ  ۵٩۵  مورد آن از افراد به اصطالح داوطلب و۶٩٠ شده است که ھزار و

به گفته رئيس انجمن خيریه . ميليون ایرانی به بيماری کليوی مبتال ھستند ١۵ تا ١٠بر طبق این گزارش بين 
 درصد رسيده است، و ھمين موضوع باعث ٢٠حمایت از بيماران کليوی، رشد بيماران کليوی در کشور، به مرز 

  .يزی و پيوند کليه، افزایش یابدشده که تعداد بيماران دیال
وجود ده تا پانزده ميليون بيمار ثبت شده ی کليوی و رشد بيست درصدی بيماران کليوی که نياز به پيوند کليه 

ھای بزرگ بھداشتی و  دارند، به خودی خود گویای نبود یک سيستم مناسب بھداشتی و بازگوکننده نارسائی
افزایش روزافزون بيماران کليوی و نياز به پيوند کليه، ھنوز تمام ابعاد فاجعه اما . ست درمانی در جمھوری اسالمی

 کليه ١۶٩٠ود که بدانيم این ميزان کليه مورد نياز، یعنی  تر می ابعاد فاجعه زمانی مشخص. کند را مشخص نمی
  !شود در سال، چگونه و از کجا تأمين می

ھمين مسئله سبب شده که “: نویسد ه کليه افراد زنده میگزارش ضمن اشاره به رشد بيماران کليوی و نياز ب
  ”.ھای مادی زندگی نسبت به فروش کليه خود اقدام کنند برخی برای تامين ھزینه

ھمان . فروش کليه از فرط فقر و احتياج و برای تأمين نيازھای زندگی در جمھوری اسالمی موضوع جدیدی نيست
 نيز انعکاس یافته است، فقر و بيکاری و نداری به حدی گسترش یافته گونه که در گزارش خبرگزاری حکومتی مھر

افراد جوان . فروشند ِھای فقيرتر برای گذران زندگی، کليه خود را می است که عده زیادی ازمردم به ویژه در استان
يز وجود دارند  سال سن دارند و در ميان آنھا دختران جوان ن٣٠ تا ٢٠ًو جوینده کار و نيازمندی که اساسا بين 

  .فروشندگان اصلی کليه ھستند
حسين بيگلری، مدیر انجمن خيریه حمایت از بيماران کليوی کرمانشاه در گفتگو با خبرنگار مھر در این مورد 

شود و موقعيتی برای فعاليت  زده شناخته می متاسفانه کرمانشاه ھنوز به عنوان یک شھر جنگ“: گوید می
ھای  ھمين مسئله باعث شده که برخی از این افراد برای تامين ھزینه. تان وجود ندارداقتصادی جوانان در این اس

پای دختران جوان نيز به بازار غيررسمی فروش کليه باز شده و این  … زندگی مبادرت به فروش کليه خود بکنند
وی ” .وش کليه ھستندافراد بنا به دالیل گوناگون که فقط مباحث مالی و اقتصادی است، متقاضی پرو پاقرص فر

البته : افزاید ميليون تومان است، می۶ رسد که بيشترین مبلغی که از راه فروش کليه به متقاضيان می با اعالم این
کنيم که این افراد از فروش کليه خود منصرف شوند اما به دليل نياز به پيوند، ناچاریم که آنھا را در  ما تالش می

  .ليست فروش کليه قرار دھيم
بعضا : گوید نام برده در ادامه سخنان خود ضمن اشاره به باال بودن تعداد متقاضيان فروش کليه در کرمانشاه، می

ھای دیگر استفاده می شود و به نوعی استان کرمانشاه صادرکننده کليه،  از متقاضيان برای پيوند کليه، در استان
کنند کليه خود را با قيمت  يز با سفر به تھران سعی میبرخی از این افراد ن. شود ھا محسوب می به سایر استان

  !بيشتری بفروشند
بار بيکاری، فقر و فالکتی را که جمھوری اسالمی برمردم ایران  گزارش خبرگزاری مھر، به روشنی ابعاد فاجعه

ان بازتاب دھنده وضعيت دردناک انبوه جوان گزارش خبرگزاری مھر، که . دھد تحميل نموده است، نشان می
جوانان کشورھيچ ممر درآمدی برای تأمين . باشد، در واقع جائی برای تفسير باقی نگذاشته است بيکارکشور می

داران  توانند به سرمایه  بيکارند و حتا نيروی کار خود را ھم نمی  انبوھی از جوانان. نيازھای زندگی خود ندارند
  !ای از بدن خود را بفروشند تا با پول آن ادامه حيات دھند های و تک بفروشند و برای آن که زنده بمانند باید قطعه

این وضعيتی که . داری جمھوری اسالمی بر جوانان کشور تحميل نموده است ست که رژیم سرمایه این شرایطی
ِاین، قابل قبول . رژیم برای جوانان و آینده سازان کشور به وجود آورده است اما وضعيتی نرمال و انسانی نيست

نظامی که دختران جوان را به مشتریان پر و پا قرص فروش کليه مبدل .  مترقی نيست و باید تغيير کندبشر
ست که باید آن را ریشه کن  ساخته تا با فروش کليه خود نيازھای زندگی را تأمين کنند، نظامی ضد انسانی

  !ومحو و نابود ساخت
  

  ارشاد وزارت به وابسته انتشارات و چاپ شرکت کارگران اعتصاب ادامه
  

 کارگر شرکت چاپ و انتشارات وابسته به وزارت ارشاد، در اعتراض به عدم پرداخت حقوق خود و ٣٠٠بيش از 
سایت ایران کارگر که این خبر را به نقل از یکی . اند  بدون پرداخت حقوق دست به اعتصاب زده افزایش ساعت کار

بدليل عدم پرداخت حقوق معوقه و اضافه : ب کارگران نوشته استشرکت انتشار داد درمورد اعتصا از کارگران این
  تيرماه کارگران این شرکت ۴ شدن یک ساعت اضافه کاری بدون پرداخت حقوق این یک ساعت، از روز شنبه

شایان ذکر است که شرکت چاپ و . دھند  اعتصاب ادامه می  خود به  حقوق دست به اعتصاب زده و تا احقاق
شود و  ابسته به وزارت ارشاد رژیم بود، چند سال است که تحت نظر سازمان حج واوقاف اداره میانتشارات که و

اعتصاب کارگران که از روز چھارم تير ماه شروع شده است در تاریخ اعالم این خبر . در منطقه غرب تھران قرار دارد
  .تير، وارد دھمين روز خود شد ١۶پنجشنبه 

  
 ندشو بيکارانی که دستفروش می

 
 از ٩٠ درصدی نرخ بيکاری در سال ١۴پيش بينی :  تير امده است 19 در تاریخ  فردانيوزدولتی سایت به نوشته 

ھای  ھای زیر زمينی، خيابان سوی مرکز آمار کافيست تا از این پس منتظر باشيم که وقتی قرار است در قطار
  . مرار معاش آویزان حقوق شھروندی مان شوندشھر و ھر کوی و برزنی بگردیم، زنان و مردان دستفروش برای ا
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 ميليارد دالری صادرات غيرنفتی، ١۵ درصدی نرخ بيکاری، افزایش ۵/١ ميليون شغل و کاھش ۵/٢ایجاد بيش از 
 درصدی ١۵رشد اقتصادی سه درصدی، تثبيت قيمت ھمه اقالم از جمله مسکن البته با پذیرفتن تورم حداکثر 

ھای مطرح شده دولت برای اقتصاد  ای از وعده مجموعه... ش حضور دولت در بازار و ھمراه با کاھ٩٠برای سال 
ھا دیده   است که ھنوز بعد از گذشت نزدیک به پنج ماه از سال ھنوز ھم ھيچ نمادی از بروز آن٩٠ایران در سال 

 درصد اعالم ١۴ش از  ھمان روزھای نخست سال نرخ بيکاری را بي  این در صورتی است که مرکز آمار از. شود نمی
  . کرده است

  
  شوند بيکارانی که دستفروش می

نماید و چيزی جز تاسف و ناراحتی به ھمراه  یکی از مناظری که ھر روزه مقابل دیدگان شھروندان پایتخت رخ می
  . ندارد دیدن افرادی است که در گوشه گوشه شھر، اتوبوس و قطارھای مترو تھران در حال دستفروشی ھستند

ای داشته و ھمه ما ھر روز  ھای دستفروشی رشد فزاینده  این ميان دستفروشی در مترو بيش از سایر گونهدر
بينيم که  ھای متنوع، افرادی را می گذاریم به جای دیدن تابلوھای زیبا و فروشگاه وقتی قدم در مترو پایتخت می

  . کسب و کارشان با ھياھوی حرکت غول آھنی بر ریل ممزوج شده است
دستفروشی در مترو که چند سالی است باب شده، شغلی است که به دليل ھزینه بر نبودن برای صاحبان آن و 

ھا و ھمچنين استقبال مردمی از خرید در مترو، به شغلی پرطرفدار برای  وجود فضای مناسب برای عرضه کاال
دھند که به دليل بحران اقتصادی  يل میبيکاران تھرانی تبدیل شده است؛ البته اغلب فروشندگان را بانوانی تشک

  . دھند در خانواده تن به این کار می
ھایی از قبيل  کردند که به دليل بحران ھای دور زنانی در قامت دستفروش اقدام به فروش کاال می شاید در سال

 ای جز دستفروشی ھایی دیگر و نداشتن تخصص و حمایت چاره فوت شوھر، جدایی از ھمسر و یا آسيب
کنند به دليل برخوردار نبودن از سواد و  توان گفت افرادی که در مترو دستفروشی می نداشتند اما ھم اکنون نمی

  . دھند ھای الزم این کار را انجام می مھارت
  

  مترو؛ محبوب دستفروشان
  . کم ندارند... شوند چيزی از خوش لباسی، سواد و ھای مترو دیده می زنان دستفروشی که در واگن

آیند و لوازم  ھا خيلی عادی می آن. توانيد دستفروشان مترویی را از سایر مسافران تشخيص دھيد شما نمی
ای که بر  کشند و اولين جمله فروشی اشان از قيبل لباس، لوازم آرایش و غيره را از کوله پشتی اشان بيرون می

  !» ھا توجه کنيد خانم«رانند این است که  زبان می
گویند نصف قيمت مغازه؛ قيمت دو ھزار پانصدی شد ھزار  ھا جلب شد، می چند اندکی به آنوقتی توجه ھر 

زنند باید بسيار با غرور خود بجنگد و به جز تحمل  البته باید پذیرفت کسانی که دست به این امر می. تومان
  . ای کنند ھای معنادار افراد با شخصيت خودشان ھم نبرد جانانه نگاه

ت که این کار نيازمند یک انگيزه قوی است؛ اینکه فردی از صبح تا شب یک جمله را به طور مکرر پس باید پذیرف
  . ھای مختلف را ھم تحمل تکرار کند و نگاه

البته موضوع این گزارش بررسی مناسب یا نامناسب بودن این اقدام نيست بلکه ھدف معرفی پدیده 
راھی که شاید . اسب خروج از حالت بيکاری برای مردم استدستفروشی به عنوان یکی از راه ھای البته نامن

ھا را به این وادی کشانده  اند و دست آخر ناچاری آن انتخاب کنندگانش با خود کلنجار بسياری برای انتخابش رفته
  را انتخاب- و نه مسيرھای مجرمانه و مخرب -ھا برای بحران از خروج بيکاری این راه  البته ھمين که آن. است
  ! اند جای شکر دارد کرده

  
  ! ھای تو خالی وعده

رسد که دخترانی در  زند و کار به جایی می پاسخ این پرسش که چرا افراد با ھر نوع نيازی دست به این کار می
شوند؟ چه چيز جز عدم وجود حلقه حمایت دولتی برای اینگونه افراد   حاضر به دستفروشی می٣٠ تا ٢۵سن 
  ! تواند باشد می
ھای دولتش را کاھش نرخ  ھای مختلف یکی از اصليترین دغدغه نژاد تاکنون چند بار در سخنرانی مود احمدیمح

  . بيکاری عنوان کرده است
ميزان .  ھزار شغل ایجاد خواھد کرد۵٠٠ وعده داده که بيش از دو ميليون و ٩٠ریيس دولت دھم در سال 

 ٣٠ھزار ميليارد تومان بود که این بار گویا دولت قصد دارد با  ٢٠تسھيالت برای آن یک ميليون شغل قبلی بيش از 
 ميليون شغل یعنی ۵/٢ھای زودباده   برابر تسھيالت بنگاه۵/١یعنی ) صندوق توسعه ملی(ھزار ميليارد تومان 

  . ھای زودبازده آن ھم طی یک سال به جای چھار سال ایجاد کند  برابر شغل ایجاد شده توسط بنگاه٢/۵
 ٨٩ای بود که پيش از این در سال  ، وعده٩٠ ميليون فرصت شغلی در بودجه ٢گذاری ایجاد بيش از  ھدفھمچنين 

  . شود ای که ھنوز ھم نمادی از تحقق آن دیده نمی جمھور بيان شد، مساله از زبان معاون پارلمانی ریيس
ھا؛ ماھيت وعده ایشان  حقق آنسخنانی که عدم ت. دانند اما ھنوز ھم مردم دليل مطرح شدن این سخنان را نمی

ھای دندان  گيرند با صدور جوابيه ھا قرار می گاه در معرض انتقاد رسانه را نمایان کرده است؛ نھادھای زیربط ھم که
ھایمان در جای جای این شھر زیاد شدن  کنند؛ اما این مایيم که ھر روز با چشم شکن از آمار دفاع می

  ! بينيم را می...  جوانان زیر آفتاب وھا و سایر مشاغل کاذب، دستفروش
  

   درصد١۴؛ حداقل ٩٠نرخ بيکاری 
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به گفته حاج اسماعيلی، برآوردھای صندوق بين المللی پول و برخی دیگر از مراکز معتبر جھانی نشان دھنده 
 ٩. ١٠  درصد بيکاری در کشور ما است در حالی که یکی از مقامات وزارت کار اخيرا این نرخ را١۴وجود حداقل 

  . درصد دانسته است
مشاور کانون عالی انجمنھای صنفی کارگری کشور ابراز اميدواری کرد که دولت بتواند از منابع حاصل از 

  . ھای شغلی انجام دھد ھای مناسبی برای ایجاد فرصت ھا سرمایه گذاری ھدفمندی یارانه
 درصد کمتر ١۴ نرخ بيکاری از ٩٠ در سال ترین حالت باید گفت با این حال در خوش بينانه: وی اظھار داشت

ھای  نخواھد بود، موضوعی که جا دارد تا با توجه به برنامه اعالم شده از سوی رئيس جمھور مبنی بر برنامه ریزی
  . ویژه برای اشتغال، توجھات خوبی نيز به جلوگيری از رشد بيکاری در کشور بشود

  
  ! برخورد با دستفروشان؛ راه حل پيشنھادی

ھا  شود آن ھای نامناسب و حضور دستفروشان سوال می ر وقت از ھر مسوولی درباره وضعيت اقتصادی و بازارھ
دھد که آیا این برخورد از سوی شھرداری،  و ھيچ کس به این سوال پاسخ نمی! دانند تنھا راھکار را برخورد می

  انتظامات مترو یا پليس راه حل اصلی است یا یکی مسکن موقتی؟ 
ھای آن شاھد   بھتر نيست که مسئوالن به تدبيری تازه و عملی بيندیشند تا در اماکنی مثل مترو و واگنآیا

  . گری و دستفروشی آن ھم در سطح وسيع نباشيم ھای تکدی تصاویر و صحنه
تواند راه حل مناسبی باشد و مسئوالن دولتی باید  آنچه مسلم است این است که برخوردھای ضربتی نمی

حال ھرکس مدعی است این . ی درست برای حل مشکل بيندیشند و به دنبال تحقق واقعی اھداف باشندراھکار
  . گوی و این ميدان

  
 گامی دیگر در راه تحجر و خذف زنان از جامعه  

  
از آنجايي که نوع نگاه جامعه به زن ھمواره مورد توجه :  در تير ماه آمده است  ابتکاردولتیروزنامه به نوشته 

شود عالوه بر اين که دراين زمينه حساسيت ھا بيشتر شده،کارشناسان  ه،طي ساليان گذشته مشاھده ميبود
نيز پا نھاده و در اين خصوص اظھار نظرھايي کرده ...و منتقديني نيز به حوزه ھايي ھمانند اشتغال زنان،تبليغات و

ازجمله موضوعاتي که اين .خورد شم مياند که در مجموع اين مباحث به نوعي انتقاد از نگاه فمنيستي به چ
 . روزھا مورد توجه بسيار قرار گرفته،انتقاد از استفاده تصاوير زنان در تبليغات محيطي و مطبوعاتي است

  
  وزارت ارشاد اجازه سوء استفاده از زنان را ندھد
كنند،ضعف در  تبليغاتي مياگر امروز اززنان به عنوان ابزار استفاده :در اين زمينه زنجاني حسنلويي معتقد است

مجري قانون : کند عضو كميسيون اجتماعي مجلس بيان مي. نبود قانون نيست،بلكه ضعف در اجراي قانون است
 يا نظارت كافي ندارد يا برخورد جدي با اين موضوع  در زمينه برخورد با استفاده از زنان براي تبليغات در مطبوعات،

شود كه امروز از زنان   اگر قرار باشد تمام مسائل را آسان بگيريم موجب مي:کند وي تأكيد مي.دھد انجام نمي
براي تبليغات در مطبوعات استفاده كنند و اگر اين روند ادامه پيدا كند فردا نيز با شگردھاي ديگري از زنان استفاده 

مينه برخورد با استفاده مجري قانون يعني وزارت ارشاد بايد در ز:سازد زنجاني حسنلويي خاطرنشان مي.كنند مي
ّاز زنان براي تبليغات در مطبوعات جديت به خرج دھد و اجازه ندھد كه مطبوعات يا ھر جاي ديگر از اين موضوع 

  . سوء استفاده كنند
  

  باز ھم عدم وجود متولي 
 اجراي قانون بھروز جعفري يک نماينده ديگرمجلس نيز با بيان اينكه ضعف استفاده تبليغاتي از تصاوير زنان، در

استفاده ابزاري براي تبليغات محصوالت آرايشي و تبليغات جنسي در قانون مطبوعات جايز : گويد است، مي
يكي ديگر از داليل استفاده ابزاري از تصاوير زنان در تبليغات عدم وجود :دارد جعفري ھم چنين اظھار مي.نيست

كند كه كارش فقط دادن مجوز است و در صورت تخلف  ور ميوزارت ارشاد تص متولي در برخورد با اين افراد است؛
كند كه ما در چنين مواردي دستور نداريم  نيروي انتظامي نيز بيان مي نيز نيروي انتظامي بايد رسيدگي كند؛

بنابراين بايد در موضوع نظارت بر عدم استفاده ابزاري از زنان در تبليغات مديريت اجرايي واحدي وجود داشته 
  .باشد

  
  استفاده از زنان در تبليغات جايز نيست

ُھاي اخير در بردھاي  در سال:االسالم حسيني عضو كميسيون فرھنگي مجلس نيز در اين زمينه گفت حجت
شود اما با  ھاي بازرگاني در رسانه ملي از شخصيت زنان در تبليغات استفاده مي تبليغاتي و حتي سفارش آگھي
ھا  دارد ولي با اين حال در ھمين حد نيز استفاده تبليغاتي از زنان در آگھياينكه اين اقدام نمود اسالمي 

با توجه به قوانين فعلي در كشور، استفاده ابزاري از : عضو كميسيون فرھنگي مجلس بيان كرد.پسنديده نيست
كم   در تبليغات كمزنان نه فقط زنان بدحجاب بلكه تمام زنان در تبليغات جايز نيست چرا كه استفاده از زنان محجبه

  .شود به سمت استفاده از زنان بدحجاب كشيده مي
  

  زنان به دور از نگاه ھاي فمنيستي
از سوي ديگر عشرت شايق محقق وكارشناس مسائل زنان و ھم چنين نماينده دوره ھفتم مجلس شوراي 

 زنان ھدفمند، ايثارگر و حضور سازنده و موثر: اسالمي در خصوص حضور زنان در جامعه و نوع اين حضورمي گويد
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ھاي مختلف، كه تثبيت جايگاه زن در عرصه اجتماع را به دنبال خواھد داشت نبايد باعث  تحصيلكرده در عرصه
ھاي خانوادگي و   وظيفه اساسي و مؤثر زنان غفلت شودکه در اين راستا وظايف انساني، نقش3شوداز 
مواره به آنھا توجه داشته ودرواقع اين وظايف را اساس ھاي اجتماعي از جمله وظايفي است كه زنان ھ ضرورت

ارائه :دھد اين کارشناس که به گفتگو با فارس پرداخته ھم چنين ادامه مي. داند نقش آفريني خود در جامعه مي
تسھيالت الزم جھت ارتقاي فكري، فرھنگي، علمي، سياسي، مديريتي زنان فرھيخته ايثارگروزنان تحصيلكرده، 

 مندي كشورازتوانمندي ھاي زنان،و حتي استفاده از  گاه ھاي علمي، پژوھشي و تحقيقاتي براي بھرهايجاد جاي
ھاي  ھاي آن ھا به دور از جنگ ھاي مختلف مديريتي و اجرايي كشور با توجه به لياقت و شايستگي زنان در پست

  .فمنيستي نيز الزمه رسيدن به اين ھدف است
  

   سه ماه اخير درصدی قيمت آھن در۵٠افزايش 
 

: فروشان ھمدان گفت رييس اتحاديه و تعاونی آھن:  تير آمده است 19در تاریخ  کلمهدر سایت خبری اصالح طلب 
  . درصد افزايش يافته است۵٠ تا ٣٠طی سه ماھه ابتدای سال، قيمت آھن 

 ترقی قابل توجھی داشته قيمت تيرآھن و ميلگرد،: وگو با ايسنا با بيان اين مطلب گفت مسعود ميدانچی در گفت
  .و اوج خريد و مصرف آن در چھارماه اول سال است

ای  ، شاخه١۴اکنون تيرآھن : اين عضو ھيات مديره اتحاديه کشوری صنف فروشندگان آھن و فوالد ايران ادامه داد
د و فروش ھزارتومان خري٢٩٧ای  ، شاخه١٨ ھزار تومان و تيرآھن ١٩٧ای  ، شاخه١۶ ھزارتومان، تيرآھن ١۵١
  .شود مي

کنيم امسال به علت رونق  بينی مي  ھزار تن است و پيش٢۵٠مصرف آھن شھر ھمدان، ساليانه : وی اضافه کرد
   . ھزارتن نيز برسد٣٠٠ھای ساختماني، به مرز پروژه

   ماه اخير کارگران وپرسنل قطار شھری اھواز پرداخت نشده است۶حقوق 
  

تيربنقل از عباس ھالکویی رييس سازمان قطار شھري اھواز در 20تاریخ ایسنا ببه گزارش خبرگزاری دولتی 
 ماه پاياني سال گذشته و سه ماه 2حقوق :رابطه باپرداخت حقوق كارگران و پرسنل قطار شھري اھوازنوشت

  .نخست امسال به كاركنان قطار شھري پرداخت نشده است
تر از روال طبيعي  ر شھري چھار ماه عقبھميشه پرداخت حقوق به كاركنان قطا: ھالكويي تصريح كرد
  .شود  ماه مي6تا پايان تيرماه حقوق معوق كاركنان، . پرداخت حقوق است

 تاكنون اعتبار  . شود يك ميليارد تومان است مجموع حقوق كاركنان كه ماھيانه پرداخت مي: وي يادآور شد
البته ابتداي . شود اه كاركنان پرداخت مي م2 به سازمان ابالغ نشده است و در صورت ابالغ، حقوق 90سال 

  .شود  به آنھا پرداخت مي  سال گذشته به آنھا پرداخت شد و ابتداي مرداد نيز حقوق بھمن تير حقوق دي

  

  !کسوتان جنبش کارگری درگذشت اصغر شکری از پيش
 
 

 ٨٧ری ميھنمان در سن در ھيجدھمين روز تيرماه اصغر شکری کارگر مبارز و یکی ازفعالين قدیمی جنبش کارگ
  .سالگی در یکی از بيمارستانھای حومه تھران درگذشت

  
، سمبل  ی کوه سبالن  در روسـتای گنـزق در دامنـه١٣٠٣اصـغر شـکری در سـال 

 ١٣١٩– ١٣١٨شرایط اجتماعی سالھای . مقاومت و پایداری مردم آذربایجان، به دنيا آمد
او از . شکری تاثير بسزایی داشت اصغرایران و آذربایجان در سرنوشت و سرگذشت 

ھنوز دوران نوجوانی را تمام . ھمان نوجوانی با ظلم و ستم خوانين منطقه آشنا شد
امان خود را برای  نکرده بود که با پيوستن به صفوف مبارزین مسلح آذربایجان، مبارزه بی

 ناچار به ترک ١٣٢٠ور رھایی روستائيان از زیر یوغ و ستم فئودالھا آغاز کرد و بعد از شھری
  .زادگاه مادری خود گردید و در تھران ساکن شد

  
طلب و آزادیخواه، دیری نگذشت که با پيوستن به صفوف زحمتکشان  جو، صلح در تھران، این جوان عدالت

این مبارز . شھری در سازماندھی اعتصابات کارگری به رھبری شورای متحده کارگری نقش بسزایی ایفا نمود
 سال از دوران جوانی خود ٧ناپذیر بارھا از طرف حکومت پھلوی دستگير و زندانی گردید و در مجموع  خستگی

شکری در زندان نيز از مبارزه دست برنداشت و در . ھای زندان ستمشاھی سپری نمود را در پشت ميله
پس از .  گاز بودآخرین محل کارش شرکت صنعتی بوتان. اعتراضات و اعتصابات زندانيان ھمواره فعال بود

انقالب بھمن نيز شکری ھمواره یار و یاور زحمتکشان بود و در رژیم اسالمی نيز بارھا دستگير و بخشی از 
  .ھای اسالمی سپری کرد عمر خود را در زندان
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محمدعلی عمویی در مراسمی که به مناسبت ھشتادمين سالگرد تولد وی در تھران برگزار شده بود 

  :گوید می
  
 برای نخستين بار با اصغرآقا آشنا شدم و آن زمانی بود که او ھمراه با دیگر اعضای گروھی از ١٣٣٨ در سال“

سرکوب تشکيالت حزب .  قصر فرستاده شد٢ھواداران و اعضای حزب توده ایران بازداشت و به زندان شماره 
ھا و زندانی شدن انبوه ھا، اعدام ھا، شکنجه  مرداد سرآغاز یک سلسله بازداشت٢٨پس از کودتای ننگين 
ھا به  ھای حزب در تھران و شھرستان ھای سازمانی کميته گسيخته شدن شبکه. اعضای کادر مرکزی بود

ایجاد گروھھای متعددی از اعضا و ھواداران حزب منجر شد که ھيچگونه ارتباط تشکيالتی با مرکزیت حزب 
ن عضو حزب بود که به ھمت رفيق شایسته و یکی از این گروھھا جمعی از کارگران و زحمتکشا. نداشتند

این گروه که طبعا در آن فضای . طرفی، شناسایی و سازماندھی شده بودند ارجمندمان دکتر ھاشم بنی
توانست با رھبری حزب در ارتباط باشد، با حفظ باورھا و مشی حزب، اما متکی به خود،  بسته و پليسی نمی

شمار بودن، به گمان من  افراد این گروه به رغم کم. د را ادامه دھد فعاليت سياسی خو١٣٣٨توانست تا سال 
 بازداشت و راھی زندان ٣٠ی  ترین و باورمندترین افراد گروھھای پرشماری بود، که در سالھای دھه متجانس

اینان چه به لحاظ خصوصيات شخصی و چه از نظر ایمان و پایبندی به معتقدات و مشی حزب، . شدند می
کار،  او که کارگری درست. ترین ووفادارترین اعضای این گروه بود شکری عزیز ما ھم یکی از صميمی. دنمونه بو

دید و از این   رھایی زحمتکشان را از رنج و ستم مناسبات استثمارگرانه می صادق و صميمی بود، به درستی
 شکری سالھای محکوميت در .ی ایران، حزب طبقه کارگر و زحمتکشان ایران پيوست  رو به صفوف حزب توده

زندان را با سربلندی طی کرد و آنرا به فرصتی برای رشد و ژرفا بخشيدن به آگاھيھای علمی و سياسی 
او در شرایط سخت کار و زندگی عاری از امکانات، ھمچون بيشتر کارگران شریف این مرز و . خویش تبدیل کرد

اما به بھترین شکل ممکن، محکوميت زندانش را به . ندبوم، نتوانسته بود مراحل پيوسته آموزشی را طی ک
، خارج از “ عمی عسگر”اصغرآقا یا به گفته دوستان آذری زبان . سالھای فراگيری و کسب دانش مبدل ساخت

از ھمين رو پس از بازگشایی دفتر حزب در اسفند . ای معتقد و پایبند به اصول بود زندان نيز ھمچنان چھره
نام و ادامه فعاليت رسمی و علنی در  کنندگان برای ثبت  آذر از جمله نخستين مراجعه١۶ در خيابان ١٣۵٧

متاسفانه عمر تجدید فعاليت علنی حزب چندان به درازا نکشيد و این بار ھم، شکری . تشکيالت حزب بود
به برداشتن  دانست که گام شکری به درستی می. ھمراه با دیگر اعضای حزب، نصيبی جز زندان نداشت

بھمين جھت ھم با سرافرازی و به . ای بس سنگين است سوی رھایی زحمتکشان مستلزم پرداخت ھزینه
اکنون نزدیک به نيم قرن از آشنایی من با شکری . رویی پذیرا شد آمدھای آن را با گشاده دور از توھم، پی

 گذارده است، اما جانش اش را بر جسم و چھره او بر جای گرچه گذشت زمان آثار تحليل برنده. گذرد می
او در ھر دو رژیم گذشته و حال زندان را تجربه کرد و در . زدنی است ھمچنان سرزنده و برخوردار از توانی مثال

اش به آرمان واالی مبارزه برای  صفوف زندانيان سياسی قرار گرفت؛ اما مھمتر از این، حفظ شرافت و پایبندی
  ”.ت که او را ھمچنان محبوب زحمتکشان و مبارزان این دیار کرده استآزادی، استقالل و عدالت اجتماعی اس

  
 ٢۴٢ صبح در قطعه ١٠مراسم خاکسپاری این پيشکسوت جنبش کارگری روز دوشنبه راس ساعت 

  .زھرای تھران برگزار خواھد شد بھشت
  

  سایت آذربایجان: منبع
17 Hcom.online-azer.www   

  

  سال قبل است7 نفر به معلم جوان مربوط به 5تجاوز :دادگستری

تجاوز پنج نفر به معلم جوان 'به دنبال درج خبری با عنوان  :  تير آمده است 20 در تاریخ آيندهبه نوشته سایت 
ع ھموطنان می در برخی از سايت ھای خبري؛ بدينوسيله ضمن تكذيب خبر فوق به اطال' در جنوب تھران

 دادگاه كيفری استان تھران مورد رسيدگی قرار گرفته 77 و در شعبه 1383رساند كه پرونده مربوطه در سال 
  .است

تجاوز پنج نفر به معلم جوان در 'روابط عمومی و ارتباطات دادگستری استان تھران در اطالعيه ای خبر با عنوان 
  .را تكذيب كرد' جنوب تھران
به دنبال درج : بط عمومی و ارتباطات دادگستری كل استان تھران، در اين اطالعيه آمده استبه گزارش روا

در برخی از سايت ھای خبري؛ بدينوسيله ضمن ' تجاوز پنج نفر به معلم جوان در جنوب تھران'خبری با عنوان 
 دادگاه كيفری 77به  و در شع1383تكذيب خبر فوق به اطالع ھموطنان می رساند كه پرونده مربوطه در سال 

  .استان تھران مورد رسيدگی قرار گرفته است
احكام مربوط به اين پرونده برابر مقررات قانونی صادر و نسبت به برخی از محكومين : اين اطالعيه می افزايد

  .اجرا شده است و نسبت به ساير محكومين ھم اينك مراحل اجرايی خود را طی می كند
ليكن متاسفانه برخی از سايت ھای خبری آن را به عنوان موضوع : اطالعيه آمده استدر بخش ديگری از اين 

  .جديد مطرح كرده و بدين ترتيب افكار عمومی را مشوش كرده اند كه اين امر در حال پيگيری قانونی است
 جرايد و رسانه روابط عمومی و ارتباطات دادگستری استان تھران در پايان اين اطالعيه بار ديگر به ھمه ارباب
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ھای جمعی متذكر شده از درج ھر گونه خبر بدون ذكر منبع موثق جدا خودداری كرده تا به امر خطير اطالع 
  .رسانی خدشه ای وارد نشده و موجبی برای تعقيب كيفری افراد فراھم نشود

  
  زمان اجراي طرح واگذاري كارت اعتباري به كارگران مشخص نيست

  
كار  دبيركل كانون عالي شوراھاي اسالمي:  تير امده است 20ایلنا در تاریخ به گزارش سایت دولتی 

 ميليون تومان به كارگران سراسركشور ھنوز اتفاق نيفتاده 1.5موضوع واگذاري كارت اعتباري : كشورگفت
  .است

 ايم و مقرر جلساتي را با معاون اجتماعي وزارت كار داشته: ناصر برھاني درگفت وگو باخبرنگار ايلنا افزود
  .شدكه آنھا نرم افزارھاي الزم براي اجرايي كردن اين طرح را تدوين كنند تا كار به سھولت انجام شد

كار استان تھران با بيان اينكه مشخص نيست طرح  رييس ھيات مديره كانون ھماھنگي شوراھاي اسالمي
يكي از تاكيدات :  برسد، اظھار داشت ميليون توماني چه زماني به مرحله اجرا5/1واگذاري كارت اعتباري 

كار كشور پيگيري ھمين موضوع است چراكه كارگران خواھان  ھيات مديره كانون عالي شوراھاي اسالمي
  .اجراي آن ھستند

يكي از راھھاي : گفت كرد، شود كارگران صنوف را شناسايي برھاني در پاسخ به اين سوال كه چگونه مي
يمه تامين اجتماعي اوست اما برخي ازكارگران از جمله كارگران واحدھاي شناخت كارگر بودن ھرشخصي ب

  .تواند شناسايي كارگران باشد صنفي وكوچك اصوال بيمه نيستندبنابراين يكي از معضالت در اين زمينه مي
قدي ھاي افراد براي دريافت يارانه ن البته حساب: كاركشور تاكيدكرد  كانون عالي شوراھاي اسالمي  دبيركل

 ميليون 1.5ھاي اعتباري  تواند پشتوانه خوبي براي اجراي طرح واگذاري كارت ھا مي طرح ھدفمند سازي يارانه
  .تومان باشد
  پايان پيام

  
  مازندران و ضرورت صنایع تبدیلی کشاورزی

  عبدالصمد زراعتی جویباری
  

در ھر گوشه ی این آب و خاک ) مازندران (وقتی نام:  تير آمده است 2به نوشته سایت بشير از مازندران در تاریخ 
حتی فراتر از مرزھای ما شنيده می شود سرسبزی و طراوت و مردمان آزاده و مھمان دوست در ذھن ھا تبادر 

این در حالی است که حقيقت وجودی این کرانه ی سبز چيز دیگری است که البته تازگی ندارد و . می کند
. یی ھای طبيعی بی بدیل مردمش رنجش ھای زیادی را متحمل می شوندساليان درازی است که عليرغم دارا

اگرچه پس از انقالب کارھای زیادی انجام پذیرفته است ولی متناسب با نيازھا و پاسخگوی بخشی از آن نبوده 
  .است

ر است را آمارھا و داده ھا و پردازش حقایق موجود و یا فاصله بين واقعيت ھا و مرزھای وضع موجود به چه مقدا 
کارشناسان و مدیران باید بدان بپردازند اما آن چه که احساس می شود به عنوان حقيقتی است که می توان به 

  .آن تکيه کرد
سمت و سو نگرفتن صنعت در دشت مازندران، محصول سياست ھای امروز مدیریت کالن جامعه نيست بلکه از 

بھترین و کارآمدترین نگاه در صنعت مازندران، می توانست . ه استدیر باز این رنج بر پيکره ی مازندران باقی ماند
باشد تا گردونه و چرخه ی کار و توليد و خدمات را با ھم گره بزند و از آن جایی که بازار بيش از ده ) صنایع تبدیلی(

) قتصادیتوجيه ا(ميليونی پایتخت در مسير این استان واقع شده است؛ می توانست و ھم می تواند پاسخگوی 
  .آن باشد

امروز که توليدات کشاورزی استان از نمودارھای سالھای گذشته، رشد قابل توجھی داشته است به خصوص در 
  .امر باغات و مرکبات، فقدان صنعت مربوطه به طور محسوسی احساس می شود

ف ھزینه ی فراوان اکنون باغداران با مشکل فروش محصوالت خود روبه رو ھستند آنان با سرمایه گذاری و صر
برای خرید و کاشت نھال و پس از آن نگھداری و سمپاشی مداوم و کود دھی مستمر در فصول مختلف به 

خصوص در فصل بھار ، انتظار بازگشت سرمایه و نتيجه ی زحمات خود را دارند که مع االسف ھر ساله بر 
  .دشواریھای آنھا افزوده می شود
زی که بين توليد و توليد کننده و خریدار و بازار قرار می گيرند؛ تغييرات گسترده عدم قدرت خرید مردم، واسطه با

در امر حامل ھای انرژی که منجر به گرانی کرایه ھا گردید؛ نبود پایانه ھای صنعتی نگھدارنده جھت مدیریت و 
  . کشش آن را نداردتنظيم بازار مصرف، نبود کارخانه ھای پاسخگو جھت تبدیل محصوالتی که بازار مصرف فعال

عواملی ھستند که اگر امروز مدیریت نشود تا ... عدم بسته بندی صنعتی و جذاب، نبود زمينه ھای صادرات و
ساماندھی مناسب پيدا کند، بی شک خسارات و دلزدگی، کشاورزان را به سمت گریز از توليد به تبدیل زمين 

فاجعه ای که از سالھا پيش دامن زمين .  سوق خواھد داد_غير قابل کشاورزی _ ھای قابل کشت به موارد دیگر 
ھای بسيار مستعد ما را گرفته است و جاده ھای بين راھی گویای ھمين حقيقت است که اکنون در حاشيه ی 

شاید در . جاده ھا شاھد به ھم پيوستن شھر به ھم ھستيم و ھيچ ساز کاری برای پيشگيری آن نبوده و نيست
  .تور العملھای صادره، قوانينی باشد اما در اجرا، اصال چنين نيست و نبوده استقالب بخشنامه و دس

از رشد جمعيتی باالیی برخوردار بوده و اکنون نيروی کار آن رقم بسيار باالیی را داراست ) مازندران(در مقابل 
ست که عدم پيوستگی شاید کار روزمرگی و یا فصلی آمار بيکاران را در نمودار کاھش دھد ولی واقع امر آن ا
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بھره مندی اقليمی از طبيعت مازندران . کاری و مستمر در دراز مدت خانواده ھا را دچار بحران و فقر می سازد
باعث گردید که سيل عظيمی از ساکنان تھران به فکر خرید زمين و ساخت مسکن در کوھھا و دشت و باغات 

 گسترده در نظام اجتماعی و اقتصادی و فرھنگی و گویش بيفتند و این وضع باعث تغييرات_ مازندران_ شمال 
  .مازندران گردید و این خطری بود که قریب به پانزده سال پيش آن را در ھفته نامه ی بشير تذکر داده بودیم

اینک کوھھا و دریا و دشت دلربای آن فرصت گاه از ما بھتران است و فقر و عقب ماندگی مازندران در پشت این 
  .ھا و رنگ و لعابھا و سرسبزی و طراوت فراوان گم شده استآمد و شد

از . فرار از واقعيات، صورت مسأله را تغيير نمی دھد، بلکه صادقانه با آن چه که در پيرامون ما است برخورد کنيم
ویژه دولتمردان و صاحبان رأی و نظر در استان انتظار می رود به بخشی از عقب ماندگی و نياز مبرم استان توجه 

  .ای بنمایند تا به صنعت تبدیلی مازندران توجه شود و سرمایه گذاران مورد حمایت قرار گيرند
به جای دادن وام اشتغالی که صرف خرید ماشين و لوازم خانگی می شود و می شد مسير این وام تعریفمند 

این کار . یع تبدیلی منتھی گرددشده، تا در غالب تعاونی و یا از طریق سرمایه گذاران مطمئن به سوی ایجاد صنا
نياز به ھماھنگی ھمه ی دستگاھھا است تا به جای تصدی گری، کمک کار کسانی باشند که عالقمند به چنين 

حجم وسيع باغات و مرکبات و فراوانی محصوالت می تواند دایره ی صحيحی از کار و توليد را در . کاری ھستند
  .يروی کار و توليد را راضی نگه دارداستان فراھم نماید و بخش زیادی از ن

  

18H5 ماه دستمزد معوقه برای کارگران مخابرات تھران 
 

بدليل کارشکنی و دزدی " بھين استوار" نفر از کارگران شرکت پيمانکاری 22بيش از  مرکز مخابراتی استقالل
اين شرکت پيمانى ارائه دھنده خدمات فنی به .  ماه است دستمزدی دریافت نکرده اند5مدیر شرکت " سيدی"

جواب سيدی به کارگران معترضی که . مرکز مخابرات استقالل واقع در خيابان وليعصر جنب صدا و سيما است
ارھا به سيدی ب. خواھان دریافت دستمزدھایشان ميباشند چيزی جز وعده ھای بی اساس امروز و فردا نيست

حتی ھمين کار ھم برای ! وضع جامعه خيلی بدتر از اینھاست! باید قدر اینجا را بدانيد: کارگران گفته است
  !بسياری از جوانان تحصيل کرده نيست

 ھزار تومانی و ساعات کاری 300 نفر کارگر قراردادی و دستمزدھای 22شرکت پيمانکاری بھين استوار با بيش از 
 ارائه دھنده خدمات مخابراتی در مناطق ميدان ونک، وليعصر و ،ا در ایام تعطيل و غير تعطيلطوالنی و طاقت فرس

  .جردن ميباشد
   کارگران مرکز مخابراتی پيام نور 

 ماه است که ریالی دستمزد دریافت 5 نفر از کارگران مرکز مخابراتی پيام نور مستقر در بلوار مرزداران 30بيش از 
   ،ى که کارگران بشدت در تنگناى نداری و فقر مالی به سر ميبرنددر شرايط. ننموده اند

  .کارفرما و پيمانکار با پول کارگران مشغول سود جویی و معامله گری ھستند
 ماه آنقدر ذره ذره و خرد خرد آن ھم با ھزار و یک منت به ما مساعده داده اند 5در این : یکی از کارگران ميگفت

 ما ھمه دستمزدھایمان را ،ما کار کرده ایم، ما زحمت کشيده ایم! لوم نيستکه اصال حساب و کتابش مع
  .ميخواھيم

پس از واگذاری شرکت مخابرات به سپاه پاسداران جنایتکاران اسالمی، شرکتھای انگل پيمانکاری چون قارچ از 
مدتا از جانيان و شکنجه مدیران و بانيان فعلی شرکتھای انگل پيمانکاری در مخابرات ع. ھمه جا سر برآورده اند

اين شرکتھای پيمانکاری و باندھای سرکوبگر و . گران و آدمکشان حرفه ای جديد و قديم در سپاه و کميته ھستند
 مشغول به جيب زدن ،دزد سپاه پاسداران با استثمار وحشيانه کارگران و نپرداختن دستمزدھای ناچيزشان

  .ثروتھای نجومی ھستند
  
  

19Hاخراج کارگران در شرکت سونی 
 

 به بھانه ، با سابقه کار از یک تا ده سال،خدماتی سونی- نفر از کارگران شرکت وارداتی6طی ھفته گذشته 
 .مدیر شرکت از کار اخراج شدند" اسالمی"ھای واھی بنا به دستور 

جانمان را به لب رسانده اند، ھر شب با افکار پریشان و وحشت : ز کارگران می گویددر این خصوص یکی ا
اول صبح که بچه ھا خوابند از شرمندگی . گرسنگى خانواده نه خواب و نه بيدار شب را به صبح ميرسانم

ختالف و به اداره کار و شورای حل ا! به کجا؟ خودم ھم به درستی نمی دانم. یواشکی از خانه بيرون ميزنم
مزخرفاتی از این دست، مراجعه به شرکت و اسالمی بی ھمه چيز و یا در اطراف و مراکز صنعتی تھران در بدر 

آخر سر ھم با تن و روانی خسته و درھم شکسته، با جيب خالی و با افکار پریشان شب به . دنبال کاری بگردم
 خانه را ميخواھد و شرمندگی در مقابل زن و بچه ای و دوباره ھراس از صاحبخانه ای که اجاره. خانه باز ميگردم

  .که نان شب و زندگی می خواھند
  

20H   ماه بدون حقوق۶کارگران کارخانه ایران برک 
 

 ماه حقوق و عيدی ۶ارد، در حال حاضر  کارگر د٢٠٠کارگران کارخانه ایران برک واقع در الھيجان که بيش از 
کنند و از بابت  کارگران این کارخانه در وضعيت بسيار نامناسبی زندگی می.  خود را نگرفته اند٨٩وپاداش سال 
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عليرغم . عدم پرداخت حقوق ماھيانه خود، آن ھم درآستانه عيد وسال جدید بشدت تحت فشارميباشند
  .نھا داده نشده استپيگيریھای کارگران، ھيچ پاسخی به آ

  
21H اند کارگران کارخانه توليد قطعات یدکی درتھران دو ماه است حقوق نگرفته  

 
وقه کارگران کارخانه توليد قطعات یدکی خودرو ھای پراید واقع در شرق تھران، در آستانه عيد ھنوز حقوقھای مع

 .اند خود را دریافت نکرده
کارگران دو ماه حقوق معوقه و ھمچنن . باشد  کارگر می٢٠٠دارای ) توليد قطعات خودرو(کارخانه شرکت ابری 

  .سنوات خود را طلب دارند و عليرغم پيگيری ھا به آنھا حقوقی داده نشده است 
  )آژانس ايران خبر: منبع(
  

  ی  درصدی آب سدھای خراسان رضو78کاھش 
  

 سد استان در سال جاري فقط سد تبارک ١۵اي استان در ميان   به گفته مديرعامل شرکت آب منطقه
 ميليون مترمکعب 9.9 ميليون مترمکعب آب ذخيره در سال قبل در حال حاضر به 8.2شھرستان قوچان است که از 

.گي در اين منطقه بوده استمتر بارند  ميلي٢٠٠افزايش يافته است که اين افزايش مرھون بارندگي بيش از   

کند  ھاست با پديده خشکسالي حاد وشديد دست و پنجه نرم مي در حالي که استان خراسان رضوي سال
ھاي کشاورزي و صنعتي استان با کمبود آب مواجه  اين خطر وجود دارد که مردم شھرھا و روستاھا و بخش

.شوند و اين مشکل به يک بحران جدي مبدل شود  

  

  ھايمان آموزش دھيم که از ما ميوه نخواھند بايد به بچه :دار نهيک زن خا

دار به  روزنامه خراسان در سرمقاله امروز خود نامه يک زن خانه:  تير نوشته است 20به نوشته سایت آفتاب در 
  .نژاد را منتشر کرده است محمود احمدي

  :در بخشی از اين نامه آمده است
فھمم و نه کاری به آبی و سبز و  نه معنی راست و چپ را مي.  مسلمان ايرانیيک زن. من يک زن ايرانی ام*

ھا و مادرھای ديگر بايد چرخ  من يک زن و يک مادرم که مانند ھمه زن. اصال اھل سياست نيستم. قرمز دارم
  .ام را بچرخانم زندگي

يد زيرا معتقد بوديد که با نقدی شدن کرد ھا شد و بر اين تصميم خود اصرار مي روزی که حرف از ھدفمندی يارانه*
ھای چند ھزارمتري،  با خود گفتيم ما که خانه. ھا اين پول به طور مساوی و بين ھمه تقسيم خواھد شد يارانه

ھای پولدار چند تا، چندتا،  مانند آدم. مان سر از ناکجاآباد درآورد ويال، استخر و جکوزی نداريم که پول مصرف انرژي
ماند تا  ھا چيزی برايمان مي يليونی ھم نداريم که غصه بنزين آن را بخوريم پس حتما از پول يارانهماشين چند صدم
اما با برداشتن . ھا نکشيديم ھايی که برای اين يارانه مان را با آن پرکنيم و چه نقشه ھای زندگي اندکی از چاله

شود   اين پول اصال در زندگی ما احساس نميھا آن قدر ھمه چيز گران شد که وجود ھا و آزاد شدن قيمت يارانه
ھا نيز بيشتر  بينيم که از پول يارانه حتی اگر آن مبلغی را که بر کاالھا و اجناس افزوده شده حساب کنيم مي

  .است
  من اقتصاددان نيستم و معنی رشد اقتصادی

 
 که بايد به طور کلی از صفحه بينم که قيمت گوشت آنقدر زياد شده فھمم اما مي رقمی را ھم نمي و تورم تک
ھايمان آموزش دھيم که ديگر از ما ميوه نخواھند زيرا قيمت آن با پول جيب ما  مان حذف کنيم بايد به بچه زندگي

  .اند آيد و در بعضی موارد اجناس حتی تا صددرصد ھم گران شده جور در نمي
ھای باال داد مردم را درآورده  اجاره.  استحد و حصر کمر مردم را شکسته ھای بي گراني! جمھور آقای رئيس

تر خواھد  ھای قشر محروم جامعه رنگين ھا بارھا گفتيد که با اجرای اين قانون سفره قبل از ھدفمندی يارانه. است
توانيم سر سفره  ديگر نمي. شود تر مي ھايی است که ھر روز خالي بينيم سفره شد اما چيزی که ما امروز مي

يرا توان خريد آن را نداريم حتی نان خالی را با قناعت بايد بخوريم و حاال بايد کم کم يادبگيريم که گوشت بگذاريم ز
  .شير ھم نخوريم

پرسد اگر شير گران شود ممکن است مردم نتوانند آن را بخرند و  وقتی مجری برنامه تلويزيون از يک مسئول مي*
فرمايند اگر چنين شد ما شيرھا را تبديل به   اين مسئول ميشود شيرھا بمانند و دامدار ضرر کند اين موجب مي
اين يعنی اين که برای ما مھم نيست مردم نتوانند از شير استفاده . کنيم کنيم و آن را صادر مي شيرخشک مي

  .کنند برای ما مھم نيست کودکان فقر آھن بگيرند، دچار کمبود کلسيم شوند و يا حتی بميرند
ھای باالی  کند و ھزينه  درآمد کم و مخارج باالی زندگی ھر پدری را نزد فرزندش شرمنده مي!جمھور آقای رئيس *

گوييد و ھمه  باور کنيد ھمه واقعيت آن چيزی نيست که شما در تلويزيون مي. آورد زندگی انسان را به زانو در مي
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  .کنيم پنجه نرم ميدھيد، واقعيت آن چيزی است که ما با آن دست و  چيز را خوب و زيبا جلوه مي
تر زندگی کنيم و به عنوان کسی  بريد تا ما بتوانيم راحت دانم شما تمام توان و تالش خود را به کار مي من مي*

کنم ھر  دانم اما خواھش مي که به شما رای داده ھنوز ھم شما را حامی قشر محروم و مستضعف جامعه مي
دھد و مردم ما به   زيرا عمر ما کفاف آزمون و خطا را به ما نميگيريد تمام جوانب آن را بسنجيد تصميمی که مي

   .اند اندازه کافی امتحان خود را پس داده

 کارگر زندانی، زندانی سياسی، آزاد باید گردد

 بعد از ظھر در ميدان مين توریت استکھلم ميز اطالع رسانی و پيکت از سوی ١٧ الی ١۵ ژوئن از ساعت ٩شنبه 
دراین فاصله توضيح وضعيت کارگران وزندانيان کارگر وھمچنين اوضاع زندانيان سياسی در ایران از شورا برگزار شد 

ھمزمان . بلندگوی شورا در ميدان پخش ميشد و شورا خواھان آزادی ھمه زندانيان سياسی و کارگران زندانی بود
نام زندانيان کارگر و زندانی . صد ھا اطالعيه در این رابطه به زبان سوئدی، انگليسی و فارسی پخش ميشد

 شاھرخ زمانى از فعاالن كارگری، ، محمد جراحی، رضا شھابی، بھنام ابراھيم زاده،سياسی ابراھيم مددی
دھھا نفر از نزدیک . منصوره بھکيش وسایر زندانيان ھمراه با عکس ھایشان در معرض اطالع مردم قرار گرفته بود

ستندوارد بحث شده واطالعات بيشتری ميخوا .  

 شورای حمایت از مبارزات آزادیخواھانه مردم ایران ـ استکھلم
  

   ميليون متر مکعبي آب سد طرق 2کاھش 

ھا   ھمه رودخانه حجم روان آب: ميليون مترمکعبي آب سد طرق خبر داد و افزود٢وي از کاھش بيش از 
  .جم آب سدھا گذاشته استدرصد کاھش يافته که تاثير شديد خود را روي ح۶۵نسبت به متوسط درازمدت 

   متري آب سفره ھاي زير زميني دشت سرخس 1.5افزايش 

 دشت وضعيت بحراني ٣٣ دشت استان که ٣۶ھاي آب زيرزميني  مھندس جعفري با اشاره به وضعيت سفره
رويه وضعيت آب  ھاي بي برداري ھاي پي در پي و بھره با توجه به خشکسالي: و ممنوعه دارند، افزود

استان مطلوب نيست به جز در دشت سرخس که تحت تاثير آب سددوستي قرار گرفته و سطح آب ھاي   دشت
  . متر باال آمده است1.5زيرزميني 

در حال : ھاي زيرزميني استان را بيش از يک ميليارد مترمکعب اعالم کرد و گفت وي کسري مخازن سفره
ھاي آب زيرزميني  طرح تغذيه مصنوعي سفرهھاي آب زيرزميني  اي براي تعادل بخشي سفره حاضر آب منطقه

در کنار اقدامات بازدارنده براي مديريت منابع آبي : وي تصريح کرد.پروژه در استان تعريف شده است١١براي 
برداران کسر مخازن آب را جبران  استان بايد خود کشاورزان و مردم ھم در اين امر مشارکت کنند و با کمک بھره

اي در استانداري و جھادکشاورزي با گروه ھاي مختلف کشاورزان   جلسات متعدد آب منطقهوي با اشاره به.کنيم
ھاي آب کشاورزي تاکيد شده  در مورد کاھش ساعات کارکرد چاه: که مصرف کنندگان عمده آب ھستند افزود

 را در وي حجم کل آب استان. ھاي زيرزميني مواجه است است چون خراسان رضوي با بحران جدي در بخش آب
 ميليون مترمکعب ٢۶١اين ميزان در سال گذشته ھزار و :  ميليون مترمکعب اعالم کرد و افزود٩٢٠حال حاضر 

 ميليون مترمکعب کسري آب خواھيم داشت و نياز آب شھر مشھد ١٠٠ بيش از ١۴١٠در افق : وي يادآور شد.بود
  . ميليون مترمکعب برآورد شده است۴٠٠در اين سال 

 

  ترين شھرھای جھان رست گرانتھران در فھ

بر اساس گزارش يک موسسه تحقيقات اقتصادی تھران در ميان :  تير آمده است 20 در آفتاببه نوشته سایت 
  . شھر گران جھان قرار دارد134

 قرار 130 شھر گران جھان در رده 134به گزارش موسسه واحد اطالعات اقتصادی اکونوميست تھران را از ميان 
  .داده است
ھای زندگی  ، وضعيت بھداشتی و حمل و نقل و ديگر شاخص ھای زندگي بندی بر مبنای شاخص ھزينه اين رده

  .شھری انجام شده است
، )سوييس(، زوريخ  ، پاريس )ژاپن( توکيو، اسلو، اوزاکا :  شھر گران جھان به ترتيب عبارتند از10بندی  در اين رده

  .سنگاپورسيدني، ملبورن، فرانکفورت، ژنو و 
 قرار 134ترين شھرھای جھان و در جايگاه  ھمچنين شھر کراچی پاکستان در رده ارزان ترين شھر در ميان گران

ھای زندگی در شھر کراچی به طور متوسط يک دوم نيويورک و يک  گرفته است که بر مبنای اين گزارش ھزينه
  .سوم توکيو است
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و پاناما ) النکا سري( جده عربستان، تونس، داکا، مانيل، بمبئي، کلمبو نو، تھران، بندی شھرھای دھلي در اين رده
   .اند ترين شھرھای جھان قرار گرفته بندی گران ترين شھرھا در رده ھای آخر و به عنوان ارزان در رده

 است   ماه اخير کارگران و پرسنل قطار شھری اھواز پرداخت نشده۶حقوق 

تيربنقل از عباس ھالکویی رييس سازمان قطار شھري اھواز آمده 20تاریخ به گزارش خبرگزاری دولتی ایسنا ب
 ماه پاياني سال گذشته و 2حقوق :در رابطه باپرداخت حقوق كارگران و پرسنل قطار شھري اھوازنوشت: است 

ھميشه پرداخت : ھالكويي تصريح كرد.سه ماه نخست امسال به كاركنان قطار شھري پرداخت نشده است
تا پايان تيرماه حقوق معوق . تر از روال طبيعي پرداخت حقوق است اركنان قطار شھري چھار ماه عقبحقوق به ك

 .شود  ماه مي6كاركنان، 

 تاكنون اعتبار سال  . شود يك ميليارد تومان است مجموع حقوق كاركنان كه ماھيانه پرداخت مي: وي يادآور شد
البته ابتداي تير حقوق . شود  ماه كاركنان پرداخت مي2، حقوق  به سازمان ابالغ نشده است و در صورت ابالغ90
  .شود  به آنھا پرداخت مي  سال گذشته به آنھا پرداخت شد و ابتداي مرداد نيز حقوق بھمن دي

  زمان اجراي طرح واگذاري كارت اعتباري به كارگران مشخص نيست

: كار كشورگفت كل كانون عالي شوراھاي اسالميدبير :  تير آمده است 20به نوشته خبرگزاری دولتی ایلنا در 
  . ميليون تومان به كارگران سراسركشور ھنوز اتفاق نيفتاده است1.5موضوع واگذاري كارت اعتباري 

جلساتي را با معاون اجتماعي وزارت كار داشته ايم و مقرر شدكه : ناصر برھاني درگفت وگو باخبرنگار ايلنا افزود
  .زم براي اجرايي كردن اين طرح را تدوين كنند تا كار به سھولت انجام شدآنھا نرم افزارھاي ال

كار استان تھران با بيان اينكه مشخص نيست طرح  رييس ھيات مديره كانون ھماھنگي شوراھاي اسالمي
ت يكي از تاكيدات ھيا:  ميليون توماني چه زماني به مرحله اجرا برسد، اظھار داشت5/1واگذاري كارت اعتباري 

كار كشور پيگيري ھمين موضوع است چراكه كارگران خواھان اجراي آن  مديره كانون عالي شوراھاي اسالمي
  .ھستند

يكي از راھھاي شناخت : گفت كرد، شود كارگران صنوف را شناسايي برھاني در پاسخ به اين سوال كه چگونه مي
گران از جمله كارگران واحدھاي صنفي وكوچك كارگر بودن ھرشخصي بيمه تامين اجتماعي اوست اما برخي ازكار

  .تواند شناسايي كارگران باشد اصوال بيمه نيستندبنابراين يكي از معضالت در اين زمينه مي
ھاي افراد براي دريافت يارانه نقدي طرح  البته حساب: كاركشور تاكيدكرد  كانون عالي شوراھاي اسالمي  دبيركل

 ميليون تومان 1.5ھاي اعتباري  د پشتوانه خوبي براي اجراي طرح واگذاري كارتتوان ھا مي ھدفمند سازي يارانه
  .باشد

  پايان پيام

 مدافع و مبلغ جناح ھای مختلف سرمایه نشویم!

در حالی که ما کارگران به اشکال مختلف زیر شدیدترین فشارھای روانی، جسمی واقتصادی ھستيم ،درحالی 
  کارگری فعلی را نيز به نفع خود بيشتر تغيير می دھد،که سرمایه در ایران حتی قانون ضد

به جای برخورد با این مسایل، جمعی به نام پرسنل گروه خودروسازی سایپا اطالعيه می دھند و به نفع جناحی 
ًکاری که قبال در دستور کار سياست ھای شکست خورده خانه کارگرو شوراھای (از حکومت افشاگری ميکنند 

 )ری بودتا بتوانند بخش ھایی از کارگران را به سوی خود بکشاننداسالمی ضد کارگ

  :اما ما جمعی از کارگران شرکت سایپا معتقدیم که
نمایندگی جناحی از حاکميت سرمایه را دارد و منافع و نظرات ) مدیر عامل گروه خودروسازی سایپا(پوستين دوز 

ن عامل قبلی انجام می دادند و گماشته بخشی دیگراز آن بخش را در گروه سایپا پيش می برد، کاری که مدیرا
امروز بخشی از جنگ قدرت جناح ھای حکومتی توسط مدیران دست نشانده به مراکز . نظام سرمایه بوده اند

  .توليد ارزش اضافی وسود کشيده شده است
شده اند که برخی طی چھار ماه گذشته بيشتر شرکت ھا ی گروه سایپا بيش از سه بار مدیران آنھا تعویض 

  .مواقع کار به حضور پليس جھت جلوگيری از درگيری عوامل مزدور مدیران جدیدبا مدیران قدیم ھم شده است
در جنگ قدرت جناح ھای حکومتی که شروع شده است، که ھيچ بعيد ھم نيست که کار در آینده ای نزدیک به 

م این جناح بندی ھای نظام سرمایه، چه باند احمدی جاھای خطير نيز بکشد، ما کارگران بایستی در مقابل تما
مگر ھمين باند . نژاد چه باند رھبری وچه باند اصالح طلبان ،به طور مستقل وارد عرصه کارزار سياست شویم

رھبری ھمان کسانی نيستند که ھمراه با سایر جناح ھا و عوامل سرمایه و پليس ولباس شخصی ھا ولمپن ھا 
را به باند احمدی نژاد تحمل نمی کردندومعترضين را کتک کاری، شکنجه و مورد تجاوز قرار کوچک ترین مخالفتی 

حال چطور شده که است که ھمين ھا حاال مورد توجه شما واقع شده اند و به ! می دادندوبه گلوله می بستند؟
 !!خاطر رھایی از باند احمدی نژادبه آنھا متوسل شده اید؟؟؟
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ی از سرمایه داران سنگ بخشی دیگر از آنھا را به سينه بزنيم وآتش بيار معرکه جناحی ما نبایستی به نفع بخش
  .از سرمایه عليه جناح دیگر آن بشویم

آنچه در حال حاضر در جریان است، جنگ قدرت به خاطر چنگ اندازی به منافع سرشار و بی پایان ثروت و دسترنج 
این نشان می دھد که در این . سگ زرد برادر شغال است: یدضرب المثل معروفی می گو. ما کارگران می باشد

  .جنگ قدرت ما کارگران نبایستی سياھی لشگر ھيچ کدام از طرفين شویم
ما کارگران که در شرکت ھای گروه سایپا و مراکز توليد ارزش اضافی و سود کار می کنيم در نبود عدالت 

دی ایجاد تشکل ھای کارگری، در نبود قراردادھای دایمی، در اجتماعی و آزادی ھای فردی و سياسی، در نبود آزا
وجود باند بازی و رانت خواری و گروه گرایی و پارتی بازی، در نبود آزادی اعتراض و اعتصاب، در اجرا نکردن طرح 

می طبقه بندی مشاغل، در نبودآزادی و برابری زنان ومردان، در نبود بھداشت و دارو و درمان رایگان برای تما
انسانھا ی جامعه، در نبود آموزش و پرورش و ورزش رایگان برای فرزندانمان، در نبود امکانات رفاھی الزم برای 

تمامی مردم، در وجود توھين وتحقير، فقر وفحشا و بی کاری گسترده جوانان، و خالصه در بود و نبود ده ھا مورد 
  .ردگی نوین را به دوش می کشيمدیگر، در رنج و عذابيم و به عبارت دیگر بار سنگين ب

یکی دیگر از دفتر مقام رھبری مدیر گروه سایپا بود کار دیگری ) دست نشانده مشایی(آیا اگر به جای پوستين دوز
غير از کارھای پوستين دوزمی کرد؟ آیا او ھم به نفع عوامل مزدور و فرماندھان خود کار نمی کرد؟ چه فرقی برای 

  ما کارگران دارد؟
... کارگران در رابطه اجتماعی حاکم، برای صاحبان قدرت چه در بخش یدی، چه خدماتی ،چه فکری وچه ما 

چه شرکت ھا و بنگاه ھا دولتی باشند وچه خصوصی، چه مونتاژکار . بایستی ارزش اضافی و سود ایجاد کنيم
ر عامل باشد و چه مشایی و باشيم و چه توليد کننده یا طراح وچه شرکت ھای چند مليتی، چه پوستين دوز مدی

بذرپاش، چه قلعه بانی و چه نجم الدین، چه پيکان و پراید توليد کنيم، چه ماکسيما و بنز ومگان وپژو توليد کنيم، 
 .بھر حال برای ما فرقی ندارد

ه قول ب. ھمواره در طول تاریخ ما با حاصل کار خود که رفاه و آسایش است بيگانه بوده ایم وچيزی به ما نماسيده
  .چه خواجه علی چه علی خواجه: معروف

برای اینکه تمام بود و نبودھا و مطالب باال که گفته شد و ده ھا مورد دیگر مرتفع گردد، برای اینکه مجيزگوی یکی 
از طرفين به نفع طرف دیگر نباشيم و در این جنگ قدرت و سرمایه که شروع شده است در جایگاه طبقاتی و 

 يم،تاریخی خودبایست

ما کارگران نبایستی به جای سرمایه . بایستی به طور شورایی و سرتاسری و ضدسرمایه داری متشکل شویم
  داران بياندیشيم و عليه یا له یک بخش آویزان بخش دیگر آنھا شویم

 ٩٠ تير- جمعی از کارگران شرکت سایپا 

  

ايران اعالم اعتصاب عمومی در كردستان: اطالعيه   

به اطالع عموم مردم آزاديخواه ايران بويژه مردم مبارز : تبليغات حزب دمكرات كردستان ايران اطالعيه كمسيون 
  كردستان و نيز افكار عمومی جھانی می رساند كه بدنبال اعالم اعتصاب عمومی در كردستان ايران از سوي

دكتر عبدالرحمن قاسملوو و  تيرماه امسال بيست و دومين سالروز ترور 22حزب دمكرات كردستان ايران بمناسبت 
و در ھمانحال گراميداشت ياد دكتر قاسملوو، رژيم   دولتی جمھوری اسالمي  به ھدف ابراز تنفر از تروريزم

جمھوری اسالمی با اطالع از آمادگی مردم كردستان جھت استقبال از اين فراخوان، زنجيره اقداماتی خرابكارانه و 
كه اعزام  :گرفته است  به منظور پبشگيری از اين حركت اعتراضی در پيششدت عمل نسبت به مردم كردستان را

آوری ستاليت از منازل در  نيروھای نظامی، انتظامی و اطالعاتی بيشتر و اسقرار آنھا در شھرھا و اذيت مردم جمع
رت تعطيلی بازار شھرھا و روستاھا جلب اصناف و بازاريان به مركز اطالعات و نھادھای سركوبگرو تھديد آنھا در صو

در روز چھارشنبه، فراخواندن فعاالن مدنی و اخطار به آنان جھت خودداری از تالش در راستای اجرای اعتصاب، 
ھای اين تلويزيون، اخالل در تلفنھای تيشك و  و جلوگيری از پخش برنامه TVفرستادن پارازيت روی فركانس تيشك
ردن سايت تيشكو مسدود ك TV ھای اينترنتی تيشك پخش برنامه TV  و ھمچنين اخالل در تلفنھا و فاكس دفتر

 .نمايندگی حزب دمكرات كردستان ايران در پاريس را شامل می گردد

ما افكار عمومی را از اين رفتار آزادی ستيزانه جمھوری اسالمی كه نشانه ضعف و درماندگی اين رژيم در برابر 
حكوم می نمايم و از مردم كردستان می خواھيم عليرغم ھمه حركتھای اعتراضی مدنی می باشد مطلع و آنرا م

 .اين تالشھای رژيم نسبت به انجام اعتصاب خود ھمچنان جدی و مصمم باشند
 كمسيون تبليغات حزب دمكرات كردستان ايران

 ی ميالدی2011  ی ژوئيه 12
  خورشيدی1389تيرماه  21
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22Hبرگزاری دادگاه پدرام نصرللھی 
 

پدرام نصرللھی از اعضای کميته ھماھنگی برای کمک به ایجاد تشکل ھای  1390 تيرماه 21 روز سه شنبه
 . دادگاه انقالب توسط قاضی طياری محاكمه شد2تبانی عليه نظام در شعبه به اتھام اجتماع و   کارگری

  .وبی اساس دانست  در این دادگاھی نامبرده از خود دفاع واتھامات وارده را رد کرده

اداره   دستگير ومدتی را در  در منزل پدر حبيب هللا لطيفی89دی 5الزم به ذكر است پدرام نصرللھی در تاریخ 
  . كرد وسپس با قرار وثيقه چھل ميليون تومانی از زندانآزاد شداطالعات سپری

كميته ھماھنگی برای كمك به ایجاد تشكل ھای كارگری ضمن محكوم كردن زندان، احضار و محاكمه كارگران و 
  .فعالين كارگری ،خواستار آزادی بی قيد و شرط تمامی فعالين كارگری دربند می باشد

  کارگران شرکت فوالد سازان کرجپایان اعتصاب موفقيت آميز 
 
 

براساس خبر ارسالی، کارگران شرکت فوالد : کميته ھماھنگی برای کمک به ایجاد تشکل ھای کارگری
 روز اعتصاب، موفق به دریافت حقوق ٢۵سازان، سازنده انواع مخزنھا و سازه ھای پتروشيمی و نفت، پس از 

   .معوقه خود شدند و بر سر کار خود بازگشتند
 افتاده کارگران شرکت فوالد سازان بار دیگر با اتحاد و ھمبستگی و با ابزار اعتصاب، توانستند حقوق عقب

این در حالی است که حقوق برخی از کارمندان شرکت مذکور، چندین ماه است . اردیبھشت را دریافت کنند
ی کارگران مشارکت نکرده اند و زیرا که کارمندان این شرکت، در اعتصاب ھای متوال. که پرداخت نشده است

این چندمين بار است که کارگران توانسته . به ھمين خاطر از دریافت حقوق عقب افتاده خود محروم ھستند
عليرغم اینکه این شرکت از نظر توليد فعال بوده، اما ھمچنان دچار بحران . اند با اعتصاب به حقوق خود برسند

   . و مدیریت شرکت ادامه خواھد یافتمالی است و این کشمکش بين کارگران
کميته ھماھنگی برای کمک به ایجاد تشکل ھای کارگری ضمن حمایت از خواسته ھای شرکت فوالد سازان، 

   .بار دیگر خواستار پرداخت کليه ی حقوق ھای معوقه کارگران ایران می باشد
  
  ١٣٩٠ تير ٢١
  

ه است ماه حقوق پرداخت نشد٢۵كارگران لوله سازی خوزستان   

یك فعال كارگری از اھواز گفت ھيچ حقوقی به كارگران لوله سازی خوزستان داده نشده است ، یكی از كارگران 
 ماه حقوق خود راطلب داریم ولی در جواب اعتراض ما ميگویند، شركت را به مزایده ٢۵ما ” :این كارخانه ميگوید

ا تا كنون مشتری برای این شركت با انبوه بدھی گذاشتيم ھروقت بفروش برسانيم ، مطالبات را ميدھيم، ام
ماه ٢۵كارگر قراردادی دارد كه ١١٠لوله سازی خوزستان اكنون . دارد پيدا نشده است.. .. ھایی كه به كارگران و 

به گزارش ایران كارگر لوله سازی ” .ماه حقوق معوقه طلب دارند١٨ كارگر رسمی دارد كه ٣٢٠حقوق معوقه و 
 كارگر دارد و در این مدت به جز تعداد اندكی كه ۴٣٠ كارگر داشت ھم اكنون ۶٠٠ل گذشته خوزستان كه سا

 تاسيس شد و در زمان اوج خودش ١٣۵۵لوله سازی خوزستان در سال . بازنشست شدند ،بقيه اخراج شده اند 
ری شده را  کارگر داشت، یک ذوب آھن بخشی از ھمين شرکت است که در واقع ھمه آھن ھای جمع آو۵٠٠٠تا 

این كارخانه عالوه بر توليد لوله، .  اینچ توليد ميكند۶٠٠در این قسمت ذوب کرده و بصورت لوله ھای چدنی بعضا تا 
 . گلوله ھای خمپاره ھا را نيز توليد ميکرد

 عدم پرداخت حقوق به كارگران شھرداری خرمشھر علی رغم وعده ھای داده شده

ع اعتراضی كارگران ھنوز به كارگران شھرداری خرمشھر حقوق داده نشده عليرغم وعده ھای داده شده در تجم
كارگران نواحی مختلف شھرداری خرمشھر و بویژه كارگران ” :به گزارش ایران كارگر ، یك فعال كارگری گفت. است

معوقه  ماه حقوق ۴ بخاطر اینكه حق اضافه كاری و ٩٠.٤.١٣روز دوشنبه ... فضای سبز، كارگران آتش نشانی و 
خود را دریافت نكرده بودند دست به تجمع اعتراضی مقابل فرمانداری این شھر زده بودند ومقامات فرمانداری با 

وعده اینكه این مشكالت را در اسرع وقت حل خواھيم كرد كارگران را به سر كار برگردانده بودند، اما تاكنون، ھيچ 
تنھا ” :یكی دیگر از كارگران گفت.”  الذكر داده نشده استاقدامی نكرده اند و ھنوز حقوقی به كارگران فوق

حقوق پایه دوماه بخشی از كارگران شھرداری مركزی را دادند اما در اساس ھيچ مشكلی را از كارگران زحمتكش 
  ”.شھرداری حل نكرده اند

 . كارگر دارد كه عموما حقوق معوقه دارند١٠٠٠شھرداری خرمشھر 

ن پروژه نگين غرب مقابل ساختمان قوه قضائيهتجمع اعتراضی مالباختگا  
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یی از مالباختگان پروژه نگين غرب ظھر دوشنبه در مقابل ساختمان قوه قضایيه تحصن کردند و خواستار  عده
نزدیک به یکصد نفر از مالباختگان : خبرگزاری حكومتی مھر دراین رابطه گزارش داد . رسيدگی به این پرونده شدند

تر به این پرونده  با تجمع مقابل ساختمان قوه قضایيه خواستار تعيين تکليف و رسيدگی سریعپروژه نگين غرب 
  .شدند

 ميليون تومان ۵٠چندی پيش به شاکيان این پرونده گفته شد مبلغ : یکی از این مالباختگان به خبرنگار مھر گفت
ب خانه شوند نفر موفق شدند صاح١٢٠ھا پرداخت شود اما تنھا  برای تحویل این خانه .  

ھشت ھزار نفر شاکی در این پرونده وجود دارد که نزدیک به پنج سال است رسيدگی به پرونده : وی ادامه داد
  .شان به طول انجاميده است

ای که چندین سال به طول انجاميده  کنندگان خواستار مالقات با رئيس قوه قضایيه و رسيدگی به پرونده تجمع
 .است بودند

وز اعتصاب كارگران شركت چاپ و انتشارات وزارت ارشادسيزدھمين ر  

اعتصاب كاركنان شركت چاپ وانتشارات وابسته به وزارت ارشاد كه روز سه شنبه ھفتم تيرماه شروع شده بود 
به گزارش .  تيرماه نيز ازرفتن سر كار امتناع كردند١٩وارد سيزدھمين روز خود گردید و كارگران روز یكشنبه 

 نفر از كارگران این شركت دراعتراض به ٨٠٠ران كارگر و به نقل از یكی از پرسنل این شركت بيش از تارنمای ای
افزایش ساعت كار بدون حقوق و حقوق معوقه وسایر مطالبات خود از ھفتم تيرماه تا كنون در اعتصاب به سر 

  .ميبرند و تا احقاق حقوق خود ، اعتصاب خود را ادامه ميدھند
انتشارات وزارت ارشاد در جاده مخصوص كرج مقابل كارخانه شيشه مينا واقع ميباشدشركت چاپ و  . 

  ماه است كه حقوقی نگرفته اند۴كارگران شركت آونگان 

كارگران این كارخانه چھارماه است كه حقوق خود ”:به گزارش ایران كارگر یكی ازكارگران شركت آونگان اراك گفت 
كت بعد از خصوصی سازی شدن درسال جدید دچارمشكالت جدی شده است ، را دریافت نكرده اند ، این شر

سال جدید درسفر احمدی نژادبه اراك ھيئت دولت قول داد كه چھارميليارد وام ازبانك سپه به شركت آونگان برای 
نوضع ای. پرداخت حقوق كارگران داده شود، ولی بعداز سفر احمدی نژاد این كارتابه االن انجام نشده است  

 . ”كارخانه و كارگران آن روزبه روزوخيم تر ميشود

كارگران كارخانه توليدی وصنعتی گلریس در وضعيت معيشتی نامناسب به سر می 
 برند

این كارخانه . آكارگران كارخانه توليدی وصنعتی گلریس حقوق اردیبھشت وخرداد خود را ھنوز دریافت نكرده اند
این درحالی است كه حقوق فروردین ماه این كارگران حدود . اخت نكرده استحقوق دوماه از كارگرانش را ھنوزپرد
به گزارش ایران كارگر كارگران این كارخانه از بابت وضعيت معيشتی بشدت . دوھفته پيش پرداخت شده است

تحت فشار ھستند وعليرغم پيگيریھایی كه طی این مدت داشته اند ولی متاسفانه پاسخی به آنھا داده نشده 
كارخانه توليدی وصنعتی گلریس توليد كننده نساجی است ودرزنجان واقع ميباشد. است . 

ساعت كار در روز برای تامين معاش١٧  

به گزارش . ساعت كاركنند ١٧الی ١۵كارگران قراردادی ماشين سازی اراك مجبورند برای تامين معاش خود روزی 
ك گفت، كارگران قراردادی و پيمانی بدليل پایين بودن ایران كارگر یكی ازكارگران پيمانی ماشين سازی ارا

ساعت كارميكنند تا بتوانند پاسخگوی تامين معاش زندگی ١٧الی ١۵دستمزدھا و گرانی روزافزون اجناس روزانه 
 نفر ھستند دردو و ١٠٠٠خود باشند وی افزود ھم اكنون كارگران پيمانی شركت ماشين سازی اراك كه بيش از 

ساعت كارروزانه است و بلحاظ جسمی و ذھنی این كارگران ١٧ الی ١۵ كارميكنند كه معادل بعضا سه شيفت
 .بشدت فرسوده شده اند

 كارگران پيمانی شركت ماشين سازی اراك درصورت ھر اعتراضی اخراج ميشوند

ی به گزارش ایران كارگر یك.  ماه كارگران پيمانی شركت ماشين سازی اراك پرداخت نشده است ۵حقوق 
  :ازكارگران پيمانی ماشين سازی اراك گفت

این . نفر آن كارگران پيمانی ھستند كه پنج ماه است حقوق معوقه دارند١٠٠٠كارگرماشين سازی اراك ١٧٠٠از ”
عليرغم فشارھای زیاد معيشتی كه روی كارگران به طور خاص كارگران پيمانی وجود دارد ولی آنھا ” :كارگر افزود

داشته و آنھا را تھدید كرده اند كه در صورت اعتراض آنھا را اخراج ميكنند ، از این رو بدليل ھيچ امنيت شغلی ن
امضاء قراردادھای موقت و تھدیداتی كه مستمرا ميشوند نميتوانند ھيچ اعتراضی نسبت به وضعيت خود داشته 

 ”.باشند، زیراكه به محض اعتراض آنھا را اخراج ميكنند
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23Hبرگزاری دادگاه وفا قادری 

  

 صبح وفا قادری از فعالين 10 ساعت 21/4/90کميته ھماھنگی ،روز سه شنبه  بر اساس گزارش رسيده به
 دادگاه انقالب 2رگری و عضو كميته ھماھنگی برای كمك به ایجاد تشكل ھای كارگری در شعبه كا

 .دادگاھی شد سنندج  شھر

 اردیبھشت ماه ،یک روز قبل 10این فعال کارگری به ھمراه چند تن دیگر از اعضای کميته و فعالين کارگری در تاریخ 
ره اطالعات احضار و پس از چند روز با قرار وثيقه از بازداشتگاه به ادا  از برگزرای مراسم روز کارگر در شھر سنندج

  .اداره اطالعات آزاد شدند 

  1388الزم به ذكر است كه وفا قادری به ھمراه یازده تن دیگر از كارگران و فعالين كارگری كه در گلگشت سال 

یق سبحانی به یک سال حکم صد بازداشت شده بودند در ماه گذشته نيز دادگاھی شدند که نامبردھبه ھمراه
  .زندان محکوم شدند که حکم صادره به جزای نقدی یک ميليون تومانی تبدیل شد

كميته ھماھنگی برای كمك به ایجاد تشكل ھای كارگری ضمن محكوم كردن زندان، احضار و محاكمه كارگران و 
  . می باشدفعالين كارگری ،خواستار آزادی بی قيد و شرط تمامی فعالين كارگری دربند

  

  بدون شرح 
  ھاي سفيد امضا در حد حرف است برخورد با قرارداد

برخورد : ھاي خانه كارگر تصريح كرد معاون امور استان:  تير آمده است 21به نوشته خبرگزاری دولتی ایلنا در 
  .ھاي سفيد امضا در حد حرف است ھاي مسوول با قرارداد مقام

اصل گسترش قراردادھاي موقت كار و سفيد امضا مربوط به : لنا، افزودوگو باخبرنگار اي حسن صادقي درگفت
  .دھند شود و طبيعي است كه در اين شرايط كارگران تن به ھر موضوعي مي بيكاري گسترده دركشور مي

  اي متاسفانه اقتصاد كشوربه گونه: كرد كاركشور خاطرنشان رييس پيشين كانون عالي شوراھاي اسالمي
  .گيرد  كار مرتبط تحت فشار بيشتري قرار مياست كه نيروي

طبق اين قانون : اين فعال كارگري با بيان اين كه در قانون كار چيزي به نام قرارداد سفيد امضا نداريم، گفت
اي  قراردادھاي كتبي بايد در چھار نسخه تنظيم شود و اداره كار، تشكل كارگري، كارفرما و كارگر ھر يك نسخه

  .د راداشته باشنداز اين قراردا
ديوان   ھيات عمومي17/4/86 مورخ250 و 249، 248ھاي خانه كارگر با اشاره به راي شماره  معاون امور استان
  .اين راي ھم تاكيدي بر غير قانوني بودن قراردادھاي سفيدامضا دارد: اداري اظھارداشت

مسووالن وزارت كار به خصوص : ، گفتصادقي با طرح اين پرسش كه بازرسي كار رابراي چه درست كرده اند
  .مديركل بازرسي و مديران كل كار استانھا بايد در خصوص قراردادھاي سفيد امضا پاسخگو باشند

ھا آمار بدھند كه در  اين تشكل: ھاي كارگري گفت رييس مجمع پيشكسوتان جامعه كارگري باانتقاد ازتشكل
اند و چرا از اختيارات قانوني خوداستفاده  انجام داده اميزمينه برخورد با قراردادھاي سفيدامضا چه اقد

  .كنند نمي
كار مجمع عالي نمايندگان كارگري و كانون عالي  وي بااشاره به فعاليت كانون عالي شوراھاي اسالمي

دھد واين در حالي   ھزار تشكل كارگري خبر مي6معاون وزيركار ھم از وجود : ھاي صنفي كارگري گفت انجمن
شود كه بنا بر اظھارات   واحد توليدي بزرگ در كشور داريم بنابراين مشاھده مي8700كه طبق آمارھا است 

مسووالن وزارت كار تشكالت كارگري فراواني در كشور داريم كه بايد باپديده قراردادھاي سفيد امضا مقابله 
  .عملي كنند

ي سفيدامضادر زمان رياست شما دركانون عالي صادقي درپاسخ به اين سوال كه با توجه به اين كه قراردادھا
آن موقع : كرديد، گفت كار ھم وجود داشت شما چه برخوردي با اين پديده غير قانوني مي شوراھاي اسالمي

كار ونھادھاي كارگري  به شدت حاال قراردادھاي سفيد امضا وجود نداشت اما از طريق شوراھاي اسالمي
  .كرديم  رابه مسووالن وزارت كار منعكس و با اين پديده برخورد ميمراتب وجود قراردادھاي سفيدامضا

اي دارند و حاضر نيستند  تشكالت كارگري فقط صداي رسانه: معاون امور استانھاي خانه كارگر تصريح كرد
  .عملي انجام دھد براي دفاع از حقوق كارگران اقدامي

  پايان پيام
  

  لي تامين اجتماعيبراي احياي شوراي عا قول شيخ االسالمي 
  

ھاي صنفي كارفرمايي  دبيركل كانون عالي انجمن:  تير آمده است 21به نوشته خبرگزاری دولتی ایلنا در 
كنم ادغام وزارت تعاون، كارو رفاه باعث كمرنگ شدن نقش تشكالت كارگري  گمان نمي: كشورگفت

  .وكارفرمايي در وزارت كار و سازمان تامين اجتماعي شود
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سه جانبه گرايي تاحدود در وزارت كار رعايت شود واين : وگو با خبرنگار ايلناافزود ارديان درگفتمحمد عط
  .موضوع بيشتر از ساير نھادھاي ديگر موردتوجه مسووالن فعلي وزارت كار است

 كار و وي با تاكيد بر اين كه تنھا راه موفقيت وزيركار، تعاون و رفاه اجتماعي حفظ سه جانبه گرايي در وزارت
اگر خالف اين موضوع عمل شودبه طور قطع موفقيتي بدست نخواھد : تامين اجتماعي است، اظھار داشت

  .آمد
  كشور با بيان اينكه در مذاكرات خود با شيخ االسالمي ھاي صنفي كارفرمايي كانون عالي انجمن دبيركل

كانون : كرد  خاطرنشانوزيركار قول احياي مجدد شوراي عالي تامين اجتماعي داده شده است،
  .كرده است اي نمايندگان خود در شوراي عالي تامين اجتماعي را نيز معرفي كارفرمايان طي نامه عالي

 پايان پيام

   سه نفر سوختند-یک حادثه دیگر در پاالیشگاه نفت تھران 
 
 

 طرح توسعه پاالیشگاه ھنوز پانزده روز از حادثه سقوط بوم جرثقيل در بخش:  تير نوشت 22 در خبر آنالین
 تن از کارکنان این پاالیشگاه شد نگذشته که امروز خبر می ۴تھران که منجر به کشته شدن وزخمی شدن 

   .رسد امروزحادثه ای دیگر منجر به زخمی شدن سه تن دیگر از کارکنان پاالیشگاه تھران شده است
وئيچ برق یکی از واحدھای پاالیشگاه نفت براساس گزارش ھای رسيده امروز به دليل انجام تعميرات در س

اما ھيچ یک از کارکنان این پاالیشگاه در .تھران، سه نفر از کارکنان این مجموعه نفتی دچار سوختگی شده اند
   .این حادثه جان خود را از دست نداده اند

تيرماه امسال  ٧این در حالی است که . گفته می شود بررسی دالیل بروز این حادثه در حال بررسی است
   .براثر سقوط بوم جرثقيل در بخش طرح توسعه پاالیشگاه تھران چھارنفر کشته و زخمی شدند

 گالیه HSEاین حادثه ھا در حالی صورت گرفته است که کارشناسان نفت از کم توجھی نفتی ھا به قوانين
نفتی به دالیل کم توجھی  تن از کارکنان ۵٠برھمين اساس طی یکسال و نيم گذشته جان بيش از .می کنند

به ایمنی در نفت گرفته شده است که از این جمله به حادثه آتش سوزی در پاالیشگاه آبادان در خرداد سال 
  .گذشته می توان اشاره کرد

 

  انتقال شاھرخ زمانی به زندان تبریز و پایان اعتصاب غذای وی
  
  

رخ زمانی، از اعضای ھيات بازگشائی سندیکای شاھ - ١٣٨٩ تير ٢٢چھارشنبه : کانون مدافعان حقوق کارگر
شاھرخ .  روز انفرادی، امروز از اداره اطالت تبریز به زندان تبریز منتقل شد٣۴کارگران نقاش، بعد از گذراندن 

زمانی، که بعد از گذشت یک ھفته از بازداشت، برای اعتراض به بازداشت غير قانونی خود، دست به اعتصاب 
   .ز انتقال به زندان تبریز، با درخواست دیگر زندانيان، به اعتصاب غذای خود پایان دادغذا زده بود، پس ا

به گفته خانواده این فعال کارگری، وی از نظر وضعيت جسمی و روحی، در شرایط بدی قرار داشته و نياز به 
   .تدر حال حاضر ھيچ اتھامی به شاھرخ زمانی تفھيم نشده اس. مداوا و رسيدگی پزشکی دارد

وی تا این لحظه، بدون دليل در .  خرداد، در مسير تھران به تبریز، بازداشت شده بود١٨شاھرخ زمانی، شب 
  .بازداشت به سر می برد

  
 وضعيت بحرانی در كارخانه سيمان ایالم و بازداشت ھای مشكوك

 و روستاھای اطراف آن كانون حمایت ازخانواده جانباختگان وبازداشتی ھا اوضاع منطقه كارخانه سيمان ایالم
بر اساس گزارشات، شبانه دو یا سه نفر از اھالی روستاھا ویا كارگران ساكن در این منطقه . بسيار ملتھب است
در بين مردم شایع گردیده كه اتفاقاتی در رابطه با كارخانه سيمان قرار بوده كه انجام گيرد.را بازداشت ميكنند . 

 
ر مقابل فرمانداری قائمشھرتجمع کارگران نساجی مازندران د  

 ماه حقوق اقدام به ١٣تعدادی از کارگران واحد نساجی مازندران صبح امروز، چھارشنبه، به دليل عدم دریافت 
  .راھپمایی از درب کارخانه تا فرمانداری قائمشھر نمودند

اجی مازندران با در بدنبال عدم پاسخ گویی مناسب مسئولين استانی صبح امروز تعداد کثيری از کارگران نس
اند و با توجه به اینکه   ماه است حقوق دریافت ننموده١٣ھایی مبنی بر اینکه  دست داشتن پالکارد وپارچه

استانداری مازندران متعھد شده بود که مشکالت کارگران نساجی مازندران را پيگيری نماید ولی تاکنون نمایندگان 
  .اند ينه انجام ندادهدولت در استان ھيچگونه حرکتی در این زم

چند تن از کارگران معترض در گفتگویی با ایلنا اظھار داشتند از سوی استانداری مازندران مدیر کل کار استان 
مامور مستقيم پيگيری مسائل نساجی مازندران شده است که متاسفانه عدم پاسخگویی شفاف ایشان تا 

نساجی مازندران . نجر به اعتراض جدید کارگران گردیده استھا م کنون نسبت به آخرین وضعيت مذاکرات وپيگيری
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رود به دالیل سوء مدیریت و عدم عوامل اقتصادی در  ھای بزرگ نساجی در کشور به شمار می یکی از کارخانه
 . سال گذشته دچار بحران شده است٢٠طی 

 
  كارگر كارخانه قند ورامين٧٠اخراج 

 كارگرخودرا اخراج ٧٠ كارگر داشت طی چندروز اخير ۵٠٠رامين كه بيش از كارخانه قند و” :یك فعال كارگری گفت 
كرده است ، این كارگران سالھاست كه دراین كارخانه مشغول به كاربودند، اما بدليل تعطيل شدن توليدقند، 

تاسفانه بدليل به گزارش ایران كارگر این كارگران بعضا سالھادراین كارخانه كارميكردند ولی م. ازكاراخراج شده اند
 .نداشتن ھيچگونه امنيت شغلی وبدليل اینكه عموما قراردادی ھستند بسادگی ازكاربركنارشدند

 رانندگان اتوبوسرانی زیر خط فقر

گرانی وفقر روز افزون موجب شده تا برخی . فقر وگرانی دامن رانندگان اتوبوس ھای درون شھری را گرفته است
با باالرفتن نرخ . ھری تھران اقدام به گدائی مودبانه ومحترمانه کننداز رانندگان اتوبوس ھای درون ش

سوخت،کاالھا وخدمات افزایش چند درصدی کرایه اتوبوس ھا برای صاحبان ورانندگان این اتوبوس ھا کفاف دخل 
 قراردادی به ویژه رانندگان پایه یک درون شھری که به صورت. وخرج ومخارج روزانه وتھيه معاش روزانه را نمی دھد

با شھرداری ویا شرکت ھای خصوصی فعال در ناوگان درون شھری تھران کار می کنند،با مشکل مالی وفقر 
این رانندگان برای آنکه بتوانند بخشی از مشکالت مالی خود وخانواده شان . روزازفزون دست به گریبان شده اند

  . تومانی اضاف بر کرایه مصوب آنھا را یاری کنند٢۵ت را حل کنند از مردم ومسافران تقاضا کرده اند تا با پرداخ
برخی گزارش ھا. در حقيقت این شيوه ی محترمانه ای برای گدائی است وشواھد نشان می دھد که در بيشتر  

 ٧۵مسيرھایی که شھرداری، شورای شھروفرمانداری تھران نرخ کرایه اتوبوس ھا را با رقم ھایی مانند 
 تومان تعيين کرده، رانندگان اتوبوس ھا به بھانه ی نبود پول خرد ٢٧۵ تومان ویا ٢٢۵تومان  ١٧۵ تومان، ١٢۵تومان،

به ھر صورت از ھردو زاویه که به این مساله .  تومانی حاضر به پس دادن بقيه پول به مسافران نيستند٢۵و
ه دليل مسائل مالی در نگریسته شود می توان به این واقعيت پی برد که رانندگان اتوبوس ھای درون شھری ب

ازسوی دیگر ھم گران شدن کرایه ی . مضيقه به سر می برند و توان تھيه مخارج روزانه ی زندگی خود را ندارند
اتوبوسھا برای مردم عادی شرایط را بسيار دشوار کرده است زیرا بخش مھمی از درآمد خود را باید به طور روزانه 

 .وماھانه صرف کرایه ورفت وآمد کنند

 
  ماه است كه حقوق كارگران كارخانه پارس متال پرداخت نشده است۵بيش از 

 ماه از كارگران خودرا پرداخت نكرده است ۵ كارگر دارد در حال حاضر حقوق ۵٠٠كارخانه پارس متال كه بيش از 
مدت ” :نه گفتبه گزارش ایران كارگر یكی از كارگران این كارخا. وكارگران از این بابت بشدت تحت فشا رھستند

طوالنی است كه حقو ق ما صفرصفر نشده ودر حال حاضر نزدیك به شش ماه حقوق طلب داریم، عليرغم 
اعتراض وپيگيریھای مستمری ھم كه داشته ایم ولی متاسفانه ھيچكس پاسخگونيست وكارگران از این بابت 

ه گرانی روزافزون بشدت تحت فشا ر دربالتكليفی ھستند، ھمچنين كارگران از بابت مشكالت معيشتی باتوجه ب
 ”ميباشند

  !نفر باقی ماند700ھزار نفری کفش ملی 10از پرسنل 

کفش ملی که زمانی کارخانه ای پررونق محسوب می شد امروز با وجود :  تير می نویسد 22در تاریخ  پارسينه
ی انقالب مصادره و ملی  قانون اساسی ھمچون ساير کارخانه ھای که ابتدا44اجرايی شدن سياست ھای اصل 
  .اعالم شدند ورشکسته شده است

به گزارش پارسينه به نقل از بانکی دات آی آر، با وقوع انقالب اسالمی تعداد زيادی از کارخانه ھا و صنايع مصادره 
بسياری از اين صنايع مثل گروه کارخانجات کفش ملی به دليل ضعف مديريت و عدم واگذاری به . و ملی شدند

ھزار نفری کفش ملی تنھا 10اين در حالی است که از پرسنل .  خصوصی ورشکست و کامال منحل شدندبخش
  .  نفر باقی مانده700

 به چکسلواکی 30وی در يکی از سال ھای دھه . موسس و بنيانگذار گروه کارخانجات ملی بود» رحيم ايروانی»
توليد اين نوع کفش در .  اتوکالف به ايران بودسفر کرد که حاصل اين سفر آوردن دو کارشناس و يک دستگاه

  . تومان ھزينه داشت4 يا 3تومانی اش 10مقايسه با نمونه خارجی 
ايروانی .  متر بنای ساختمانی داشت400 متر بود که 700وسعت اين زمين . وی بعدھا زمينی در مھرآباد خريد

از به کار کارخانه ، با خريد ماشين دوخت از پارچه ھای ايروانی بعد از آغ.  نفر کارگر آغاز کرد35کارش را تنھا با
  .ايرانی استفاده کرد و کارخانه ای به نام ولکو نيز حاضربه سرمايه گذاری و آوردن فناوری به ايران شد

کارخانه، کفش ملی نام گرفت که ملی شدن نفت را در ذھن مردم .  زوج محصول داشت150اين کارخانه در ابتدا 
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. رحيم ايروانی با خريد تعداد زيادی از خانه ھای مھرآباد کارخانه خود را گسترش داد. تداعی می کردو مشتريان 
 در ايران کفش ھای چرمی توليد 1337تا سال . او در يکی از زمين ھايی که خريده بود مسجدی را نيز احداث کرد

  .د کفش چرم نيز در کفش ملی آغاز شدنمی شد اما بعد از اين سال،به دنبال تاسيس کارخانه ھای چرم ، تولي
 به 47از سال .در اين زمان رقبای عمده کفش ملی کفش ھای وارداتی بودند که از چکسلواکی وارد می شدند
  .بعد در کنار توليد کفش محصوالتی مثل جوراب ، تويد آستر و بند کفش و مواردی ديگر اقدام نمود

 18مھرآباد جنوبی مرحله سوم توسعه صنعت کفش ايران در کيلومتر  بعد از موفقيت توليد کفش در 47در سال 
ھزار متر خريد و پارک صنعتی کفش 400وی زمينی به مساحت . جاده قديم کرج در اسماعيل آباد شروع شد

 خانه سازمانی 400در اين زمين نقشه احداث .  آغاز کرد50ملی فعاليت خود را رسما در اوايل سال ھای دھه 
او با احداث اين خانه ھا به دنبال کاھش ھزينه رفت و آمد کارگران و ھزينه . ران در نظر گرفته شده بودبرای کارگ

  .نقل و انتقال آنان بود
 انواع مختلفی از کفش مثل کفش ورزشی ، کفش برای روزھای 1350در کارخانه کفش ملی تا سال 

  .کفش ايمنی توليد می شدباراني،چکمه،پوتين،دمپايي،کفش کتاني،کفشھای بچه گانه و 
 جفت کفش در کارخانه کفش ملی 500ھزار و 12به تدريج گنجايش کارخانه مھرآباد زياد شد به طوريکه روزانه 

  . کارگر استخدام شده توليد می شد500ھزار و 2توسط 
واع کفش  شرکت صنعتی و تجاری تاسيس و در زمينه توليد ان50 بيش از 1357 تا 1335ايروانی طی سال ھای 

  . شرکت صنعتی با شرکای داخلی و خارجی مشارکت داشت25در بيش از 
 شرکتی به نام شرکت کانون مشاوره اقتصادی را به منظور 1343جالب است بدانيد که رحيم ايروانی در سال 

صنعتی او ساله تاسيس کرد تا در آينده اين کودکان از مديران بنگاه ھای 2 کودک دو ماھه تا 22تربيت و پرورش 
قرار بر اين شد قسمت عمده بودجه کانون به مصارف تحصيلی اين اطفال برسد و لوازم خوارک پوشاک و .بشنود

 سالگی 18ھمچنين ھيچ کدام از اين اطفال نيز پس از رسيدن به سن . وسايل زندگی ساده و کم خرج باشد
فقط انتظار موسسه .د در اجتماع زندگی کنندھيچ تعھدی نسبت به کانون ندارند و مختارند که ھرجور که خواستن

با وقوع .اين است که نسبت به تحصيل جدی باشند و تمسک به دين اسالم و حسن اخالق را پيشه خود سازند
  .  ساله بودند با خود به خارج از کشور برد16 تا 14انقالب اسالمی ايروانی اين کودکان را که آن زمان 

ايروانی .  ميليون لایر افزايش يافت 741 به ميزان 1355ت در مقايسه با سال  سرمايه گذاری شرک57در سال 
عالوه بر تاسيس فروشگاه کفش کلی در سراسر کشور ويکسان سازی قيمت ھا در فروشگاه ھای کفش ملی 

 سال بيش از 30در کارخانه کفش ملی طی . توانست به کشورھای اروپای شرقی و شوروی نيز کفش صادر کند
  .ار نفر در کارخانه مشغول به کار بودند ھز10

شرکت کفش ملی با وقوع انقالب مصادره و ملی شد و متاسفانه به داليلی مثل ضعف مديريت و واگذار نکردن آن 
  .ميليون تومان زيان انباشته شد800 ميليادر زيان خالص و 4به بخش خصوصی متحمل 

کار آمدن ھر مدير جديدی به وی تلفن می زد و انتصابش را به  سال مصادره کارخانه با روی 25ايروانی بعد از 
مديريت تبريک می گفت و او را به حفظ شرکت تشويق می کرد زيرا معتقد بود که چند ھزار نفر از اين طريق 

  . در ايران زندگی می کرد و بعد از آن با مھاجرت اجباری به آمريکا رفت57ايروانی تا سال .زندگی می کنند
تدا کارخانه کفش و چرمسازی را در بوستون آمريکا تاسيس کرد و سپس در قاھره کارخانه کفش استاندارد وی اب

  .را تاسيس کرد
  . بعد از يک روز کامل کاری درگذشت84 بھمن 12رحيم ايروانی سرانجام در 

پارک صنعتی . انداکنون فروشگاه ھای کفش ملی به عرضه توليدات صنايع کوچک و ديگر کارخانه ھا تبديل شده
 ھزار نفری گروه 10 سال،از پرسنل 32ھم اکنون بعد از .کفش ملی نيز انبار شرکت ھای خودرو سازی است

   نفر باقی مانده اند که در کفش گنجه و بخش ھای بازرگانی مشغول به کار ھستند700کفش ملی تنھا 

.  
  معترضان به خشک شدن درياچه اروميه محاکمه شدند

 
 دستگاه قضايی کشور در پی اعتراض شھروندان آذربايجان به سکوت و :  تير می نویسد22درھرانا خبرگزاری 

اقدام به ) خشک شدن درياچه اروميه(عملی در مقابل فاجعه زيست محيطی در استان آذربايجان غربی  بي
  . تن از شھروندان و فعاالن مدنی کرد٢٠محاکمه 

 ١٣(ن خبری مجموعه فعاالن حقوق بشر در ايران بازداشت شدگان روز طبيعت بنا به اطالع گزارشگران ھرانا، ارگا
  . جزايی مورد محاکمه قرار گرفتند١٠۴ تير ماه و در شعبه ١٨در استان آذربايجان غربی ) فروردين

در شناسان اعالم کردند که  ھای دولتی به نقل از کار اين دادگاه جمعی در حالی برگزار شد که روز گذشته رسانه
  .آيد صورت خشک شدن درياچه اروميه يک فاجعه زيست محيطی در مناطق غربی کشور بوجود مي

  :اسامی افرادی که در اين دادگاه مورد محاکمه قرار گرفتند به شرح زير است
محرم جعفرپور، محمد خطيبي، بابک رضايي، وحيد پوررضا، الياس شکري، وحيد طربناک، مختار عھدنو، حسن 

پور، کاظم واحدي، توکل آفتابي، صفر آفتابي، جعفر آکنيش، رضا   مھدی قليزاده، يونس قليزاده، بھنام ملکقليزاده،
  اقبالي، محمد اقبالي، مھدی باقري، رسول بھاري، ھاشم پناھی
تر و در محاکمه مشابه در تجمع سال گذشته  از اتھام بازداشت شدگان اطالع دقيقی در دست نيست، اما پيش

  . شدگان به اتھام شرکت در تجمعات غير قانونی مورد محاکمه قرار گرفتندبازداشت



 121

مان به صورت مکتوب از ايشان اخذ  گفتنی است، رای دادگاه در اين خصوص صادر نشده است و دفاعيات مته
   .شده است

 .نفوذ ضایعات صنعتی دخانيات به آب شرب رشت
  
  

عضو شورای شھر رشت از نفوذ ضایعات آلوده :  تير آمده است 22بر پایه خبر رسيده به روز شمار در چھارشنبه 
  .صنعتی شرکت دخانيات گيالن به آب شرب منطقه اطراف این شرکت در رشت خبر داد

مدتی است : به گزارش خبرگزاری فارس از رشت، محمدرضا قاسمی در جلسه شورای این شھر اظھار داشت
شود و   ھای اطراف منطقه سرازیر می سمی است به مزارع و زمينفضوالت شرکت دخانيات که از مواد صنعتی و 

  .خطرات جبران ناپذیری را برای اھالی منطقه در بردارد
ھایی را در این زمينه انجام داده و پيگير امور است و از رئيس کميسيون بھداشت و  شھرداری اقدام: وی افزود

  .ت رسيدگی کندخواھيم که به این وضعي محيط زیست شورای شھر رشت می
این مواد به قدری در منطقه : عضو شورای شھر رشت با ارائه تصاویر و گزارشی از محل مورد نظر بيان داشت

  .آفرین است ھای آب و آب شرب آن منطقه شده و برای اھالی مشکل نفوذ کرده که وارد چاه
انه نصب شده است ولی این سپتينک در این کارخ) تانک فاضالب(با وجود اینکه سيستم سپتينک : وی ادامه داد

  .ریزد و فاضالب این کارخانه سمی است ھا کامال به داخل مزارع می به طرف خيابان بوده و فاضالب
کند باید به این مسئله  با توجه به مراجعات مردم منطقه و خطراتی که سالمتی آنھا را تھدید می: قاسمی گفت

کنند  ھای معمولی استفاده می کشی محروم بوده و مردم از چاه لولهرسيدگی شود زیرا آن منطقه از داشتن آب 
  .ھا نيز آلوده شده است که این چاه

  
  متوليان به فکر سيستم فاضالب پروژه مسکن مھر باشند* 

نھرھایی که در : رئيس کميسيون بھداشت و محيط زیست شورای شھر رشت نيز در این جلسه اظھار داشت
 و سازھا و ایجاد  کرد با ساخت خانيات وجود داشت و آب را به طرف دریا ھدایت میگذشته در منطقه اطراف د

ھای شھری موجب تخریب این نھرھا شد و اقدامی نيز برای سيستم فاضالب از طرف متوليان امر انجام  خانه
  .نگرفت
یين دست برطرف شرکت دخانيات دارای سپتينک است و باید مشکل از پا: خواه افزود االسالم محمد حسن حجت

  .خانه فاضالب صنعتی تا پيربازار ایجاد شود تا مشکل فاضالب را حل کند شود یعنی یک تصفيه
ھای رشت  ھا به نھرھا، مزارع کشاورزی و رودخانه اگر این کار انجام نشود باز ھم شاھد ورود فاضالب: وی گفت

  .خواھيم بود
: کشيم، خاطرنشان کرد رکت آب و فاضالب گيالن را میعضو شورای شھر رشت با بيان اینکه ما داریم جور ش

کنند باید مسئوالن اصلی را مشخص کنند  ھا و صدا و سيما وقتی معضلی را در شھر منعکس می رسانه
  .شھرداری متولی فاضالب شھری نيست و این کار به عھده شرکت آب و فاضالب است

 ھزار 25ه بسيار خوب است و به عنوان یک شھر بزرگ با اجرای این پروژ: وی با اشاره به پروژه مسکن مھر گفت
  .ھا تدابيری اندیشيده شود خانوار باید از طرف متوليان امر برای فاضالب این مجتمع

ھا ھدایت نشود و باید تمام جوانب را  ھا فاضالب به طرف رودخانه اميدواریم مانند برخی از پروژه: خواه افزود حسن
  .ضالب مناسبی برای منازل مسکن مھر تعبيه کرددر نظر گرفت و سيستم فا

  
  شھرداران مناطق قبل از ساعت اداری از مناطق خود بازدید کنند* 

شھردار مرکزی و شھرداران منطقه و معاون خدمات : رئيس شورای شھر رشت نيز در این در این جلسه گفت
ه فعاليت خود داشته باشند تا در شھری باید قبل از آغاز ساعت اداری بازدیدی را از سطح شھر و منطق

  .تر عمل کنند رسانی به مردم موفق خدمت
شود و مشکالت برطرف  اگر سرکشی و بازدید از مناطق انجام شود شھر دچار معضل نمی: محمود مباحی افزود

  .شود می
ر وی از رئيس کميسيون بھداشت و محيط زیست شورای شھر رشت خواست تا در منطقه شرکت دخانيات حضو

  .فعال داشته و پيگير معضالت شھری باشند
  
  ھا توجيه علمی ندارند برخی از پروژه* 

باید پروژه مسکن مھر از نظر : رئيس کميسيون توسعه و عمران شورای شھر رشت نيز در این جلسه بيان داشت
  .رو نشود     ھای سطحی بررسی شود تا در آینده با مشکل روبه آب

  .ھا توجيه علمی ندارند برخی از پروژه: ھا بر طرف شود، افزود ینکه باید نواقص در پروژهموسی ناصح با اشاره به ا
اندرکاران اجرایی و کسانی که باید مشکل مردم را برطرف کنند باید این کار را انجام داده و  دست: وی ادامه داد

  .نباید زمان را از دست بدھند
 تير جاری اعضای شورای شھر 21ھای عصر روز  ر ليست برنامهبازدید از روند اجرای پروژه مسکن مھر رشت د

  .رشت قرار گرفت
  گيالن نيوز: منبع
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   ھزار نفر از كاركنان برق استان تھران10خطر بيكاری 

مسئول روابط عمومی انجمن صنفی پيمانکاران ساختمان و :  تير آمده است22 در آفتاببه نوشته سایت 
  . ھزار نفر کارکنان اين صنعت خبر داد10 افتادن اشتغال تاسيسات استان تھران از به خطر

 برای  ای را به وزارت نيرو ارسال کرديم مبنی بر اينکه جھت مذاکره در نوزدھم تيرماه نامه: بھروزکاظمی افزود
  .دريافت مطالبات خود امروز به حمل وزارت نيرو مراجعه و خواسته خود را مطرح خواھيم کرد

معاون :  نفر از پيمانکاران عضو انجمن به وزارت نيرو مراجعه کردند، اظھارداشت100که حدود وی با بيان اين 
 ميليارد 500جمھور مبنی بر پرداخت  ھماھنگی شرکت توزيع برق وزارت نيرو به جمع آن آمد و ازنامه دفتر رئيس

  . ھزار ميليارد تومانی پيمانکاران صنعت برق کشور خبر داد8تومان از مطالبات 
ھای ثبت نشده آنان نيز   ميليارد تومان و طلب100ھای ثبت شده پيمانکاران استان تھران حدود  طلب: وی گفت

  . ميليارد تومان است50حدود 
 ميليارد تومانی پيمانکاران توزيع برق استان تھران از وزارت 150رسد با توجه به طلب  به نظر مي: وی تصريح کرد

 20 ميليارد تومان به پيمانکاران سراسر کشور سھم استان تھران چيزی حدود 500رداخت نيرو و قبول دولت برای پ
   .ميليارد تومان خواھد شد که جوابگو نخواھد بود

ی مردم کردستان در بيست و دومين سالگرد ترور دکتر قاسملو  اعتصاب گسترده
  توسط جمھوری اسالمی

ھای  ھا قبل با اعمال شديدترين روش يرغم اينکه رژيم از مدتعل:  تير آمده است 22دریافتی در خبر بر پایه 
 تيرماه، در کردستان 22سرکوب و ارعاب و فشار بر مردم کردستان کوشيده بود تا از برگزاری اعتصاب سراسری 
ی مدني، تروريسم  جلوگيری نمايد، مردم مبارز و آزاديخواه کردستان با تعطيلی بازارھا و ساير متدھای مبارزه

  .ولتی جمھوری اسالمی را محکوم نمودندد
ھای اين  ، برنامهTV  تيرماه، به دليل ارسال پارازيت بر روی فرکانس تيشک21اين در حالی است که از بامداد 

ی  ھای سرکوبگر جمھوری اسالمی در کردستان، کليه دستگاه. تلويزيون بر روی فرکانس اصلی قطع شده است
   .اند قبيل تلفن و اينترنت را به شدت محدود و کنترل نمودهھای ارتباطی از  خطوط و راه

راھپيمایی وتجمع اعتراضی چند باره کارگران نساجی مازندران دررابطه با عدم 
 پرداخت حقوق

آقای معاون استاندارمامشکل داریم وشما حرف :کارگران معترض نساجی مازندران
 ھای قشنگ می زنيد

  
  

 نفر از کارگران نساجي مازندران 100حدود :  تير آمده است 22ر روز چھارشنبه به گزارش مازندنومه پيش از ظھ
 11کارگران که قبل از ساعت .  ماه حقوق خود را خواستار شدند13جلوي در اصلي استانداري تجمع کردند و 

ھر کارگر ادامه حقوق "و " استاندار،استاندار،برس به فرياد ما:"جلوي استانداري تجمع کرده بودند،شعار مي دادند
  . ماه حقوق عقب افتاده شان بودند13و پارچه نوشته اي را به ھمراه داشتند که در آن خواھان " حيات است

معاون سياسي وامنيتي استاندار به ميان کارگران معترض آمد و تالش کرد -  ھادي ابراھيمي12:30حدود ساعت 
  .ندضمن سخنراني، آن ھا را به آرامش فرابخوا

ما تبريک مي :"گفتي صحبت ھايش را با تبريک ايام شعبانيه آغاز کرد که يکي از کارگران با صداي بلند ابراھيم
  !"خوايم چيکار؟

روز شنبه استاندار :ابراھيمي با بيان اين که به دنبال مطالبات شما ھستيم و از حقوق شما دفاع مي کنيم،گفت
  !شنبه کارخانه تعطيل است:ران گفتي کنند که يکي از کارگو نماينده ولي فقيه در استان از کارخانه بازديد م

معاون استاندار وقتي اين جمله را گفت که ما از شماکارگران حمايت مي کنيم و مشکل شما مشکل 
  !پس چرا ما نتيجه نمي گيريم؟:دندماست،چند تن از کارگران بلند جواب دا

- يکي از نمايندگان قائم شھر-قوق کارگران بود اما اکبرياولين تعھد سرمايه گذار پرداخت ح:تجمع کنندگان گفتند
  !ا خودمان با زيادي نيرو مواجھيم نفر نيروي جديد آورده و م140نمي گذارد اين کار انجام شود؛در حالي که او 

بزرگ ترين مشکل ما از روزي که سرمايه گذار نساجي آمده اين است که وعده ھاي داده :معترضان ادامه دادند
  تيم چه دستي در ماجرا وجود دارد؟ه تنھا اجرا نشده،برعکس نيز عمل شده است و ما در جريان نيسشده ن

ِپس از گفتن اين جمله از سوي معاون سياسي استاندار که مشکل نساجي ريشه اي است و حرف شما،حرف 
  .زنيدما مشکل داريم و شما حرف ھاي قشنگ مي :من است،برخي کارگران گفتند

قسط ھاي ما عقب افتاده،آبروي ما جلوي فاميل و ھمسايه رفته است و در :رضان يادآور شدندبرخي از معت
  !کارخانه را ھم قفل زده اند و بسته اند
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  گزارش تکميلی
دررابطه با راھپيمایی امروزکارگران نساجی مازندران ازجلوی کارخانه و تجمعشان 

  :مقابل فرمانداری چنين گزارش می دھد
  

  
 ماه حقوق اقدام به راھپمايي از درب 13ارگران واحد نساجي مازندران صبح امروز به دليل عدم دريافتتعدادي از ك

  .كارخانه تا فرمانداري قائمشھر نمودند
بنا بھمين گزارش بدنبال عدم پاسخ گويي مناسب مسئولين استاني صبح امروز تعداد كثيري از كارگران نساجي 

 ماه است حقوق دريافت ننموده اند وبا توجه 13رد وپارچه ھايي مبني بر اينكه مازندران با در دست داشتن پالكا
به اينكه استانداري مازندران متعھد شده بود كه مشكالت كارگران نساجي مازندران را پيگيري نمايد ولي تاكنون 

  .نمايندگان دولت در استان ھيچگونه حركتي در اين زمينه انجام نداده اند
ران معترض در گفتگويي با ايلنا اظھار داشتند از سوي استانداري مازندران مدير كل كار استان چند تن از كارگ

مامور مستقيم پيگيري مسائل نساجي مازندران شده است كه متاسفانه عدم پاسخگويي شفاف ايشان تا 
  .كنون نسبت به آخرين وضعيت مذاكرات وپيگيريھا منجر به اعتراض جديد كارگران گرديده است

رود به داليل سوء مديريت و عدم  ھاي بزرگ نساجي در كشور به شمار مي نساجي مازندران يكي از كارخانه
  . سال گذشته دچار بحران شده است20عوامل اقتصادي در طي 

ھمين خبرگزاری طی گزارشی دیگراز ادامه راھپيمایی این کارگران وتجمع اعتراضيشان مقابل استانداری خبرمی 
  :دھد
ران نساجی در مقابل استانداری مازندران اعتراض خود را در خصوص بی توجھی و عدم پاسخگویی کارگ

  .مسئولين با اعتراض و شعار اعالم نمودند
آنان پس از تجمع در مقابل فرمانداری قائمشھر و عدم پاسخگویی منطقی از سوی فرماندار این شھر در تجمع 

ا در خصوص بی توجھی و عدم پاسخگویی مسئولين با اعتراض و شعار مقابل استانداری مازندران اعتراض خود ر
  .اعالم کردند

گفتنی است به دنبال این تجمع معاون سياسی امنيتی استانداری مازندران با حضور خود در جمع کارگران قول 
  .پيگری مطالبات آنان را داد

  :مازندران بقرار زیراستبخش ھایی ازگزارش فارس دررابطه بااعتراضات امروزکارگران نساجی 
خواستار حل » حقوق ھر كارگر ادامه حيات است«و » حقوق ھر كارگر حق مسلم است«كارگران با جمله 

  .مشكالت كارگران نساجي مازندران شدند
  
  گذار ترك تعيين شد العجل براي سرمايه براي حل مشكالت نساجي ضرب* 

د دقيقه از حضور كارگران مقابل استانداري مازندران به اتفاق معاون سياسي امنيتي استاندار مازندران پس از چن
نبوي مدير حراست استانداري و تعدادي از مديران حوزه سياسي استانداري در جمع كارگران نساجي حاضر شد 

  .از طريق نمايندگان كارگران مطالبات كارگران نساجي قائمشھر را پيگيري ميكنيم: و گفت
گذار كشور تركيه در روز گذشته در استانداري مازندران  سرمايه» ھوالسي« به حضور ھادي ابراھيمي با اشاره

  .گذار صحبت شد ران با اين سرمايهبه مدت دو ساعت درباره مطالبات كارگ: خاطرنشان كرد
ھاي   نفر نمايندگان كارگري براي حضور در نشست9معاون سياسي امنيتي استاندار مازندران از انتخاب 

كارگران براي حل اين مشكالت بايد به مسئوالن فرصت : ري كارخانه نساجي خبر داد و بيان داشتگي تصميم
  .دھند

براي پرداخت مطالبات :  نفر از كارگران نساجي خبر داد و افزود200وي از قول مساعد وزير كار براي بازنشستگي 
  .كارگران تمام مسئوالن پاي كار ھستند

  .باره بازنشستگي را پيگيري ميكندانداري مازندران قول وزير كار دراست: ابراھيمي در پايان گفت
خرداد ھم 4قابل یادآوری است که ابراھيمی درتجمع اعتراضی کارگران نساجی مازندران مقابل استانداری بتاریخ 

ض حاضرشد وضمن ابراز ھمدردی وھمراھی باکارگران ودادن وعده ووعيد تالش زیادی کرد تاخشم کارگران معتر
روزمی گذرد وکارگران چيزی عایدشان نشده است وبه 40را فرونشانده و آرامشان کند از آن تاریخ تا به امروز

  :ھمين دليل امروزدیگرحنایش رنگ نداشت وکارگران دربرابرقول ھایش ساکت نمانده وجوابش را می دادند ازجمله
  ما مشکل داريم و شما حرف ھاي قشنگ مي زنيد

  
24 H_HTML/com.etehadbinalmelali.www://http11/25_5_11htm.mazandaran_nasaji/  

  
  :درھمين رابطه

25H_HTML/com.inalmelalietehadb.www://http11/18_5_11mazandaran/1htm.  
  بيست ودوم تيرماه2468
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مسئول روابط عمومي انجمن صنفي پيمانكاران ساختمان :  تير آمده است 22به نوشته خبرگزاری دولتی ایلنا در 
  . ھزار نفر كاركنان اين صنعت خبر داد10دن اشتغال و تاسيسات استان تھران از به خطر افتا

اي را به وزارت نيرو ارسال كرديم مبني بر  در نوزدھم تيرماه نامه: وگو با خبرنگار ايلنا افزود بھروزكاظمي درگفت
  براي دريافت مطالبات خود امروز به حمل وزارت نيرو مراجعه و خواسته خود را مطرح خواھيم اينكه جھت مذاكره

  .كرد
معاون :  نفر از پيمانكاران عضو انجمن به وزارت نيرو مراجعه كردند، اظھارداشت100وي با بيان اين كه حدود 

 ميليارد 500ھماھنگي شركت توزيع برق وزارت نيرو به جمع آن آمد و ازنامه دفتر رئيس جمھور مبني بر پرداخت 
  . صنعت برق كشور خبر داد ھزار ميليارد توماني پيمانكاران8تومان از مطالبات 

ھاي ثبت نشده آنان نيز   ميليارد تومان و طلب100ھاي ثبت شده پيمانكاران استان تھران حدود  طلب: وي گفت
  . ميليارد تومان است50حدود 

 ميليارد توماني پيمانكاران توزيع برق استان تھران از وزارت 150رسد با توجه به طلب  به نظر مي: وي تصريح كرد
 جوابگو نخواھد   ميليارد تومان به پيمانكاران سراسركشور سھم استان تھران500يرو و قبول دولت براي پرداخت ن

  .بود
  پايان پيام

  
  بازار سياه بر سر خرید و فروش ھای مجوز گوشت قرمز در ایران 

  

 واردات :ير آمده است  ت22در تاریخ خبرنگار دامپروري  )ايسنا(دانشجويان ايران دولتی به گزارش خبرگزاري 
ھاي   ھزار تن و به عنوان مصرف صنايع كشور صورت گرفت اما ھم اكنون در مغازه50گوشت قرمز ابتدا در حد 

 قرمز   گوشت گيرد؛ درصورتيكه كشورمان يكي از توليدكنندگان مرغوب كنندگان قرار مي سطح شھر در اختيار مصرف
 وزارت جھاد كشاورزي در توليد اين محصول استراتژيك در مرز شود و به گفته مسئوالن در جھان محسوب مي

 ھزار تن واردات براي جبران كمبود توليد داخل الزم است اما ھر ساله بسيار 80خودكفايي قرار دارد و حدود 
سوء شود كه توليد داخل را تحت تاثير  وارد مي...  برزيل و  بيشتر از اين ميزان از كشورھاي ھندوستان، پاكستان،

 .قرار داده است

ھاي منجمد كه به عنوان تنظيم بازار و مصرف  اكنون نيز ميزان مجوزھاي صادر شده براي واردات گوشت ھم
گردد كه توليدكنندگان را با مشكل مواجه كرده  شود در سطح شھر ھم عرضه مي پادگانھا و بيمارستانھا داده مي
 . بين برده استھاي باال از و انگيزه توليد را با وجود ظرفيت

 معاون وزير جھاد كشاورزي شرايط توليد گوشت قرمز در سال جاري را مناسب ارزيابي و - هللا عباسي  سعادت
 ھزار تن گوشت قرمز در كشور توليد شد كه امسال حدود سه درصد افزايش 933سال گذشته : كند اظھار مي

ت قرمز به منظور ذخيره استراتژيك و اجراي  ھزار تن گوش100خواھد داشت و ھمچنين سال گذشته كمتر از 
 ھزار تن گوشت 80ھا وارد شد كه امسال ميزان نياز به واردات كمتر خواھد بود و حدود  سازي يارانه قانون ھدفمند

درحالي كه رييس ھيات مديره مركز  شود سازي و تامين كمبود نياز كشور وارد مي قرمز منجمد به منظور ذخيره
: كند ھاي يخي خبر داده و اظھار مي ر دام از بازار سياه خريد و فروش مجوزھاي واردات گوشتھاي امو ھمكاري

ھاي منجمد ارزان و با كيفيت بسيار پايين اشباع شده و ميزان مصرف  واردات به حدي است كه بازار از گوشت
 .گوشت داخلي نيز در اين ميان كاھش يافته است

 درصدي قيمت انواع علوفه دامي و ركود بازار فروش دام زنده در پي 50 تا40ش به گفته وكيلي گيالني درپي افزاي
بسياري از پرواربندان، پرواربندي ندارند كه با ادامه اين روند نه تنھا خودكفا نخواھيم شد بلكه  رويه،  واردات بي

در ادامه این . فته استيابد؛ كمااينكه ھم اكنون ھم به دليل شرايط نامساعد، توليد كاھش يا توليد كاھش مي
مند است و وزارت جھاد  خوشبختانه واردات گوشت کنترل شده و ضابطه: خليليان تاکيد کردخبر آمده است ؛ 

ھا،   درصد مورد نياز محدود کرده كه اين ميزان واردات در اختيار پادگان10کشاورزي، واردات گوشت را در حد ھمان 
   ..گيرد ھايي كه پرمصرف ھستند، قرار مي ا و ارگانھا و نھادھ مراكز آموزشي، بيمارستان

  
  !مرگ زود ھنگام كارت خريد اعتباري كارمندان با نامه بھمنی

  

ھای طرح تحول  ھای جلسه  بر اساس گفته بھمني، با توجه به تصميم: تير آمده است 22 در به گزارش رجانيوز
به شبكه بانكي كشور براي تامين اعتبارات طرح اقتصادي، ھيچ گونه خط اعتباري جديدي از سوي بانك مركزي 

طرح ميزان يا ھمان طرح كارت خريد اعتباري كارمندان و كارگران است كه قرار بود براي . يابد ميزان تخصيص نمي
   .چھار ميليون نفر صادر شود

يابد تا با این  اختصاص ميبر اساس اين طرح، به ھر كارمند و كارگر یک ميليون و پانصد ھزار تومان اعتبار خريد كاال 
اين .  درصد آن را بازپرداخت كنند4 ماھه با نرخ بھره 24يافته، كاالھاي بادوام خريداري و در اقساطي  وام اختصاص
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 توليد كننده را خريداري 300توانستند محصوالت   قلم كاال را پوشش مي داد كه دارندگان آن مي4600طرح حدود 
   .كنند

 ھزار كارمند آموزش و پرورش، كارت خريد اعتباري دريافت كردند و قرار بود كه در 300رح حدود در مرحله اول اين ط
ھا قرار بود  وگوھاي مكرر وزير بازرگاني با رسانه بر اساس گفت. مرحله دوم اين تعداد به چھار ميليون نفر برسد

.  ديگر و قوه قضائيه نيز توزيع شودكارت خريد اعتباري ميزان از ابتداي امسال ميان كاركنان شش وزارتخانه
ھاي بازرگاني، علوم، ارشاد، جھادكشاورزي، صنايع و خارجه در ليست دريافت كارت خريد اعتباري  وزارتخانه

   .بودند
امسال وزير بازرگاني در اقدامي نمادين كارت خريد اعتباري كارگران را رونمايي )  ارديبھشت11(حتي در روز كارگر 

   .گيرند ر مقامات ارشد كشور وعده داد كه تا پايان سال تمام كارگران نيز كارت خريد اعتباري ميكرد و در حضو
از طريق خريد (طرح ميزان از آنجا اھميت داشت كه بخش توليد كشور با ورود شش ھزار ميليارد تومان نقدينگي 

. شد  حقيقي اقتصاد كشور ميگرفت و موجب رونق در بخش تحركي پرشتاب مي) ھاي اعتباري كاال توسط كارت
   .توانستند نيازھاي خود را با خريد اقساطي و ارزان تامين كنند حتي بخش قابل توجھي از جامعه نيز مي

كل بانك  ًاما متاسفانه به دليل تفاھم نکردن دو دستگاه دولتي اين طرح روي زمين ماند و عمال با نامه رئيس
   .مركزي، مرگ زودرس آن فرار رسيد

قيمت مورد نياز جامعه، طرح ميزان را  ھاي ارزان ك مركزي در توجيه خود نسبت به عدم پرداخت از اعطاي وامبان
   .ھاي كنوني پولي كشور اعالم كرده است زا دانسته و آن را مغاير سياست تورم

 خود استفاده ھا از منابع داخلي بر اساس نامه بانك مركزي، اجراي اين طرح فقط در صورتي ميسر است كه بانك
 بانك كشور اعالم آمادگي كرده بودند كه چنانچه خط اعتباري اختصاص يابد آنھا تمايل دارند در اين 16پيشتر . کنند

ھا نيز انصراف  شود، اين بانك اما از آنجايي كه خط اعتباري آن توسط بانك مركزي تامين نمي. طرح شركت كنند
   .اند خود را از طرح مذكور اعالم كرده

ھاي اقتصادي خويش، مطالعات كارشناسي  ھا و برنامه دھد دولت باید قبل از اعالم طرح تجربه اين طرح نشان مي
   .جامعي داشته باشد تا به اعتماد عمومی لطمه وارد نشود

اكنون مبدعان طرح خريد كارت اعتباري بايد به اين سوال پاسخ دھند كه چرا قبل از آماده شدن مقدمات كامل، 
  .اند تا اكنون با برمال شدن مشكالت، در سكوت، كنار گذاشته شود ي آن را كليد زدهاجرا

  

چرا مدعيان چند کارگر خودرو سازی و جمعی کارگران سایپا در مقابل دستگيری 
 اند کارگران ساکت مانده

 ھمکاران ودوستان کارگر
 گرانه از سوی جمعی از کارگران سایپا ھمانطوریکه اطالع دارید طی ھفته گذشته یک نامه ای به اصطالح افشاء

ما کارگران ایران خودرو به رسم امانت داری واطالع رسانی متن این نامه را که در اکثر سایتھای . منتشر شد
حکومتی منتشر شده بود در سایت گذاشتيم و توضيح دادیم که باور ما این نيست که این نامه توسط کارگران 

عالم کردیم که این نامه در ستاد اصولگيرایان تنظيم شده است وعلت آنر توضيح سایپا درج شده باشد بلکه ا
  .دادیم

 
 ؟!در اشغال نزديکان ليدر جريان انحرافی» سايپا«برای اطالع از متن نامه ما به لينک زیر در پيک خودرو رجوع کنيد 

 .اینجا کليک کنيد
 : ساز منتشر شد که متن آن در سایت قرارگرفته استاما بعداز این نامه یک بيانيه از طرف چند کارگر خودرو

 .اینجا کليک کنيد…” ما کارگران سياھی لشکر جناح بندی ھای حکومتی نشویم“
 :وچند روز بعد یک نامه از طرف جمعی از کارگران سایپا منتشر شد که متن نامه را در روی سایت قرار دادیم

 .اینجا کليک کنيد! مدافع و مبلغ جناح ھای مختلف سرمایه نشویم
چند کارگر خودرو ساز بدون توجه وحتی رویت توضيحات ما نوک حمله خودرا به طرف ما گرفتند که چرا این نامه را 

 منتشر کردیم؟

 سخن ما با دوستان وھمکاران خودرو ساز
 با سالم خدمت دوستان وھمکاران خودرو ساز و جمعی از کارگران سایپا

این ھمه اتفاقات در صنایع خودرو سازی چند کارگر خودرو ساز وجمعی از کارگران ما خوشحال شدیم که بعد از 
سایپا در دو طيف افشاگران و ناراحت شوندگان احساس مسئوليت کردند و در مقابل یک کار عکس العمل نشان 

 .دادند
قابل ھر اتفاقی در محل کاش زودتر این کار را انجام می دادند چون به ھر حال این وظيفه کارگران ھستند که در م

کارشان می افتند عکس العملی نشان بدھند ما خوشحال می شویم که ھر سه طيف این نامه ھا از کارگران 
باشند ما قبال ھم توضيح دادیم بعيد است که نامه افشاگرانه را کارگران سایپا تنظيم کرده باشند ما خوشحال 

جام می شد باور ما این است که فعالين کارگری سایپا غرق در می شدیم که این اتفاق توسط کارگران سایپا ان
 .کارھای بده وبستان ھستند و وقت این کار ندارند

چطور کارگران سایپا می توانند در مقابل این ھمه اتفاق در صنایع خودرو سازی رخ می دھد ساکت باشند 
در . ران ایران خودرو اظھار ھمدردی نکردچطورمی شود اسم خودرا کارگر آگاه گذاشت اما در مقابل کشتار کارگ

آنطرف دنيا در شرکت قند مرودشت کارگران اعالم ھمدردی وپشتيبانی می کنندو ھمان مزدوران خانه کارگر به 
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کشته شدن کارگران ایران خودرو معترض می شوند اما در بغل گوشمان یک کارگر حودرو ساز یک کارگر سایپا، 
خودرو دھھا کارگر حودروسازان یک پيام ھمدردی به داغدیدگان کارگران ایران خودرو یک کارگر پارس خودرو شھاب 

 .نميفرستند
چطور می شود کارگر شد وآنھم چند کارگر خودرو ساز وجمعی از کارگران سایپا اما در مقابل دستگيری وزندانی 

چطور می شود کارگر بود و دم از کردن دھھا کارگر ایران خودروویورش نظاميان به ھمنوعان خود بی تفاوت ماند 
جامعه سرمایه داری زد ولی در مقابل حمله ودستگير شدگان اول ماه می وکارگرانی چون شاھرخ زمانی و 

 .محمد جراحی ودادگاھی وشالق زدن کارگر نظاره گر بود
ا در مقابل اخراج چطور می شود کارگر خودرو ساز وکارگر سایپا شد اما در مقابل اعمال ضد انسانی مدیریت سایپ

 .وبيکار سازی صدھا کارگر شيشه نشکن سایپا ساکت ماند
مگر یا حامی دولت وطرفدار جریان به اصطالح انحرافی و از افشاگری ناراحت باشی یا بگوئی من طرفدار یک 

دارد حکومت آرمانی ھستم وجریان روزمره کارگران وبيکاری سازی کارگران به من ربطی ندارد وگرنه چه دليلی 
 .که از کارگران بخواھيم دست ازمبارزه بکشند وآنھا را به ناکجا آباد بفرستيم

کارگری که این قدر آگاه است ودم از جامعه طبقاتی می زند وکارگران رادر جمھوری اسالمی برای تشکيل 
رده بود چرا چرا در مقابل ھمان کشتار که از آن دم می زند سکوت ک. شورائی ضد سرمایه داری فرا می خواند

این کشتار را برای یکبار ھم شده محکوم نکرده است ما کارگران در پروسه مبارزه است که دوست ودشمن 
این مبارزه ما کارگران است که حکومت . ما کارگران در حکومت سرمایه داری کار می کنيم . خودرا می شناسيم 

ه مقابل ما بایستند در می افتيم از سرپرست سرمایه داری را به شکست می کشاند ما کارگران با کسانی ک
گرفته تا مسئول از رئيس گرفته تا مدیر از ھر باندی که باشند ما با افشاگری خودمان وبا مبارزه خودمان دھھا 

وبازھم خواھيم فرستاد اگر بخواھيم در مقابل دعوای باندھا خودمانرا کنار . مدیر را به گورستان مدیران فرستادیم 
 .يدان را به رقيب داده ایم زندگی روزانه کارگران سراسر مبارزه استبکشيم م

مبارزه در وجود ما کارگران است تشکل ھای کارگری در حریان مبارزه وخواست عملی ومشترک ما کارگران شکل 
می گيرد نه در ھوا و خواست بدون پشتوانه آن گروه واین گروه ما خوشحال خواھيم شد که دوستان از قسمت 

چرا چند کارگر خودرو ساز، چرا جمعی از . ای خود بنویسند بگویند کجا کار می کنند مال کدام شرکت ھستندھ
. کارگر سایپا، با اطالع رسانی خود از شرکت خود، ما و دیگر کارگران در جریان مبارزات کارگران سایپا نمی گذارند

ری در مقابل این افشاگری حقيقت ماجرا را چرا جمعی از کارگران سایپا، به جای کمک وگسترش جنبش کارگ
 .نمی گویند

ھيچ ایرادی ندارد که شما ھم افشاگری کنيد بگذارید کارگران خود قضاوت کنند که چه کسانی برایشان حکومت 
ما انتظار داریم شما بجای پرخاشگری و کوبيدن دوستان خود به یاری کارگران اخراجی معترض شيشه . می کنند

شتابيد وبا گسترش وبازتاب این افشاگری کارگران سایپارا به فراخوان حمایت از کارگران اخراجی نشکن سایپا ب
شيشه نشکن سایپا بخوانيد وبکارگران سایپا بگوید در مدیریت این افراد بيش دھھا نفراز کارگران شيشه نشکن 

 !!این یعنی مبارزه. سایپا بيکار شده اند

 دوستان کارگر
 شد که نامه ھا واخبار و مباحث زیادی از شما ببينيمما خوشحال خواھيم 

 تنھا رھائی ما کارگران آگاھی ماست
 اگر ما آگاه شویم مبارزه خواھيم کرد
 اگر ما مبارزه کنيم متحد خواھيم شد

 زنده باد مبارزات کارگران ایران
 زندان سياسی نابود باید گردد
 کارگر زندانی آزاد باید گردد

 را نخودروجمعی از کارگران ای

H26com.wordpress.khodrokarr://http  

27Hنصرللھی  برگزاری دادگاه پدرام 

نگی برای کمک به ایجاد تشکل ھای  پدرام نصرللھی از اعضای کميته ھماھ1390 تيرماه 21روز سه شنبه 
در این .  دادگاه انقالب توسط قاضی طياری محاكمه شد2کارگری به اتھام اجتماع وتبانی عليه نظام در شعبه 

 . دادگاھی نامبرده از خود دفاع واتھامات وارده را رد کرده وبی اساس دانست
ر حبيب هللا لطيفی دستگير ومدتی را در اداره  در منزل پد89دی 5الزم به ذكر است پدرام نصرللھی در تاریخ 

 .اطالعات سپری كرد وسپس با قرار وثيقه چھل ميليون تومانی از زندان آزاد شد
كميته ھماھنگی برای كمك به ایجاد تشكل ھای كارگری ضمن محكوم كردن زندان، احضار و محاكمه كارگران و 

  .ی فعالين كارگری دربند می باشدفعالين كارگری ،خواستار آزادی بی قيد و شرط تمام

 قادری  برگزاری دادگاه وفا
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 صبح وفا قادری از فعالين 10 ساعت 21/4/90بر اساس گزارش رسيده به کميته ھماھنگی ،روز سه شنبه 
 دادگاه انقالب شھر سنندج 2كارگری و عضو كميته ھماھنگی برای كمك به ایجاد تشكل ھای كارگری در شعبه 

 .دادگاھی شد
 
 اردیبھشت ماه ،یک روز قبل 10ن فعال کارگری به ھمراه چند تن دیگر از اعضای کميته و فعالين کارگری در تاریخ ای

از برگزرای مراسم روز کارگر در شھر سنندج به اداره اطالعات احضار و پس از چند روز با قرار وثيقه از بازداشتگاه 
 . اداره اطالعات آزاد شدند
 1388فا قادری به ھمراه یازده تن دیگر از كارگران و فعالين كارگری كه در گلگشت سال الزم به ذكر است كه و

بازداشت شده بودند در ماه گذشته نيز دادگاھی شدند که نامبرده به ھمراه صدیق سبحانی به یک سال حکم 
 .زندان محکوم شدند که حکم صادره به جزای نقدی یک ميليون تومانی تبدیل شد

ی برای كمك به ایجاد تشكل ھای كارگری ضمن محكوم كردن زندان، احضار و محاكمه كارگران و كميته ھماھنگ
  .فعالين كارگری ،خواستار آزادی بی قيد و شرط تمامی فعالين كارگری دربند می باشد

28H ورامين  كارگر كارخانه قند70اخراج   

خودرا اخراج  كارگر70كارگر داشت طي چندروز اخير 500كارخانه قند ورامين كه بيش از ” :يك فعال كارگري گفت 
, اما بدليل تعطيل شدن توليدقند , اين كارگران سالھاست كه دراين كارخانه مشغول به كاربودند, كرده است 

اين كارگران بعضا سالھادراين كارخانه كارميكردند ولي متاسفانه بدليل نداشتن ھيچگونه . ازكاراخراج شده اند
بسادگي ازكاربركنارشدندامنيت شغلي وبدليل اينكه عموما قراردادي ھستند   

  

 شرکت پروژه ای ژیان

شرکت ژیان یک شرکت :  تير آمده است 22به نوشته سایت کميته ھماھنگی برای ایجاد تشکل کارگری در تاریخ 
این شرکت متعلق به فردی به نام آذری است که دارای رابطه خویشاوندی با سران جمھوری . پروژه ای است

ل توانسته با ثبت شرکت به عنوان شرکت ساختمانی از پرداخت ماليات بر درآمد اسالمی است و به ھمين دلي
. شرکت در رشت طرف قرارداد با بخشی از پروژه بانک جھانی جھت جداسازی آب از فاضالب است. بگریزد

شرکت ژیان در شھرھای رشت، شيراز، بندرعباس و حتی کيش مشغول فعاليت است که بيشتر این قراردادھا از 
 70 حدود 1389در رشت تا پایان سال . ریق رابطه خویشاوندی و زد و بندھای پشت پرده نصيب وی شده استط

 نفر آن ھا کارگرانی بودند که به طور مستقيم مشغول به کار 40کارگر و پرسنل اداری در شرکت فعال بودند که 
 نفر از کارگران و 14 حدود 1389در پایان سال اما . فعال بودند... بودند و بقيه ھم در بخش ھای اداری و نظارت و 

مھندسان و تکنيسين ھا و پرسنل اداری در گيالن اخراج شدند که اینان به استانداری و اداره کار گيالن شکایت 
آذری . بردند و پس از چند ماه دوندگی توانستند مبلغی اندک به عنوان خرید سنوات از شرکت خسارت بگيرند

 7ساعت کار از . د این کارگران اخراجی را با آوردن تعدادی از بستگان خود از تبریز جبران کردضدکارگر نيز کمبو
نھار کارگران .  شب است، چه در تابستان و زیر گرما و ھوای دم گرفته و چه در زمستان و ھوای بارانی7صبح تا 

به شکل قراردادی مشغول به . دارندکارگران سرویس ایاب و ذھاب ن. از بيرون تھيه و بين آن ھا توزیع می شود
 روز کار دستمزد یک ماه به آن ھا پرداخت می شود به طوری که ھمواره کارگران از 45کارند و ھميشه در ازای 

به ھمين دليل، کارگران ھميشه نسبت به دیرکرد دریافت دستمزدشان که حتی .  روز طلبکار ھستند15شرکت 
  .ض ھستندتا بيش از سه ماه طول می کشد معتر

در پروژه جداسازی آب از فاضالب در رشت، شرکت ژیان در گذشته و طبق قرارداد با بانک جھانی می بایست از 
لوله ھای ساخت ترکيه و طبق ليسانس آلمان استفاده کند و سایر مواد مربوط به عایق بندی آن ھم از آلمان 

لوله ھا می بایست . زان کرد که ارزان تر استاما شرکت اقدام به خرید لوله از شرکت فراسا. وارد می شد
 بار فشار را تحمل 6اما این لوله ھا به علت پایين بودن آلياژشان نتوانستند .  بار فشار آب را تحمل کنند8حداقل 

در ضمن فردی به نام . با این ھمه، ھمين لوله ھای ضعيف مورد استفاده قرار گرفته است . کنند و جواب ندادند
ً قبال مدیر عامل شرکت بوده و اخيرا مشاور وزیر شده دالل این معامله بوده استامينی که ً.  

  ھالل احمر استان گيالن و کارگران نجات غریق  

گروه ھای مختلف :  تير آمده است 22به نوشته سایت کميته ھماھنگی برای ایجاد تشکل کارگری در تاریخ  
.  نفر ھستند1000 دارد، از جمله گروه ھای نجات غریق که حدود امداد و نجات در ھالل احمر استان گيالن وجود

گروه ھای نجات غریق در فصل تابستان به صورت شرکتی و قراردادی در اختيار پيمانکار شھرداری قرار می گيرند 
  .و پيمانکاری شھرداری ھای مختلف شھرستان ھا آن ھا را به سواحل دریا اعزام می کنند
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 ھزار تومان است اما زمانی که به 700ه ھای نجات غریق طبق قراردادھایشان درحدود دستمزد مصوب این گرو
به رغم اعتراضات مکرر کارگران .  ھزار تومان تقليل می یابد300دست این کارگران ازجان گذشته می رسد به 

   .نجات غریق به ھالل احمر استان گيالن، تا کنون ھيچ کس پاسخگوی مشکالتشان نشده است

  الن ضدسرمایه داری گيالن فعا

  1390 تير 22

  :نائب ریس کمسيون کشاورزی مجلس ھشدار داد

كشاورزان نسبت : گفت ،)ايسنا(دانشجويان ايراندولتی وگو با خبرنگار پارلماني خبرگزاري  كاظم فرھمند در گفت
 اقبال  ا باشد،ھ به خريد تضميني محصوالت توليديشان از سوي دولت حتي اگر كمتر از سطح عمومي قيمت

 .فراواني دارند

نماينده مھريز و بافق در مجلس با اشاره به چالش كسري بودجه وزارت جھادكشاورزي براي خريد تضميني 
گندم و پياز جزو محصوالتي ھستند كه وزارت جھاد كشاورزي بايد به صورت تضميني : محصوالت كشاورزي، گفت

شود و اين در حالي است كه خريد تضميني  ر مرور زمان ميخريداري كند، اما به دليل كسري بودجه دچا
شد، اما  محصوالت كشاورزي در گذشته بالفاصله پس از تحويل گندم به سيلوھا از سوي بانك عامل پرداخت مي

 .شود جاري پول محصوالت با تاخير زماني پرداخت مي در سال

ميني محصوالت كشاورزي از سوي وزارت نايب رييس كميسيون كشاورزي خواستار تامين اعتبار خريد تض
عالوه بر طوالني شدن زمان پرداخت پول گندم، پول شير خريداري شده به وسيله : جھادكشاورزي شد و افزود

تر  با توجه به افزايش قيمت علوفه اگر پول شير سريع. شود كارخانجات نيز پس از پنج ماه به دامداران پرداخت مي
آورد كه اميدوارم نقدينگي بانك عامل و  ، مشكالتي براي دامدارن به وجود ميبه دامداران پرداخت نشود

 .ھاي خريد شير براي پرداخت به موقع پول گندم و شير تامين شود كارخانه

كشاورز و دامدار با دريافت به موقع پول گندم و شير زمينه را براي كشت آينده يا خريد علوفه : فرھمند تاكيد كرد
 .آيد كنند، در صورت تامين نشدن اين پول گرفتارھاي زيادي براي آنان به وجود مي م ميبراي دام فراھ

 انتھاي پيام

  
29H 90طبی از دستگير شدگان اول ماه مه برگزاری دادگاه یداله ق  

  

دادگاه انقالب شھر  2در شعبه  قطبی فعال کارگری وعضو کميته ھماھنگی  یداله1390 تير 22روز چھار شنبه 
  .سنندج دادگاھی شد که در برابر اتھامات وارده به دفاع از خود پرداخت 

به   به ھمراه سه تن دیگر از اعضای این کميتهالزم به ذکر است ک نامبرده چند روز قبل از مراسم اول ماه مه
 ميليون تومانی از اداره 30 و 50 روز بازداشت با قرار وثيقه ھای 12اداره اطالعات احضار شدند و و پس از 

  .آزاد شدند  اطالعات

کميته ی ھماھنگی برای کمک به ایجاد تشکل ھای کارگری ضمن محکوم کردن این اقدام دستگاه قضایی 
 توقف بی چون و چرای پيگرد ھای امنيتی و قضایی عليه کارگران و فعاالن کارگری و آزادی بی قيد و ،خواھان

  .باشد شرط تمامی کارگران دربند می

  
 اعتصاب عمومی کردستان در بيست و دومين سالگرد ترور قاسملو

 
ستان و از رھبران سياسی در بيست و دومين سالگرد ترور دکتر عبدالرحمان قاسملو، دبير کل حزب دمکرات کرد

تروریسم «کرد، برخی از شھرھای کردنشين ایران با تعطيلی مغازه ھا و محل کسب و کار خویش در اعتراض به 
  .در اعتصاب بوده اند» دولتی

به گزارش دانشجونيوز، ھماھنگ با سالھای گذشته، بسياری از شھروندان شھرھای کردنشين در استانھای 
در محکوميت ترور دکتر قاسملو .... دستان از جمله بوکان، مھاباد،کامياران، اشنویه، سقز و آذربایجان غربی و کر

که توسط نيروھای دولتی جمھوری اسالمی ایران کشته شده، مغازه ھای خود را تعطيل کرده و با پوشيدن 
د و خاطر این لباس ھای محلی و ھمچنين کشيدن پارچه ھای سياه در برخی مناطق شھر، ضمن گراميداشت یا

  .رھبر کرد اعتراض خود را به این ترور نشان داده اند
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بر اساس این گزارش این اعتصاب عمومی در پی واکنش روزھای اخير برخی از فعاالن و شھروندان کرد که به 
  .برگزار شد, رسم ساالنه خواستار اعتصاب عمومی شده بودند
جھت ممانعت از این حرکت مدنی مردم کرد، اقدام به احضار گفتنی است در چند روز اخير نيروھای امنيتی در 

ھا مورد تھدید و فشار قرار داده  ھا را نسبت به تعطيلی بازار و بستن مغازه  و آن برخی اصناف و بازاریان کرده
  .بودند

ز جمله ھم چنين خبرگزاری ھرانا، خبر از حضور گسترده نيروھای امنيتی،در برخی از شھرھای آذربایجان غربی ا
  .بوکان، اروميه و مھاباد داده است

شایان ذکر است که دکتر عبدالرحمن قاسملو، فعال سياسی کرد و دبير کل حزب دموکرات کردستان بود که سال 
 در آن ١٣۴٩در دانشگاه پراگ به اخذ درجه دکترا در رشته علوم اقتصادی نایل آمد و تا سال ) ١٩۶٢(١٣۴١

  .کرد را تدریس می»  داری و اقتصاد سوسياليستی و تئوری رشد اقتصادی هاقتصاد سرمای«دانشگاه درس 
در این فاصله دکتر قاسملو چند کتاب و جزوه را در رابطه با مشکالت اقتصادی، اجتماعی و سياسی به رشته 

رشته این کتاب که در اصل به زبان چکی به . باشد  می» کردوکردستان«تحریر درآورد که معروفترین آنھا کتاب 
ھایی از آن  تحریر درآمده است تاکنون به زبانھای انگليسی، سلواکی، لھستانی، عربی، کردی، فارسی و بخش

یکی از کارھای به یاد ماندنی وی نوشتن دیباچه دیوان ھيمن می .نيز به فرانسه ترجمه و منتشر شده است
يسی، چکی و روسی آشنایی کامل قاسملو با زبانھای کردی، فارسی، ترکی، عربی، فرانسه، انگل. باشد
  .داشت

  
 کشته و زخمی نتيجه بی توجھی 7/ روز در پاالیشگاه تھران15دو حادثه در کمتر از 

 ایمنی به

ھنوز پانزده روز از حادثه سقوط بوم جرثقيل در بخش طرح توسعه پاالیشگاه تھران که منجر به کشته شدن 
نگذشته که امروز خبر می رسد امروزحادثه ای دیگر منجر به  تن از کارکنان این پاالیشگاه شد 4وزخمی شدن 

 .زخمی شدن سه تن دیگر از کارکنان پاالیشگاه تھران شده است
براساس گزارش ھای رسيده امروز به دليل انجام تعميرات در سوئيچ برق یکی از واحدھای پاالیشگاه نفت تھران، 

اما ھيچ یک از کارکنان این پاالیشگاه در این حادثه .شده اندسه نفر از کارکنان این مجموعه نفتی دچار سوختگی 
 .جان خود را از دست نداده اند

 تيرماه امسال براثر 7این در حالی است که . گفته می شود بررسی دالیل بروز این حادثه در حال بررسی است
 .سقوط بوم جرثقيل در بخش طرح توسعه پاالیشگاه تھران چھارنفر کشته و زخمی شدند

گالیه می  HSEاین حادثه ھا در حالی صورت گرفته است که کارشناسان نفت از کم توجھی نفتی ھا به قوانين
 تن از کارکنان نفتی به دالیل کم توجھی به 50برھمين اساس طی یکسال و نيم گذشته جان بيش از .کنند

یشگاه آبادان در خرداد سال گذشته ایمنی در نفت گرفته شده است که از این جمله به حادثه آتش سوزی در پاال
 می توان اشاره کرد

فقر رانندگان اتوبوسراني زير خط  

گرانی وفقر روز افزون موجب شده تا برخی . فقر وگرانی دامن رانندگان اتوبوس ھای درون شھری را گرفته است
با باالرفتن نرخ سوخت،کاالھا .از رانندگان اتوبوس ھای درون شھری تھران اقدام به گدائی مودبانه ومحترمانه کنند

وخدمات افزایش چنددرصدی کرایه اتوبوس ھا برای صاحبان ورانندگان این اتوبوس ھا کفاف دخل وخرج ومخارج 
به ویژه رانندگان پایه یک درون شھری که به صورت قراردادی با شھرداری . روزانه وتھيه معاش روزانه را نمی دھد
وگان درون شھری تھران کار می کنند،با مشکل مالی وفقر روزازفزون دست ویا شرکت ھای خصوصی فعال در نا

 .به گریبان شده اند
این رانندگان برای آنکه بتوانند بخشی از مشکالت مالی خود وخانواده شان را حل کنند از مردم ومسافران تقاضا 

 . تومانی اضاف بر کرایه مصوب آنھا را یاری کنند25کرده اند تا با پرداخت 
برخی گزارش ھا وشواھد نشان می دھد که در بيشتر .در حقيقت این شيوه ی محترمانه ای برای گدائی است

 75مسيرھایی که شھرداری ،شورای شھروفرمانداری تھران نرخ کرایه اتوبوس ھا را با رقم ھایی مانند 
توبوس ھا به بھانه ی نبود پول خرد رانندگان ا,  تومان تعيين کرده 275 تومان ویا 225 تومان 175 تومان،125تومان،

به ھر صورت از ھردو زاویه که به این مساله . تومانی حاضر به پس دادن بقيه پول به مسافران نيستند25و
نگریسته شود می توان به این واقعيت پی برد که رانندگان اتوبوس ھای درون شھری به دليل مسائل مالی در 

ازسوی دیگر ھم گران شدن کرایه ی .خارج روزانه ی زندگی خود را ندارندمضيقه به سر می برند وتوان تھيه م
اتوبو سھا برای مردم عادی شرایط را بسيار دشوار کرده است زیرا بخش مھمی از درآمد خود را باید به طور روزانه 

 .وماھانه صرف کرایه ورفت وآمد کنند

  
  

30H بيانيه ھيئت موسس تشکيل سندیکای رانندگان مسافربرھای شخصی اندیمشک
حومه  و  
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این .سالم بر کارگران و فعاالن کارگری به ھمه ی کسانی که برای یک زندگی شرافت مندانه و برابر تالش ميکنند
 شخصی اندیمشک و حومه می باشد بيانيه ھيئت موسس برای تشکيل سندیکای مستقل رانندگان مسافر بر

از رانندگان مسافر , بھرام بازیار , محمود چگنی , مھدی شھاوند ,امير حسين پارسا ,ما آقایان محمد امين رشدنو
برھای شخصی اندیمشک تمام تالش خود را برای رایزنی با سایر ھمکاران به منظور تشکيل سندی کای شرکت 

شک به کار خواھيم گرفت ما در طول سالھای اخير نه تنھا از ابتدایی ترین دارندگان مسافر برھای شخصی اندیم
حقوق صنفی خود برخوردار نبوده ایم بلکه عمال از سوی کسانی که نمایندگاه واقعی ما نيستند مورد ھجوم 
 ھمه جانبه و بی رحمانه قرار گرفته ایم و عليرغم تالش فراوان ھمکارانمان به دليل عدم وجود یک تشکل

باخود عھد می بندیم که در راه تحقق وصول مطالبات .منسجم نتوانسته بودیم به حقوق حقه ی خود برسيم
 . قانونی و مشترکمان بی وقفه تالش کنيم

مادر این راه به یاری ھمه ی ھمکاران و فعاالن و سازمان ھای بين المللی کارگری و مدافعان حقوق کارگر 
ل قوانين پذیرفته شده ی بين المللی کار گری و حقوق بشری از سوی مسئوالن نيازمندیم و خواستار اجرای کام

 .محترم کشورمان ھستيم
 با تشکر

 ھيئت موسس برای تشکيل سندیکای شرکت رانندگن مسافر بر ھای شخصی اندیمشک و حومه

طبس خانه  ماه حقوق كارگران تصفيه٧عدم پرداخت   

 شرب شھر طبس ھفت ماه است که پرداخت نشده است به گزارش خانه آب حقوق كارگران پروژه احداث تصفيه
خانه آب شرب شھر طبس، شركت مھندسي فرايندكاو است كه به  فارس پيمانكار پروژه ساخت مخازن و تصفيه

اي استان يزد، معموال قادر به پرداخت حقوق  ھاي كارفرما يعني شركت سھامي آب منطقه دليل تاخير در پرداخت
ھا ھميشه با تاخير زياد ھمراه است پروژه نيست يا اين پرداختكارگران اين  . 

ھاي سد نھرين، مبني بر  منظور تكميل زيرساخت آب بودن دشت طبس، به بنا به ھمين گزارش با توجه به كم
ھاي رودخانه سردر و انتقال آن براي مصرف در بخش  ھاي دائمي و كنترل سيالب جلوگيري از ھدر رفتن آب

خانه در اين منطقه در  آب شرب و ھمچنين ارتقاي كيفيت آب شرب شھر طبس، پروژه احداث تصفيهكشاورزي و 
 .دستور كار قرار گرفت
كننده مربوطه، واقع در كيلومتر چھار جاده  خانه آب شرب شھر طبس و ساخت مخازن متعال پروژه احداث تصفيه

 . به مناقصه گذاشته شد1385ر زمستان سال روستايي خرو در مجاورت قرارگاه قدس سپاه و نھر آب طبس، د
بيني شده است  ساله پيش50برداري   ليتر در ثانيه و با دوره بھره200خانه داراي ظرفيت  اين تصفيه . 

 ھزار مترمكعبي 10 ميليارد لایر و براي خط انتقال، مخزن 45براي احداث تصفيه خانه آب شرب شھر طبس تاكنون 
 . ميليارد لایر ھزينه شده است55 مكعبي آن حدود  متر500و سه مخزن ھزار و 

 ميليارد لایر 10 درصد پيشرفت فيزيكي است كه براي تكميل نيازمند 85اكنون در مجموع داراي  اين پروژه ھم
 .اعتبار ديگر است

 

 ... امروز در کردستان ایران و اعتصاب عمومی گسترده

کرات کردستان ایران به اعتصاب عمومی در سالگرد ترور دکتر  فراخوان حزب دمو بدنبال: سایت خبری راه کارگر 
عبدالرحمان قاسملو و نفی خشونت و ترور دولتی ، مردم قھرمان کردستان با تعطيلی گسترده مغازه ھا ، بازارھا 

به گزارش سایت مرکزی حزب دموکرات . و سایر شيوه ھای مبارزاتی ، به این اعتصاب عمومی گسترده پيوستند 
 با وجود اعمال شدن شدیدترین   و90 تيرماه 22تان ایران ، مردم بسياری از شھرھای کردستان ، امروز کردس

ھای ارتباطی از قبيل   ی خطوط و راه تدابير امنيتی ، ارسال پارازیت ھای ماھواره ای ، مسدود و محدود کردن کليه
 در زیر و به نقل از ھمين سایت گوشه ای از . در این اعتصاب شرکت نموده اند  تلفن و اینترنت از سوی رژیم

 : گزارشات ارسالی تاکنونی از شھرھای کردستان را با ھم مرور می کنيم
 : پيرانشھر

نيروھای . برد  ھا در حالت تعطيل به سر می در شھر پيرانشھر اعتصاب عمومی در شھر آغاز شده و اغلب مغازه
ھایشان   داران را وادار به گشودن مغازه با توسل به زور مغازه ھا و معابر شھر مستقر شده و  رژیم در کوچه

 .نمایند می
 :بوکان

این در حالی است . اند در شھر بوکان عليرغم تھدیدات و فشارھای نيروھای رژیم، بازارھا به حالت تعطيل درآمده
اند اما مردم مبارز   برآمدهزنی بر فراز شھر در صدد ارعاب مردم کوپترھای رژیم با گشت که طی دو روز اخير، ھلی

 .برد اکنون شھر در اعتصاب عمومی به سر می بوکان با آمادگی کامل به استقبال این روز شتافته و ھم
 :سنندج

زنی و مانور در  برند و نيروھای رژیم به گشت ھا و بازار در حالت تعطيل به سر می در شھر سنندج اغلب مغازه
 .نمایند یم با استقرار در محالت مختلف شھر اقدام به تھدید و ارعاب مردم مینيروھای رژ. پردازند سطح شھر می

 :اروميه
ھا تعطيل شده و نيروھای رژیم در سطح شھر پراکنده  در شھر اروميه در بسياری از محالت شھر، بازار و مغازه

 .اند زنی بر فراز شھر پرداخته کوپتر رژیم به گشت ھمچنين سه فروند ھلی. اند شده
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 :رمانشاهک
در شھر کرمانشاه نيروھای سپاه، بسيج، نيروی انتظامی و مزدوران لباس شخصی در سطح شھر پراکنده 

ھا به حالت  در مناطق و محالت زیر بازار و مغازه. ًشھر فضایی کامال امنيتی و نظامی به خود گرفته است. اند شده
 :اند تعطيل درآمده

 ( جلوخان( ھای خيابان مدرس  هراه نواب، اغلب مغاز چھارراه برق، سه
 :مریوان

ھایشان بازداشت  اند که در صورت تعطيلی مغازه در شھر مریوان انبوھی از نيروھای رژیم مردم را تھدید نموده
 .برد با این حال بخشی از شھر در اعتصاب به سر می. خواھند شد

 :کامياران
 .برد نظامی به سر می  شده و شھر در حالت حکومتدر شھر کامياران نيروھای مزدور رژیم در سطح شھر مستقر

 :سقز
مزدوران و بسيجيان رژیم در . ھا و بازار تعطيل شده و اعتصاب شھر را فرا گرفته است در شھر سقز اغلب مغازه

اما . ھا در صورت تعطيلی آن نموده است رژیم بازاریان را تھدید به شکستن درب مغازه. اند معابر مستقر شده
خطوط موبایل ایرانسل قطع و اینترنت . اند ارز بدون اعتنا به تھدیدات رژیم به اعتصاب سراسری پيوستهمردم مب

 .باشد بسيار ضعيف می
 :اشنویه

نيروھای رژیم از مردم . برد ھا تعطيل شده و شھر در اعتصاب عمومی به سر می در شھر اشنویه اغلب مغازه
پرست اشنویه بدون اعتنا به تھدیدات رژیم به  کن مردم مبارز و ميھنھای خود را باز کنند لي اند مغازه خواسته

 .اند ھا نموده نيروھای رژیم در چندین محل اقدام به شکستن قفل مغازه. اند اعتصاب پيوسته
 :( خبر تکميلی( بوکان 

 بلوار مياندوآب، :اند ھا در مناطق و محالت زیر به حالت تعطيل درآمده  بامداد، مغازه10در شھر بوکان از ساعت 
 .آباد بلوار به اصطالح سرباز گمنام، خيابان اصلی شھر، بلوار دکتر قاسملو، بازار مجبورآوا، علی

 :مھاباد
ھا تعطيل است و در  اغلب مغازه. برد ھا تعطيل شده و شھر در اعتصاب به سر می در شھر مھاباد اغلب مغازه

انبوھی از نيروھای رژیم با استقرار در معابر شھر . باز نشده استای   بامداد ھيچ مغازه10بازار تا ساعت  تاریک
 .اند تحرکات مردم را زیر نظر گرفته

 :( خبر تکميلی(اروميه 
ھای ایست و بازرسی در نقاط مختلف شھر نموده  ی اطالعات اقدام به استقرار محل در شھر اروميه نيروھای ویژه

زنی و  ور، واحدھایی از نيروھای رژیم اقدام به گشت ی مرگه در منطقه. نمایند و عبور و مرور مردم را کنترل می
 .اند اذیت و آزار مردم نموده

 :اروميه
 :اند روستاھای زیر از تردد به شھر خودداری نموده

 موانا، کورانه، انبی، گھدار
 آباد، ترزیلو، الواج، کشتارگاه اسالم: اند ھای شھرکھای زیر تعطيل شده در شھر مغازه

 ميدخا، سادات، مروارید، زمرد: ساژھاپا
 :سقز

اند و شھر سيمای یک پادگان نظامی به  در شھر سقز نيروھای مسلح رژیم در جای جای این شھر مستقر شده
رود  احتمال می. در تاریخ شھر سقز این تعداد نيروی مسلح تاکنون مشاھده نشده است. خود گرفته است

مردم مقاوم سقز . ھا را بشکنند زیرا ابزار شکستن قفل و آھن را در اختيار دارند بر قفل مغازه نيروھای رژیم با آھن
 .در شھرک صاحب اعتصاب تمام شھرک را دربر گرفته است. اثبات نمودند که شاگرد مکتب قاسملوی شھيدند

 :سنندج
 .اند در شھر سنندج با پوشيدن لباس آبی از خانه بيرون آمده

 :نوسود
زنی در شھر  ھای شھر حاکم و نيروھای رژیم در حال گشت اعتصاب بر بيشتر مغازهدر شھر نوسود فضای 

 .باشند می
 :(تکميلی(اشنویه 

داران این شھر را به صرف نھار به یکی از  ی اصناف و با تصميمی بزدالنه مغازه ای در اداره مسئوالن رژیم در توطئه
ولی مردم . ی اصناف باشند اند به صرف نھار مھمان اداره هاند و از آنھا دعوت کرد تاالرھای این شھر دعوت نموده
 .به مزدوران رژیم دادند” نه“قھرمان و مبارز این شھر پاسخ 

 به دست دولتی مراکز برابر در خود حقوق دریافت برای کارگران که کشوری ایران
 زنند می اعتراض

 
ای که حتا گاه  تر از خط فقر است به گونه یين پاادر ایران دستمزد کارگران عموم. ایران کشوری استثنایی است

  .باشد حداقل دستمزد رسمی نيز تنھا یک پنجم خط فقر می. رسد این دستمزدھا تنھا به یک دھم خط فقر می
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کنند و برای دریافت آن مجبور به  اما با این وجود بسياری از کارگران، ھمين دستمزدھای ناچيز را نيز دریافت نمی
  .باشند  تظاھرات میاعتصاب، تجمع و

ماه حقوق معوقه خود، از محل کارخانه تا  ١٣روز چھارشنه کارگران نساجی مازندران در اعتراض به عدم دریافت 
کارگران با حمل پالکاردھایی به این عمل دولت و کارفرما اعتراض . فرمانداری قائمشھر دست به تظاھرات زدند

اند، اما در برابر این اعتراضات تنھا وعده  ارھا دست به اعتراض زدهکارگان نساجی مازندران تاکنون ب. نمودند
  .اند گاه عملی نشده ھایی که ھيچ اند، وعده شنيده

اگر تا دیروز کارگران کارخانجات بخش خصوصی مانند نساجی مازندران با مشکل عدم پرداخت دستمزد روبرو 
  .ياری از کارگران بخش دولتی را نيز شامل شده استقدری فراگير شده که حتا بس بودند، امروز این مساله به

ی رئيس قطار شھری اھواز، کارگران  به گفته. ای از این کارگران ھستند کارگران قطار شھری اھواز نمونه
  .ماه سال گذشته تا امروز طلبکار ھستند شان را از بھمن دستمزدھای

 با ارسال نامه برای وزیر نيرو به عدم پرداخت کارکنان آب و فاضالب استان ھرمزگان نيز در روزھای اخير
شان،  ھای اند تا مدیران به جای خرید ماشين و دیگر ولخرجی شان اعتراض کرده و خواسته دستمزدھای

 .دستمزدھای کارگران را پرداخت کنند
  
 گی زنده مخارج تامين برای روز در کار ساعت ١٧

  
گی خود مجبورند روزانه  سازی اراک، برای تامين مخارج زنده نبراساس اخبار منتشره، کارگران قراردادی ماشي

باشند که در دو و  سازی اراک بيش از ھزار نفر می کارگران پيمانی شرکت ماشين.  ساعت کار کنند١٧تا  ١۵
  .کنند  ساعت کار روزانه است کار می١٧تا  ١۵ھا حتا در سه شفيت که معادل  بعضی از آن

 کارگر ١٧٠٠ماشين سازی اراک . ران شرکت ماشين سازی اراک پرداخت نشده استماه کارگ ۵ چنين حقوق ھم
در حالی که کارگران برای تامين معاش روزانه خود با مشکل . باشند ھا پيمانی می  نفر آن١٠٠٠ که بيش از   دارد

 این وضعيت شان، ترس از بيکاری و نداشتن تشکل تاکنون اعتراضی به روبرو ھستند به دليل نوع قراردادھای
ھا را اخراج  کارفرما نيز کارگران را تھدید کرده است که در صورت اعتراض به این وضعيت آن. اند ناھنجار نداشته

 .خواھد کرد
  

 پایان موفقيت آميز اعتصاب کارگران شرکت فوالد سازان
  

خبر ارسالی، براساس :  تير خبر می دھد 19 در کميته ھماھنگی برای کمک به ایجاد تشکل ھای کارگری
 روز اعتصاب، موفق ٢۵کارگران شرکت فوالد سازان، سازنده انواع مخزنھا و سازه ھای پتروشيمی و نفت، پس از 

  . به دریافت حقوق معوقه خود شدند و بر سر کار خود بازگشتند
 افتاده بکارگران شرکت فوالد سازان بار دیگر با اتحاد و ھمبستگی و با ابزار اعتصاب، توانستند حقوق عق

این در حالی است که حقوق برخی از کارمندان شرکت مذکور، چندین ماه است که . اردیبھشت را دریافت کنند
زیرا که کارمندان این شرکت، در اعتصاب ھای متوالی کارگران مشارکت نکرده اند و به . پرداخت نشده است

 چندمين بار است که کارگران توانسته اند با این. ھمين خاطر از دریافت حقوق عقب افتاده خود محروم ھستند
عليرغم اینکه این شرکت از نظر توليد فعال بوده، اما ھمچنان دچار بحران مالی . اعتصاب به حقوق خود برسند

  . است و این کشمکش بين کارگران و مدیریت شرکت ادامه خواھد یافت
ایت از خواسته ھای شرکت فوالد سازان، بار کميته ھماھنگی برای کمک به ایجاد تشکل ھای کارگری ضمن حم

  . دیگر خواستار پرداخت کليه ی حقوق ھای معوقه کارگران ایران می باشد
  
  

 ھا قيمت شدن رھا به اسالمی جمھوری روزنامه اعتراف
  

ای بود، در گزارشی به رھا  ھایی نه چندان دور مدیر مسوول آن خامنه روزنامه جمھوری اسالمی که در سال
ھر شھروند با مراجعه به بقالی سر “: در این گزارش آمده است. ھا اعتراف نمود ھا در اثر حذف یارانه قيمتشدن 

ضابطه بودن  مرغ، نخود و لوبيا، عدس، روغن و رب گوجه فرنگی متوجه بی کوچه و سوال از قيمت لبنيات، تخم
  .”شود قيمت کاالھای اساسی می

 ٧٠٠ تومان به ۵٠٠  گرمی از١۵٠ برخی از محصوالت، افزایش قيمت پنير ی این گزارش، به کاھش وزن در ادامه
در این گزارش با . ھایی از گرانی اشاره شده است به عنوان نمونه  آور کرایه تاکسی و نان  تومان، افزایش سرسام

کيفيت بد نان تومان، از  ١٢۵ گرم و افزایش قيمت به ٩٠ گرم به ١٣٠اشاره به کاھش وزن چانه خمير نان لواش از 
ھا اعتراض شده  شده در نانوایی گله و به استفاده از کارگران غيرماھر و روزمزد به جای کارگران ماھر و بيمه

 .است
وگو با  ھای اسالمی بازار در گفت از اعضای شورای مرکزی انجمن” قائم مقامی“چنين  در روزھای گذشته، ھم

وی با اشاره به بازار آشفته گوشت قرمز، سفيد، . نتقاد کرده بودھا ا رویه قيمت خبرگزاری فارس از افزایش بی
 تومان بود، در حال حاضر ٧٠٠مرغ که دو سال قبل حدود ھزار و  قيمت ھر شانه تخم“: مرغ و نان گفت لبنيات، تخم

 .”ھزار تومان افزایش یافته و ھيچ نظارتی بر آن نيست ۶ تا ۵ به
 ھزار تومان افزایش یافته، ھمچنين لبنيات بسته بندی و پاستوریزه از دو ٨ تا ٧پنير به کيلویی بين “: وی ادامه داد

کاھند و از طرف دیگر  کننده از وزن محصول می ھای توليد از یک طرف شرکت. اند جھت افزایش قيمت پيدا کرده
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 .”دھند آن را به طور ھفتگی افزایش می قيمت 
 ھزار تومان بود ۵٠٠  تا۴٠٠  ھایی که دو سال قبل ماھی ایه خانهکر“: ھا گفت وی در ادامه در مورد اجاره خانه

 ميليون تومان ٣ متری به ١٧٠ ھزار تومان افزایش یافت و ھم اکنون اجاره یک خانه ٣٠٠باره به یک ميليون و  یک
  .افزایش یافته است

ھا  ز طرح حذف یارانهھا و تشدید نارضایتی مردم از این وضع، مقامات حکومتی که روزی ا گيری قيمت با اوج
بردند، امروز مجبور به اعتراف به عواقب وخيم این طرح برای  عنوان جراحی بزرگ اقتصاد و توزیع عدالت نام می به

 .اند ھا شده توده
  

  10بيانيه شماره 
 

!!!سيد بيوک سيدلر آزاد باید گردد  
 

 روز قبل دستگير شده و در زندان تبریز ، 36اعالم می داریم نام کارگر شرکت مسافر بری قطار ھای صبا که حدود 
امده است  سيد بيوک سيدلر می باشد که ایشان به ھمراه ... زندانی است و در بيانيه ھای قبلی با نام سيد 

تعدادی از دوستان خود مانند شاھرخ زمانی ، و محمد جراحی حدود ده سال قبل اقدام به تشکيل انجمن 
ت برای حفظ سالمت فکری و جسمی جوانان تالش می کردند از جمله فعاليت در انجمن سالم. سالمت کردند 

 انجمن سالمت عبارت بود از شب شعر ، ادبيات و تشکيل تيم ھای ورزشی ،
. ھمچنين سيد بيوک سيدلر در نزد کارگران و اھالی محل بسيار مورد احترام و متعمد کارگران بوده و ھست  

.ستانش روز قبل، از انفرادی به بند عمومی زندان تبریز منتقل شده استھم اکنون بيوک سيدلر با بقيه دو  
ما از تمامی آزادیخواھان ، کارگران ، دانشجویان ھم چنين از تشکل ھاو نھاد ھای کارگری داخلی و جھانی ، از 

ارگری بخصوص پنج احزاب و افراد انقالبی ، از رادیو ھا و تلویزیون ھا می خواھيم برای آزادی زندانيان سياسی و ک
به اميد روزی که کارگر زندانی و زندانی سياسی نداشته .زندانی اخير تالش خود را ھرچه بيشتر افزایش بدھند 

 باشيم
 

:یش بسوی اعتراضات گسترده و متحدانه با شعار پ  
.کارگر زندانی ، زندانی سياسی آزاد باید گردد  

 کميته حمایت از شاھرخ زمانی
23/4/1390  

 
31Hwww.chzamani.blogspot.com 

H32com.gmail@freeshahrookh 

11بيانيه شماره   
 

:حتی با کوچکترین حرکت می توانيم  
   

!!!به زندانی کردن انسانھا اعتراض کنيم  
 

 گوشه ای از وظایف مبارزاتی را پيش ببریم با مجموعه ی آن می توانيم جھان را تغيير اگر ھرکدام از ما ھم جھت
.بدھيم  

 قابل توجه تمامی نھاد ھا، احزاب ، محافل، فعالين و افراد مبارز ،
با توجه به اینکه ما با تعدادی از اتحادیه ھا و سندیکاھا و تشکل ھای کارگری و ھمچنين احزاب کشور ھای 

 گرفتيم و از آنھا خواستيم تا از کارگران زندانی دفاع کنند و به جمھوری اسالمی اعتراض نمایند تا مختلف تماس
. کنون برخی از آنھا از ما خواسته اند موارد زیر را برایشان جھت تنظيم کار ھای اعتراضی ارسال کنيم   

  .ليست کليه کارگران زندانی  -1
 .ميزان حکم صادره برای ھر کدام از آنھا  -2
 . اریخ دستگيری ھر کدام از انھات -3
 .تعداد پرونده ھای ساخته شده برای ھر کدام  -4
 . مدتی که ھر کدام در زندان بسر می برند -5
 .اسامی آنھای که ھنوز بالتکليف ھستند  -6
 .مشکالتی که ھر کدام جدا از زندانی بودن دارند  -7
 . محل زندان ھر کدام از انھا -8
 . و مفيد استو اگر اطالعات دیگری به صورت مختصر -9
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 ساعت آینده ھر چه 48در نتيجه ما برای تنظيم اعتراضات و تقاضا نامه ھا از تمامی شما دوستان می خواھيم تا 
می توانيد اطالعات خواسته شده را برای ما به آدرس ایميل کميته حمایت از شاھرخ زمانی 

freeshahrookh@gmail.com يقتر باشد به ھمان ميزان موثرتر خواھد ليست ارایه شده ھر چه دق.  ارسال نماید
 بود 

ھمچنين ضمن قدر دانی از مبارزات ، تالش و کوشش شما عزیزان می خواھيم ھمچنان ھر روز گسترده تر به 
.زندانی کردن کارگران اعتراض کرده خواستار آزادی زندانيان سياسی و کارگران زندانی باشيد   

 
 

:ه با شعار پيش بسوی اعتراضات گسترده و متحدان  
 

.کارگر زندانی ، زندانی سياسی آزاد باید گردد  
 
 

 کميته حمایت از شاھرخ زمانی
23/4/1390  

 
33Hwww.chzamani.blogspot.com 

H34com.gmail@freeshahrookh  
  

35H در ُام القرای اسالم » عدل علی«نمونه ای از 

ن است؛ اینجا تھرا:  تير آمده است 24برپایه نوشته سایت کميته ھماھنگی برای ایجاد تشکل کارگری در تاریخ 
 ھمان ھوای   زند و ھوا نيز  ھمان اعداد ھميشگی چرخ می  ساعت روی. ھای واقعی ھا و افسانه پایتخت رویا

 .گرفته ھميشگی است، اما شاید ھيچگاه تھران را از این نما ندیده باشيد دود

  ! ھزار تومانی٢٠٠ھای ارزان  شرت تی
این پاساژ درست مقابل سازمان . تان را عوض کند گ چھرهتواند رن جم یکی از مکان ھایی ست که می پاساژ جام

نشينند و  روی دوربين آن می  ھمان تلویزیون ملی قرار دارد؛ یعنی جایی که مدیران دولتی روبه  صدا و سيما یا
  .گویند ھمه چيز خوب است و ھيچ مشکلی در اقتصاد ایران وجود ندارد می

ترین کاال  در این پاساژ، ارزان. اند گوش یک سالن بزرگ را پر کردهھا گوش تا  شوی، بوتيک وارد پاساژ که می
شرت صد ھزار تومانی نيز در این   ھزار تومان خریداری کرد؛ البته تی٢٠٠توان با قيمت  شرت است که می تی

  !کنند کيفيت منع می شود ولی فروشندگان شما را از خرید کاالھای بی پاساژ پيدا می
شما . ھا صد ھزار تومان قيمت دارند ترین کمربند  ھزار تومان و ارزان۴۵٠ن این پاساژ، ترین شلوار جي ارزان
  . ھزار تومان خریداری کنيد٢٠٠توانيد ھر پيراھن را نيز در این بازار حداقل  می

 ھزار تومانی نيز ھر از گاھی ٢٠٠ھر جفت کفش در این پاساژ تا سه ميليون تومان ھم قيمت دارد؛ البته کفش 
  .رسد مشتریان تمایلی برای خرید آن ندارند کند اما به نظر می  ویترین این پاساژ خودنمایی میدر

تر از یک و  ھایی باال مشتریان کفش در این پاساژ به طور ميانگين کفش«: یکی از فروشندگان این پاساژ می گوید 
  ».کنند نيم تا دو ميليون تومان خریداری می

ھا خيلی ھم باال نيست و افراد زیادی ھم متقاضی  این قيمت«: دھد رد، ادامه می سال دا٣٠ارسالن که حدود 
  ».خرید این اجناس ھستند

  ».ھر کسی نباید برای خرید به این پاساژ بياید، چون اینجا جای ھر کسی نيست«گوید که  او ھمچنين می
  

  ! پاساژ مریم آخر دنياست
آنجا «: گوید خندد و می می. آیيم جم می ویيم ما از پاساژ جامگ به او می. گوید شما مرا سياوش صدا کنيد می

  ».ھای خود را بگذارید و بروید باید پول. ھمچنين رونقی ندارد، اما اینجا آخر دنياست
گویند اجناسشان از  فروشندگان ھمه یکصدا می.  ھزار تومان قيمت دارد٨٠٠در این بازار یک پيراھن مردانه حداقل 

  .توان این ادعا را باور کرد ست، ولی به سختی میھای دنيا بھترین
اکثر مشتریان من از جوانان متمول شھر ھستند که یا برای تفریح یا : گفت سياوش در مورد مشتریان خود می

  ».کنند چشمی از این بازار خرید می برای چشم و ھم
يليون تومان قيمت دارد یا کفش زنان با ای تا یک و نيم م کمی سخت است که باور کنيم در این بازار، شلوار پارچه

  .رسند  ھزار تومان به فروش می٩٠٠مارک گوچی و مانگو و زارا ھر کدام با حداقل 
ھای زنانه دو  ھا کفش  ھزار تومان قيمت دارند و در برخی مغازه٨۵٠ الی ٨٠٠ھای زنانه نيز در این بازار  کيف

  .شود ميليونی نيز پيدا می
 ميليون ١۴ الی ١٣گویند برخی افراد در این بازار فقط در یک پروژه خرید بيش از   زنانه میفروشندگان کيف و کفش

ترین کاالی این پاساژ باشد که  ھای مردانه شاید ارزان شال. کنند کيف و کفش یا البسه دیگر خریداری می
  . ھزار تومان صاحب یک شال شد١٨٠توان با  می
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   !بيرون؛ شما خریدار نيستی
. ھای لوکس پایتخت مشھور است تر از پاساژ مریم، پاساژ محمودیه قرار دارد که به قطب ساعت سو  آناما کمی

 ھمان بدو ورود یکی از   رویم؛ جایی که در از مریم که در نوک بينی خيابان فرشته قرار دارد به پاساژ محمودیه می
  .ندی تلخ ما را به بيرون مغازه ھدایت کردو با لبخ» شما خریدار نيستيد«: گوید مشتریان مقابل پرسش ما می

 ھزار تومان در این پاساژ پيدا ۵٠٠ساعت کمتر از یک ميليون و . ھا ایستاده است در اینجا زمان روی قيمت
 ميليون تومان پشت ویترین خودنمایی ١٧٠ ميليون تا ۴٠ھای ھای تگ ھویر و رولکس با قيمت شود و ساعت نمی
  .کنند می

جایی که در آن خط فقر یک ميليون تومان است و حداقل حقوق کارمندان .  بخشی از شھر ماستباالخره این ھم
  . ميليون تومان ھم پيدا کرد١٧٠ھای رولکس  شود ساعت رسد ولی می  ھزار تومان نمی۴٠٠و کارگرانش به 

  
اندازه قيمت تنھا یک زند و به  دار شدن سر به فلک می افتيم، جایی که در آن رویای خانه یاد بازار مسکن می

  .توان در آن صاحبخانه شد  ميليون تومان می۴٠ساعت 
 ھمان لحظه   شاید. کنيم ھای تلویزیون ملی عبور می شویم و از مقابل نرده جم رد می روی پاساژ جام دوباره از روبه

  شایعه نسازید. فاصله طبقاتی نداریم: یک مدیر اقتصادی به دوربين ھا می گوید 

  تن در کشور٧٠٠يد پيله ابریشم به کاھش تول
  

نماینده مردم لنگرود در مجلس از کاھش :  تير آمده است 24 در تاریخ مھردولتی خبرگزاری به گزارش  –لنگرود 
مھر با اعالم دولتی مھرداد الھوتی در گفتگو با خبرنگار  . تن در کشور خبر داد٧٠٠توليد پيله ابریشم به 

 اکنون این  ھم:  ترین کارخانه در سطح کشور است، افزود ستان لنگرود پيشرفتهکارخانه ابریشم شھر اینکه
: وی اظھارداشت. کند پنجه نرم میبا مشکالت چشمگيری دست و) ابریشمپيله (نبود مواد اوليه  کارخانه به دليل

 200 کشور حدوداکنون محصول ابریشم درسطح  ھم  به ھزار تن ابریشم نياز دارد در حاليکه در حال حاضر کشور
  . شود تن توليد می

ھای مختلف مانند نبود نخ کشاورزی و   اکنون افرادی به بھانه  با بيان اینکه ھم نماینده مردم لنگرود در مجلس
این امر موجب شده که توليد محصول ابریشم : کنند، گفت ھای پائين ابریشم را وارد کشورمی  پزشکی با تعرفه 

   .نداشته باشددر کشور توجيه اقتصادی 
در چند سال اخير سطح توليد پيله ابریشم در کشور بسيار پائين آمده است،  وی ھمچنين با اشاره به اینکه

  ھفت ھزار تن بود اما متاسفانه این مقدار ھم در سالھای قبل ميزان توليد پيله ابریشم در کشور حدود: آورشد یاد
  . تن رسيده است700  اکنون به
:  ای برای توليد پيله ابریشم ندارند، تاکيد کرد ه با بيان اینکه نوغانداران کشور در حال حاضر انگيزهدر ادام الھوتی

  .ھای الزم را انجام دھند ریزی  مسئوالن کشوری باید ھرچه سریعتر برای حمایت از بخش نوغانداری برنامه 
  
  

 زحمتکشان و کارگران معيشت سطح تنزل برای جدید نيرنگ
 

ھای مکرر بر سر حذف چند صفر از پول  سرانجام، پس از تأیيد و تکذیب:  تير آمده است 24یميل رسيده در بر پایه ا
ھيئت دولت عصر روز گذشته، موافقت خود را با “: رسمی کشور، رئيس کل بانک مرکزی روز دوشنبه اعالم کرد

بر این اساس قرار شد، آن “: افزودوی ” .صفر از پول ملی اعالم کرد ۴ کليات پيشنھاد بانک مرکزی برای حذف
بخش از جزئيات طرح که شامل نام واحد پول ملی جدید و جزء اعشار آن است، از طریق سياست بانک مرکزی 

  ”.به نظرخواھی عمومی گذاشته شود
ی بانک مرکزی  صفر حذف شود، ھنوز زمان دقيق آن اعالم نشده، بلکه بر عھده ۴ این که از کی قرار است این

  .ر گرفته استقرا
ھا، کاھش رسمی ارزش  سازی و آزادسازی قيمت ی سياست خصوصی ھا پيش روشن بود که در ادامه از مدت

ھای  اما شيوه کار جمھوری اسالمی چنين است که برای پيشبرد طرح. پول کشور در دستور کار دولت قرار دارد
کند تا  اید، سپس آن را تکذیب و دوباره تأیيد میکند تا واکنش مردم را ارزیابی نم خود، ابتدا طرح را مطرح می

پس از این مراحل است که خبر تصویب رسمی آن را اعالم . باالخره در ميان مردم به امری عادی تبدیل شود
در اصل قضيه نيز . صفر ھم از پول رسمی کشور، با ھمين تأیيد و تکذیب، به تصویب رسيد ۴ حذف. نماید می

  .ی اجرا درآید ال از کی قرار است به مرحلهکند که حا تفاوتی نمی
سالی که از عمر   ٣٢ کاھش رسمی ارزش پول، قبل از ھر چيز اذعان رژیم به این واقعيت است که در طول

. ثباتی و از ھم گسيختگی روبرو بوده است داری ایران، با بی گذرد، اقتصاد سرمایه جمھوری اسالمی در ایران می
ارزش پول پيوسته کاھش یافته و در نتيجه، سطح . ز اقتصاد در این دوران بوده استتورم یکی از مختصات بار

صفر چه  ۴ اما از این به بعد با اجرایی شدن طرح حذف. ًمعيشت کارگران و زحمتکشان دائما تنزل کرده است
ز نرخ معمول رشد خواھد شد؟ اجرای این طرح از ھمان نخستين روز آن، ھمراه با یک افزایش بھای کاالھا، مجزا ا

خرید، با اجرایی شدن طرح،  ھزار تومان می ٩ ًبه این صورت که اگر فرضا امروز کاالیی را به بھای. تورم خواھد بود
اما مسئله . چون ھزار تومان، دیگر فاقد ھر گونه ارزشی است. دھد ھزار تومان افزایش می ١٠ فروشنده آن را به

ًیابد و اگر فرضا  ًول جدید به ویژه در کشوری نظير ایران سریعا کاھش مییابد، ارزش پ به ھمين جا خاتمه نمی
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شوید که ارزش پول شما حتا به نصف کاھش یافته  انداز کرده باشيد، پس از مدت کوتاھی متوجه می پولی را پس
  .است

یورو، معادل دو ًھا شد، در ظاھر، مثال یک  وقتی که در برخی از کشورھای اروپایی یورو جایگزین پول قبلی آن
به رغم این که اقتصاد اروپا در آن زمان بالنسبه رونق و ثبات داشت و نرخ تورم پایين، اما پس از . مارک آلمان بود

  گذشت
پرداختند، حاال باید یک یورو  چند ماه مردم دریافتند که اکنون برای ھمان کاالیی که سابق بر این یک مارک می

درصد قدرت خرید قبلی خود را از دست دادند و  ٣٠ تا ٢٠ ور متوسط، کارگران الاقلیعنی در عمل، به ط. بپردازند
پس از این ماجرا، مردم آن . ھا کاھش یافت انداز آن ای داشتند، به ھمين نسبت پس ھایی که اندوخته آن

ورو چه پيش کشورھای اروپایی که با تغيير پول موافقت نکرده بودند و منتظر بودند که ببينند در کشورھای ی
دار حاکم  خواھد آمد، دیگر سرسختانه به مخالفت خود با تعویض پول ادامه دادند و این اجازه را به طبقه سرمایه

  .شان را تنزل دھد باره سطح معيشت ندادند که با این نيرنگ تعویض پول، به یک
ُبرند   اھميت است، بلکه خودشان میخواھد و نه نظر و رأی مردم حائز در ایران که طبقه حاکم نه از مردم نظر می

ھای کارگر و زحمتکش مردم ایران از ھم اکنون باید آگاه  کنند، توده خواھد می شان می دوزند و ھر کار دل و می
صفر از پول رسمی و برقراری واحد پول جدید، در شرایطی که اقتصاد ایران ھم اکنون با یک نرخ  ۴ باشند که حذف
شان خواھد  ھا و تنزل شدید در سطح معيشت صد ھمراه است، به یک جھش بزرگ در قيمتدر ٢٠ تورم متجاوز از

ھای  تمام طرح. آورد، عليه مردم ایران است ی اجرا درمی جمھوری اسالمی ھر طرحی را که به مرحله. انجاميد
ترین  دارند و کم ی سرمایه ھا ھستند، در خدمت منافع طبقه اقتصادی دولت که پی در پی در حال عملی کردن آن

  .نفعی برای کارگران ندارند

  اند؛ عدم دريافت حقوق و نا امنی شغلی کارگران ناراضي

ھزار شغل در ۵٠٠ميليون و ٢ی ايجاد  در حالی که دولت وعده: تير آمده است 24 در وله دويچه به گزارش سایت 
. از دست دادن مشاغل خود روبرو ھستنددھند که کارگران با خطر  ھای ايران خبر مي  داده است، رسانه٩٠سال 

  .برخی کارگران نيز به عدم دريافت حقوق خود معترض ھستند
" انجمن صنفی پيمانکاران ساختمان و تاسيسات"خبرگزاری کار ايران، ايلنا در گزارشی به نقل از روابط عمومی 

 ٨دولت به پيمانکاران صنعت برق . ر داد ھزار نفر کارکنان اين صنعت خب١٠استان تھران از به خطر افتادن اشتغال 
  .تواند اين صنعت را ورشکسته کند ھزار ميليارد تومان بدھکار است که عدم پرداخت اين مبلغ مي

معاون ھماھنگی شرکت توزيع برق وزارت نيرو به پيمانکاران وعده داده که بر اساس دستور دفتر رئيس جمھور 
  . ھزار ميليارد تومانی پيمانکاران صنعت برق اقدام خواھد شد٨ز مطالبات  ميليارد تومان ا۵٠٠مبنی بر پرداخت 

 ميليارد تومانی پيمانکاران توزيع برق استان تھران از وزارت ١۵٠گويند با توجه به طلب  اما فعاالن اين صنعت مي
تھران جوابگوی نياز  ميليارد تومان به پيمانکاران سراسرکشور، سھم استان ۵٠٠نيرو و قبول دولت برای پرداخت 

  .ھا نخواھد بود آن
در اعتراض به عدم )  جوالی١٣( تير ٢٢در رخدادی ديگر گروھی از کارگران نساجی مازندران روز چھارشنبه 

کارگران که در مقابل فرمانداری قائم شھر جمع شده بودند، . دريافت حقوق خود، دست به راھپيمايی زدند
  . ماه در دست داشتند١٣بر عدم دريافت حقوق به مدت ھايی مبنی  ھا و پارچه پالکارد

به گزارش خبرگزاری ايلنا مسئوالن دولتی پيش از اين به اين کارگران وعده داده بودند که به زودی حقوق عقب 
  .ھا منجر به تجمع اعتراضی روز گذشته کارگران شد عدم تحقق اين وعده. ھا پرداخت خواھد شد افتاده آن

ھای اخير دچار  ھای بزرگ نساجی ايران است که به دليل سوء مديريت در سال  ان يکی از کارخانهنساجی مازندر
  .بحران شده است

 
   درصدی جوانان ايرانی٢٢بيکاری نزديک به 

شدھاز   درصد اعالم کرده که تقريبا دو برابر نرخ متوسط بيکاری اعالم٢١ / ٨مرکز آمار ايران ميزان بيکاری جوانان را 
  .ی دولت استسو

نژاد از اشتغال صورت گرفت کسی که بطور متوسط  بر اساس تعريف که در ابتدای تشکيل دولت محمود احمدي
المللي، شاغل  طبق استانداردھای بين. شود کند جزو افراد شاغل محسوب مي ھفت ساعت در ھفته کار مي

  . ساعت کار کند۴۴ تا ٣٠کسی است که در ھر ھفته بين 
توان آمار مربوط به کارھای پاره  ھمچنين مي. اين تعريف بر ميزان بيکاری پنھان در کشور افزوده شده استبا تغيير 

شناسان معتقدند آمار واقعی بيکاری  رو کار از ھمين. وقت و مشاغل کاذب فاقد بھروری را نيز به جمع بيکاران افزود
ھا موجب  نظر گرفتن اين بيکاری پنھان در برنامه ريزيبا آمار رسمی اعالم شده تفاوت زيادی دارد و اين عدم در 

  .شود که مسووالن نتوانند برآورد دقيقی از شرايط داشته باشند مي
بر اساس يک تحقيق علمی که . باال رفتن رقم بيکاران در جامعه آثار و تبعات اجتماعی مخربی نيز در پی دارد

تر   بيکار نسبت به افراد شاغل به دفعات بيشتر و طوالنيمنتشر شده افراد" روبرت کوخ"توسط موسسه آلمانی 
  .شوند ھای جسمی و احساسی مواجه مي ھا و بيماري با ناراحتي

 سال اغلب با مشکالت و اختالالت جسمي، ۵٩ تا ٣٠نتايج اين تحقيق حاکيست افراد بيکار در گروه سنی 
بی و اعتياد به مواد مختلف دست به گريبان احساسی و عملکردی از جمله اختالالت خواب، اختالالت اضطرا

  .ھستند
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  ی ايجاد اشتغال و حمله به منتقدان تکرار وعده
 تاکيد کرد و از وزيرانش خواست ٩٠ ميليون شغل در سال ٢ / ۵نژاد بار ديگر بر ايجاد  در ھمين حال محمود احمدي

  .با قاطعيت اين موضوع را پيگيری کنند» ودش ربطی که زده مي ھای بي ھا و حرف انصافي بي«تا بدون توجه به 
شان از تصرف در  ھمواره کسانی که دست«: وی منتقدان اقتصادی دولت را متھم به فساد کرد و مدعی شد

شان از  گويند که فريادشان ناشی از کوتاه شدن دست آورند اما نمي شود، فرياد برمي المال قطع مي بيت
  «.کنند لت اخبار نادرست منتشر ميالمال است و در عوض عليه دو بيت

 ۶٠٠ھای دولت درباره ايجاد يک ميليون  شوند آمار و گزارش کسانی مدعی مي«: نژاد ھمچنين گفت آقای احمدي
دانند که در   ھزار نفری که صاحب شغل شدند، مي۶٠٠ھزار شغل درست نيست ولی باالخره آن يک ميليون و 

  «.کشور چقدر اشتغال ايجاد شده است
ی اصولگرای مجلس شورای اسالمی با انتقاد از برخی سخنان رييس جمھور  پيش از اين محمدرضا باھنر، نماينده

 ميليارد دالر سرمايه جديد نياز دارد و ھمين ۴٠٠ نزديک به ٩٠ ميليون شغل در سال ٢ / ۵ايجاد «: ايران گفته بود
  «.دھد که دست نيافتنی است نشان مي

 ٨٩ ھزار شغل در سال ۶٠٠ھای مجلس نيز گفته بود ادعای ايجاد يک ميليون و  کز پژوھشاحمد توکلی رئيس مر
  .داند  را غيرممکن مي٩٠ ھزار شغل در سال ۵٠٠او ھمچنين وعده ايجاد دو ميليون و . نادرست است

   تومانی قيمت شير١١٠افزايش مجدد 

قيمت خريد شير : سراسری دامداران کشور گفتمديرعامل اتحاديه : تير آمده است 25 در کلمهبه نوشته سایت 
 تومان و تا پايان سال ھم ۵٧٠از دامداران تا پايان سال دو بار اصالح خواھد شد به طوری که از اول مھر به قيمت 

 . تومان در استان تھران خواھد رسيد۶٣٠به قيمت 
 ۵٢٠از دامداران تا پايان سال از قيمت خريد شير : وگو با فارس اظھار داشت سعيد سلطانی سروستانی در گفت

  . تومان افزايش خواھد يافت۶٣٠تومان کنونی به 
سازی   تومانی قيمت شير به دليل ھمسان١١٠افزايش : مديرعامل اتحاديه سراسرس دامداران کشور افزود

  .قيمت فروش با قيمت تمام شده و در دو نوبت مھر و پايان سال انجام خواھد شد
ھا  ھا ھم ادامه دارد و در بسياری از اين استان حال حاضر جلسات تعيين قيمت شير در استاندر : سلطانی گفت

  .اند  تومان را تصويب کرده۴۵٠قيمت 
  .اين فشار به دامدار تنھا برای جلوگيری از افزايش قيمت لبنيات است: وی افزود

 تومان زير ۵٠ا در حال حاضر حداقل  تومان است و تقريب۵٧٣قيمت تمام شده يک کيلوگرم شير : سلطانی گفت
رود و حتی تاوان ثابت نگه داشتن قيمت لبينات را  شود ھمه اينھا از جيب دامدار مي قيمت از دامدار خريداری مي

  .پردازد ھم دامدار مي
در حالی که ھيچگونه يارانه و حمايتی از بخش توليد : مديرعامل اتحاديه سراسری مرکزی دامداران کشور گفت

  .انصافی است که اينچنين با قيمت نازل تری محصول دامدار را بخرند شده است بين
  .اصالح دو بار قيمت تا آخر سال در کميته تعيين نرخ شير مصوب شده است: وی افزود

 
  آنچه از درياچه ھامون مانده است خشکسالی و

 سال پيش تاکنون به 11تان از حدود سيستان و بولچس:  تير آمده است 25در  مھربه نوشته خبرگزاری دولتی 
دليل قطع رودخانه ھيرمند و خشک شدن بستر درياچه ھامون با بحران خشکسالی روبرو شده است و منطقه 
ای که در گذشته به انبار غله ايران معروف بود اکنون با از بين رفتن کشاورزي، دامپروری و صيد و صيادی دست 

   .به گريبان است
  
 ميلی متر و در سيستان در 250 ميلی متر در سال است که اين ميزان در ايران حدود 750ی دنيا  متوسط بارندگ-

   . ميلی متر است59شرايط معمولی 
  
آب اين رودخانه به .  حيات سيستان به رودخانه ھيرمند که از افغانستان سرچشمه می گيرد وابسته است-

ن دوره قطع و باعث ايجاد خشکسالی ھای شديد شده سوی ايران به علت جنگ و بی ثباتی اين کشور چندي
   .که آثار زيان بار اقتصادی و اجتماعی فراوانی را برای اين منطقه در پی داشته است. است

  
بار فراوانی   با ادامه اين شرايط، اثری از نيزارھای تاالب ھامون به جای نخواھد ماند و اين معضل با تبعات زيان -

   .کند ن تھديد می اين منطقه را ھمچنا
  
 با پديده خشکسالی در منطقه سيستان که سرمنشا آن افغانستان است، نه تنھا مشکالت اقتصادی دامنگير -

منطقه شده بلکه معضالت بھداشتی و زيست محيطی نيز بسياری از ساکنان اين استان را با مشکل رو به رو 
   .کرده است

  
رند که اگر دولت افغانستان با جمھوری اسالمی ايران ھمکاری کند  کارشناسان و برخی مسئوالن بر اين باو-

بسياری از اين مشکالت حل خواھد شد و نه تنھا مردم سيستان و بلوچستان بلکه ساکنان استان ھای ھمجوار 
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 درصد مايحتاج و 90دو کشور ھمسايه افغانستان و پاکستان نيز از فقر و محروميت خارج می شوند زيرا بيش از 
  .ازمندی ھای مردم اين دو کشور بخصوص استان ھای ھمجوار از اين منطقه تامين می شودني

   ھکتار از مراتع سوخت50/ آتش در گلستان  وخشکسالی

 ھکتار از پارک ملی گلستان در منطقه يکه بريماق 50حدود :  تير آمده است 25در  مھربه نوشته خبرگزاری دولتی 
  .اين پارک دچار حريق شد

اين منطقه دارای پوشش علفزار بوده و درختی نبوده : د دباغيان کارشناس محيط زيست گلستان گفتاحم
  .است

 دچار حريق شده بود و مجدد عصر 85محل آتش سوزی دقيقا ھمانی محلی است که در سال : وی اظھار داشت
  .جمعه دچار حريق شد
  .اطفاء شده است و مشکلی وجود نداردبر اساس گزارشھای رسيده، آتش سوزی : دباغيان بيان داشت

 ھکتار تخمين زده شده است ولی ھنوز ميزان دقيق آن به 50 تا 40سطح دچار حريق شده حدود : وی افوزد
  .وسيله دستگاه جی پی اس اعالم نشده است

ان پس اعالم گزارش آتش سوزی گروھھای اطفای حريق به منطقه اعزام شدند و تالشش: دباغيان اظھار داشت
  .برای اطفای حريق آغاز شده بود

  .وی شرايط جوی را عامل بروز آتش سوزی در پارک ملی استان اعالم کرد
 ھکتار و در 2700 چندين نوبت دچار آتش سوزی شد که سطح آتش سوزی 89جنگل ھای گلستان در سال 

ه وارد نشده که نياز به عرصه ھای جنگلھای طبيعی و پھن برگ بوده که سطحی بوده و صدمه چندانی به عرص
  .بازکاشت باشد، بلکه نياز به مراقبت عرصه دارد

 آبان ماه گذشته در عرصه ھای عمومی منابع طبيعی 26مرحله اول آتش سوزی سال گذشته از روز چھارشنبه 
  .مينودشت و پارک ملی گلستان آغاز شد که با تالش دستگاھھای ذيربط، اطفای حريق در دستور کار قرارگرفت

 روزگذشته و تفاوت خيلی زياد 35مھمترين علل آتش سوزي، خشکسالی در دو سال گذشته ، عدم بارندگی در 
   .درصد رطوبت بوده است

  ميليارد لایر به تامين اجتماعي بدھكارند520كارفرمايان البرزي يكھزارو 

مديركل تامين اجتماعي  : ت آمده اس تير25کاس یافته در سایت خبرگزاری دولتی ایلنا در تاریخعبر پایه گزارش ان
  .ميليارد لایر به سازمان تامين اجتماعي بدھكار ھستند520كارفرمايان در اين استان يكھزاروو: استان البرز گفت 

 
به منظور : به گزارش ايلنا، مدير كل تامين اجتماعي مرتضي سالمي پيش از خطبه ھاي نمازجمعه كرج افزود

داخت بدھي ھاي خود ، سازمان تامين اجتماعي دريافت اين طلب ھا را اقساطي كرده تشويق كارفرمايان به پر
  .است

كارفرمان مي توانند با مراجعه به شعب تامين اجتماعي استان البرز نسبت به تقسيط بدھي : وي بيان داشت 
  .ھاي خود اقدام كنند

تقاي خدمات سازمان تامين اجتماعي در پرداخت اين بدھي ھا توسط كارفرمان ، نقش اساسي در ار: وي گفت 
  .استان البرز دارد

سرمايه ھاي اين سازمان متعلق به بيمه شدگان است و ھرقدركارفرمايان و بيمه شدگان : سالمي اظھار داشت 
  .با سازمان ھمكاري بيشتري كنند ، ميزان امكانات در اين بخش افزايش مي يابد

 ھزار كارگاه مختلف توليدي صنعتي و 32اكنون اين استان داراي : يادآور شدمديركل تامين اجتماعي استان البرز 
  .خدماتي است كه ھمكاري اين كارگاھھا با اداره كل تامين اجتماعي استان ضروري است

حدود يك ميليون نفر بيمه شده اصلي و افراد تحت تكفل آنان از خدمات تامين اجتماعي استان البرز استفاده مي 
  .كنند
 ايان پيامپ

  اعتصاب کارگران پست كانادا و درس ھای آن

 بعد از چند ھفته اعتصابات گردشی و جلوگيری از حضور و اشتغال کارگران در محيط -كانون مدافعان حقوق كارگر
  ژوئن، دولت كانادا اليحه بازگشت به کار کارگران پست را در پارلمان کانادا تصويب28کار توسط کارفرما، در تاريخ 

  (1.(كرد
تواند درسی مھمی باشد که خواست کارگران پست، نه  اين اعتصاب پيروزمندانه كارگران پست، از اين زاويه مي

ھای درست در ھمبستگی  تنھا با بازگشت به کار سرکوب نشد، بلکه نشان داد که در صورت به كارگيری تاكتيك
  .ن حال، اتحاد و يكپارچگی كارگران را افزايش دادتوان به پيروزی دست يافت و در ھما يكپارچه كارگران، مي

اين پيروزی از آن جھت . خواھيم علل و سابقه تاريخی اين موفقيت را بررسی كنيم طور مختصر مي در اينجا به
ھا و ھم  ھای نظام سرمايه داری به طور كلی ھم دولت ھای اخير، به علت وجود بحران اھميت دارد كه در سال

شوند امتيازی را به كارگران بدھند، زيرا با وجود بيكاری گسترده و ركود در  ه ندرت حاضر ميكارفرمايان، ب
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  .ھای اقتصادي، بيشترين بھانه را برای فشار به كارگران و استثمار بيشتر آنان، در دست دارند فعاليت
 

صاب کارگران دولتي،  در زمانی صورت گرفت که نه تنھا اعت1965اولين اعتصاب مھم اين اتحاديه در سال 
ترين اعتصاب دولتی تاريخ کانادا،  اين بزرگ. غيرقانونی بود، بلکه آنھا حتی حق تشکيل اتحاديه را ھم نداشتند

. جمعی را پيدا کنند  زنی دسته باعث شد تمام کارگران بخش دولتی برای اولين بار حق تشکيل اتحاديه و چانه
ھا ايجاد کرده بودند، قدم به   ھای آن را در آن سال الن حزب کمونيست نطفهگونه اتحاديه کارگران پست، که فعا اين

  .ی وجود گذاشت  عرصه
 در زمان قرار داد دسته جمعي، دست کشيدن از کار، غير قانونی -وايلد کت(در اعتصاب غير قانونی 1972در سال 

شان، از پرداخت ھزينه،  ھای  آوردن خواستهآنان برای به دست. رھبر سنديکا، ژان کلود پروت، به زندان افتاد) بود
  .توانست اخراج دسته جمعی از كار و يا دستگيری و زندان باشد، واھمه نداشتند كه مي

 اعتصاب تاريخی ديگری رخ داد که باعث شد اين اتحاديه، برای اولين بار حق مرخصی دوران 1981در سال 
 روزه خود، حق 42 توانستند با اعتصاب 1982ن پست در سال کارگرا. بارداری را برای اعضايش به دست بياورد

 کنترل ھزينه مراقبت 1991آنھا ھمچنين توانستند در سال . زايمان را برای تمامی زنان کارگر به ارمغان بياورند
  .کودک ر ا به دست آورند

 
اب آنھا، در موارد مختلف با اند و اعتص ھای زيادی داشته شان موفقيت کارگران سنديکای پست، در تاريخ مبارزات
از حزب محافظه ( در زمان نخست وزيری مالرونی 1987آنھا در سال . پيروزی و بازگشت به کار روبرو شده است

اي، با پيروزی به  ، بعد از اعتصاب دو ھفته)از حزب ليبرال( در زمان نخست وزيری ژان کراشين 1997و در سال ) کار
  .كار بازگشتند

ی پست، از ديگر   سازی اداره  عليه طرح احتمالی خصوصي1991 و 1987 ھای  بزرگ در سالھای   اعتصاب
  .ھای آمريکای شمالی است  اتحاديه ترين  ھای تاريخ مبارزاتی يکی از چپ  نمونه
***  

 
 کارگران پست در کنگره مؤسس اتحاديه، خواھان بنيان گزاری نھاد سنديکايی شدند و با شعار 1965در سال 

ی آنھا، مبارزه برای  اولين خواسته. از نھاد صنفی به نھاد سنديکايی تغيير مسير دادند" دمکراسی سنديکايی"
از زمان تاسيس تا به امروز، پس از چھل و شش سال، اين نھاد ھمچنان برای ھمان . برابری کار موقت و دائم بود

  .ھای اوليه به مبارزه مؤثرش ادامه داده است خواسته
 

ھا و در تمامی مراحل کار، شرکت  گيري ی تصميم اين بود که اعضا بايد در كليه" دمکراسی سنديکايی" از منظور
شان را از غير اعضا  اين امر را تا جايی پيش بردند که برخالف بعضی اتحاديه ھا، كه كارمندان. داشته باشند
اين اعضا ھر دو سال يك بار، . كنند ب ميشان را از اعضای سنديكا انتخا كنند، آنھا تمام پرسنل استخدام مي
سطح حقوق کارگرانی است که در خود اداره پست کار  شان تا حد زيادي، ھم شوند و حقوق انتخاب مي

  . کنند مي
ھای اين سنديكا، سقف زمانی  توان به آن اشاره كرد، آن است كه در تمامی کنگره از مسائل مھم ديگری كه مي

تا زمانی که قطعنامه يا دستورالعملی باشد که بايد روی آن بحث . سات وجود نداردی جل مشخصی برای خاتمه
  .شود، جلسه ادامه پيدا می كند، حتی تا نيمه شب
ھايی که کارگران پست مشغول کار ھستند، حداقل چھار  برای آماده شدن برای يك اعتصاب، در تمامی محيط

به ھمين خاطر . شود، آگاه ھستند ھايی که به دولت پيشنھاد مي کنند و تمامی کارگران از خواسته سال کار مي
 درصد است، 95است که ھميشه در زمان رأی گيری برای اعتصاب، ميزان رأی پشتيبانی از حرکت، در حدود 

. كند  يك از كارگران پست، اعتصاب شکنی نمي کنند و ھيچ تمامی کارگران بدون استثناء در اعتصاب شرکت مي
اين مساله، اھميت دموكراسی . کند که کار کارگران اعتصابی را انجام دھد  ھم جرات نميحتی مديريت

  .دھد تشكيالتی را نشان مي
يکی از ابزارھايی که دولت ھميشه از آن استفاده کرده، كم اھميت جلوه دادن كار اين كارگران است، با اين ديد 

از اين . تواند کار آنھا را انجام دھد ولوژی جديد ميکه نقش پست و ارتباطات، ديگر مثل گذشته نيست و تکن
اما سنديکای پست، در ھمان چند . طريق، دولت بارھا خواسته است كه حقوق کارگران پست را پايين بياورد

 ميليون دالر، به کمپانی پست ضرر برساند و 70اعتصاب گردشی خودش در طول دو ھفته توانست نزديک به 
  .ن حربه استفاده کندنگذارد کمپاني، از اي

 
محل كار کارگران پست، در خيابان و در ميان . موضوعی که در ھر حرکتی مھم است، حمايت افکار عمومی است

اين مردمی بودن آنھا . کنند شان با مردم در کوچه و خيابان، آنان بسيار خوب عمل مي با ارتباط نزديك. مردم است
کارگری که در سرمای زير سی درجه و گرمای باالی :  مقابل آنھا قرار دھدنگذاشته که کمپانی بتواند مردم را در

  .موضوعی که کارفرما، به آن بی توجه است. سی درجه، در خيابان است و ھميشه مشکل ايمنی کار دارد
دھند و عكس  شان را به منافع عمومی ترجيح مي بر خالف بخشی از کارگران امريکای شمالی که منافع شخصي

دھند، کارگران پست نشان دادند كه به اين راحتي، نسل بعد از خود  شان نمي لی به دستمزد كمتر ھمكارانالعم
شود و در کنار آنھا، کار مشابه انجام  کنند و حاضر نيستند برای کسی که امروز استخدام مي را فراموش نمي

ی از داليل اصلی اعتصاب اخير بود كه اين يك. دھد، حقوق و مزايا و بازنشستگی کمتری در نظر گرفته شود مي
  .داد ھمبستگی كارگران را افزايش 
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سنديکای پست ھميشه جھانی فکر کرده و محلی عمل کرده است، برای برابری انساني، نژادي، مذھبی و 
اند، موضع گيری كرده  ھای بزرگی برداشته است و در ھر کجای دنيا که كارگران سركوب شده طبقاتي، قدم

سازی کارگری در تمامی سطوح، توانسته حدود پنجاه ھزار کارگری را که در  نديکای پست با آگاهس. است
کنند، در کنارش داشته باشد و كمتر ديده شده است كه اعضای سنديكا،  دويست و ده شعبه پست، کار مي

  .ھای اجرايی سنديكا معترض باشند عليه سياست
بارزه توانست آگاھانه و درست پيش برود، در دادگاه ھم از اعمال خود سنديکای پست، ھمان گونه که در ميدان م
ھای  آورد ھای عمومی و خصوصي، دست اش، برای کارگران ديگر بخش دفاع كرده و مانند ھميشه با مبارزه درست

  .مھمی را به ارمغان آورده است
-------------------------------  

(1) Canadian Union of Postal Workers (CUPW):  
H36 htm.1/id_la/13425/id_ci/cfm.index/ca.cupw.www://http 

 
زمان با مبارزات کارگران پست کانادا، در ايالت ويسکانسين آمريكا در پی اعتراضات وسيع كارگري،  ھم: توضيح

علق کردن قرارداد دسته جمعی کارگران بخش عمومی در تمام ابعادش به تصويب رسيد و اليحه ضد سنديکای م
اين قانون شامل پليس . (فقط افزايش حقوق و آن ھم ساالنه، که ھم سطح با تورم باشد، مورد قبول قرار گرفت

  (شود و کارکنان آتش نشانی نمي
  :دو حرکت كارگری صورت گرفته بود

ھای جھانی تبديل شود و  يکا، كه توانسته بود در عمل به سر تيتر تمامی خبرگزارييکی در ويسکانسين آمر
ھا اعتراض و اشغال نھادھای دولتي، اين حرکت، به  دادند، اما پس از ماه بسياري، اميد انقالب را از آن نويد مي

ھا، حتی در  رگزارييك حرکت درازمدت تبديل نشد، تا جايی که سرنوشت نھايی آن، ديگر برای بسياری از خب
  .داخل جامعه امريکا، اھميت زيادی نداشت و با سكوت خبری مواجه شد

بررسی . اما حرکت دوم يعنی مبارزات کارگران پست کانادا، حرکات جديدی را در جنبش کارگری کانادا نويد داد
  .تجربه اين دو حركت كارگري، برای كارگران سراسر جھان، ارزشمند خواھد بود

  گر بر اثر ریزش آوار در دانشگاه آزاد مشھد جان باختند کار٢
 
 

 کارگر ساختمانی را گرفت و چندین خانواده را ٢گودبرداری غير اصولی و ریزش آوار در مشھد بار دیگر جان 
   .داغدار کرد

 قاسم ١٩ ظھر پنج شنبه روز گذشته در خيابان ادیب ١٢به گزارش خراسان این حادثه که در حدود ساعت 
.  کارگر در یک پروژه ساختمانی متعلق به دانشگاه آزاد مشغول کار بودند۶آباد مشھد زمانی اتفاق افتاد که 
 تن از کارگران در زیر خروارھا خاک مدفون و کشته شدند، یک نفر به شدت ٢متأسفانه بر اثر این رویداد ناگوار 

   .دند تن نيز ھم زمان با ریزش آوار موفق به فرار ش٣مجروح شد و 
در ھمان دقایق : مھدی رضایی مدیر حوزه یک سازمان آتش نشانی مشھد درباره این حادثه به خراسان گفت

اوليه عمليات امداد و نجات به کمک دستگاه ھای زنده یابی، کارگر جوانی زنده از زیر آوار بيرون کشيده شد و 
حجم فراوان : وی افزود. دند، تحویل داده شدبه نيروھای اورژانس که بالفاصله در محل حادثه حضور یافته بو

آوار و نبود راه دسترسی به منطقه ریزش آوار موجب شد که به کمک بيل مکانيکی برای راه سازی و باز کردن 
 ساعت و نيم به ٣مسيری به محل حادثه اقدام شود که ھمين موضوع باعث شد عمليات امداد و نجات حدود 

   .طول بينجامد
 ساعت تالش بی وقفه در حالی از زیر آوار بيرون کشيده شدند که ٢ نفر از کارگران پس از ٢: رضایی گفت

. سر یکی از آن ھا از ناحيه پشت متالشی شده بود و صورت کارگر دیگر نيز تقریبا به ھمين وضع در آمده بود
 زیر خاک موجب شد که به  نفر وارد کرده بود خفگی در٢او اضافه کرد، عالوه بر ضرباتی که آوار بر بدن این 

گفته امدادگران اورژانس آن ھا در ھمان دقایق اوليه جان خود را از دست بدھند، گفته می شود یکی از این 
   .کارگران فوت شده، جوان و دیگری پير بود

رئيس حوزه یک آتش نشانی علت این حادثه را گودبرداری غير اصولی و مھار نشدن دیوارھای محل 
   . متر حفاری شده بود٨کر و عنوان کرد که زمين مورد نظر به عمق حدود گودبرداری ذ

عوامل پليس و حراست دانشگاه آزاد بالفاصله پس از اطالع از این حادثه در محل حضور یافتند و گفته می 
  نفر از جمله ناظر و پيمانکار پروژه بازداشت شدند که شب جمعه با سپردن وثيقه آزاد٢شود در ھمان روز 

   .شدند
 مورد حادثه ریزش آوار در مشھد اتفاق افتاده است که در برخی ٣شایان ذکر است در ھفته گذشته بيش از 

  .از آن ھا کارگران ساختمانی جان خود را از دست دادند
 

 آزادی
   کارگران زندانی 
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  و ھمه زندانيان سياسی 
!با مبارزه متحد طبقاتی ميسراست  

  
ت انقالب پنجاه و ھفت ، که خود بدليل نبود سازمان سياسی طبقه کارگر و رژیم جمھوری اسالمی با شکس

فقدان یک استراتژی سوسياليستی بود، به حاکميت رسيد و تثبيت خود را با سرکوب شدید طبقه کارگر و اعدام 
ه اولين حمل. و زندانی نمودن ھزاران نفر از نيروھا ی چپ، کمونيست، سوسياليست و آزادیخواه آغاز کرد

جمھوری اسالمی به طبقه کارگر بعد از قيام با شليک گلوله اوباشان رژیم اسالمی به سينه ناصرتوفيقيان 
 مارس اولين روز جھانی 8کارگراخراجی کارخانه مينوآغاز شد، به کردستان، ترکمن صحرا و خوزستان حمله کرد و 

ر و حامی منافع سرمایه در دوران انقالب آنگاه نفس رژیم ضد کارگ. زن بعد از انقالب را مورد یورش و تھاجم قرارداد
راحتی کشيد ه و تعرض به آزادی ھای بدست آمده را شتاب بخشيد که توانست نماد انقالبی و حرکت افق 
سوسياليستی طبقه کارگرایران یعنی  شوراھای کارگری را سرکوب کرده وکنترل توليد در کارخانجات را از دست 

  .آنھا خارج کند
 

ان ضد انقالب اسالمی چی ھا با درھم شکستن شوراھای کارگری و در تقابل با آن شوراھای اسالمی را جری
با زندانی کردن و اخراج بخشی از فعالين کارگری در کشاکش خاموش کردن اعتراضات کارگری . ایجاد نمودند

بست بی سرانجام آن در سال با دامن زدن به جنگ ھشت ساله باعراق وقرارگرفتن دربن . برسرقانون کاربرآمد
 پروژه کشتار زندانيان دھه شصت را به اوج خود رسانيد، در ھمين ایام جمال چراغ ویسی یکی از کارگران 67

با سرکوب حرکت ھای کارگری و اعدامھای دستجمعی . مبارز وسخنران علنی اول ماه مه سنندج  اعدام شد
 توحش و بربریت را به منتھای درجه رساندند و آگاھانه با زندانيان سياسی، مزدوران جمھوری اسالمی ميزان

سرکوب این دو عرصه مھم از مبارزه طبقاتی آنچنان فضایی از رعب و وحشت ایجاد نمودند که توانستند بدرجه ای 
  . جلو ھر حرکت اعتراضی را که با پایان یافتن جنگ احتمال داشت بوقوع بپيوندد، بگيرند

 
که در برآورده نمودن " تعدیل ا قتصادی"ی و اجرای سياستھای ضد کارگریش تحت نام روی کار آمدن رفسنجان

نيازھای بانک جھانی و صندوق بين المللی پول عمل ميکرد، با حمله گسترده به سطح معيشت طبقه کارگر و 
آن با به قدرت با شکست پروژه رفسنجانی و در تدوام . توده ھای زحمتکش و اخراج وسيع آنان از کار خاتمه یافت

" جامعه مدنی"و "  توسعه سياسی" رسيدن دوم خردادیھا به رھبری خاتمی و اجرای سياستھایش تحت عنوان 
ًکه این سياستھا ھم دقيقا درھمسویی با سياستھای بانک جھانی پول بود به قيمت خانه خرابی ميليونھا کارگر 

از نمونه ھای مشخص اجرای این سياستھا . سی شدتمام شد و بازھم سبب بحرانھای فزاینده اقتصادی و سيا
و بکارگيری قوانين ضد کارگری بخصوص در دوره خاتمی حمله به اعتصاب کارگران خاتون آباد بر سر اعتراض به 

" و " جامعه مدنی" و استفاده از الفاظ  . بيکاری و آماج قرار دادن سينه آنھا با گلوله ھای مزدوران سرمایه ميباشد
 درصد از 80از جمله این قوانين، قانون محروم کردن . و تحميل نمودن آن به کارگران عملی شد" انونمدارجامعه ق

در چنين دورانی است که یورش به ضعيف ترین بخش . طبقه کارگر از شمول ھر نوع بيمه ھای اجتماعی بود
یرانی افغانی تبار بود، با شعار  ميليون کارگر ا2طبقه کارگر ایران، تحت لوای کارگران خارجی که بيشتر از 

ادامه ... و با عنوان کردن اینکه، اینھا بدون شناسنامه وعامل بيکاری ھستند و ) ایران مال ایرانی است(ارتجاعی 
اما ھيچيک ازاین سياستھای ضد کارگری از جانب طبقه کارگر بدون پاسخ نماند وبا اعتصابات ، . پيدا نمود

و در ادامه این حرکتھا استراتژی جناح چپ گرایش . بقه کارگر پاسخ گرفتتظاھرات و تحصن توده ای ط
سوسياليستی موفق شد متشکل شدن کارگران را در تشکلھای مستقل توده ایشان بدون اجازه کارفرما و دولت 

ان دو سندیکای کارگران شرکت واحد و نيشکر ھفت تپه با اتکاء به نيروی خود کارگر. در دستور کار قرار بدھد
  .شکل گرفت

 
بعد از شکست دولت رفسنجانی و خاتمی، دولت نظاميان و کودتاچيان به سرکردگی خامنه ای و احمدی نژاد بر 

. از نظر سياست گذاری در رابطه با طبقه کارگر و زحمتکشان تفاوتی بين این جناحھا موجود نيست. سرکار آمد
با . استھای بانک جھانی پول عمل نموده استسياستھای جناح کودتاچيان ھم در جھت پاسخگویی به سي

ميزان تورم و فقر و فالکت را برای طبقات تھيدست  )ریاضت اقتصادی (اضافه بر اینکه با طرح و اجرای یارانه ھا 
و با سوق دادن ھرچه بيشتراقتصاد ایران به سمت خصوصی سازی و ميليتارزه . جامعه به حد نھایت رساند ه اند

ه ایران به بحرانھای اقتصادی و سياسی دامن زده و وضعيت طبقه کارگر و توده ھای زحمتکش نمودن فضای جامع
  .را در فالکتبارترین و اسفناک ترین وضعيت  قرار داده اند

  
مبارزه طبقه . طبقه کارگر بطور روزمره درگير کشکمش و مبارزه با بورژوازی درعرصه ھای مختلف مبارزاتی است

یھای سياسی در گرو متشکل شدن آن در سطح وسيعی از تشکلھای توده ایش ميباشد کارگر برای کسب آزاد
برمبنای مبارزه تشکل محور کارگران وبنيان این آزادیھای سياسی است که . که بطور خستگی ناپذیر ادامه دارد

وازی به ھمين دليل است که بورژ. آزادی کليه اقشار جامعه و دیگر جنبشھای اجتماعی تضمين خواھد شد
احساس خطر نموده و فعالين کارگری را به شنيع ترین شکل مورد حمله قرار می دھد، از اخراج گرفته تا زندان و 

  . شکنجه و ھتک حرمت و اذیت و آزار خانواده ھایشان
دستگيری و زندانی کردن فعالين کارگری بطور مداوم ادامه دارد، در واقع حکومت توحش سرمایه اسالمی با زندان 

 شکنجه کارگران و رھبرانشان، از طبقه ای درھراس است که برای بدست آوردن مطالباتش تنھا به نيروی خود و و
طبقه کارگر با استفاده از این ابزار طبقاتيش در جھت سازماندھی مبارزات . ایجاد تشکلھای توده ایش اتکاء دارد
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 ميبرد و در برابر تمام مناسبات غير انسانی قد حق طلبانه اش تنھا نيرویی است که کليت سرمایه را زیر سوال
در شرایط فعلی ایران ھر گام پيشروی برای کسب آزادیھای سياسی و فردی بدون مبارزه بر عليه . علم می کند

  .  سرمایه و تعرض به آن ممکن نيست
  

 تحرک برای ھر سوسياليستی  محرز است که ستون فقرات ھر جنبش واقعی برای کسب آزادیھا در گرو
ھر گام در پيشروی کارگران، ھر اقدامی که اتحاد و . سوسياليستی کارگری است که می تواند آن را شکل دھد

آگاھی جمعی و تالش برای ارتقاء موقعيت کارگران را تقویت کند و کمک نماید به درجه ای اختناق سياسی 
زادی و دمکراسی نه تنھا در بين کارگران بلکه خواست آ. حاکم را کنار بزند، مستلزم نبرد و مبارزه اجتماعی است

در ميان اقشار وسيع و گروھھای بزرگ جامعه، در ميان زنان، دانشجویان، جوانان، نویسندگان و ھنرمندان مطرح 
کما اینکه برای . است و کسب آزادیھای دمکراتيک را به یک مساله و خواست عمومی جامعه تبدیل کرده است

طول دو دوره جنبشھای ميليونی توده ای براه افتاده است که ما شاھد بازداشت و زندانی کسب این آزادیھا در 
  .شدن سایرفعالين جنبشھای اجتماعی توده مردم ھم ھستيم

  
زندان ، شکنجه، . خواست آزادی فعالين کارگری جدا از خواست آزادی کل زندانيان سياسی جامعه نمی باشد

  .وجودی نظامھای طبقاتی بویژه نظام برده گی سرمایه داری استسانسور و اختناق سياسی جزء ذات 
خواست جامعه ای برابر و آزاد عاری از ھر گونه  دستگيری، شکنجه ، زندان و اعدام برای کل آحاد جامعه در گرو 

وظيفه این امر مھم بنا . سرنگونی جمھوری اسالمی و تعرض به سرمایه و  در نھایت محو مالکيت خصوصی است
طبقه کارگر است که توان و .  رسالت تاریخی و جایگاھش در نظام اقتصادی برعھده طبقه کارگر ميباشدبه

خواھان تغيير انقالبی و رادیکال جامعه ميباشد، با اتخاذ استراتژی سوسياليستی و تکيه بر جنبش اش به 
 برای کارگران زندانی و سایر ميزانی که از نظر مبارزه طبقاتی متشکل و متحد ميشود می تواند متضمن آزادی

  .زندانيان سياسی باشد
   

ما ھمراھی و پشتيبانی خود را با تمامی نھادھای ھمبستگی، کميته ھا ی حمایتی، دفاعی و تشکلھای 
کارگری که برای آزادی کارگران زندانی و تمامی زندانيان سياسی مبارزه  مينمایند اعالم می نمائيم،  وھم صدا  

ن آزادی کارگران زندانی و کليه زندانيا ن سياسی ھستيم و در این مبارزه نيز از پای نخواھيم با آنھا خواھا
  .نشست 

 
 

!کارگران زندانی و تمام زندانيان سياسی آزاد باید گردند  
!نابود باد رژیم سرمایه داری اسالمی  

!زنده باد انقالب سوسياليستی  
 

 کانون دوستداران کارگران سوسياليست
 
37Hkanonedostdaran@gmail.com 
 

38Hhttp://kargaranesocialist.blogspot.com/ 
 

 زدند راھپيمائی و  تجمع به دست بار چندمين برای مازندران نساجی کارگران
 

ھای خود، پس از تجمع در برابر  گران نساجی مازندران در اعتراض به عدم پرداخت حقوقصبح روزچھارشنبه، کار
کارگران معترض پس از تجمع در برابر .  فرمانداری قائم شھر، دست به راه پيمائی زدند این کارخانه، به سمت

 به اعتراض و تجمع فرمانداری، از آن جا که با عدم پاسخگویی منطقی از سوی فرماندار این شھرروبرو شدند،
ھایی مبنی بر  کارگران نساجی مازندران با در دست داشتن پالکارد و پارچه. خود در برابر استانداری ادامه دادند

حقوق «و » حقوق ھر کارگر حق مسلم است«اند، و شعارھائی چون   ماه است حقوق دریافت ننموده١٣که  این
ھای عقب افتاده و حل مشکالت کارخانه نساجی مازندران  قوقخواستار پرداخت ح» ھر کارگر ادامه حيات است

ساعت حدود دوازده و نيم بود که ھادی ابراھيمی، معاون سياسی و امنيتی استاندار به ميان کارگران . شدند
فریبانه سعی  کارگران چندین بار سخنان معاون استاندار را که عوام. معترض آمد و تالش کرد کارگران را آرام سازد

ھای تو خالی کارگران را رام کند، قطع نموده و با جمالت و اظھار نظرھای کوتاھی پرده از  کرد با وعده می
ھایش را با تبریک ایام شعبان  ابراھيمی معاون استاندار صحبت. ھای عوامفریبانه معاون استاندار برداشتند تالش

ابراھيمی سپس با طرح این ” !خوایم چيکار؟ میما تبریک “: آغاز کرد که یکی از کارگران با صدای بلند گفت
گيری  به نشان پی” به دنبال مطالبات شما ھستيم و از حقوق شما دفاع می کنيم“موضوع و این ادعا که 
در این ھنگام ” کنند روز شنبه استاندار و نماینده ولی فقيه در استان، از کارخانه بازدید می: مطالبات کارگران گفت

  .دروغ وی را فاش ساخت” !شنبه کارخانه تعطيل است“که  از کارگران با گفتن این یکی دیگر  نيز
شایان ذکر است که این چندمين بار است که در ظرف دو ماه گذشته کارگران نساجی مازندران دست به تجمع و 

ی به کارگران ھای توخالی، چيز ھا رسيدگی نشده و غير از وعده زنند اما تاکنون به مشکالت آن راه پيمائی می
 چھارم خرداد نيز ھمين   در تجمع اعتراضی کارگران نساجی مازندران در مقابل استانداری مورخ. داده نشده است
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ًابراھيمی معاون استانداری، در ميان کارگران حاضرشد و ظاھرا ضمن ابراز ھمدردی و ھمراھی با کارگران، با 
با این وجود . ھا را آرام کند م کارگران معترض را فرونشانده و آندادن وعده و وعيد تالش زیادی به کار بست تا خش

گذرد، ھيچ اقدامی برای تحقق مطالبات کارگران صورت نگرفته و   روز می۴٠ از آن تاریخ تا به امروز که بيش از
ھا و   کارگران در حرکت اعتراضی اخير خود توجھی به حرف به ھمين دليل. چيزی عاید کارگران نشده است

گيری  ھای وی درمورد پی پردازی ھا و جمله کردند و پاسخ وعده ھای توخالی ابراھيمی معاون استانداری نمی وعده
ما مشکل “: گفتند داران می کارگران خطاب به این مقام دولتی و ھمدست سرمایه. دادند مطالبات کارگران را می

 !”زنيد ھای قشنگ می داریم و شما حرف
  

 و نفت صنایع در انفجارات سلسله از دیگری نمونه تھران، نفت هپاالیشگا در انفجار
 پتروشيمی و گاز

  
در پی .  تير انفجار مھيبی در شرکت ملی پاالیش و پخش نفتی تھران به وقوع پيوست٢٣صبح روز پنجشنبه 

مقام یک .  درصد شدند۶٠  تا١٠ این حادثه سه نفر از کارکنان این مجموعه نفتی دچار سوختگی بين  وقوع
مسئول در این شرکت به نام محسن قدیری در گفتگو با مھر در درباره جزیيات حادثه روز پنجشنبه پاالیشگاه نفت 

ِبه دليل انجام تعميرات در سوئيچ برق یکی از واحدھای پاالیشگاه نفت تھران، سه نفر از کارکنان : تھران، گفت
  .اند این مجموعه نفتی دچار سوختگی شده

سوزی رخ  ھای ایران انفجار و آتش بار نيست که در صنایع نفت و گاز و پتروشيمی و یا پاالیشگاهاین نخستين 
در اوائل . کشاند دھد و ھر بار شماری از کارگران و کارکنان این واحدھا را مصدوم نموده و یا به کام مرگ می می

 نفر ٢٠ اثر آن، یک نفر کشته و بيش از  در خرداد ماه پاالیشگاه آبادان نيز شاھد انفجار مھيب دیگری بود که
سوزی در شرکت صنایع پتروشيمی کرمانشاه، منجر به تعطيلی  حدود دو ھفته پيش نيز بروز آتش. مجروح شدند

 حکومتی در خصوص علت بروز این سانحه، گفته بود، علت بروز این  یکی از مقامات. این شرکت گردید
تر دستگاه بوده که این عامل باعث نشت روغن در محل شده و در سوزی، ایجاد اشکالی در سيستم فيل آتش

تر از آن نيز  کمی قبل. سوزی شده است ادامه این نشت روغن، به علت باال بودن حرارت کمپرسور باعث بروز آتش
به این .  نفر در این واحد گردید١٢سوزی در مجتمع پتروشيمی بندر امام منجر به کشته و زخمی شدن  آتش

آتش . شوند سوزی می توان اضافه نمود؛ خطوط انتقال گاز نيز پی در پی دچار انفجار و آتش باز ھم میليست 
سوزی  سوزی در مجتمع پتروشيمی خارک، آتش شھر، انفجار و آتش ميدان نفتی نفت  ٢۴سوزی در چاه شماره 

 این حوادث به شمار  ترینسوزی در خط لوله گازی سرخس از مھم در مجتمع پتروشيمی پردیس و انفجار و آتش
  .روند می

پس از .  گاز و پتروشيمی به نحو آشکاری افزایش یافته است ھا در بخش نفت و سوزی ميزان انفجارات و آتش
ھای آمریکا، جمھوری اسالمی که به رغم تمام ادعاھایش قادر به تأمين قطعات و لوازم مورد نياز این  اعمال تحریم

ھا بسيار پائين و خارج از استانداردھای جھانی و نيز با  ھایی که کيفيت آن از نمونهصنایع نيست، با استفاده 
اند، آشکارا ميزان این سوانح را باال  ھا و قطعاتی که عمر مفيد خود را از دست داده استفاده بيش از حد از دستگاه

 .ا افزوده استھ  و بر ميزان مرگ و یا از کارافتادگی کارگران و کارکنان در این بخش برده
  

 ”صنعتی“ مخدر مواد مافيای ھدف مھمترین سال ۵٣ تا ۵١ جوانان
  

ای سودجو با تغييرات مواد مخدر سنتی و افزودن مواد  به گزارش خبرنگار مھر، چند سالی است که عده
ی از جوانان اند و تاکنون موجب اعتياد انبوھ کش تبدیل کرده شيميایی بر آن، این ماده مخدر را به افيونی انسان

 نوع مواد مخدر در  ٧٠ بنا به گزارش خبر گزاری مھر تا کنون بيش از. اند سال به این مواد مخدر شده ٣۵تا  ١۵بين 
خبرگزاری مھر به . دھد  درصد آن را مواد مخدر شيميایی تشکيل می٧٠ ایران شناسایی شده است که بيش از

ی مواد مخدر برای نابودی جوانان و کسب درآمد ھنگفت دشمن و مافيا“: نویسد شناس می نقل از یک جامعه
اند تا  این باندھا پس از اشباع بازار از مواد مخدر سنتی، روی به توليد مواد مخدر صنعتی آورده. ای دارد برنامه ویژه

  ”.از این طریق بتوانند به مقاصد خود برسند
نعتی را تحت نام کریستال، شيشه، کراک، کند در حال حاضرانواع مواد مخدر ص خبرگزاری مھر پنھان نمی
توان به سادگی و با قيمت ارزان تھيه نمود و ھمين ارزان بودن و در  ھا اسم دیگر می نورجيزک، تمجيزک و ده

شود که بسياری از جوانان به دام این مواد بيفتند و در ادامه چنين اعتراف  دسترس بودن مواد مخدر باعث می
بسياری از جوانان در این دام گرفتار شده و با یک بار استفاده از این مواد و وارد کردن متاسفانه “: کند که می

  !”شوند سموم شيميایی به بدن، به مصرف کننده دائمی تبدیل می
. گوید آورند سخنی نمی که چرا جوانان به استفاده از مواد مخدر روی می ِخبرگزاری حکومتی مھر البته علل این

با افزودن مواد شيميائی به مواد ” ای سودجو عده“: کند که بگوید چنين فقط به این اکتفا میاین خبرگزاری ھم
اما درمورد این که این عده سودجو چه . گذارند ای توليد و در اختيار جوانان می مخدر سنتی، مواد مخدر کشنده

ھائی آن را   ھستند و از چه کانالکه چه کسانی واردکننده و سازنده این مواد مخدر در مورد این کسانی ھستند، 
کنند، چه کسانی در رأس این باندھای مافيائی قرار دارند و باالخره باندھا و دست اندرکاران حکومتی در  توزیع می

  !کند ًگوید و در برابر آن کامال سکوت می این ميان چه نقشی دارند چيزی نمی
 

  ماھيان خاوياری شمال درحال انقراض
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ماھيان خاوياری شمال در : رئيس مرکز تحقيقات شيالت کشور گفت:  تير می نویسد26 در مھری دولتخبرگزاری 
  .معرض انقراض است و بايد نسبت به احيای آن تالش شود

در حفظ ذخاير نيز برنامه : عباسعلی مطلبی در گفتگو با خبرنگار مھر، با اشاره به بھای زياد خاويار در دنيا گفت
  .يمھايی تحت اجرا دار
در شمال ماھيان خاوياری در معرض انقراض است و شاه بيت و کار ويژه ما ايجاد بانک ژن : وی اظھار داشت

  .ماھيان خاوياری است که اين بانک از مھمترين بانکھای ژن است
ال اين پروژه ھا در حال اجرا است و برخی از آنھا آماده است و اميدواريم که دھه فجر امس: مطلبی ادامه داد

  .بانک ژن جامع ماھيان خاوياری کشور را بھره برداری کنيم
  .طرح بعدی بانک ژن ماھيان استخوانی دريای خزر مثل ماھی سفيد است: وی افزود

جدای از برنامه ھای ذکر شده، دو برنامه نيز با دفتر بين المللی حوزه خزر در حال اجرا : مطلبی در ادامه گفت
  .ان دريای خزر است و ديگری بحث ماھيان خاوياری استھستيم که يکی احياء ماھي

در ماھيان خاوياری يکی بحث انتقال به خارج برای پرورش ماھيان خاوياری در استخر ھا و توليد خاويار : وی افزود
  .پرورشی مطرح است و چه بسا در مورد ماھی سفيد و ماھی آزاد ھم اين طرح انجام شود

بايد مطالعه الزم را داشته باشيم : با اشاره به ماھی کلونه و ماھی سفيد دريا گفترئيس مرکز تحقيقات شيالت 
تا اين گونه ھای با ارزش را در قالب پرورش در قفس انجام دھيم و کار ترويجی در بعضی استانھا شروع شده 

  .است
زاد ھم اينکار انجام برنامه ريزی شده است تا در رابطه با ماھی آ: رئيس موسسه تحقيقات شيالت کشور گفت

  .شود
در زمينه بھداشت محيط آبزيان نيز ماھيانی ھستند که بسيار حساسند و پروژه ھايی تعريف شده : وی ادامه داد

  .است که بيماريھای ماھيان و آفت ھای آنان شناسايی شود
ترده ای ھم با تحقيقات گسترده ای را با سازمان دامپزشکی در حال انجام ھستيم و بحث گس: مطلبی گفت

 .ھمکاری سازمان محيط زيست در حال انجام ھستيم

  
 اسالمی جمھوری بخشی حاتم و ایران در فقر بيدادگری

 
گسترش فقر در ایران در سال ھای حکومت جمھوری اسالمی چيزی نيست : بر پایه مطلب دریافتی آمده است 

 ھر روز برای لقمه نانی تالش می کنند بھتر از ھر ميليون ھا تن از مردم ایران که خود. که محتاج افشاگری باشد
با این حال گاھی اوقات رسانه ھای مجاز گوشه ھایی از فقر سياه حاکم بر . رسانه ای می دانند که فقر چيست

زندگی مردم ایران را منعکس می کنند که می بایستی ھر انسان اندک آگاھی را برای تغيير ریشه ای وضع 
  .تالش اندازدموجود به اندیشه و 

. مسئله ی زنان سرپرست خانواده سال ھاست که از سوی نيروھای اجتماعی به عنوان یک معضل مطرح است
سایت . تعداد زنان سرپرست خانواده ھر سال زیاد تر می شود و اکنون از مرز دو ميليون نفر گذشته است

نواده پشت درھای بسته بھزیستی پارسينه گزارش می دھد که این روزھا سی و ھشت ھزار زن سرپرست خا
حال اگر زنی ھم تحت پوشش قرار بگيرد فرق خاصی در وضعيتش . صف کشيده اند تا بلکه کمکی دریافت کنند

علی . فاطمه یکی از زنان تحت پوشش بھزیستی ست که با دو کودکش زندگی می کند. به وقوع نمی پيوندد
فاطمه که . ردی ست و رضا فرزند دیگرش مبتال به سرطان استاصغر فرزند نه ساله ی فاطمه مجبور به زباله گ

بھزیستی ماھی پنجاه ھزار تومان به فاطمه می . چند ساعتی کار می کند، کسی را برای نگاھداری رضا ندارد
  .دھد که سی و پنج ھزار تومانش ھزینه اجازه اتاق می شود
ده چھار نفره در خيابانی در فردیس کرج زندگی می روزنامه خراسان در شماره ی اخيرش گزارش داد که یک خانوا

کند چرا که مرد چھل و پنج ساله ی سرپرست خانواده به علت روماتيسم قلبی از کار افتاده است و پس از چند 
  .ماه صاحبخانه به علت عدم دریافت اجاره حکم تخليه را گرفت

ند یا به صورت پاره وقت کار می کنند و وقتی زن این ھا نمونه ھایی از وضعيت کسانی ست که یا از کارافتاده ا
اما وضعيت در ميان کارگرانی که کار ھم می کنند بھتر . اند و سرپرست خانواده باز ھم وضعيتی رقت بارتر دارند

  .نمونه ی آن ده ھا ھزار کارگری ست که ماه ھا و گاھی بيش از یک سال حقوق دریافت نکرده اند. نيست
ی از این نوع در رسانه ھا منتشر می شوند، خبرھای دیگری ھم می رسند که نشان از در حالی که خبرھای

حاتم بخشی بی مورد جمھوری اسالمی و ھزینه ثروت ھای ملی در جھت اجرای اھداف پان اسالميستی این 
ش داد که یک رسانه ی وابسته به دستگاه روحانيت به نام رسا گزار. رژیم در لبنان یا سوریه یا فلسطين دارند

جمھوری اسالمی در مرکزی در شھر الپاس بوليوی جشنی برای ميالد مھدی، امام دوازدھم شيعيان برگزار کرده 
بدیھی ست که این جشن ھا و این مراسم ھمه اشان با پول عرق جبين ھمان کارگری پرداخت می شود . است

 زن سرپرست خانواری که مجبورست برای که ده، یازده یا سيزده ماه است که حقوق دریافت نکرده است و آن
لقمه نانی فرزندش را به زباله گردی بفرستد و کارگری که به علت از کارافتادگی ھيچ خسارت و حقوقی دریافت 

رژیم جمھوری اسالمی مسئول مستقيم تمام این . نمی کند تا بتواند اجاره اش را بپردازد و نانی به کف آرد
 .مصيبت ھاست

  
 آورد بار به نژاد احمدی دولت که یاقتصاد فاجعه

  



 145

محمود احمدی نژاد با به دست گرفتن جارو و گفتن این که جاروکش مردم : بر پایه مطلب خبر آنالین آمده است 
است برای خود به تبليغات انتخاباتی پرداخت و با استفاده با ھمين تصویرھای قالبی توانست ناآگاه ترین افراد 

دھی برای خود بنماید ھر چند که تقلب گسترده و پر کردن صندوق ھای رأی نيز در جامعه را مجاب به رأی 
اکنون که وی به پایان دوره ی دوم ریاست جمھوری نزدیک شده . انتصاب وی به ریاست جمھوری بی تأثير نبودند

 دولت احمدی است و تضادھا و اختالفات باال گرفته است برخی از رسانه ھا به افشای مصائبی می پردازند که
از جمله مواردی که این روزھا سخن از آن می رود افزایش بدھی دولت به بانک ھاست . نژاد مسئول آن ھاست

  .افزایش داشته و در واقع بيش از سه برابر شده است  %٢۶٧ که در دوره ی احمدی نژاد
ی نوشت که فقط بين سال خبرآنالین در زمينه ی افزایش بدھی ھای دولت و شرکت ھای دولتی به نظام بانک

  .ميزان این بدھی سی ھزار ميليارد تومان افزایش یافته است ٨٩ تا ٨۴ ھای
البته در دوره ھای قبلی نيز که اصالح طلبان و دیگران اداره ی دولت را بر عھده داشتند وضعيت اقتصادی ھيچ گاه 

تار افتصادی نه مھره ھا و افراد که خود این معضل اصلی در ساخ. بھبود نيافت و به ضرر مردم روز به روز بدتر شد
ساختار است و گرنه احمدی نژادھا نيز مانند خاتمی ھا و ھاشمی رفسنجانی ھا می آیند و می روند و در بر 

  .ھمان پاشنه خواھد چرخيد تا زمانی که مردم به پا خيزند و بر کل نظم انگشت اتھام را نشانه روند
  

  ھند به ايران ميليارد دالری نفتی 5بدھی 

محمد بھمنی امروز در حاشيه ششمين جلسه شورای : تير آمده است 27 در تاریخ مھردولتی به گزارش خبرنگار 
گفتگوی دولت و بخش خصوصی در نشستی خبری با حضور وزير اقتصاد، رئيس اتاق بازرگانی ايران و رئيس 

: ر در مورد رقم بدھی نفتی ھند به ايران گفتکميسيون برنامه و بودجه مجلس در پاسخ به سئوال خبرنگار مھ
  . ميليارد دالر است5اين رقم ھم اکنون حدود 

رئيس کل بانک مرکزی با بيان اينکه کشوری در حد ايران دارای مبادالت تجاری و نفتی است که به ھمين نسبت 
شود  لھای نفتی که صادر مياين در حالی است که وصولی پو: نيز مطالباتی ھم از کشور ھای ديگر دارد، افزود

  .برد ًمعموال يک تا دو ماه زمان مي
  .به گفته وی ايران دارای مانده مطالبات از کشورھای خريدار نفت کشورمان است که ھند نيز يکی از آنھاست

گيرد اظھار اميدواری کرد که به زودی با  بھمنی با اشاره به تحريم ھايی که عليه اقتصاد کشور صورت مي
  .يدات و مذاکرات صورت گرفته مطالبات نفتی ايران از ھند را دريافت کنيمتمھ

 اين مسايل  :وی با بيان اين که مشکالت بدھی نفتی ھند به ايران مربوط به سيستم بانکی نيست، تصريح کرد
 را به سياسی است و مسايل سياسی را نبايد با مسايل اقتصادی و بانکی در ھم بياميزيم و اينگونه موضوعات

  .گردن سيستم بانکی بياندازيم زيرا اين امر صحيح نيست
  .ھايی که عليه ايران وجود دارد ھستيم  اين در حالی است که در حال مبارزه با تحريم :وی تاکيد کرد

شورای : بھمنی در بخش ديگی از سخنان خود در مورد اعالم نرخ تورم از اين پس توسط مرکز آمار ايران گفت
  . آمارھای مربوط به نرخ تورم را توليد و اعالم کند90ار به مرکز آمار اختيار داده که در سال عالی آم

رئيس کل بانک مرکزی با تاکيد بر اين که براساس تقسيم وظايف صورت گرفته و با تاکيد مجلس انتظار داريم که از 
الی است که بانک مرکزی ھمچنان به توليد اين در ح: اين پس نرخ آمار توسط مرکز آمار ايران اعالم شود، افزود

  .دھد و نھادھايی که نرخ تورم بانک مرکزی را بخواھند اين نرخ در اختيار آنھا قرار خواھد گرفت نرخ تورم ادامه مي
 يک  :وی با بيان اينکه اگر آمارھا توسط مرکز آمار اعالم شود ديگر دوگانگی در اين خصوص پيش نخواھد آمد افزود

 درصد وجود 2 جزئی بين آمار مربوط به نرخ تورم بانک مرکزی و مرکز آمار در ارديبھشت ماه در حدود اختالف
  .شد ای بود که نرخ تورم اين دو نھاد براساس آن تعيين مي داشت که اين امر ناشی از سال پايه

عيين کرده بود اما امسال سال  ت81 و مرکز آمار سال 83ای نرخ تورم را سال  بانک مرکزی سال پايه: وی ادامه داد
  .پايه توسط بانک مرکزی تغيير خواھد کرد

: شود گفت بھمنی در بخش ديگری از سخنان خود در مورد وثايق بانکی که از بخش بازرگانی دريافت مي
 اين شود اما ھر ميزان که از شوند به عنوان وثيقه در نظر گرفته مي کاالھايی که در بخش بازرگانی وارد کشور مي

  .شود کاالھا ترخيص شود از ميزان وثيقه نيز کاسته مي
رئيس کل بانک مرکزی با اشاره به سود اندک تسھيالت سيستم بانکی به ويژه در بخش تسھيالت بلند مدت 

 درصد 95 تا 90گاھی اوقات . ای در کشور وجود ندارد که سيستم بانکی وارد آن نشده باشد ھيچ پروژه: گفت
  .شود ط سيستم بانکی تامين مالی ميھا توس پروژه

 ھزار 70 درصد کل منابع بانکھا به بخش مسکن اختصاص يافته ھمچنين 56در سال گذشته : وی ادامه داد
 ھزار ميليارد لایر اوراق مشارکت برای بخش 70ميليارد لایر خط اعتباری به بانک مسکن تعلق گرفته عالوه بر آن 

  .شود مسکن منتشر مي
ی از اقدامات مھمی که بايد در راستای افزايش سرمايه بانکھا صورت گيرد را تصويب اليحه اين بانک بھمنی يک

ھا به   ميليارد دالر از منابع بانک مرکزی وحساب ذخيره ارزی برای افزايش توان مالی بانک15مبنی بر اختصاص 
  .منظور تسھيالت دھی بيشتر اعالم کرد

 
  بر می سازنددالل ھا قيمت گوشت را دو برا
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عضو ھيات علمی دانشگاه مسگران  محسن دانش:  تير آمده است 27به گزارش خبرگزاری دولتی ايسنا در تاريخ 
سمت گوشت گوسفند است تا گاو و گوساله،  ي مردم ايران بيشتر به كه الگوي مصرف و ذائقه با بيان اينمشھد 

گوسفند بخشي از انرژي خوراك را . گوساله و گاو استكمتر از  عمال بازدھي توليد گوشت گوسفند: اظھار كرد
نتيجه  در. ھاي توليد باال رود شود بازدھي خوراك پايين و ھزينه كند كه اين باعث مي مي به صورت چربي ذخيره

تفاوت قيمت پرداخت : وي ادامه داد .عرضه گوشت آن با قيمت باالتري نسبت به گاو و گوساله صورت مي گيرد
 كننده پرداخت عرضه شده به كشتارگاه توسط توليدكننده نسبت به آن چيزي كه مصرف ي شهشده براي ال

كننده كه  توزيع ھا يعني كشتارگاه كه خريدار دام زنده است و شود كه نصيب واسطه كند، دو برابر مي مي
  .كنند محصول اضافه مي  واسطه ھا صد در صد به قيمت اين. شود باشند، مي ھا مي فروشي گوشت

مند كردن بازار گوشت بايد نقش  اين كه براي نظام عضو ھيات علمي دانشگاه فردوسي مشھد با اشاره به
ھاي توليدكننده خودشان  افتد اين است كه تعاوني اتفاقي كه در دنيا مي :ھا را كم كنيم تصريح كرد واسطه
اختيار  تري در ھاي نھايي با قيمت پايين رود و فرآورده گري از بين مي در نتيجه واسطه. ھستند كننده ھم عرضه
شود تا بتواند عرضه مناسب داشته  اگر از توليدكننده حمايت: مسگران ادامه داد دانش .گيرد كننده قرار مي مصرف

صورت نيازي به واردات گوشت به شرطي كه روي توليد  در اين.كند باشد، قيمت كاھش و توليد افزايش پيدا مي
  .نخواھد بودگذاري شود،  سرمايه

   
  

 به کشور" آزبست"باره ورود   ھزار کارگر با ممنوعيت یک۵بيکاری 

یک عضو کميسيون اقتصادی مجلس می گوید :  تير آمده است 27به نوشته خبرگزاری دولتی فارس در تاریخ 
تقيم و به کشور از سوی سازمان محيط زیست، بيکاری مس" آزبست"ممنوعيت و توقف یکباره ورود ماده اوليه 

ناصر موسوی، عضو کميسيون اقتصادی مجلس، با اشاره به بحث .  ھزار کارگر، را به دنبال دارد۵غيرمستقيم 
این ماده طبق : "عدم ورود ماده اوليه آزبست به منظور تامين خوراک برخی کارخانجات داخل کشور، اظھار داشت

با ممانعت از ورود این ماده به دنبال تغيير خط زا است و سازمان محيط زیست  مراکز بھداشتی یک ماده سرطان
  ". آن در محيط زیست است ھا و جلوگيری از اثرات منفی واحد توليد کارخانه

 و بيکار  موضوعی که االن گریبانگير کارخانجات ایرانيت است تعطيلی کارخانه: "به گزارش فارس، وی ادامه داد
  ".ه آزبست به داخل کشور استشدن کارگران به دنبال عدم ورود یکباره ماد

بسياری : " کارگر به طور مستقيم دارد، گفت۴٠٠نماینده فالورجان با بيان اینکه کارخانه ایرانيت این منطقه حداقل 
در صورتی که روند جلوگيری از ورود : "وی افزود." کنند  از افراد نيز به طور غيرمستقيم از این راه کسب درآمد می

  ".شود ارخانجات ایرانيت ادامه یابد منجر به بيکاری بسياری از کارگران در سراسر کشور میاین ماده اوليه ک
به گفته عضو کميسيون اقتصادی مجلس، تعيين فرجه زمانی برای کارخانجات ایرانيت به منظور تغيير خط توليد 

  .توان یکباره توليد فعلی را متوقف کرد ضروری است و نمی
به دليل مخالفت سازمان : "تم با اشاره به خرید آزبست توسط کارخانجات، بيان داشتاین نماینده مجلس ھش

  ".شود محيط زیست به این ماده اوليه در گمرک اجازه ترخيص داده نمی
ای با رئيس  ھای مختلف دولتی ارسال شده قرار است طی جلسه ای به دستگاه نامه: "موسوی خاطرنشان کرد

يکاری کارگران و توقف خط توليد با تعيين یک بازه زمانی یک تا دو ساله به منظور سازمان محيط زیست مشکل ب
  ".تھيه مواد جایگزین حل شود

وی با بيان اینکه سازمان محيط زیست از قبل نسبت به توقف ورود ماده آزبست به کارخانجات ھشدار نداده 
غيرمستقيم در کشور از این طریق مشغول به  ھزار نفر به صورت مستقيم و ۵به طور کلی : " است، تصریح کرد

  ".کار ھستند و امکان توقف یکباره این ماده برای ورود به کشور وجود ندارد
ھای معدنی منيزیوم و سيليسيوم است که بيشتر در طبيعت به صورت  گفتنی ست آزبست نام گروھی از ترکيب

ت زیادی که در برابر گرما و آتش دارند به عنوان مواد این مواد به خاطر مقاوم. شود الياف معدنی و سنگ یافت می
  .روند نسوز بکار می

  زندگى يک خانواده در پياده رو خيابانى در فرديس کرج

 اين جا خيابانى در فرديس کرج است در -: خبر می دھد اکرم محمدى  تير از قول 27 در خراسانسایت روزنامه 
کنار خيابان .که در پياده رو زندگى مى کند، با دو دختر وھمسرشھمين نزديکى کسى از جنس ما، دوماه است 

اما . ديوارى بنا کرده که يک سويش ديوار ھمسايگان است و کمد و يخچالش ديوارھاى ديگر اين خانه گرم است
زير اين چادر نه کولرى است و نه پنکه و . اين گرما نه از جنس ھمراھى يک خانواده، بلکه از جنس ديگرى است

 ساله که به دليل روماتيسم قلبى چند ماھى است که نمى تواند کار 45 يا 44مردى تقريبا .ه خنک کننده ديگرىن
 ماه کرايه عقب افتاده اش برداشته 5کند و صاحبخانه حکم تخليه اش را گرفته و يک ميليون وديعه اش را بابت 

برگ گل ھاى مصنوعى ، گوشه اى از .گى مى کندو او حاال با تمامى اسباب و اثاثيه اش کنار خيابان زند. است
  ... سرپناھش شده و پرده ھا ، در ورودى خانه اش
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با شرمندگى از ابراز ھمدردى مردم و ھمسايه ھا مى گويد، از اين که آب مورد نيازش . اواز جنس خودمان است
 جا مى روند و از سرويس را از طريق ھمسايه ھا تامين مى کند و اين که خانواده اش به پارک نزديک آن

بھداشتى پارک استفاده مى کنند و از اين که ھمسايه ھا خواستند تا روشنايى سرپناھش را تامين کنند ولى او 
او گفت که دختربزرگش کالس اول دبيرستان است و دختر ديگرش کالس چھارم و حاال از آن ھا به دليل .نپذيرفت

ز کميته امداد آمده اند ووضعيتش را ديده اند و گفته اند که بايديک او گفت که ا.نداشتن سرپناه شرمنده است
اگر ضامن کارمند داشتم که : او مى گويد. ضامن کارمند دولت داشته باشد تا بتواند يک ميليون تومان وام بگيرد

م که يک زير اگر يک ميليون تومان داشت. دوماه با ھمسر و دو دخترم کنار خيابان با اين شرايط زندگى نمى کردم
او مى گويد که حتى فروش موتور سيکلتش ھم دردى از او دوا نمى کند چون آن قدر نمى . زمين رھن مى کردم

  .ارزد که بخواھد آن را بفروشد
 

شب نيمه شعبان بود و با خود انديشيدم که چقدر از ھم فاصله گرفته ايم و چقدر سخت شده ايم که حاضريم به 
چقدر از خوبى ھا و انسانيت فاصله گرفته ايم که .با زن و بچه اش کنار خيابان رھا کنيمخاطر پول، بيمارى را 

چقدر اين فاصله ھا زياد شده است؛ فاصله اى به اندازه ناديده گرفتن يک . معيارھايمان را با پول مى سنجيم
   ...کسى از جنس من، از جنس تو، از جنس ما. در ھمين نزديکى است.زندگى

 ده انجمن صنفی معلمان کردستان در اجالس اتحادیه جھانی معلمانحضور نماین

  
پيمان نودینيان عضو انجمن صنفی معلمان استان کردستان :   تير می نویسد 27 درتاریخ  نآژانس خبری موکریا

  .عازم آفریقای جنوبی شد) ایی آی(جھت شرکت در کنفرانس ساليانه فدراسيون جھانی اتحادیه ھای معلمين 
زارش آژانس خبری موکریان، پيمان نودینيان عضو انجمن صنفی معلمان استان کردستان و عضو کانون صنفی به گ

معلمان ایران به دعوت فدراسيون جھانی اتحادیه ھای معلمين جھت شرکت در کنفرانس ساليانه این فدراسيون 
  .وز جمعه عازم آفریقای جنوبی شدر

  .ه در شھر کيپ تاون آفریقای جنوبی برگزار خواھد شدگفته می شود این اجالس به مدت دو ھفت
  

  لزوم تدبير مسئوالن/ نخلداران به تماشای خشکيدگی محصول نشسته اند
  

درحالی طی سالھای اخير پدیده خشکيدگی خوشه ھای :  تير نوشت27 در تاریخ مھردولتی  خبرگزاری -کرمان 
حصول را دچار خسارت کرده است که امسال نيز  درصد م90 تا 20خرما تنھا یک ماه به برداشت محصول 

  . درجه ھوا نگران نابودی محصول ھستند50کشاورزان ھمزمان با گرمای نزدیک 

خرما پس از پسته مھمترین محصول صادراتی استان کرمان است که به دليل مضافتی بودن و نوع محصول 
ن خرمای مضافتی بم بين مصرف کنندگان برداشتی خرمای کرمان در بازار مصرف مشھور شده است و به عنوا

اکثر محصول خرما از نوع درجه یک در شھرستان بم، فھرج، ریگان و نرماشير برداشت می  .شھرت یافته است
شود و شھرستانھای جنوبی کرمان نيز بيشترین سطح زیر کشت نخلستانھای استان کرمان را به خود اختصاص 

  .داده اند

   در شرق کرمانکشت خرما؛ نمادی از زندگی

این درحالی است که به دليل شرایط خاص جغرافيایی و فرھنگ مردم منطقه کشت خرما به خصوص در شرق 
کرمان به نمادی از زندگی مردم تبدیل شده است زیرا عمال اشتغال اکثر مردم منطقه به کشت این محصول 

  .وابسته است و زیر بنای اقتصاد منطقه را تشکيل می دھد

  خوشه ھای خرما مقابل چشمان نگران کشاورزانخشکيدگی 

با این وجود ھمزمان با تغيير اقليم شرق کرمان طی سالھای اخير و گرمای شدید ھوا و کاھش رطوبت پدیده 
خشکيدگی خوشه خرما در نخلستانھای شرق کرمان به خصوص شھرستان بم رواج یافته است و به دليل این 

د محصول کشاورزان تنھا یک ماه مانده به برداشت محصول بر روی درختان خرما  درص90 تا 20پدیده ھر ساله بين 
کارشناسان و مسئوالن شھرستانھای شرقی کرمان از این تراژدی به عنوان  .در عرض یک روز خشک می شود

رگذار زمين لرزه شرق کرمان یاد می کنند و عواقب این مسئله را در زندگی اجتماعی و اقتصادی منطقه بسيا تاثي
  .می دانند

خشکيدگی خوشه ھای خرما در زمان تبدیل خارک به خرما روی می دھد و در این زمان به دليل افزایش بيش از 
حد دمای ھوا و کاھش شدید رطوبت و نياز خرمای مضافتی به رطوبت باال برای رشد شاھد خسارت سنگين به 
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 کمبود شدید نقدینگی مواجه شده اند و این کشاورزان ھستيم بطوریکه طی سالھای متوالی کشاورزان با
مسئله در منطقه ای که در مسير قاچاق مواد مخدر قرار گرفته است می تواند منجر به بروز مشکالت فراوان 

  .اجتماعی شود

 درصد خرمای سال گذشته 90وجود این شرایط درحالی در شرق کرمان حاد تر شده است که دریابيم بيش از  
ه ھا و راھکارھایی که داده شد در انبارھا و سردخانه ھای بم دپو شده است و حتی با افت عليرغم تمم وعد

 درصدی قيت محصل کسی حاضر به خرید خرمای سال گذشته نيست و در نتيجه بسياری از 40 تا 30شدید 
ياری از درحاليکه بس .کاورزن خرما کار شرق کرمان در سل جاری تمایل خود ر برای کشت از دست داده اند

قند، ساخت کارخانه ھا  راھکارھا از جمله فروش خرما در مدارس، شرکتھای مسافربری، استفاده خرما به جای
فراوری و صادرات محصول به چين و عرضه مستقيم در ميادن شھر تھران مطرح شد اما متاسفانه ھيچ یک از آنھا 

ر انتظار ماه مبارک رمضان و افزایش مصرف عمال به بار ننشسته است و ھمچون سالھای گذشته کشاورزان د
تمام این شرایط درحالی است که کشاورزان خرما کار کرمان  .خرما در سفره ھای افطاری و سحری ھستند

ھمزمان با گرمای شدید در این مناطق و عدم وجود طرحھای عملياتی شده و کارشناسی شده در نخلستانھای 
  .خود در انتظار آینده ھستند

  رحھای تحقيقاتی و کارشناسیخالء ط

این مسئله درحالی است که خالء طرحھای کارشناسی شده برای مقابله با پدیده خشکيدگی خوشه خرما به 
شدت احساس می شود و عليرغم اجرای طرحھای جسته و گریخته ای که در این زمينه به وسيله برخی 

برخی باغھا اجرا می شود اما حمایتی از آنھا صورت کارشناسان و فارغ التحصيالن کشاورزی به صورت پایلوت در 
  .نمی گيرد و در سطح گسترده اجرایی نمی شوند

رئيس جھاد کشاورزی بم در گفتگو با مھر ضمن ھشدار نسبت به بروز مجدد این پدیده در نخلستانھای شرق 
ی سالھای اخير روی می این عارضه که به دليل عوامل طبيعی در منطقه و در پی تغييرات اقليم: کرمان گفت

  . درصد محصول سالھای گذشته نخلستانھا را خسارت زده است90 تا 20دھد بين 

طرحھایی در راستای مقابله با این خسارات در حال بررسی است که یکی از آنھا طرح : محمد زنگی آبادی افزود
انشگاه شھيد باھنر کرمان در اقليم مصنوعی خرما است که با ھمکاری کارشناسان سازمان جھاد کشاورزی و د

این طرح در منطقه دارستان که یکی از گرم ترین مناطق تحت تاثير پدیده خشکيدگی : وی گفت .حال اجرا است
  .خوشه ھای خرما است اجرا می شود

سعی شده است با ایجاد دمای مناسب و استفاده از باد و رطوبت الزم شرایط مطلوب را برای : زنگی آبادی افزود
این مسئول با اشاره به احتمال بروز این پدیده در سال جاری از کشاورزان خواست  .د محصول را فراھم کنيمرش

با افزایش ميزان آبياری درختان به وسيله کم کردن زمان آبياری و ھمچنين ميانه کاری و پوشش خوشه ھا شرایط 
  .را برای مقابله با این مشکل فراھم کنند

  لی منطقه مطلوب نيستوضعيت اقتصاد تک محصو

این در شرایطی است که نماینده مردم شرق کرمان در مجلس شورای اسالمی نيز از بروز مشکالت خرما در این 
  .شھرستانھا ابراز نگرانی کرد

مشکل خرما به گالیه اصلی مردم شرق کرمان تبدیل شده : حجت االسالم محمد غضنفری به خبرنگار مھر گفت
وی فروش نرفتن محصول خرما و خشکيدگی  .رایزنی ھا این مشکل ھمچنان پا برجاستاست و با وجود تمام 

زندگی آنھا بر اقتصاد تک محصولی خرما بنا نھاده شده را نگران کننده  خوشه ھای خرما را در شھرستانھایی که
 شرق کرمان مردم: وی برنامه ریزی مسئوالن اجرایی در راستای حل مشکل را خواستار شد و گفت .توصيف کرد

  .با بروز مکرر این مشکالت با کمبود نقدینگی مواجه شده اند

  کشاورزان به سمت کشتھای جایگزین رفته اند

 .با ادامه روند فعلی برخی کشاورزان به سمت کشتھای جایگزین رفته اند: فرماندار فھرج نيز به خبرنگار مھر گفت
حروم کشاورز ھستند که خشکسالی ھای پياپی اکثر مردم این شھرستان م: حسين زین الصالحين گفت

مشکالتی را برای کشت محصول آنھا فراھم کرده است اما سعی کرده ایم با کشت جایگزین و ھمچنين احيای 
  .مجدد قنوات مشکالت را کاھش دھيم

  مطالبه مردم شرق کرمان حل مشکل خرما است
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 اول مردم حل مشکل خرما است که رایزنی ھم اکنون به ھر جای شھرستان سفر می کنيم مطالبه: وی گفت
ھایی نيز توسط برخی افراد در این خصوص صورت گرفته است و اميدواریم به زودی شاھد حل مشکل انبار شدن 

سال گذشته بخش قابل : وی در خصوص پدیده خشکيدگی خرما نيز گفت .محصول خرمای سال گذشته باشيم
ین عارضه از بين رفت و تنھا اميدواریم سال جاری شاھد افزایش توجھی از محصول کشاورزان به علت بروز ا

  .ناگھانی دمای ھوا و خسارت به کشاورزان نباشيم

  بحث خشکيدگی خوشه ھای خرما مطرح نشد/ نخستين نشست ستاد خرما تشکيل شد

رما کاران در این ميان آنچه که اميدوار کننده است برگزاری اولين نشست ستاد خرما برای بررسی مشکالت خ
و این نشان می دھد پس از گذشته چندین سال باالخره اقداماتی برای حل این  .کشور در سطح وزارتخانه ھا بود

  .معضل درحال شکل گيری است که از آن جمله طرح جامع خرما است که باید به کارگروه بازار ارائه شود

اصالح  .ت، بازرگانی و صنایع تبدیلی را در بر گيرداین طرح در یک دوره پنج ساله قرار است بخشھای توليد، تجار
نخلستانھا، مکانيزاسيون کشت، افزایش سرانه مصرف بازارھای داخلی، توسعه نخلستانھای بارور، حذف 

 ميليارد تومان از مشخصات طرح جامع خرما 304نخلستانھای فرسوده و ایجاد خوشه صنعتی خرما با اعتبار 
ز در این نشست مطرح و مقرر شد با ھمکاری وزارت بازرگانی تدابير الزم برای مشکل خرمای کرمان ني .است

ھر چند ھنوز اجرای این مصوبات عملی  .عرضه مستقيم خرما در ميادین و فروشگاھھای زنجيره ای فراھم شود
نشده است اما در این نشست خبری از بررسی مشکل پدیده خشکيدگی خوشه ھای خرما نبود و کشاورزان 

ی به عنوان یکی از مھمترین مراکز توليد خرمای کشور ھمچنان چشم به راه تدبير و چاره اندیشی مسئوالن بم
  .ھستند

  

 
تکاب و کارگران بيکار آن ھمچنان در " دره آق"شده طالي  وضعيت کارخانه تعطيل

  اي از ابھام ھاله
  

تکاب، اواخر " دره پويا زرکان آق"صال طالي کارخانه فرآوري و استح:  تير آمده است 27به گزارش ایسنا درتاریخ 
دنده آسياب بزرگ آن عنوان شده، تعطيل  فروردين امسال به علت آنچه که شکستگي يکي از قطعات اصلي چرخ

اي مبني بر بازگشايي مجدد آن ديده  شد و ھم اکنون پس از گذشت سه ماه از تعطيلي اين کارخانه ھيچ نشانه
  .شود نمي

 ماه اعالم کرده 4دره، پيشتر و در ھنگام تعطيلي آن، توقف فعاليت اين کارخانه را تنھا  ه طالي آقمديرعامل کارخان
بود و در حالي که اکنون سه ماه از آن زمان گذشته، ولي ظاھرا اقدام جدي براي بازگشايي مجدد کارخانه انجام 

 کارخانه استحصال طالي کشور در ھاي مسئوالن براي تسريع در بازگشايي دومين با وجود وعده. نشده است
غربي و با توجه به مکاتبات و درخواستھاي مکرر کارگران،  شھرستان تکاب در جنوبشرقي آذربايجان" دره آق"

ي اين واحد بزرگ  اي از ابھام است و کارگران بيکار شده وضعيت بازگشايي مجدد اين کارخانه ھمچنان در ھاله
  .برند  ميسر صنعتي، در وضعيت نامعلومي به

االجل براي مسئوالن کارخانه طالي  فرماندار شھرستان تکاب نيز در ھمان زمان از تعيين مھلت دوماھه و ضرب
دره تکاب خبر داده و از مسئوالن کارخانه خواسته بود ھرچه سريعتر نسبت به بازگشايي مجدد کارخانه طال  آق

رد اما نه خبري از بازگشايي است و نه خبري از تعيين گذ اقدام كنند، مھلتي که اکنون يک ماه از مدت آن مي
  .تکليف کارگران بيکار شده آن

از طرفي، در سفري که معاون امور معادن و صنايع معدني وزارت صنايع و معادن به شھرستان تکاب داشت، در 
ن را سريعا روشن و نسبت دره، از آنھا خواست تکليف کارگرا ديدار با نماينده کارگران و مسئوالن کارخانه طالي آق

  .به بازگشت به کار مجدد آنھا اقدام كنند
مسئله بازگشت : ، در اين ديدار خطاب به مسئوالن کارخانه و نيز مديران اجرايي تکاب، گفت"هللا جعفري وجيه"

زگشايي دره تکاب بايد به اولويت اصلي دستگاھھاي اجرايي تبديل شود و با کارگران بيکار شده کارخانه طالي آق
  .کارخانه و مشغول بکار شدن کارگران، بايد با سرعت و جديت پيگيري شود
که کارگران بيکار شده کارخانه  طوري گويي، تاکيد وزارت صنايع و معادن در اين زمينه کارگشا نشده است، به

ان و بالتکليف ھيچ تغييري در وضعيت شغلي آنھا صورت نگرفته و ھمچنان سرگرد: گويند دره تکاب، مي طالي آق
  !ھستند

مھلت دوماھه فرماندار تکاب به مسئوالن کارخانه در : يکي از کارگران باسابقه اين کارخانه در اين خصوص گفت
حالي به اتمام رسيده است که با گذشت سه ماه از تعطيلي کارخانه، ھيچ اقدامي براي بازگشايي کارخانه 

ه براي بازگشت به کار کارگران، فقط در حد حرف و مصاحبه بوده ھاي مديران کارخان صورت نگرفته و تمام وعده
  .است

يک از تعھدات خود در قبال کارگران بيکار شده عمل  دره به ھيچ کارخانه طالي آق: افزود" سيدھادي حسيني"
  .اعتنا بوده است کند و حتي نسبت به اجراي مصوبات کميته کارگري شھرستان تکاب نيز بي نمي
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 نفر از کارگران سر 150اي که با حضور معادن وزير صنايع در تکاب برگزار شد، مقرر شد  در جلسه: وي تاکيد کرد
دره مشغول به کار شوند اما ھيچ يک از اين مصوبات از  کار خود بازگردند و بقيه در بخشھاي مختلف معدن آق
  .افته استھاي مسئوالن تا کنون تحقق ني سوي مسئوالن کارخانه عملي نشده است و وعده

مند شوند اما اين   نفر از کارگران بيکار شده از مزاياي بيمه بيکاري بھره170در اين ديدار مقرر شد : وي تصريح کرد
  .امر پس از سه ماه از تعطيلي کارخانه، محقق شد و کارگران حقوق و مزاياي بيمه بيکاري را دريافت کردند

: يز از اوضاع نامناسب معيشتي کارگران ابراز ناخرسندي كرد و گفتدره ن يکي ديگر از کارگران کارخانه طالي آق
  .کنند وپنجه نرم مي گذرد و کارگران با مشکالت معيشتي فراواني دست سه ماه از تعطيلي کارخانه طال مي

دره در مدت بيکاري خود چشم انتظار دريافت  کارگران بيکار شده کارخانه طالي آق: يادآور شد" حسن شعباني"
مه بيکاري بودند اما با عدم پرداخت بيمه بيکاري در اين مدت، مشکالت معيشتي به وضعيت شغلي آنان نيز بي

  .افزوده شده است
 بار جلسات شوراي تامين امنيت 9تاکنون بيش از : دره نيز گفت نماينده کارگران شاغل در کارخانه طالي آق

يک از مصوبات اين جلسات از  خانه برگزار شده، اما ھيچکارگري با حضور مسئوالن شھرستان تکاب و مديران کار
  .سوي کارخانه مورد توجه و عمل قرار نگرفته است

ماھه، شيوه تنظيم قرارداد و ساعات کار، امنيت  اي يک قراردادھاي واسطه: خاطرنشان کرد" حسن قرباني"
شده است که مسئوالن کارخانه ھيچ بھداشتي و نحوه اعمال بيمه کارگري از مھمترين مطالبات کارگران بيکار 

  .کنند اعتنايي به اين موارد نمي
 در رديف بيمه کارگر ساده بوده 88 تا 82دره تکاب طي سالھاي  بيمه کارگران کارخانه طالي آق: وي اظھار كرد

مه بايد طبق قانون مشاغل سخت و با توجه نحوه ميزان کار در اين واحد بزرگ صنعتي، بي است در حالي که مي
  . سال اعمال شود1.5ازاي ھر يک سال فعاليت، معادل  کارگران کارخانه طال به

دره کوتاھي و تخلف كرده است و ھيچ اطالعي به کارگران  در زمينه کارگران، کارخانه طالي آق: وي تصريح کرد
  .نداده است و ھمين امر موجب ضرر و زيان کارگران شده است

ي ذيربط خواست، تمھيداتي براي تحقق مطالبات کارگران و بازگشت به کار وي از مسئوالن دستگاھھاي اجراي
  .آنھا بيانديشند

 نفر از کارگران اين کارخانه شغل خود را از 300دره تکاب، بيش از  بر پايه اين گزارش، با تعطيلي کارخانه طالي آق
  .اند دست داده

  
  : است گياھان دارویی در ایران مورد بی توجھی دولت و مسئولين 

  

 جمال الدین جالیی اعالم داشت ؛ در حالي كه:  تير امده است 27به گزارش خبرگزاری دولتی ایسنا در تاریخ 
ھا از صحنه  رسيدگي به آن شناختند اكنون به دليل عدم بسياري از گياھان دارويي را در گذشته با نام ايران مي

به گفته جاللي در حالي كه گياھاني كه ...  . استسرزمين پھناور خارج شده يا مقادير آن بسيار كم شده
جھان چاپ شده  ھاي تخصصي توليد آن در كشور وجود داشته در جھان مورد توجه قرار گرفته و در روزنامه امكانات

است و كسي مسوول پيگيري و  ھاي آن مورد توجه قرار نگرفته ھا وپژوھش و اما در كشور ما نتيجه بررسي
مالي و علمي مناسب را ندارد و بخش دولتي  وي ديگر بخش خصوصي به تنھايي توانايياز س. حمايت نيست

ھاي توليد  نتايج پژوھش:  وي اظھار تاسف كرد .باال سرمايه گذاري كند بايد در اين زمينه با توجه به وجود امكانات
شود اما در  مي وپايي منتشرگياھي در ايران مورد تاييد متخصصان خارجي قرار گرفته و در كشورھاي ار داروھاي

  .گيرد شود و تشويقي صورت نمي ايران مطرح نمي

 ھزار تومان قيمت دارد 20براي درمان افسردگي است   عددي داروي سافرامود كه60به گفته جاللي يك بسته 
   .ترين ادويه جھان است، رقم بسيار ناچيزي است عنوان گران كه با توجه به اينكه از زعفران به

  نویسندگان نامه نماینده چایکاران نيستند/ کاران؛ نگھبان ویالی پولدارھاچای
  

سرپرست سازمان چای بابيان اینکه باغدارانی که باغ خود را :  تير آمده است 27به گزارش خبرگزار دولتی مھر در 
کاربری زمين ھای کسانی که درخواست تغيير : برای ویالسازی فروخته اند االن نگھبان پولدارھا شده اند، گفت

  .خود را داده اند کشاورز نيستند و در الھيجان بنگاه ھای امالک دارند

و تقاضای تغيير کاربری زمين ھایشان  با مھر در مورد ابراز نارضایتی چایکاران از وضع موجود علی محرر در گفتگو
تند بلکه عده ای سوء استفاده اند کشاورز نيس کسانی که درخواست تغيير کاربری زمين ھای خود را داده: گفت

گر ھستند که خود را به عنوان نماینده چایکاران معرفی می کنند در حاليکه در الھيجان بنگاه ھای امالک 
و به   اینھا به دنبال این ھستند که با تغيير کاربری زمين ھای کشاورزی، زمين ھا را خریداری کنند: وی افزود.دارند

  .ن منظور نامه می نویسند و تقاضای تغيير کاربری می دھندجای آن ویال بسازند به ھمي

سرپرست سازمان چای درباره اینکه نمایندگان چایکاران اعالم می کنند که بخشی از باغات چای به مخبروبه 
 ھزار ھکتار است و امکان 32 تا 30در مجموع سطح زیر کشت چای : ھای جنگلی تبدیل شده است، افزود
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باغدارانی : وی تصریح کرد.ارد مانند باغات رامسر که ھمه تخریب شده و به ویال تبدیل شدندتخریب باغی وجود د
که باغ خود را برای ویالسازی فروخته اند االن نگھبان پولدارھا شده اند و باغ خود را ھم از دست داده اند بنابراین 

  .تخریب زمين ھای چای به سود کشاورزان نيست

االن : در مجموع کشاورزی برای کشاورزان صرفه اقتصادی ندارد، گفت يان اینکهسرپرست سازمان چای با ب
 .کشاورزان پنبه کار و برنج کار ھم از وضع موجود ناراضی ھستند اما نمی توان کشاورزی را درکشور تعطيل کرد

دگی خود را تامين می چایکاران از طریق کشاورزی زن: با تایيد اینکه چایکاران درآمد کافی ندارند، اظھار داشت وی
چای ندارند بنابراین در کنار چایکاری با انجام کارھای دیگری  کنند و البته درآمد زیادی از طریق کشت برگ سبز

محرر باانتقاد از افرادی که خود را نماینده چایکاران  .مانند دامپروری و نوغان داری درآمد خود را افزایش می دھند
رن درخواست تخریب باغ خود را نمی دھند و بنده به عنوان رئيس سازمان چای چایکا: معرفی می کنند، گفت

  .این افراد را نماینده چایکاران نمی دانم

  چھارمين مجمع عمومی اتحادیه آزاد کارگران ایران برگزار شد
 
 

ار کرد و در  تير ماه آغاز بک٢۴ عصر روز جمعه ١٧چھارمين مجمع عمومی اتحادیه آزاد کارگران ایران از ساعت 
در این مجمع که با شرکت نماینده ھای اعضا و تعدای از .  تير ماه به کار خود پایان داد٢۵ روز شنبه ١٨ساعت 

اعضا منفرد و دوستداران اتحادیه از مراکز کارگری استانھای تھران، کردستان، البرز، اصفھان و استان مرکزی 
ستمزدھا و ایجاد تغيير در قانون کار به تفصيل مورد بحث و برگزار شد مسئله طرح قطع یارانه ھا، انجماد د

در این مجمع که با ھدف بررسی طرح قطع یارانه ھا، انجماد دستمزدھا و ایجاد تغيير در . تبادل نظر قرار گرفت
   :قانون کار و راه ھای ایستادگی کارگران در مقابل آنھا برگزار شد به اتفاق آرا تصميمات زیر اتخاذ شد

  
از آنجا که پيش نویس تغييرات قانون کار فقط در اختيار کانونھای استانی شوراھای اسالمی کار گرفته  -١

است و کارگران ایران از مفاد آن ھيچگونه اطالعی ندارند اتحادیه یک بيانيه در مورد قانون کار منتشر خواھد 
، اقدام به پخش گسترده این بيانيه در کرد و با ضميمه کردن پيش نویس ارائه شده از سوی وزارت کار به آن

مراکز کارگری خواھد نمود و با تمام توان خواھد کوشيد با افشاگری در مورد پيش نویس تغييرات انجام شده 
   .در قانون کار، حساسيت الزم را در این مورد در ميان کارگران در یک بعد سراسری ایجاد نماید

ا ملزم به برداشتن قدمھای بعدی در این مورد و دست بردن به مجمع عمومی، ھيات مدیره اتحادیه ر -٢
کارھای عملی در سطح کارخانه ھا و مراکز کارگری در یک بعد سراسری نمود و در این رابطه رئوس اقدامات 

   .عملی را برای اجرا به ھيات مدیره ابالغ کرد
گری، بویژه سندیکای کارگران شرکت مجمع بر ھمبستگی بيشتر اتحادیه با سایر تشکلھا و نھادھای کار -٣

   .واحد تاکيد کرد و از مبارزات این سندیکا و نقش آن در جنبش کارگری ایران تجليل به عمل آورد
مجمع بر ضرورت تالش بيشتر برای حل و فصل معضالت مالی اتحادیه تاکيد و در این مورد به بحث و تبادل  -۴

ساس آن اعضا اتحادیه در قالب شھرھای مختلف عالوه بر حق نظر پرداخت و قراری را مصوب کرد که بر ا
عضویت و کمکھای مالی تاکنونی برای امور جاری اتحادیه، ملزم به پرداخت مبلغی معين و ثابت بصورت 

. ماھيانه به صندوق اتحادیه شدند تا بدین ترتيب توان مالی اتحادیه بصورت تثبيت شده تری افزایش پيدا کند
شرکت کنندگان از نقاط مختلف کشور در مجمع در قالب شھرھای خود ميزان این مبلغ را به در این رابطه 

   .مجمع اعالم کردند
که در اساسنامه اتحادیه قيد شده است تاکيد و راه " عليه بيکاریُ"مجمع بر ضرورت فعال کردن کميسيون -۵

   .ا در اختيار این کميسيون قرار دادھای عملی فعال کردن این کميسيون را بررسی نمود و امکانات الزم ر
مجمع برای توانمندتر شدن اتحادیه در برخی نقاط اقدام به انتخاب مسئولين اتحادیه در دو شھر مریوان و  -۶

سقز گرفت و آقایان فرھادعرب زاده در شھر مریوان و طاھا آزادی در شھر سقز را به عنوان مسئولين اتحادیه 
   .در این شھرھا انتخاب کرد

 نفر ٢مجمع ضرورت افزایش تعداد اعضای ھيات مدیره اتحادیه را مورد بررسی قرار داد و تصميم به ورود  -٧
بدین . عضو علی البدل ھيات مدیره به ترکيب اصلی و افزودن شش نفر به کل اعضای ھيات مدیره گرفت

 اعضای اصلی ھيات مدیره پذیرفته ترتيب آقایان فرھاد عرب زاده و طاھا آزادی به عنوان اعضای علی البدل به
پروین محمدی، اسعد ساعد پناه، خليل کریمی، ناھيد خداجو، ليال شعبانی و مظفر : شدند و آقایان و خانمھا

   .صالح نيا از طریق انتخابات به اعضا ھيات مدیره اتحادیه افزوده شدند
رکت کنندگان و کف زدنھای آنان در چھارمين مجمع عمومی اتحادیه آزاد کارگران ایران با شور و نشاط ش

 تير ماه به پایان رسيد و بالفاصله اعضای ھيات مدیره اتحادیه اقدام به برگزاری ٢۵ روز شنبه ١٨ساعت 
در این جلسه جعفر عظيم زاده، پروین محمدی، ناھيد . جلسه و انتخاب مجدد مسئولين اتحادیه کردند
تيب به عنوان رئيس ھيات مدیره، نایب رئيس ھيات مدیره، خداجو،شریف ساعد پناه و ليال شعبانی به تر

   .مسئول کميسيون مالی، مسئول کميسيون عليه بيکاری و مسئول کميسيون آموزش انتخاب شدند
  

 ١٣٩٠ تير ماه ٢٧ –اتحادیه آزاد کارگران ایران 
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  شش کارگر شھرک صنعتی رشت در تصادف جاده ای کشته شدند
 
 

 یک دستگاه مينی بوس که ١٣٩٠ تير ماه ٢٨ صبح روز دوشنبه ۶رسيده ساعت بنا به اخبار : دی پرس
سرنشينان آن کارگران شھر صنعتی رشد بودند در جاده شھر صنعتی رشت مسير الکان در حرکت بود دچار 

   . کارگر جان خود را از دست دادند ۶سانحه شد که متاسفانه در این سانحه 
 حال بردن کارگران به کارخانه بود با ماشين کاميون حمل زباله شھرداری در این تصادف این مينی بوس که در

 کارگر در دم جان خود را از دست می دھند و تعداد ۶برخورد می کند که در نتيجه ی این برخورد دستکم 
دیگری نيز مجروح می شوند که بنا به آخرین اخبار حال برخی از آنان وخيم گزارش می شود و بيم افزایش 

   .داد کشته شدگان می رودتع
 گاو نيز برخورد کرده که ٣این حادثه زمانی رخ داد که راننده ماشين شھرداری پس از انحراف از جاده به 

متاسفانه از این دست تصادفات در این جاده بسيار مشاھده . ھمگی این احشام نيز در دم کشته می شوند
 پيروی نمی کند و ھمچنين ھيچگونه وسيله ی حمل و چون این جاده از کمترین اصول راھسازی. شده است

نقل عمومی مناسب از جمله اتوبوس خطی شرکت واحد در این منطقه فعاليت نمی کند و تاکسی ھا و 
سواری ھایی نيز که در این خط کار می کنند مبلغ گزافی برای حمل و نقل کارگران می گيرند و معموال 

   .غ را ندارندکارگران توان مالی پرداخت این مبل
در نتيجه مجبورند از مينی بوس ھای فرسوده برای رسيدن به محل کار استفاده کنند که ھمين امر با توجه 

در واقع شھرصنعتی رشت ھنوز از . به نا مساعد بودن مسير جاده موجب بروز این دست حوادث می شود
 .سالھا برخوردار نيستداشتن یک مسير امن رفت و آمد و خدماتی مانند شرکت واحد پس از 

 
 آجرپزی سجاد تھران به تعطيلی كشانده شد

به گزارش ایران كارگر، علت این امر، افزایش . در تھران كارخانه آجرپزی سجاد به تعطيلی كشانده شده است
كارخانه آجرپزی سجاد ماھانه .  درصدی گازویيل به دنبال اجرایی شدن طرح حذف یارانه ھا بوده است٢٠٠
ھزار تومان ھزینه ١٠ر ليتر نفت كوره مصرف می كرده كه قيمت آن تا قبل از طرح حذف یارانه ھا ليتری ھزا٢٠٠

  .برمی داشته است
 ميليون ۴٠ تومان در ھر ليتر رسيده كه معادل ماھيانه آن به ٢٠٠اما بعد از اجرایی شدن این طرح، قيمت به 

پرداخت مبلغ را نداشته و در حالی كه كارگرانش در وضعيت از این رو، كارخانه توان . تومان بالغ می شده است
 كارگر بوده ٨٠این كارخانه دارای . معيشتی بسيار سختی قرار می گرفته اند، به ناچار تعطيل گردیده است

گفته می شود كه كارخانه آجرپزی سجاد از قدیمی ترین كارخانجات آجرپزی تھران به شمار می رفته . است
 .ابقه كار داشته استاست و ده سال س

 اخراج شماری از كارگران از كارخانه توليد رینگ ماشين در تھران

به گزارش ایران كارگر این كارخانه در .  تن از كارگرانش را اخراج كرده است١۵مدیریت كارخانه توليد رینگ ماشين 
 . كارگر داشته است٦٠شھرك صنعتی عباس آباد واقع شده و 

 درصد ظرفيت كار٢٠با كارخانه ھای اروميه 

به گزارش ایران كارگر، .  درصد ظرفيت شان كار می كنند٢٠كارخانه ھای توليدآب ميوه و موادغذایی اروميه تنھا با 
در حال حاضر كارخانه ھای آروآدا، ساسان شھد، . افت توليد داخلی و مشكل نقدینگی باعث این امر شده است

به گفته یكی از كارگران در حال حاضر صاحبان .  در وضعيتی بحرانی قرار دارند كارگر٢٠٠آذركام و تاتویه با بيش از 
كارخانه ھای شھرك صنعتی چندی . كارخانه ھا وام را اخذ كرده اند اما به دنبال راه اندازی كارخانه ھا نرفته اند
 .پيش می بایست راه اندازی می شدند اما كارشان ھنوز ناتمام مانده است

 ی وعده تجمع می دھندكارگران شيراز

كارگران كارخانه مجتمع گوشت فارس اعالم كردند كه در ادامه اعتراضات شان ھفته آینده در مقابل اداره كار این 
ھفته گذشته به اداره جھاد : به گزارش ایران كارگر یكی از كارگران در این باره گفت. شھر تجمع خواھند كرد

مسئول مربوطه برای دست به سر كردن ما به . البات ما پاسخ دھندمراجعه كردیم و درخواست كردیم به مط
 .اما ما كوتاه نمی آیيم و بازھم جلوی اداره كار تجمع خواھيم كرد. دروغی گفت و وعده و وعيدھای پوشالی داد

 بتونه آسه مرودشت شيراز ھم بسته شد
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به دنبال اجرایی شدن طرح حذف . شركت راھسازی بتونه آسه در مرودشت، به طور كامل تعطيل گردیده است
یارانه ھا و چندبرابر شدن قيمت حامل ھای انرژی، وضعيت در واحدھایی كه یكی از نيازھای عمده شان سوخت 

كارگر 130یكی از این شركت ھا، راه سازی بتون آسه در مرودشت بوده كه بيش از . بوده، بحرانی شده است
 .این شركت اخراج و از كار بيكار شده انددر حال حاضر اكثر كارگران . داشته است

 !كارخانه تابلوسازی در تھران در صف تعطيلی ھا ٢

این كارخانه ھا ھر یك . كارخانه ھای تابلوسازی آریاصنعت و نيز كنترل قدرت در عباس آباد تھران تعطيل گردیده اند
 سختی به سر می برند و نسبت به از در حال حاضر، كارگران این كارخانه در وضعيت معيشتی.  كارگر داشتند۴٠

 .دست دادن تنھا راه امرار معاش شان معترض می باشند

 نابسامانی در كارخانه فرش مخمل كاشان

به . كارخانه فرش مخمل كاشان كه از قدیمی ترین كارخانجات این شھر است اكنون وضعيت نابسامانی دارد
 كارگر اخراج ١٠٠ كارگر این كارخانه، ۴٢٠پرداخت نشده و از  ماه است كه ۵گزارش ایران كارگر، حقوق كارگران 

 .شده اند و در نوبت بيمه بيكاری مانده اند

 ! ماه بدون حقوق٦كارگران سنندج 

پاداش سال . در حال حاضر شش ماه است كه كارخانه پرریس سنندج به كارگرانش حقوقی پرداخت نكرده است
به گزارش ایران كارگر، یكی از كارگران این كارخانه در این باره گفته . فه كردو عيدی كارگران را نيز باید به آن اضا

. وضعيت روز به روز بدتر می شود و كارگران در حال حاضر در وضعيت معيشتی نامناسبی به سر می برند: ست
 .آنھا از این بابت تحت فشار و مضيقه ھستند

 !ھم به تعطيلی كشانده شد وزیر پيشين اطالعات در بروجن -كارخانه فالحيان 

گفته می شود كه این كارخانه . كارخانه توليد شيرخشك نوباوه در شھرستان بروجن به تعطيلی كشانده شد
یكی از كارگران : ایران كارگر در این باره گزارش داد. متعلق به فالحيان وزیر پيشين اطالعات نظام بوده است

وی گفت كه این . وليه و نيز افزایش بھای حامل ھای انرژی دانستكارخانه علت تعطيلی را نبود برخی مواد ا
 .كارخانه سه ماه بوده كه حقوقی به پرسنل اش پرداخت نمی كرده است

 ! ماه بدون حقوق٣كارگران شيرازی بيش از 

ه ایران كارگر در این بار. كارگران مجتمع خليج فارس شيراز اكنون سه ماه است كه حقوقی دریافت نكرده اند
ھزار كارگر داشت، اكنون با 3شركت مجتمع خليج فارس كه زمانی : خبرداد، یك فعال كارگری در شيراز می گوید

كار این شركت، ساخت و ساز ھتل است و بعد از گرانی . بحران مواجه شده و اقدام به اخراج كارگران كرده است
این كارگران كه در حال حاضر باقی . ، كاسته است كارگر٣٠٠مصالح ساختمانی از تعداد كارگران خود تا یكھزار و 

مانده اند ھم سه ماه است كه بدون ھيچگونه حقوق و مزایا ھستند و در وضعيت سخت معيشتی به سر می 
 !برند

 یك شركت در اردبيل تمامی كارگران خود را اخراج كرد

ز فعالين كارگری در این باره به ایران یكی ا. ھزار تنی روكندی تمامی كارگران خود را اخراج كرد۵٠شركت سيلوی 
 نفر باقيمانده بودند كه آنھا را نيز در نھایت در فروردین ماه ١٠٠از تعداد كل كارگران این كارخانه، تنھا : كارگر گفت
 .اخراج كردند

  . كارگر بود٦٠٠ تاسيس شده بود و دارای ١٣٨٣قابل ذكر است كه این شركت در سال 

 غل ايجاد شد ھزار ش200سال گذشته 

دبير اجرايي خانه كارگر : تير آمده است 28بر پایه گزارش انعکاس یافته در سایت خبرگزاری دولتی ایلنا در تاریخ 
 ھزار نفري ايجاد اشتغال سال گذشته ترديد وجود دارد 600زماني كه در آمار يك ميليون و : استان اردبيل گفت

  .ر سال جاري اميدوار بود ميليون شغل د2/5توان به ايجاد  چگونه مي
يكي از بھترين موارد سنجش افزايش آمار اشتغالزايي در كشور : مرتضي مقدم در گفت وگو با خبرنگار ايلنا افزود
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تواند افزايش تعداد بيمه شدگان تامين اجتماعي باشد بنابراين دولتمردان بھتر است كه اين آمار را در سال  مي
  . اعالم كنند89

اين درحالي :  ھزار شغل ايجاد شده است خاطرنشان كرد200ينكه در بھترين حالت در سال گذشته وي بابيان ا
  .است كه افراد زيادي ھم در سال گذشته به خيل بيكاران كشور پيوسته اند

ممكن است برخي بگويند كسي با يك ساعت كار در ھفته جزء : دبير اجرايي خانه كارگر استان اردبيل تصريح كرد
كنند و حتي اضافه كار ھم جز برنامه معمولي   شاغالن كشور است اما آيا كارگران كه از صبح تا شب كار ميآمار

آنان است قادر به زندگي خوب و استانداردي ھستند كه فردي بايك ساعت كار در ھفته جز شاغالن محسوب 
  .شود

 ايران مبناي غلط آمارگيري خود در بھتر است كه مسووالن كشور به خصوص مركز آمار: مقدم خاطرنشان كرد
اي درست براي حل معضل بيكاري  خصوص نرخ بيكاري را اصالح كند تا با درك واقعيات موجود بتوان برنامه

  .انديشيد
 پايان پيام

 

  !فروشندگي، منشی گری و ويزيتوری: مشاغل خطرناک برای خانمھا اعالم شد

مسئوالن پيشگيری از وقوع جرم قوه قضائيه می گويند برخی از :   یر خبر داد 27سایت خبر آنالین در تاریخ 
  مشاغل برای خانمھا، دارای آسيبھای بيشتری ھستند و بايد به فکر چاره بود

به گفته معاون . مقامات قضايی می گويند زنان فروشنده، منشی و ويزيتور بيشتر در معرض آسيب ھستند
ضوي، در خصوص ھويت و گزينش بعضی از فروشندگان خانم آنچنان پيشگيری از وقوع جرم دادگستری خراسان ر

  .شود گيرد و زمينه برای آسيبشان فراھم مي تحقيقی انجام نمي
خواھند مشغول فعاليت فروشندگی  برای کم کردن آسيب اين گروه از بانوان که مي: "امير مرتضوی توصيه کرد

  ".شودشوند بايد از والدين و يا ھمسر آنان تعھد گرفته 
وی با بيان اينکه دختران فراری به دليل نداشتن مکان مورد سوءاستفاده بيشتری قرار می گيرند، توضيح 

کنند، بيشتر در معرض آسيب  ھا فعاليت مي زنانی که به عنوان فروشنده و يا منشی و ويزيتور در شرکت:"داد
  " .گيرند سوء استفاده قرار مي مورد  ھستند و در اين ميان، دختران فراری چون مکانی ندارند،

بنا به اظھارات معاون پيشگيری از وقوع جرم دادگستری خراسان رضوی زنانی که به عنوان فروشنده و يا منشی 
  .کنند، بيشتر در معرض آسيب ھستند ھا فعاليت مي و ويزيتور در شرکت

گذشته، موضوع جلوگيری از به وجود گفتنی است با تاسيس معاونت پيشگيری از وقوع جرم قوه قضائيه در سال 
آمدن زمينه ھای جرم و بی قانونی در استانھای مختلف کشور، مورد بررسی کارشناسان قرار گرفته و در ھمين 

  .راستا، کارگاه ھايی نيز با حضور مسئوالن قضايی و کارشناسان تشکيل شده است

  آلودگی ھواشيوع بيماريھای پوستی ميان کارکنان متروی تھران به دليل 

 مترو تھران خبر 5بيماری پوستی برخی کارکنان خط :  آمده است 28در تاریخ  مھربه نوشته خبر گزاری دولتی 
آنھا شبکه برق . سه سال پيش نيز برخی کارکنان مترو دچار غده ھای زير پوستی شده اند. تازه ای نيست

  .ا ھنوز ھم منشا اين بيماری مشخص نشده استام. موجود در اين محدوده را دليل اين غده ھا می دانستند
آنھا استفاده از مواد صنعتی آزبست دار در قطارھای مترو را دليل اين . مشکالت ريوی درد تازه اين کارکنان است

ھرچند مديرتوليد بدنه شرکت پارس که قطارھا و واگنھای متروی تھران را تامين می کند، . بيماری عنوان کرده اند
با اين حال ھنوز کسی نمی تواند . ونه مواد صنعتی آزبست دار را در بدنه و قطارھای مترو نفی می کندوجود ھرگ

اين موضوعی است . آلوده بودن متروی تھران را رد يا تاييد کند زيرا ھنوز پااليشی در اين رابطه انجام نشده است
برنامه ريزی ھايی : او می گويد.  می کندکه يوسف رشيدی مديرعامل شرکت کنترل کيفيت ھوا نيز آن را تائيد
  .برای پااليش ھر چه سريعتر ھوای متروی تھران انجام شده است

در : معصومه ابتکار می گويد. نکته ای که رئيس کميته محيط زيست شورای شھر تھران نيز بر آن تاکيد دارد
  .ی متروی تھران مورد توجه بودبازديدھايی که از مترو داشتيم ھمواره بحث آلودگی ھوای داخل تونل ھا

نمی توانم بدون اطالعات علمی و تحقيق در اين باره صحبتی : او آلودگی ھوای مترو را تاييد نمی کند و می گويد
کنم اما دو سال پيش از شرکت بھره برداری مترو تھران خواستيم مديريت پااليش سالمتی کارکنان خود را انجام 

  .ارکنان اين بخش مطمئن شويمدھد تا از وضعيت سالمتی ک
: او می گويد. اما پروين احمدی نژاد عضو ديگر شورای شھر نيز آلودگی ھوای مترو تھران را تاييد می کند

متاسفانه به دليل پايين بودن کيفيت قطعاتی که از چين خريداری می شود شاھد افزايش آلودگی ھوای مترو 
 بارھا به خودروسازانی که قطعات خود را از چين می خرند انتقاد اين در حاليست که شھرداری تھران. ھستيم

کرده و عنوان می کند استاندارد نبودن اين قطعات آلودگی ھوا را تشديد کرده است در صورتی که خود شھرداری 
  .قراردادھای بسياری با چين دارد

ا در دانشگاه علوم پزشکی ايران در ھای آنھ نمونه ھايی از غده. ھنوز منشا بيماری اين کارکنان مشخص نيست
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حال بررسی است و بايد منظر ماند تا نتايج علمی مشخص کند قطعات چينی سبب بيماری شده اند يا داليل 
 پنھان ديگری سبب بيماری اين کارکنان شده است

  جنس چينی چگونه صنعت كفش را ذليل كرد؟

ساخته سعيد نبی كه امروز سه " ھای كوتاه سقف"تند مس:  تير آمده است 28در تاریخ  آفتاببه نوشته سایت 
ھای اخير  ھای تكان دھنده وتلخ سال  قرار است در خانه ھنرمندان نمايش داده شود از فيلم١٨شنبه ساعت 

  .است كه به وضعيت تراژديک كار گردان صنعت كفاشی در ايران دارد
 كه شھاب حسينی بازيگر فيلم جدايی نادر از اين فيلم كه برگزيده جشنواره سينماحقيقت است مستندی است

  .سيمين برای شناخت بھتر شخصيتی كه نقش آن را بازی كرده از آن بھره برده است
اند  وگوھای تلخی با كارگردان صنف توليد كفش شده وھمه آنھا از وضعتی كه در آن قرار گرفته در اين مستند گفت

صنعت توليد كفش اگر . ھای آنھاست  دستمزد كم، نتيجه ھمه فعاليتالعاده وبسيار زياد و زحمت فوق. اند شاكي
ھا نيز وارد شده اند مثل ھمه صنايع ديگر، به  ھا می رود و از وقتی چيني سودی داشته باشد به جيب دالل

  .ھای فراوانی وارد شده است صنعت كفش لطمه
 كه كار چينی وارد 84از سال : گويد  مييكی از فعاالن اين عرصه" ھای كوتاه سقف"ھايی از مستند  در بخش

گويد كه پسر رييس صنف آنھا نيز در زمينه وارادات  شده صنعت كفش ايران ذليل شده است يا فرد ديگری مي
  .كفش فعال شده و از اين طريق ميليارد شده است

پردازد  ری موجود ميشناسی فضای كارگ شناسی و روان اين فيلم به جامعه» ھای كوتاه سقف«به گفته كارگردان 
اين فيلم . ھا و تالشی است برای ھمدردی با وضعيت كاری كارگران در ايران در جھت بھبود وضعيت كاری آن

  .نام داشت و در شھرھای تبريز، تھران، زنجان، اراک و كردستان تصويربرداری شده است» زير صفر«تر  پيش
يا . از چين حمايت نكنيد از ماحمايت كنيد: گويد ه مسئوالن ميگران با لحن تلخی خطاب ب در اين فيلم يكی از كار

  .اين چه زندگی است مرگ از آن بھتر است: گويد كارگر ديگری مي
آنھا حتی از اظھارات ضد ونقيض وزير دولت در . ھای كارگران از وضع موجود ھمچنان ادامه دارد ھا و شكايت گاليه

از نظر اين كارگران، . گويد دم خانه ما گوجه فالن قيمت است كه وزيری ميمندند اين باره قيمت گوجه فرنگی گاليه
  .شود اين نوع اظھارنظرھا باعث خنده مردم مي

  .اش كرده است ھای زندگي كارگر ديگری معتقد است كه چكيده خونش را صرف ھزينه
 اين صنف ھستيم ما ھم از بين ھای مانده ما چند نفر تنھا باقي: گويند ھای پايانی فيلم، كارگران مي در بخش
   . ...برويم ديگر

39Hتھران نوشاب عد م دريافت حقوق ارديبھشت و خرداد كاركنان توليدي 

است بلكه حقوق ارديبھشت  كارخانه توليدي نوشاب درتھران نه تنھا حقوق خرداد ماه كارگران راپرداخت نكرده
دريافتي كارخانه نوشاب تھران كه توليد كننده نوشابه   به گزارشبنا. ماه بخشي از كارگران نيزباقي مانده است

نزديك به دويست كارگردارد كه متاسفانه بداليل مختلف حقوق ھا ي كارگران  ھاي گازدار وغيرگازدارميباشد
 پرداخت ميشود باتاخير

40Hكرد  یك شركت در اردبيل تمامی كارگران خود را اخراج 

از : كارگری در این باره گفت یكی از فعالين. نی روكندی تمامی كارگران خود را اخراج كردھزار ت۵٠شركت سيلوی 
 .بودند كه آنھا را نيز در نھایت در فروردین ماه اخراج كردند  نفر باقيمانده١٠٠تعداد كل كارگران این كارخانه، تنھا 

  كارگر بود٦٠٠ تاسيس شده بود و دارای ١٣٨٣شركت در سال  قابل ذكر است كه این

 عسگر عمی الھام بخش مبارزه از ميان ما رفت
  

  !!!او پير، اما یک دنيا تجربه ، شور و انگيزه بود
  

عسگر عمی در بيمارستان مرکزی شھر ، شھریار . حدود سه یا چھار سال قبل اولين بار در بيمارستان او را دیدم 
ان تبریز مبحوس است به مالقات عسگر عمی بستری بود من و دوست عزیزم شاھرخ زمانی که اکنون در زند

. داخل اطاق مملو از مالقاتی بود عسگر عمی روی تخت درازکشيده و ساکت به سقف خيره شده بود. رفتيم 
عسگرعمی برای رفع خستگی از خيره شدن به سقف . بيرون ایستادیم تا زمان ممکن برای مالقات برسد
به شکوه خاال اشاره . خ که از دیر باز دوستان خانوادگی ھستندچشمی به اطراف گرداند به محض دیدن شاھر

بعد از یک دقيقه ھمه ای مالقاتی ھا از اطاق خارج شده بودند و عسگر عمی طی یک دقيقه عوض شده . کرد 
شکوه خاال نيز او را .ر و شوق حرف می زد.نشسته با شو. دیگر ساکت نبود ، به سقف خيره نشده بود . بود 

ی کرد زوجی که سختی ھای بسياری را در کنارھم تحمل کرده از سر گذرانده بودند و ھمچنان یاران ھمراھی م
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پرستارآمد و با حجب و . آنقدر حرف زدیم که سه ساعت بيشتر از زمان مالقات سپری شد. بی نھایت وفادار بودند
  .خوب برید: د و گفت عسگر عمی آھی کشي. بروید کار من به خطر می افتد" احترام خاصی گفت  لطفا

آخرین بار نيز او و شکوه خاال را در مراسم خسرو جھانشاھی  دیدم و با آنھا تا ميدان انقالب کوچه حق شناس 
باز گرم صحبت و نوش جان کردن خاطرات و تجربيات یک کارگر مبارزو خستگی نا پذیر و یار و ھمراه . ھمراه بودیم 

  .یگر را تنھا نگذاشتندھميشگی اش شکوه خاال ، که ھرگز ھمد
و امروز با نا باوری شنيدم که عسگر عمی کارگر مبارز، باز نشسته شرکت بوتان گاز ما را در مبارزه با سرمایه 

  .یادش گرامی باد. داری جا گذاشت و رفت 
زان و اندوه از دست من با ھزاران اندوه در دل ، اندوه دوری از مبارزه  ، اندوه دوری از یاران ، اندوه زندانی بودن عزی

  :رفتن یک رفيق و با اميد به ھمبستگی طبقه کارگر
  .اول به شکوه خاال که ھمرزم و ھمراه تمامی عمرش را از دست داده شاد باش می گویم

  دوم به طبقه کارگر که یکی از فرزندان مبارز خود را ازدست داده شاد باش می گویم 
، بھمن زمانی و شاھرخ زمانی که ارادت خاصی به عسگر عمی سوم به فرزندانش و دوستان نزدیکش بخصوص

  داشت شادباش می گویم
  

  جاودانه باد نامش
  

  پر رھرو باد راھش

  28/4/1390محمد اشرفی 

  بسياری از کارگران در معرض بيکاری ھستند

ده مردم تبریز، اسکو نماین: تير آمده است 28بر پایه گزارش انعکاس یافته در سایت خبرگزاری دولتی ایلنا در تاریخ 
و آذرشھر در مجلس شورای اسالمی با بيان اینکه بسياری از کارگران در معرض بيکاری ھستند، از دولت خواست 

  .نامه اجرایی بيمه کارگران را ابالغ کند تا آیين
ر تذکری  مجلس شورای اسالمی د-  تير ماه ٢٨شنبه   سه- در جلسه علنی امروز " رضا رحمانی"به گزارش ايلنا، 

در برنامه پنجم توسعه ما : شفاھی با اشاره به مواد مطرح شده در برنامه پنجم توسعه درباره اشتغال تاکيد کرد
ھایی که به  حکمی را در راستای ایجاد توسعه مصوب کردیم که براساس آن بخشی از بيمه کارگران کارگاه

 .کنند، تامين شود استخدام نيروی جدید مبادرت می
 ماه از تصویب این قانون، ۶ما تاکيد کردیم که پس از گذشت :  کميسيون صنایع و معادن در مجلس، افزوداین عضو

  .نامه اجرایی آن نيز باید تصویب شود، اما این طور نشده است آیين
در حال حاضر چندین ماه است که : وی با بيان اینکه این موضوع در برنامه چھارم توسعه نيز آمده بود، گفت

  .اند اند و حتی بسياری از کارگرھا در معرض بيکاری قرار گرفته حدھا بالتکليف ھستند و دچار سردرگمی شدهوا
نامه اجرایی این  تر این موضوع را با دولت مطرح کنند تا آیين وی از ھيات رئيسه مجلس خواست تا ھر چه سریع

  .قانون ابالغ شود
:  جلسه امروز را برعھده داشت در پاسخ به تذکر رحمانی گفتکه ریاست بخش پایانی" الدین صدر سيدشھاب"

 برنامه پنجم ٨٠نامه مربوط به ماده  نمایندگان دولت که در پارلمان حضور دارند این موضوع را پيگيری کنند تا آیين
  .تر ابالغ شود توسعه سریع

 پايان پيام

ھمراه با متن پيش نویس بياینه اتحادیه آزاد کارگران ایران در باره تغيير قانون کار
  تغييرات اعمال شد

و در شرایطی که قيمت کاالھای اساسی بطور سرسام آوری   ٨٩بدنبال آغاز اجرای طرح قطع یارانه ھا در سال 
 درصد ٩ بسيار پایين تر و فقط ٨٩ کارگران را در سال جدید به نسبت سال   در حال افزایش بود حداقل دستمزد

ھمزمان و به . رتيب بطور نانوشته و ناگفته ای اقدام به انجماد حداقل دستمزدھا کردندافزایش دادند و بدین ت
 و حال نوبت قانون کار است تا با ایجاد   به بيمه بيکاری و قوانين بازنشستگی دست بردند موازات این اقدامات

 درصد دستمزد ۴٠ تعلق  چشمگير حق شيفت و نوبت کاری و نيز با قطع تغييراتی در آن از قبيل کاھش بسيار
 . دستمزد منجمد شده نيز بکاھند بيشتر به کار در روزھای تعطيل و اضافه کاریھا، از مقدار ھمين

و در شرایطی که قيمت کاالھای اساسی بطور سرسام آوری    ٨٩بدنبال آغاز اجرای طرح قطع یارانه ھا در سال  
 درصد ٩ بسيار پایين تر و فقط ٨٩ل جدید به نسبت سال  کارگران را در سا  در حال افزایش بود حداقل دستمزد

ھمزمان و به . افزایش دادند و بدین ترتيب بطور نانوشته و ناگفته ای اقدام به انجماد حداقل دستمزدھا کردند
 و حال نوبت قانون کار است تا با ایجاد   به بيمه بيکاری و قوانين بازنشستگی دست بردند موازات این اقدامات

 درصد دستمزد ۴٠ چشمگير حق شيفت و نوبت کاری و نيز با قطع تعلق  يراتی در آن از قبيل کاھش بسيارتغي
 .  دستمزد منجمد شده نيز بکاھند بيشتر به کار در روزھای تعطيل و اضافه کاریھا، از مقدار ھمين
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 استثمار را تا آنجا  فرما، سطحدر صدند تا با کاستن از مرخصی ساالنه و سپردن ساعات کار به توافق کارگر و کار
 آنان را به    کارگران، درصددند تا با باز گذاشتن بيش از پيش دست کارفرمایان در اخراج. که ميتوانند افزایش دھند

تحميل شرایط برده وارتر بر کارگران تواناتر سازند و تازه تمامی اینھا تنھا گوشه ھایی از ایجاد تغيير در قانون کار 
 کانونھای استانی شوراھای اسالمی کار  ش نویس آنرا فقط به دست محرمان و معتمدین خود دراست که پي
 نيز اعتماد  آش چنان شور است که حتی به این معتمدین خود در کانونھای استانی شوراھای اسالمی. داده اند

 . نکرده و یک پيش نویس پيچيده و ناقص را در اختيار آنان قرار داده اند
   و ھمکاران در سراسر ایرانکارگران

قطع یارانه ھا، انجماد دستمزدھا و ایجاد تغييرات گسترده ضد کارگری تر در قانون کار موجود به تنھایی بيش از  
 فشار و فقر و فالکتی است که سيستم سرمایه داری ایران در طول چندین دھه حيات خود بر ما  تمامی آن

ساسی تھاجمی گسترده و تحميل شرایطی بسيار مشقت بار و غير قابل  ا اینھا سه حلقه. تحميل کرده است
تصور در یک بعد ملی از سوی کليت سيستم سرمایه داری ایران بر طبقه کارگر وخاکستر کردن ھر آن چيزی 

 . است که ما کارگران تاکنون به توسط آنھا قادر به نفس کشيدن بوده ایم
نجا که در آن قراردادھای موقت برسميت شناخته شده است و از آنجا که در از نظر ما قانون کار موجود بویژه از آ

 برسميت شناخته نشده است یک قانون کار  آن حقوق بنيادی ما کارگران از قبيل حق اعتصاب و تجمع و تشکل
 . ضد کارگری است و باید تغيير کند

 شور ای اسالمی در  که وزارت کار و مجلسباید در مقابل ایجاد ھر گونه تغيير در قانون کار موجود به شکلی 
 پيش نویس ھر تغييری در قانون کار در مطبوعات   انتشار باید خواھان.  آن ھستند ایستادگی کرد صدد

کثيراالنتشار شد، باید خواھان این شد که در تمامی کارخانه و مراکز کارگری، کارگران قادر به برگزاری مجمع 
 بگذارند تا این تغييرات  ع پيش نویس تغييرات ایجاد شده در قانون کار را به بحثعمومی بشوند و در این مجام

 بالواسطه و از طریق دخالت مستقيم نماینده ھای منتخب ما و با ساز و کار اخذ رای مستقيم از ما کارگران  بطور
 . در محيط ھای کار به سرانجام برسد

  رگران ایرانزنده باد ھمبستگی و مبارزه متحدانه سراسری کا
  1390 تير ماه 28 –اتحادیه آزاد کارگران ایران 

 com.etehadyh.www://http 
H41com.gmail@ekhraji.www   

پيش نویس زیر کپی پيش نویسی است که وزارت کار در رابطه با تغييرات قانون کار، آنرا در اختيار کانونھای 
 ماده از قانون کار است 37در این پيش نویس که مشتمل بر .  داده است نی شوراھای اسالمی کار قراراستا

 ماده دیگر در آن خبری نيست و جای شان 22 ماده از آن آورده شده است و از جایگزین 15فقط جایگزین ھای 
ی اسالمی کارخانه ھا قرار الزم به تاکيد است پيش نویس زیر در اختيار شوراھا . خالی گذاشته شده است

  اتحادیه آزاد کارگران ایران .نگرفته است و فقط به کانونھای استانی شوراھای اسالمی داده شده است

  10تبصره ماده 

در مواردی که قرارداد کار کتبی باشد قرارداد در چھار نسخه تنظيم می گردد که یک نسخه از آن به   :متن قانون
نزد کارگر و یک نسخه نزد کارفرما و نسخه دیگر در اختيار شورای اسالمی کار و در اداره کار محل و یک نسخه 

  .کارگاھھایی فاقد شورا در اختيار نماینده کارگر قرار می گيرد

در صورتی که قرارداد کتبی باشد قرارداد در سه نسخه تنظيم که یک نسخه نزد کارگر و یک  :جایگزین قبلی
  .گر به واحد کار و امور اجتماعی محل ارسال می گرددنسخه نزد کارفرما و نسخه دی

ھيات عمومی دیوان عدالت اداری جایگزین حذف  ١٣٨۶/۴/١٧ مورخ ٢۵٠ الی ٢۴٨ با صدور رای شماره :جایگزین
  .شده است

  12ماده 

وع  نوع تغيير حقوقی در وضعيت مالکيت کارگاه از قبيل فروش یا انتقال به ھر شکل، تغيير ن  ھر :متن قانون
توليد، ادغام در موسسه دیگر، ملی شدن کارگراه، فوت مالک و امثال اینھا، در رابطه قراردادی کارگرانی که 

قراردادشان قطعيت یافته است موثر نمی باشد و کارفرمای جدید، قایم مقام تعھدات و حقوق کارفرمای سابق 
  .خواھد بود

روش یا انتقال به ھر شکل، ادغام در کارگاه دیگر، فوت مالک و ھر گونه تغيير در وضعيت کارگاه از قبيل ف:جایگزین
امثال اینھا در رابطه قرارداد کارگر و کارفرما موثر نميباشد و کارفرمای جدید قایم مقام تعھدات و حقوق کارفرمای 

  .قبلی خواھد بود

  16ماده 
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 دیگر مرخصی ھای بدون حقوق یا قرارداد کارگرانی که مطابق این قانون از مرخصی تحصيلی و یا :متن قانون
  .مزد استفاده ميکنند، در طول مرخصی و به مدت دو سال به حال تعليق در می آید

  .مرخصی تحصيلی برای دو سال دیگر قابل تمدید است: تبصره

   --------------------------------------   :جایگزین

  17ماده 

 توقيف وی منتھی به حکم محکوميت نميشود در مدت توقيف به قرارداد کارگری که توقيف ميگردد و  :متن قانون
  .حال تعليق در مياید و کارگر پس از رفع توقيف به کار خود باز ميگردد

قرارداد کارگری که توقيف ميگردد و توقيف وی منتھی به حکم محکوميت نمی شود در مدت توقيف به  :جایگزین
چنانچه کارفرما بدليل توقيف کارگر بيشتر از . يف به کار خود باز ميگرددحال تعليق در مياید و کارگر پس از رفع توق

از ارجاع کار به کارگر خودداری نماید موظف است سنوات خدمت وی را به ميزان ھر سال سابقه کار ) روز ١۵(
   معادل یکماه اخرین حقوق پرداخت نماید

  18ماده 

فرما باشد و این توقيف در مراجع حل اختالف منتھی به چنانچه توقيف کارگر به سبب شکایت کار :متن قانون
 است عالوه بر جبران  حکم محکوميت نگردد، مدت آن جزو سابقه خدمت کارگر محسوب ميشود و کارفرما مکلف

  .ضرر و زیان وارده که مطابق حکم دادگاه به کارگر می پردازد، مزد و مزایای وی را نيز پرداخت نماید

ف است تا زمانی که تکليف کارگر از طرف مراجع مذکور مشخص نشده باشد برای رفع کارفرما مکل: تبصره
  درصد از حقوق ماھيانه او را بطور علی الحساب به خانواده اش پرداخت نماید ۵٠ احتياجات خانواده وی حداقل

…..........................................................  

ب شکایت کارفرما باشد و این توقيف در مراجع قانونی منتھی به حکم محکوميت چنانچه توقيف کارگر به سب
نگردد مدت آن جزو سابقه خدمت کارگر محسوب ميشود و کارفرما مکلف است مزد و مزایای وی را در مدت مذکور 

ف به ھر دليل پرداخت نماید و وی را مشغول بکار نماید و چنانچه کارفرما پس از پرداخت مزد و مزایای مدت توقي
حاضر به ادامه کار کارگر نباشد و در مورد ميزان مزایای پایان کا ر بين کارگر و کارفرما توافقی حاصل نشود مراجع 

 قانون کار ميتوانند با توجه به اوضاع و احوال طرفين به نسبت ھر سال سابقه کار  حل اختالف پيش بينی شده در
  . تعيين و به نفع کارگر اقدام به صدور رای نمایند نوان مزایای پایان کارروز تحت ع) ٧۵(تا ) ۴۵ (حقوقی معادل

قانون ) ١٨(ھيات عمومی دیوان عدالت اداری جایگزین ماده  ١٣٨۶/۴/١٧ مورخ ٢۵٠ تا ٢۴٨ با صدور رای شماره
  :کار به شرح ذیل خواھد بود

يف در مراجع قانونی منتھی به حکم چنانچه توقيف کارگر به سبب شکایت کارفرما باشد و این توق :جایگزین
محکوميت نگردد مدت آن جزو سابقه خدمت کارگر محسوب ميشود و کارفرما مکلف است مزد و مزایای وی را در 

 مدت مذکور پرداخت و وی را مشغول بکار نماید

 مورد از مفاد حمايتي قانون كار محو شد  28

در پيش نويس اصالحيه  :تير آمده است 28تی ایلنا در تاریخ بر پایه گزارش انعکاس یافته در سایت خبرگزاری دول
روزكاھش پيدا كرده است، تشكالت كارگري در اخراج كارگران ھيچ  20 قانون كار مرخصي كارگران كم شده و به

درصدي مزد كارگران در  40 كاره شده اند، مرخصي تشويقي براي فوت اقوام درجه يك كارگر حذف شده و افزايش
  . ري و شيفت كاري حذف شده استنوبت كا

به شوراھا و  :عضو ھيات مديره كانون ھماھنگي شوراھاي اسالمي كار استان تھران درباره اصالح قانون كارگفت
   .محورھاي مربوطه دراستان تھران اعالم شده تا نظرات خود را در اين باره به كانون ارسال كنند

پيش نويسي از وزارت كار به ما رسيده است كه اسم آن را  :ا افزودو با خبرنگار ايلن علي اكبر عيوضي درگفت
   . كار اما ما ھر چه نگاه كرديم جز تنگ شدن عرصه بركارگران چيزي نديديم اند اصالحيه قانون گذاشته

ار دراصالحيه اي كه وزارت ك :وي با تاكيد بر اينكه فلسفه وجودي قانون كار حمايت از نيروي كار است، تصريح كرد
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مورد قطع شده  28   و به عبارت بھتر تمامي مزاياي كارگران در اين بند از مفاد قانوني تغييرداده 28نوشته است
   .است

عضو ھيات مديره كانون ھماھنگي شوراھاي اسالمي كار استان تھران با بيان اينكه نقطه نظرات شوراھاي 
از ھمه   :صنايع مجلس ارسال خواھد شد، گفتاسالمي كار به وزارت كار ، كميسيون اجتماعي و كميسيون 

دلسوزان و فعاالن كارگري و نمايندگان مجلس مي خواھيم كه مانع تضييع حقوق كارگران شده وكاري كنند تا 
   .قانون كار خدشه دار نشود

را آقاياني كه پيش نويس اصالحيه قانون كار  :نماينده پيشين كارگران در شوراي عالي حفاظت فني تصريح كرد
   .اند با چه تفكري آن را نگاشتندمگر نه اين است كه قانون كار قانوني حمايتي است نوشته

روزكاھش پيدا كرده است،  20 در پيش نويس اصالحيه قانون كار مرخصي كارگران كم شده و به :عيوضي گفت
درجه يك كارگر حذف تشكالت كارگري در اخراج كارگران ھيچ كاره شده اند، مرخصي تشويقي براي فوت اقوام 

   . درصدي مزد كارگران در نوبت كاري و شيفت كاري حذف شده است 40 شده و افزايش
اگر از حقوق صنفي خود دفاع نكنيد در آينده نزديك تمامي قانون كار  :اين مقام كارگري با ھشدار به كارگران گفت

   .به مسلخ خواھد رفت
كارگري در مقابل اصالح يك طرفه قانون كار سكوت كرده عيوضي در پاسخ به اين سوال كه چرا تشكالت 

  .سكوتي دركار نيست در حال جمع بندي نظرات ھستيم :اند،گفت

  )پير ھادي(پيش نویس اصالح قانون کار در ھاله ای از ابھام 

 در سالھای گذشته لزوم بحث اصالح قانون کار از طرف:  تير آمده است 28به نوشته سایت سندیکا در تاریخ 
در رابطه با تشکل ھای کارگری و ایجاد " خصوصا. کارگران و تشکل ھای مستقل و فعاالن کارگری مطرح شد 

   قانون کار شفاف که مدافع حقوق کارگران باشد

    اصالح قانون کار در ھاله ای از ابھام پيش نویس
ل و فعاالن کارگری مطرح شد در سالھای گذشته لزوم بحث اصالح قانون کار از طرف کارگران و تشکل ھای مستق

در رابطه با تشکل ھای کارگری و ایجاد قانون کار شفاف که مدافع حقوق کارگران باشد و کارگران بدون " خصوصا. 
موانع موجود بتوانند تشکل ھای مورد نظر خود را تشکيل دھند و نمایندگان خود را آزادانه از بين کارگران انتخاب 

  .نھا باشد و در مواقع لزوم کارگران بتواند آنھا را عزل و نصب نمایند  تا مدافع حقوق آ نمایند
ایجاد چنين فضایی برای فعاليت کارگری طبق قوانين داخلی و بين المللی ایجاب می کند که در فصل ششم 

   قانون کار فعلی تغييراتی صورت پذیرد
اصالح قانون کار صورت گرفته و پيش درسه سال گذشته در وزارت کار و مجلس شورای اسالمی تحرکاتی جھت 

 آور است که تا به حال کارگران که اکثریت افراد  اما تعجب. نویس ھایی جھت اصالح قانون کار تھيه شده است 
جامعه را تشکيل می دھند ، در رابطه با قانون کار که به حقوق و سرنوشتشان وابسته است و ذینفع اصلی این 

  العی از تغييرات و اصالح قانون کار ندارندماجرا می باشند ھيچگونه اط
در گذشته ھم تغييرات یا اصالحاتی که صورت گرفته تا زمان ابالغ و اجرای آن قانون کارگران بی اطالع بودند و 

کسانی که آن قوانين را تایيد کرده اند یا از مشکالت کارگران بی خبرند یا کارگران در تعيين و انتخاب آنھا دخالتی 
   ه اندنداشت

 طبق الزام قانون برنامه پنجم اصالح قانون  :قائم مقام وزارت کار و یکی از مشاورین وزیردر این باره اعالم کردند 
  .اصالح قانون کار صورت نمی گيرد ) کارگران(کار قطعی خواھد بود و بدون حضور صاحبان اصلی آن 

د و به شورای عالی کار ارائه می گردد و بررسی روند تھيه پيش نویس قانون کار در وزارت کار تدوین می شو
نھایی در شورای عالی کار با حضور نمایندگان کارگران و کارفرمایان و دولت صورت می گيرد و از مجمع عالی 

کارگران در خواست شده است تا نظرات اصالحی نمایندگان کارگران را برای بررسی به وزارت کار ارائه دھند ، 
انی که به عنوان نمایندگان کارگران از آنھا یاد شده کارگران در انتخاب آنھا دخيل نيستند و سوال اینجاست کس

نتيجه کار آنھا ھم از قبل مشخص است و تعيين دستمزد ساليانه زیر خط فقر توسط آنھا یک نمونه از زحمات ھر 
  . اند ساله این نمایندگان می باشد که صندلی ھای نمایندگی کارگران را اشغال کرده

خواست کارگران و تشکل ھای کارگری این است که پيش نویس قانون کار از طریق جراید و روزنامه ھای کثير 
االنتشار در دسترس کارگران قرار گيرد و با تعيين مدت زمان الزم جھت دریافت نظر ات کارگران و تشکل ھای 

واقعی ) کارگران( تا مشارکت صاحبان اصلی کارگری مستقل و کارشناسان بی طرف اصالحيه نھایی تدوین شود 
   باشد

   علي اكبر پير ھادي
   دبير سنديكاي كارگران شركت واحد اتوبوسراني تھران و حومه

  تير ماه يك ھزار و سيصد و نود

  بدون شرح 
  سياست ھای کلی اشتغال از سوی رھبر معظم انقالب ابالغ شد
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ای  حضرت آیت هللا خامنه: تير آمده است 28 دولتی ایلنا در تاریخ بر پایه گزارش انعکاس یافته در سایت خبرگزاری
رھبر معظم انقالب اسالمی، سياستھای کلی اشتغال را پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام تعيين 

  .کردند
به گزارش ايلنا،متن سياستھای کلی اشتغال که به رؤسای قوای سه گانه، رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام 

  :بير شورای نگھبان ابالغ شده، به این شرح استو د
 

  بسم هللا الرحمن الرحيم
  سياستھای کلی اشتغال

ـ ترویج و تقویت فرھنگ کار، توليد، کارآفرینی و استفاده از توليدات داخلی به عنوان ارزش اسالمی و ملی با 1
  .بھره گيری از نظام آموزشی و تبليغی کشور

و ارتقاء توان ) فعلی و آتی(متخصص، ماھر و کارآمد متناسب با نيازھای بازار کارـ آموزش نيروی انسانی 2
و توأم ) آموزش و پرورش، آموزش فنی و حرفه ای و آموزش عالی(کارآفرینی با مسؤوليت نظام آموزشی کشور

  .کردن آموزش و مھارت و جلب ھمکاری بنگاه ھای اقتصادی جھت استفاده از ظرفيت آنھا
فرصت ھای شغلی پایدار با تأکيد بر استفاده از توسعه فناوری و اقتصاد دانش بنيان و آینده نگری نسبت ـ ایجاد 3

  .به تحوالت آنھا در سطح ملی و جھانی
  .ـ ایجاد نظام جامع اطالعات بازار کار4
 کالن، محيط سياسی، فرھنگی و قضایی و محيط اقتصاد(ـ بھبود محيط کسب و کار و ارتقاء شاخص ھای آن 5

و حمایت از بخش ھای خصوصی و تعاونی و رقابت از راه اصالح قوانين، ) بازار کار، ماليات ھا و زیر ساخت ھا
  .مقررات و رویه ھای ذیربط در چارچوب قانون اساسی جمھوری اسالمی ایران

ال و خدمات از طریق ـ جذب فناوری، سرمایه و منابع مالی، مبادله نيروی کار و دسترسی به بازارھای خارجی کا6
  .تعامل مؤثر و سازنده با کشورھا، سازمان ھا و ترتيبات منطقه ای و جھانی

ـ ھماھنگ سازی و پایداری سياست ھای پولی، مالی، ارزی و تجاری و تنظيم بازارھای اقتصادی در جھت 7
  .کاھش نرخ بيکاری توأم با ارتقاء بھره وری عوامل توليد و افزایش توليد

ه بيشتر در پرداخت یارانه ھا به حمایت از سرمایه گذاری، توليد و اشتغال مولد در بخش ھای خصوصی و ـ توج8
  .تعاونی

  .(ترانزیت(گردشگری و حق گذر: ـ گسترش و استفاده بھينه از ظرفيت ھای اقتصادی دارای مزیت مانند9
ی سازی ایده ھا و پشتيبانی از ـ حمایت از تأسيس و توسعه صندوق ھای شراکت در سرمایه برای تجار10

  .شرکت ھای نوپا، کوچک و نوآور
ـ برقراری حمایت ھای مؤثر از بيکاران برای افزایش توانمندی ھای آنان در جھت دسترسی آنھا به اشتغال 11

  .پایدار
  .ـ توجه ویژه به کاھش نرخ بيکاری استان ھای باالتر از متوسط کشور12
  .ش دستمزدھا و بھره وری نيروی کارـ رعایت تناسب بين افزای13

  پايان پيام

  :چاي عنوان كرد مدير سنديكاي كارخانجات
 بزرگترين مشكل چاي ايراني نبود بازار؛ ميليارد تومان بدھي خريد تضميني چاي 33

  

اشاره به با  تير 29 در تاریخ )ايسنا(خبرگزاري دانشجويان ايران  وگو با خبرنگار كشاورزي نعمت ياورزاده در گفت
 ھزار تن برگ سبز چايي از باغات چاي شمال برداشت شده 85تاكنون  :ي دوم برداشت چاي، گفت پايان مرحله

  .ميزان به چاي خشك تبديل شده است  ھزار تن از اين16كه 

رين بزرگت: شود، گفت ماه آغاز مي برگ سبز چاي اواخر مرداد ي سوم برداشت كه مرحله ياورزاده با اشاره به اين
بازار و نداشتن مشتري است كه دراين راستا دولت سال گذشته سياستي اتخاذ  مشكل محصول چاي، نبود

كه اين  ي واردات چاي اختصاص يابد كه به ازاي خريد ھريك كيلو چاي، دو كيلو معافيت تعرفه اين كرد، مبني بر
ھاي تركيه، افغانستان،  كشور يراني بهبا وجود بھبود صادرات چاي ا: وي تصريح كرد .سياست بسيار مخرب است

  .مانده است خريداران و تجار باقي مقداري از چاي خشك سال گذشته روي دست CTS عراق و

رويه چاي   سال اخير با واردات بي12 - 10طي : كرد مدير اجرايي سنديكاي كارخانجات چاي شمال خاطرنشان
بودن قيمت آن و نبود مشتري، تالشي براي ارتقاء كيفيت چاي  نبه دليل پايي خارجي، چاي ايراني بازاري ندارد و

  .نگرفته است داخلي صورت

 25با موافقت معاون اول رييس جمھوري : اعالم كرد گفتني است؛ چند روز اخير رييس سازمان چاي کشور
)  طلب چايکارانبانک طرف قرارداد پرداخت(کل کشور به حساب بانک سپه  ميليارد تومان اعتبار از خزانه داري

البته قرار بود  توانند مطالبات خود را از حساب خويش دريافت كنند؛ چايکاران طي چند روز آينده مي شده كه واريز 
  .اين مطالبات تا دھه اول تيرماه پرداخت شود
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   ماه معلق از کار دو پزشک بخاطر کوتاھی در پذيرش يک طلبه مضروب18

روزانه صدھا بيمار و مجروح که :  تير به نقل از خبرگزاری دولتی مھر آمده است 28 در ِروشنگریبه نوشته سایت 
توان پرداخت ھزينه مداوا را ندارند از پذيرش شان در بيمارستانھا تا تھيه پول خودداری ميشود که گاھا منجر به 

با سکوت مقامات تاکنون صدھا گزارش در اين مورد در نشريات منتشر شده که ھميشه . مرگ آنھا ميگردد
را گرفته است با دخالت مجلس و ) طلبه(اما حال که اين معضل گريبان يک خودی . مسئول مواجه شده است

   دولت دو پزشک را تنبيه ميکنند
عضو کميسيون بھداشت و درمان مجلس از صدور حکم وزارت بھداشت برای دو پزشک کشيک بيمارستانھايی که 

طبق گزارش معاون وزير بھداشت اين دو پزشک ھر کدام : رده اند، خبر داد و گفتدر پذيرش طلبه مضروب قصور ک
  . ماه و يک سال معلق از کار شدند6به مدت 

دکتر سيامک مره صدق در گفتگو با خبرنگار مھر به تشريح جزئيات جلسه عصر سه شنبه کميسيون بھداشت و 
رش طلبه مضروب ناھی از منکر برگزار شد، اشاره درمان مجلس که به منظور بررسی جزئيات ماجرای عدم پذي

متاسفانه در امر رسيدگی به اين جوان که حاضر شده سالمت خودش را به خاطر گوش کردن به : کرد و گفت
  .وصايای امام راحل و فرامين مقام معظم رھبری به خطر بياندازد، کوتاھی صورت گرفته است

رت بھداشت به جلسه امروز کميسيون بھداشت و درمان مجلس برای وی با اشاره به احضار مسئوالن ارشد وزا
طبق گزارش معاون درمان وزارت بھداشت، دو نفر از پزشکان کشيک : رسيدگی به اين موضوع، افزود

بيمارستانھای دولتی که امکان ارائه خدمات درمانی به اين مصدوم را داشته اند در انجام وظايف خود کوتاھی 
  .کرده اند

  . ماه و يک سال معلق از کار شدند6بر ھمين اساس ھر کدام از اين پزشکان به مدت :  صدق ادامه دادمره
اين عضو کميسيون بھداشت و درمان مجلس با تاکيد بر پيگيری جدی و برخورد الزم وزارت بھداشت با خاطيان اين 

 به شدت برخورد کنند تا شاھد تکرار ما از مسئوالن وزارت بھداشت می خواھيم با خاطيان: ماجرا، اظھارداشت
  .چنين صحنه ھای غيراخالقی در جامعه نباشيم

: وی ھمچنين به بيمارستانھای خصوصی که امکان پذيرش و درمان طلبه مضروب را داشته اند، اشاره کرد و افزود
 اند مورد بازخواست ما از وزارت بھداشت درخواست کرديم اين بيمارستانھا که درخواست پول از مصدوم را داشته

   .قرار بگيرند

42H كرد اخراج ھزار تنی روكندی تمامی كارگران خود را۵٠شركت سيلوی 

از : كارگری در این باره گفت یكی از فعالين. ھزار تنی روكندی تمامی كارگران خود را اخراج كرد۵٠شركت سيلوی 
. بودند كه آنھا را نيز در نھایت در فروردین ماه اخراج كردند  نفر باقيمانده١٠٠تعداد كل كارگران این كارخانه، تنھا 

  كارگر بود٦٠٠ تاسيس شده بود و دارای ١٣٨٣شركت در سال  قابل ذكر است كه این

 اند   كارگر در شركت پارس الكتريك باقي مانده3500 كارگر از 400تنھا 

آستانه ورشكستگي و  لكترونيك بوده درشركت پارس الكتريك كه از شركتھاي سبار بزرگ توليد دستگاھھاي ا
دارد به گزارش يكي از فعالين كارگري ، شركت   نفركارگر400 كارگر اكنون تنھا حدود 3500تعطيلي قرار دارد و 

از شركتھاي معتبر وبسيار بزرگ توليد دستگاه ھاي الكترونيك بوده و  پارس الكتريك در جاده مخصوص كرج كه يكي
 . الكتريك از محصوالت اين شركت ميباشدپارس  مشخصا تلوزيون

بازار كشور را اجناس مشابه خارجي پر نموده و از طرف ديگر امكان  اكنون به شدت بحراني گرديده و بدليل اينكه
از  مشابه خارجي را ندارد الجرم دست به اخراج كارگران خود زده ، و گزارشات دريافتي حاكي رقابت با جنسھاي
كارگر دارد و اين كارگران نيز   نفر400 تا 360 كارگر داشت اكنون بين 3500 شركت كه زماني اين ميباشد كه اين

جمله كارخانه ھاي بحراني است كه در آستانه ورشكستگي  شركت پارس الكتيرك نيز از. امكان كارو توليد ندارند 
  . و تعطيلي قرار دارند

  مردم در جریان افزایش کرایه ھای تاکسی نيستند

مدیرعامل سازمان  : ت تير آمده اس29کاس یافته در سایت خبرگزاری دولتی ایلنا در تاریخ عپایه گزارش انبر  
ھای تاکسی بر اساس مصوبه شورای شھر  تاکسيرانی نسبت به اطالع رسانی نامناسب در مورد افزایش کرایه

  .تھران انتقاد کرد
ھم اکنون بسياری از رانندگان تاکسی به دليل : لنا گفتدر گفتگو با خبرنگار اجتماعی ای" فضل هللا اسالمی"

كنند  اطالع رسانی نامناسب با مسافران که آگاھی چندانی نسبت به این افزایش کرایه ھا ندارند، مشاجره مي
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  .ھایی که از رانندگان تاکسی می شود در این حوزه است و حتی برخی از شکایت
اند و  ھای تاکسی نکرده ن تاکسی ھيچ تخلفی پس از افزایش کرایهاین در حالی است که رانندگا: وی افزود

  .ھای مختلف نيست مشاجره بين مسافر و راننده به معنای تخلف رانندگان تاکسی در خط
ھای تاکسی با سرعت اتفاق افتاد، اطالعی رسانی الزمی که  به گفته اسالمی، با توجه به اینکه افزایش کرایه

ھای انجام شد، صورت نگرفت و در نتيجه ھنوز بسياری از شھروندان در جریان افزایش برای ھدفمندی یارانه 
  . نيستند کرایه

مدیرعامل سازمان تاکسيرانی توضيح داد که ھم اکنون بسياری از رانندگان تاکسی حتی برای دوری از مشاجره 
این چيزی جز ضرر برای این قشر کنند و  ھای پيش از سال می ھای لفظی با مسافران اقدام به دریافت کرایه

  .زحمتکش نيست
معاون حمل و نقل و ترافيک در صحن )  تير28سه شنبه ( خطي که روز گذشته 10این مقام مسوول درباره تخلف 

 خط بسيار جزیی بوده و برخی از رانندگان برای 10تخلفات این : علنی شورای شھر از آن ياد كرد، به ایلنا گفت
 تومان به کرایه ھا اضافه کردند که کميته انظباطی نيز با آنھا برخورد الزم را کرد اما 25افت شده گرد کردن پول دری

  . خط دیگر دریافت نشده است251دیگر ھيچ گزارشی مبنی بر تخلف از 

43Hتجمع واعتراض مستمر كارگران شركت آرد ماشين در قزوين جلو 
 وفرمانداري استانداري

 70كارخانه آردماشين واقع در شھرك صنعتي البرز كه داراي :  تير ماه آمده است 28در فتي بنا به گزارش دريا
بحراني ميباشد و كارگران  كارگر ميباشد ، بعد از حذف يارانه ھا و چند برابر شدن ھزينه حاملھاي انرژي ، اكنون

نداري و فرمانداري تجمع كردند يكي رھا مقابل استا اين كارگران با.  ماه حقوق خود را طلب دارند 11اين شركت 
ماه حقوق معوقه داريم و مستمر جھت اعتراض و حل وفصل مشكالتمان  11 از كارگران اين كارخانه گفت كه ما

   . فرمانداري ميرويم ولي تا كنون به خواسته به حق ما كوچكترين رسيدگي نشده است جلو استانداري و

H44معوقه حقوق است ازيكماه بيش مازندران ساريت آزبست توليد كارخانه كارگران 

  دارند

ران كه توليد كننده ورقھاي آزبست است  يكي ازكارگران كارخانه ساريت مازند : آمد است به گزارش ايران كارگر
كارگران اين كارخانه بيش ازيكماه است كه حقوق خود را دريافت نكرده اند و باتوجه به باال رفتن ھزينه ھاي 

زندگي و قيمت اجناس كارگران دروضعيت معيشتي بدي بسر ميبرند و ازطرفي ھم ھمين حقوق بخورو نمير ما را 
  د و اين موضوع تبديل به يك امر عادي براي كارفرمايان و دولت شده استھم سر زمان پرداخت نميكنن

  مافياي موز وجود ندارد، مسئوالن عينك بدبيني را بردارند

رئيس اتحادیه صادرکنندگان و واردكنندگان :  تير آمده است 29 ایلنا در تاریخ –به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران 
ير است و ورود آن به كشور به صورت قاچاق نيز بايد توسط كانتينر صورت ميوه محصولي فسادپذ:ميوه گفت 

  اما مگر مي شود ميوه را از آن سر دنيا به صورت قاچاق آن ھم با كانتينر وارد كشور كرد؟. بگيرد
طي : سيدرضا نورانی ر در گفتگو با ايلنا ضمن انتقاد از سياست ھاي دولت در حوزه واردات ميوه به كشور گفت

سال ھاي اخير سياست ھاي اقتصادي كشور به سياست ھاي صرفا وارداتي تبديل شده است و ھيچ رويكرد 
 . مثبتي براي بخش توليد و صادرات اتخاذ نمي شود

نمي توان با ديوار تعرفه و بازي : وي با اشاره به سياست ھاي تعرفه اي براي واردات ميوه به كشور اظھار داشت
امروز اعمال تغييرات تعرفه اي به . ا را از ميان برداشت و جلوي واردات بي رويه را گرفتبا اين سياست چالش ھ

 . ابزاري قديمي تبديل شده كه مسير را براي ورود كاالي قاچاق به كشور تسھيل مي كند
وجود : گفتنوراني با اذعان به اينكه مسئوالن ھمواره ارائه مجوز براي واردات ميوه به كشور را تكذيب مي كنند، 

ميوه ھاي رنگارنگ و لوكس خارجي روي پيشخوان مغازه ھا نشان از ورود اين محصوالت به كشور دارد، چه به 
 . صورت قانوني و چه قاچاق
ميوه محصولي فسادپذير است و ورود آن به كشور به صورت قاچاق نيز بايد توسط : وي در اين خصوص ادامه داد

  مي شود ميوه را از آن سر دنيا به صورت قاچاق آن ھم با كانتينر وارد كشور كرد؟اما مگر . كانتينر صورت بگيرد
نوراني معتقد است، در اين زمينه دست ھايي در كار است كه شرايط را براي ورود حجم وسيعي از محصوالت 

 . كشاورزي به صورت قاچاق به كشور فراھم مي كند
  رده استسياست ھاي ارزي، توليد داخل را غيررقابتي ك

طي سال ھاي اخير به دليل تثبيت غير كارشناسانه نرخ : نوراني ھمچنين به نوسانات نرخ ارز اشاره كرد و افزود
ارز در كشور، قيمت محصوالتي كه وارد كشور مي شوند پايين تر از نرخ محصوالت توليد شده در داخل كشور 

 . بازار را در اختيار مي گيرنداين محصوالت با قيمت ھاي پايين وارد كشور شده و . است



 163

رئيس اتحادیه صادرکنندگان و واردكنندگان ميوه با بيان اينكه در سال جاري به واسطه شرايط مناسب آب و ھوايي 
باوجود اينكه توليد امسال خوب بود، به دليل باال بودن ھزينه ھاي تمام : محصول خوبي توليد شده است، گفت

ته تا ھزينه حمل و نقل و دستمزد، باز ھم توليدات ما از لحاظ قيمتي نمي توانند با شده توليد از نرخ انرژي گرف
 . محصوالت خارجي در بازار رقابت كنند

به گفته وي، ھم اكنون قيمت بھترين نوع سيب گالب در بازار عمده فروشي كيلويي يك ھزار تومان است كه اين 
 . وليدكننده ھيچ سودي به ھمراه نداردنرخ براي اين محصول بسيار پايين بوده و براي ت

عده اي زماني كه : نوراني در ادامه با انتقاد از سياه نمايي صورت گرفته در مورد واردكنندگان موز به كشور گفت
چرا اين گروه امروز . قيمت موز به دليل تغيير عرضه و تقاضا تغيير مي كند، بحث مافياي وارداتي را باب مي كنند

 .  موز در بازار بسيار پايين تر از قيمت تمام شده واردات آن است، چيزي در اين مورد نمي گويندكه قيمت عرضه
 تومان است، در حالي كه قيمت تمام شده 700ھم اكنون قيمت بھترين نوع موز در بازار كيلويي : وي تصريح كرد

 . واردات آن براي وارد كننده حدود كيلويي يك ھزار و صد تومان است
انتظار ما اين است كه مسئوالن عينك بدبيني را از . ھيچ مافيايي در اين حوزه وجود ندارد: نوان كردوي ع

 . چشمھاي خود بردارند
  خواستار مذاكره رو در رو با مسئوالن براي رفع چالش ھا ھستيم

وليد و تجارت ميوه در رئيس اتحادیه صادرکنندگان و واردكنندگان ميوه با اشاره به وجود مشكالت متعدد در حوزه ت
اتحاديه آمادگي كامل دارد طي يك نشست با حضور : كشور و اظھارات متفاوت و ضدونقيض در اين باب، عنوان كرد

مسئوالن وزارت جھاد كشاورزي و بازرگاني، مشكالت مربوط به حوزه واردات و قاچاق را مطرح كرده و پاسخ 
 . ات موجود بر طرف شوددر اين صورت شايد ابھام. مسئوالن را بشنويم

  پايان پيام
  

  سد سازی ھای ناالزم، قطع آب احشام و کوچ مردم در مناطق مختلف کشور
  

شماری از اھالی روستای حسن :  تير آمده است 29 از ایالم در تاریخ مھردولتی خبرگزاری به گزارش  –ایالم 
غيرکارشناسی موجب قطع آب سد به صورت " طوبی"گاوداری از توابع بخش شيروان عنوان کردند واگذاری طرح 

  . ھزار راس دام منطقه شده و تنھا وسيله امرار معاش روستا در حال نابودی قرار گرفته است10بيش از 

به گزارش خبرنگار مھر، کوه مله گون، قالرنگ، سيوان و سمخر آغاز منطقه ای زیبا و دلنشين بنام روستای حسن 
به لحاظ پرورش دامی  باعث شده اند این منطقه  فلک کشيده و طبيعت بکراین کوھھای سر به.است گاوداری

  . یکی از مناطق بکر و دیدنی استان باشند و از لحاظ طبيعت برای چراگاه احشام منطقه حرفی برای گفتن دارند

طوبی در این خطه باعث بی آبی احشام منطقه و عشایر کوچرو شده سد چند سالی است که احداث طرح 
محل اسکان چندین خانوار عشایر بوده " ھریزین و قسمت سفلی این روستا"و در سالھای گذشته مناطق است 

  .ولی ھم اکنون بدليل بی آبی، این منطقه زیبا چندسالی است که خالی از سکنه شده است

شماری از دامداران و کشاورزان روستای حسن گاوداری از توابع بخش شيروان از واگذاری طرح طوبی 
این افراد عنوان . غيرکارشناسی شده توسط مسئوالن ذیربط استان انتقاد کردند و خواستار حل مشکل آن شدند

 ھزار راس دام ھستند، چند سالی است آب احشام آنھا به 10کردند که ساکنان این روستا که دارای بيش از 
د آب نسبت به فروش احشام خود وسيله صاحبان طرح طوبی قطع شده است و دامداران مجبور بدليل عدم وجو

  .اقدام کنند

آب احشام و " کاله سياه و چشمه بيد"در سالھای گذشته در قسمت سفلی این روستا فقط چشمه ای بنام 
کشاورزی منطقه را تامين می کرد که در یک پدیده طبيعی کوه مشرف آن فرو ریخت و آب منطقه قطع شده و 

 سرچشمه گرفته که آن ھم صاحبان طرح طوبی برای درختان گردوی خود تنھا آب باقی مانده در کوه مله گون
استفاده می کنند و آب این روستا بطور کلی قطع شده است این در حالی است که اداره کل امور عشایر استان 

، از به حاميان آنان باید اعتباری برای این موضوع تخصيص می دادند تا بتوانند عالوه بر تامين آب عشایر منطقه
  . مھاجرت بی رویه این روستا به شھرھا جلوگيری کنند

ما اھالی ساکن این روستا ھمگی دامدار و کشاورز ھستيم و تنھا : یکی از اھالی روستای حسن گاوداری گفت
معاش این منطقه از ھمين طریق انجام می شود که چند سالی است برای آب احشام منطقه با مشکل  امرار

 تاکنون چندین بار به مسئوالن ذیربط مراجعه شده است ولی متاسفانه جواب قانع کننده ای مواجه شده ایم که
  .دریافت نشده است

 ھزار رأس احشام این منطقه چند سالی است 10آب آشاميدنی مردم کوچ رو و آب بيش از  :علی یعقوبی افزود
مر باعث مھاجرت جمع کثيری خانوار از به ميزان قابل توجھی روز به روز در حال کم و خشک شدن است و این ا

  .این روستا به حاشيه شھرھای کشور از جمله ایالم و تھران و دیگر شھرھای کشور شده است
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رود  در منطقه مله گون که ھمان سرچشمه" طوبی"اجرای طرح   تاکنون78از سال : وی اظھار داشت
مجبورند بدليل کم آبی دامھای خود را  عشایرزندگی ساکنان این منطقه را به مخاطره انداخته است و  است،

در سالھای گذشته در این :  یکی دیگر از اھالی منطقه گفت....بفروش برسانند و به شغلھای کاذب بپردازند
روستا تعداد زیادی خانوار زندگی می کرد که بعلت مشکالت و کمبودھا، از آن تعداد خانوار در حال حاضر بيش از 

معاش می کنند و در صورت عدم ھمکاری   ھزار رأس دام سبک و سنگين امرار10داری  خانوار با نگھ120
  .مسئوالن عليرغم ميل باطنی خود مجبورند روستا را ترک کنند

  

 کشيدند  کارگران منطقه آزاد تجاری اروند دست از کار

این کارگران شش ماه :  آمدھاست تحادیه مستقل کارگری شمال خوزستان از ا29بر پایه خبر دریافتی در تاریخ 
 اما با کشيده شدن.مربوط به دوره ریاست رئيس قبلی این منطقه آزاد تجاری بوده است حقوق معوقه دارند که

حوزه ھای  دامنه ی اختالفات و جدالھای سياسی که در سطوح باالی مدیریتی جامعه در جریان است به
رقيب که چندی پيش صورت  وند از سوی جناح سياسیاقتصادی و مثال برکناری رئيس منطقه ی آزاد تجاری ار

بيشتر بر طبقه ی کارگران و زحمت کشان  گرفت این بگو مگوھای سياسی به شکلھای گوناگون باعث فشار
کارگران اروند پرداخت نشده بلکه حقوق معوقه افزایش نيز داشته  جامعه شده است و نه تنھا حقوق و مطالبات

  .ین کارگران نيز اخراج شده انداز ا  نفر١٨٠است و تعداد 
 نه این وری نه اون وری(مقابل دفتر مرکزی منطقه آزاد تجاری اروند با سر دادن شعار   نفری٧٠٠کارگران با تجمع 

پرداخت  مراتب اعتراض خود را نسبت به جناح ھای سياسی حکومت و ھمچنين عدم) نظام فقط کارگری –
گاز اشک آوران به کارگران حمله و  نموده اند اما نيروھای امنيتی با باتوم ومطالبات و اخراج ھمکارانشان اعالم 
 .کردند آنھا را متفرق و عده ای را دست گير

ی اختالفات و بحران سياسی  اتحادیه ی مستقل کارگران شمال خوزستان با توجه به گسترش روز افزون دامنه
ما .زندگی و معيشت کارگران ھشدار می دھد  آن بردر سطوح باالی جناح ھای حکومتی نسبت به عواقب منفی

سرمایه داری که بھای حذف رقيبشان را از کيسه ی طبقه ی  اعالم ميکنيم از ھمه ی این جناح ھای حاکميت
  .بيزاریم کارگر پرداخت می کنند

  دارا و ندار ، اغنيا و مستمندان ، حتی بعد از مرگ نيز رخ می نمایند 

  برابر يك آپارتمان در پايتختقيمت قبر در امامزاده 

   ميليون تومان90 طبقه؛ فقط 2خانه آخرت :  آمده است 1390ير ت 29در  فارسبه نوشته خبرگزاری دولتی 
 

ًكند مثال بر  ھاى مختلف فرق مي كند، اين است كه قيمت قبور در مكان اما در اين ميان آنچه جلب توجه مي
 ميليون تومان 90 طبقه در امامزاده عينعلى و زينعلى تھران 2ت يك قبر  و جوھاى خبرنگار فارس، قيم اساس پرس

  . ميليون تومان است10توان با آن يك قبر خريد،  مي) س(كه باالترين قيمتى كه در بھشت زھرا  است در حالي
ر است  مترى از قيمت مسكن در شھر تھران نيز باالت2توان فھميد كه قيمت يك قبر  با يك حساب سرانگشتى مي

 مترى در 50توانيم يك آپارتمان  كنيم، مي  مي2 در 2اى كه با ھمين ميزان پولى كه صرف خريد يك قبر  به گونه
  .پايتخت بخريم

  .توان به فاصله بين فقير و غنى حتى در ميان اموات نيز پى برد  قبور در امامزادگان مي با مشاھده قيمت
چشمى و اينكه قيمت قبر را به رخ فاميل خود بكشند اقدام به خريد برخى از افراد بيشتر به خاطر چشم و ھم

خرند، كجا باشد اما در اين ميان ھستند كسانى  كنند و برايشان فرقى ندارد كه قبرى كه مي قبرھاى گران مي
يه پيامبر دارند و دوست دارند كه بعد از مرگشان كنار يكى از ذر) ع(كه عالقه و ارادت فراوانى به خاندان اھل بيت 

ھا فكر خريد قبر در  آور قبر در امامزاده سام ھاى سر و نوادگان آن حضرت دفن شوند ولى با اين قيمت) ص ( اكرم
  .زند كنار امامزادگان حتى به سرشان نمي

 
  شود؟ پول قبور در امامزادگان صرف چه مي *
 

 در 2 در 2كه مردم براى خريد يك قبر ھاى ھنگفتى  بندد، اين است كه اين ھزينه پرسشى كه در ذھن نقش مي
  شود؟ پردازند، صرف چه مي امامزادگان مي

خيلى از افراد معتقدند كه قيمت قبور در : گويد مھدى مزيناني، مدير امامزاده عينعلى و زينعلى در اين خصوص مي
 را در نظر گرفت؛ از جمله گيرد امامزادگان گران است ولى بايد تمام جوانب و امتيازاتى كه به اين قبور تعلق مي

ًخرد اوال خانواده متوفى ديگر مشكالت رفت و آمد براى  اين امتيازات اين است كه وقتى كسى اين قبور را مي
خرد، مثل اين است كه زمينى را خريدارى  ًزيارت قبور اموات خود را ندارند و ثانيا كسى كه در امامزاده قبرى را مي

  .ماند د كه به آن قبرھا دست بزند ضمن اينكه آن قبر براى آن شخص باقى ميكند و ديگر كسى حق ندار مي
شود  پول اين قبور صرف ساخت و ساز امامزادگان و كارھاى عمرانى براى آن امامزاده مي: دھد وى ادامه مي
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 ولى ضمن اينكه كسى حق ندارد كه اين قبور را صرف كار ديگرى كند بنابراين درست است كه قيمت گران است
  .شود ھاى آينده از آن محل معنوى مي پول قبرھا صرف رفاه و آبادانى امامزاده و استفاده نسل

 
  فضايى اندك براى دفن اموات در امامزادگان *
 

اى كه ديگر جايى براى  گونه ھاى مردن افزايش پيدا كرده است به چند سالى است كه مرگ و مير ھمانند ھزينه
نيز از كمبود جاى خالى براى دفن مردگان گاليه ) س(حتى مسئوالن سازمان بھشت زھرا دفن اموات وجود ندارد 

ھاى اخير  اى كه در سال گونه دارند البته در امامزادگان نيز اين مشكل كمبود جا براى دفن مردگان وجود دارد به
دگان وجود دارد كه البته اين ديگر پذيرش براى اين قبور وجود ندارد يا به تعداد انگشتان دست، جا براى دفن مر

  .شود تعداد اندك نيز به افراد ثروتمند فروخته مي
 
  پيش خريد براى خريد قبر در امامزاده نداريم *
 

: گويد فتحي، يكى از افرادى كه اقدام به خريد قبر در امامزاده عينعلى و زينعلى كرده است، در اين خصوص مي
ه تلفن زدم و خواستم يك قبر را پيش خريد كنم كه به بنده گفتند پيش خريد بنده براى خريد قبر به اين امامزاد

  .براى قبور نداريم
بنده پرسيدم كه قيمت قبر در اين امامزاده چقدر است؟ شخصى كه پشت گوشى بود گفت : دھد وى ادامه مي

 90صداى پشت گوشى گفت  ھزار تومان ولى 90گويد   ميليون تومان بنده در ابتدا تصور كردم كه مي90 طبقه 2
  .ميليون تومان
از شخصى كه پشت گوشى بود پرسيدم كه پول را بايد چگونه پرداخت كنم وى گفت بايد اين : افزايد فتحى مي

  .پول را به حساب سازمان اوقاف بريزيد
ه در امامزاده خواستم ك بنده نمي: كند آقاى س فردى كه در يكى از امامزادگان قبر خريدارى كرده است، بيان مي

ام قبر را در امامزاده خريدم البته از خريد قبر ناراضى نيستم چرا كه نزديك افرادى  قبر بخرم ولى به اصرار خانواده
  .شوم و اميدوارم اين امامزاده شفاعت مرا در پيشگاه خدا كند كه در پيشگاه خدا آبرومند ھستند، دفن مي

 
  جا دفن شومُكند كه بعد از مردنم ك چه فرقى مي *
 

ُكند كه بعد از مردنم كجا دفن شوم البته دوست  چه فرقى مي: كند رضوانى يكى از شھروندان تھرانى عنوان مي
دارم كه در جوار يك امامزاده دفن شوم ولى خدا كند كه اعمالمان خوب باشد چرا كه اگر اعمال انسان بد باشد، 

  .د كرددفن انسان در جوار امامزاده به او كمكى نخواھ
پول قبر برايم مھم نبود : گويد  عينعلى و زينعلى براى پسرش قبر خريده است، مي يكى از افرادى كه در امامزاده

خواستم پسرم نزديكم باشد تا ھر وقت احساس دلتنگى كردم به ديدن او بيايم ولى پول اين قبر را پسر  فقط مي
  . از دست دادن اوالد را پشت سر بگذارمتر باشم و بتوانم داغ ديگرم داده است تا من راحت

ھاى عمومى جلب شده است ھر چند كه به اين  با اين تفاسير بيشتر توجه مسئوالن بيشتر به سمت گورستان
اى مواجه ھستند اما مسئوالن از  ھا با مشكالت عديده شود و اين گورستان ھا نيز توجه زيادى نمي گورستان

   .گيرد اند و ھيچ نظارتى بر قيمت اين قبور صورت نمي امامزادگان نيز غافل ماندهقيمت بيش از حد گران قبور در 

45Hشدند اخراج شركت پارس متال مجددا بحراني شده و تمامي كارگران قرار دادي آن 

كشور محسوب ميشود  شركت پارس متال واقع در جاده مخصوص كرج، خيابان نگين از شركتھاي ريخته گري مھم
از شركت پارس متال طلبكار بودند   ماه حقوق خود را11سال گذشته به شدت بحراني گرديد كارگران از . 

و مطالبات يك و نيم ميليارد توماني اداره برق از شركت  ھمچنين با توجه به بدھي ھاي بسيار باالي پارس متال
 امه خبر تعطيلي كارخانه و اخراج وپارس متال از جانب اداره برق گرديد و در اد مزبور ، موجب قطع برق شركت

سال جاري ، شركت پارس  ، نھايتا در ارديبھشت ماه. اعتراضات وتجمعات كارگران را در رسانه ھا شاھد بوديم 
شركت روند عادي خود را از سر بگيرد ولي اكنون بعد  متال به نيروي ھوايي سپاه واگذار گرديد و انتظار ميرفت كه

ميباشد كه مجددا شركت پارس متال حالت بحراني گرفته و ھمه كارگران  ي از اين ماه گزارشات حاك4از 
 اخراج گرديدند و بخصوص كه با چندين برابر شدن ھزينه گاز و برق براي اين شركت ريخته قراردادي اين شركت

 ن رسمي نيز چشم كارگرا گري كه جز با برق و گاز امكان كار ندارد جدا از كارگران قراردادي كه اخراج شده اند
 . انداز روشني ندارند

46H کارگران گسترده اخراج به اعتراف  
 

رئيس سازمان کار استان تھران اعتراف کرد حداقل : ر آمده است  تي29بر پایه خبر منشر شده در سایت پيام در 
 . ھزار کارگر در سال گذشته تنھا در این استان از کار اخراج شده اند15
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این کارگزار رژیم ھمچنين اذعان نموده است تعداد قابل توجھی از کارخانه ھا به دليل مشکالت فراوانی که با 
د شده به حالت نيمه تعطيل درآمده و بسياری از کارگران از کار اخراج شده اند و اجرای ھدفمندکردن یارانه ھا ایجا

  .یا چندین ماه است که حقوق خود را دریافت نکرده اند

47H تھران سازی عروسک کارخانه تعطيلی  
  

 از تعطيلی کامل کارخانه عروسک خبردریافتی :  تير آمده است 29در سایت پيام در تاریخ خبر منتشرھبر پایه 
 .سازی تھران واقع در منطقه تھرانپارس این شھر حکایت دارد

تيجه ورشکستگی این کارخانه تمامی آنان اخراج  کارگر مشغول بکار بودند که در ن80در کارخانه عروسک سازی 
  .شده اند

  

 سی وسه ماه حقوق معوقه داریم: کارگران کارخانه ریسندگی و بافندگی کاشان 

 آقایان مسوول یک ماه بدون حقوق را برای خودتان تصور کنيد
  
  

ل در سال جديد در سال  ميليون شغ٢.۵محمود احمدي نژاد در ابتدای امسال از برنامه ريزي دولت براي تحقق 
  . ھجري شمسي خبر داده بود١٣٩٠

در ھمين زمينه، محمدرضا باھنر، نماینده مجلس شورای اسالمی با انتقاد از برخی سخنان ریيس جمھور ایران 
 ميليارد دالر سرمایه جدید نياز دارد و ھمين نشان می ۴٠٠ نزدیک به ٩٠ ميليون شغل در سال ٢.۵ایجاد «: گفت

  .ت نيافتنی استدھد که دس
اما شواھد نشان می دھد که نه تنھا این ميزان اشتغالزایی در کشور متناسب با چھارماھی که ازسال جدید 

گذشته ایجاد نشده است بلکه تعدادی قابل توجھی از کارخانه ھای کشور به دليل مشکالت فراوانی که با 
 درصد سھم توليد از نقدی ٢٠دان برای پرداخت اجرای ھدفمندکردن یارانه ھا و عدم تحقق وعده ھای دولتمر

کردن یارانه ھا به حالت نيمه تعطيل درآمده و بسياری از کارگران از کار اخراج شده اند و یا چندین ماه است که 
  .حقوق خود را دریافت نکرده اند

وان گفت تعداد زیادی اما با نگاھی به مشکالتی که در حال حاضر کارگران با آن دست و پنجه نرم می کنند می ت
از کارخانه ھا در ماه ھای اخير با مشکل کمبود نقدینگی مواجه بوده و اخراج کارگران اولين اقدامی است که 

  .کارخانه داران صورت می گيرد
 ماه است ٣٣طبق گزارش خبرنگار ما از کارخانه ریسندگی و بافندگی کاشان که کارگران این کارخانه حدود 

 ماه است که در اعتصاب به سر برده و طبق ۴ طور کامل دریافت نکرده اند و معوقه دارند و حدود حقوق خود را به
  . نفر که در این کارخانه در حال کار بوده اند ھم اکنون بيکار ھستند١١٩٠گفته کارگران این کارخانه 

 برای گرفتن حق و حقوق ما: یکی از کارگران این کارخانه که خواست نامش فاش نشود در گفتگو با جھان گفت
خود طومار تھيه کرده و این مشکل را به مسئولين استانی از جمله فرماندار، مدیر کل کار استان اصفھان، 

استاندار و امام جمعه کاشان گفته اند و نامه ھایی را ھم به وزیر کار و امور اجتماعی و نمایندگان مجلس نوشته 
  .این موضوع نداده اندو فرستاده ایم ولی ھيچ یک پاسخی به 

کارخانه ما که با خط : مدیر کارخانه توليدی شھد آدین در شھرستان قائن درباره اخراج کارگران این کارخانه گفت
 راه اندازی شد، ھم اکنون به ٨۶ ميليون تومان در سال ٣٠٠توليد انواع مشکالت و با سرمایه اوليه یک ميليارد و 

  .نبود نقدینگی تعطيل شده و ما مجبور به اخراج کارگران شده ایمدليل کمبود سرمایه در گردش و 
  . ھزار نفر اعالم کرد١۵رئيس سازمان کار استان تھران تعداد افراد خروجی از کار این استان را در سال گذشته 

خواست به گفته رفيعی، افرادی که از کار خود به صورت قطعی اخراج شده باشند با افرادی که به اداره کار داد
  .ھزار نفر در سال گذشته اخراج شده اند١۵داده اند تفاوت دارد ولی با این حال حدود 

  
  جھان:منبع

  

  ميليون ریال به باغھای جم آسيب رساند500حریق
  

ميزان : مدیر جھاد کشاورزی شھرستان جم گفت:  تير آمده است 29 در تاریخ مھردولتی  خبرگزاری -جم 
 ميليون ریال برآورد شده 500انھا و باغھای روستای چاھه شھرستان جم بيش از خسارت آتش سوزی در نخلست

  .است

آتش سوزی ساعت : به گزارش خبرنگار مھر، محمد رضا یوسفی صبح چھارشنبه در جمع خبرنگاران اظھارداشت
کبات را طعمه  روز جمعه در باغھا و نخلستانھای این روستا آغاز شد و نزدیک به سه ھکتار نخلستان و باغ مر11
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مدیر جھاد کشاورزی  . دقيقه ھمان روز مھار شد30 و 15حریق کرد و با تالش امدادگران و آتش نشانان ساعت 
 اصله 265: شھرستان جم با بيان اینکه در این حادثه به افراد و منازل مسکونی آسيبی وارد نشد، اظھارداشت

  . ميليون ریال است500رت وارد شده بيش از  اصله ليموترش در آتش سوختند که ميزان خسا45نخل و 

به علت شدت وزش : یوسفی با اشاره به آتش سوزی باغھای انارستان این شھرستان در خرداد امسال، گفت
وی .  ھکتار از جنگلھا، باغھا، مزارع و نخلستانھای این منطقه طعمه حریق شده است150بادھای موسمی 

  مشخص نشده و در دست بررسی است نھا و باغھای چاھه ھنوزعلت آتش سوزی در نخلستا: یادآور شد

  

48Hدارد قرار تعطيلی آستانه در پرلين ایران شرکت  
در آستانه تعطيلی قرار گرفته و " ایران پرلين"شركت سوله سازی :  تير آمده است 29به نوشته ایران کارگر در 

 .یکصد كارگر شاغل در آن نيز اخراج شده اند

 کارگر 130به گزارش ایران كارگر، دو سوم خط توليد این شركت به طور كامل متوقف شده است و از مجموع 
  .اندشاغل در آن حدود یکصد کارگر از کار اخراج شده 

  

نوپوشاعتصاب کارگران   

 کارگر 250حدود . کارخانه وابسته به نساجی ایران برک است. کارخانه نوپوش در شھر صنعتی رشت واقع است
 ماه دستمزد به کارگران، آن 8به علت عدم پرداخت . که بيشترشان زن ھستند در این کارخانه مشغول به کارند

مدیر داخلی کارخانه و رئيس حسابداری را به علت این که نتوانستند . د دست به اعتصاب زدن6/4/90ھا از تاریخ 
 و 88کارگران حتی عيدی و پاداش و مزایای پایان سال ھای . اعتصاب کارگران را بشکنند از کارخانه اخراج کردند

فتند که حاضر به کارگران گ.  از ورود کارگران اعتصابی به کارخانه ممانعت شد20/4/90در تاریخ .  را طلب کارند89
. اما به اعتصاب خود ادامه دادند و ھيچ یک از دستگاه ھا را روشن نکردند. کارند و با این ترفند وارد کارخانه شدند

مدیرعامل شرکت فردی .  بخشی از مطالبات کارگران را بپردازد23/4/90البته مدیریت کارخانه قول داد که تا 
وابسته به بخش خصوصی و کارگران ھمگی با قرارداد موقت کار می کارخانه . ضدکارگر به نام شفایی است

کارخانه دارای سرویس ایاب و ذھاب و محصوالت آن کت و شلوار و پيراھن از پارچه ھای توليد شده در ایران . کنند
  .برک است

  
ت شده و  ماه دستمزد معوقه به کارگران پرداخ8 معادل یک ماه دستمزد از 25/4/1390طبق آخرین خبر در 

 بخشی دیگر از 5/5/1390قرار شده است در . کارگران به اعتصاب خود پایان داده و به سر کار بازگشته اند
  .مطالبات معوقه به کارگران پرداخت گردد

  
  فعاالن ضدسرمایه داری گيالن

  برگرفته از سایت کميته ھماھنگی کمک برای ایجادتشکل کارگری

  

 علی اکبر پيرھادی، فعال - اله ای از ابھام پيش نویس اصالح قانون کار در ھ
  سندیکایی

 
 

در سالھای گذشته لزوم بحث اصالح قانون کار از طرف کارگران و تشکل ھای مستقل و فعاالن کارگری مطرح 
   در رابطه با تشکل ھای کارگری و ایجاد قانون کار شفاف که مدافع حقوق کارگران باشد" خصوصا. شد 

  
  نون کار در ھاله ای از ابھامپيش نویس اصالح قا

در سالھای گذشته لزوم بحث اصالح قانون کار از طرف کارگران و تشکل ھای مستقل و فعاالن کارگری مطرح 
در رابطه با تشکل ھای کارگری و ایجاد قانون کار شفاف که مدافع حقوق کارگران باشد و " خصوصا. شد 

مورد نظر خود را تشکيل دھند و نمایندگان خود را آزادانه از بين کارگران بدون موانع موجود بتوانند تشکل ھای 
  .کارگران انتخاب نمایند تا مدافع حقوق آنھا باشد و در مواقع لزوم کارگران بتواند آنھا را عزل و نصب نمایند 

م ایجاد چنين فضایی برای فعاليت کارگری طبق قوانين داخلی و بين المللی ایجاب می کند که در فصل شش
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  قانون کار فعلی تغييراتی صورت پذیرد
درسه سال گذشته در وزارت کار و مجلس شورای اسالمی تحرکاتی جھت اصالح قانون کار صورت گرفته و 

اما تعجب آور است که تا به حال کارگران که . پيش نویس ھایی جھت اصالح قانون کار تھيه شده است 
 رابطه با قانون کار که به حقوق و سرنوشتشان وابسته است و اکثریت افراد جامعه را تشکيل می دھند ، در

  ذینفع اصلی این ماجرا می باشند ھيچگونه اطالعی از تغييرات و اصالح قانون کار ندارند
در گذشته ھم تغييرات یا اصالحاتی که صورت گرفته تا زمان ابالغ و اجرای آن قانون کارگران بی اطالع بودند و 

ن را تایيد کرده اند یا از مشکالت کارگران بی خبرند یا کارگران در تعيين و انتخاب آنھا کسانی که آن قواني
  دخالتی نداشته اند

طبق الزام قانون برنامه پنجم اصالح : قائم مقام وزارت کار و یکی از مشاورین وزیردر این باره اعالم کردند 
  .اصالح قانون کار صورت نمی گيرد ) کارگران(قانون کار قطعی خواھد بود و بدون حضور صاحبان اصلی آن 

روند تھيه پيش نویس قانون کار در وزارت کار تدوین می شود و به شورای عالی کار ارائه می گردد و بررسی 
نھایی در شورای عالی کار با حضور نمایندگان کارگران و کارفرمایان و دولت صورت می گيرد و از مجمع عالی 

 است تا نظرات اصالحی نمایندگان کارگران را برای بررسی به وزارت کار ارائه دھند ، کارگران در خواست شده
سوال اینجاست کسانی که به عنوان نمایندگان کارگران از آنھا یاد شده کارگران در انتخاب آنھا دخيل نيستند 

ھا یک نمونه از و نتيجه کار آنھا ھم از قبل مشخص است و تعيين دستمزد ساليانه زیر خط فقر توسط آن
  .زحمات ھر ساله این نمایندگان می باشد که صندلی ھای نمایندگی کارگران را اشغال کرده اند 

خواست کارگران و تشکل ھای کارگری این است که پيش نویس قانون کار از طریق جراید و روزنامه ھای کثير 
 جھت دریافت نظر ات کارگران و تشکل ھای االنتشار در دسترس کارگران قرار گيرد و با تعيين مدت زمان الزم

) کارگران( کارگری مستقل و کارشناسان بی طرف اصالحيه نھایی تدوین شود تا مشارکت صاحبان اصلی 
  .واقعی باشد

  
  علی اکبر پير ھادی

 دبير سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تھران و حومه

  در دوازدھمين سالگرد درگذشت احمد شاملو 
  داريم  شاعر بزرگ ايران و جھان را گرامى ميياد 

 كانون نويسندگان ايران

  نه عادالنه نه زيبا بود 
  جھان 

  . كه ما به صحنه برآييم پيش از آن
   انديشيديم  نايافته ِبه عدل دست 

  و زيبايى 
  . در وجود آمد

  
ديگر دوم مردادماه سالگرد درگذشت شاعر بزرگى است كه اكنون بيش از ھر زمان 

ى سترگى  ى كار شاعرانه ِى ھستى شعري خود را وثيقه كنيم؛ شاعر بزرگى كه ھمه ى او را حس مي حضور زنده
ِكرد كه به نيروى تخيل خالق و گره ِخوردگي عاطفي قدرت معنوى و خواست آزادي، جھانى آفريد كه در آن  ّ ِ ِ ِ

ى آزادترين انسان است؛  نگيز و رعنا كه شايستها ُنشانى از نفرت و ديگركشى و نابرابرى نيست، جھانى چنان دل
ِى عمر نه از تلخى و گزندگي واقعيت گريخت و نه به يوغ بندگي واقعيت گردن نھاد شاعرى بزرگ كه در ھمه ِ .  
انسان تسخر " سرنوشت"فراز و مغرور، بر  ھا پركشيد، گردن اش بال گسترد و به اوج ھنگامى كه تخيل شاعرانه

كه " غول زيبا"زاده شد، سرگذشت خود را خود رقم زد؛ به ھيئت آن " ِھيئت ما"ِن شعر او كه به زد، چرا كه انسا
ِگمان به تبار جليل انسان آزاد به بازآفرينى او برخاسته بود؛ غول زيبايى كه نمي ِشاعر با باور بي ". . . خواست  ِ

چه اميد و  انسانى كه بر شك و ھر آن. نگردب. . ." حصار شرارت / ِچشمي  ى تنگ تنھا از رخنه/ منظر جھان را 
غول زيبايى كه شايد در برابر نيروھاى سياھى و . شوريد ديد، مي ناك نمي يقين به رھايى را جز سرابى وھم

ِناك خشم و خروشى كه در رگ و پوست  ى آتش ّشناسد و گويى سياله تباھى از پا درآيد اما ھرگز شكست نمي ِ
  . گيرد يى و عشق و حقيقت و عدل آرام نمياو دويده است جز با زيبا

  ! ِما، اين سرودخوان آزادى " ِبامداد"چنين بود 
 مرداد بر سر مزار او يادش را 2ِاش در عصر روز  در دوازدھمين سالگرد درگذشت احمد شاملو، ياران و دوستداران

  . دارند گرامى مي
  كانون نويسندگان ايران 

   1390 تيرماه 30
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   یک ماه بدون حقوق را برای خودتان تصور کنيدآقایان مسئول
 
 ماه حقوق معوقه داریم ٣٣

ميليون و پانصد ھزار شغل ایجاد کرده و مشکل بيکاری را ٢در حالی که دولت محترم قول داده بود در سال جدید 
ند و ھر روز برای ھميشه ریشه کن کنند اما خبرھای رسيده از گوشه و کنار کشور چنين موضوعی را تائيد نمی ک

به گزارش جھان، محمود احمدی نژاد در ابتدای . شاھد بيکار شدن عده ای در شھرھای کوچک و بزرگ ھستيم
 ھجری شمسی خبر داده ١٣٩٠ ميليون شغل در سال جدید در سال ٢.۵امسال از برنامه ریزی دولت برای تحقق 

  .بود
المی با انتقاد از برخی سخنان ریيس جمھور ایران در ھمين زمينه، محمدرضا باھنر، نماینده مجلس شورای اس

 ميليارد دالر سرمایه جدید نياز دارد و ھمين نشان می ۴٠٠ نزدیک به ٩٠ ميليون شغل در سال ٢.۵ایجاد «: گفت
  .دھد که دست نيافتنی است

زسال جدید اما شواھد نشان می دھد که نه تنھا این ميزان اشتغالزایی در کشور متناسب با چھارماھی که ا
گذشته ایجاد نشده است بلکه تعدادی قابل توجھی از کارخانه ھای کشور به دليل مشکالت فراوانی که با 

 درصد سھم توليد از نقدی ٢٠اجرای ھدفمندکردن یارانه ھا و عدم تحقق وعده ھای دولتمردان برای پرداخت 
ان از کار اخراج شده اند و یا چندین ماه است که کردن یارانه ھا به حالت نيمه تعطيل درآمده و بسياری از کارگر

  .حقوق خود را دریافت نکرده اند
اما با نگاھی به مشکالتی که در حال حاضر کارگران با آن دست و پنجه نرم می کنند می توان گفت تعداد زیادی 

اولين اقدامی است که از کارخانه ھا در ماه ھای اخير با مشکل کمبود نقدینگی مواجه بوده و اخراج کارگران 
  .کارخانه داران صورت می گيرد

 ماه است ٣٣طبق گزارش خبرنگار ما از کارخانه ریسندگی و بافندگی کاشان که کارگران این کارخانه حدود 
 ماه است که در اعتصاب به سر برده و طبق ۴حقوق خود را به طور کامل دریافت نکرده اند و معوقه دارند و حدود 

  . نفر که در این کارخانه در حال کار بوده اند ھم اکنون بيکار ھستند١١٩٠ان این کارخانه گفته کارگر
ما برای گرفتن حق و حقوق : یکی از کارگران این کارخانه که خواست نامش فاش نشود در گفتگو با جھان گفت

کل کار استان اصفھان، خود طومار تھيه کرده و این مشکل را به مسئولين استانی از جمله فرماندار، مدیر 
استاندار و امام جمعه کاشان گفته اند و نامه ھایی را ھم به وزیر کار و امور اجتماعی و نمایندگان مجلس نوشته 

  .و فرستاده ایم ولی ھيچ یک پاسخی به این موضوع نداده اند
کارخانه ما که با خط : نه گفتمدیر کارخانه توليدی شھد آدین در شھرستان قائن درباره اخراج کارگران این کارخا

 راه اندازی شد، ھم اکنون به ٨۶ ميليون تومان در سال ٣٠٠توليد انواع مشکالت و با سرمایه اوليه یک ميليارد و 
  .دليل کمبود سرمایه در گردش و نبود نقدینگی تعطيل شده و ما مجبور به اخراج کارگران شده ایم

به .  ھزار نفر اعالم کرد١۵فراد خروجی از کار این استان را در سال گذشته رئيس سازمان کار استان تھران تعداد ا
گفته رفيعی، افرادی که از کار خود به صورت قطعی اخراج شده باشند با افرادی که به اداره کار دادخواست داده 

 .ھزار نفر در سال گذشته اخراج شده اند١۵اند تفاوت دارد ولی با این حال حدود 

  تورمافزایش نرخ

به گزارش ایسنا بنقل از بھروز مرادی رئيس سازمان ھدفمندی یارانه ھا نرخ تورم اعالم شده از طرف بانک 
  . می باشد١۵.۴مرکزی

به گزارش ایسنا، آخرین بار بانك مركزی در اردیبھشت ماه نرخ تورم را اعالم كرد و به گفته ریيس كل بانك مركزی، 
این در حالی است كه تير ماه روزھای . است ده مركز آمار ایران گذاشته شده پس از آن اعالم این شاخص به عھ

این مركز نرخ .  است كند، ولی مركز آمار ایران ھنوز نرخ تورم خرداد ماه را اعالم نكرده پایانی خود را سپری می
  . درصد اعالم كرده بود١٦.٧تورم اردیبھشت را 

ھای كالن  است كه نرخ بيكاری را به عنوان یكی دیگر از شاخصمركز آمار ایران ھمچنين بيش از یك سال 
 اقتصادی اعالم نكرده است

  
49H چند کارگر شھر صنعتی رشت را گرفتسانحه رانندگی جان 

 

 سرویس کارگران 04/90 /28صبح روز سه شنبه  دقيقه5:30بر اساس گزارشی که برای ما ارسال شده، ساعت 
این حادثه . کارخانه تافته واقع در شھر صنعتی رشت با دو کاميون حمل زباله متعلق به شھرداری تصادف کرد

که با فاصله " اشی مشی"کارگران کارخانه .  یازده نفر از کارگران گردیدمنجر به کشته شدن دونفر و زخمی شدن
 و ھم چنين سایر کارگران و اھالی محل توانستند در نجات زخمی ھا و   تافته حرکت می کردند کمی از سرویس

 .کمک رسانی نقش فعالی ایفا کنند

دگان و مسافرینی که از این جاده عبور می وقوع چنين حوادثی در این جاده مسئله تازه ای نبوده و بارھا رانن
جاده - جاده ال کان- قسمت اول : جاده مذکور از دو قسمت تشکيل شده. کنند، شاھد تصادف ھای ناگوار ھستند
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 انواع وسایل نقليه از موتورسيکلت گرفته تا کاميون و مينی بوس از آن عبور می کنند و در  باریکی است که
این جاده بسيار باریک بوده و اقدامی که .  بسيار شلوغ و پر رفت وآمد می باشد اساعات شروع کار کارخانه ھ

دو چندان نموده، چرا که در قسمت  صورت گرفته مشکل را اخيرا به منظور تعریض بعضی از قسمت ھای آن
با ورود تعریض شده، راننده ھای اتو مبيل ھا با سرعت بيشتری حرکت کرده و یا از یکدیگر سبقت می گيرند و 

عالوه بر این، پليس راه در این جاده مستقر نيست و .  به قسمت باریک، امکان کنترل راننده کم می شود دوباره
که بارھا موجب  با توجه به کشاورزی بودن منطقه و ورود احشام به جاده .  ھم چنين جاده فاقد حفاظ می باشد
 قسمت دوم جاده که به جاده کانال  .شخص می گردداین جاده بيشتر م حادثه گردیده، اھميت وجود حفاظ در

 این جاده در واقع از طرف  . می باشد معروف است جاده باریکی است که موازی یک کانال عميق و بدون حفاظ
سازمان آب و به منظور حفر کانال تعریض شده بوده و با آن ازدحام انواع و اقسام وسایل نقليه، جاده ای مناسب 

  . باشدنمی  رفت وآمد

 آسيب دیدگان این جاده تھيه شود، این واقعيت آشکار شده که این   و بدون تردید اگر آمار دقيقی از کشته ھا
 نه اداره راه و نه ھيچ ارگان  مسئوليت جاده کانال را. جاده یکی از پر حادثه ترین جاده ھای ایران می باشد

َی در شھر صنعتی از قبل کار کارگران سودھای سرشاری صاحبان کارخانه ھای بسيار. دیگری به عھده نمی گيرد ِ
و ھم چنين وجود سازمانی تحت عنوان مدیریت شھر صنعتی، ھيچ یک برای حفظ جان  نصيب شان می شود
نصب یک حفاظ و استقرار پليس راه و یک طرفه کردن جاده اقدامات .  اقدامی نمی کنند  کارگران و رانندگان

  . نيست ایچندان مشکل و پر ھزینه 

  1390 تير 30 –کميته ھماھنگی برای کمک به ایجاد تشکل ھای کارگری 

  
 کشمکشھای کارگران و مدیریت پتروشيمی بندر امام

 
 بدليل تالش کارفرما برای به تعویق انداختن عمل به وعده ھای داده شده

ماھشھرکه در فروردین ماه بدنبال اعتصاب گسترده و متحدانه کارگران پتروشيمی ھای منطقه ویژه اقتصادی 
سال جاری با خواست محوری حذف شرکتھای واسطه ای پيمانکاری وعقد قرارداد مستقيم از پتروشيمی 

بندرامام آغاز واکثر پتروشيمی ھای منطقه را دربرگرفت، طبق توافقات کارگران با مدیریت پتروشيمی بندرامام 
  .ت سه ماھه به خواسته ھای کارگران پاسخ داده شودومقامات مسئول دولتی منطقه، مقررگردید دریک مھل

بنا بر گزارشھای رسيده به اتحادیه آزاد کارگران ایران، در حالی که یک روز دیگر این مھلت به پایان خواھد رسيد 
  .ھيچ نشانی از تصميم جدی مدیریت پتروشيمی بندر امام برای عمل به وعده ھای داده شده دیده نمی شود

پایانی ماه جاری، مدیریت این پتروشيمی و نماینده فرمانداری ماھشھر مطالبی را با نمایندگان کارگران درچند روز
اما این . خواسته اند) تا پایان شھریورماه(درميان گذاشته و برای پيگيری مطالبات کارگران یک مھلت دوماھه دیگر

ران قانع کننده نبوده است، به ھمين دليل در ميان مطالب و رایزنی ھا از سوی کارفرما و مقامات دولتی برای کارگ
ھمزمان با پایان یافتن مھلت سه ماھه داده شده از (آنان صحبت از اعتراض و احتمال اعتصاب در روز اول مرداد 

  .وجود دارد) سوی کارگران به کارفرما
کارگران، در نشستی که بنا بر این گزارش بدنبال زمزمه اعتراض و صحبت سر گيری مجدد اعتصاب در ميان 

مدیریت کارخانه با نمایندگان کارگران برگزار کرد اعالم نمود طی دو ماه آینده مطالبات کارگران پيگيری خواھد شد 
در این .  ساعت بصورت اضافه کاری تعلق خواھد گرفت۴٠و تا آنموقع و در حال حاضر به حقوق کارگران ماھيانه 

یا عدم پذیرش این پيشنھاد را منوط به تصميم جمعی کارگران ھمه نشست، نمایندگان کارگران پذیرش 
  .شرکتھای پيمانکاری کردند

 تير ماه این موضوع و ٢٩بر اساس آخرین خبرھای رسيده به اتحادیه آزاد کارگران ایران از دیروز چھارشنبه 
 ھفته تصميم کارگران در این پيشنھاد مدیریت در ميان کارگران مورد گفتگو است و احتماال پس از تعطيالت آخر

 .مورد مشخص خواھد شد

 چه ميگذرد (LAB) در شرکت سرمایه گذاری صنایع شيميائی ایران

که درحومه اصفھان و در جوار پاالیشگاه و (LAB)شرکت شيميائی سرمایه گذاری صنایع شيميائی ایران
این .  راه اندازی شد١٣٧٣ی است که درسال پتروشيمی و نيروگاه این منطقه قراردارد، توليدکننده الکيل بنزن خط

  .شرکت زیر نظربانک صنعت ومعدن کارميکند
بنا بر گزارشھای رسيده به اتحادیه آزاد کارگران ایران، بر اساس ابالغيه بانک صنعت و معدن مقررگردیده بود تا 

ن شرکتھای واسطه ای شرکتھای پيمانکاری متعدد که دراین کارخانه کارميکردند حذف گردیده وکارکنان ای
اما مدیریت جدید این کارخانه درست برعکس عمل ميکند و پروسه نقشه مند . مستقيما با کارفرما قرارداد ببندند

و حساب شده ای را آغاز کرده است که با توسل به آنھا فعاليتھای عملياتی مختلف را به تدریج به پيمانکاریھای 
از ھر ترفند و شيوه ای برای مقابله با کارگران معترض دراجرای این سياست ریز ودرشت واگذارميکند و دراین راه 

  .استفاده ميکند
 نفر کارگرقراردادی وجود دارد که سالھاست ١٧٠ نفر کارکنان رسمی، دراین کارخانه حدود ٣٠٠جدا ازبيش از 

  .تمدید ميگردد) ن ھرسالدرپایا(مستقيما با این شرکت طرف قرارداد بوده اند و قراردادشان بصورت یکساله 
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اما با سياستھای ضد کارگری مدیریت جدید، کارگران این شرکت در معرض انتقال وسپرده شدن به شرکتھای 
مدیریت برای آنکه با اعتراض یکپارچه این .قرار گرفته اند " شرکت خدمات بندری" پيمانکاری ازجمله شرکتی بنام 

، تعميرات، )عمليات توليد(تلف عرصه ھای فعاليت را که شامل پروسسکارگران مواجه نشود در فواصل زمانی مخ
مکانيک و برق، و ابزاردقيق وھمچنين یوتيليتی ومخازن ونيزامورمالی واداری است به تدریج و با فاصله زمانی، 

ری، انتقالی که برای کارگران جز ترس ازاخراج وبيکا. یکی پس از دیگری زیر پوشش شرکتھای پيمانکاری ميبرد
عدم امنيت شغلی، خاموشی و تمکين درمقابل مطامع شرکت پيمانکاری، کاھش سطح دستمزد و مزایای اندک 

  .کنونی ودغدغه بيش از پيش معيشتی وکاھش ضریب ایمنی وامنيت محيط کار نتيجه دیگری ندارد
 وبسياری محدودیتھای نخستين تاثير رھا کردن سرنوشت کارگران به این شرکتھای پيمانکاری جدا ازموارد فوق

دیگر، تحميل قراردادھای موقت چند ماھه و سفيد امضاء به آنان است که بی تردید شرایط بمراتب برده وارتری را 
  .برای کارگران این شرکت رقم خواھد زد

 پراکنده بنا بر گزارشھای رسيده به اتحایده آزاد کارگران ایران ھم اکنون نارضایتی و زمزمه ھای اعتراضات لفظی و
  .درميان کارگران و جود دارد

 (LAB)اتحادیه آزاد کارگران ایران، کارگران قراردادی و کارکنان رسمی شرکت سرمایه گذاری صنایع شيميائی ایران
را به ایستادگی در مقابل واگذاری بخشھای مختلف این کارخانه به شرکتھای پيمانکاری فرا ميخواند و از آنان 

ی که کارگران ذوب آھن با مبارزات خود موفق به حذف شرکتھای پيمانکاری شدند و در ميخواھد در شرایط
شرایطی که مبارزات کارگران پتروشيمی ھای تبریز و منطقه ویژه اقتصادی ماھشھر برای حذف شرکت ھای 

بدست پيمانکاری در حال طی کردن مراحل موفقيت خود ھستند اجازه ندھند بخشھای مختلف این کارخانه مھم 
 .شرکتھای پيمانکاری سپرده شود

  دھگالن-اخراج سازی کارگران در پروژه بزرگراه سنندج 

 دھگالن، - بنا بر گزارشھای رسيده به اتحادیه آزاد کارگران ایران، بدنبال موج اخراج سازیھا در پروژه بزرگراه سنندج 
نی بودند به دليل عدم امضای قرارداد سفيد  چھار کارگر این پروژه که دارای سابقه طوال١٣٩٠ تير ماه ٢٩دیروز 

این کارگران بصورت .  ميليون تومانی برای ادامه کار در این پروژه، از کار خود اخراج شدند٦امضا و ندادن سفته 
به بخش " شرکت توسعه راه سازی"قراردادی سالھا زیر نظر اداره راه مشغول بکار بودند اما پس از واگذاری 

 دھگالن با مشکالت عدیده ای از جمله اجبار به امضا قرارداد سفيد امضا -پروژه بزرگراه سنندج خصوصی کارگران 
 .و سپردن سفته ھای ميليونی برای ادامه کار مواجه شده اند
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 داریم  ماه حقوق معوقه ٣٣

 محمود احمدي نژاد در ابتدای امسال از برنامه ريزي  :ه است  تير آمد30در تاریخ جھان نيوز به نوشته سایت 
در ھمين زمينه، . ھجري شمسي خبر داده بود١٣٩٠ ميليون شغل در سال جديد در سال ٢.۵دولت براي تحقق 

 ٢.۵ایجاد » :محمدرضا باھنر، نماینده مجلس شورای اسالمی با انتقاد از برخی سخنان ریيس جمھور ایران گفت
 ميليارد دالر سرمایه جدید نياز دارد و ھمين نشان می دھد که دست ۴٠٠ نزدیک به ٩٠ل در سال ميليون شغ

اما شواھد نشان می دھد که نه تنھا این ميزان اشتغالزایی در کشور متناسب با چھارماھی که . نيافتنی است
ر به دليل مشکالت ازسال جدید گذشته ایجاد نشده است بلکه تعدادی قابل توجھی از کارخانه ھای کشو
 درصد سھم توليد ٢٠فراوانی که با اجرای ھدفمندکردن یارانه ھا و عدم تحقق وعده ھای دولتمردان برای پرداخت 

از نقدی کردن یارانه ھا به حالت نيمه تعطيل درآمده و بسياری از کارگران از کار اخراج شده اند و یا چندین ماه 
اما با نگاھی به مشکالتی که در حال حاضر کارگران با آن دست و پنجه .نداست که حقوق خود را دریافت نکرده ا

نرم می کنند می توان گفت تعداد زیادی از کارخانه ھا در ماه ھای اخير با مشکل کمبود نقدینگی مواجه بوده و 
رخانه طبق گزارش خبرنگار ما از کا. اخراج کارگران اولين اقدامی است که کارخانه داران صورت می گيرد

 ماه است حقوق خود را به طور کامل دریافت نکرده ٣٣ریسندگی و بافندگی کاشان که کارگران این کارخانه حدود 
 نفر که ١١٩٠ ماه است که در اعتصاب به سر برده و طبق گفته کارگران این کارخانه ۴اند و معوقه دارند و حدود 

یکی از کارگران این کارخانه که خواست نامش فاش .ر ھستنددر این کارخانه در حال کار بوده اند ھم اکنون بيکا
ما برای گرفتن حق و حقوق خود طومار تھيه کرده و این مشکل را به مسئولين : نشود در گفتگو با جھان گفت

استانی از جمله فرماندار، مدیر کل کار استان اصفھان، استاندار و امام جمعه کاشان گفته اند و نامه ھایی را ھم 
 وزیر کار و امور اجتماعی و نمایندگان مجلس نوشته و فرستاده ایم ولی ھيچ یک پاسخی به این موضوع نداده به
کارخانه ما که با : مدیر کارخانه توليدی شھد آدین در شھرستان قائن درباره اخراج کارگران این کارخانه گفت.اند

 راه اندازی شد، ھم اکنون ٨۶ ميليون تومان در سال ٣٠٠خط توليد انواع مشکالت و با سرمایه اوليه یک ميليارد و 
رئيس .به دليل کمبود سرمایه در گردش و نبود نقدینگی تعطيل شده و ما مجبور به اخراج کارگران شده ایم

به گفته .  ھزار نفر اعالم کرد١۵سازمان کار استان تھران تعداد افراد خروجی از کار این استان را در سال گذشته 
 افرادی که از کار خود به صورت قطعی اخراج شده باشند با افرادی که به اداره کار دادخواست داده اند رفيعی،

 .ھزار نفر در سال گذشته اخراج شده اند١۵تفاوت دارد ولی با این حال حدود 
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 امام کشمکشھای کارگران و مدیریت پتروشيمی بندر

می ھای منطقه ویژه اقتصادی ماھشھرکه در فروردین ماه بدنبال اعتصاب گسترده و متحدانه کارگران پتروشي
سال جاری با خواست محوری حذف شرکتھای واسطه ای پيمانکاری وعقد قرارداد مستقيم از پتروشيمی 

بندرامام آغاز واکثر پتروشيمی ھای منطقه را دربرگرفت، طبق توافقات کارگران با مدیریت پتروشيمی بندرامام 
 . منطقه، مقررگردید دریک مھلت سه ماھه به خواسته ھای کارگران پاسخ داده شودومقامات مسئول دولتی

 
بدنبال اعتصاب گسترده و متحدانه کارگران :   آمده است بنا بر گزارشھای رسيده به اتحادیه آزاد کارگران ایران

 حذف شرکتھای پتروشيمی ھای منطقه ویژه اقتصادی ماھشھرکه در فروردین ماه سال جاری با خواست محوری
واسطه ای پيمانکاری وعقد قرارداد مستقيم از پتروشيمی بندرامام آغاز واکثر پتروشيمی ھای منطقه را 

دربرگرفت، طبق توافقات کارگران با مدیریت پتروشيمی بندرامام ومقامات مسئول دولتی منطقه، مقررگردید دریک 
ر حالی که یک روز دیگر این مھلت به پایان خواھد د.مھلت سه ماھه به خواسته ھای کارگران پاسخ داده شود

رسيد ھيچ نشانی از تصميم جدی مدیریت پتروشيمی بندر امام برای عمل به وعده ھای داده شده دیده نمی 
 .شود

درچند روزپایانی ماه جاری، مدیریت این پتروشيمی و نماینده فرمانداری ماھشھر مطالبی را با نمایندگان کارگران 
اما این . خواسته اند) تا پایان شھریورماه(ذاشته و برای پيگيری مطالبات کارگران یک مھلت دوماھه دیگردرميان گ

مطالب و رایزنی ھا از سوی کارفرما و مقامات دولتی برای کارگران قانع کننده نبوده است، به ھمين دليل در ميان 
زمان با پایان یافتن مھلت سه ماھه داده شده از ھم(آنان صحبت از اعتراض و احتمال اعتصاب در روز اول مرداد 

 .وجود دارد) سوی کارگران به کارفرما
بنا بر این گزارش بدنبال زمزمه اعتراض و صحبت سر گيری مجدد اعتصاب در ميان کارگران، در نشستی که 

ارگران پيگيری خواھد شد مدیریت کارخانه با نمایندگان کارگران برگزار کرد اعالم نمود طی دو ماه آینده مطالبات ک
در این .  ساعت بصورت اضافه کاری تعلق خواھد گرفت40و تا آنموقع و در حال حاضر به حقوق کارگران ماھيانه 

نشست، نمایندگان کارگران پذیرش یا عدم پذیرش این پيشنھاد را منوط به تصميم جمعی کارگران ھمه 
 .شرکتھای پيمانکاری کردند
 تير ماه این موضوع و پيشنھاد 29 رسيده به اتحادیه آزاد کارگران ایران از دیروز چھارشنبه بر اساس آخرین خبرھای

مدیریت در ميان کارگران مورد گفتگو است و احتماال پس از تعطيالت آخر ھفته تصميم کارگران در این مورد 
 .مشخص خواھد شد
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اخبار مرتبط با آخرین روزھای اعتصاب کارگران مجتمع پتروشيمی بندر امام منتشره از سوی اتحادیه آزاد کارگران 

 ایران
کارگران پيمانکاری پتروشيمی بندر امام با تضمين تعلق برخی امتيازات کارگران رسمی به آنان و انعقاد قرارداد 

  آینده به اعتصاب خود پایان دادندمستقيم در طول سه ماه
 با مشروط کردن آغاز مذاکرات ١٣٩٠بنا بر گزارشھای رسيده به اتحادیه آزاد کارگران ایران دیروز سی فروردین ماه 

از سوی مدیریت پتروشيمی مبنی بر پایان دادن به تجمع در مقابل دفتر مرکزی شرکت از سوی کارگران و 
ً ظھر ادامه داشت نھایتا مدیریت پتروشيمی ناچار ١٣/٣٠واست مدیریت که تا ساعت مقاومت آنان در مقابل این خ

این . شد با پذیرش ادامه تجمع کارگران در مقابل دفتر مرکزی با نماینده ھای آنان بر سر ميز مذاکره بنشيند
 اداری پتروشيمی بندر ُجلسه که با حضور نماینده ماھشھر فرماندار ُ ریيس اداره کار و چندین تن از پرسنل امور

 به پایان رسيد و توافقات کتبی نماینده ھای کارگران با مدیریت پتروشيمی که ١۵/٣٠امام برگزار شد در ساعت 
ُبه امضای نماینده ھای کارگران مدیریت پتروشيمی ُ فرماندار ُنماینده ماھشھر و دیگر شرکت کنندگان در جلسه 

ُل پتروشيمی در تجمع کارگران قراءت شد و با پذیرش آن از سوی کارگران رسيده بود از سوی ظریف کار مدیر عام
متن توافقات کتبی کارگران .  روز اعتصاب متحدانه بر سر کارھای خود بازگشتند١١آنان از صبح امروز و پس از 

 :پيمانکاری پترپشيمی بندر امام با مدیریت این مجتمع به شرح زیر است
 ماه مھلت گرفت تا در طول این مدت کليه مراحل اجرای مصوبه برچيده شدن 3گران مدیریت پتروشيمی از کار -1
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اجرای این . شرکتھای پيمانکاری و طی مراحل اداری آن را در پتروشيمی بندرامام و وزارت نفت را به انجام برساند
 . مانت کردندبند را در طول سه ماه ظریفکار مدیر عامل پتروشيمی و نماینده مردم ماھشھر در مجلس ض

 37 نفر نماینده منتخب کارگران با مدیران عامل مجتمع ھای مربوطه خود وارد مذاکره شوند تا از 25قرار شد  -2
آن آیتم ھائی که در توان مجتمع پتروشيمی بندرامام ھست , آیتم مزایایی که به پرسنل رسمی داده می شود 
 .  پرداخت شودھمزمان با پرسنل رسمی به کارگران پيمانکاری نيز

مسيله پرداخت , مدیر عامل پتروشيمی متعھد شد تا زمان اجرای مصوبه برچيده شدن شرکتھای پيمانکاری  -3
مستقيم بيمه و ماليات کارگران از سوی پتروشيمی به این شرکتھا ابالغ شود و پس از پرداخت مستقيم آن 

 تا ھيچگونه تقلبی از این لحاظ توسط شرکتھای توسط پتروشيمی مبالغ آن از صورت وضعيت پيمانکار کسر شود
 .پيمانکاری انجام نگيرد

آقای ظریفکار و نماینده ماھشھر متعھد و تضمين نمودند شرکتھای پيمانکار در قبال ایام اعتصاب کارگران به -4
حقوق تمام  - ٢به ھيچيک از کارگران فشاری وارد کنند و حق اخراج ھيچ کارگری را ندارند -١: ھيچ وجه حق ندارند

در صورت . روزھای ایام اعتصاب به شکل تمام و کمال و بدون ھيچگونه کم و کسری به کارگران پرداخت شود
 .مشاھده تخلف از این توافق مدیریت پتروشيمی ملزم به برخورد با شرکت متخلف شده است
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  فروردین30-جدیدترین اخبار از اعتصاب کارگران مجتمع ھای پتروشيمی منطقه ویژه اقتصادی ماھشھر

 متن توافق کارگران پيمانکارپتروشيمی اميرکبير با کارفرمای این مجتمع
کساعت جلوی بدنبال چند روز اعتصاب متوالی کارگران این پتروشيمی وحضور سمبليک خانواده ھا در بيش از ی

درب کارخانه ،در مذاکراتی که دیروز بين نمایندگان کارگران ومدیریت انجام شد،کارگران موفق شدند به خواسته 
 . ھائی دست یابند

 :رئوس این توافقات به شرح زیر است
 اصالح حقوق ازجمله افزایش حق بدی آب وھوا -
ستفاده از مجموعه ورزشی،خدمات پروازی ھواپيما، ازجمله ا(استفاده از امکانات رفاھی ھمانند پرسنل رسمی-

 (خدمات فرھنگی وسایرموارد
 (ترانسپورت(استفاده از سرویسھای شرکت-
 استفاده یکسان از رستوران مجتمع بين تمام پرسنل -
 رفع تبعيض ھنگام ورود وخروج بين کارگران پيمانکار و رسمی-
 داخت ایام اعتصابتعھد به عدم اخراج کارگران اعتصابی ومحاسبه پر-
اعزام نمایندگان کارگران به ھزینه شرکت به تھران جھت پيگيری خواسته خود مبنی بر انجام قراردادھای  -

 جمعی ومستقيم با کارفرما
این توافقنامه بصورت مکتوب بين نمایندگان کارگران پيمانکار پتروشيمی اميرکبير با مدیرتوليد این مجتمع به امضاء 

 .ن به سرکارخود بازگشته ومطالبه اصلی خود مبنی برقراردادمستقيم را ھمچنان مفتوح نگھداشتندرسيد وکارگرا
مدیریت مجتمع صراحتا اعالم داشت در صورتيکه این خواسته در اولين مجتمع پتروشيمی در منطقه اجرا 

 .شود،پتروشيمی اميرکبير دومی خواھد بود
 پتروشيمی تندگویان
جتمع از امروز صبح در ادامه اعتصاب خود تجمع یکپارچه ای را در مقابل خيابان درب ورودی کارگران پيمانکار این م

 به اطالع خواھد رسيد”این کارخانه آغاز کردند اخبار رویدادھای این تجمع متعاقبا
 پتروشيمی بندرامام

قی نرسيدند زیرا کارفرما نمایندگان کارگران اعتصابی این پتروشيمی در مذاکره اول وقت با کارفرما به ھيچ تواف
شراط مذاکره را پایان تجمع در مقابل دفتر مرکزی شرکت و بازگشت کارگران به بخش ھا و واحدھای خود قرار 

با پيش آمدن این وضعيت کارگران با تشدید اعتراض . داده بود که کارگران نپذیرفته و مذاکره به حال تعليق درآمد
برخی . روبروی دفتر مرکزی شرکت دست به راھپيمائی زده و شعار ميدادندخود ھر یک ساعت یکبار دور ميدان 

 :از شعارھای امروز کارگران عبارت بوداز
 ”نه تھدید نه حيله، ھمت ما ھمينه ”

 ظریف کار،ظریف کار، سکوت دیگراثرندارد
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 زنده باد حق خواھی کارگران منطقه ویژه اقتصادی ماھشھر
در دھمين روز اعتصاب کارگران مجتمع پتروشيمی بندر امام، آنان یک گام مھم بسوی موفقيت و پيروزی نزدیک 

 شدند
ز اعتصاب قدرتمند کارگران پيمانکاریھای بنا بر گزارشھای رسيده به اتحادیه آزاد کارگران ایران در شب نھمين رو

مجتمع پتروشيمی بندر امام پرسنل حراست با گردش در قسمتھای مختلف این مجتمع بویژه در قسمت بسته 
بندی کارگران را تھدید به گرفتن کارتھای ساعت و اخراج کردند اما با مقاومت و پافشاری متحدانه کارگران برای 

 .جه شدندرسيدن به مطالبات شان موا
 فروردین ماه کارگران مجتمع پتروشيمی بندر امام در دھمين روز اعتصاب خود و مطابق معمول روزھای 29امروز 

 . صبح در مقابل دفتر مرکزی شرکت دست به تجمع زند5/8گذشته از ساعت 
کت در ميان کارگران بنا بر این گزارش با شروع تجمع کارگران، نماینده ماھشھر به ھمراه ظریف کار مدیر عامل شر

حاضر شدند و ابتدا تال ش کردند به ھر طریقی شده کارگران را به پایان دادن به اعتصاب ترغيب کنند اما با پاسخ 
قاطعانه کارگران و اصرار آنان بر تحقق خواستھا یشان مواجه شدند و در ادامه اعالم کردند اجر ای مصوبه برچيده 

ت و این مصوبه قطعا به اجرا در خواھد آمد، ما در طول روزھای گذشته شدن شرکتھای پيمانکاری حق شماس
پيگيریھای الزم را با وزیر نفت در اینباره انجام داده ایم و مشکلی برای اجرای این مصوبه وجود ندارد اما این مصوبه 

ين کتبی و شروع پروسه کارگران نيز متقابال خواھان تضم. برای اجرا نياز به تھيه دستورالعل دارد و زمان ميبرد
 .اجرای انعقاد قرارداد مستقيم و برچيده شدن شرکتھای پيمانکاری شدند

در ادامه این مذاکرات با خواست کارگران مبنی بر تضمين کتبی اجرای مصوبه برچيده شدن شرکتھای پيمانکاری 
 آب -کيميا:  بندر امام شاملموافقت به عمل آمد و قرار شد کارگران ھر پنج مجتمع متمرکز در شرکت پتروشيمی

 نماینده کارگر ميشود انتخاب کنند و یک 25 بس کاران و خوارزمی، ھر کدام پنج نفر را که مجموعا - فراورش-نيرو
کارگروه تشکيل بدھند تا با مدیریت پتروشيمی و مسئولين اداری آن و با حضور نماینده ماھشھر جلسه ای را 

ران برگزار کنند و تصميات حاصل این جلسه را کتبا به کارگران ابالغ کنند تا برای چگونگی پيشبرد خواست کارگ
 .چنانچه مورد قبول کارگران بود آنان به اعتصاب خود پایان دھند و در غير اینصورت به اعتصاب خود ادامه دھند

ده ھای خود را انتخاب بر اساس آخرین گزارشھای دریافتی توسط اتحادیه آزاد کارگران ایران امروز کارگران نماین
کردند و قرار است فردا اولين جلسه نماینده ھای کارگران با مدیریت پتروشيمی در حضور نماینده ماھشھر برگزار 

بر اساس توافق صورت گرفته و تاکيد کارگران، فردا در زمان برگزار ی جلسه نماینده ھای کارگران با مدیریت . شود
مع خود در مقابل دفتر مرکزی شرکت ادامه خواھند داد تا پس از پایان جلسه پتروشيمی، آنان به اعتصاب و تج

توافقات صورت گرفته کتبا به کارگران ابالغ شود تا در صورت پذیرفته شدن این توافقات از سوی کارگران، آنان به 
صاب و تجمع خود ادامه اعتصاب خود پایان دھند و چنانچه کارگران موافقت نکردند با اعالم نقطه نظرات خود به اعت

 .دھند تا جلسات دیگری برگزار شود
از آنجا که پروسه اداری شروع کامل اجرای مصوبه برچيده شدن شرکتھای پيمانکاری زمان خواھد برد بنا بر تاکيد 

کارگران و موافقت مدیریت پتروشيمی قرار شده است کارگران پيمانکاری تا زمان شروع کامل انعقاد قرارداد 
 آیتم است برخوردار 37 الی 25يم با پتروشيمی از تمامی مزایای پرسنل رسمی این شرکت که شامل مستق
پاداش توليد، : برخی از این آیتم ھا که تاکنون کارگران شرکتھای پيمانکاری از آن محروم بوده اند عبارتند از. شوند

ی، بدی آب و ھوا و برخی امتيازات پاداش نفت، پاداش بھره وری، حق جذب، حق محروميت از تسھيالت زندگ
 دیگر از قبيل دوری راه ، بعد مسافت و غيره

مدیریت پتروشيمی اعالم کرده است تحقق این امتيازات یک مسئله درون سازمانی مربوط به مجمع پتروشيمی 
 .است و خودمان راسا در این مورد اقدام خواھيم گرفت و نيازی به پروسه زمانی ندارد

ش دیگری که به اتحادیه آزاد کارگران ایران رسيده است كارگران شرکتھای پيمانكاری مجتمع بنا بر گزار
پتروشيمی اميركبير نيز كه ديروزصبح با خانواده ھای خود در مقابل درب كارخانه تجمع كرده بودند،امروز با انتخاب 

 سالھا قبل از مالكيت دولتي به بخش الزم بذكراست اين پتروشيمي در.  نماينده وارد مذاكره با كارفرما شدند6
 .خصوصي منتقل شده است

اتحادیه آزاد کارگران ایران موفقيت تا به ھمينجای کارگران پيمانکاری مجتمع ھای پتروشيمی منطقه ویژه 
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اقتصادی ماھشھر را نتيجه ایستادگی، اتحاد و ھمبستگی آنان برای رسيدن به مطالبات شان ميداند و بر حق 
 .مبستگی پرشکوه این کارگران درود می فرستدخواھی و ھ

 اعتصاب، تشکل، تجمع حق مسلم ماست
 زنده باد ھمبستگی و مبارزه متحدانه سراسری کارگران ایران

 1390 فروردین ماه 29 –اتحادیه آزاد کارگران ایران 
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  سقوط صادرات نفت ايران به ميزان چھل سال قبل

بر اساس گزارش ساالنه سازمان :  تير آمده است 31 در ندای سبز آزادیبه نوشته سایت اصالح طلب 
 ميالدی جايگاه خود را به عنوان دومين صادر کننده نفت از ٢٠١٠ايران در سال ) اوپک(کشورھای صادر کننده نفت 

  .دست داده است
امروز نشان می دھد ميزان صادرات نفت ايران به ميزان  تا 1346مقايسه آمار يک دوره چھل ساله بين سال ھای 

  . رسيده است1348 و 1347صادرات سال ھای 
  . پنجاھمين سال تاسيس اوپک بود که ايران در تاسيس آن نقش ويژه ای داشته است٢٠١٠سال 

 طبق آمار بی بی سی فارسی روز گذشته در خبری که از سوی رسانه ھای داخلی نيز بازتاب يافت نوشته بود،
اعالم شده از سوی اوپک، صادرات نفت خام ايران با روند کاھشی در سه سال گذشته ميالدي، در سال گذشته 

  . ھزار بشکه در روز رسيده است٢۴۶ ميليون و ٢ميالدی به 
 ٢٠١٠ در روز در سال   ھزار بشکه٣٠٠نيجريه که بزرگترين توليد کننده نفت در افريقا ھست با افزايش حدود 

 ھزار بشکه در روز نفت صادر و جايگاه ايران را به عنوان دومين صادر ۴۶۴ ميليون و ٢ميالدی موفق شده است 
  .کننده نفت به خود اختصاص دھد

 اکوادور، آنگوال و ونزوئال ،الجزاير، ايران، عراق، کويت، ليبي، نيجريه، قطر، عربستان سعودي، امارات متحده عربي
  .مان ھستندکشورھای عضو اين ساز

گويد که  گزارش ساالنه اوپک در عين حال در کنار گزارش سقوط ايران از جايگاه دوم صادرکنندگان نفت، مي
  . کشور عضو اوپک داشته است١٢ درصد افزايش بيشترين رشد را در ميان ١٨ظرفيت پااليشگاھی اين کشور با 

را دليل " افزايش مصرف داخلی"از کارشناسان خبر افزايش ظرفيت پااليشگاھی ايران باعث شد تا بسياری 
کاھش صادرات ايران و سقوط کشورمان به رتبه سوم اوپک قلمداد کنند در حالی که گزارش ھای ديگر و 

ھشدارھای پيشين فعاالن حوزه نفت درباره مشکالت ايران در بخش باالدستی نفت، قضاوت متفاوتی را دراين 
  .باره موجب می شود

 بی سی به اين واقعيت اشاره شده که ايران در سال ھای اخير به دليل تحريم ھای بين المللی با در گزارش بی
ھای بين المللی  مشکل تامين سرمايه برای توسعه صنعت نفت رو به رو بوده است به ويژه به دليل اينکه شرکت

  .نفتی حاضر نيستند با ايران ھمکاری کنند
 ۵٠٠ کشور براى توسعه صنعت نفت و گاز خود در پانزده سال آينده به حدود گويد که اين وزارت نفت ايران مي

ميليارد دالر سرمايه گذارى نياز دارد و تحليلگران بازار انرژى مى گويند که اين کشور نمى تواند با اتکا به منابع 
منابع مالی الزم را برای داخلى، پول مورد نياز توسعه ميادين نفت و گاز را تامين کند و حتی اگر ايران بتواند 

توسعه صنعت نفت و گاز تامين کند باز مشکل تامين فن آوری وجود دارد و اين کشور ناچار است برای تامين 
  .تجھيزات مورد نياز، ھزينه ھای بيشتری بپردازد

يل شود دل گفتنی است بانک مرکزی آمار مربوط به رشد اقتصادی سه سال اخير را منتشر نکرد که گفته مي
بر اساس پيشبينی صندوق بين المللی . اصلی اعالم نشدن اين آمار افت شديد رشد اقتصادی ايران بوده است

و معلوم نيست در اقتصادی که رشد آن صفر . خواھد رسيد" صفر"پول ميزان رشد اقتصادی ايران در سال آينده به 
  ! افزايش توليد است می تواند صورت پذيرددرصد است چگونه افزايش نياز داخلی به انرژی که قاعدتا مترادف

عمدتا توسط (اما از سوی ديگر نگاھی به ھشدارھای پيشين کارشناسان درباره خرابکاری ھای صورت گرفته 
و ناتوانی ھای دولت در جذب سرمايه ھای الزم برای حفظ ظرفيت توليد نفت، ) شرکت ھای وابسته به سپاه

  .ران استحاکی از وضعيت خراب صنعت نفت اي
بايد توجه داشت که چاھھای نفت برای حفظ ظرفيت توليد خود نياز به تعمير دھانه و نگھداری ھای ويژه ای 

درحالی که اگر اين صيانت ھا به موقع . ھستند تا با تزريق به موقع گاز بتوان نفت را از دل زمين بيرون کشيد
  . توجيه اقتصادی خود را از دست می دھدصورت نگيرد حتی در صورت وجود نفت در چاه استخراج آن

ھادی نژاد حسينيان پيش از اين ھشدار داده بود که با وضعيت فعلی خدا کند از جرگه کشورھای صادرکننده نفت 
  .خارج نشويم

ھای نفت  ھای غيرصيانتی از حوزه ھمچنين سخنگوی کميسيون انرژی مجلس يک سال پيش نسبت به برداشت
ھايی غيرصيانتی طی چند سال اخير باعث کاھش  در حال حاضر متاسفانه برداشت: گفته بودخيز ھشدار داده و 

  .دھد عمر مخازن نفتی شده و اين خود را در کاھش توليد نفت نشان مي
رئيس کميسيون انرژی مجلس در فروردين ماه گذشته ضمن تاييد ناتوانی دولت در " حميدرضا کاتوزيان"ھمچنين 

ای توليد نفت ايران برای مسئوالن يک ھشدار جدی است و با   ھزار بشکه72کاھش توليد : وداين ماجرا گفته ب
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گذاری برای توليد صيانتي، در مدت  ھا و غفلت از سرمايه ھای کنونی در حوزه نفت، سوء مديريت ادامه سياست
  .شويم ھفت سال به وارد کننده نفت تبديل مي

ای برای توسعه ذخاير نفت و گاز  ھم مانند سال گذشته ھيچ بودجهوی ھمچنين اذعان داشت که اگر امسال 
اختصاص پيدا نکند، با کاھش شديد توليد مواجه خواھيم شد که ممکن است اين کاھش به طور ميانگين تا 

گذاری در صنعت نفت غفلت شود، ايران در مدت ھفت  ھزار بشکه در روز ھم برسد و اگر ھمچنان از سرمايه100
  .، وارد کننده نفت خواھد شدسال آينده

گفتنی است توليد نفت ھم اکنون با آنچه در برنامه چھارم توسعه مصوب شده بود يک ميليون بشکه فاصله دارد 
  .گردد گذاری برای توليد صيانتی نفت باز مي و تنھا دليل اين شکاف عميق به غفلت از سرمايه

رات گاز ايران با وجود اين که دومين کشور دارنده ذخاير گازی جھان تراز واردات و صاد: کاتوزيان ھمچنين يادآور شد
  .کند است، منفی است و گاز وارد مي

 درصد کل ذخاير گازی جھان را در اختيار دارد، اما تراز گازی ما منفی است و بيشتر از اين که گاز صادر 8ايران 
گذاری در حوزه نفت تبديل به وارد کننده  مايهکنيم پس دور از ذھن نيست که در صورت عدم سر کنيم، وارد مي
  .نفت نيز بشويم

اين نماينده مجلس اگرچه در اظھارات خود ضمن مسوول دانستن دولت احتمال استيضاح و سوال از دولتيھا در 
 اين باره را طرح کرده بود اما واقعيت آن است که در کنار ناتوانی ھای دولت احمدی نژاد در صيانت از تاسيسات
نفتی ايران، تحريم ھای بين المللی ناشی از سياست خارجی جمھوری اسالمی و نيز خرابکاری ھای قرارگاه 

خاتم سپاه در اين تاسيسات که با چراغ سبز رھبری سر از اکتشاف و استخراج نفت درآورد نيز سھم به سزايی 
 .در افت توليد ايران دارد

  
  

جنبش کارگری ومروری 
ات کارگران براعتصابات واعتراض
 !درایران

 - ١٣90ماه سال مرداد روزشمار 
٢٠١1 

 

  12بيانيه شماره 
  

  ! روز 45با گذشت 
  

  .دستگير شدگان تبریز ھنوز بالتکليف ھستند
  

با توجه به اینکه شاھرخ زمانی، محمد جراحی، بيوک سيدلر ، نيما پور یعقوب و ساسان واھبی وش پس از 
 به بند عمومی انتقال یافتند 23/4/1390 روز در انفرادی بودند و در تاریخ 36ه  روز از زندانی شدن انھا ک45گذشت 

و اکنون دچار ضعف .  روز در اعتصاب غذا به اعتراض عدم تفھيم اتھام خود بوده است 32و ھمچنين شاھرخ که . 
ھرچند در حال . شدید می باشد و ھمين طور طی مدت بازداشت ھر پنج نفر زیر شدید ترین آزار و شکنجه بودند 

حاضر در بند عمومی ھستند و مالقات دارند و می توانند تلفن بزنند اما ھنوز به انھا تفھيم اتھام نشده و ھمچنان 
و خانواده انھا از طرف قوه قضائيه و وزارت اطالعات به شدت تھدید می شوند که با . در بالتکليفی زندانی ھستند

 نکنيد و ھيچ گونه خبری از عزیزان خود به کسی ندھيد خانواده ھمه این خبر گزاری ھا تماس نگيرند ، مصاحبه
زندانيان تھدید شده اند که اگر خبری در رابطه با این پنج نفر پخش کنند یا حتی به نزدیکان خود بگویند ضمن 

آميز ما از تمامی برای شکست چنين جو تھدید . انتقال زندانيان به انفرادی، خانواده ھا را نيز دستگير خواھند کرد
افرادی که به نوعی از اخبار با خبر می شوند می خواھيم با رعایت موارد امنيتی به گستردگی و ھر چه سریعتر 

با تشکيل یک کميته کوچک در داخل دوستان می توانند از قطع ارتباط جلو گيری . اقدام به اطالع رسانی کنند
  .زیع نمایندکرده و اخبار الزم را از طریق کميته فوق تو

ما برای نجات جان زندانيان کارگری و سياسی و آزادی فوری و بی قيد و شرط آنھا از تمامی مردم آزادیخواه ، 
می خواھيم از ھر طریق ممکن جمھوری اسالمی را تحت فشار قرار ... کارگران ، دانشجویان ، معلمان و زنان و

 ، تجمع در مقابل نھاد ھای بين المللی و سفارت خانه ھا ی ایران با برنامه ریزی برای برگزاری راه پيمایی. بدھند 
، بر گزاری آکسيونھا در شھر ھای مختلف جھان ، در خواست از تشکلھا و نھاد ھا،احزاب و سازمانھای کشور 
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ھای مختلف ، نوشتن تقاضا و نامه ھای اعتراضی ، تشکيل کميته ھای حمایتی در داخل ، اطالع رسانی 
 داخل ، بر گزاری گردشھا و مھمانی ھای کوچک در داخل و تشکيل گروھھای کوچک ارتباطی و گسترده در

  . فعاليت خود را ھرچه بيشتر گسترش بدھند ... عملی در داخل و
از جمله فعالين می توانند اکنون که نامه ھای اعتراضی و تقاضانامه ھای کمک زیردر جریان ھستند ضمن امضا 

سترده ميان کارگران ، دانشجویان ، معلمان و زنان و جوانان و فعالين ھر چه گسترده تر توزیع کردن آنھا را بطور گ
  .الزم به توضيح است که نامه ھای فوق را می توانيد از طریق لينک ارایه شده در ھر بند بدست اورید. نمایند

  :نامه ھای اعتراضی و تقاضا ھا عبارتند از 
  

 لتی و بين المللینامه اعتراضی به نھاد ھای دو -1
  

H50html.19_page-blog/p/com.blogspot.chzamani://http 
  

 احمد شھيد، گزارشگر ویژه وضعيت حقوق بشر در ایرانتقاضای کمک و حمایت از  -2
 

H51html.petition/worker/com.petitiononline.www://http 
 

الزم به توضيح است که ما از تمامی دوستان و (نامه در خواست حمایت از سندیکاھای کارگری ترکيه  -3
رفقا و نھاد ھا در کشور ھای مختلف  می خواھيم این نامه رابه زبان کشوری که در آن مستقر ھستند  

 .)کرده با تغيير نام گيرنده برای سندیکا ھا و نھاد ھای کارگری و مردمی ان کشور ارسال نمایندترجمه 
  

H52html.8470_page-blog/p/com.blogspot.chzamani://http  
 

  شاھرخ زمانی فراخوان کلی برای جمع آوری امضا در جھت حمایت از -4
 

H53html.3531_page-blog/p/com.blogspot.chzamani://http  
  
  

  :پيش بسوی اعتراضات گسترده و متحدانه با شعار 
  

  .کارگر زندانی ، زندانی سياسی آزاد باید گردد
  

  کميته حمایت از شاھرخ زمانی
  
1/5/1390  
  
54Hwww.chzamani.blogspot.com  
55Hfreeshahrookh@gmail.com  

 
  

 سكته كارگران نساجی خامنه

 معوقه دارند؛ یكی از  ماه است كه حقوق۴٧ سال سابقه كار، اكنون ٢٠كارگران كارخانه نساجی خامنه با 
نزدیك به یك سال است كه پول بيمه در دفترچه ھای ما : كارگران این كارخانه، وضعيت را چنين شرح داده است

كار به جایی رسيده كه برخی از كارگران سكته كرده اند و خانواده ھایشان نيز از ھم پاشيده . واریز نمی شود
 شده است

  از حق بازنشستگیمحروميت كارگران كارخانه سيمان

 كارگر رسمی، ٣۵٠این كارخانه بيش از . كارگران كارخانه سيمان كرمان با مشكل بازنشستگی مواجه ھستند
از آنجایی كه شغل این كار كارگران از كارھای سخت و زیان آور .  كارگر پيمانكار دارد٢٠٠ كارگر قراردادی و ١۴٠

بقه كار، از حق بازنشستگی بھره مند شوند اما در حال حاضر  سال سا٢٠محسوب می شود آنھا بایستی بعد از 
 .دو سال است كه آنھا محروم ھستند و سازمان بيمه از دادن حق كاری آنھا سرباز می زند

 كارگران كارخانه سيمان با حقوق اندك
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 عليرغم اضافه كاری كارگر كارخانه سيمان در كرمان به دليل كار با پيمانكار و واسطه، درآمد ناچيزی دارند و ٢٠٠
حتی به این كارگران به این بھانه كه قراردادشان تمدید می شود، پایه . حقوق بسيار پایينی دریافت می كنند

 ٢٠ تا ١٠سنواتی تعلق نمی گيرد و از این بابت، حقوق اندكی به آنھا داده می شود در حالی كه برخی از آنھا 
 .سال سابقه كاری دارند

آستانه ورشكستگیپارس الكتریك در   

این . شركت پارس الكتریك، توليدكننده لوازم خانگی و الكترونيكی در آستانه ورشكستگی قرار گرفته است
یكی از كارگران علت .  كارمند دارد٢۴٠ كارگر بود در حال حاضر تنھا ۵٠٠ ھزار و ٣شركت كه روزی دارای 

در صدا و سيما :  توليدداخلی دانسته و می گویدورشكستگی را حمایت دولت از تشویق واردات خارجی به جای
 !ھم تبليغ كاالھای چينی و ژاپنی انجام می گيرد اما اسمی از كاالھای توليد داخل برده نمی شود

 ماھه درپرداخت حقوق کارگران وکارمندان شرکت فراساز4تاخير

دم پرداخت حق بيمه كارگران، به دليل ع: به نوشته خبرگزاری دولتی فارس در تاریخ اول مرداد آمده است 
سازمان تامين اجتماعي كليه خدمات خود از جمله تمديد دفترچه درماني كارگران و دريافت ليست و ارائه امتيازات 

 .اي را متوقف و منوط به پرداخت بدھي شركت نموده است بيمه

  
اخت مطالبات از سوي وزارت نيرو فراسازشرکت فعال در صنعت برق در نامه اي به وزير نيرو اعالم كرد، عدم پرد

  : سال سابقه دارد در شرايط فاجعه باري قرار داده بطوريكه 30اين شركت را كه 
  
  . ماه پرداخت نشده است4حقوق و دستمزد كارگران و كارمندان براي -

  
  .اند  از كار بركنار شده89 درصد از كارگران و كارمندان ماھر شركت در طول سال 50-

  
عدم پرداخت حق بيمه كارگران، سازمان تامين اجتماعي كليه خدمات خود از جمله تمديد دفترچه  به دليل -

  .اي را متوقف و منوط به پرداخت بدھي شركت نموده است درماني كارگران و دريافت ليست و ارائه امتيازات بيمه
  

اي صنعت برق قرار گرفته و اين به گزارش فارس بتاریخ اول تير در اين نامه كه رونوشت آن در اختيار سنديك
استحضار داريد كه شركت فراساز با : سنديكا آنرا در اختيار خبرگزاري فارس و رسانه ھا قرار داده آمده است

 سال در صنعت و توام با خوشنامي و آبرومندي، اكنون به دليل عدم پرداخت مطالبات از سوي 30سابقه 
ر يكصد ميليارد لایر و طوالني شدن غيرعادي اين امر موجب گرديده كه موسسات وابسته به وزارت نيرو كه بالغ ب

  :باري براي شركت فراساز پيش آيد، از جمله شرايط فاجعه
  . ماه پرداخت نشده و به تاخير افتاده4 حقوق و دستمزد كارگران و كارمندان براي -1
له صدور ضمانتنامه، گشايش اعتبارات  به دليل عدم پرداخت اقساط بدھي بانكي، كليه خدمات بانكي از جم-2

 6ضمن اينكه عالوه بر جريمه . مواد اوليه، تحويل اسناد موارد اوليه وارداتي متوقف و به حالت تعليق درآمده است
  . درصد اخطارھاي الزم جھت صدور اجرائيه و ضبط و ثايق نيز صادر شده است24درصد مازاد با بھره 

ھا و با اميدواري و اطمينان از سوي مسووالن براينكه مطالبات   و انجام پروژه ه به جھت ضرورت توليد كارخان-3
 ميليارد لایر خريد نسيه از 20ھا مبلغي حدود  پرداخت خواھد شد و عدم پرداخت تسھيالت بيشتر از سوي بانك

ه تمديد  درصد در ما4 يكبار با بھره 89در سال . اشخاص و موسسات به عمل آمده و چك تسليم شده است
ھا برگشت و تعدادي از طلبكاران وارد مرحله  گرديده كه متاسفانه امكان پرداخت فراھم نشده و بسياري از چك

  .اند شكايت قضائي و دريافت حكم جلب مديران و توقيف اموال شركت فراساز شده
 20كھا توليد به سطح  به دليل نداشتن نقدينگي براي خريد مواد و عدم تحويل اسناد حمل كاال از سوي بان-4

 درصد از كارگران و كارمندان ماھر، 50درصد ظرفيت كاھش پيدا كرده و با اين توضيح كه به دليل مشكالت شديد 
  .اند  از كار بركنار شده89ھاي شركت بودند در طول سال  خوش اخالق و مستحق شركت نيز كه در حكم سرمايه

ازمان تامين اجتماعي كليه خدمات خود از جمله تمديد دفترچه  به دليل عدم پرداخت حق بيمه كارگران، س-5
  .اي را متوقف و منوط به پرداخت بدھي شركت نموده است درماني كارگران و دريافت ليست و ارائه امتيازات بيمه

 و انباشته ھاي شديد ھا و بھره و جرائم سنگين بانكي، زيان آور بودن توليدات و پروژه  به دليل توليد ناچيز و زيان-6
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  .موجب شده است كه در تداوم اين امر بزودي مشمول قانون ورشكستگي و توقف كامل شويم
  
  

  13بيانيه شماره 

  گسترده تر باد مبارزه متحدانه در جھت

  آزادی کارگران و زندانيان سياسی

ه و ناگھانی بوده است اما زمان دادگاه انقدر کوتا.  شاھرخ زمانی به دادگاه برده شده است1/5/1390امروز شنبه 
وقتی به دادگاه رسيده اند که .که خانواده او نتوانستند خود را به دادگاه رسانده با او مالقاتی داشته باشند 

ناگھانی جلسه دادگاه و کوتاه بودن زمان ان می تواند احتمال ی شاھرخ را به زندان منتقل کرده بودند بر گزار 
در ھمين حال می تواند دليل نتيجه مبارزات فعالين کارگری و سياسی . د تجدید حکم باز داشت موقت او باش

در حال حاضر .ھمچنين نھاد ھا و تشکل ھا باشد که باعث دستپاچگی دستگاه قضایی و ظابتين آن شده است 
" لویحافقط منشی دادگاه ت. کسی از کم وکيف دادگاه ، نتيجه و دالیل کوتاھی آن و حتی اتھامات وارده خبر ندارد 

  .گفته است پرونده او تکميل شده است

 نشان دھنده تاثيرات مثبت فعاليت تمامی تشکل ھا و ،اگر جلسه امروز دادگاه جلسه رسيدگی به اتھامات باشد
 روز گذشته انجام گرفته و 40نھاد ھای کارگری و مردمی است که از طریق فعاليت گسترده دوستان و رفقا طی 

  .ستر خوبی برای اعتراضات در روز ھای آتی را بنيان گذاشته استحداقل پایه و اساس وب

در نتيجه ما از تمامی مردم آزادیخواه ، کارگران ، فعالين ، تشکلھا و نھاد ھای کارگری داخلی و جھانی ضمن قدر 
امه و دانی می خواھيم ھمچنان با صالبت فعاليت خود را در جھت آزادی بی قيد و شرط و فوری این زندانيان اد

  تا در آینده نزدیک شاھد آزادی این عزیزان و تمامی زندانيان سياسی و کارگری باشيم.گسترش بدھند

  :پيش بسوی اعتراضات گسترده و متحدانه با شعار 

  .کارگر زندانی ، زندانی سياسی آزاد باید گردد

  کميته حمایت از شاھرخ زمانی

1/5/1390  

56Hcom.blogspot.chzamani.www  

57Hfreeshahrookh@gmail.com 
 
 

  !کانون عالی انجمن ھای صنفی کارگران پاسخ دھد
 

 حسين اکبری
 

چندی پيش از سوی کانون عالی :  آمده است 90 مرداد 1بر پایه خبر انعکاس یافته در سایت اخبار روز در تاریخ 
انجمن ھای صنفی کارگران به امضای مدیر کل آن کانون آقای غالمرضا عباسی دریافت کردم که متن آن را در زیر 

  :می آورم
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  با سالم
احتراما به استحضار می رساند با توجه به اھميت موضوع اصالحيه قانون کار که در دستور کار دولت محترم جھت 

ه مجلس شورای اسالمی قرار دارد کانون عالی انجمن ھای صنفی کارگران ایران به عنوان نماینده بخشی ارائه ب
از جامعه بزرگ کارگران و یکی ازشرکای اجتماعی سه جانبه گرایی، تصميم به اخذ نظرات کارشناسان و اساتيد 

ت اصالحيه مفاد مختلف قانون کار فن درخصوص اصالح قانون کار را داشته لذا مستدعی است نظرات و پيشنھادا
  .....و.  به دفتر این کانون ارسال نمایيد ۴/۵/٩٠را حداکثر تا تاریخ 

 
با مراجعه به روزنامه ھا و مطبوعات . بود) که علی االاصول باید اصالحيه دولتی باشد(نامه ارسالی فاقد پيوست 

باتصور اینکه ممکن است رونوشتی از آن را بتوانم از نير نتوانستم نشانی از الیحه ی مربوطه پيدا کنم ناچار و 
کانون تھيه کنم با دفتر کانون تماس تلفنی گرفتم و در خواست رونوشتی از آن را کردم و متاسفانه جوابی در 

یافت نکردم و الجرم با یکی از دوستان نزدیک به کانون تماس گرفتم تا از چند وچون اصالحيه مذکور باخبر شوم 
  .ًفتم که اصالحيه اساسا انتشار بيرونی نيافته و گویا خود اعضای کانون ھم از آن اطالع چندانی ندارند که دریا

به حکم احترام و منطق باید درخواست کانون را اجابت می کردم اما موضوع از این قرار است که وقتی روشن 
يم به اخذ نظرات کارشناسان و اساتيد چيست، تصم» موضوع اصالحيه قانون کار که در دستور کار دولت «نيست 

فن درخصوص اصالح قانون کار چه معنایی دارد ؟ وقتی نيت و قصد دولت از اصالح قانون کار آشکار نشده است و 
معلوم نيست چه موادی از قانون با چه انگيزه ای اصالح یا حذف ویا ترميم ميشود چگونه می توان به نقد نظرات 

صالحيه نشست؟ واقعيت آن است که قانون کار کنونی دارای اشکاالت فراوانی در دفاع از دولت در آن الیحه یا ا
منافع کارگران در روابط کار است و از سوی دیگر به حکم سابقه ی این دولت و دولت ھای پيشين نيز روشن 

ته است بلکه در است که نه تنھا اراده ای در راستای برطرف کردن آن اشکاالت و ضعف ھای قانونی وجود نداش
مصداق آشکار آن تصمصم . مواردی از آن ضعف ھا برای ناکارآمدی بيشتر در اجرای قانون استفاده شده است 

 کارگر از برخی مواد این قانون و ١٠ قانون کار در معافيت کارگاه ھای دارنده تا ١٩١دولت نھم در بکار گيری ماده 
ت کرد که این اصالحيه در ادامه ھمان سياست ھاست و با توجه به در نتيجه می توان برداش. تمدید آن تا کنون

. دالیل و قرائن منطقی ھم به نظر می آید که اصالح این قانون محدودیت ھای بيشتری برای کارگران ایجاد کند
ت مھم ترین این دالیل عدم انتشار بيرونی اصالحيه برای آگاھی افکار عمومی کارگران و مزد و حقوق بگيران تح

با توجه به اینکه روشن نيست که در باره چه چيز باید نظر داد و اینکه آیا نظرات . پوشش مقررات وزارت کار است
پيرامون ضعف ھا وناکارمدی ھای قانون فعلی تا چه اندازه مورد توجه دولتی قرار می گيرد که تا ھمين حاال ھم 

 عنوان بخشی از ملت عمل نکرده است آیا منشاء اثری به قانون کار و قانون اساسی در باره حقوق کارگران به
خواھد بود یا نه؟ اما روی سخن من در اینجا نه دولت که کانون عالی است و درست تر آن دیدم که با کانون به 

عنوان یک نھادی که خود را نماینده بخشی از جامعه بزرگ کارگران می داند به گفتگو بنشينم و انتظار دارم کانون 
ین نکات به عنوان نظری کارشناسانه، به درستی و فارغ از ھرگونه پيشداوری توجه کند این گفتگو را با چند به ا

  :پرسش اساسی آغاز می کنم اميد آنکه فضای مناسبی برای پيشبر آن به وجود آید و اما پرسش ھا
 
آن که با حضور پررنگ نمایندگان تا چندی دیگر کانون یکساله می شود و با توجه به چگونگی شکل گيری       -١

وزارت کار ھمراه بود این کانون از نظر مسوولين باید دارای اعتبارنامه و برخوردار ازتمامی حقوق قانونی یک نھاد 
رسمی باشد و نه تنھا دولت موجودیت آن را به رسميت بشناسد بلکه مطابق ھمه قوانين داخلی و ھمه 

 از طرف ھای ذی نفع در روابط سه جانبه پاسخگو این کانون بوده و او را در مصوبات بين المللی، به عنوان یکی
به عنوان «حال چگونه است که این نھاد . اخذ تصميمات در روابط کارگری در باره ھمه ی حقوق کار مشارکت دھد

عنی باخبر از کمترین حق ی» نماینده بخشی از جامعه بزرگ کارگران و یکی ازشرکای اجتماعی سه جانبه گرایی
  بودن و اطالع رسانی درست و به موقع از موضوعی تا این پایه مھم محروم است؟

در روابط بين سازمان ھای کارگری از خرد تا کالن مناسباتی وجود دارد که علی االصول باید در اساسنامه       -٢
کانون از دل آن ھا برآمده چکونه اینکه کانون عالی با انجمن ھای کارگری که این . این سازمان ھا رسميت یابد

روابطی را برقرار می کند، موضوعی است که ازقضا در این گونه موارد به عنوان یک راھکار اساسی باید مورد 
کانون باید انجمن ھای صنفی را در جریان اصالحيه قرار دھد و از آن ھا بخواھد تا با در دست . توجه قرار گيرد

د ھم آیی ھا و سمينار ھایی که این کانون برپا ميکند به ارائه نظرات خود که داشتن نظرات در جلسات و گر
قاعدتا نظرات کارگران زیر مجموعه آنان نيز است و درباره اشکاالتی است که با آن برخورد مستقيم داشته اند و 

ن دراصالح قانون کار به در زندگی شان تاثير گذاشته است، بپردازند و از دل آن مواردی را به عنوان خواست کارگرا
کانون عالی که متاسفانه نتوانسته است رونوشت اصالحيه مورد نظر دولت . دولت و ھمه ذی نفع ھا ارائه دھند

را برای کارشناسان و اساتيد فن ارسال کند، چه راه ھایی را برای آگاھی کارگران تحت پوشش خود ومشارکت 
ت و اگر با ادامه این روند در اصالح قانون کار توسط مجلس، موادی دادن آن ھا در این باره پشت سر گذاشته اس

به زیان کارگران تصویب شد کانون چه جوابی برای کارگران دارد و چگونه انتظار دارد که کارگران در دفاع از حقوق 
  از دست رفته قانونی خود پشتيبان کانون باشند؟

ومی و فوق العاده برای بررسی موضوعات و مشکالت پيش رو کانون حق دارد تا به برگزاری جلسات عم      -٣
اقدام کند و در آن جلسات عالوه بر حضور اعضا در سطوح مختلف از کارشناسان و اھل فن دعوت به عمل آورد و 

به این وسيله ضمن اطالع رسانی گزارش رویدادھای مھم از خرد جمعی گرد آمده در اجالس با رعایت حقوق 
 شود در آستانه یک سالگی کانون و با توجه به رویدادھای اخير مانند اجالس بين المللی سازمان اعضا بھره مند

 در پایان ٩٠جھانی کار و حضور کانون در آن اجالس و مھمتر از آن در باره تعيين حداقل دستمزد کارگران برای سال 
 تعيين حداقل دستمزدھا چه اقدامی  و نقش کانون در مصوبات آن و نقاط ضعف در روابط سه جانبه در٨٩سال 

کرده است ؟ ميزان تاثير گذاری کانون در این عرصه ھا نشان می دھد که دولت تا چه اندازه پذیرای پيشنھادات 
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آیا کانون در باره این موارد به انجمن ھای صنفی و از طریق آن ھا به . ونظرات کانون در روابط سه جانبه است 
  ود و شرکای اجتماعی اش را داده است؟کارگران گزارش عملکرد خ

گردش کار اطالع رسانی در کانون باید به گونه ای باشد که ھر موضوعی در باره روابط کار در کمترین زمان       -۴
قانون » اصالح«ممکن به آگاھی کارگران برسد و چنانچه موضوع با اھميتی مانند آنچه در دستود کار دولت برای 

ع کارگران نرسيده و جامعه کارگری در باره آن برای نقد و بررسی نيازمند زمان کافی است که در کار است به اطال
اختيار ندارد کانون موظف است تا با چانه زنی و مذاکره با دولت ھم از سياست پيشبرد این مھم توسط دولت 

م با دریافت امتياز مناسب اطالع یابدو دولت را موظف به انتشار عمومی آن قبل از ارسال به مجلس کند وھ
زمانی برای اعالم نظرات کانون از راه دریافت نظرات زیر مجموعه خود و کارشناسان مورد وثوق، طرح زمانبندی 

                                            آیا کانون چنين کرده است ؟. خود را پيرامون این موضوع به دولت بقبوالند 
 ھایی که کانون می تواند از طریق آن از مشکالت کارگران آگاھی یابد و در حوزه ی تغيير قوانين یکی ار راه      -۵

و از جمله تغيير ویا اصالح قانون کار از آن سود جوید شرکت و حضور در جلسات حل اختالف و دادگاه ھایی است 
 ھا و ھيات ھای حل اختالف از نمایندگان متاسفانه ھنوز در دادگاه. که کارگران در آن ھا به دفاع از خود می روند

این درحاليست که در اینگونه دعاوی بيشترین مواردی که . کانون و انجمن ھای صنفی کارگری خبری نيست 
دنبال ميشود به نقض حقوق کار می انجامد و این امکان وجود دارد که درصد قابل توجھی از این گونه موارد یا به 

تجميع و گردآوری موارد نقض حقوق . ی اطالعی نمایندگان از مواد قانونی صورت گيرد خاطر ضعف قانونی و یا ب
کار در شرایطی که نمایندگان کارگری در ھيات ھای حل اختالف حضور فعال دارند و در انجمن ھا و کانون آن را 

ی بازخوانی قانون و بازتاب می دھند می تواند مورد بررسی و نقد قرار گيرد و به روشی متداول و مستمر برا
چرا نمایندگان کانون و انجمن ھای صنفی به رغم اعتبار قانونی و حقوقی . یافتن نقایص و ضعف ھای آن بيانجامد

ھنوز ھم در این عرصه حضور ندارند و به چه دليل این مھم از سوی ھر کس و نھادی و به ھرانگيزه ای رعایت 
  ت ؟نشده است و کانون در این باره چه کرده اس

این بخشی از پرسش ھایی است که پرداختن به آنھا می تواند کانون را در آستانه یک سالگی اش از انفعال 
برھاند و یادآور شود که صرف ایجاد کانون برای نمایندگی کارگران کافی نيست و چنانچه در راستای دفاع ازمنافع 

ھای اسالمی کار نخواھد داشت بلکه به اعتبار نھاد کارگران کوتاھی شود نه تنھا سرنوشتی بھتر از کانون شورا
.ھای صنفی و فعاالن کارگری که صادقانه در ایجاد کانون نقش مثبت داشته اند لطمه خواھد زد  

 
 کارگران ایرانيت شھر ری

کارگران ایرانيت شھر ری به دليل عدم وجود مواد اوليه و وضعيت نابسامان ان شرکت که در معرض تعطيلی قرار 
در مقابل فرمانداری شھری تجمع اعتراضی داشتند. رفته استگ .  

:  با در دست داشتن٢٩/٤/٩٠ صبح روز چھارشنبه ٩ نفر بودند از ساعت ٣٠٠این تجمع کنندگان که نزدیک به 
راه اندازی کارخانه با مواد اوليه الياف سيمان خواست (و)ماخواھان ادامه توليد کارخانه ھستيم(، )شعارھایی 

در دیدار فرماندار با نمایندگان وی قول رسيگی . این تجمع تاپایان وقت اداری ادامه داشت).  ما کارگران استفوری
 فوری به این مطالبه کارگران شد

 اعتراض دیگر باره کارگران نساجی مازندران برای دریافت حقوق ھا ی معوقه 

 ١٧کارگران این شرکت که . عتراض خيابانی زدندکارگران نساجی مازندران قایم شھر برای چندمين بار دست به ا
. و جھت مطالبات خود به راھپيمایی پرداختند.برای چندمين با به خيابان ریختند. .ماه حقوق ومزایا طلبکار ھستند

انھا در این اعتراض جمعی خواھان پرداخت تمامی حقوق عقب افتاده خود شدند و خواھان مواد اوليه برای کا و 
 اندازی کارخانه شدند که با محاصره پليس و مسولين شھر با قول حل مشکل سعی کردند کارگران را خواھان راه

  .به کارخانه باز گردانند
.  تا اخر وقت کاری شان در اعتراض به سر بردندکارگران   

 کميته پيگيری ایجاد تشکل ھای کارگری
 

 سايپا ديزل در مقابل باختگان تجمع كارگران صنايع مخابرات راه دور شيراز و مال
  مجلس

جمعى از كارگران صنايع مخابرات راه دور شيراز در :  مرداد آمده است 2 در تاریخ ايسنابه گزارش خبرگزاری دولتی 
  . ماھه در دريافت حقوق مقابل درب مجلس شوراى اسالمى تجمع كردند20اعتراض به تعويق 

  :وى عبارات زير بودكنندگان در دست داشتند حا پالكاردھايى كه تجمع
 ماه حقوق نگرفتن مساوى است با 20يكماه حقوق نداشتن سخت است، دوماه حقوق نداشتن فاجعه است ، -

  ؟؟؟
  ITI يا تعطيلى ITI مصوبات دور سوم سفر رياست محترم جمھور چه شد؟، كمك به-
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  ايم چگونه به قول مسووالن اعتماد كنيم؟ ماه حقوق نگرفته 20-
باختگان در بحث سايپا ديزل مقابل درب مجلس تجمع كردند، در پالكاردھايى كه اين  دادى مالھمچنين تع

كنندگان در دست داشتند از نمايندگان مردم در خانه ملت خواھان استيفاى حقوق خود از شركت سايپا  تجمع
  .ديزل به طول عملى شده بودند

 
 گزارش تکميلی 

 تھران  کارگر شيرازی در ٣۵٠ اعتراضی تجمع
  

 ماه حقوق در 24امروز در اعتراض به عدم دریافت  شيراز، صبح (ITI) کارگر صنایع مخابراتی راه دورسيصدوپنچاه
خبرگزاری حکومتی مھر، روز یکشنبه سيصد و پنچاه تن از  به گزارش .مقابل مجلس رژیم در تھران تجمع کردند

ابل مجلس رژیم سعی کردند اعتراض خود را نسبت به مخابراتی راه دور شيراز با حضور در مق کارگران صنایع
 .  ماھه شان را به گوش حکومت چيان برسانند24نکردن حقوق  دریافت

حق و " ، "مصوبات دولت اجرا باید گردد"دادن شعارھای  این کارگران با سر: در ادامه این گزارش آمده است
نارضایتی خود از وضعيت زندگی و کار را "  ماستزندگی معيشت، حق مسلم " ،"حقوق کارگر پرداخت باید گردد

 .کردند بيان
چرا  "، " ITI یا تعطيلی ITI کمک به " به گزارش مھر، پالکاردھای ھمراه این کارگران حاوی نوشته ھایی از جمله

 ماه از مصوبات ھيئت دولت و رئيس جمھور 26از گذشت  بعد"، "مصوبات سفرھای استانی اجرایی نمی شود؟
 .بود " بدون حقوق استکارگر

ایثارگران صنایع مخابرات راه دور شيراز  غالمحسين بامنشی رئيس شورای اسالمی کار شيراز و اکبری مدیر امور
 درصد جمعيت حاضر مقابل 75خبرنگار پارلمانی مھر، تاکيد کردند  که در این تجمع حضور داشتند ، در گفتگو با

 رای سومين بار است که برای اعتراض به عدم پرداخت حقوق به تھران میھستند و این ب مجلس جانباز و ایثارگر
توليد وزارت صنعت و ستاد    مصوبه ھيئت دولت و ھمچنين مصوبات کارگروه حمایت از گروه5آنھا تاکيد کردند . آیيم

 .ماه است که حقوق دریافت نکرده اند 24تسھيل وزارت صنایع ھنوز اجرایی نشده است و این کارگران 
 با مصوبه دولت تحت پوشش ھيئت حمایت از صنایع قرار گرفت 88اردیبھشت  15بيمه ما از تاریخ : بامنشی گفت
پرداخت  دور دوم سفرھای استانی بود اما تا کنون حق بيمه ما توسط دولت به تامين اجتماعی و این از مصوبه

 .می کند اجتماعی امتناءنشده و تامين اجتماعی از ارائه خدمات بيمه ای، رفاھی و تامين 
ھوشمند سوخت توسط این کارخانه انجام   درصد کار مخابرات ایران و ھمچنين ساخت کارت70: اکبری یادآور شد

مخابراتی کشور است اما کار مخابرات کشور ھم اکنون به دو شرکت  شده است و این کارخانه بزرگترین کارخانه
 .سپرده شده است و ھوباوی ZTE تيمی
ھای زیادی در خصوص وضعيت کارگران صنایع  تا کنون نامه نگاری: و مسئول کارگران معترض یادآور شدنداین د

استاندار، فرماندار و سایر مسئوالن مربوطه انجام شده است اما تا کنون  مخابرات راه دور ایران به رئيس جمھور،
  .نکرده اند جوابی دریافت

  
  ر رييس جمھور استعلت ندادن اطالعات به ملت ايران دستو

  
 احمد توكلي با انتقاد از عدم ارايه اطالعات :  آمده است 1390 مرداد 2به نوشته خبرگزاری دولتی ایلنا در تاریخ 

اگر اطالعات در دسترس نباشد يا به موقع ارايه نشود تصميم گيري مقدور : توسط دولت به مردم تصريح كرد
  . شود نيست و تصميمات غلط اتخاذ مي

به بھانه اين كه در بند الف :  گزارش خبرنگار پارلماني ايلنا، احمد توكلي در نطق حين دستور خود تاكيد كردبه
تھيه آمار ذكر شده، بانك مركزي از ارايه آمار منع شده   قانون برنامه پنجم، مركز آمار مسوول رسمي54ماده 

 جمله بانك مركزي براي ارايه آمارھاي تخصصي ھاي اجرايي از است، در حالي كه در بند ج ھمين ماده دستگاه
  .حوزه خود مجاز شناخته شده اند

آمارھاي بانك : وي با بيان اينكه رييس كل بانك مركزي اعالم كرده كه ديگر نرخ تورم را اعالم نخواھند كرد ، گفت
 رييس جمھور است و مركزي به مراجع بين المللي ارايه خواھد شد؛ علت ندادن اطالعات به ملت ايران دستور

 1324علت ارايه آن به مراجع خارجي تعھد دولت ايران به صندوق بين المللي پول است؛ طبق قانون مصوب سال 
ھا سال سابقه كار و تكامل دارد از  چرا بايد يك سيستم جا افتاده تھيه آمارھاي ملي از جمله شاخص تورم كه ده

ن برنامه پنجم منع شود؟ ھمان آمارھايي كه به ھزينه ملت ايران تھيه و دادن اطالعات به مردم ايران بر خالف قانو
 5/3تواند بي محابا اعالم كند كه نرخ رشد  در اين وضعيت است كه رييس جمھور مي.شود به بيگانگان داده مي

  دھد؟  درصد است اين نحوه رفتار قانوني است؟ اغواي مردم را نتيجه نمي10غلط است و نرخ رشد 
مورد ديگر ندادن گزارش مالي دولت به مجلس است؛ طبق روال تاريخي ھر ماه وزارت اقتصاد : امه دادوي اد

 اين كار نشده گزارش ساالنه نيز 89فرستاد از بھمن  عملكرد مالي ماه قبل را تھيه و براي تصميم گيران مي
ايم ولي گزارش ماھانه پنج  د رسيدهشد االن به ماه پنجم سال جدي حداكثر تا آخر ارديبھشت سال جديد ارايه مي

خواھد مردم و نمايندگان آنان ندانند كه به  ماه اخير و گزارش ساالنه مالي دولت ارايه نشده است آيا دولت مي
جاي اجراي قانون ھدفمند سازي با فشار رييس جمھور مسووالن ضعيف بانك مركزي دست به انتشار اسكناس 

كند و فشار تورم را بر دوش مردم   نقدينگي را زياد مي5/4بازار كرده اند كه با ضريب زده اند وپول پرقدرت را روانه 
  سازد؟ كوچه و بازار ھر روز زيادتر مي

مورد ديگر كتمان اطالعات، مصوبات كميته تدابير ويژه اقتصادي براي مقابله با تحريم : توكلي خاطرنشان كرد
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كند عجيب اين است كه اين   و با مھر به كلي سري صادر ميگيرد ھاست كه تصميماتي بعضا غير قانوني مي
  . ھا ھزار نفر از فعاالن بخش خصوصي مرتبط است تصميمات سري با سرنوشت ده

مثال سال گذشته در ھمين ايام يكي از تصميمات اين كميته وارد كنندگان شكر،گندم، جو، ذرت و :وي افزود
ھمان موقع به .كاالي خود را حمل كنند  كشتيراني جمھوري اسالمي كرد تنھا به وسيله مشابه آن را مجبور مي

رييس كل بانك مركزي و وزير بازرگاني زنگ زدم گفتم اوال وقتي كشتيراني ما تحريم است اين تصميم به معناي 
 19 بانك ابالغ شده و از طريق اين 19تحريم خود ساخته در ھشت قلم كاالي اساسي است ثانيا اين مصوبه به 

بانك بايد به صدھا شعبه برود وھزاران نفر وارد كننده از آن مطلع شوند ديگر چه معناي دارد كه مھر به كلي سري 
  بخورد؟

شود رابعا اگر با اين  ثالثا اين تصميم دولت باعث گراني آن ھشت قلم كاال مي: نماينده مردم تھران در ادامه گفت
ايد چه  ما را متھم كنند كه به نفع وارد كنندگان خاصي حركت كردهاي معاون اول و ش تصميم و آن مھر سري عده

ھا آن تصميم نادرست و مشابه آن كه  گوييد؟ عرايضم را تاييد كردند ولي يك سال است كه به رغم تمام تالش مي
دھم كه در  اكثرا ضد توليد و مصرف است به قوت خويش باقي است بنده به رييس محترم مجلس ھشدار مي

  . وظيفه قانوني خويش براي لغو اين قبيل مصوبات غير قانوني ھيچ كوتاھي نكنداجراي
شود و فشار را برقدرت خريد  مردم بدانند كه كتمان اطالعات به تصميمات نادرست منتھي مي:وي تاكيد كرد

خدا كند زند  ھا را دامن مي ھاي وحشتناك اين سال كند و رانت خواري خانوارھا و تداوم بيكاري بيشتر مي
ھاي دستگير شدگان اخير و آناني كه بايد دستگير شوند زودتر پايان يابد تا ابعاد فاصله بين  رسيدگي به پرونده

شود داستان فقط داستان چند جن  شعار و عمل آشكار شود و معلوم شود كه وقتي از انحراف سخن گفته مي
  .گير و رمال نيست

 پايان پيام
 

 ق کارگران وکارمندان شرکت فراسازماھه درپرداخت حقو4تاخير

به دليل عدم پرداخت حق بيمه كارگران، سازمان تامين اجتماعي كليه خدمات خود از جمله تمديد دفترچه 
 .اي را متوقف و منوط به پرداخت بدھي شركت نموده است درماني كارگران و دريافت ليست و ارائه امتيازات بيمه

 ٢٠١١ ژوييه ٢۴ - ١٣٩٠مرداد  ٢ يکشنبه
  
  

فراسازشرکت فعال در صنعت برق در نامه اي به وزير نيرو اعالم كرد، عدم پرداخت مطالبات از سوي وزارت نيرو 
: سال سابقه دارد در شرايط فاجعه باري قرار داده بطوريكه 30اين شركت را كه   

 
. ماه پرداخت نشده است4حقوق و دستمزد كارگران و كارمندان براي -  
 

.اند  از كار بركنار شده89 كارگران و كارمندان ماھر شركت در طول سال  درصد از50-  
 

 به دليل عدم پرداخت حق بيمه كارگران، سازمان تامين اجتماعي كليه خدمات خود از جمله تمديد دفترچه -
.ده استاي را متوقف و منوط به پرداخت بدھي شركت نمو درماني كارگران و دريافت ليست و ارائه امتيازات بيمه  

 
به گزارش فارس بتاریخ اول تير در اين نامه كه رونوشت آن در اختيار سنديكاي صنعت برق قرار گرفته و اين 

استحضار داريد كه شركت فراساز با : سنديكا آنرا در اختيار خبرگزاري فارس و رسانه ھا قرار داده آمده است
 اكنون به دليل عدم پرداخت مطالبات از سوي  سال در صنعت و توام با خوشنامي و آبرومندي،30سابقه 

موسسات وابسته به وزارت نيرو كه بالغ بر يكصد ميليارد لایر و طوالني شدن غيرعادي اين امر موجب گرديده كه 
:باري براي شركت فراساز پيش آيد، از جمله شرايط فاجعه  

.ه تاخير افتاده ماه پرداخت نشده و ب4 حقوق و دستمزد كارگران و كارمندان براي -1  
 به دليل عدم پرداخت اقساط بدھي بانكي، كليه خدمات بانكي از جمله صدور ضمانتنامه، گشايش اعتبارات -2

 6ضمن اينكه عالوه بر جريمه . مواد اوليه، تحويل اسناد موارد اوليه وارداتي متوقف و به حالت تعليق درآمده است
.م جھت صدور اجرائيه و ضبط و ثايق نيز صادر شده است درصد اخطارھاي الز24درصد مازاد با بھره   

ھا و با اميدواري و اطمينان از سوي مسووالن براينكه مطالبات   و انجام پروژه  به جھت ضرورت توليد كارخانه-3
 ميليارد لایر خريد نسيه از 20ھا مبلغي حدود  پرداخت خواھد شد و عدم پرداخت تسھيالت بيشتر از سوي بانك

 درصد در ماه تمديد 4 يكبار با بھره 89در سال .  و موسسات به عمل آمده و چك تسليم شده استاشخاص
ھا برگشت و تعدادي از طلبكاران وارد مرحله  گرديده كه متاسفانه امكان پرداخت فراھم نشده و بسياري از چك

.اند شكايت قضائي و دريافت حكم جلب مديران و توقيف اموال شركت فراساز شده  
 20 به دليل نداشتن نقدينگي براي خريد مواد و عدم تحويل اسناد حمل كاال از سوي بانكھا توليد به سطح -4

 درصد از كارگران و كارمندان ماھر، 50درصد ظرفيت كاھش پيدا كرده و با اين توضيح كه به دليل مشكالت شديد 
.اند  از كار بركنار شده89 در طول سال ھاي شركت بودند خوش اخالق و مستحق شركت نيز كه در حكم سرمايه  

 به دليل عدم پرداخت حق بيمه كارگران، سازمان تامين اجتماعي كليه خدمات خود از جمله تمديد دفترچه -5
.اي را متوقف و منوط به پرداخت بدھي شركت نموده است درماني كارگران و دريافت ليست و ارائه امتيازات بيمه  
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ھاي شديد و انباشته  ھا و بھره و جرائم سنگين بانكي، زيان آور بودن توليدات و پروژه ز و زيان به دليل توليد ناچي-6
.موجب شده است كه در تداوم اين امر بزودي مشمول قانون ورشكستگي و توقف كامل شويم  

 
اول تيرماه2468  

 
 

 ھا ھستند ھا مردم به شدت تحت فشار کم فروشی و گرانی این روز
 

رئيس کميسيون بھداشت و درمان مجلس :   آمده است 1390 مرداد 2گزاری دولتی ایلنا در تاریخ به نوشته خبر
ھا متاثر از بيکاری  این ناھنجاری: ھاي اجتماعی در جامعه گفت شورای اسالمی با اشاره به بروز برخی ناھنجاری

  .جوانان است
س شورای اسالمی در نطق ميان دستور خود در جلسه علنی امروز مجل" حسينعلی شھریاری"به گزارش ايلنا، 

ضمن حمایت از برخورد قاطع سپاه پاسداران با اشرار و گروھک تروریستی پژاک، خواھان استرداد رھبر گروھک 
  .تروریستی پژاک از آلمان شد

مسئله عفاف و حجاب، امروز مورد اعتراض مومنين قرار دارد که با وجود : وي در ادامه خاطرنشان ساخت
  .ھای مکرر مجلس، اقدام شایسته در این رابطه صورت نگرفته است گيریپي

رود در آستانه ماه مبارک رمضان مسئوالن  انتظار می: نماینده زاھدان در مجلس شورای اسالمی تصریح کرد
فرھنگی و امنيت اجتماعی به طور جدی مراقبت کنند چراکه کار به جایی رسيده که آمران به معروف و نھی 

  .گيرند دگان از منکر مورد حمله ارازل و اوباش قرار میکنن
نيروی انتظامی و قوه قضائيه موظف به برخورد قاطع حقوقی با ارازل و اوباش ھستند تا ریشه ناامنی : وی افزود

  .از کشور برچيده شود
شار کم فروشی ھا مردم به شدت تحت ف متاسفانه این روز: رئيس کميسيون بھداشت و درمان مجلس اظھار کرد

ھای نظارتی وزارت بازرگانی نيز موفق نبودند، چون اقدامات صورت گرفته تاثير چندانی بر  ھا ھستند، طرح و گرانی
  .ھا نداشت کنترل قميت

مقام معظم رھبری در این مقطع حساس به : وی با تاکيد بر لزوم حفظ آرامش از سوی مسئوالن، ادامه داد
ھای جھانی و ایادی آنھا در منطقه جو افکار عمومی را عليه نظام جمھوری  ؛ زیرا قدرتمسئله یاد شده تذکر دادند

  .کنند اسالمی متشنج می
: عضو فراکسيون اصولگرایان مجلس یکی از دالیل بروز ناھنجاری در جامعه را بيکاری جوانان خواند و یادآور شد

ای تشکيل  توانند خانواده برند و نمی ه بيکاری رنج میبسياری از جوانان بویژه فارغ التحصيالن دانشگاه از مسئل
  .دھند

ھای آنھا مخصوصا در  امتحانات آموزش و پرورش موجب اعتراضات بسياری از دانش آموزان و خانواده: وی افزود
ھای  رود در این مورد تجدید نظر کنند تا کمکی به نيروھای استان مناطق محروم شد از وزیر مربوطه انتظار می

  .محروم شود
ھای اخير تفاوت فاحش  حقوق و مزایای کارمندان بازنشسته گذشته با بازنشستگان سال: شھریاری تاکيد کرد

  .تر این تبعيضات را برطرف کند دارد که باید صندوق حمایت از بازنشستگان ھرچه سریع
انتظار است بودجه مازاد درآمد از جناب دکتر عزیزی، معاونت راھبردی و نظارت ریاست جمھوری : وی ادامه داد

ھای رئيس جمھور ھنگام تحویل  تر اختصاص دھند تا وعده حاصل از فروش نفت در حوزه سالمت را ھرچه زود
  . به مجلس محقق شوند٩٠الیحه بودجه 

 ٩٠ه رسد دولت اھتمام الزم را در اجرای برنامه پنجم توسعه و قانون بودج به نظر می: نماینده زاھدان تصریح کرد
ھا  ًپذیر است و یقينا نارضایتی در حوزه سالمت ندارد که این ظلم بزرگی به مردم مناطق محروم و قشرھای آسيب

  .را افزایش خواھد داد
 ھزار تومان افزایش داشته، اما حقوق کارکنان وزارت ٢۵٠ تا ١۵٠حقوق کارمندان وزارت علوم بين : وی افزود

نوار افزایش نيافته که این با مشی عدالت محوری رئيس جمھور ھمخوانی بھداشت با سيصد و پنجاه ھزار خا
  .ندارد

ترین  نرخ بيکاری در محروم: رئيس کميسيون بھداشت و درمان مجلس درباره مسائل حوزه انتخابيه خود نيز، گفت
  .استباال است و ھنوز اقدام جدی برای حل این معضل انجام نشده ) سيستان و بلوچستان(استان کشور 
 است که این امر به فقر ١. ٢١طبق آمار رسمی کشور نرخ تورم در استان سيستان و بلوچستان : وی ادامه داد
  .زند دامن می

ھا معيشت مردم مرزنشين را با چالش مواجه کرده و در این رابطه تدبير الزم  بستن مرز: شھریاری اظھار کرد
  .اندیشيده نشده است

ھای تامين  بات سفرھای استانی دولت که قرار بود سيستان و بلوچستان یکی از استانبا وجود مصو: وی افزود
کننده گوشت کشور شود به دليل عدم مدیریت درست نه تنھا دولت در این مسئله توفيقی نداشته، بلکه 

  .ھای خود نيستند ھا قادر به بازپرداخت اقساط وام سرمایه گذاران نيز به دليل تعطيلی کشتارگاه
زنند و  رانت خواران و فرصت طلبان مصوبات استانی دولت را دور می: عضو فراکسيون اصولگرایان مجلس تاکيد کرد

  .ھمين مسئله مانع از تاسيس کارخانه فوالد با ظرفيت توليد یک ميليون و دویست ھزارتن در سال شد
ه متاسفانه بعد از آن مراسم کار عملی رئيس جمھور سال گذشته کلنگ راه آھن چابھار را زدند ک: ی ادامه دادو

  .در این رابطه انجام نشد
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متاسفانه برخی وزرا توانایی الزم در پيگيری امور محوله را ندارد و ھمين مسئله باعث : شھریاری تصریح کرد
  .شود افزایش نارضایتی مردم می

ز کارگران شد که حداقل دولت باید به ھا موجب تعطيلی صنایع کوچک و بيکاری خيلی ا ھدفمندی یارانه: وی افزود
  .ھا و کارخانجات دولتی دستور دھد تا کارگران خود را اخراج نکنند سازمان

 کارخانه را تا آخر سال در استان سيستان وبلوچستان داد، اما ۴٠دولت وعده تاسيس  : نماینده زاھدان اظھار کرد
  .کاری انجام نشد

   پايان پيام
  

 دان فعال حق زنان در زن
 

به گزارش روزنامه .   در منزلش در شيراز دستگير شد١٣٩٠ اردیبھشت ماه ٢١مریم بھرمن فعال حقوق زنان، 
به مدت » اتھام اقدام عليه امنيت ملی«بازداشت و به  اضالح طلب سحام نيوز، ماموران با در دست داشتن حکم

.  ی از اموال شخصی، وی را دستگير کردندرا بازرسی کرده و با ضبط برخ سه ساعت منزل این فعال اجتماعی
 . روز از دستگيری وی می گذرد ٧١ اکنون

پالک (اطالعات شيراز  مریم بھرمن بعد از بازداشت توسط ماموران به بازداشتگاه: در ادامه این گزارش آمده است
بند (اصالح و تربيت ميانرود  به کانون ١٣٩٠تيرماه  ١٣ روز انفرادی در تاریخ ۵۵منتقل شده بود و پس از تحمل ) صد

مریم بھرمن پس از انتقال به کانون اصالح و تربيت، از سایر زندانيان جدا و  .منتقل شده است) زنان زندان شيراز
 .یک زندانی دیگر در سلولی جداگانه زندانی ھستند ھمراه با

 در» کمپين یک ميليون امضا«ای فعال و از اعض» انجمن زنان پارس«نھاد  سازمان مردم گذاران مریم بھرمن از بنيان
 .استان فارس است

و » ھا دفاع از حق ورود زنان به ورزشگاه«، »خانواده به الیحه حمایت از مردان در! نه«ھای  چنين او عضو کمپين ھم
 . است» عليه فعاالن جنبش زنان اعتراض به فشارھای غيرقانونی«
 

58Hپيام تشكر و ھمبستگی علی نجاتی 

 با درود و احترام خدمت تمامی كارگران زحمت كش و انسان ھای آزاده ؛

 سال كار و تالش،بيش از دو سال است كه به 25ز امروز در حالی این پيام و شرح حال را می نویسم كه بعد ا
دليل دفاع از حقوق عقب افتاده ی خود و دیگر ھم طبقه ای ھایم از كار اخراج شده ام اما در مقابل سرمایه داری 

و نابرابری مقاومت كرده و تن به ذلت نداده و با عزمی راسخ و اعتقادی استوار در پيشبرد اھداف طبقاتی خود 
ایستاده ام؛این در حالی است كه خود و خانواده ام نزدیك به سی ماه است كه از حداقل حقوق ثابت قدم 

انسانی و معيشتی به عنوان یك شھروند ایرانی محروم ھستيم وتنھا گناه من این است كه به عنوان نماینده ی 
  .كارگران از حقوق عقب افتاده ی خود و دیگران دفاع كرده ام

 این ھمه مشكالت و فشارھای طاقت فرسا تا كنون نتوانسته كوچك ترین مقدار از بی ھمانطور كه ميدانيد
حوصلگی و یاس و نا اميدی وخللی در روحيه ی این رفيق شما كارگران وارد كند و این مصمم بودن برای پيشبرد 

  .ھدف طبقاتی خود را مدیون بزرگی شما عزیزان زحمتكش ميدانم و الغير

ن بوده ام و نيز در ایام پس از آزادیم، شما عزیزان ھميشه به این رفيق كارگرتان و خانواده ام در مدتی كه در زندا
عليرغم اینكه از .لطف و محبت ھای خود را ابراز داشته اید؛در این مدت ھيچ گاه احساس تنھایی نكرده ام

حتی جسمی مرا التيام می ناراحتی قلبی رنج ميبرم اما عشق به شما ھم طبقه ای ھای زحمتكش نه تنھا نارا
  .بخشد بلكه روح مرا تازه كرده و پرورش داده و من از ھميشه قبراق تر می شوم

  .این روحيه سرشار از اميد را فقط و فقط از صداقت و رفاقت شما عزیزان كارگر و زحمتكش ميدانم

روز بيشتر و مستحكم تر از اميد این را دارم كه ھر چه رو به جلو پيش ميرویم این ھمبستگی طبقاتی روز به 
گذشته باشد،زیرا تنھا ھمبستگی و اتحاد و در كنار ھم بودن می تواند راه گشای موفقيت و سربلندی ما كارگران 

عليرغم تمامی مشكالت موجود و اختالف نظرھا ميتوان با گفتگو و نقد و ارتباطات دوستانه ھمه ی این .باشد
نھایی خود، یعنی رسيدن كارگران و زحمتكشان به حقوق و مطالبات و مشكالت را پشت سر گذاشته و به ھدف 

  .خواسته ھا و اھداف اساسی ِخود دست یافت

در خاتمه می خواھم از تمامی دوستانی كه طی این مدت كه در بيمارستان بستری بودم و یا بعد از ترخيص از 
  .نون و سپاسگزار باشمبيمارستان اینجانب را مورد لطف خود قرار داده اند بی نھایت مم

  .اميدوارم كه زنده باشم تا از شرمندگی شما رفقا درآیم و در بتوانم در شادمانی ھایتان جبران نمایم

  ژه كارگران زندانی به اميد آزادی تمامی زندانيان به وی

  با آرزوی پيروزی و سربلندی برای تمامی كارگران

  علی نجاتی



 186

  ندیكای كارگران نيشكر ھفت تپهكارگر اخراجی و عضو ھيات مدیره ی س

  1390سوم مرداد ماه 

  شوش–خوزستان 

  

 تجمع اعتراضی کارگران فضای سبزشھرداری اھواز مقابل استانداری

  ماه حقوقشان4دررابطه با عدم پرداخت 
  

 شھرداري اھواز امروز 4كارگران فضاي سبز منطقه : در سوم مرداد آمده است فارس خبرگزاری دولتی به گزارش 
  .در مقابل استانداري خوزستان تجمع كردند

 پرداخت نشده و آنھا را با 4به گفته اين كارگران، از اسفندماه سال گذشته دستمزد كارگران فضاي سبز منطقه 
  .رو كرده است مشكالت بسياري روبه

ي اھواز عنوان كرده بر اساس اظھارات اين كارگران پيمانكار دليل تاخير در پرداخت حقوق را كمبود اعتبار شھردار
  .است

باره ضمن تایيد كمبود اعتبارات  وگو با فارس در اين سرپرست معاونت خدمات شھري شھرداري اھواز در گفت
تاخير در پرداخت حقوق كارگران شھرداري اھواز به كمبود اعتبارات مربوط نيست؛ بلكه به :شھرداري اھوازگفت

  .ق كارگران يك ماه به تعويق افتاده استدليل تاخير پيمانكار در ارسال اسناد ،حقو
در حال حاضر : وگفت!! پور تاخير سه ماھه در پرداخت مطالبات کارگران را امري عادي در استان دانسته عالي

از مطالبات پيمانكار نزد شھرداري و مقداري از مطالبات كارگران نزد پيمانكار ) سه ماه(مرسوم است كه مقداري 
  !باقي بماند؟

ھاي آبياري و  پيمانكاران شھرداري اھواز ھمانند بسياري از پيمانكاران از جمله در قطار شھري، شبكه: ودو افز
  !كنند؟ نفت، حقوق و دستمزد كارگران را با تاخير سه ماھه پرداخت مي

ان  ھزار نفر عنو4پور تعداد كارگران بخش خدمات شھري، رفت و روب و فضاي سبز اھواز را حدود  عليرضا عالي
  .ط يك ماه حقوق آنھا پرداخت شود روز آينده حل وفق10 ظرف 4كرد ووعده دادمشكل كارگران فضاي سبز منطقه 

  
  
 

16 خبر شماره –تھديد رضا شھابي و سناريوي آزار وي   
 
 

بر اساس چند خبر مختلف از منابع موثق،دستگاه قضايي به طور كامل تحت تاثير مقامات امنيتي، اقدامات غير 
در ھفته ي گذشته يك مقام اطالعاتي به رضا شھابي كه در .ني خود عليه رضا شھابي را تكميل كرده استانسا

 زندان اوين محبوس است مراجعه كرده و با تھديد با او برخورد نموده 209بند امنيتي وزارت اطالعات يعني بند 
.است  

با حالت تھديد و تمسخربه رضا ! يشوداين بازجو كه در سيستم قضايي جمھوري اسالمي كارشناس خوانده م
شھابي پاسخ داده من بنا بر وظيفه !گفته است كه اگر براي كارگران مبارزه كرده اي حاال ھم تاوانش را پس بده 

.ام به دفاع از كارگران پرداخته ام و ھنوز ھم اين راه را ھم قبول دارم  
ي كه صريحا ھرگونه اقدامي به قصد ايجاد فشار و از سويي به نظر ميرسد مقامات قضايي از جمله قاضي صلوات

آزار و اذيت رضا و خانواده اش را انجام ميدھد، سعي ميكنند با پنھان كردن بھانه ي بازداشت رضا كماكان وي را 
با وجود اينكه براي آزادي رضا وثيقه ي يكصد ميليون توماني تعيين شده است اما صلواتي و .در زندان نگه بدارند

مقامات قضايي تاكنون از فراخواندن خانواده براي معرفي وثيقه گذار جھت انجام مراحل توديع وثيقه خودداري ديگر 
به عبارتي با اين اقدام وانمود ميكنند ادامه ي بازداشت شھابي به دليل اين است كه خانواده اش امكان .كرده اند

ت خانواده ي شھابي را براي توديع وثيقه به توديع وثيقه نداشته است،در حالي كه خودشان چندين ماه اس
.دادگاه راه نمي دھند  

معاونت امنيت دادستان تھران نيز به خانواده ي شھابي قول تسريع در آزادي " رشته احمدي"با وجود اينكه 
.شھابي و توديع وثيقه را داده است اما تا كنون ھيچ نتيجه ي عملي براي آزادي رضا حاصل نشده است  

جعفري دولت "  ي شھابي كه اكنون در شرايط بسيار بد از نظر روحي و اقتصادي قرار دارند،بارھا به دفتر خانواده
دادستان كل استان تھران مراجعه كرده و عالوه بر چندين نامه كه به وي نوشته اند يك بار نيز به صورت " آبادي

 آقاي دولت آبادي با گرفتن شماره ي تماس از با وجود اينكه. حضوري و در مالقات اين مسائل را شرح داده اند
ھمسر شھابي قول داده كه مساله را پيگيري ميكند اما ھيچ گاه با اعضاي خانواده ي شھابي تماسي گرفته 

. نشده و ھيچ اقدامي ھم براي آزادي رضا صورت نگرفته است  
كه شھابي بايد با وثيقه آزاد بي خود گفته است "قاضي صلواتي حتا گفته است كه دادگستري استان تھران 

" ! شود و ھر كدام از مقامات قضايي كه چنين گفته خانواده را سر كار گذاشته  
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 ماه است كه بدون ھيچ 14رضا شھابي،كارگر و عضو ھيات مديره ي سنديكاي كارگران واحد، اكنون به مدت 
 زندان اوين محبوس 209در بند امنيتي دليلي و تنھا به خاطر نمايندگي كارگران براي احقاق حقوق صنفي شان 

.است و ھم اكنون از چندين ناراحتي شديد جسمي رنج ميبرد  
 

90 چھارم مرداد ماه - رضا شھابي–16خبر شماره   

ای مقابل مجلس ھای فنی و حرفه تجمع اعتراضی حق التدريس.مرداد   

ھای فنی و  ھای آموزشکده تدريسال جمعی از حق : مرداد آمده است 4 در مھربه نوشته خبرگزاری دولتی 
 سال در اعتراض به اجرا نشدن قانون استخدام در مقابل مجلس 12ای کل کشور با سابقه سه سال تا  حرفه

  .تجمع کردند
به گزارش خبرنگار پارلمانی مھر، تجمع کنندگان که امروز سه شنبه از سراسر کشور در مقابل مجلس حاضر 

ای قانون استخدام در خصوص حق التدريسان آموزشکده ھای فنی و حرفه ای شده اند مشکل خود را عدم اجر
  .کل کشور بيان کردند

مشکل ما اين است که از فروردين سال جاری آموزشکده : يکی از تجمع کنندگان در گفتگو با خبرنگار مھر گفت
گرفت بنابراين وزير آموزش و ھای فنی و حرفه ای کل کشور از آموزش و پرورش جدا و زير نظر آموزش عالی قرار 

  .پرورش زير بار اجرای اين قانون درباره ما نمی رود و آموزش عالی ھم توجھی به اين موضوع نمی کند
تجمع کنندگان تاکيد کردند تا حل نشدن موضوع استخدام با اجرای قانون به تجمع خود مقابل مجلس شورای 

  .اسالمی ادامه خواھند داد
در نامه نگاری ھايی به رياست جمھوری ھيئت تحقيق و تفحص مجلس از مراکز آموزش عالی آنان پيش از اين 
، وزارتخانه ھای آموزش و پرورش و علوم، رياست مجلس شورای اسالمي، فرمانداران، 85کشور در سال 

مشکالت استانداران، سازمان بازرسی کل کشور، ديوان عدالت اداری و دفتر توسعه و راھبردی رياست جمھوری 
  .خود را بيان کردند

  

  کارگران پتروشيمی بندرامام دو ماه دیگر به کارفرما مھلت دادند
 

 
کارگران پتروشيمی بندر امام با کسب امتياز، با دو ماه مھلت بيشتر به کارفرما : اتحادیه آزاد کارگران ایران

   برای عقد قرارداد مستقيم موافقت کردند
اتحادیه آزاد کارگران ایران بدنبال پایان مھلت سه ماھه کارگران پتروشيمی بندر بنا بر گزارشھای رسيده به 

امام به کارفرما برای تحقق عقد قرارداد مستقيم و کشمکشھای ميان کارگران و کارفرما برای عمل به وعده 
 کارفرما موافقت داده شده، کارگران این پتروشيمی با گرفتن امتياز از کارفرما با دادن دو ماه مھلت دیگر به

   .کردند
بنا بر این گزارش پس از پایان مھلت سه ماھه کارگران پتروشيمی بندر امام به کارفرما برای تحقق موافقت 

صورت گرفته مبنی بر عقد قرارداد مستقيم که در پایان اعتصاب این کارگران در اواخر فروردین ماه گذشته 
 مرداد ماه که روز پایان مھلت داده شده از سوی کارگران بود تالش صورت گرفت، کارفرما چند روز مانده به اول

کرد آنان را وادار به گرفتن دو ماه مھلت دیگر برای عمل به توافق صورت گرفته بکند اما با مقاومت کارگران و 
در صورت زمزمه اعتصاب مجدد در ميان آنان مواجه گشت و نھایتا ناچار شد به نماینده ھای کارگران اعالم کند 

 ساعت اضافه کاری به ۴٠موافقت کارگران با دو ماه مھلت بيشتر که پایان شھریور خواھد بود تا آنزمان معادل 
   .دستمزد آنان اضافه خواھد کرد

بنا بر آخرین گزارشھای رسيده به اتحادیه آزاد کارگران ایران، کارگران پتروشيمی بندر امام پس از چند روز 
 ساعت اضافه کاری ۴٠ھایتا با مھلت خواسته شده از سوی کارفرما در قبال تعلق معادل صحبت و تبادل نظر ن

به دستمزدھای ماھيانه خود موافقت کردند و با قاطعيت اعالم نمودند این مھلت آخرین مھلت آنان به کارفرما 
حذف شرکتھای در قبال ھيچ امتيازی جز ) آخر شھریور ماه(خواھد بود و آنان در پایان مھلت دو ماھه 

   .پيمانکاری و عقد قرارداد مستقيم، با تمدید مھلتی دیگر موافقت نخواھند کرد
  
  ١٣٩٠ مرداد ماه ۴
  
 ھزار کودک در ایران بصورت رسمی مشغول کار ۶٠٠

  
 ھزار کودک در ایران به صورت رسمی مشغول به کار ھستند، این ۶٠٠گزارش ھا حاکی از آن است که ھم اکنون 

شده است که کودکان در سنين طفوليت نيمکت مدارس را به اميد دستيابی به معيشت اندک پای موضوع باعث 
  .ھا بگذارند در بازار کار و اشتغال بزرگتر
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اند که ھر یک به تنھایی   ھزار کودک در کشور به جای مدرسه و تحصيل راھی بازار کار شده۶٠٠در حالی حداقل 
  . نواده تا سودجویان قرار دارندھا از خا در معرض انواع سوء استفاده

  

  آلوده جاده را بستند معترضان به آب

از توابع شھرستان پلدختر در " جلگه خلج"اھالی روستای : مرداد آمده است 4 در مھربه نوشته خبرگزاری دولتی 
 - مال اعتراض به آلوده شدن آب آشاميدنی خود توسط شركت نفت تجمع كردند و در اين تجمع جاده ترانزيت ش

  .جنوب به مدت يك ساعت و نيم بسته شد
پلدختر در اين رابطه به خبرنگار اعزامی مھر به " جلگه خلج"به گزارش مھر، عضو شورای اسالمی روستای 

مدت چند سال است كه شركت نفت آب آشاميدنی روستای جلگه خلج را به مواد نفتی آلوده كرده : منطقه گفت
  .است

اين امر موجب شده در فصل تابستان و گرمای طاقت فرسا مردم كاسه صبرشان لبريز شده : رمضان قربانی افزود
  . جنوب در حاشيه روستا كردند- و زن و مرد مبادرت به تجمع در محل جاده ترانزيتی شمال 

 
 متاسفانه شركت: وی ھدف و انگيزه روستائيان از اين تجمع را حل مشكل آب آشاميدنی مردم اعالم كرد و گفت

 ميليارد لایر قول داده شده خود استنكاف نموده و وعده ھای پوچ و 35نفت تاكنون به تعھد خود مبنی بر پرداخت 
  .توخالی شركت نفت مشكالت اھالی روستا را چندين برابر كرده است

ی در صورتی كه مشكل آب آشاميدنی روستا حل نشود اھالی راھھا: عضو شورای اسالمی روستا نيز تاكيد كرد
  .ديگری را برای رساندن صدای خود به گوش مسئوالن در پيش خواھند گرفت

فرماندار پلدختر نيز به محض اطالع از تجمع مردم در محل محور ترانزيت شمال به جنوب با بخشدار مركزی در 
  .حضور يافت و آنھا را به صبوری و خويشتنداری دعوت كرد" جلگه خلج"جمع اھالی روستای 

 
در اجتماع مردم روستا قول داد با حداكثر توان خود مسائل آنان را به استان و مسئوالن رده باال " رشيدیفريدون "

منعكس كند و تا حل مشكل آب آشاميدنی روستا لحظه ای درنگ نكند و روستاييان نيز كه فرماندار شھرستان را 
  .جتماع خود پايان دادنددر جمع خود ديدند كه مشكالت آنان را از نزديك بررسی می كند به ا

به علت نبود آب آشاميدنی و " جلگه خلج"روستاييان : فرماندار پلدختر در گفتگو با خبرنگار مھر در پلدختر گفت
  .خرابی پمپ آب شرب خود اعتراض كردند

با استان ھماھنگی صورت گرفت و قول دادند در اسرع وقت پمپ آب آشاميدنی روستا تعويض : رشيدی افزود
  .دشو
 

دستور داده شده آب آشاميدنی سالم و بھداشتی به صورت رايگان در اختيار اھالی روستا قرار : وی اضافه كرد
  . داده شود و مردم نيز آب شرب خود را به اندازه نياز تامين كنند

ستای تا زمانی كه تشخيص دھم آب آشاميدنی بايد به صورت مجانی به مردم رو: فرماندار پلدختر يادآور شد
جلگه خلج داده شود و مسئوليت اين موضوع بر عھده شخص فرماندار است چرا كه مسئوالن نظام جمھوری 

  .اسالمی نوكر مردم و مردم ولی نعمت ما ھستند
 

حكايتی از ماھی ھای سوگوار . حكايت آلودگيھای نفتی در پلدختر حكايت ديروز و امروز مردم اين ديار نيست
اينجا نصيب مردم پلدختر از عمليات ھای استخراج و انتقال نفت فقط . فتی پلدختر استكشكان تا چشمه ھای ن

  .حوادث آن است
دو سال پيش بود كه نگارش سرگذشت ھمنشينان رودخانه نفتي، مجالی برای طرح مشكالت مردمی كه در 

  .كردجوار طالی سياه ھر روز آرزوی قطره ای آب پاك و محصولی سالم می كردند را فراھم 
 

خبرگزاری مھر در گزارش ھای متعددی از وضعيت زندگی مردمی كه آلودگيھای نفتی موجب بروز مشكالت زيادی 
برايشان شده بود سخن گفت تا در نھايت گوش شنوايی پيدا شود و با پيگيری ھای استاندار قبلی لرستان 

  .عمليات مجتمع آبرسانی كوثر پس از سالھا ركود دوباره آغاز شود
 روستای ديگر حاشيه خطوط نفت كه پس از سالھا دست و پنجه نرم كردن با 11مردم روستای جلگه خلج و 

مشكالت شاھد آغاز عمليات اجرايی مجتمع آبرسانی كوثر بودن سختی و مشقت بی آبی و استفاده از آب تانكر 
مسال به بھره برداری برسد ولی را به جان خريدند تا بنابر وعده سيد حسين صابری اين پروژه در عيد غدير ا

  .ھمچنان اين پروژه در ميان بدعھدی شركت نفتی ھا نيمه تمام باقی مانده است
 

اين در حاليست كه وعده وزارت نفت با گذشت دو سال ھنوز تحقق نيافته است تا بدعھدی نفتی ھا در زمينه 
شمار ديگر بدقوليھای شركت نفت برای رفع اختصاص سھم خود از اعتبارات تكميل مجتمع آبرسانی كوثر نيز به 

  .مشكالت مردم منطقه اضافه شود
اين امر موجب شده تا اھالی روستای جلگه خلج بارھا شكايت شركت نفتی ھا را نزد مسئوالن استان و 

شھرستان ببرند ولی گويا كسی نمی تواند مسئوالن شركت نفت را مجاب كند كه برای رفع مشكالت مردم 
  .ارندقدمی برد
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  تجمع كارگران نساجى مازندران در مقابل استانداری مازندران

ان واحد نساجى مازندران صبح امروز تعدادى از كارگر::مرداد آمده است 4به گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا در تاریخ 
  .  ماه حقوق خود برای چندمين بار در مقابل استانداری مازندران تجمع نمودند13به دليل عدم دريافت

اين کارگران که ھفته گذشته با تجمع در مقابل فرمانداری قائمشھر واستانداری مازندران خواستار مطالبات معوقه 
 حضور معاون سياسی وامنيتی استانداری مازندران در جمع کارگران وقول مساعد خود پس از ما ھھا شدند که با

  .برای پيگيری حقوق بحق کارگران دادند
تعدادی ازکارگران معترض در گفتگويی با ايلنا اظھار داشتند ھفته گذشته استاندار مازندران ونماينده ولی فقيه 

ت معيشيتی ما ،از کارگران خواستند که با صبوری اين وضعيت ديداری از کارخانه داشتند وايشان بدون درک وضعي
  .اسفناک را تحمل نمايند

كارگران نساجى مازندران اظھارميدارند عليرغم اينكه مديران اعالم ميدارند با مشكال ت نقدينگى روبرو ھستند 
  . مسئوالن شركت است نفر به استخدام اين شركت درآمده اند واين مغايرت با گفته150ظرف چند ماه گذشته 

   .قابل ذکر است تا لحظه ارسال خبر ھيچ مسئولی در جمع کارگران حضور پيدا ننموده است
  
  

  شود  ميليارد تن خاک حاصلخيز ايران تباه مي۵سالی 

 ميليارد تن خاک حاصلخيز ايران در نتيجه جاری شدن ۵ھر سال بيش از : آمده است  راديو آلمانبه گزارش 
اين رقم برابر است با حجم آبی که سدی به . شود سايش خاک در پشت سدھای کشور جمع ميسيالب و فر

  .تواند در پشت خود ذخيره کند بزرگی سد اميرکبير مي
ھا، مراتع و آبخيزداری ايران در يک ھمايش دولتی ضمن طرح مشکل انباشت  علی سالجقه رئيس سازمان جنگل

، پيشنھاد کرده است که به جای ايجاد سدھای بزرگ روی استخراج ھای حاصلخيز در پشت سدھای ايران خاک
  .گذاری شود رود سرمايه منابع آبی که ھدر مي

 
  محيطی سدھا ھای زيست زيان

 
شود که بعد از قعر خليج فارس   ميليارد متر مکعب آب در زاگرس توليد مي١۵٠ساالنه «:سالجقه گفته است

وی توصيه » .کنند کاری آمريکا اين آب شيرين را از خليج فارس برداشت ميآيد و کشورھای عربی با ھم بيرون مي
رود اجرا  ھائی که ھدر مي برداری از آب ھائی برای مھار و بھره گذاری روی سدھا، طرح کرده که به جای سرمايه

 .شود
سدھا را محيطي، اليروبی دائمی  ھای حاصلخيز در پشت سدھای بزرگ، در کنار مشکالت زيست انباشت خاک
ھا  شود که بازدھی آن عدم اليروبی سدھا، به مرور زمان سبب مي. کند که ھزينه سنگينی دارد ضروری مي
ھا، مراتع و آبخيزداری ايران در ھمايش ملی مديريت حريق در منابع طبيعی  رئيس سازمان جنگل. کاھش يابد
حجم سد امير کبير بايگانی فرسايش خاک در کشور به حدی است که ساالنه يک سد به «:گفته است

  «.شود مي
 

  گويند؟ مخالفان سدسازی چه مي
 

 نخستين ١٩٩٧در سال . ايجاد سدھای بزرگ، نه تنھا در ايران، بلکه در سراسر جھان مخالفان زيادی دارد
يل ی برزيل تشک "کارتی با" کشور جھان در شھر ٢٠ھا با حضور نمايندگان  المللی حفاظت از رودخانه نشست بين

ھا و مخالفت با   مارس را به عنوان روز جھانی حفاظت از رودخانه١۴کنندگان اين نشست، روز   شرکت. شد
  .سدسازی نام نھادند

ھا و سمينارھائی برگزار  کنفرانس)  اسفند٢۴( مارس، ١۴طرفداران محيط زيست در ايران نيز، ھرسال در روز 
  .پردازند ھای ايران مي ودخانهکنند و به بررسی تاثير سدسازی بر وضعيت ر مي

ھای  يکی از عوامل مخرب محيط«بان کوھستان از سدھا به عنوان  سال گذشته، عباس محمدی مدير گروه ديده
سازندگان و حاميان سدسازی چنان چھره دروغين و تقديس «:وی گفت. نام برد» کوھستانی و طبيعت ايران

پندارند زندگی بدون سد ممکن  اند که ھمه مي آبادانی جا زدهرا معادل  اند و آن ای از سدسازی ساخته شده
  «.نيست

ای که در مسير طبيعی  رودخانه«:ای با دويچه وله گفت بان کوھستان ايران، ھمان زمان در مصاحبه مدير گروه ديده
ادي، کند يک اکوسيستم بارور است و اين اکوسيستم، چه از لحاظ طبيعی و چه از لحاظ اقتص خودش حرکت مي

ھا ھم روی موجودات زنده  کاری در سيستم رودخانه تجربه نشان داده که دست. برای انسان مفيد است
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  «.ھا تاثير منفی دارد غيرانسانی و ھم روی انسان
 

  سنگين بازده پائين و زيان
 

کشور دھد که سدھای موجود ايران، با ھزينه سنگينی که به  مي آمار رسمی نشان«به گفته عباس محمدي، 
اما ايجاد . کنند  درصد برق ايران را تامين و حدود ده درصد اراضی کشاورزی را آبياری مي۵اند، تنھا  تحميل کرده

  «.ھای مھم ايران آسيب ببينند ھمين سدھا سبب شده است که تمام رودخانه
منافع سرشاری است ھای ايران، معتقد است يکی از داليل گسترش سدسازی در ايران،  بان کوھستان مدير ديده

  .کنند که سدھا برای پيمانکاران و مديران امضا کننده قراردادھا ايجاد مي
در جائی .  شرکت سدسازی داريم٣٠٠ما در ايران حدود «:وله گفت محمدی در مصاحبه سال پيش خود به دويچه

در کوير مرکزی . ست سد در دست ساختمان ا۴٠ تا ٣٠مثل بلوچستان که رودخانه در آن وجود ندارد، حدود 
 سد ساخته شده يا در دست ٢٠٠جاری است، بيش از   درصد آب کشور در آن١٢ تا ١٠ايران، جائی که تنھا 

ای که از اين ساخت و سازھا حاصل  برای برخی محافل تنھا ساخت و ساز مھم است، نه نتيجه. احداث است
  «.شود مي
 

   ميليون دالر ھندوانه و خربزه182واردات 

عباس رجايی رئيس كميسيون كشاورزی مجلس در جلسه علنی :  مرداد آمده است 5 در آفتابنوشته سایت به 
رويه پرداخت و با اشاره به  روز چھارشنبه در بررسی موضوع وضعيت كشاورزی كشور به انتقاد از واردات بي

 ميليون دالر خربزه و ١٨٢ ارزش  ھزار تن به۵٧۵، ٨۴در سال . دار است اين خنده: واردات خربزه و ھندوانه گفت
 ھزار تن بوده ۵۴۵ ھزار و ۶٣ ارزش واردات اين دو ميوه يک ميليارد و ٨٩ھندوانه به كشور وارد شده و در سال 

  .است
 

 به ٨٩ ھزار تن بوده كه در سال ۵٠۴ ميليون و ٢، ٨۴ضروری كشاورزی در سال  واردات محصوالت غير: رجايی گفت
 برابر افزايش ٣ واردات محصوالت غيرضروری كشاورزی ٨٩ تا ٨۴يعنی از سال . سيده است تن ر٢٨٠ ميليون و ۶

   .داشته است
  

 89 درصد در سال 75 به 84 درصد در سال 35ضريب وابستگى ايران به واردات از 
  رسيد

زى توسط وزارت ھاى منع واردات برخى از اقالم كشاور رسد حتى نامه به نظر مي :  مرداد نوشت 5 در امروز تھران
  ھاى اين حوزه بكاھد تا جايى كه از چالش جھاد كشاورزى نيز نتوانسته است 

 درصد 35، 84ھاى مجلس شوراى اسالمى ضريب وابستگى ايران به واردات در سال  به گفته رئيس مركز پژوھش
 جھاد كشاورزى و ديروز صحن علنى مجلس با حضور وزير.  درصد افزايش يافته است75 به 89بوده كه درسال 

رويه محصوالت كشاورزى اختصاص داشت تا شايد باالخره معلوم شود عيب كار  وزير بازرگانى به موضوع واردات بي
گيرد كه از سال گذشته، واردات بسيارى از اقالم  افزايش واردات در اين بخش درحالى صورت مي. از كجاست

احمد . كشاورزى ممنوع شده يا تعرفه آن افزايش يافته است ورى در بخش  قانون بھره16كشاورزى بر اساس ماده 
افتد  توكلى با تاكيد بر اينكه سالمت مردم با كشاورزى گره خورده است و با واردات اين محصوالت به خطر مي

 راھبرد اصلى نظام مبنى بر خودكفايى در توليد محصوالت كشاورزى زير پا 89 تا 84طى سالھاى : تصريح كرد
  .شده استگذاشته 

  

  .كشاورزي سمنان است  كمبود آب، دغدغه اصلي بخش

 مرداد 5در ) ايسنا( خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران وگو با مدير جھاد كشاورزي شھرستان سمنان در گفت
 رشته از اين 15به طورساالنه تنھا : سمنان، افزود  رشته قنات در سطح160با اشاره به وجود : اعالم داشت 

  .شوند ھا اليروبي و مرمت مي قنات

ھاي صنعتي و كشاورزي است، اظھار  استان در بخش با بيان اينكه مشكل آب، مھمترين مشكل" خدابخش عرب"
كشاورزي سمنان است و از اين جھت، مھمترين برنامه و راھكار ما در  كمبود آب، دغدغه اصلي بخش: داشت

 ھاي استفاده بھينه از آب به ويژه در بخش كشاورزي را  راهايم متمركز است و كوشيده حوزه مديريت مصرف،
بايد با : استان، افت داشته است، تصريح كرد ھاي زيرزميني آب در وي با بيان اينكه سطح سفره .آموزش دھيم

 .ھاي نوين از اتالف آب جلوگيري كنيم انتقال مناسب آن و آبياري به شيوه استفاده بھينه از آب نظير ذخيره آب،
آب قنات : قديمي براي استحصال آب است، خاطر نشان كرد عرب با اشاره به اين كه قنات يك تكنولوژي ايراني و
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براي جلوگيري از اتالف : وي در پايان تاكيد كرد .تر است احداث قنوات، حساس دايمي است، بنابراين مديريت بر
شود،  ذخيره مي ھاي آن براي فصل تابستان بقنات در زمستان، مبادرت به احداث استخرھاي زمستاني كه آ آب

  .ايم كرده
  

  کارگران نساجی مازندران درادامه اعتراضاتشان مقابل استانداری اجتماع کردند
  
  

تعدادی از کارگران واحد نساجی مازندران صبح :  مرداد آمده است 5به گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا در تاریخ 
 ماه حقوق خود برای چندمين بار در مقابل استانداری مازندران تجمع ١٣ روز سه شنبه به دليل عدم دریافت

   .نمودند
ِاین کارگران ھفته گذشته نيز در مقابل فرمانداری قائمشھر و استانداری مازندران تجمع کرده و خواستار 

رگران معاون سياسی و امنيتی استانداری مازندران در جمع کا. مطالبات معوقه خود پس از ماھھا شدند
   .حضور یافت وقول مساعد برای پيگيری حقوق بحق کارگران داده شد

تعدادی ازکارگران معترض در گفتگویی با ایلنا اظھار داشتند ھفته گذشته استاندار مازندران و نماینده ولی 
وری فقيه دیداری از کارخانه داشتند وایشان بدون درک وضعيت معيشيتی ما، از کارگران خواستند که با صب

   .این وضعيت اسفناک را تحمل نمایند
کارگران نساجی مازندران اظھارميدارند عليرغم اینکه مدیران اعالم ميدارند با مشکال ت نقدینگی روبرو 

 نفر به استخدام این شرکت درآمده اند و این مغایر گفته مسئوالن شرکت ١۵٠ھستند ظرف چند ماه گذشته 
   .است

  
   : ھمين باره می نویسدایلنا طی گزارشی دیگر در

در تجمع اعتراض آميز کارگران نساجی مازندران مقابل استانداری، کارگران نساجی از بالتکليفی چندین ساله 
   .خود بسيار گله مند بودند و نشست ھای فراوان با مسئوالن را بی فایده دانستند

   .یر پا گذاشتن قولھای خود گالیه داشتندبنا بھمين گزارش کارگران از مسئوالن بابت اجرا نکردن مصوبات و ز
 ماه حقوق می باشد را دليل اعتراض و تجمع خود ۴ ماه پاداش که معادل ٢ ماه حقوق معوقه و ١٠آنھا 

طبق توافقی که نماینده استاندار، مدیر کل اداره کار، نماینده صنایع و معادن، مدیر : ميدانند و بيان ميدارند
رکت نساجی و رئيس اطالعات شده بود طبق پيشنھاد مدیر عامل شرکت عامل و رئيس ھيت مدیره ش

نساجی مقرر گردیده بود حقوق ھا طبق زمانبندی پرداخت گردد که آن توافق که خودشان پيشنھاد دادند را 
   .ھم اجراء نکردند

ی  نفر می باشند و در روزگار٢٨۵کارگران طبرستان شرکت نساجی که : یکی از کارگران معترض گفت
   .بازوھای پرتوان این شرکت بودند از ھيچ گونه امتيازی برخوردار نيستند

 نفر نيروھای نور ١۵٠ ماه از معوقات کارگران را پرداخت نکردند اما بيش از ١۴با توجه به اینکه : وی گفت
   .چشمی آقایان را جذب کردند و حقوق آنھا را به موقع پرداخت می کنند

اشاره به اینکه طبق ھماھنگی ھای به عمل آمده بين شورای تامين، بانک ملت و یکی دیگر از کارگران با 
 و نيم ٢ ونيم ميليارد برای پرداخت حقوق کارگران به شرکت وام پرداخت شده بود که فقط ٣بانک ملی، 

   .ميليارد آن بين کارگران تقسيم شد از مابقی آن کسی باخبر نمی باشد
مسئوالن برای ما گریه می کنند و کنار کارفرمای ما :  خوب حرف می زنند افزودوی با بيان اینکه مسئوالن فقط

   .عکس یادگاری می گيرند و ھيچ کاری را برای کارگران انجام ندادند
برخی از کارگران بدليل : یکی دیگر از کارگران از نداشتن کرایه ماشين برخی کارگران اعتراض کرد گفت

   .ن تجمع شرکت کنند تا از حق خود دفاع کنندنداشتن کرایه نتوانستند در ای
با توجه به اینکه فصل ھندوانه در حال اتمام است برخی از کارگران قدرت خرید یک ھندوانه برای : وی گفت

   .فرزندان خود را ندارند اما کارفرماھا زیر کولر ماشين خود برای ما دست تکان دھند و به ما می خندند
ست که برای خرید نان جلوی نانوا گردن کج می کنم و نسيه نان به فرزندان خود می  ماه ا۴: این کارگر گفت

   .دھم
وی گفت یکی از این کارگران بدليل عدم توان پرداخت کرایه تاکسی و پول توجيبی فرزند خود را از دانشگاه 

يم و نياز به زندگی ما انسان: بيرون آورده که فرزند وی به این دليل دچار افسردگی شده است و ادامه داد
   .کردن داریم و از مسئوالن می خواھيم این حق را از ما نگيرند
وقتی فقر از درب وارد شود ایمان از پنجره خارج : یکی دیگر از کارگران شرکت نساجی واحد طبرستان گفت

   .گرفتمی گردد، با توجه به نزدیکی ماه مبارک رمضان نمی توان با نان نسيه و گوجه پالسيده روزه 
با توجه به عدم دریافت حقوق این کارگران، : وی اقساط معوقه بانک ھای خود را کمر شکن اعالم کرد و گفت

 .استاندار ترتيبی اتخاذ دھد تا بانک ھا تا موعد پرداخت حقوق از حقوق ضامنين کسر نکنند
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 بلبشویی در واگذاری کارت ھای اعتباری کارگران!؟

ای به یکی از وزرا نسبت به آثار تورمی ناشی از اعطای خط اعتباری جدید ھشدار  امهرئيس کل بانک مرکزی در ن
در جلسات طرح تحول اقتصادی مقرر شده است که ھيچگونه خط اعتباری جدیدی از سوی این : داد و تاکيد کرد

 . بانک به شبکه بانکی تخصيص نيابد
مھدی غضنفری وزیر بازرگانی که چندی پيش درباره به گزارش مھرمحمود بھمنی رئيس کل بانک مرکزی به نامه 

 . نوشته بود، پاسخ تندی داده است) طرح ميزان( طرح خرید ویژه اعتباری کارمندان و کارگران 
بھمنی در پاسخ به این درخواست وزیر بازرگانی برای تامين اعتبار کارتھای اعتبای خرید کارکنان دولت و کارگران، 

امکان فراھم :  به وجود آمدن آثار تورمی ناشی از اعطای خط اعتباری جدید، پاسخ دادضمن ھشدار برای امکان
رئيس کل بانک مرکزی ھمچنين به وزیر . کردن ظرفيت جدید به منظور تامين اعتبار کارتھای اعتباری وجود ندارد

باری جدیدی از بازرگانی نوشته است که در جلسات طرح تحول اقتصادی مقرر شده است که ھيچگونه خط اعت
بنابراین باید منابع الزم جھت اجرای طرح مذکور از منابع . سوی بانک مرکزی به شبکه بانکی کشور تخصيص نيابد

 .داخلی بانکھا و یا از طریق تھاتر بدھی شرکت ھای عرضه کننده کاال صورت پذیرد

  اسکناس چاپ نمی کنيم
 مورد تامين اعتبار اجرای طرح واگذاری کارت اعتباری در ھمين حال، محمود بھمنی رئيس کل بانک مرکزی در

 ميليون نفر در ۴ ميليون تومان برای ١.۵: توسط بانکھا به مھر گفته است) طرح ميزان(خرید کارگران و کارمندان 
 . این طرح پيش بينی شده است

ارند نسبت به تامين اعتبار به بانکھا اختيار داده شده است که به ھر ميزان که توانایی د: وی تصریح کرده است
 . اجرای طرح اقدام کنند، اما بانک مرکزی به ھيچ عنوان برای تامين اعتبار این طرح اسکناس چاپ نخواھد کرد

 ھزار تومانی خرید موضوع مصوبه ای بود که توسط ٠٠۵ ميليون و ١به گزارش مھر، واگذاری کارتھای اعتباری 
ای جامعه ھدف کارمندی و کارگری و البته در مراحل بعدی برای سایر شورای عالی اشتغال در سال گذشته بر

 .گروه ھای اجتماعی پيش بينی شد

  زمزمه و ساز مخالف
 ھزار کارمند شاغل در دستگاه ھای دولتی صورت گرفت ٧٠٠ھرچند در ابتدا واگذاری کارتھای اعتباری به بيش از 
 ميليون کارگر کشور، زمزمه ھای آماده نبودن 9ی اعتباری به اما پس از آن با مطرح شدن موضوع واگذاری کارت ا

بستر الزم کار، فراھم نبودن شرایط تامين منابع مورد نياز طرح، اولویت بندی نکردن و خالصه ساز مخالف برای 
 . عدم اجرای مصوبه شورای عالی اشتغال نواخته شد

طعی ھم اعالم کردند که مسئوليت اجرای کارتھای پس از آن نيز طی چند ماه طرح به حال خود رھا شد و در مق
 .به وزارت بازرگانی سپرده شد) ميزان(اعتباری خرید کارگران با نام 

  انتقال مسئوليت کارت اعتباری
، امکان جدیدی را )وزارت بازرگانی( به دستگاه مجری ) وزارت کار(اما این جابجایی مسئوليت آن از دستگاه طراح 

 . زایای این کارتھا برای کارگران به ارمغان نياوردجھت استفاده از م
سرانجام با کش و قوسھای فراوان و با قول وزیر کار و امور اجتماعی در ابتدای سالجاری مبنی بر اینکه واگذاری 
کارتھای اعتباری خرید از اردیبھشت ماه و ھمزمان با ھفته کارگر آغاز خواھد شد، کار وارد فاز جدیدی شد و در 

 کارت به کارگران در روز کارگر واگذار شد و پس از آن نيز دوباره طرح به ١٣ایت نيز طی یک مراسم نمادین تعداد نھ
 .کما رفت

  االسالمی به یک سئوال واکنش شيخ
اولياء علی بيگی در این خصوص و در گفتگو با مھر در خصوص واگذاری زودھنگام کارتھای اعتباری خرید به جامعه 

بھتر است این سئوال را آنھایی پاسخ دھند که در واگذاری این کارتھا و مطرح کردن : ان کشور، گفتبزرگ کارگر
 . آن عجله داشته اند

به تازگی در نشستی مشترک با وزیر کار و امور : رئيس کانون عالی شوراھای اسالمی کار کشور بيان داشت
و ساز و کارھای الزم تحقق این مصوبه را با وی اجتماعی موضوع رونمایی زودھنگام و عدم آماده شدن بستر 

اگر این کارتھا در ھفته کارگر رونمایی نمی شد ممکن بود زمان طوالنی دچار وقفه : مطرح کردیم که وزیر کار گفت
 . شود

ر با این حال معاون وزیر بازرگانی نيز طی روزھای گذشته اعالم کرده است که واگذاری این کارتھا را به کارگران د
 .ابعاد گسترده از شھریورماه سال جاری و ھمزمان با ھفته دولت آغاز خواھند کرد

  جمھور نگاری با رئيس نامه
اما عبدالرضا شيخ االسالمی وزیر کار و امور اجتماعی نيز در این باره با احساس اینکه ممکن است بانکھا پروژه 

امه ای را به رئيس جمھور نوشت و در قالب آن از وی تامين اعتبار کارتھای اعتباری را جدی نگرفته باشند، ن
 . خواست تا در این ارتباط دستورات صریحی را برای شبکه بانکی کشور صادر کند



 193

رئيس جمھور پيرو نامه نگاری وزیر کار در خصوص لزوم تامين اعتبار کارت ھای اعتباری کارگران کشور به رئيس کل 
 . موضوع را در دستور کار خود قرار دھدبانک مرکزی نوشت که این پيگيری این

  پاسخ بھمنی به غضنفری
قبل از مطرح شدن نامه نگاری وزیر کار با رئيس جمھور در خصوص تاکيد بر تامين منابع مورد نياز کارتھای اعتباری 

یر خرید کارگران، این موضوع در پاسخ محمود بھمنی رئيس کل بانک مرکزی به نامه نگاری مھدی غضنفری، وز
 تير ماه سال جاری نوید خوبی را برای اجرای گسترده واگذاری کارت ھای اعتباری کارگران در پی ٨بازرگانی در 

 .نداشت
در واقع می توان نامه نگاری عبدالرضا شيخ االسالمی با رئيس جمھور پيرامون لزوم تامين اعتبار اجرای طرح 

نگاری در این زمينه دانست با این تفاوت که در نامه جدید رئيس واگذاری کارتھای اعتباری کارگران را دومين نامه 
 .جمھور دستورات صریحی را به بانک مرکزی در خصوص تامين اعتبار کارت ھای اعتباری خرید کارگران داده است

  در انتظار ھفته دولت
گسترده کارتھای اعتباری با این حال در این برھه از زمان و قول ھای جدید وزارت بازرگانی در زمينه واگذاری 

کارگران از ھفته دولت، باید جدی ترین مشکل پيش روی این طرح را تامين اعتبار و اختصاص منابع تسھيالتی 
 . دانست که تاکنون به نتيجه روشنی نرسيده است

تھای اعتباری خرید باید منتظر ماند تا شھریورماه و ھفته دولت و دید که آیا این بار وعده وزارت بازرگانی درباره کار
کارگران که گویا الزم است تا آن مقطع اولویت بندی و شناسایی گروه ھای ھدف نيز صورت گيرد، آغاز خواھد شد 

 .و یا اینکه دوباره شاھد وقفه ای دیگر و دليلی تازه در اجرای این طرح خواھيم بود

 ای مقابل مجلس ھای فنی و حرفه تجمع حق التدریس

 سال در اعتراض ١٢ای کل کشور با سابقه سه سال تا  ھای فنی و حرفه ھای آموزشکده ریسالتد جمعی از حق
تجمع کنندگان که سه شنبه از سراسر کشور در . به اجرا نشدن قانون استخدام در مقابل مجلس تجمع کردند

 مشکل خود را عدم اجرای قانون استخدام در خصوص حق التدریسان, مقابل مجلس حاضر شده بودند
 . ای کل کشور بيان کردند ھای فنی و حرفه آموزشکده

مشکل ما این است که از فروردین سال جاری : یکی از تجمع کنندگان در گفتگو با خبرنگار مھر گفت
ای کل کشور از آموزش و پرورش جدا و زیر نظر آموزش عالی قرار گرفت بنابراین وزیر  ھای فنی و حرفه آموزشکده

 . کند رود و آموزش عالی ھم توجھی به این موضوع نمی بار اجرای این قانون درباره ما نمیآموزش و پرورش زیر 
تجمع کنندگان تاکيد کردند تا حل نشدن موضوع استخدام با اجرای قانون به تجمع خود مقابل مجلس شورای 

 . اسالمی ادامه خواھند داد
ئت تحقيق و تفحص مجلس از مراکز آموزش عالی ھایی به ریاست جمھوری ھي آنان پيش از این در نامه نگاری

ھای آموزش و پرورش و علوم، ریاست مجلس شورای اسالمی، فرمانداران،  ، وزارتخانه٨۵کشور در سال 
استانداران، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان عدالت اداری و دفتر توسعه و راھبردی ریاست جمھوری مشکالت 

  .خود را بيان کردند

  !سپاه بر نفتکنترل رسمی 
  

با معرفی یک سردار سپاه برای وزارت نفت، جنگ :   مرداد آمده است 5به نوشته خبرگزاری دولتی فارس در 
گفته می شود . پنھان و آشکاری که بر سر تصدی این وزارتخانه در جریان بود، برای مدتی فروکش می کند

  .ین رای اعتمادھا در مجلس را کسب خواھد کردرستم قاسمی فرمانده قرارگاه خاتم النبيا، یکی از باالتر
ھر چند پيش از این سپاه بخش ھای مھم و بزرگی از صنعت نفت ایران را در کنترل خود گرفته بود، اما 

نشاندن یک سردار سپاھی در راس وزارتخانه را باید گام مھم و نھایی برای کنترل این وزارتخانه توسط سپاه 
  .پاسداران ارزیابی کرد

دار رستم قاسمی فرمانده قرارگاه خاتم النبيای سپاه، پيش از این مھم ترین بخش ھای صنعت نفت ایران سر
او در نخستين اظھارنظر خود بعد از معرفی اش به عنوان وزیر . در پارس جنوبی، را در کنترل خود داشته است

  .ی نفتی استفاده خواھد کردپيشنھادی به کابينه، گفته است از قرارگاه سازندگی خاتم در قراردادھا
وی در گفتگو با خبرگزاری فارس با اشاره به اینکه اکنون قرارگاه سازندگی خاتم االنبيا به خوبی پروژه ھای 

بعد از کسب رای اعتماد از وجود این قرار گاه در کنار پيمانکاران دیگر : نفتی را اداره می کند تصریح کرده است
  .نفتی نيز استفاده می کنم

در قرارگاه سازندگی خاتم االنبيا افراد کار آزموده و قوی حضور دارند که می توانند از عھده : ی اظھار کردو
اجرای پروژه ھای نفتی متعددی برآیند و ھيچ جای نگرانی در خصوص ادامه روند فعاليت این قرار گاه وجود 

  .ندارد
 جعفری فرمانده کل سپاه در سمت  با حکم سرلشکر محمدعلی١٣٨۶سردار رستم قاسمی در دی ماه 

  .فرمانده قرارگاه خاتم مشغول به کار شده است
گفته می شود او به دليل حاميان قوی ای که در بيرون از دولت دارد، از جمله نادر وزرایی خواھد بود که 
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ند سایر وزرای استقالل خود را در برابر احمدی نژاد حفظ خواھد کرد و رئيس دولت نخواھد توانست با او به مان
. برخی مطبوعات از شروطی که قاسمی در برابر احمدی نژاد گذاشته است، خبر داده اند. خود رفتار کند

  .محتوای این شروط اما به درستی روشن نيست
  

دليلی که سپاه را برای بلعيدن ھمه ی صنایع نفت ایران مشتاق کرده است، در ظاھر وضعيت بسيار 
   .ور استنابسامان صنایع نفتی کش

تنھا در .  سال اخير، دوران رقت باری را پشت سر گذاشته است۶به گزارش سایت عصر ایران، وزارت نفت در 
بخش توليد نفت خام، در حالی که اکثر کشورھای عضو اوپک رشد توليد را تجربه می کنند، در این شش 

حدود سه و نيم ميليون بشکه در روز  ھزار بشکه به ٢٠٠ ميليون و ۴سال، ميزان توليد نفت خام ایران از 
  . ميليارد تومان زیان است٧٠که نتيجه ی آن حدود ! کاھش یافته است

پارس جنوبی، بزرگترین ميدان گازی جھان . خوانده است» شرم آور«این گزارش اوضاع در پارس جنوبی را 
با این . ر بيشتر استمساحت این منبع، از کل مساحت کشور قط. است که بين ایران و قطر مشترک است

حال، ميزان استخراج گاز توسط قطری ھا، دو و نيم برابر بيشتر از ایران است و برغم شعارھای توسعه ای، 
ھمين طور است وضع پتروشيمی ھا و پاالیشگاه ھا و . ھنوز فازھای پارس جنوبی در ایران، تکميل نشده اند

  ... .صادرات و 
ق وزارت قاسمی است مجموعه تحت مدیریت وی، بزرگ ترین نھاد ساخت بنابر نوشته ی این سایت که مواف
  .و توسعه نفت و گاز در ایران است

ًدر پارس جنوبی آن قسمت از فازھای تکميل شده یا در دست احداث عمدتا توسط قرارگاه سازندگی سپاه 
مجموعه در حال احداث و  توسط این ٢۴ و ٢٣ ، ٢٢، ١۶ و ١۵از جمله در حال حاضر فازھای . انجام شده اند
 .توسعه ھستند

  
 روزه کارگران شرکت آھنگری تراکتورسازی تبریز4عتصاب ا

تجمع كارگران شركت خصوصي آھنگري تراكتورسازي تبريز پس از گذشت چھار روز با قبول اجرايي شدن برخي از 
  .ھاي آنان به پايان رسيد خواسته

روزه کارگران شرکت آھنگری 4د از پایان گرفتن اعتصاب مردا4ایسنا بتاریخ بخ گزارش خبرگزاری دولتی 
  .تراکتورسازی تبریز خبرداد

بنا به ھمين گزارش تجمع كارگران شركت خصوصي آھنگري تراكتورسازي تبريز پس از گذشت چھار روز با قبول 
  .ھاي آنان به پايان رسيد اجرايي شدن برخي از خواسته

  :ت کارگران اعتصابی آمده استدرادامه این گزارش دررابطه با مطالبا
وري كه در گذشته امضا شده بود، افزايش مدت زمان قرارداد، رسمي شدن  پيگيري و اجرايي شدن قرارداد بھره

  .......كارگران قراردادي با سابقه كاري باالي چھار سال و
كل استان تبريز، رييس نفراز منتخبان کارگران، مسووالن اداره 10بدنبال اعتصاب کارگران جلسه ای باشرکت 

انجمن صنفي كارفرمايان استان، دبير كميسيون كارگري فرمانداري تبريز، مسووالن سياسي و اطالعاتي استان، 
رييس كانون شوراھاي اسالمي كار استان و اعضاي ھيات مديره شركت آھنگري تراكتورسازي تشکيل شد 

 . شودودراین جلسه قرارشد برخی از مطالبات کارگران اجرائی
 

تبريز تجمع كارگران شركت خصوصي آھنگري تراكتورسازي  

وگو با خبرنگار كار و اشتغال خبرگزاري  چنگيز قاسمي ـ رييس كانون شوراھاي اسالمي كار استان تبريز ـ در گفت
اين شركت خصوصي است و كارگران آن در پي دست يافتن به مطالبات خود : اظھار كرد) ايسنا(دانشجويان ايران 
 .تجمع كرده بودند

وري كه در گذشته امضا  كارگران خواھان پيگيري و اجرايي شدن قرارداد بھره: وي درباره مطالبات اين كارگران گفت
شده بود، افزايش مدت زمان قرارداد، رسمي شدن كارگران قراردادي با سابقه كاري باالي چھار سال و تشكيل 

 .شوراي اسالمي كار بوده است
اين كارگران در جھت گرفتن مطالبات خود با مديرعامل شركت آھنگري تراكتورسازي صحبت :  كردقاسمي تصريح

 .كرده بودند كه در پي نتيجه ندادن اين مزاكرات دست از كار كشيدند
ھاي دريافتي از تجمع اين كارگران جامعه  در پي گزارش: رييس كانون شوراي اسالمي كار استان تبريز بيان كرد

 كل تبريز بخش كارگري حوزه كار صنعت نيروي انتظامي وارد عمل  تان تبريز، فرمانداري استان و ادارهكارگري اس
شده و با كارگران آن شركت به مذاكره پرداختند و قرار بر برگزاري يك جلسه براي رسيدگي به مطالبات اين 

 .كارگران شد
، رييس كانون شوراھاي اسالمي كار استان، رييس  در اين جلسه از مسووالن اداره كل استان تبريز :وي افزود
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انجمن صنفي كارفرمايان استان، دبير كميسيون كارگري فرمانداري تبريز، مسووالن سياسي و اطالعاتي استان، 
 . نفر از منتخبان كارگران، برگزار شد10اعضاي ھيات مديره شركت آھنگري تراكتورسازي و 

در اين جلسه مقرر شد تعدادي از مطالبات :  ساعت به طول انجاميد، گفتكه اين جلسه پنج قاسمي با بيان اين
بندي  كارگران نظير تشكيل شوراي اسالمي كار، كمتر نبودن عقد قرارداد كمتر از شش ماه و بازنگري در طبقه

  .اجرايي شودمشاغل 

 محاکمه مجدد معلم زندانی که دوران محکوميت اش به پایان رسيده است 
   

دوره دو ساله  ھمسرھاشم خواستار، معلم زندانی که امروز قرار بود پس از پایان: بر ھرانا آمده است بر پایه خ
گفت که وی مجددا به بيدادگاه رژیم برده شده و به  کمپين بين المللی حقوق بشر در ایران زندانش آزاد شود به

است که خانواده او از صبح جلوی این درحالی . محاکمه شده است” اذھان عمومی  تشویش” اتھام تازه ی 
تا گوسفندی را ببرد   و قصابی که جلوی در خانه منتظر آمدن خواستار بوده وکيل آباد مشھد منتظر او بودند زندان

  .توسط نيروھای امنيتی بازداشت شده است
 

نون صنفی ھاشم خواستار، معلم بازنشسته و ریيس کا صدیقه مالکی، ھمسر: در ادامه این گزارش آمده است
قرار بود امروز آزاد شود اما تا « : اظھار نگرانی از وضعيت ھمسرش گفت  با معلمان مشھد در گفتگو با کمپين

. است او نه در زندان وکيل آباد است و نه به منزل آمده. غروب است خبری از او نشده است ٧االن که ساعت 
  «.باز نگردانده اند ه از صبح برده اند به بندیکی از ھم بندی ھایش االن زنگ زد و گفت ھنوز او را ک

 
آزادی ھمسرم را پرسيده بودم و آنھا گفته بودند  من قبال از مسوالن زندان زمان« :ھمسر ھاشم خواستار گفت

دیروز صبح ھم که تلفنی با آقای خواستار حرف زدم گفتند روال این است که   مرداد آزاد خواھد شد،۴خواستار 
  صبح اسم زندانی ھای که در ليست آزادی ھستند خوانده می شود و یکساعتی ھم٨تا ونيم  ساعت ھفت

ھمراه با بچه ھا و  من.  صبح جلوی در منتظرش باشيم٩طول می کشد تا آنھا به در خروجی زندان برسند، گفت 
 شب زندانی ٨  صبح تا٨سربازھا گفتند که از  تعدادی از ھمکارانش چند ساعت منتظر ایستادیم اما خبری نشد،

 شب ٨ما ھنوز منتظریم ، ھنوز .  شب آزادش می کنند٨باالخره تا  ھا آزاد می شوند، سرباز دیگری ھم گفت
  «.است نشده

 
پس از برگشت به «:ببيند، گفت  شب ھمسرش را جلوی در خانه اش٨صدیقه مالکی که اميدوار است تا ساعت 

نفر آمدند و به خواستار گفتند وسایلت را  ت صبح چندخانه یکی از ھم بندی ھای ھمسرم تماس گرفت و گف
انقالب تماس گرفتم، گفتند که ھمسرم را دوباره به اتھام تشویش  من به دادگاه. جمع کن باید به دادگاه بروی

 دوباره تماس گرفتم که ببينم ماجرای دادگاه به کجا کشيده است، جواب. محاکمه کرده اند اذھان عمومی صبح
انقالب می روم تا ببينم چه خبر  حاال منتظرم اگر امشب نيامد فردا به دادگاه.  دقيقه ظھر بود١:٣٠عت سا. ندادند

  «.شده است
 

بازداشت مردی که به سفارش آنھا می خواسته گوسفندی را جلوی پای  ھمسر ھاشم خواستار ھمچنين از
خواستار  ایشان جلوی در خانه منتظر آقای. اندما در خانه بودیم که ایشان را برده « :خبر داد آقای خواستار ببرد

اما تا این زمان نه از . می برند  خودش با موبایلش به منزلش زنگ زده و خبر داده که من را با پراید دارند. بود
 «.به کجا قصاب خبری داریم و نه اینکه چه کسی او را برده و

از صبح . امروز صبح بازداشت شد  مرد بی گناھی کهھمه نگرانيم، ھم نگران او و ھم نگران«:صدیقه مالکی گفت
دیروز خودش می گفت، . من بيشتر نگران بيماریش ھستم. ببينيم با بچه ھا منتظر بودیم که بعد از دو سال او را

  «.مداوا می کنم می آیم بيرون خودم را
 

کشاورزی تدریس می که در ھنرستان  ھاشم خواستار، معلم بازنشسته و رئيس کانون صنفی معلمان مشھد
حال پياده روی دستگير و به زندان وکيل آباد مشھد، منتقل   در پارک ملت مشھد، در٨٨ شھریور ٢۵کرد، در تاریخ 

حکم او در دادگاه تجدید نظر به دوسال زندان تعزیری کاھش . حبس، محکوم شد و در دادگاه بدوی به شش سال
 ایيه در خصوص وضعيت نامناسب و غير انسانی و اعدام ھایبه حال سه نامه به ریيس قوه قض او تا. یافت

بستری شد، در حاليکه  خواستار در خرداد ماه امسال در بيمارستان. پنھانی زندان وکيل آباد مشھد نوشته است
مرخصی تعلق نگرفت و پس از عمل  عليرغم تجویز پزشک متخصص حتی پس از عمل جراحی یک روز ھم به او

 .ستان منتقل شدمستقيما به بيمار
  

   ھزار کشاورز اصفھانی در پی کم آبی زاينده رود٣٠٠بيکاری بيش از 

 ٣٠٠بيش از : ھا گفت نماينده اصفھان در شورای عالی استان: آمده است  کلمهبه گزارش سایت اصالح طلب 
  .اند ھزار کشاورز شرق اصفھان به دليل کم آبی زاينده رود بيکار شده

ھا در چھل و ھفتمين جلسه علنی شورای عالی  رسولي جتماعی فارس، عباس حاجبه گزارش خبرنگار ا



 196

 ھزار کشاورز شرق اصفھان به دليل کم آبی زاينده ٣٠٠بيش از : ھا در نطق خارج از دستور اظھار داشت استان
  .اند اند و به شھر اصفھان ھجوم آورده رود بيکار شده

 ١٣٠ ھزار جانباز و ۴٣ ھزار شھيد، ٢٣ ھزار شھيد کشور، ٢٣٠که از وی با بيان اينکه اين وضعيت برای اصفھان 
 ميليون ٢۵٠ که ظرفيت ٣ قبل از انقالب زده شد و تونل ٢و ١تونل آب : ھزار اسير دارد نامناسب است، تصريح کرد

  .متر مکعب است ھنوز زده نشده که بخش قابل توجھی از آب اصفھان و يزد را تأمين خواھد کرد
ھا با بيان اينکه از نظر سرانه بودجه و ميزان درآمد بعد از تھران، اصفھان  اصفھان در شورای عالی استانماينده ن

  .توجھی زيادی نسبت به اصفھان شده است در چند سال اخير بي: قرار دارد، خاطرنشان کرد
 ميزان تخصيص بودجه ھا وظيفه دارد قبل از بودجه بندی دولت نظارتی بر شورای عالی استان: وی ادامه داد
گيرد   به عقيده بنده بايد راھکاری تھيه شود تا زمانی که بودجه تھيه و مورد بررسی قرار مي داشته باشد؛

  .ھا حضور داشته باشد تا حقی ضايع نشود شورای عالی استان
 رسيد در حالی ًھا، مسافران داخلی و خارجی ما تقريبا به يک سوم تا نصف توريست: ھا تصريح کرد رسولي حاج

  .ھای تاريخی قوی باعث ايجاد درآمد ملی خواھد شد که يکی از زبربناھای اصفھان و ابنيه
: ھای فوتبال مطرحی در سطح کشور داريم اما ھنوز ورزشگاھی در اصفھان نداريم، افزود وی با بيان اينکه ما تيم

سال به طول خواھد انجاميد؛ اگر پروژه به شھرداری  ۴٠ يا ٣٠ ميليارد تومان پول الزم است و ۴ تا ٣برای اين امر 
  .داد ولی متأسفانه دولت قبول نکرد ماھه پروژه را انجام خواھيم مي۶واگذار شود 

ھا با اظھار اميدواری از اينکه پس از تعيين وزير ورزش به اين مبحث  نماينده اصفھان در شورای عالی استان
 که ما ھنوز در اصفھان مصال نداريم و ھنوز در ميدان امام نماز برگزار بد نيست بدانيد: شود، گفت رسيدگی مي

  .طلبد در زمان بودجه بندی به اين مقوله نيز پرداخته شود باز ھم مي. شود مي
ھای  مبحث ديگر مديريت واحد شھری است اگر اين مديريت محقق شده بود امروز بسياری از پروژه: وی ادامه داد

  .تمام رسيده بودنيمه تمام ما به ا
  

 تخليه روستاھای ایالم به علت نبود آب
  

روستاھای ایالم به علت نبود آب در حال : نماینده ایالم در مجلس گفت:  مھردولتی خبرگزاری بر پایه گزارش 
 .تخليه شدن ھستند

م به جای متأسفانه مدیران استانی ایال: داریوش قنبری صبح چھارشنبه در بازدید از روستاھای ایالم گفت
  . اند ای و غيرضروری سرگرم شده پرداختن به مسائل و مشکالت واقعی و اساسی مردم به انجام امور حاشيه

روستا در استان ایالم به  ٢٠ تا ١۵کم  در حالی که دست: نماینده ایالم در مجلس شورای اسالمی تصریح کرد
وجود آمده است، مدیران استانداری  ای در این باره به کننده ھای بسيار نگران اند و مشکل آبی تخليه شده علت کم

  . ای و به اصطالح فرھنگی ھستند ھای حاشيه ھا و برنامه استان به دنبال برگزاری مراسم
ھای فرھنگی مناسب و کارشناسی شده تردیدی ندارد، اما  کسی در نياز و ضرورت برگزاری برنامه: وی ادامه داد

  . المال است، جدا کرد شان مصرف اموال بيت ھایی که تنھا نتيجه  از برنامهھا را باید حساب این برنامه
آبی در استان ایالم برطرف  ھای اساسی کم  ميليارد تومان ھمه مشکل٢.۵تنھا با صرف : قنبری تأکيد کرد

ه و این در  با این ھمه پس از چھار سال از تالش و تقالی نمایندگان استان این اعتبار ھنوز پرداخت نشد شود می
  . شود ھای بدون بازده و به اصطالح فرھنگی اعتبارھای ميلياردی صرف می حالی است که برای برخی برنامه
بندی آب شرب در بسياری از نقاط شھری و روستایی استان،  جيره: یادآور شد عضو کميسيون اجتماعی مجلس 

ھای مردم این استان است و عدم  ن دغدغهتوجھی مسئوالن استانی از مھمتری  بيکاری، خودکشی و بی فقر،
پيگيری این موارد از سوی مسئوالن استان نمایندگان ایالم را مجبور به طرح سئوالی از وزیر کشور در این باره 

 .کرده است

60Hكرج تعطيلي شركت برنا لبن توليد كنده لبنيات در 

يش قيمت لبنيات و كاھش ميزان مصرف كننده درحالت شركت برنا لبن توليده كننده لبنيات در كرج به علت افزا
شركت برنا لبن كه تا كنون به توليد ماست مشغول بوده بدنبال افزايش قيمت شير و . تعطيلي قرار گرفته است

 .اجرايي شدن يارانه ھا با كاھش شديد مصرف كننده مواجه گرديد
كليه كارگران با تعطيلي كارخانه بيكار شده . كنداين شركت درحال حاضر تعطيل شده و بعضا نيمه كاره كار مي 

 .اند
   كارگر است و در شھرك صنعتي صفا دشت كرج واقع شده است60كارخانه برنا لبن داراي 

  تعداد قربانيان حادثه جاده شھر صنعتی رشت افزایش یافت

به دنبال حادثه تصادف سرویس شرکت تافته با دو کاميون حمل زباله که ھفته گذشته به دليل ورود احشام به 
جاده و انحراف کاميون حمل زباله روی داد و منجر به کشته شدن دونفر در دم و زخمی شدن ١١ نفر شده بود، ۴ 

نفر دیگر از مصدومين به دليل شدت جراحات وارده درگذشتند و به این ترتيب تعداد کشته شدگان به ٦ نفر 
رسيد(١ نفر راننده کاميون و۵ نفر از کارگران شرکت تافته) در ضمن در مورد سایر آسيب دیدگان مواردی منجر به 
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  . قطع عضو گردیده
به راستی چه کسی پاسخگوی خانواده ھای این کارگران خواھد بود؟کارگرانی که ھنوز سپيده نزده از خانه خارج 
می شوند و روزی دوبار این جاده خطرناک را که بارھا و بارھا قربانی گرفته طی می کنند ( رانندگان روزی چند بار 

این مسيررا طی می کنند و احتمال بروز تصادف برای آنان چند برابر است) تا با تحمل مشکالت بتوانند 
  .شرافتمندانه زندگی کنند

  به راستی چه کسانی مسببين اصلی این حوادث ھستند؟
کشاورزان زحمتکش و صاحبان احشام که در منطقه ای کشاورزی زندگی می کنند که جاده ای از ميان آن می 

  گذرد؟
  رانندگانی که ھمه روزه جان خود را به خطر می اندازند تا لقمه ای نان برای کودکان خود تھيه کنند؟

و یا مسئولينی که برایشان صرف ندارد جاده ای استاندارد با عرض مناسب ،حفاظ و کنترل ھای الزم راھنمایی و 
  رانندگی جھت حفاظت از جان صدھا کارگر و راننده ایجاد کنند؟

 آیا این حق مسلم کارگرانی که خود مولد اینھمه ثروت ھستند نيست که از حداقل ایمنی جانی برخوردار باشند؟

 کميته ھماھنگی برای کمک به ايجاد تشکل ھای کارگری-  ٦ مرداد 
١٣٩٠ 

  معلم زندانی بعداز آزادی از زندان توسط وزارت اطالعات دستگير شد
  

 به اتھام نوشتن نامه به رئيس دستگاه قضایی  بعد از آزادی ھاشم خواستار: جــرسبه نوشه سایت اصالح طلب 
 .مشھد اعزام شد رژیم به بازداشتگاه اطالعات

محکوميت زندان ھاشم خواستار به پایان می رسيد، این  درحاليکه قرار بود روز چھارم مرداد ماه، که حکم دو سال
 .ماموران امنيتی وی را به بازداشتگاه اطالعات مشھد منتقل کرده اند ته زندانی آزاد شود،معلم بازنشس
 رسيده به جرس حاکی است مقام ھای قضایی مشھد گفته اند بازداشت جدید ھاشم خواستار به گزارش ھای

 .د مشھد بوده استآبا دليل نامه چندی پيش وی به رئيس قوه قضائيه در رابطه با شرایط تاسف بار زندان وکيل
وضعيت نامناسب زندان وکيل آباد از نظر بھداشتی،  بر اساس این گزارش، ھاشم خواستار در نامه مذکور به

 زندانيان اشاره کرده بود که اکنون و چند ماه پس از انتشار ان نامه دليل بازداشت غذایی و تراکم چند برابر ظرفيت
 .ایشان ذکر شده است
اسماعيلی رئيس سازمان زندان ھای کشور نيز  روحه توسط خواستار، چندی پيش توسطگفتنی است موارد مط

وضعيت وخيم بھداشتی و غذایی زندان ھای کشور ھشدار داده و از  مورد تکرار قرار گرفته و وی در رابطه با
  .زندانی در زندان ھای کشور خبر داده بود نگھداری سه برابر ظرفيت

  
61Hجان باختن یک کارگر به دليل نبود ایمنی در محيط کار  

 
سد مخزنی ژاوه ،واقع در استان  یکی از کارگران مشغول به کار در 30/4/1390براساس خبر دریافتی ،در تاریخ 

 . ساله در اثر حادثه جان سپرد50با نام جھانشا باتمانی ، کردستان

این اولين بار نيست که به دليل نبود . نامبرده بر روی غلطک کار ميکرده و در اثر سقوط جان خود را از دست داد 
  . ایمنی کارگران این واحد جان خود را از دست می دھند

جان باختن این کارگر عزیز را  نگی نيز ضمن محکوميت شرایط نا امن و نبود ایمنی در محيط ھای کار،کميته ھماھ
  .به دوستان و خانواده وی تسليت گفته و خود را در غم این عزیزان شریک می داند

  ھای کارگری کميته ھماھنگی برای کمک به ایجاد تشکل

 گفتگو با یکی از فعاالن سندیکای کارگران نقاش ساختمان

یکی از فعاالن سندیکای کارگران نقاش ساختمان، در گفتگو با کميته گزارشگران حقوق بشر، آخرین وضعيت این 
  .فعال کارگری را توضيح داده است

  از فعاليت ھای پيشين آقای زمانی در سندیکا بگویيد. از چه تاریخی شروع به ھمکاری با سندیکا کردند؟
ما از سال ١٣٨٢ توسط ھيأت موسسان سندیکای کارگری ایران به این مجموعه دعوت شدیم به اتفاق شاھرخ 

زمانی و زنده یاد خسرو جھانشاھی که از قدیمی ھای سندیکا بود و از اوایل سال ٨۴ ھم ھيأت بازگشایی 
نقاشان را احيا کردیم و تعداد زیادی از ھمکاران خود را دعوت کردیم در این مجموعه که سندیکا را بازگشایی و به 

مسائل صنفی حقوقی و صنفی کارگران نقاش رسيدگی کنيم. در این مدت ھم شاھرخ زمانی زحمت زیادی 
کشيد. از بچه ھای فعال در زمينه ھای صنفی حقوقی کارگران نقاش بود، از کارگران قدیمی نقاش ھم بودند و 

 .خيلی از کارگران نقاش ایشان را می شناختند. ھم در تھران و ھم در تبریز

  چطور بازداشت شدند؟ آیا ایشان در طول مدت فعاليتشان سابقه احضار داشتند؟
ایشان چندین بار از طرف وزارت اطالعات به طور شفاھی احضار شده بود اما چون احضار به صورت شفاھی بود 
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اعالم کرد که باید احضاریه کتبی بفرستند و در این مدت چنين اتفاقی نيفتاد. متاسفانه روز ھفدھم خرداد وقتی 
از تھران به تبریز برای دیدن مادرش می رفت، در حين پياده شدن از اتوبوس وی را بازداشت می کنند. بدون ھيچ 
اتھامی و حتا حکمی و برگه بازداشت چند نفر لباس شخصی که او را می برند.   ھمان روز اجازه می دھند که با 

 .تلفن با خانواده تماس بگيرد و به آن ھا بگوید که بازداشت شده و در اداره اطالعات تبریز است

ٔشرایط آقای زمانی در طی مدت بازداشتشان چطور بوده؟ اخباری از اعتصاب غذا و ھمينطور شکنجه جسمی 
  ایشان منتشر شده بود. آیا موضوع شکنجه جسمی ایشان صحت دارد؟

آقای زمانی از روز دھم بازداشت که می بينند بی دليل و بدون اتھام و جرم بازداشت شده اند شروع به اعتصاب 
غذا می کنند. در حدود بيست روز در اعتصاب غذا بودند و به دليل رسيدگی نشدن به وضعيت نامشخص خود 

  .اعتصاب کردند و تا زمانی که ایشان را انتقال نداده بودند او به اعتصاب غذا ادامه داد
ایشان در این مدت انفرادی نگه داری می شد و االن یک ھفته ای ھست که به بند عمومی زندان تبریز منتقل 

شده و یک بار ھم مالقات حضوری داشتند که بسيار کوتاه بوده و در این مالقات حضوری آنقدر ضعيف شده بودند 
که مادرش در اولين برخورد او را نمی شناسد. در مورد خبر شکنجه جسمی باید بگویم که خير، از آنجا که من از 
نزدیک ھر روز با خانواده در تماس ھستم در مالقات و تماس ھای تلفنی حرفی از شکنجه نزده است. ولی تحت 
فشار روحی روانی شدید بوده اند که خود این وضعيت ھم نوعی شکنجه است اما بحثی از شکنجه جسمی و 

 .ضرب وشتم در ميان نبوده

  وضعيت حقوقی پرونده ایشان چطور است؟
درتمام این مدت ھر روز خانواده به دادگاه می رفتند ولی ھيچ جوابی نمی گرفتند. آقای ھاشم زاده شعبه ۴ 

دادسرای انقالب تبریز ھم می گفتند پرونده ھنوز دست اطالعات است. در آخرین خبر ایشان دیروز برای تکميل 
پرونده وی را به بازپرسی برده اند. و آقای زمانی در جریان دیدار با قاضی که برای تکميل پرونده به دادگاه رفته 

 .بود، به شدت به نحوه بازداشت و بالتکليفی خود در طی این مدت اعتراض می کند

  آخرین دادگاه ایشان کی بوده؟
دیروز بازپرسی بودند و به گفته قاضی بعد از این مرحله پرونده را به دادسرا ارجاع می دھند که یا قرار بازداشت 

ایشان را تمدید می کنند و یا اینکه اگر تبدیل کنند قرار را با وثيقه یا کفالت آزاد می شوند. از زمان بازداشت تا کنون 
یک بار با وکيل مالقات داشتند. وکيل ایشان آقای جمالی است و مثل اینکه چند نفر با ھم در یک پرونده ھستند 

و با ھم وکيل گرفته اند. وکيل ایشان با خود شاھرخ صحبت کرده ولی ھنوز موفق به خواندن محتویات پرونده 
 .نشده است و با این شرایط روز برگزاری دادگاه به پرونده دسترسی خواھند داشت

  این کمپين که برای ایشان راه افتاده از طرف سندیکا است؟
نه سندیکای نقاشان ھيچ دخالتی در این کمپين ندارد و تا جایی که من اطالع دارم از طرف جمعی از فعاالن 

 مدنی در خارج از کشور به راه افتاده و سندیکا در این کمپين نقشی نداشته است

. 

 شاھرخ زمانی، به بازداشتگاھی با شرایط نامناسب تر منتقل شده است

کميته گزارشگران حقوق بشر- شاھرخ زمانی، فعال کارگری وعضو ھيأت بازگشایی سندیکای کارگران نقاش 
ساختمان، که از روز ھفدھم خردادماه جاری توسط ماموران امنيتی تبریز بازداشت شد، روز گذشته موفق شد با 

  .دختر خود در زندان مالقات کند
بر اساس آخرین گزارش ھای دریافتی، شاھرخ زمانی در روزھای اخير به بند جدیدی در زندان تبریز منتقل شده 

است که با وجود تعداد باالی زندانيان، گنجایش کمتری داشته و شرایط فيزیکی این بازداشتگاه نيز نامناسب 
گزارش شده است. ھمچنين گزارش ھا حاکی از آن است که مراحل بازپرسی و تحقيق در خصوص بازداشت آقای 

ٔزمانی طی شده و به زودی پرونده وی به دادگاه ارجاع خواھد شد .  
شاھرخ زمانی، ھفته گذشته در حالی که از مدت ھا پيش در اعتراض به بازداشت غيرقانونی خود دست به 

اعتصاب غذا زده بود، سرانجام از سلول انفرادی بازداشتگاه اداره اطالعات به زندان مرکزی تبریز منتقل شده بود. 
این اعتصاب و وضعيت جسمی نامناسب وی که از سوی خانواده اش گزارش شد، منجر به تشکيل کمپين 

ٔعاالن مدنی خارج از ایران شده که در اولين اقدام این کمپين، نامه سرگشاده ای خطاب به  حمایتی از سوی ف
ٔاحمدشھيد، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در خصوص ایران تھيه شد. در این نامه سرگشاده تا کنون به  

امضای بيش از پانصد و بيست تن از فعاالن مدنی و حقوق بشر رسيده است، از آقای احمد شھيد درخواست 
شده است که در ادامه بررسی ھای خود در خصوص نقض حقوق بشر در ایران، پيرامون نقض حقوق فعاالن 

کارگری زندانی از جمله، ابراھيم مددی، رضا شھابی، شاھرخ زمانی، محمد جراحی، بھنام ابراھيم زاده و سعيد 
  .ترابيان تحقيق و اقدام ویژه به عمل آورد

 کميته گزارشگران حقوق بشر - ۵ مرداد ١٣٩٠
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62Hبحران اقتصادی در ماشين سازی عباسيان 

 سال فعاليت درزمينه توليد ماشين 20با بيش از   شھر سنندج- دستان ماشين سازی عباسيان واقع در استان کر
، طی روزھای گذشته بدليل آنچه که ...آالت صنعتی از جمله دیگ بخار، جرثقيل، باال بر برقی، ھيتر پرس و

 نفر از 15شرکت ،عدم توانایی مالی در تھيه مواد عنوان می کند ، دست به تعدیل نيرو زده و  کارفرمای آن
که سابقه کار برخی از این کارگران به . اخراج کرد ارگران باقی مانده در شرکت را نيزبه طور دسته جمعی از کارک

 . سال ھم می رسيد20

مرداد وضعيت بيمه بيکاری  تا اوایل نيست و به کارگران وعده داده شده وضعيت کارگران اخراجی ھنوز مشخص
 ماه حقوق معوقه خود را 8 این واحد توليدی تا کنون  کارگراناین در حالی است که. خواھد شد آنھا مشخص

  .دریافت نکرده اند

الزم به ذکر است که ماشين سازی عباسيان در ابتدای نایسر، در شھر سنندج واقع شده و در زمينه مشغول 
 .فعاليت بود

  

 فرستد  فوالد کاویان کارگران را به کام مرگ می

 تن ازھمکاران ما را ھرروزسه نفر به داخل آن می فرستند تا ٩جود دارد که حوضچه ای درشرکت فوالد کاویان و
تمام وسائل وتجھيزاتی که به آنھاداده می . لجن ھایی که باعث گرفتگی مسيردفع فاضالب شده را بيرون بکشند

 متر ۵در  متراول دھانه باز و بدون آب و لجن و ٣ متر که ٨این افراد باید درعمق . شود چکمه و دستکش است
 .بقيه لجن ھمراه روغن صنعتی و گازمتان است کار کنند

لوله ھائی که ازھمه . آنھا اغلب ھيچ اطالعی از فشار و مقدار آب و لجن متراکم شده در سرتاسر لوله ندارند
 .شرکت جمع شده وبه این نقطه ميرسد وھمچنين ازخطرمرگی که گازمتان ميتواند برایشان ایجاد کند

 تھدید رئيس خدمات ھرکس نخواھد کاری که آنھا می گویند انجام دھد اخراجش می کنند و یک وانت به دستور و
 .بيکار جدید می آورند و جایگزین اخراجی ھا می کنند

چند روز پيش بعد از تخليه تمام لجن ھا و روغن ھای درون حوضچه یکباره دھانه لوله ورودی به حوضچه با فشار 
نشسته بنام سعيدخانی پور قبل از اینکه آب و لجن ھا حوضچه را پرکند بدليل گازگرفتگی گازمتان بازشد و نفر 

نفرسوم که در ورودی دھانه . ھنگام فراراز داخل حوضچه بيھوش شده و به داخل حوضچه سقوط کرد و خفه شد
 .سه متری بود به بيھوش شد و به اغما رفت

ه برای کم کردن ھزینه ھای شرکت و پرکردن جيب رسول مقصراصلی سلسله مراتب شرکت فوالدکاویان است ک
 .به این کار مبادرت دارد  شرکت فوالد اھدائی دولت را با قيمت مفت صاحب شده است،۴سليمی نمين که 

حراستی ھا . یکی ازبستگان سعيد خانی پور که درحال فيلم گرفتن با موبایل بود مورد سوال حراست قرار گرفت
اینھمه کشتيد و زدید عکس و فيلمش ھم رفت : او ھم گفت.  و فردا می رود در اینترنتگفتند فيلم می گيری

 .توی اینترنت کسی کاری با شما کرد؟ با این جواب آنھا تمام موبایل ھا را جمع کردند
خواھش و التماس می کنم برای خوشحالی دل ما کارگران شرکت فوالدکاویان و به حکم انسانيت، عليرغم 

  . به ھرشکل که ميتوانيد این خبر را منتشر کنيدگذشت زمان

63Hاعالم حکم پدرام نصرللھی 

 حکم پدرام نصرللھی فعال کارگری و از اعضای 3/5/1390 اھنگی روز دوشنبهبر اساس خبر رسيده به کميته ھم
به  پدرام.  دادگاه انقالب اعالم شد 2کميته ھماھنگی برای کمک به ایجاد تشکل ھای کارگری توسط شعبه 

 . سال تعليق شده محکوم شده است 5حبس تعزیری که در مدت  دو سال  اجتماع وتبانی به اتھام واھی

 دادگاه انقالب توسط قاضی طياریبرگزار شد ، این اتھام بی 2در شعبه   تير ماه21در دادگاھی که در تاریخ  هنامبرد
  .را نپذیرفته وآن را رد کرده بود   اساس

كميته ھماھنگی برای كمك به ایجاد تشكل ھای كارگری ضمن محكوم كردن زندان، احضار و محاكمه كارگران و 
  .آزادی بی قيد و شرط تمامی کارگران و فعالين كارگری دربند می باشدفعالين كارگری ،خواستار 

  کميته ھماھنگی برای کمک به ایجاد تشکل ھای کارگری

 اعالم حکم وفا قادری و یداله قطبی از دستگير شدگان اول ماه مه

بر اساس خبر ارسالی به کميته ھماھنگی ،شعبه ٢ دادگاه انقالب سنندج برای یداله قطبی و وفا قادری دو فعال 
کارگری عضو کميته ھماھنگی برای کمک به ایجاد تشکلھای کارگری حکم جریمه ٩٠٠ ھزار تومانی صادر کرد که 
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  .این حکم در دادگاه تجدید نظر به مدت ٢٠ روز قابل اعتراض می باشد
الزم به ذکر است ک نامبردگان چند روز قبل از مراسم اول ماه مه به اداره اطالعات احضار شدند و پس از ١٢ روز 

  .بازداشت با قرار وثيقه ھای ۵٠ و ٣٠ ميليون تومانی از اداره اطالعات آزاد شدند
کميته ھماھنگی برای کمک به ایجاد تشکل ھای ضمن محکوم کردن صدور این حکم،خواستار آزادی بی قيد و 

 .شرط تمامی کارگران و فعاالن کارگری و توقف پيگرد ھای قضایی عليه کارگران می باشد

 کميته ھماھنگی برای کمک به ایجاد تشکل ھای کارگری - ٦ مرداد ١٣٩٠

   

64Hنون بازنشستگان تھرانتشنج در انتخابات کا  

 
 انتخابات کانون بازنشستگان تھران با 90 مردادماه 1بر اساس خبر ارسالی به کميته ھماھنگی، صبح روز شنبه 

در این انتخابات که برای انتخاب بازرسين کانون برگزار شده بود به . تشنج و اعتراض و بدون نتيجه به پایان رسيد
که مسولين پيشين کانون برای افزایش رای نفرات خود انجام داده بودند،اعضای دليل تغلب آشکارا و گسترده ای 

کانون و بازنشستگان دست به اعتراض زدند اما نماینده ی ارسالی وزارت کار قصد داشت به ھمين منوال 
وطه باز آورده کارگران معترض با پاره کردن صندوق ھای رای، برگه ھای رای را به مح.انتخابات را توجيه و تایيد کند

و پاره پاره کرده و یا بر روی آنھا آب ریختند تا نماینده ی وزارت کار موفق به بردن برگه ھا و شمارش و تایيد 
 .انتخابات نشود

الزم به ذکر است که این انتخابات به دليل دراختيارنداشتن جا و مکان مناسب توسط کانون بازنشستگان در محل 
  .ابوریحان تھران برگزار شدخانه ی کارگر در خيابان 

   کميته ھماھنگی برای کمک به ایجاد تشکل ھای کارگری

  

  اعالم حکم وفا قادری و یداله قطبی از دستگير شدگان اول ماه مه
 

 
 دادگاه انقالب سنندج برای یداله قطبی و وفا قادری دو ٢بر اساس خبر ارسالی به کميته ھماھنگی ،شعبه 

 ھزار تومانی ٩٠٠ھماھنگی برای کمک به ایجاد تشکلھای کارگری حکم جریمه فعال کارگری عضو کميته 
   . روز قابل اعتراض می باشد٢٠صادر کرد که این حکم در دادگاه تجدید نظر به مدت 

 ١٢الزم به ذکر است ک نامبردگان چند روز قبل از مراسم اول ماه مه به اداره اطالعات احضار شدند و پس از 
   . ميليون تومانی از اداره اطالعات آزاد شدند٣٠ و ۵٠ قرار وثيقه ھای روز بازداشت با

کميته ھماھنگی برای کمک به ایجاد تشکل ھای ضمن محکوم کردن صدور این حکم،خواستار آزادی بی قيد 
   .و شرط تمامی کارگران و فعاالن کارگری و توقف پيگرد ھای قضایی عليه کارگران می باشد

  
 ١٣٩٠ مرداد ٦ -ای کمک به ایجاد تشکل ھای کارگری کميته ھماھنگی بر

 ميليون 2.5 درصدی در سال جاری شرط تحقق وعده احمدی نژاد در ايجاد25رشد
  !شغل

 
 

يکی از مھم ترين شاخص ھای مرتبط با ايجاد :  آمده است 90 مرداد 7به گزارش سایت دولتی ایلنا در تاریخ 
يش اين نرخ به تبعيت از افزايش توليد در کشور حاصل شود، بی شغل نرخ رشد اقتصادی است که وقتی افزا

  .شک می توان يکی از نتايج اين پديده را ايجاد شغل دانست
به گزارش خبرنگار ايلنا،آن زمان ھم که وزير کار و امور اجتماعی برای ارائه توضيحاتی درباره ايجاد يک ميليون و 

 شد انتقادات و گاليه ھايی را شنيد که حجم عمده آن ھا به  ھزار شغل طی سال گذشته در مجلس حاضر600
 درصدی که منابع بين المللی از جمله صندوق 5/1اين برمی گشت که ايجاد اين ميزان شغل با رشد اقتصادی 

  .بين المللی پول برآورد کرده ھمخوانی ندارد
ظھار نکرده بود تا اينکه رييس جمھوری روز با وجود اين انتقادات از سوی دولت ھيچ مقامی تاکنون در اين مورد ا

 ميليون شغل از آنجايى 2.5ايجاد «:  اعالم کرد90دوشنبه ھفته گذشته در دومين جشنواره ملى امتنان در سال 
كه نيازمند سرمايه گذارى و ايجاد بنگاه ھاى اقتصادى مختلف است لذا مى تواند رشد اقتصادى را ھم براى 

وی ھرچند به اين نرخ رشد اقتصادی اشاره ای نکرد اما ھمين سخنان ھم مبين » .اشدكشور به دنبال داشته ب
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اين است که دولت رابطه رشد اقتصادی و ايجاد شغل را پذيرفته که برای بررسی بيشتر آن می توان به يافته 
  .ھای کارشناسان اشاره کرد

 از بازار کار ايران داشته به اين نتيجه حسن طايي، عضو ھيات علمی دانشگاه عالمه طباطبايی در بررسی که
 که حساب 1386 تا پايان سال 1368اقتصاد ايران در طول سال ھای پس از جنگ يعنی از سال « : رسيده است

ھای ملی کشور منتشر شده و در اختيار پژوھشگران قرار گرفته، از رشد متوسط نزديک به شش درصد برخوردار 
 ميليون 22 تا 21 به حدود 1367 ميليون فرصت شغلی در سال 11ال را از حدود بوده و توانسته است سطح اشتغ

 درصدی برنامه اول توسعه، رشد چھار درصدی برنامه دوم، 7/1به عبارت ديگر با رشد .  برساند1386در سال 
ار  ھز180 و افزايش سطح توليد از 1386 تا 1384 درصدی سال ھای 7/6 درصدی برنامه سوم و رشد 8/5رشد 

 سال 19 اقتصاد ايران طی 1376 به قيمت سال 1386 تا 1367 ھزار ميليارد لایر در سال ھای 499ميليارد لایر به 
اين کارشناس اقتصادی پس از اين فرمولی را » . ميليون فرصت شغلی جديد ايجاد کند11 تا 10توانسته حدود 

کارشناسان بازار کار براساس حجم «فته وی طبق گ. مطرح می کند که مورد تاييد کارشناسان ديگر نيز است
توليد و عملکرد اقتصادی دھه اخير، اين واقعيت تجربی را آشکار شده می دانند که اگر اقتصاد ايران در خط روندی 
خود يعنی رشد چھار تا پنج درصدی حرکت کند، احتمال اين که به ازای ھريک درصد رشد توليد ناخالص داخلي، 

  «.لی جديد ايجاد شود دور از انتظار نخواھد بود ھزار فرصت شغ100
 

   ھزار شغل100= يک درصد رشد 
 
فرمولی است که نه تنھا مورد تاييد کارشناسان "  ھزار شغل100يک درصد رشد اقتصادی مساوی است با "

  .ی پذيرنداقتصادی ديگر است بلکه نمايندگان مجلس نيز با اتکا به ھمين محاسبه آمارھای اشتغال کشور را نم
 ھزار 100داريوش قنبري، عضو فراکسيون کارگری مجلس با تاکيد بر اينکه ھر يک درصد رشد اقتصادی می تواند 

ميليون 5/2به ھمين دليل آن صحبت آقای احمدی نژاد که گفته در امسال : شغل را در کشور ايجاد کند، می گويد
 درصد 5/1ر سال جاری ھم نرخ رشد اقتصادی يک تا د. شغل ايجاد می شود به نظر من صحبت بی معنايی است

بنابراين اگر قرار باشد .  ھزار شغل خواھد بود150مثل سال گذشته خواھد بود و ميزان ايجاد شغل نيز در کشور 
 درصد باشد که به ھيچ 25ميليون شغل ايجاد شود آن وقت بايد نرخ رشد اقتصادی کشور 5/2در کشور بيش از 
  .يم اين نرخ رشد اقتصادی را داشته باشيموجه ما نمی توان

سبحاني، . عالوه بر وى ، از سوی کارشناسان نيز حسن سبحانی و فرشاد مومنی اين فرمول را تاييد می کنند
بعضی دوستان يک مدلی را تخمين زدند که البته من « : عضو ھيات علمی دانشگاه تھران در اين مورد می گويد

اما اگر مثال متغيرھا و شرايط آن مدل ھمچنان حاکم باشد، آن موقع بايد يک نرخ رشد از آن مدل اطالعی ندارم 
شغل واقع بينانه 5/2به نظر می آيد ايجاد .  درصدی حاصل شود که اين اعداد، عددھای خيلی بااليی است25

زار شغل در سال  ھ700 ھزار و 600اين کارشناس اقتصاد اعتقاد دارد که در شرايط عادی ميانگين تا » .نباشد
  .شغل ايجاد می شود

فرشاد مومني، عضو ھيات علمی دانشگاه عالمه طباطبايی نيز در اين مورد به قانون اوکان اشاره می کند و 
در آنجا نشان داده شده که به قاعده ھر يک فرصت شغلی جديدی که ايجاد می شود، اثر اين «: متذکر می شود

در آنجا به تفصيل توضيح داده شده که مسئله به . د ملی بايد منعکس شودبه صورت سه واحد افزايش در درآم
 50ضمن آن که مطالعه ارزشمند جناب دکتر حسن طايی نشان می دھد که طی نزديک به . چه شکلی است

 100سال اخير به صورت يک قاعده رفتاری مشاھده شده در اقتصاد ايران، به ازاء ھر يک درصد رشد اقتصادي، 
اين يک ضابطه و معيار کامال روشن برای ارزيابی ميزان صحت ادعاھای مطرح . رصت شغلی ايجاد می شودھزار ف

  «.شده است
 ميليون شغل رسيد که البته با 5/2 درصدی برای ايجاد 25بنابراين با اين برآوردھا می توان به رشد اقتصادی 

 درصد 16قرار می گيرد که اين ميزان شغل نياز به ميليون شغل در سال گذشته مورد ابھام 6/1ھمين مبنا ايجاد 
  !رشد اقتصادی بوده است

  پايان پيام
    گزارش از سيد ابراھيم عليزاده

  اندازی کارخانه سيمان در محوطه پارک ملی گلستان راه

ر محوطه اندازی کارخانه سيمان د يک استاد دانشگاه راه:  مرداد آمده است 8در  مھردولتی خبرگزاری به گزارش 
با توجه به جھت از غرب به شرق وزش : پارک ملی گلستان را تجاوز آشکار ديگری به حريم آن عنوان کرد و گفت

باد در استان گلستان، فعاليت اين کارخانه در غرب پارک به معنی نابودی پوشش گياھی و حيات وحش در 
  .درازمدت است

چندی پيش کارخانه سيمان را در ضلع غربی : رنگار مھر افزودعلی نقی مقصودلو استاد دانشگاه در گفتگو با خب
  .زون ضربه گير پارک ملی گلستان که جز حريم و محوطه اين پارک محسوب می شود افتتاح شد

کارخانه سيمان يکی از بزرگترين منابع توليد کننده آالينده ھای : وی با انتقاد شديد از راه اندازی اين کارخانه گفت
 توجه به اينکه جھت وزش باد در استان گلستان از غرب به شرق است راه اندازی اين کارخانه در ھواست و با

  .غرب پارک ملی گلستان به معنی نابودی پوشش گياھی و حيات وحش اين پارک در درازمدت است
 برخوردار نيست به اعتقاد مقصود لو، سيستم فيلتراسيون کارخانه ھای سيمان در ايران از استاندارد ھای جھانی

که اين مسئله ميزان آاليندگی اين کارخانه ھا را که حتی در بھترين حالت فيلتراسيون از مھمترين منابع ثابت 
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  .آالينده ھستند دو چندان می کند
در :  گانه محيط زيست آخرين ناحيه حفاظتی اين مناطق است تصريح کرد4وی با بيان اينکه زون ضربه گير مناطق 

 زون جزو پارک ملی گلستان محسوب می شود و با توجه به اينکه پارکھای ملی در کشور از باالترين واقع اين
  .درجه حفاظتی برخوردارند احداث کارخانه در چنين محلی بسيار حيرت آور است

: مقصود لو با انتقاد ازاينکه تمام نقاط حساس زيست محيطی در کشور قربانی مسائل سياسی می شوند افزود
ا اين روند پارک ملی گلستان که يکی ازمھمترين مناطق زيست محيطی کشور است و خاستگاه بسياری از ب

  .گونه ھای گياھی و جانوری نادر است با بحرانھای جدی مواجه می شود
جود به گفته وي، از نقطه نظر اقتصادی ھم با توجه به اينکه ماده اوليه مورد نياز اين کارخانه در استان گلستان و

   .ندارد و بايد از جای ديگری حمل شود راه اندازی کارخانه سيمان در اين منطقه غير قابل توجيه است
  

  اعتصاب کراگران شرکت آھنگری تراکتور سازی تبريز
 

 روز پيش اعتصاب ۵کارگران شرکت آھنگری تراکتورسازی از :  مرداد آمده است 8خبرگزاری ھرانا در به گزارش 
ليه کارگاه ھای اين شرکت تعطيل شده است و تاکنون مسولين شرکت و استانی به خوستھای اند و ک کرده

  .اند ھا را به اخراج تھديدکرده اعتصاب کنندگان توجھی نکرده و برخی از آن
ھای معوقه، افزايش مدت قرارداد کارکنان قراردادي،  به گزارش آراز نيوز، کارگران خواستار پرداخت بھره وري

 به موقع حق بيمه لحاظ کردن شرايط سختی و زيان آور به ھنگام باز نشستگی و پرداخت کامل پايان کار پرداخت
  .ھستند

الزم به ذکر است از آغاز امسال اين شرکت اقدام به عقد قرارداديک ماھه با کارکنان قرار دادی کرده است و عدم 
  .استپرداخت حق بيمه باعث بروز مشکل برای برخی کارکنان شده 

 
 سيصدھزار کشاروز به دليل کم آبی زاینده رود بيکار شده اند

  
: ھا گفت نماینده اصفھان در شورای عالی استان:  مرداد آمده است9 در تاریخ  فارسدولتیخبرگزاری به گزارش 

 .اند دليل کم آبی زاینده رود بيکار شده  ھزار کشاورز شرق اصفھان به٣٠٠بيش از 
ھا در چھل و ھفتمين جلسه علنی شورای عالی  رسولی حاج جتماعی فارس، عباسبه گزارش خبرنگار ا

 ھزار کشاورز شرق اصفھان به دليل کم آبی زاینده ٣٠٠بيش از : اظھار داشت ھا در نطق خارج از دستور استان
 .اند اند و به شھر اصفھان ھجوم آورده شده رود بيکار

 ١٣٠ ھزار جانباز و ۴٣ ھزار شھيد، ٢٣ ھزار شھيد کشور، ٢٣٠ه از اصفھان ک وی با بيان اینکه این وضعيت برای
ميليون  ٢۵٠  که ظرفيت٣ قبل از انقالب زده شد و تونل ٢و ١تونل آب : دارد نامناسب است، تصریح کرد ھزار اسير

 .تأمين خواھد کرد متر مکعب است ھنوز زده نشده که بخش قابل توجھی از آب اصفھان و یزد را
نظر سرانه بودجه و ميزان درآمد بعد از تھران، اصفھان  ھا با بيان اینکه از فھان در شورای عالی استاننماینده اص

 .توجھی زیادی نسبت به اصفھان شده است چند سال اخير بی در: قرار دارد، خاطرنشان کرد
 زان تخصيص بودجهھا وظيفه دارد قبل از بودجه بندی دولت نظارتی بر مي عالی استان شورای: وی ادامه داد
گيرد  بررسی قرار می  به عقيده بنده باید راھکاری تھيه شود تا زمانی که بودجه تھيه و مورد داشته باشد؛

 .نشود ھا حضور داشته باشد تا حقی ضایع شورای عالی استان
د در حالی به یک سوم تا نصف رسيً ھا، مسافران داخلی و خارجی ما تقریبا توریست: ھا تصریح کرد رسولی حاج

 .باعث ایجاد درآمد ملی خواھد شد ھای تاریخی قوی که یکی از زبربناھای اصفھان و ابنيه
: در سطح کشور داریم اما ھنوز ورزشگاھی در اصفھان نداریم، افزود ھای فوتبال مطرحی وی با بيان اینکه ما تيم

شھرداری  ه طول خواھد انجاميد؛ اگر پروژه به سال ب۴٠ یا ٣٠ميليارد تومان پول الزم است و  ۴ تا ٣برای این امر 
 .نکرد داد ولی متأسفانه دولت قبول ماھه پروژه را انجام خواھيم می۶واگذار شود 

از تعيين وزیر ورزش به این مبحث  ھا با اظھار اميدواری از اینکه پس نماینده اصفھان در شورای عالی استان
و ھنوز در ميدان !) چه فاجعه ای ( اصفھان مصال نداریم  ھنوز دربد نيست بدانيد که ما: شود، گفت رسيدگی می

 :وی ادامه داد.طلبد در زمان بودجه بندی به این مقوله نيز پرداخته شود ھم می باز. شود امام نماز برگزار می
 ما ھای نيمه تمام پروژه مبحث دیگر مدیریت واحد شھری است اگر این مدیریت محقق شده بود امروز بسياری از

  .به اتمام رسيده بود
 
  

 ١۴بيانيه شماره 
   

  با انجام وظایف خود،
   

  خانواده زندانيان را ازمحاصره و انزوا نجات دھيم
   

  !اقدامات تقابلی پليس، نشان دھنده درستی عمل ماست
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له و دستگاه قضایی و پليسی جمھوری اسالمی برای مقابله با کارگران و نيروھای مدافع طبقه کارگرازھروسي

  .نيروئی به صورت مستقيم و غير مستقيم استفاده می کند
خانواده ھا را بشدت وھمه جانبه تھدید کرده وآنھا بخاطر حفظ جان زندانيان وھمچنين کمترشدن یا    -1

حداقل اضافه نشدن به اتھامات ساختگی زندانيان تن به سکوت وانزوا و رضایت به خواسته ھای قضایی 
  .وپليسی داده اند

نيروھایی که از رشد و مطرح شدن جنبش و فعالين کارگری دل خوشی ندارند خواسته و نا خواسته ھم    -2
جھت با جمھوری اسالمی در خبر رسانيھای گسترده خود اقدام به حذف فعالين کارگری کرده، نام 

 با سربازان در تبليغات خود ھم سو وھم جھت.دیگری بر آنھا می نھند یا به نفع خود تصرف می کنند
گمنام امام زمان سعی دارند نشان دھند که در ميان مدافعين و پيش قدممان دفاع از کارگران زندانی، 

جنبش کارگری وجود ندارد آنھا ما را حذف می کنند و " خود کارگران و فعالين کارگری حضور ندارند و اصال
ندانسته تن به پخش چنين تبليغات سوی متاسفانه بسياری از گروھھا و رسانه ھای مدافع کارگران نيز 

  .یعنی حذف گرایی آنھا را تبليغ می کنند.می دھند
ھمچنين برخی از نيروھای منفعل در جھت پنھان کردن عدم تالش و کوشش خود ناخواسته و نا آگاھانه    -3

تگاه پليسی و به ابزار تبليغی ماموران تبدیل شده و در مصاحبه ھای بی نام و نشان اقدام به تطھير دس
قضایی کرده و ھمچنين در کسوت دوست، خانواده ھا را دعوت به سکوت و انزوا و عدم فعاليت می 

و آنھا را اميد وار به الطاف و مرحمت دستگاه قضایی و پليسی جمھوری اسالمی در مقابل سکوت .کنند
  .و انزوا می نمایند

ضی از رشد و موجودیت جنبش کارگری که البته آگاھانه نتایجی که از مجموع عمل کرد ھمسو ميان نيروھای نارا
با پليس و دستگاه قضایی ھم سو می شوند و کارگران نا اگاه که نا خواسته ھم جھت با پليس و دستگاه 
قضایی به جنبش کارگری ضربه می زنند و خود پليس و دستگاه قضایی این است که بتوانند، ارتباط فعالين 

ھای زندانيان قطع کنند تا به وسيله قطع ارتباط از رشد و امکان گسترش فعاليت جنبش کارگری را با خانواده 
دستگاه قضایی و پليسی جمھوری اسالمی در . کارگری و فعالين آن دردفاع ازکارگران زندانی جلو گيری کنند 

  .می شودمرکزیت این برنامه قرار دارد و تمامی سود اجرایی سه نيرو نام برده به حساب آن واریز 
اما آنچه مھم است اینکه تمامی طرحھای تقابلی از سوی پليس جمھوری اسالمی نشان دھنده درستی کار 
ماست این ھمه تالش به ما اثبات می کند که شروع خوبی داشتيم و اگرخوب ادامه بدھيم و ھر روز فعاليت و 

 را شکست داده، خانواده ھا را از اعتراضات خود را گسترش بدھيم نه تنھا می توانيم طرحھای اخير پليس
محاصره و انزوا خارج کنيم بلکه می توانيم به اھداف اصلی فعاليت خود که ھمان آزادی و کمترشدن جرم و 

  .اتھامات زندانيان است نزدیکتر شویم
 در جھت ما از ھمه نيروھای فعال می خواھيم  کارگران ، مردم آزادیخواه ، جوانان ، تشکل ھا، گروھھا و احزاب،

شکست طرح ھای پليس جمھوری اسالمی و نجات خانواده ھا از انزوا و ھمچنين در جھت آزادی زندانيان ، ضمن 
ادامه فعاليت ھای قبلی خود فعاليت خود را ھرچه بيشتر گسترش بدھند و از نيروھای که ھنوز شروع به فعاليت 

  . به ھمکاری می کنيمدر جھت حمایت از کارگران زندانی نکرده اند، مصرانه دعوت
منفعل و پاسيو بر خورد می کنند حتی دریغ از یک بيانيه حمایتی "برخی از تشکل ھا ی کارگری داخل نيز کامال

ما از این دوستان می خواھيم مصرف کننده محض حمایت ھا نباشند بلکه . ھيچ دليلی ھم بيان نمی کنند
خيص می دھند اما سکوت و انفعال نمی تواند شکلی وظایف اصلی به عھده آنھاست به ھر شکلی که خود تش

  .از حمایت باشد
به صورت " دعوت به ھمکاری و کمک کردیم، مجددا" از تمامی گروھھاو افرادی که تا کنون به صورت رسمی و کتبا

تا ھمچنين از تمامی افراد و گروھھای که .عمومی مصرانه دعوت به انجام وظایف شان در قبال زندانيان می کنيم
دعوت به عمل نيامده ، اکنون به وسيله این بيانيه به صورت عمومی دعوت به " کنون به صورت رسمی و کتبا

  .ھمکاری در جھت انجام وظایف حمایت از کارگران زندانی و خانواده ھای آنھا می کنيم
ر صد مشترک تمامی به یاد داشته باشيم در دفاع از آزادی زندانيان سياسی و کارگران زندانی که نقطه صد د

  .گروھھا و تشکل ھا کارگری ، احزاب و افراد است ھيچ عذر و بھانه نمی تواند توجبه گرعدم انجام وظایف باشد
تشکل ھای کارگری و دانشجوی ، کارگران ، دانشجویان و جوانان، برای شکست محاصره و انزوای خانواده ھای 

یران تماس دارید از طریق تلفن ھای ھمگانی در کوچه ھا و خيابانھا یا زندانيان با ھر فرد یا گروھی که با خارج از ا
شما می توانيد با گسترش . باھروسيله مطمئنی که خود می شناسيد ھرخبرکوچک وبزرگ را سریعتر برسانيد 

 این چنين اطالع رسانی خانواده ھا را از زیر ضرب خارج کنيد و ھمچنين ارتباط گسترده ای را بر قرار نمایيد که
  .ضمن مقابله با طرح محاصره و انزوای خانواده ھا، عامل ھمبستگی بيشتر نيروھای خواھد شد

  .پيش به سوی گسترش خبر رسانی و بر قراری ارتباط گسترده 
   
   

  :پيش بسوی اعتراضات گسترده و متحدانه با شعار 
   

  .کارگر زندانی ، زندانی سياسی آزاد باید گردد
   
   

  شاھرخ زمانیکميته حمایت از 
9/5/1390  
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  . منتشر نمایندما از تمامی رادیو ھا ، تلویزیون ھا ،نشریات و سایت ھا می خواھيم این بيانيه را قرائت و 
  

  واردات بی کيفيت قطعات از چين صنعت خودروسازی داخل را تھديد ميکند

اگر در حال حاضر خودروسازی در دنيا صنعتی :  مرداد آمده است 9به گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا در تاریخ 
رد و اگرصنعت قطعه سازی پيشتاز و معتبر لقب گرفته،نبايد فراموش کرد که پايه ھای آن ريشه در قطعه سازی دا

بلغزد ، خودروسازی نيز خواھد لغزيدو اين در شرايطی است که رابطه قطعه سازان و خودروسازان ھرچند به 
گفته خودشان مسالمت آميز و ھمکار مدارانه است اما نبايد فراموش کرد در مواقعی ھم بحرانی و تنش زا نيز 

  .بوده است
ر کارشناسان يکی از نيازھای زيربنايی توسعه صنعتي، گريز تدريجی از نگرش به گزارش خبرنگار ايلنا،به باو

ضرورت حضور خودروسازی کشور . پوسته ای در توليد و جھت گيری در تدوين برنامه ھای راھبردی زيربنايی است
در بازارھای جھاني، داشتن توان علمی و عملی در طراحی و ساخت مجموعه قوای محرکه و انتقال قدرت 

صنعت خودروی کشور از سبک تا نيمه سنگين دارای پتانسيل بااليی در ساخت و توليد اغلب قطعات و . است
مجموعه ھاست و به پشتوانه ھمين توانايی ھا برخی از شرکت ھای خودروسازی کشور توانسته اند به توليد و 

گرچه با کميت اندک فايق آيند ولی به صادرات برون مرزی نيز دست يابند و بر معضالت ورود به بازارھای جھانی ا
منظور رقابت در بازارھای جھاني، بين دو شاخص توليد کيفی و توليد ارزان، پيچيدگی ھای فراوان وجود دارد که 

گذر از آن نياز به توان تخصصی توليد و داشتن آگاھی از موانعی است که صاحبان برندھای شناخته شده در 
  .ازه واردان به اين عرصه ايجاد می کنندبازارھای اشاره شده برای ت

عالوه بر آن رانت خواران و فرصت طلبان ماھر بين المللی نيز عوامل غيررسمی و پنھانی ھستند که با قدرت 
  .مانور مالی خود ھر زمان که اراده کنند می توانند عليه ھر بنگاه توليدی مشکل آفرين شوند

روش ھای توليد سنتی و گرايش تدريجی قطعه سازان به بھره گيری از صنعت قطعه سازی ايران پس از گذر از 
اين تغييرات اگرچه، عام و .علوم و فنون جديد کم کم در شرف ورود به جمع قطعه سازان معتبر جھانی است

 فراگير نيست ولی آنان که پيش تاخته اند، ھم اکنون قطعات شان نزد انجين سازان اروپايی از مقبوليت برخوردار
  .است

می توان گفت که طی دھه اخير در توسعه صنعت خودروسازی و اوج گيری کمی توليد، قطعه سازی نقش 
در حال حاضر حدود دو ھزار قطعه ساز کوچک و بزرگ به صورت مستقيم و غيرمستقيم .محوری را ايفا کرده است

اما متاسفانه .زم يدکی را تامين می کنندبا خودروسازان کشور ھمکاری و قطعات مورد نياز خطوط توليد و بازار لوا
در حال حاضر صنعت قطعه سازی کشور با تنگناھای مالی مواجه است وحتی با پيگيری ھای انجام شده از 

سوی مقامات دولتی برای دريافت تسھيالت به قطعه سازان در سال ھای گذشته برای حل بخشی از مشکالت 
  .الت قطعه سازان به قوت خود باقی استاين صنعت راه به جايی نبرده است و مشک

ًاند که اين صنعت نوپا و بعضا تأثير گذاردر  امابا وجود اينکه طی چند سال گذشته قطعه سازان بارھا اظھار داشته
صنعت خودرو به دليل کمبود نقدينگی در آستانه ورشکستگی قرار دارد ،چرا که با توجه به رفتارھای معمول چند 

ای بوده که ھمواره در غياب خودروسازان، نسبت به بدحسابی آنھا انتقاد  سازان ايران به گونهسال اخير قطعه 
کردند، اين  کرده و حتی کيفيت پايين قطعات توليدی برخی خودروھا را ناشی از خواسته خودروسازھا عنوان مي

روشی که به . اند ديل شدهدر حالی است که قطعه سازان بنا به داليلي، به مجيز گوی دو خودروساز کشور تب
گفته بسياری از قطعه سازان در حالی که گوشت قطعه ساز ھمواره الی دندان خودروسازاست، بخش خصوصی 

  .ھا گريزی از آن ندارد در مواجھه با دولتي
اما مشکالت صنعت قطعه سازی فقط به مشکالت مالی ختم نمی شود چرا که با وجود اينکه چند سالى است 

 ھاى صنعت کشور به نوعى متاثر از کاالھا، قطعات و مواد اوليه چينى شده است،گويا دامنه نفوذ اين تمام بخش
قطعات به صنعت خودرو کشور نيز سرايت کرده است، به ويژه در سال ھاى اخير استفاده از قطعات چينى در 

  .خودروھاى داخلى و سيستم خدمات پس از فروش افزايش يافته است
 قطعات چينی بی کيفيت به جای قطعات توليد داخل، از سوی قطعه سازان به خودروسازان مدتی شائبه تحويل

بلکه زنگ خطری نيز برای خودرو سازان .است که نه تنھا حاشيه ھايی را در اين صنعت به وجود آورده است
 به خود گرفته به طورى كه اين موضوع در يک سال گذشته شکل جدی تری. کشور است که به صدا درآمده است

 ميليارد 1200و ھمه نگاھھا را به سمت تامين کنندگان قطعات صنعت خودرو معطوف ساخته چرا كه بازارحدود 
كيفيت از چين براى در دست  اى در واردات قطعات بي كننده بوده و سود عده تومانى قطعه در ايران بسيار وسوسه

  .گرفتن بخشى از اين بازار است
آمار دقيقى    سيرھاى ورود قطعات چينى به كشور، مشخص و شفاف نبوده و به ھمين دليلرسد م به نظر مي

كيفيت چينى به شدت افزايش  متوجه خواھيم شد حجم قطعات بي   با نگاھى به بازار  . نيز در اين زمينه وجود ندارد
  مايت از توليد داخلي،ھايى وجود دارد كه به جاى ح اين شرايط مشخص نيست چه مكانيسم   يافته است، در

که مشخص  با اين حال و در چنين شرايطی و پس از آن. شود كيفيت چينى به راحتى وارد كشور مي قطعات بي 
ھرچند خودروسازان .رسند کيفيت وارداتی در توليد خودروھای داخلی به مصرف مي شد بخش اعظم قطعات بي

يد شان استفاده نمى شود و قطعه سازان نيز مجاز به ھمواره اعالم می کنند که ھيچ قطعه چينى در خط تول
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ومعتقدند تا کنون موردی در اين زمينه مشاھده نشده است و اگر قطعه سازی . استفاده از قطعات چينى نيستند
که با اين شرکت طرف قرارداد است اقدام به واردات قطعات چينی کند قطعا به مراجع قانونی برای رسيدگی 

شود که کدام خودروساز داخلی توانسته برخالف قوانين  اما اين سؤال مطرح مي.د شد تحويل داده خواھ
ھا و ھشدارھای برخی از مسوولين با خودروھا و قطعات  مؤسسه استاندارد و ھمچنين با توجه به مخالفت

د قرارداد با کيفيت چيني، از اين قطعات برای توليد خودروھای خود استفاده کرده و درواقع اقدام به انعقا بي
  واردکننده اين قطعات برای خريد آنھا کند؟

کننده خودروھای  ھای نظارتی بايد به اين پرسش پاسخ دھند که چگونه جان ھزاران مصرف به ھر حال سازمان
کيفيت بوده  شود تا مردم سوار خودروھايی شوند که برخی قطعات آنھا بي داخلی فدای منافع چند واردکننده مي

کيفيت چيني،  در زمينه قطعات بي.دھد برداری از خودرو را افزايش مي ھای بھره رين خسارت، ھزينهو در کمت
کند اين است که با وجود مخالفت مسئوالن مربوطه، چه کسانی و با چه  نخستين سؤالی که به ذھن خطور مي
خ به آن دشوار و البته شايد کنند؟ سؤالی که به گفته برخی صنعتگران، پاس قدرتی اين قطعات را وارد کشور مي

  .خطرناک است
  

 اعتصاب کارگران شرکت آھنگری تراکتور سازی تبریز 
  

اند و کليه   روز پيش اعتصاب کرده۵کارگران شرکت آھنگری تراکتورسازی از : آمده است به گزارش آراز نيوز، 
واستھای اعتصاب کنندگان کارگاه ھای این شرکت تعطيل شده است و تاکنون مسولين شرکت و استانی به خ

  .اند ھا را به اخراج تھدیدکرده توجھی نکرده و برخی از آن
ھای معوقه، افزایش مدت قرارداد کارکنان قراردادی،  به گزارش آراز نيوز، کارگران خواستار پرداخت بھره وری

رداخت کامل پایان کار پرداخت به موقع حق بيمه لحاظ کردن شرایط سختی و زیان آور به ھنگام باز نشستگی و پ
  . ھستند

الزم به ذکر است از آغاز امسال این شرکت اقدام به عقد قراردادیک ماھه با کارکنان قرار دادی کرده است و عدم 
  .پرداخت حق بيمه باعث بروز مشکل برای برخی کارکنان شده است

  افت شديد توليد لوازم خانگی در نتيجه طرح حذف يارانه ھا

:  دبير انجمن توليدكنندگان لوازم خانگى ايران گفت:  مرداد آمده است 9گزاری دولتی ایلنا در تاریخ به گزارش خبر
كشور و با توجه به افزايش ھزينه تمام شده واحدھاى  به علت ضعف برنامه ريزى در متوليان توليد لوازم خانگي

  .ماھه اول سال جارى ھستيمتوليدى دراين بخش، شاھد افت شديد توليد لوازم خانگى داخلى در سه 
افزايش ھزينه تمام شده واحدھاى توليدى ناشى از افزايش نرخ : وگو با خبرنگار ايلنا افزود عليرضا نورپور درگفت

شوندكه نظارتى بر قيمت  انرژى و ھزينه حمل و نقل مواد اوليه است كه عمدتا در واحدھاى كوچك توليدى مي
  .گذارى آنھا وجود ندارد

ھاى توليد در  ھاى تامين مواد اوليه وارداتى را نيز از ديگر علل افزايش ھزينه ايش حقوق و دستمزد و ھزينهوى افز
 .صنعت لوازم خانگى ايران برشمرد

عدم نظارت مسئوالن استانداردكشور بر محصوالت : دبير انجمن توليدكنندگان لوازم خانگى ايران خاطرنشان كرد
شوند نيز باعث فشارى مضاعف بر توليدكنندگان لوازم  رژى غير واقعى وارد ميھاى ان وارداتى كه با برچسب

ھاى وارداتى از سطح انرژى كمترى نسبت به  خانگى كشور شده است به طورى كه مثال برچسب انرژى يخچال
  .مشابه داخلى خود برخوردارند در حاليكه در واقعيت چنين چيزى صحت ندارد

ديگر بازنگرى نكردن به موقع استانداردھاى برچسب انرژى لوازم خانگى ايران در از سوى : نورپور تصريح كرد
  .ھاى توليدكنندگان داخلى در سال جارى خواھد بود نيز بخشى از آفت) ھا ھدفمند سازى يارانه(شرايط فعلى 

رھاى كشو در كشورھاى ديگر به خصوص) سردكننده(به طور مثال شرايط تست محصوالت تبريدى : او افزود
به عبارت ديگر شرايط آزمون محصوالت داخلى .اروپايى با شرايط تست اين محصوالت در ايران متفاوت است

كامال مشابه با  تراز محصوالت خارجى مشابه خود است لذا دربحث سطح انرژي، محصوالت خارجي سخت
  .محصوالت داخلى از برچسب انرژى بھترى برخوردار ھستند

اى و مالياتى بر  ھاى بيمه دگان لوازم خانگى ايران ھمكارى نكردن بانكھا و فشار زياد سازماندبير انجمن توليدكنن
را نيزاز ديگر ) ھا اجراى قانون ھدفمند كردن يارانه(توليد داخل را بدون در نظر گرفتن شرايط اقتصادى خاص فعلى 

  .وازم خانگى دانستعلل نگرانى واحدھاى توليدى براى ادامه فعاليت و توليد خود در بخش ل
كاھش نيافتن تعرفه بر واردات مواد اوليه و :  قانون حمايت از توليد انتقادكردوگفت12نورپور از اجرا نكردن ماده 

  .قطعات لوازم خانگى تاكنون محقق نشده است
يسيون ماده كم«وى اظھار اميدوارى كرد كه با ادغام وزارت بازرگانى و صنايع حداقل بخشى از مشكالت مربوط به 

   .كه مربوط به حقوق گمركى مناسب قطعات و مواد اوليه است، مرتفع شود» يك
  

15بيانيه شماره   

 محاکمه چندین باره
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  علی نجاتی به یک اتھام ثابت را محکوم می کنيم

سالھاست که جمھوری اسالمی انسانھای حق طلب بخصوص کارگران را به جرم خواستن حقوق انسانی خود و 
سالھاست که برای فعالين کارگری پرونده سازی . نسانھا تحت پيگرد ، دستگيری ، ومحاکمه قرار می دھد دیگر ا

ھم اکنون که بساری از کارگران از . کرده و برای اتھامات ثابت و واھی بار ھا آنھا را محاکمه و زندانی می کند 
م زاده ، سعيد ترابيان ، مھدی فراھی شاندیز، جمله منصور اسانلو ، ابراھيم مددی ، رضا شھابی ، بھنام ابراھي

در زندان مبحوس ھستند علی نجاتی را بار دیگر به اتھام ... شاھرخ زمانی ، محمد جراحی ، بيوک سيدلر و
.دروغين و نخ نما شده محاکمه کرده و به یک سال زندان تعزیری محکوم کردند   

علی نجات خواھان لغو حکم صادره ھستيم و ھمچنين ما ضمن محکوم کردن محاکمه و صدور حکم زندان برای 
.خواھان آزادی فوری و بی قيد و شرط کليه کارگران زندانی و زندانيان سياسی ھستيم   

 ھمچنين از تمامی مردم آزادیخواه ، کارگران ، فعالين و تشکل ھا و احزاب می خواھيم ھمچنان بر رزم خود ادامه 
  رای آزادی زندانيان گسترده تر کنندداده و ھر روز مبارزات خود را ب

محکوميت علی نجاتی لغو باید گرددحکم   

:پيش بسوی اعتراضات گسترده و متحدانه با شعار   
 

.کارگر زندانی ، زندانی سياسی آزاد باید گردد  
 کميته حمایت از شاھرخ زمانی
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   فقره آتش سوزی در جنگلھای گلستان434وقوع 

در سال گذشته : مدير کل منابع طبيعی گلستان گفت:  مرداد آمده است 9 در تاریخ خبرگزاری مھربه گزارش 
 ھکتار از عرصه ھای 743 استان رخ داده که در اين آتش سوزيھا سه ھزار و  مورد آتش سوزی در جنگلھای434

  .جنگلی دچار حريق شد
با توجه به اين ميزان آتش : به گزارش خبرنگار مھر، حميد سالمتی عصر يکشنبه در جمع مسئوالن آزادشھر افزود
 دو ھزار نفر در سطح سوزی در سال گذشته امسال برای کاھش خسارات آتش سوزی احتمالی در جنگلھا

  .استان ساماندھی شده است
 نفره برای مقابله با آتش سوزی در جنگلھای اين منطقه 22 گروه 12 در شھرستان آزادشھر نيز  :سالمتی گفت

  .ساماندھی شده که به ھنگام بروز حوادث با تجھيزات کامل وارد عمل خواھند شد
 حادثه و باليايی طبيعی که در 41 بخش اعظم  :ين جلسه گفتمدير کل منابع طبيعی استان گلستان نيز در ا

  .کشور رخ می دھد ھمه ساله در اين استان شاھد آن ھستيم
امسال به منظور کاھش حوادث طبيعی در استان برنامه مدونی پيشنھاد و در کارگروه حوادث غير : سالمتی افزود

ين برنامه ھا خسارات حوادث غيرمترقبه در استان کاھش مترقبه استان به تصويب رسيد که اميدواريم با اجرای ا
  .پيدا کند
 ھزار ھکتار عرصه جنگلی است که در سال گذشته به دليل افزايش دما و 450 استان گلستان دارای  :وی گفت

  . سال گذشته بوده ايم30کاھش رطوبت شاھد بيشترين ميزان آتش سوزی در 
مراقب  :  شھرستان آزادشھر نيز در اين جلسه خطاب به مديران گفتحجت االسالم سيد حسينيان امام جمعه 

  .ھوای نفس خودشان باشند تا خدای نخواسته دچار کمک کاری و يا دست آنان به خيانت آلوده نشود
 داشتن اخالق نيکو، اکرام يتيم، انجام صله رحم، تالوت آيات قرآن  :وی با اشاره به نزديکی ماه مبارک رمضان گفت

  .در ماه مبارک رمضان بيشترين ثواب را دارد... م، دادن افطاري، سجده ھای طوالنی و کري
   .سيدفاضل دھنوی فرماندار آزادشھر نيز گزارشی از وضعيت عمومی شھرستان آزادشھر ارائه کرد

  نژاد مردم را به دو دسته بيکار و بدھکار تبديل کرده است احمدي

نژاد را متھم کرد که در شش رياست جمھوری خود مردم  ماينده مجلس احمدييک ن:  گزارش می دھد وله دويچه 
 اين نماينده، به جای آمدن پول نفت بر سر  به گفته.  بيکار و بدھکار تبديل کرده است   ايران را به دو دسته
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  .آيند ھای مردم مي ھا، احکام جلب به در خانه سفره
و مھران و عضو و سخنگوی فراکسيون اقليت مجلس است که اعضای آن داريوش قنبری نماينده مردم ايالم، ايوان 

 مرداد مجلس ايران خطاب به محمود ٩او در جلسه روز يکشنبه . ايران دارند" طلبان اصالح"ھايی نزديک به  ديدگاه
 سال از رياست جمھوری ۶پس از گذشت «: ھای اقتصادی دولت وی گفت نژاد و در انتقاد از سياست احمدي

  «.اند؛ يا بيکار ھستند و يا بدھکار بعالي، اکنون مردم ايران به لحاظ اقتصادی تبديل به دو دسته شدهجنا
ھا  ھا برای دريافت مطالبات بانک ھا، احکام جلب بانک به جای آمدن پول نفت بر سر سفره«: داريوش قنبری افزود

ھا که توسط دولت شما اجرا شد، ھدف  هرود و طرح ھدفمندی ياران ھای مردم مي از بدھکاران به در خانه
ای ايجاد کرده که عمال از  گزار را به درستی اجرا نکرده است؛ زيرا اجرای نادرست اين طرح آنچنان گراني قانون

ماند و حتی مجبور به پرداخت پول اضافی  شود چيزی برايشان باقی نمي پولی که به مردم پرداخت مي
  «.ھستند

نژاد در انتخابات رياست  يکی از شعارھای انتخاباتی محمود احمدي" ھای مردم  سفرهآوردن پول نفت بر سر"
است و او پس از رسيدن " مافيای قدرت"کرد که نفت و درآمدھای آن در دست  او تبليغ مي.  بود١٣٨۴جمھوری 

  .ھای مردم خواھد آورد به رياست جمھوري، پول نفت را از چنگ مافيا درآورده و بر سر سفره
ای شد، اما تا توانست قراردادھای کالن نفتی را در اختيار نھادھای قدرت  نژاد بعدھا منکر دادن چنين وعده احمدي
ھا نوشتند که حجم قراردادھای نفتی که در اختيار سپاه پاسداران است،   مردادماه رسانه٩روز يکشنبه . قرار داد
  .شود نژاد محسوب مي از نھادھای مھم حامی احمديسپاه پاسداران يکی . زند  ميليارد دالر مي٢۵سر به 

 
  اوضاع اجتماعی و سياسی بدتر از اقتصادی

 
 

او اوضاع اجتماعي، سياسی . نژاد نبود انتقادھای داريوش قنبری تنھا متوجه ابعاد اقتصادی عملکرد دولت احمدي
  .کردو حتی موقعيت ديپلماتيک کشور در منطقه و جھان را نيز ناخوشايند توصيف 

قتل، تجاوز و جنايت در حال افزايش بوده . به لحاظ امنيتی ھم وضعيت بدتر از اوضاع اقتصادی است«: قنبری گفت
  «.شود ھای ناامنی پديدار مي و ھر روز ابعاد جديدی از جلوه

ھای اساسی از قبيل آزادی بيان و مطبوعات  آزادي«: اين نماينده مجلس درباره اوضاع سياسی کشور گفت
در داخل تالش شد . ھای پس از انقالب وجود نداشت اند که مثال چنين محدوديتی در دولت ه آنچنان محدود شد

  «.فضای سياسی به فضای امنيتی تبديل شود
رقبا «انگشت گذاشت که در نتيجه آن » ضعف دستگاه ديپلماسی«قنبری در باره سياست خارجی کشور نيز به 

  .عليه ايران تشکيل دھند» تری قويھای  و دشمنان توانستند جبھه
جويی برای آنھا، به  نژاد به جای پرداختن به اين مشکالت و چاره به گفته داريوش قنبري، احمدي

 متر زمين به مردم برای ١٠٠٠ھايی چون ايجاد دو و نيم ميليون شغل در سال جاری و دادن  »پردازی خيال«
  .ساخت ويال روی آورده است

با گذشت چھار ماه از سال جاری چه تعداد از اين «نژاد پرسيد،  ن اقليت مجلس از احمديسخنگوی فراکسيو
دانيد برای ايجاد دو ونيم ميليون شغل در کشور نرخ رشد  اند؟ آيا مي ھای وعده داده شده ايجاد شده شغل

  «.ت درصد باشد، در حالی که بنا بر برخی آمارھا اين نرخ حدود يک درصد اس٢۵اقتصادی بايد 
ای و نھادھای حومتی زير نظر  هللا خامنه چون و چرای آيت نژاد در شش سال گذشته مورد حمايت بي دولت احمدي

ھا کاھش يافت و زمينه برای انتقادھای آشکار از عملکرد  اما با بروز شکاف و اختالف ميان آنھا، اين حمايت. او بود
  .دولت در نھادھايی چون مجلس فراھم آمد

ی شش  در يک تحليل اقتصادی نوشت، منابع درآمدی کشور در دوره" روزگار"طلب  شته روزنامه اصالحھفته گذ
ھای گذشته در نظام جمھوری اسالمی بوده؛ در حالی که رشد   برابر دولت٣نژاد،  ساله رياست جمھوری احمدي

وری اقتصادی در  رهاين به معنای آن است که بھ. ناخالص داخلی در اين شش سال نصف گذشته بوده است
   .ششم کاھش يافته و به عبارتی ديگر اتالف منابع شش برابر شده است کشور به يک

  
 تجمع اعتراضی مربيان بھداشت زن مدارس در تھران

 
سراسر   گروھی از مربيان بھداشت زن مدارس آموزش و پرورش:  آمده است  ايلنادولتیگزارش خبرگزاری  به

 ، اين مربيان زن حق . شدن قرار دارند، در تھران در مقابل مجلس رژیم تجمع كردندكشور كه در آستانه بيكار
به تھران آمده بودند در گفت ... سراسر كشور از جمله لرستان، مازندران و ھاي مختلف التدريسي كه از استان

ي بھداشت مدارس مرب  سال سابقه كار در سمت10درميان ما افرادي با يك الي : ايلنا اظھار داشتند وگو با
قصد تعديل و از كار بيكار كردن تعدادي از   ھستند، اما چند وقت پيش پيمانكار جديد با برگزاري آزمون استخدامي

 .آنھا را كرده است
 اين درحالي است كه اكثر قريب به اتفاق ما مدارك مربي بھداشت مدارس را: اضافه كردند اين زنان معترض

 .داريم
از كار بيكار شويم؟ به ھمين دليل امروز  راض ما به اين است كه چرا بايد با سابقه كار چند سالهاعت: آنھا افزودند

   .برسانيم خود را به نمايندگان مردم در مجلس شوراي اسالمي در مقابل مجلس تجمع كرديم تا صداي اعتراض
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  مسموميت و گازگرفتگی کارکنان پاالیشگاھھای مجتمع گازی پارس جنوبی
 
 

گزارش پانا نيوز، تعدادی از کاربران پانا نيوز شاغل در پاالیشگاھھای مجتمع گازی پارس جنوبی با ارسال به 
پيامی به پانا نيوز از مسمویت شدید تعدادی از کارکنان شاغل در پاالیشگاه اول این مجتمع گازی به دليل 

اساسی پاالیشگاھھای گاز شاھد به دليل شتاب در تکميل تعميرات :  خبر داده و اعالم کردندH٢sنشت 
   .افزایش مصدوميت و یا گازگرفتگی در برخی از پاالیشگاھھای پارس جنوبی ھستيم

بر این اساس مھدی جمشيدی دانا مدیر ھماھنگی و نظارت بر توليد شرکت ملی گاز در گفتگو با پانا 
 مصدوميت ھا را کم اھميت جلوه نيوزضمن اعتراف به مسموميت وگازگرفتگی تعدادی از کارکنان تالش کرداین

   :دھد
ھفته گذشته سه نفر از کارکنان شاغل در پاالیشگاه اول پارس جنوبی به دليل نشست گاز شيرینی حاوی 

H٢sدچار مسمویت جزئی شده اند .   
 H٢sاین افراد دچار سر گيجه ناشی از تنفس گاز : این عضو ھيات مدیره مجتمع گازی پارس جنوبی، تاکيد کرد

   .ند که بالفاصله به درمانگاه اعزام و مورد درمان قرار گرفته اندشد
وی با تاکيد بر اینکه در حال حاضر وضعيت جسمانی تمامی این افراد در شرایط مطلوبی قرار دارد، اظھار 

تاکنون در پاالیشگاھھای پارس جنوبی به دليل گازگرفتگی حتی یک مورد فرد درمان نشده وجود : داشت
 .ندارد

  

  ماه حقوق معوقه طلبکاریم٣٣: کارگران ریسندگی وبافندگی کاشان
 
 

ماه ھاست که کارگران ریسندگی وبافندگی کاشان حقوق ومطالباتشان را :  گزارش دریافتی-اخبار روز 
دریافت نکرده اند وآنچه که طی این دوره طوالنی عایدشان شده وعده ھای توخالی مسئولين وجمله کذایی 

   :بوده است) ران کاشان بزودی برطرف می شودمشکالت کارگ(
  
مدیرکل صنایع ومعادن استان اصفھان درگفتگوی با ایلنا با اشاره به جلسه ای که "بھمن پرویزی "-مرداد١٠*

باحضور اعضای کميسيسون کارگری،معاون استانداروفرماندارویژه شھرستان کاشان،ٰشورای اسالمی 
سندگی بافندگی ونساجی کاشان وتعدادی ازمسئولين شھرستان کار،ھيئت مدیره ومدیرعامل شرکت ری
ھرستان به منظورھم اندیشی وبرون رفت ازبحران بوجودآمده درشرکت کاشان درمحل فرمانداری ویژه این ش

خوشبختانه دراین جلسه دستگاھھای اجرایی : ریسندگی بافندگی ونساجی کاشان تشکيل شده بود گفت 
مرتبط شامل اداره کل کارواموراجتماعی و تامين اجتماعی استان پيشنھادات ونظرات بسيارخوب وسازنده ای 

عملی شودفکرمی کنم بخشی ازمشکل این مجموعه عظيم حل ميشود، ضمن اینکه داشتند که اگر 
سازمان صنایع ومعادن استان نيزبا تمام امکان درخدمت این دوستان است تا به فضل الھی درماه مبارک 

   .رمضان بتوانيم مشکالت این کارخانجات وکارگران زحمتکش را مرتفع نمایيم 
  
استانداروفرماندارویژه شھرستان کاشان پس ازپایان جلسه ای که ذکر آن عليرضا جوادی معاون - مرداد٩*

 ماه حقوق معوقه کارگران ریسندگی ،بافندگی ونساجی ٣٣مسئوليت : درباال رفت به خبرنگار ایلنا گفت 
کاشان به مالکين اصلی وسھامداران این شرکت برمی گردد واین پرداخت حقوق متوجه دولت نيست چون 

   .شرکت خصوصی استکارخانه یک 
  

عليرغم اینکه ازچندروزقبل توسط ھيئت مدیره شرکت ریسندگی ،بافندگی ونساجی : وی درادامه گفت
کاشان دعوتنامه ای برای سھام داران این کارخانه که درحقيقت مالکين اصلی ھستند رفته بود تا دراین 

ری تشکيل شده بود شرکت کنند جلسه برای حل وفصل مشکالت نقدینگی وحقوق کارگران که درفرماندا
،متاسفانه ھيچ یک ازسھام داران این شرکت حضورپيدا نکردند وجلسه صرفا با حضور شورای اسالمی 

کارگری کارخانه وھيئت مدیره ومدیرعامل این شرکت وتعدادی ازاعضای اصلی کميسيون کارگری استان 
   .تشکيل شد

  
شب در جمع نمایندگان کارگران کارخانجات  شنبهبه گزارش فارس محمد مھدی اسماعيلی -خرداد٢٢*

برای حل مشکالت کارگران ریسندگی کاشان اقدامات خوبی در : ریسندگی این شھرستان تصریح کرد
است ومشکالت کارگران کاشان بزودی  کميسيون اجتماعی مجلس و سازمان تامين اجتماعی انجام شده

   .برطرف می شود
 نفر از کارگران این شرکت که با مشکل غيبت روبرو ھستند در ۴٠٠ستگی برای حل مشکل بازنش: وی افزود



 209

است که این اقدامات منجر به مصوباتی در  کميسيون کارگری شورای امنيت ملی اقدامات بسياری انجام شده
   .است کميسيون شده 

برای از : داشتبر دانست و اظھار  وی ارجاع مصوبه کميسيون کارگری شورای امنيت ملی به دولت را زمان
دست ندادن زمان مصوبه کميسيون کارگری شورای امنيت ملی با قيد دو فوریت به طور مستقيم به دولت 

   .ارجاع داده شد
   .به گفته وی با توجه به اینکه مصوبه کميسيون کارگری شورای امنيت ملی باید به تصویب ھيئت دولت برسد

  
دھی نيست و بحران در این شرکت  دگی کاشان شرکت زیانشرکت ریسندگی و بافن: اسماعيلی یادآور شد

   .ناشی از سوء مدیریت آن است
برای خروج اساسی شرکت از بحران موجود، مدیریت جدیدی به زودی در این شرکت فعاليت : وی تصریح کرد
ای و برای ھميشه حل و فصل  کند تا مشکالت شرکت ریسندگی کاشان به صورت ریشه خود را آغاز می

   .دشو
 کارگر در دو کارخانه نساجی و ریسندگی و بافندگی کاشان فعاليت دارند که ١٠٩ھزار و  در حال حاضر یک

 نفر ۶٠٠نيمی از آنھا به دليل مشکل غيبت در انتظار بازنشسته شدن ھستند تا شرکت به گفته مسئوالن با 
   .کارگر حيات خود را ادامه دھد

  
يليمعاون سياسی امنيتی استانداری اصفھان درگفتگویی با سيد محمد مھدی اسماع-اردیبھشت ٣٠*

خبرنگارایلنا درکاشان با اشاره به اینکه حل مشکل ریسندگی کاشان با روش ھای عادی تاکنون قابل حل 
مصوبه روزھای آینده دولت، مشکل عمده کارگران ریسندگی کاشان را حل خواھد : نبوده است اعالم کرد

   .کرد
  
مدیرکل کارواموراجتماعی استان اصفھان درحاشيه نشست " يد ھوشنگ قادریان س-اردیبھشت ٢٧*

تصميم نھایی برای رفع مشکل کارگران ریسندگی کاشان باحضورمسئولين وزارت : باالدرگفتگویی با ایلنا گفت
 اردیبھشت ماه سالجاری دراصفھان گرفته می ٢٧رفاه،استانداروشورای عالی کارگری استان درسه شنبه 

 .شود
  

  بی خبری از ھاشم خواستار پس از جلوگيری از آزادی اين معلم زندانی

از يکشنبه گذشته که خواستار به صورت تلفنی از : مرداد آمده است 10 در کلمهبه نوشته سایت اصالح طلب 
ر دست  زندان وکيل آباد با خانواده اش تلفنی صحبت کرده بود تا کنون ھيچ خبری از وی د۵ اندرزگاه ١٠٢سالن 

   .نمی باشد و تنھا مقامات قضايی به خانواده وی گفته اند که وی به با زداشتگاه اطالعات منتقل شده است
 ھاشم خواستار در زندان وکيل آباد به بيماری گوارشی مبتال شده که در ھفته ھای اخير تشديد شده است و  

   .ی ھای شديد خانواده وی شده استاکنون اين بيخبری از وضعيت و محل نگھداری وی ، باعث نگران
در پی بازداشت غيرقانونی مھندس ھاشم خواستار و ممانعت از ازادی وی در حاليکه محکوميت دو ساله اين 

فعال صنفی به پايان رسيده است ، فعاالن سياسی و مدنی با حضور در منزل آقای خواستار از خانواده وی 
  .دلجويی کردند

ای اخير حسين مرعشی و فائزه ھاشمی نيز ھمانند جمع ديگری از فعاالن سياسی به به گزارش جرس در روزھ
ديدار خانواده آقای خواستار رفتند و ادامه نگھداری آقای خواستار در بازداشتگاه ھای امنيتی را محکوم کردند و 

  . ساله شدند۵٩خواھان آزادی اين معلم دربند 
يت با انتشار مطالبی غيرواقعی نسبت به اين ديدارھا واکنش نشان سايت ھا و روزنامه ھای وابسته به حاکم

  .داند
سايت جھان نيوز وابسته به زاکانی فرمانده سابق بسيج دانشجويی و راھيافته تھران به مجلس در گزارشی با 

 در مشھد ٨٨ خرداد ٢۵ھاشم خواستار در جريان آشوب “ : حمله به خانواده ھاشمی رفسنجانی نوشته است
  “.ازداشت شده استب

 خرداد مشھد حضور نداشته و صرفا در حال قدم زدن و ٢۵اين ادعا در حاليست که آقای خواستار در راھپيمايی 
استراحت در پارک ملت، که در نزديکی منزل وی در مشھد می باشد، بوده است که توسط يک نيروی امنيتی 

محلی که آقای خواستار بازداشت شده ھيچ تجمع و در . شناسايی و از روی صندلی پارک بازداشت شده است
  .يا راھپيمايی وجود نداشته است

در حکم دادگاه آقای خواستار، فعاليت ھای صنفی در کانون صنفی معلمان و کمک به فعالين دانشجويی عضو 
  .انجمن ھای اسالمی برای برگزاری مجالس سخنرانی مذھبی علت دو سال حبس غيرقانونی ذکر شده است

يکی ديگر از وبسايت ھای وابسته به دولت به نام ھزار سنگر نيز با انتشار گزارشی به فائزه ھاشمی و حسين 
  .مرعشی به خاطر ديدار با خانواده مھندس سيد ھاشم خواستار، حمله کرده است

  .اين وبسايت محافظه کار نيز مطالبی خالف واقع در مورد آقای خواستار منتشر کرده است
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ن ذکر گزارش سايت ھزار سنگر به بازداشت غيرقانونی آقای خواستار علی رغم پايان دوران محکوميتش شايا
وی اخيرا نيز پس از اتمام دوران محکوميتش مجددا به داليل نا معلوم بازداشت شده ”: اعتراف کرده است

  “.است
ی در شرايط وحشتناک زندان مھندس سيد ھاشم خواستار تمامی دو سال زندان را بدون حتی يک روز مرخص

  .وکيل آباد مشھد گذراند
روز چھارم مرداد نود که تاريخ آزادی اين عضو کانون صنفی معلمان بود ابتدا قصابی که برای قربانی کردن گوسفند 

مقابل منزل انھا بود ، بازداشت شد و پرده ھای مقابل منزل توسط نيروھای امنيتی جمع شد و سپس از آزادی 
نعت به عمل امد و در حاليکه از زندان ترخيص شده بود به بازداشتگاه اطالعات مشھد منتقل شد و به وی مما

 ماه پيش به رئيس قوه قضائيه ايران نوشته بود مجددا ۵دستور دادستان مشھد در رابطه با نامه ای که بيشتر از 
  .بازداشت شده است

ان وکيل آباد از نظر بھداشتي، غذايی و تراکم چند برابر ظرفيت آقای خواستار در اين نامه به وضعيت نامناسب زند
  .زندانيان اشاره کرده بود که اکنون و چند ماه پس از انتشار ان نامه، دليل بازداشت مجدد ايشان ذکر شده است

اسماعيلی رئيس سازمان زندان ھای کشور نيز مواردی را که آقای خواستار در نامه اش به صادق الريجانی 
  .نوشته بود را تاييد کرده است

وی در ھفته ھای گذشته در رابطه با وضعيت وخيم بھداشتی و غذايی زندان ھای کشور ھشدار داده و از 
آقای خواستار نيز در نامه اش به ھمين . نگھداری سه برابر ظرفيت زندانی در زندان ھای کشور خبر داده است

   .مسائل اشاره کرده بوذ
  

 زندان اوین منتقل شدبه معلم فعال 
  

جعفر ابراھيمی ازندریانی، فعال مستقل صنفی معلمان جھت اجرای حکم شش ماه زندان به زندان اوین منتقل 
  .شد

 ماه را در سلول ھای ۵دستگير و مدت  ٨٨ خرداد ٢٠به گزارش  ھرانا، این معلم دبيرستانھای شھریار در تاریخ 
  . ه و اذیت و آزار بسر برد زندان اوین  تحت شکنج٢٠٩انفرادی بند 

  .وی سپس با تودیع وثيقه از زندان آزاد و توسط بيدادگاه رژیم به شش ماه حبس تعزیری محکوم شده بود
 مرداد ٨شناسی، صبح روز شنبه  شناسی ارشد رشته جامعه این دانش آموخته کار: در ادامه گزارش آمده است

  .ندان معرفی نمودخود را جھت اجرای حکم به دادسرای مستقر در ز
  

 تجمع اعتراضی کارگرانی که در آستانه ماه رمضان بيکار شدند
 

کارگران شرکت آردل که در اولين روز ماه مبارک رمضان  : مرداد آمده است 10 در کلمهبه نوشته سایت اصالح طلب 
  . طالقانی تجمع کردند–ای موسوی ھ توسط بانک تجارت اخراج شدند، در مقابل شعبه مرکزی این بانک واقع در تقاطع خيابان

  

 صدور حکم برای غالمرضا خانی کارگر شرکت واحد

بر اساس خبر ارسالی به کميته ی ھماھنگی، غالمرضا خانی کارگر شرکت واحد اتوبوسرانی تھران و از اعضای 
 در تھران به  سال از زمان دستگيری، توسط دادگاه انقالب٢فعال سندیکا ی کارگران شرکت واحد، پس از گذشت 

 .  ماه حکم زندان که در سه سال تعليق شده است محکوم گردیده است١٠
 روز را در ٠۵ در پارک الله تھران دستگير شد و بيش از ٨٨غالمرضا خانی در جریان مراسم روز جھانی کارگر سال 

 . بازداشت محبوس بود که در ھمان سال با قرار کفالت آزاد شد
ک به ایجاد تشکل ھای کارگری ضمن محکوم کردن حکم صادره برای غالمرضا خانی، کميته ھماھنگی برای کم

خواھان توقف پيگيردھای قضایی عليه تمامی فعالين کارگری و آزادی بی قيد و شرط کارگران و فعاالن کارگری 
 .دربند می باشد

 ١٣٩٠ مرداد ١٠ دوشنبه -کميته ھماھنگی برای کمک به ایجاد تشکل ھای کارگری 

 علی نجاتی به یک سال زندان محکوم شد

 دادگاه تجدید نظر اھواز به یک ١٣بر اساس خبر ارسالی به کميته ی ھماھنگی، علی نجاتی توسط شعبه ی 
 .سال حبس تعزیری محکوم شده است

 ماه در زندان فجر دزفول محبوس بوده است و در زمان حبس در زندان، ٦نجاتی پيشتر بابت ھمين اتھام به مدت 
 ! بابت ھمان اتھام برای وی احضاریه برای حضور در دادگاه صادر شده است
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 تجدید ١٣در دادگاه بدوی به دليل تکراری بودن اتھام، نجاتی تبرئه شد اما با اعتراض دادستان پرونده به شعبه ی 
ین شعبه علی نظر دادگستری استان خوزستان در اھواز ارسال شد که بر اساس خبر ارسالی از یک منبع موثق ا

 . نجاتی را به یک سال زندان محکوم کرده است
ھمچنين منبع دیگری تایيد کرده است که علی نجاتی کارگر و عضو ھيات مدیره ی سندیکای کارگران نيشکر 

 سال سابقه ی کاری از کار اخراج شده و در ۵٢ھفت تپه که اکنون در حدود سه سال است که با وجود داشتن 
اقتصادی به سر ميبرد، اکنون به دليل بيماری قلبی و گرفتگی عروق، در شرایط وخيم جسمی شرایط نامناسب 

 . به سر می برد و پيرو عمل جراحی چند ماه پيش،ھم اکنون در حال انجام مداوای پزشکی ست
کميته ھماھنگی برای کمک به ایجاد تشکل ھای کارگری ضمن محکوميت این حکم ضد کارگری که تنھا در 

ای سرکوب فعالين و جلوگيری از ایجاد تشکل ھای کارگری ست،خواھان لغو فوری این حکم و پایان دادن به راست
 .قضایی عليه کارگران و فعاالن کارگری می باشدپيگرد ھای 

 کميته ھماھنگی برای کمک به ایجاد تشکل ھای کارگری
 

 سه شنبه ١١ مرداد ١٣٩٠

  رانکاھش شديد صادرات نساجی و اشتغال در اي

صدور محصوالت نساجی ايران در سه ماھه نخست امسال :  مرداد آمده است 11 در وله دويچه به گزارش رادیو 
ورود کاالھای قاچاق از ترکيه و چين، در کنار افزايش .  درصد کاھش يافته است۴٠نسبت به بھار سال پيش 

  . اعالم شده استھا عامل اين وضعيت ھای توليد ناشی از ھدفمند کردن يارانه ھزينه
 درصد کاھش يافت و از ۴٠ارزش صادرات نساجی ايران در بھار امسال نسبت به سه ماھه مشابه سال گذشته 

مھدی يکتا دبير اتحاديه صادرکنندگان نساجی ضمن .  ھزار دالر رسيد۵٠٠ ميليون و ۵۴ ميليون دالر به ٩٣حدود 
جاری نسبت  ادرات پوشاک نيز در سه ماھه نخست سال حجم ص«:اعالم اين آمار به خبرگزاری مھر گفته است

  «. درصد کاھش يافته است۵۴به مدت مشابه سال قبل 
 

  داليل کاھش صادرات
ھای  رويه پوشاک قاچاق از چين و ترکيه را در کنار افزايش ھزينه دبير اتحاديه صادرکنندگان نساجي، ورود بي
  .زمينه ساز تضعيف واحدھای توليدی داخلی دانسته استھا،  توليد، پس از اجرای طرح ھدفمندی يارانه

به گفته امير يکتا، ميزان صادرات فرش ماشينی ايران ھم در سه ماھه نخست امسال در مقايسه با بھار سال 
 ھزار دالر پارچه ٣٠٠ ميليون و ٧ايران ضمنا در سه ماھه نخست سال گذشته .  درصد کاھش يافته است٣٨قبل 

  . ميليون دالر کاھش يافت۶ اما اين رقم در بھار امسال به حدود .صادر کرده بود
براساس اظھارات دبير اتحاديه صادرکنندگان نساجي، عراق و افغانستان مھمترين واردکنندگان منسوجات ايران 

  .اما در سال جاری صدور کاال به اين دو کشور به شدت کم شده است. ھستند
 

  اشتغال زائی يا اشتغال زدائي؟
نژاد، ھمواره با ارائه آمار نادرست کوشيده است که نشان دھد در زمينه افزايش صادرات و ايجاد  دولت احمدي

 ھزار فرصت ۵٠٠ ميليون و ١نژاد، اعالم کرده است که در سال گذشته  احمدي. اشتغال موفقيت داشته است
  . ھزار خواھد رساند۵٠٠ ميليون و ٢جاری نيز، اين رقم را به  شغلی ايجاد کرده و در سال

ھای نفت و گاز  الدين صبا، با ارائه اطالعاتی در مورد اشتغال در پروژه اما کارشناس اقتصادی تارنمای کلمه کمال
  .تواند درست باشد دھد که آمارھای ارائه شده از سوی رئيس دولت دھم نمي عسلويه نشان مي

 دولتی در منطقه پارس جنوبی به ويژه عسلويه صورت ھای اخير عمده سرمايه گذاری در سال«:نويسد صبا مي
  «.بنابر اين اين منطقه بايد بھترين شاخص برای سنجش ميزان اشتغال زائی باشد. گرفته است

کند که از  صبا به اظھارات امام جمعه عسلويه، نماينده دشتی و تنگستان و مديرعامل شرکت ملی گاز اشاره مي
  .اند  خبر دادهکاھش شديد اشتغال در عسلويه

از ليست ده ھزار نفره متخصصين جويای کاری که در اختيار «: پورفاطمی نماينده دشتی و تنگستان گفته است
نمايندگان قرار دارد، حتی يک نفر ھم در سال گذشته در منطقه مشغول به کار نشده و تعداد شاغلين عسلويه 

  «. ھزار نفر کاھش يافته است٨ ھزار نفر به ٩٠از 
  .ھای دولتی اعالم کرده است نماينده مجلس شورای اسالمی آمادگی خود را برای مناظره با مقام

 
  ادامه دو تجمع کارگری مقابل رياست جمھوری

 نمايندگان انجمن صنفی کارگران نی بر شرکت ھای : مرداد آمده است 11 در مھرخبرگزاری دولتی به گزارش 
ه صبح روز سه شنبه با تجمع مقابل مجلس شورای اسالمی کشت و صنعت کارون، شوشتر و ھفت تپ

  .خواستار وصل بيمه خود و ھمچنين بازگشت به کار عده ای از ھمکارانشان شدند
به گفته اين تجمع کنندگان موضوع مربوط به مشکالت کاری آنان چند جلسه در کميسيون اجتماعی مجلس 

  .ستار پيگيری موضوع به طور جدی شدندمورد بررسی قرار گرفته و آنھا با اين تجمع خوا
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 نفر از کارکنان شرکتی آموزش و پرورش از سراسر کشور به نمايندگی 100به گزارش مھر، ھمچنين بيش از 
 ھزار ھمکار خود با تجمع مقابل مجلس شورای اسالمی خواستار جذب در آموزش و پرورش 20از حدود 
  .شدند

  .جلس تجمع کردنداين عده روز يکشنبه نيز در مقابل م
تجمع . به گفته تجمع کنندگان عده ای از ھمکاران آنھا ھم اکنون در نھاد رياست جمھوری تجمع کرده اند

کنندگان که چند روز است که در تھران به سر می برند شبھا برای خواب در حرم مطھر امام راحل اقامت 
   .دارند

  
  

69H دارند  ماه حقوق معوقه طلب7اير اردبيل  كارگر در شركت آرتاويل ت1000بيش از   

از اردبيل ، شركت آرتاويل تاير توليد كننده الستيک راديال تمام سيمي و تيوپ و تاير اتوبوس ، ميني بوس و 
 ماه حقوق 7 كارگر و در جاده سردابه واقع ميباشد دچار بحران گرديده و عمال 1000تراكتور كه داراي بيش از 

 شركت ھنوز به آنھا پرداخت نگرديده است كه موجب اعتراضات كارگران اين شركت گرديد ، معوقه كارگران اين
يكي از كارگران شركت گفت با اين قيمت ھاي چند برابر شده جنسھا ، بخصوص درشروع ماه مبارك رمضان 

 خودم نزد و سفره خالي ما عامل شرمنذگي. كارگران بيشتراز ھميشه زير فشار مشكالت معيشتي قرار دارند 
 . ھمسر و فرزندانم ميباشد كسي ھم به شكايتھا و مشكالت جامعه كارگري توجه ندارد

كنيد  ما كار مي خواھيم حقوق معوقه را پر داخت  

 
تجمع اعتراضي كارگران سبالن پارچه در اردبيل ما كار ميخواھيم حقوق معوقه ما را پرداخت كنيد کارخانه سبالن، 

طور رسمی تعطيل و دربھاي اين  کارگر را پوشش ميداد، به1500ارچه در ایران که حدودبزرگترین توليد کننده پ
مطابق گزارش يكي از فعالين كارگري در ا ردبيل کارخانه سبالن، حدود دو سال پيش . كارخانه بسته ميباشد 

 .نيمی از کارگرانش را به علت عدم توانایی پرداخت حقوق اخراج کرده بود
ين کارخانه با تسھيالت زودبازده باز تاسيس شد و در مراسم افتتاح آن گفته شد کارخانه ياد شده  ا89در فروردين 

 ھزار نفر از تعداد بيکاران استان را در آينده نزديک کاھش خواھد داد اما اكنون ماھھا از تعطيلي اين 5حداقل 
نده شغلي خود در روز شنبه اول مرداد كارخانه ميگذرد و كارگران آن بخاطر حقوقھاي معوقه و تعيين تكليف آي

مقابل كارخانه سبالن پارچه واقع در شھرك صنعتي شماره دو اردبيل تجمع اعتراضي داشتند آنھا خواستار كار و 
 . حقوق معوقه خود بودند اما تاكنون پاسخي به مطالبات كارگران مزبور داده نشد ه است

70H رسيد  ايع گلپور ھمتعطيلي وبيكاري كارگران به شركت صن  

شركت صنايع غذايي گلپونه شوشتر بعلت مشكالت مالي و نقدينگي و عدم حمايت و كمك دولت تعطيل 
اين . كارخانه صنايع غذايي گلپونه از كارخانجات معروف شوشتر در استان خوزستان محسوب مي شود .شد

 . كارگر به خيل عظيم بيكاران پيوستند100 با تعطيلي اين كارخانه بيش از.  كارگر دارد 100كارخانه بيش از 
ناظران علت تعطيلي اين كارخانه و ديگر واحدھاي صنعتي شھرستان شوشتر را مشكل مالي و نقدينگي و 

 .عنوان مي كنند… افزايش ھزينه ھا و مواد اوليه از يك سو و افزايش فشار بانك ھا براي پرداخت ماليات و 

 گزارش تجمع كارگران شركت مخابرات: زن خبرنگار ھدف كتك و حمله ماموران

یكی از كارگران مخابرات راه دور شيراز از اینكه به مشكالت كارگران این شركت دررسانه ھا پرداخته نمی شود و 
 : خبرنگاران ھم مرعوب تھدید ھای موجود شده اند، گالیه كرده و گفته است

 ماه حقوق ٢٦ كه به جان خریده بودیم برای حل مشكل با انبوھی مشكل معيشتی و امنيتی و تھدیدات مختلفی
اما مقامات . معوقه و تعيين تكليف وضعيت شغلی مان، به تھران و مقابل مجلس و نھاد ریاست جمھوری رفتيم 

 . دولتی متاسفانه مانع رسانه ای شدن این خبر گردیدند
مع بودیم ما را وادار كردند كه یونيفرم سفيدی  روزی كه درتج۵طی : به گزارش ایران كارگر این كارمند می افزاید

از طرف دیگر، به شدت جلوی رسانه ای شدن . برتن كنيم تا از پيوستن مردم به صفوف ما جلوگيری گردد
جلوی ھر خبرنگار را ميگرفتند و حتی مردم عادی و عابر پياده كه با موبایل خود از ما . خبرھایمان را می گرفتند

من خودم شاھد . مورد بازخواست قرار داده و دوربين و عكس مورد نظر را از آنھا می گرفتندعكس می گرفتند را 
ضرب و شتم یك خانم خبرنگار توسط مامورین بودم كه فقط از تجمع كارگران مخابرات راه دور مقابل نھاد ریاست 

  .جمھوری گزارش تھيه ميكرد

 اصفھان استان کار اداره مقابل در خورت مورچه صنعتی قطب کارگران تجمع
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 تن از کارگران منطقه صنعتی مورچه خورت در مقابل اداره کار استان اصفھان ٢٠٠ مرداد حدود ١١روز سه شنبه 

شایان ذکر است که به دنبال اجرای . دست به تجمع زده و نسبت به اخراج و بيکار شدن خود اعتراض نمودند
والت اوليه مورد نياز و ھمچنين افزایش بھای گاز و برق، در ھا و افزایش سوخت و محص قانون ھدفمندی یارانه

کارگران . اند ھای این منطقه صنعتی تعطيل و صدھا کارگر از کار بيکار شده  درصد کارخانه٨٠ظرف کمتر از دو ماه 
 به سر که فکری به حال بيکاری آنھا بشود و آنھا را که برای دریافت چندین ماه حقوق عقب افتاده و نيز برای آن

اما ھيچکس به مشکل کارگران رسيدگی . کار بازگردانند، دست به این تجمع اعتراضی در برابر اداره کار زده بودند
ھای خود را کتبا به اداره کار ارسال کنند تا بعدا رسيدگی شود و  توانند شکایت نکرد و به کارگران گفته شد که می

  .ه و کارگران را متفرق نمودندوارد عمل شد به دنبال آن نيروھای انتظامی 
سال سابقه کاردارد در چند ماه  ۵١فشار بر روی کارگران به حدی زیاد است که به گفته یکی از این کارگران که 

ھای عقب افتاده یک  اخير اقساط وام عقب افتاده و فشار بانک و از طرفی بی پولی و گرانی مداوم اجناس و اجاره
  !ی نموده استبار او را مجبور به خودکش

پدیده . ھای وسيع کارگران منحصر به استان اصفھان و مناطق صنعتی این استان نيست تعطيلی و اخراج 
ھمين . شود ھا نيز می ًھا و اخراج کارگران تقریبا شامل تمامی مناطق صنعتی در سایر استان تعطيلی کارخانه
ه شرکت صنایع غذایی گلپونه شوشتر بعلت  به حکومت اعالم شد ک ھای وابسته  در رسانه چند روز پيش

کارخانه شير شھرستان شوشتر واقع . مشکالت مالی و نقدینگی و عدم حمایت و کمک دولت تعطيل شده است
در شھرک صنعتی شماره یک شوشتر به علت بحران مالی و عدم توان ادامه کار تعطيل شده است و خبر دیگر 

تعطيل  توليدی شھرک صنعتی شوشتر به علت نبود آب و قطعی برق ھای  حاکی از آن است که کليه کارخانه
  .اند شده و بسياری از کارگران کار خود را از دست داده

گيرد که بسياری از این کارگران حتا  ھای پی درپی کارگران در حالی صورت می ھا و اخراج تعطيلی و توقف کارخانه
يت بيکارشدن کارگران و تأمين نيازھای زندگی آنھا را بر عھده از بيمه بيکاری نيز محرومند و ھيچ نھادی مسئول

روشن است که فقر و فالکت و بدبختی کارگران و تمام عواقب ناشی از بيکاری که گریبان کارگران را . گيرد نمی
 .داری حاکم است بگيرد، بر عھده دولت جمھوری اسالمی و نظم سرمایه

  
  

  نندجتراضی کارگران ساختمانی در ستجمع اع

 نفر از کارگران ساختمانی در اعتراض به اجرا 400، حدود 1390 مرداد 11بر اساس گزارش رسيده، روز سه شنبه 
 بيمه تامين اجتماعی واقع در چھار راه انقالب 2در مقابل شعبه " بيمه کارگران ساختمانی"نکردن طرح موسوم به 

  .شھر سنندج، تجمع کردند ) س سابقسيرو(
 ادامه داشت که با دخالت 10کارگران از ساعت ھشت و سی دقيقه صبح شروع و تا ساعت تجمع اعتراضی 

  .ھای انتظامی پایان یافت ی نيرویگر
الزم به ذکر است که سازمان تامين اجتماعی، ماھانه مبلغی را به عنوان حق بيمه از این کارگران دریافت کرده 

 نفر آن را امضاء 300تجمع کنندگان طی طوماری که . ده استاما در بيمه کردن کارگران ھيچ اقدامی انجام ندا
کرده بودند خواھان صدور دفترچه بيمه شده و اظھار داشتند در صورت عدم پاسخ گویی و عدم رفع مشکلشان 

در خاتمه دو نفر از کارگران به عنوان نماینده به داخل اداره بيمه . دوباره به تجمع اعتراضی خود ادامه خواھند داد
. رفته و بدون نتيجه بازگشتند و مسئولين بيمه تامين اجتماعی کارگران را تھدید به حضور نيروھای امنيتی کردند
در نتيجه اعتراض کارگران، برخی از مسئولين سازمان تامين با حضوردر جمع کارگران معترض، وعده دادند که تا 

الم کردند که اگربه مشکلشان رسيدگی نشود بار کارگران نيز اع. روز شنبه به مشکل آنان رسيدگی خواھد شد
  .دیگر دست به تجمع خواھند زد

 
  

 تجمع کارگران کشت و صنعت کارون شوشتر و ھفت تپه در مقابل مجلس

ھرانا -  جمعی از نمایندگان انجمن صنفی کارگران نی بر شرکت کشت و صنعت کارون شوش تر و ھفت تپه صبح 
امروز مقابل مجلس شورای اسالمی تجمع کردند. به گزارش ایسنا، نمایندگان انجمن صنفی کارگران نی بر 

شرکت کشت و صنعت کارون شوش تر و ھفت تپه با ھدف تحقق آنچه که وصل بيمه کارگران و بازگشت به کار 
  .برخی دیگر از اعضای این انجمن می خواندند، مقابل مجلس شورای اسالمی تجمع کردند

نيکنام نماینده بابل و عباسی نماینده رودسر با حضور در جمع تجمع کنندگان، خواسته ھای آنان را شنيده و قول 
 .بررسی و رفع مشکالت موجود را دادند

 كارگر تبریزی در اعتصاب ٨٠٠

. در حال حاضر، اعتصاب كارگران شركت آھنگری تراكتورسازی تبریز وارد ھفتمين روز خود شده است: ایران خبر
 نفر می رسد، اعالم كرده اند كه تا به خواست ھایشان نرسند به ٨٠٠عدادشان به بيش از این كارگران كه ت

جالب توجه آنكه این كارگران در پی اعتصاب از سوی مامورین و مقامات مسئول برای . اعتصاب ادامه خواھند داد
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 . اخراج مورد تھدید قرار گرفته اند
 : را به این شرح بيان كرده استاما با این حال، یكی از كارگران، خواسته ھا 

  پرداخت به موقع حق بيمه كارگران- 
  محسوب كردن شرایط سخت و زیان آور برای كارگران ھنگام بازنشستگی- 
  اضافه كردن مدت قرارداد كارگران و كاركنان قراردادی شركت- 
  پرداخت بھره وری ھای معوقه- 
 پرداخت كامل حقوق در پایان ھر ماه- 

  فواد شمس به زندان جھت گذراندن دوران محکوميت خودانتقال

ٔ فواد شمس، دانشجوی دانشکده جغرافيای دانشگاه تھران، صبح روز دوشنبه، دھم مردادماه، پس از  ھرانا - 
مراجعه به زندان اوین، جھت حکم حبس بازداشت شد. بنا به اطالع گزارشگران ھرانا، ارگان خبری مجموعه 

فعاالن حقوق بشر در ایران، فواد شمس، طبق احضار مسئوالن قضایی- امنيتی ملزم شده بود که روز گذشته به 
ِمنظور گذراندن ھشتاد چھار روزی که از حکمش باقی مانده بود، خود را به زندان اوین معرفی کند .  

این روزنامه نگار و فعال دانشجویی چپ که چند روز قبل از مراسم ١۶ آذر سال ١٣٨٨ توسط ماموران امنيتی 
دستگير شده بود، مدت ٩٧ روز را در بند ٢٠٩ زندان اوین در بازداشت به سر برد. وی بعد ھا از سوی قاضی پير 

عباسی رئيس شعبه ٢۶ دادگاه انقالب تھران، به اتھام "تبليغ عليه نظام" به ۶ ماه حبس تعزیری و ۶ ماه حبس 
 .تعليقی محکوم شده بود

 صد نفر از کارکنان شرکت آردل اخراج شدند

ھرانا -  گزارش ھا حاکی از آن است که صد نفر از کارکنان شرکت آردل تھران، توسط بانک تجارت از کار اخراج 
  .شدند

ٔصد تن از کارکنان شرکت آردل در حالی از کار اخراج شدند که روز گذشته، دھم مردادماه، در مقابل شعبه 
 مرکزی بانک تجارت واقع در تقاطع خيابان ھای موسوی-  طالقانی تجمع دست به تجمع زدند

 تجمع اعتراضی كارگران سبالن پارچه اردبيل

داد،   کارگر را پوشش می١۵٠٠ترین توليد کننده پارچه در ایران که حدود   کارخانه سبالن، بزرگ-خبرگزاری ھرانا 
عالين کارگری در اردبيل، مطابق گزارش یکی از ف. باشد طور رسمی تعطيل و دربھای این کارخانه بسته می به

 . کارخانه سبالن حدود دو سال پيش نيمی از کارگرانش را به علت عدم توانایی پرداخت حقوق اخراج کرده است
 این کارخانه با تسھيالت زودبازده مجددا تاسيس شد و در مراسم افتتاح آن گفته ٨٩به گزارش آذوح در فروردین 

فر از تعداد بيکاران استان را در آینده نزدیک کاھش خواھد داد اما اکنون  ھزار ن۵شد کارخانه یاد شده حداقل 
 . گذرد ھا از تعطيلی این کارخانه می ماه

کارگران این کارخانه بخاطر حقوقھای معوقه و تعيين تکليف آینده شغلی خود در روز شنبه اول مرداد مقابل 
ھا  در حالی که آن. بيل تجمع اعتراضی برپانمودندکارخانه سبالن پارچه واقع در شھرک صنعتی شماره دو ارد

 .باشند تاکنون پاسخی به مطالبات این کارگران داده نشده است خواستار کار و حقوق معوقه خود می

 تجمع كارگران قطب صنعتی مورچه خورت درمقابل اداره كار استان اصفھان

ران منطقه صنعتی مورچه خورت در مقابل اداره کار  نفر از کارگ٢٠٠ حدود ١٣٩٠ مرداد١١روز سه شنبه : ایران خبر
در پی اجرای قانون ھدفمندی . استان اصفھان تجمع کردند تا نسبت به اخراج و بيکار شدن خود اعتراض نمایند

 ٨٠یارانه ھا و افزایش سوخت و محصوالت اوليه مورد نياز و ھمچنين افزایش بھای گاز و برق در کمتر از دو ماه 
 . نه ھای این منطقه صنعتی تعطيل شدنددرصد کارخا

به . در تمام این کارخانه ھا تنھا یک یا دو نگھبان حضور دارد که آنھا ھم چند ماھی است حقوق دریافت نکرده اند
ھمين علت این کارگران در اولين روز ماه مبارک رمضان با زبان روزه تجمع نمودند تا شاید برای بيکاری آنھا و 

متاسفانه مسئوالن اداره کار تنھا گفتند که افراد ميتوانند شکایت ھای خود .  معوقه فکری شودچندین ماه حقوق
در نھایت نيز نيروھای انتظامی این کارگران را متفرق . را کتبا به اداره کار ارسال کنند تا بعدا رسيدگی شود

 . نمودند
ماه اخير اقساط وام عقب افتاده و فشار بانک واز  سال سابقه کاردارد در چند ۵١به گفته یکی از این کارگران که 

, طرفی بی پولی و گرانی مداوم اجناس و اجاره ھای عقب افتاده یک بار او را مجبور به خودکشی نموده است
  .این کارگر معتقد است با ادامه این روال ھيچ اميدی برای زندگی وجود ندارد

  رويه به ايران و تھديد امنيت غذايی واردات بي
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رويه واردات کاال به ايران در  بحث افزايش بي: مرداد گزارش زیر امده است 11 در وله دويچه به گزارش رادیو 
 سال گذشته نزديک به نيمی از کل درآمد ۶درآمد حاصل از فروش نفت در . روزھای اخير اوج گرفته است

  .االھای مصرفی شده است درصد آن صرف واردات ک٨۵نفتی ايران در يک قرن گذشته بوده است که 
در چند روز گذشته بحث در مورد واردات کاالھای مصرفي، به ويژه مواد غذايی به مھمترين بحث اقتصادی 

ھای مجلس، از وزير  از رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام تا رئيس مرکز پژوھش. ايران تبديل شده است
نژاد را مورد  ھای دولت محمود احمدي تسابق کشاورزی تا معاون پيشين وزير نفت ھمه يک صدا سياس

  .کنند ی آن را موجب تھديد امنيت غذايی و نابودی کشاورزی عنوان مي دھند و ادامه انتقاد قرار مي
  "جريان انحرافی"افزايش واردات، توطئه 
بررسی وضعيت کشاورزی کشور و واردات مواد غذايی در دستور )  مرداد۵چھارشنبه (حدود يک ھفته پيش 

ھای اقتصادی دولت ابعاد و شدتی کم سابقه پيدا  انتقاد به سياست. کار مجلس شورای اسالمی قرار گرفت
ھای دولت در زمينه واردات محصوالت  عباس رجايي، رئيس کميسيون اقتصادي، سياست. کرده است

  .خواند ای برای تھديد امنيت غذايی کشور مي کشاورزی را توطئه
ای را برای امنيت غذايی شروع  ک جريان در کشور تحت عنوان جريان انحرافی توطئهي«گويد  عباس رجايی مي

احمد توکلي، . دھند نژاد مي جريان انحرافی عنوانی است که حاميان حکومت به نزديکان احمدي» .کرده است
محصوالت خودداری دولت از افزايش تعرفه واردات "ھای مجلس در اين نشست با انتقاد از  رئيس مرکز پژوھش

 ٨٩ درصد بوده که در سال ٣۵، ٨۴ضريب وابستگی جمھوری اسالمی به واردات در سال «گفت " کشاورزی
  «. درصد افزايش يافته است٧۵به 
  «ايران بازار مکاره محصوالت کشاورزی جھان»

ات گوشت وارد« مرداد به نقل از مديرعامل اتحاديه مرکزی دامداران نوشت ١١خبرگزاری ايسنا صبح امروز، 
توليد ... كنندگان را به مخاطره انداخته و افزايش واردات اين محصول  قرمز منجمد با كيفيت پايين، بازار توليد
... بندی شده روی دست دامداران مانده  درحاليكه دام پروار«گويد  او مي» .داخلی را تحت تاثير قرار داده است
  «.وشت منجمد قرمز صادر شد ھزار تن گ٢٠٠سال گذشته مجوز قانونی واردات 

عيسی کالنتري، وزير پيشين کشاورزی و رئيس کنونی خانه کشاورز معتقد است به دليل عدم حمايت از 
او » .ايران تبديل به بازار مكاره محصوالت كشاورزی كشورھای جھان شده است«توليد داخلی در حال حاضر 

شده داخلی در مواردی حتی با  ھای تمام قيمت«د گفت  مرداد در روزنامه اعتماد منتشر ش۴در گفتگويی که 
 دالر ١٠شده گوشت در كشور باالی  قيمت تمام. تر به مراتب باالتر از كاالھای وارداتی است كيفيت پايين

معاون سازمان بازرگانی استان تھران صبح امروز » .است ولی قيمت جھانی گوشت كيلويی چھار دالر است
اعالم )  دالر١٢حدود ( تومان ١٣٢٠٠ی گوسفند را کيلويي مھر بھای رسمی گوشت تازهدر گفتگو با خبرگزاری 

  .رسد  ھزار تومان مي٢٠قيمت واقعی گوشت خالص گوسفند در بازار تھران به بيش از . کرده است
  ھشدار رفسنجانی در مورد امنيت غذايی

 مرداد، در ھمايش انجمن علوم ١٠، به گزارش منابع خبری داخلی علی اکبر ھاشمی رفسنجانی روز گذشته
رئيس مجمع » .امنيت غذايی در كشور جدی گرفته نشده است«و صنايع غذايی ايران ھشدار داد که 

ھا و کميسيون اقتصادی  تشخيص مصلحت نظام در اين ھمايش به آمار ارائه شده از سوی مرکز پژوھش
  .آور خواند مجلس در مورد وضعيت کشاورزی کشور را دلھره

او که ظاھرا .  درصد صنايع غذايی كشور در حال حاضر غيرفعال يا تعطيل ھستند۵٠ تا ٢٠گويد  رفسنجانی مي
اگر مسئوالن به موضوع امنيت «ھای دولت ندارد از مسئوالن صنايع غذايی خواست  اميدی به سياست

  «. باشيدغذايی توجه الزم را ندارند، شما توجه جدی را به بحث سالمت غذايی كشور داشته
  واردات؛ از سير تا سنگ قبر

نژاد ھمچنان معاون وزير نفت بود معتقد  ھای نخست رياست جمھوری محمود احمدي اکبر ترکان، که در سال
توليدات داخلی «ھای کنوني، از جمله پايين نگه داشتن بھای ارزھای خارجی  است با توجه به سياست

رسند و در مقابل واردات تا آنجا  ات و واحدھای توليدی به توقف ميدھند، کارخانج قدرت رقابت را از دست مي
  «.شود کند که از لباس کودک تا خربزه، سير، سنگ قبر و  از خارج به ويژه از چين وارد مي رشد مي

 ميليارد دالر درآمد ارزی که از اول ٩٩۶از حدود «گويد  مي)  مرداد٩(نامه ستاره صبح  ترکان در گفتگو با ھفته
 ميليارد دالر آن در شش سال اخير از محل ۴۵٠ حاصل شده، نزديک به ٨٩کشف نفت در ايران تا پايان سال 
 ميليارد دالر معادل ۴۵٠انگيز ديگر آنکه اين  اتفاق شگفت«افزايد  او مي» !ًفروش صرفا نفت خام بوده است

ورود ( درصد کاالھای سرمايه ١۵از اين مبلغ . باشد مجموع واردات کاال و خدمات در شش سال اخير مي
  «.ای و مصرفی بوده است و بقيه کاالھای واسطه) ماشين آالت

  ھفت برابر شدن واردات گندم در پنج سال
ھای اقتصادی و مالی دولت بسيار مورد انتقاد قرار گرفته، اما شدت  در شش سال گذشته سياست

نژاد وارد  يان به دولت اصولگرای محمود احمديھايی که از جانب خود اصولگرا انتقادھای کنونی و اتھام
 راھبرد اصلی نظام مبنی ٨٩ تا ٨۴ھای  طی سال«احمد توکلی اعتقاد دارد . شود کم سابقه بوده است مي

  «.بر خودکفايی در توليد محصوالت کشاورزی زير پا گذاشته شده است
ھای  ای از اقدام  سوی دولت را نمونهی تعيين تعرفه واردات کاال از رئيس کميسيون اقتصادی مجلس نحوه

تعرفه «گويد  او مي. ی او امنيت غذايی را با خطر مواجه کرده است داند که به گفته مي" جريان انحرافی"
مسئوالن دولتی » .واردات را در سال گذشته صفر کردند و توليد کننده داخلی با اين روش نابود شده است

  .اند د و بارھا از خودکفايی در توليد برخی محصوالت کشاورزی سخن گفتهدانن پايه مي اين انتقادھا را بي
ھای مرکز  ھای دولت در مورد خودکفايی محصوالت استراتژيکی چون گندم، بررسي به رغم ادعاھا و وعده
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نژاد ھفت  دھد واردات اين محصول در پنج سال نخست دولت محمود احمدي ھای مجلس نشان مي پژوھش
   .تبرابر شده اس

  
 تجمع اعتراضی معلمان برای بار دوم طی ھفته جاری در تھران 

 
جمعی از آموزشياران نھضت سوادآموزی و معلمان :  آمده است ایسنادولتیخبرگزاری به گزارش 

 .کشور، برای بار دوم در ھفته جاری، مقابل مجلس شورای اسالمی تجمع کردند التدریسی سراسر حق
خواستار تعيين  التدریس و آموزشياران نھضت سوادآموزی تجمع کننده مقابل مجلس قگزارش ایسنا، معلمان ح به

 .وضعيت شغلی خود و بازگشت به کار بودند
 .ھفته جاری نيز مقابل مجلس تجمع کرده بودند این افراد روز یکشنبه

دآموزی نيز صبح التدریسی و آموزشياران نھضت سوا کننده، جمعی از معلمان حق به گفته یکی از افراد تجمع
  .مقابل نھاد ریاست جمھوری نيز تجمع کرده اند امروز

71Hاست كليه كارخانجات و واحد ھاي صنعتي شوشتر نيمه تعطيل 

كارخانه ھاي توليدي شھرك صنعتي شوشتر بعلت نبود آب وقطعي برق در ماه رمضان درحالت تعطيلي قرار دارند 
؛ در شھرك صنعتي شوشتردر حال حاضر آب نيست و برق نيز نصف روز به گزارش رسيده از شھرستان شوشتر 

 درجه 60اين وضعيت باعث شده كه كليه كارخانه جات و واحدھاي صنعتي اين شھرك در گرماي . فقط وصل است
 .بدون آب و برق از كار و فعاليت روزانه خود بيفتد

تا بحال ھم .  درجه شوشتر اصال آب ندارد60- 50اين شھرك در گرماي شديد : يكي از كارگران در اين شھرك گفت
خيلي اقدام كرديم و مراجعه به مسئولين كرديم حتي از دولت خواستيم براي آبرساني به اين منطقه كمك كند 

 .ولي تا بحال اقدامي نكرده است
 را از ما سلب كرده عالوه بر آب االن روزانه نصف روز برق نداريم و اين يكي ديگر كار و زندگي: اين كارگر افزود

  . است

 کاراستان اصفھان تجمع کارگران قطب صنعتی مورچه خورت درمقابل اداره
 

نفرازکارگران منطقه صنعتی  200حدود : آمده است  1390 مرداد11روزسه شنبه : ايران كارگربه گزارش سایت 
درپی . کارشدن خوداعتراض نمایندکردندتانسبت به اخراج وبي مورچه خورت درمقابل اداره کاراستان اصفھان تجمع

ھاوافزایش سوخت ومحصوالت اوليه موردنيازوھمچنين افزایش بھای گازوبرق  اجرای قانون ھدفمندی یارانه
 .درصدکارخانه ھای این منطقه صنعتی تعطيل شدند 80 درکمتر از دو ماه

به .است حقوق دریافت نکرده اندیا دو نگھبان حضورداردکه آنھاھم چندماھی  درتمام این کارخانه ھا تنھا یک
آنھا و چندین ماه  کارگران دراولين روزماه رمضان بازبان روزه تجمع نمودند تا شایدبرای بيکاری ھمين علت این

 .حقوق معوقه فکری شود
دا افراد می توانندشکایت ھای خود را کتبا به اداره کارار سال کنندتا بع متاسفانه مسئوالن اداره کارتنھا گفتندکه

 .به آن ھا رسيدگی شود
 .نيزنيروھای انتظامی این کارگران رامتفرق نمودند درنھایت

سال سابقه کاردارد در چندماه اخير اقساط وام عقب افتاده و فشار بانک و از  15به گفته یکی ازاین کارگران که 
 این. خودکشی نموده استوگرانی مداوم اجناس واجاره ھای عقب افتاده یکبار او را مجبوربه  طرفی بی پولی

  وجود ندارد کارگرمعتقداست با ادامه این روال ھيچ اميدی برای زندگی

  

 تپه در تھران تجمع اعتراضی کارگران کشت و صنعت کارون شوشتر و ھفت
 

 بر شرکت کشت و صنعت نمایندگان انجمن صنفی کارگران نی : امده است ایسنا، دولتیبه گزارش خبرگزاری 
 .و ھفت تپه صبح امروز در تھران در مقابل مجلس ارتجاع اسالمی تجمع کردندکارون شوشتر 

با ھدف تحقق وصل  بر شرکت کشت و صنعت کارون شوشتر و ھفت تپه نمایندگان انجمن صنفی کارگران نی
  . انجمن، امروز در تھران دست به تجمع اعتراضی زدند بيمه کارگران و بازگشت به کار برخی دیگر از اعضای این

نيکنام و عباسی نمایندگان رژیم از بابل و رودسر با حضور در جمع تجمع کنندگان، به آن ھا وعده دادند مشکالت 
گفتنی است که کارگزاران رژیم با وعد و وعيدھای دروغين، ھمواره موجب سردرگمی . شان را  پيگيری کنند

  .کارگران شده اند
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 تجمع اعتراضی کارگران ساختمانی در سنندج

 نفر از کارگران ساختمانی در اعتراض به اجرا ٠٠۴، حدود ١٣٩٠ مرداد ١١ر اساس گزارش رسيده، روز سه شنبه ب
 بيمه تامين اجتماعی واقع در چھار راه انقالب ٢در مقابل شعبه " بيمه کارگران ساختمانی"نکردن طرح موسوم به 

 .  شھر سنندج، تجمع کردند) سيروس سابق(
 ادامه داشت که با دخالت ١٠ان از ساعت ھشت و سی دقيقه صبح شروع و تا ساعت تجمع اعتراضی کارگر

 .ھای انتظامی پایان یافت گری نيروی
الزم به ذکر است که سازمان تامين اجتماعی، ماھانه مبلغی را به عنوان حق بيمه از این کارگران دریافت کرده 

 نفر آن را امضاء ٣٠٠تجمع کنندگان طی طوماری که . تاما در بيمه کردن کارگران ھيچ اقدامی انجام نداده اس
کرده بودند خواھان صدور دفترچه بيمه شده و اظھار داشتند در صورت عدم پاسخ گویی و عدم رفع مشکلشان 

در خاتمه دو نفر از کارگران به عنوان نماینده به داخل اداره بيمه . دوباره به تجمع اعتراضی خود ادامه خواھند داد
. و بدون نتيجه بازگشتند و مسئولين بيمه تامين اجتماعی کارگران را تھدید به حضور نيروھای امنيتی کردندرفته 

در نتيجه اعتراض کارگران، برخی از مسئولين سازمان تامين با حضوردر جمع کارگران معترض، وعده دادند که تا 
ردند که اگربه مشکلشان رسيدگی نشود بار کارگران نيز اعالم ک. روز شنبه به مشکل آنان رسيدگی خواھد شد

 .دیگر دست به تجمع خواھند زد

   
 کميته ھماھنگی برای کمک به ایجاد تشکل ھای کارگری

 
 ١٣٩٠ مرداد ١٢چھارشنبه 

72Hتبريز  ر سازیھفتمين روز اعتصاب بخشی از کارگران تراکتو  

 تن از کارگران شرکت آھنگری تراکنور سازی تبريز در حالی وارد ٨٠٠ھا حاکی از آن است، اعتصاب  گزارش
ھايشان کماکان با تھديد به اخراج ار سوی مسئوالن اين  ھفتمين روز خود شد که اين کارگران در مقابل خواسته

 .شرکت مواجه اند
ھايی نظير پرداخت به موقع حق بيمه کارگران، محسوب کردن  واستهکارگران شرکت آھنگری برای احقاق خ

شرايط سخت و زيان آور ھنگام بازنشستگي، اضافه کردن مدت قرارداد کارگران و کارکنان قراردادی شرکت، 
 .اند ھای معوقه، پرداخت کامل حقوق در پايان ھر ماه دست به اعتصاب زده پرداخت بھره وري

رش داده بود که از آغاز امسال اين شرکت اقدام به عقد قرارداد يک ماھه با کارکنان قرار دادی تر آراز نيوز گزا پيش
  .کرده است و عدم پرداخت حق بيمه باعث بروز مشکل برای برخی کارکنان شده است

   سال گذشته43ترين سالھای  خشک

رئيس مرکز ملی خشکسالی کشور :  مرداد آمده است 12 و به نقل از خبرگزاری دولتی مھردر دادنابه نوشته 
 درصد آن در دو سال اخير 30 سال خيلی خشک در کشور رخ داده که 6 سال اخير، 43طی بازه زمانی : گفت

  .بوده است
 9در : به گزارش مھر، عباس رنجبر در نشست خبری که روز سه شنبه در سازمان ھواشناسی برگزار شد، افزود

 22.6 درصد خشکسالی شديد،10.8ت کشور خشکسالی بسيار شديد،  درصد از مساح5ماھه سال زراعی 
  .درصد خشکسالی متوسط داشته اند

 
  درصد از مناطق مختلف کشور تحت تاثير پديده خشکسالی 74
 

 درصد از مناطق مختلف کشور تحت تاثير پديده خشکسالی قرار 74 ماھه سال زراعی حدود 9به گفته وي، در 
 درصد از مساحت کشور با 27.2که طبق اظھارات رئيس مرکز ملی خشکسالی کشور گرفت اين در حالی است 

  . درصد نيز خشکسالی خيلی ضعيف داشته اند8.6خشکسالی ماليم و 
ھای مربوط قرار گرفته و اين داده ھا  اطالعات و داده ھای ھواشناسی و خشکسالی در اختيار سازمان: وی افزود

  .ھا از جمله انجام کشت ديم داشته است ازماننقش مھمی در تصميم گيری اين س
طوالنی ترين دوره خشکسالی در کشور بين : رنجبر در مورد وقوع دوره ھای خشکسالی در کشور نيز گفت

 سال 43 شديدترين خشکسالی کشور در طی 86-87ضمن اينکه در سال زراعی .  رخ داد1381 تا 1377سالھای 
  .اخير رخ داد

 گرد وغبار و آتش سوزی در جنگلھا و مراتع از تبعات خشکسالی است و از آنجايی که ايران در به گفته وي، پديده
  . درصد اقليم آن خشک و نيمه خشک است90مناطق خشک و نيمه خشک کره زمين قرار گرفته است بيش از 

: ھار داشترئيس مرکز ملی خشکسالی با بيان اينکه پديده خشکسالی يک پديده خزنده و تدريجی است، اظ
معموال آغاز خشکسالی به سختی تشخيص داده می شود اما وقتی اين پديده رخ می دھد تبعات بلند مدت 

  .دارد
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   سال پرآب و ھفت سال خشک داشته است6 سال گذشته 43ايران در 
 سال پرآب و ھفت سال خشک 6 سال 43بر اساس اظھارات رئيس مرکز ملی خشکسالي، ايران در طی اين 

  .ه استداشت
با توجه به افزايش :  سال ميزان بارش ھا نرمال بوده است، گفت24 سال اخير، 43وی با بيان اينکه درطی بازه 

جمعيت و نيازھای کشاورزی و صنعتی کشور در برخی از شرايط ھم که کشور در شرايط خشکسالی نبوده با 
  .مشکالتی مواجه بوده ايم

 68 درصد بارش نرمال رخ داد و حدود 32ذشته از اول مھرماه تا آخر آذرماه در سال زراعی گ: رنجبر اظھار داشت
درصد با کمبود بارش مواجه بوده ايم که بر اين اساس می توان گفت پاييز سال گذشته از خشک ترين فصلھای 

  . سال بوده است43پاييز در بازه زمانی 
ی چون بوشھر، يزد، سيستان و بلوچستان حداکثر در سال زراعی ميزان جذب بارش در استانھاي: وی ادامه داد

  .بين سه تا چھار درصد بوده است
وی با بيان اينکه شاخص ھای خشکسالی و ھواشناسی و خشکسالی کشاورزی به ھم مرتبط ھستند، اظھار 

  . ماھه سال زراعی تحت تاثير خشکسالی بوده است9بخش عمده از مناطق کشور در طی : داشت
بر اساس داده ھای و شاخص ھايی که شرکت مديريت منابع آب کشور ارائه کرده است، استانھای : رنجبر افزود

بوشھر، فارس، چھارمحال و بختياري، اصفھان، يزد و حتی گلستان از ديدگاه آب شناسی با مشکل مواجه بوده 
  .اند

  ميزان بارشھا در پاييز امسال گرايش به حالت نرمال و کمتر از نرمال دارد
ميزان بارش ھا در فصل پاييز : ی با اشاره به اينکه بارش ھا در پاييز امسال با تاخير شروع خواھد شد گفتو

گرايش به حالت نرمال و کمتر از نرمال داشته و در حال حاضر برای اين فصل بارشھای زيادی پيش بينی نمی 
  .شود

نيمه اول زمستان بارش ھا در حد نرمال و کمتر از آن ميزان بارشھا در اوايل زمستان زيادتر شده و در : رنجبر گفت
  .است

 
 

  وجود مافيای كله و پاچه ھم تاييد شد

رييس اتحاديه طباخان وجود مافيای توزيع كله و پاچه خام را تاييد :  مرداد گزارش کرده است 12 دز خبرآنالين
  .كرد

مافيای توزيع كله و پاچه سعی دارد تا با :"محمدباقر گنجي، نايب رييس اتحاديه طباخان به خبرآنالين گفت
 ھزار تومانی كه االن توزيع می كند، 18ارايه رانت ھايی به اعضای صنف، حتی نرخ كله و پاچه خام را باالتر از 

  ". ھزار تومان است15برساند، در حالی كه نرخ تعاونی 
زارت بازرگانی برای برخورد با اين مافيا و متاسفانه تاكنون تالش ھای ما از طريق شورای اصناف و و:"وی افزود

  ".تقويت توزيع كله و پاچه از طريق تعاونی قديمی و با اصالت توزيع ناكام مانده است
گنجی كه عضو ھيات مديره شركت تعاونی تھيه و توزيع كله تھران نيز ھست، در ادامه حضور خود اظھار 

سنتی برای تمام مردم قابل خريد و مصرف باشد ولی تمام تالش اتحاديه اين است كه اين غذای :"داشت
عده ای فقط در پی گران كردن آن ھستند كه موجب كاھش فروش و تعطيلی برخی واحدھای اين صنف به 

  ".خصوص در جنوب تھران خواھد شد
در حال حاضر با وجود ھدفمندسازی يارانه ھا ھنوز اين صنف سودآور است و با ھمان قيمت :"وی افزود

  ". ھزار تومان دارای مشتری قابل توجه است23تی دس
ھيچ گونه نگرانی در مورد آثار سوء مصرف كله و پاچه كه واحدھای مجاز عرضه می كنند :"گنجی تاكيد كرد

وجود ندارد ولی الزم است تا مردم واحدھای غيرمجاز را كه محصوالت غيربھداشتی عرضه می كنند به 
  ".ھا برخورد شوداتحاديه گزارش دھند تا با آن

   تجمع کارگران کشت و صنعت کارون، شوشتر و ھفت تپه مقابل مجلس
 
 

مھر، نمایندگان انجمن صنفی کارگران نی بر شرکت ھای کشت و صنعت کارون، خبرگزاری دولتی به گزارش 
شوشتر و ھفت تپه صبح روز سه شنبه با تجمع مقابل مجلس شورای اسالمی خواستار وصل بيمه خود و 

   .مچنين بازگشت به کار عده ای از ھمکارانشان شدندھ
به گفته این تجمع کنندگان موضوع مربوط به مشکالت کاری آنان چند جلسه در کميسيون اجتماعی مجلس 

   .مورد بررسی قرار گرفته و آنھا با این تجمع خواستار پيگيری موضوع به طور جدی شدند
ین اجتماع اعتراضی حاضر شدند وبه کارگران قول بررسی ورفع به گزارش ایسنا دوتن از مجلس نشينان درا

 .مشکالتشان را دادند
 

  ھزار متقاضی کار به خارج100اعزام 
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محمدحسين فروزان مھر معاون وزير کار از برنامه ريزی  : مرداد آمده است 12به گزارش خبرگزاری دولتی مھر در 
ھم اکنون در :  در خارج کشور طی سال جاری خبر داد و گفت ھزار نفر نيروی کار متقاضی اشتغال5برای اعزام 

  .اين بخش، کشور دارای يک مزيت رقابتی است
برنامه درازمدت نيز در اين بخش اين : معاون توسعه اشتغال و کارآفرينی وزارت کار و امور اجتماعي، اظھار داشت

 ھزار نفر نيز در سال ھای مختلف به 100 حدود  ھزار نفر نيروی کار به صورت ساليانه،5است که عالوه بر اعزام 
  .خارج کشور اعزام شوند

ھمچنين : فروزان مھر با بيان اينکه اين برنامه با ھدف انتقال دانش فنی به خارج کشور صورت می گيرد، ادامه داد
ھارت روز آشنا ھدف مھم تر اين است که بتوانيم در زمانی که افراد خارج شده از کشور با دانش، تکنولوژی و م

  .شدند زمينه بازگشت آنھا را به کشور فراھم کنيم
البته در اين بخش با برخی مشکالت نيز مواجه : اين مقام مسئول در وزارت کار و امور اجتماعی بيان داشت

ھم اکنون عدم تناسب آموزش ھا و . ھستيم که می توان به لزوم ارتقاء سطح مھارت آموزی کارجويان اشاره کرد
  .ازار کار يک مشکل پيش روی ما استب

برای دستيابی به اين منظور در تالش ھستيم تا زمينه مھارت آموزی متقاضيان : معاون وزير کار، خاطر نشان کرد
  .کار را از طريق ايجاد سازمان ملی مھارت دنبال کنيم

قالب برنامه چھارم توسعه ھزار نفر در 100به گزارش مھر، آخرين ھدف گذاری اعزام نيروی کار به تعداد 
ھدفگذاری شده بود که بنا به داليل مختلفی از جمله عدم مطابقت آموزش ھا با نيازھای بازار کار خارجي، عدم 

آشنايی با يک زبان خارجي، منطبق نبودن مھارت ھا با استانداردھای جھانی و عواملی از اين دست محقق 
  .نشد

 ھزار نفر در طول چند سال؛ 100ار به خارج کشور و ھدفگذاری برای اعزام  ھزار نفر نيروی ک5ھدفگذاری اعزام 
   .اولين برنامه عددی است که پس از برنامه چھارم توسعه در بازار کار و اشتغال کشور در نظر گرفته شده است

  

   ميليارد دالر پول نفت ایران در کره جنوبی بلوکه شد۴
 
 

نزدیک به چھار ميليارد :  آمده است ساس گزارش خبرگزاری رویترزبر ا وکلمهبه نوشته سایت اصالح طلب 
ھای اقتصادی عليه جمھوری  ھای ناشی از تحریم دالر در آمد ناشی از فروش نفت ایران که به دليل محدودیت

   .کم تا پایان سال جاری ميالدی نيز مسدود خواھد ماند اسالمی، در کره جنوبی مسدود شده، دست
 ميليارد دالری ھند به ایران حل ١٠ تا ۵ر منتشر می شود که ھنوز مساله بدھی نفتی در حالی این خب

 ميليارد دالری چين به ایران خبر ٣٠نشده است و از سوی دیگر روزنامه فایننشال تایمز ھفته پيش از بدھی 
   .داده بود گرچه مقامات ایرانی این خبر را تکذیب کردند

اند که مبلغ مسدود  ی که نامی از آنھا برده نشده، به خبرگزاری رویترز گفتهشماری از منابع دولتی کره جنوب
این منابع که به دليل . رسيده است)  ميليارد دالر آمریکا٣.٨٢(» چھار تریليون وون«شده تا کنون به 

زان پنج تواند به مي گویند این مبلغ تا پایان سال می اند، می حساسيت موضوع نام و عنوان خود را فاش نکرده
   .ميليارد دالر نيز برسد

ھای نفتی غيرآمریکایی  ھای وضع شده سازمان ملل عليه ایران خریداران و فروشندگان فرآورده ھرچند تحریم
ھای نفتی به  کند، اما به دليل فشارھا بر چرخش مالی و منابع پولی، پرداخت بدھی به ایران را مجازات نمی

   .رو کرده است ھایی روبه ا با دشواریھای خارجی ر ایران از طریق بانک
   .دھد درآمدھای نفتی بيش از نيمی از درآمد دولت ایران را تشکيل می

ھای ھندی نيز پس از ھفت ماه کشمکش، باالخره توانستند برای پرداخت حدود  در ھفته جاری، پاالیشگاه
   .پنج ميليارد دالر بدھی خود بابت خرید نفت از ایران راھی پيدا کنند

 ھزار بشکه نفت ٢٣٠آید و روزانه به طور متوسط  ترین مشتریان نفتی ایران به شمار می کره جنوبی از اصلی
   .کند خام از ایران وارد می

ھای بانکی به واحد پولی کره  به گزارش رویترز، سال گذشته سئول به بانک مرکزی ایران اجازه داد که حساب
ھای  این اقدام در پی آن صورت گرفت که دولت کره به تبعيت از تحریم. در آن کشور افتتاح کند» وون«جنوبی 

 شرکت ایرانی دیگر، در ١٠١ای ایران شعبه بانک ملت در سئول را، به ھمراه  المللی عليه برنامه ھسته بين
   .فھرست سياه خود وارد کرد

ام معامالت تجاری با کره در کره جنوبی برای انج» وون«ھای خود به  تواند از موجودی حساب ایران می
استفاده کند، اما حتی در صورت تبدیل مبالغ مازاد این معامالت به دیگر واحدھای ارز، ھيچ راھی برای خروج 

ھای مالی دولت ایران  المللی برای انتقال دارایی ھای بين نقدینگی یاد شده از کره نخواھد داشت چرا که بانک
   .ین پول نيستندجایی ا مشکل دارند و قادر به جابه

بانک مرکزی ایران به اميد برداشت وجوه دریافتی از «:ای نوشته است رویترز ھمچنين به نقل از یک مقام کره
   ».ھا لغو شود، این پول را نگاه داشته است ًھا در زمانی که احيانا تحریم ای از جمله پاالیشگاه خریداران کره

جھان است که بر اساس اطالعات شرکت نفت ملی کره، نزدیک کره جنوبی پنجمين واردکننده نفت خام در 
 ميليون بشکه نفت مورد نياز روزانه خود را در نيمه اول سال، از ایران خریداری کرده ٢.۵۴ درصد از کل ٩به 

 .است
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کارخانه، 23ده ھاسال ورود آالينده ھای :خشونتی که بر تاالب انزلی رفته است
  ..پساب ھای حاوی سموم کشاورزی

تاالب : مديركل حفاظت محيط زيست گيالن گفت:  مرداد آمده است 12در ايسنابه گزارش خبرگزاری دولتی 
  .انزلي، نگين درخشان طبيعت گيالن، راه درازى براى احيا دارد

 ، منطقه خزر، با اشاره به اينكه)ايسنا(وگو با خبرنگار خبرگزارى دانشجويان ايران در گفت" امير عبدوس"مھندس 
راه درازى براى احياى تاالب : اقدامات خوب كشورى و استانى براى احياى تاالب انزلى در حال انجام است، گفت

 ميليارد تومان اعتبار در نظر گرفته 90المللي،   ساله اين تاالب بين5انزلى در پيش داريم و دولت براى احياى 
  .است

ھاى موجود در اين تاالب  يط زيست تھران از جمله چالش، مدرس دانشگاه مح"عبدالرضا كرباسى"ھمچنين دكتر 
ھاى  ھاى خانگى شھرستانھاى رشت، انزلي، صومعه سرا، فومن، ماسال و ورود پسآب را ورود بخشى از فاضالب

 200انباشته شدن يك ميليارد و: كشاورزى حاوى سموم از طريق مزارع كشاورزى به تاالب عنوان و اظھار كرد
ھاى   ھزار كيلومتر مربع خاك حوزه4 سال شست و شوي، 40الى ناشى از رسوبات حاصل از ميليون تن گل و 

  . متر ھم رسانيده است2آبريز عمق تاالب را به 
 واحد صنعتى آالينده در حاشيه تاالب و يا در مسير 23رود و بندرانزلي، حدود  در فاصله بين حسن: وى ادامه داد

ھاى گوھررود و زرجوب به اين تاالب، موجب كاھش ميزان اكسيژن   رودخانهھاى آن و ھمچنين آلودگى رودخانه
توان انتظار  محلول در آب و متصاعد شدن گاز دى اكسيد كربن شده است و با توجه به منابع آلودگى متعدد مي

 انتقال داشت رسوبات بندرانزلى حاوى فلزات سنگين بيش از حد متعارف باشد و احتمال تجمع فلزات در آبزيان و
  .آن به انسان وجود دارد

 گونه 145 ميليون پرنده مھاجر است که از 12 تا 10المللى انزلى ساالنه مسير پرواز به گزارش ايسنا، تاالب بين
  . گونه پرنده مھاجر در تاالب انزلى وجود دارد77پرنده مھاجر در ايران، 

المللى انزلى با تنفسى  ر اقدامى كه موجب شود تاالب بينھا به تاالب و ھ احياى تاالب، جلوگيرى از ورود آالينده
دوباره ھمچنان نگين درخشان طبيعت گيالن باشد، درنھايت موجب حفظ محيط زيست درياى خزر خواھد شد و 

  .تر شوند تر و حساس رود تك تك مردم استان نسبت به احيا و حفظ اين تاالب آگاه انتظار مي
 كيومتر 150 كيلومترمربع بوده است كه در حال حاضر به حدود450 تا 400ر گذشتهچنين وسعت تاالب انزلى د ھم

   . متر ھم ھستيم2 متر به 12مربع رسيده است و عالوه بر اين كاھش وسعت، شاھد كاھش عمق تاالب از 

 کارگران مخابرات راه دورایران بار دیگر مقابل استانداری فارس اجتماع کردند
 

مردادکارگران مخابرات راه دور ایران دراعتراض به عدم 12 امروز :آمده است ایسنا لتی خبرگزارش دوبه گزارش 
کارگران معترض .اجرای تعھدات دولت دربرابراین شرکت،مقابل استانداری فارس اجتماع اعتراضی برپا داشتند

  .برای ساعاتی مسير ميدان امام حسين تا بلوار آزادی را مسدود کردند
ماه 20نفرازکارگران مخابرات راه دور ایران دراعتراض به عدم پرداخت بيش از 350 تعدادمردادماه2یکشنبه 

مصوبات دولت اجرا باید :"این کارگران با سردادن شعارھایی ازجمله.حقوقشان، اجتماعی درمقابل مجلس داشتند
عتراض به عدم ،ضمن ا"زندگی معيشت، حق مسلم ماست" ، "حق و حقوق کارگر پرداخت باید گردد" ، "گردد

ماه حقوقشان،بی اعتمادیشان رابه عدم اجرای مصوبات دولت وقول ھای مسئولين طراز اول 20پرداخت بيش از 
  .نشان دادند

بدنبال این تجمع به گزارش ایسنااز طرف نھاد ریاست جمھوری وعده داده شده بود که طی ھفته جاری مبلغ 
  .ختيار شرکت قرار داده شودميليارد تومان جھت پرداخت حقوق کارگران درا2

این کارگران که گوششان از این دست وعده ھا پراست،با نزدیک شدن آخرھفته، امروز با اجتماع درمقابل 
د استانداری فارس وبستن خيابان نارضایتی وخشمشان رانسبت به وعده ھای توخالی مجلس نشينان ونھا

  .ریاست جمھوری بنمایش گذاشتند
 
  

اضی معلمانادامه تجمعات اعتر  
 

 نفر از کارکنان شرکتی آموزش و پرورش از سراسر کشور به 100به گزارش خبرگزاری دولتی مھر بيش از 
. ھزار ھمکار خود با تجمع مقابل مجلس خواستار جذب در آموزش و پرورش شدند20نمایندگی از حدود   

التدریسی و آموزشياران نھضت  ن حقبنا به ھمين گزارش به گفته یکی از افراد تجمع کننده، جمعی از معلما
اين افراد روز يكشنبه ھفته جاري نيز .اند جمھوری نيز تجمع کرده سوادآموزی نيز صبح امروز مقابل نھاد ریاست

.مقابل مجلس تجمع كرده بودند  
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:ایسنا بنقل از تجمع کنندگان مقابل مجلس می نویسد  
بايست بيش از نيمي از اين افراد در اين آزمون  كه ميالتدريسي و شركتي گرفته شده  آزموني از معلمان حق

.شدند در حالي كه كمتر از يك سوم در آزمون فوق پذيرفته شدند قبول مي  
معترضين ھمچنين معتقدند كه برگزاري چنين آزمونھاي تشخيصي براي آغاز ھمكاري با آموزش و پرورش و يا ورود 

.شد بايست از اين معلمان آزمون گرفته مي ي ديگر است و نمي از يك مرحله به يك مرحله  
 نفر از نمايندگان مجلس به حاجي بابايي 70اي به امضاي  ي يكي از تجمع كنندگان نامه بنا بھمين گزارش به گفته

التدريسي و شركتي ارسال شده كه تجمع كنندگان  وزير آموزش و پرورش جھت تعيين وضعيت معلمان حق
.زش و پرورش به اين نامه ھستندگويي وزير آمو خواستار پاسخ  

 
 >Hhttp://www.etehadbinalmelali.com/HTML_1/11_8_11/moaleman.htm7>aدرھمين رابطه:73

 
  تجمع اعتراضی پرستاران بيمارستان شريعتی

تجمع پرستاران «:  دبير كل خانه پرستار به ايلنا گفت:  مرداد آمده است 12 در به نوشته خبرگزاری دولتی ایلنا
در سالن مديريت اين بيمارستان برگزار شد با قول )  مرداد12چھارشنبه (بيمارستان شريعتى كه صبح امروز 

  «.مساعد رييس بيمارستان براى بررسى اعتراضات آنھا پايان يافت
ھا به قول خود در مواجھه با  ر نارضايتى از وفا نكردن مديران و روساى بيمارستان، با اظھا"محمد شريفى مقدم"

عنوان  مسئوالن بيمارستانى در واكنش به اعتراضات و تجمعات پرستارى از قول بررسى به « :پرستاران گفت
  «.كنند ابزارى براى شكاندن فشاراستفاده مي

ن بيمارستان شريعتى در اعتراض به بحث تبعيض در پرداخت  پرستاري، تجمع پرستارا به گفته اين عضو تشكل
  .كارانه بين اعضاء ھيات علمى بيمارستان و كاركنان غير ھيات علمى اين بيمارستان است

درصد از درآمد بيمارستان كه قرار است در قالب طرح كارانه به پرسنل 20«: شريفى مقدم به خبرنگار ايلنا گفت
درصد درآمد بيمارستان به اعضا ھيات 65كه  يابد در حالي  ھيات علمى اختصاص ميپرداخت شود، به اعضا غير

  «.شود  درصد نيز به دانشگاه اختصاص داده مي5درصد به خود بيمارستان و 10علمى بيمارستان و 
اين . برابر بيشتر از كارانه پرسنل غير ھيات علمى است100ھا  به گفته وى كارانه ھيات علمى بيمارستان

  .شود اين فاصله بيشتر شود ھا نيز باعث مي رحالى است كه افزايش ھر ساله تعرفهد
تبعيض زياد موجود در گروه بھداشت و درمان كشور موجب «: محمد شريفى مقدم با تاكيد به خبرنگار ايلنا گفت

ضاى جامعه توان به صراحت گفت ف مي. است افزايش موج اعتراض در بين تمام پرستاران در تمام كشور شده
  «.پرستارى به شدت ملتھب است

: وى در پاسخ به سئوال خبرنگار ايلنا در مورد اصالحات قانونى كه قرار بود در حوزه كار پرستارى صورت گيرد، گفت
در چھار سال گذشته سر و صداى زيادى مبنى بر بھبود وضعيت پرستاران مطرح شد، اما ھيچ اقدامى صورت «

  «.نگرفت
مجلس ھفتم قانون «: ورى اشاره كرد و افزود گذارى و ارتقاء بھره وان نمونه به موضوع دو قانون تعرفهعن شريفى به

وزارت رفاه و سازمان نظام  گذارى خدمات پرستارى را تصويب كرد و و مصوب شد كه وزرات بھداشت، تعرفه
ين مصوبه ھيچ اقدامى انجام اما پس از گذشت چھار سال از ا. نامه اين كار را آماده كنند پرستارى آيين

  .است نشده
كند كه از   ساعت كار مي37اى  ترين حالت پرستار با سابقه باال ھفته بينانه ورى نيز در خوش در قانون ارتقاء بھره

ساعت بيشتر است و پرستاران جديد االستخدام نيز در ھفته 5كاركنان بخش ادارى سيستم بھداشتى 
  . ساعت بيشتر از كاركنان ادارى است10م ھ كنند كه آن ساعت كار مي42

 اگر چه با موضوع اين دو قانون سر و صداى زيادى در دفاع از پرستاران مطرح شد اما در عمل  :شريفى تصريح كرد
  .از نظر معيشتى و رفاھى ھيچ گامى براى پرستاران برداشته نشد

ا با كمبود نيروى شديد پرستارى مواجه ھستند؛ بر ھ ويژه بيمارستان اين در حالى است كه اغلب مراكز درمانى به
اساس استاندارد شوراى بين المللى پرستاران به ازاى چھار بيمار در بخش عمومى يك پرستار بايد وجود داشته 

   «. بيمار يك پرستار رسيده است15 تا 12باشد اما در حال حاضر اين نسبت به 
  

 بازاریان تھران اعتصاب کردند
  

تھران  فروشان در بازار کسبه و بازاریان صنف قماش و پارچه: ، آمده است ایت اصالح طلب کلمه به گزارش س
 فروشان که از روز   اعتصاب صنف پارچه.کردند برای سومين روز متوالی اعتصاب – ٩٠ مرداد ١٢ چھارشنه –امروز 

چراغھا و بسته نگه داشتن  وش کردندوشنبه دھم مرداد در اعتراض به ماليات بر ازرش افزوده آغاز شده، با خام
 .محل کسب و کار ھمراه بوده است

  درصد۴به ابالغ دستور اداره ماليات برای ثبت نام کسبه فعال در این صنف جھت پرداخت  این اعتصاب در واکنش
 .ماليات بر ارزش افزوده صورت گرفته است

د ماليات بر ارزش افزوده باید از اصنافی گرفته شود که گوین اند و می ماليات مخالف بازاریان تھران با شکل اخذ این
دار و به  صورت مدت فروشان بازار تھران در شرایطی که به فروشند و بنکداران و پارچه صورت نقدی جنس می به

 .گردند کنند، باید از این ماليات معاف ی چک با مشتریان خود کار می وسيله



 222

ی مشتریان انجام   ماھه٩ تا ۴دار  مدت ھای روشان معامالت غالبا با چکف بر اساس این گزارش، در بازار پارچه
اقتصادی موجود، به طور قطعی و صددرصدی مشخص نيست که  شود و در نھایت ھم، با توجه به مشکالت می

 .شوند در تاریخ سررسيد پاس می ھای دریافتی چه مقدار از این چک
ھا وجود ندارد، چگونه اداره ماليات  تضمينی برای پاس شدن چک گویند در شرایطی که ھيچ اعضای این صنف می

 .مشخص نيست بعد از به طور متوسط شش ماه وصول شود یا نه، ماليات اخذ کند خواھد از درآمدی که می
 گيرد و نيز از بازاریان می در حالی است که اداره ماليات در اقدامی جداگانه، ماليات بر درآمد حاصل از فروش را این

 ھای تمام شده خواھد تورم مضاعف و افزایش قيمت گرفتن ماليات بر ارزش افزوده به صورت جداگانه، فقط باعث
  شد

  

   متری12اجساد دو چاه کن در چاه :بازھم حادثه کار

مدير روابط عمومی سازمان آتش نشانی شھر تھران از  : مرداد آمده است 12به گزارش خبرگزاری دولتی مھر در
شايد معجزه باعث شود آنھا زنده : ليات آتش نشانان برای يافتن اجساد دو چاه کن خبر داد و گفتادامه عم
  .باشند

: جمشيد شفيعی در ارتباط با جزئيات عمليات نجات آتش نشانان برای يافتن دو چاه کن به خبرنگار مھر گفت
  .افتن آنھا ادامه خواھد داشتعمليات نيروھای آتش نشان برای يافتن اجساد اين دو چاه کن تا زمان ي

در ھر حال معجزه می تواند آنھا : وی با بيان اينکه بعد از گذشت مدت زمان زيادی قطعا آنھا جان باخته اند، افزود
  .را زنده نگه دارد

  .ماموران آتش نشان تا پيدا کردن اجساد اين دو چاه کن به عمليات خود ادامه خواھند داد: شفيعی تاکيد کرد
 کارگر چاه کن روز گذشته در حياط خانه مسکونی در منطقه لويزان مشغول حفر چاه فاضالب بودند که با ريزش دو

  . متری گرفتار شدند12ناگھانی ديواره چاه در عمق 
  .ماموران نجات آتش نشانانی ھمچنان در محل حادثه مشغول يافتن اين دو چاه کن ھستند

  
 زدندمعلم فعال را در شھر ساری شالق 

  
به . حکم شالق معلم فعال سياوش اسالمی، عضو ھيات مدیره کانون صنفی معلمان ساری به اجرا در آمد

به دليل شرکت در شور مردمی بعد از " اخالل در امنيت کشور" ھرانا، این فعال صنفی معلمان به اتھام گزارش
 ضربه شالق ٣٧دادگاه تجدید نظر به این حکم دربی .  ضربه شالق محکوم شد٧۴انتخابات به یک سال زندان و

  .تقليل یافت
  .  وی یک روز پيش از ماه رمضان به دایره اجرای احکام ساری برده شد و حکم شالق وی به اجرا در آمد

ھای  در دبيرستان) علوم سياسی( سال سابقه خدمت دارد و بامدرک فوق ليسانس ٢۴سياوش اسالمی حدود 
  .شھر ساری به تدریس مشغول است

  

  ھفتمين روز اعتصاب بخشی از کارگران تراکتور سازی تبريز

 
 تن از کارگران شرکت آھنگری تراکنور سازی تبريز در ٨٠٠ھا حاکی از آن است، اعتصاب   گزارش-خبرگزاری ھرانا 

ھايشان کماکان با تھديد به اخراج ار سوی  حالی وارد ھفتمين روز خود شد که اين کارگران در مقابل خواسته
  .مسئوالن اين شرکت مواجه اند

ھايی نظير پرداخت به موقع حق بيمه کارگران، محسوب کردن  کارگران شرکت آھنگری برای احقاق خواسته
شرايط سخت و زيان آور ھنگام بازنشستگي، اضافه کردن مدت قرارداد کارگران و کارکنان قراردادی شرکت، 

  .اند ق در پايان ھر ماه دست به اعتصاب زدهھای معوقه، پرداخت کامل حقو پرداخت بھره وري
تر آراز نيوز گزارش داده بود که از آغاز امسال اين شرکت اقدام به عقد قرارداد يک ماھه با کارکنان قرار دادی  پيش

   .کرده است و عدم پرداخت حق بيمه باعث بروز مشکل برای برخی کارکنان شده است
  

74Hعلی نجاتی تنھا نخواھد بود - بھزاد سھرابی 

  

 است كه به  سال كار و تالش،بيش از دو سال25امروز در حالی این پيام و شرح حال را می نویسم كه بعد از "
دليل دفاع از حقوق عقب افتاده ی خود و دیگر ھم طبقه ای ھایم از كار اخراج شده ام اما در مقابل سرمایه داری 
و نابرابری مقاومت كرده و تن به ذلت نداده و با عزمی راسخ و اعتقادی استوار در پيشبرد اھداف طبقاتی خود 

 و خانواده ام نزدیك به سی ماه است كه از حداقل حقوق ثابت قدم ایستاده ام؛این در حالی است كه خود
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انسانی و معيشتی به عنوان یك شھروند ایرانی محروم ھستيم وتنھا گناه من این است كه به عنوان نماینده ی 
  . "كارگران از حقوق عقب افتاده ی خود و دیگران دفاع كرده ام

   

کميته ھماھنگی برای " از طریق سایت 1390 سوم مرداد این قسمتی از پيام علی نجاتی می باشد که در تاریخ
  .منتشرشده است" کمک به ایجاد تشکل ھای کارگری

و جسور می باشد ، که به خاطر دفاع از  نماینده وفعالی دلسوز ، رھبری خوش نام ، علی نجاتی ، کارگری آگاه
 آخرین خبر منتشره ، مجددا حکم یک و بر اساس مطالبات طبقاتی کارگران چندین بار، بازداشت و زندانی شده

  .سال زندان تعزیری برای وی صادر شده است

ھر اندازه تضاد منافع . خود دفاع کند  ، بيشتر از ھر زمان دیگری خود را ناچار می بيند از منافع نظام سرمایه داری
مبارزاتی خود می  عرصه نوینعميقتر می شود، مبارزه روزانه این دو طبقه، وارد   طبقه کارگر و طبقه سرمایه دار

، و با پيروی ازسياست ھای بانک جھانی  جھانی سرمایه نظام با داری حاکم بر ایران ھمگام امروز سرمایه. شود 
را با خود  رنگ و بوی طبقاتی و صندوق بين المللی پول ، مشترکا کمر به نابودی ھر نوع مبارزه ای بسته اند ، که

  .حمل می کند

خود قرار د اده است،  در تنگنای تاریخی نظام سرمایه داری ایران را   و سياسی ، پایه ھایبحران اقتصادی
در چنين شرایطی حاميان و .ساختاری که در ماھيت تمامی نظام ھای سرمایه ساالر نھفته است   بحرانی

  .، در تالش ھستند به ھر طریق ممکن از این بحران گذر کنند مدافعان حفظ شرایط موجود

نون حاکميت سرمایه از طریق استثمار ، قرارداد ھا ی موقت و سفيد امضاه ، اخراج سازی ھا ، بيکاری تا ک
، فقر و فالکت ،  ميليونی و تبدیل آن به چماقی بر باالی سر کارگران شاغل ، ممانعت از تشکل یابی کارگران

و معترض و پيشروان کارگری  ارگران آگاهفشار بر ک اجحاف دیگر، و ازدیگر سو ، و صد ھا دستمزد ھای حقارت آميز
، سعی بر آن  آنان از محيط کار ، بازداشت این فعالين و صدور احکام زندان ، شالق و جرائم نقدی ، و اخراج

را به  داشته و دارد ، تا بتواند ھر چه بيشتر، به سود ھای نجومی دست یابد و ھم زمان ، باز سازی اقتصادی
  .پيش ببرد

و تحمل ھيچ اعتراضی را  ھم چون گذشته و بخصوص در چنين شرایطی توان  ، نظام سرمایه داریبر این اساس
، دست به مبارزه ميزنند   که برای رھایی خود و ھم طبقه ای ھایشان و در مقابل کارگران و فعالينی  بر نمی تابد

ین خود نشان از عجز و ناتوانی ، که ا و از حقوق خود به دفاع بر می خيزند ، چاره ای به جز سرکوب نمی بيند
  .در حل این بحران ناتوان است  سيستمی دارد که

و مبارزه سرسختانه به دست  که جنبش کارگری با جانفشانی نظام سرمایه داری نيک می داند که اندک فضایی
ونی آورده است ، در صورت متشکل شدن و ایجاد تشکل ھای توده ای طبقاتی ، می تواند خيل عظيم و ميلي

  .کارگران را به مبارزه طبقاتی بکشاند و طبقه کارگر بر سرنوشت خود حاکم شود

دفاع ازمنافع طبقاتی ، تمام زندگی و ھستی خود را بر  امروز کارگران خوش نام و دلسوز و فعالينی که در عرصه
  .ھستند  ھر احترام و ستایشی طبق اخالص گذاشته اند ،در خور

 رضا شھابی ، یدی قطبی ، خالد و غالب حسينی ، شاھرخ زمانی ، محمد جراحی ، ، وفا قادری ، علی نجاتی
تنھا نمونه ھایی از بی شمار پيشروان کارگری ھستند که با فداکاری و ... بھنام ابراھيم زاده ، صدیق سبحانی و

تثمار، ، و برای رھایی از فقر و فالکت و اس جسارت ، با درک و شناخت مظاھر ظالمانه سرمایه داری
  .، ھميشه مورد اذیت و آزار قرا گرفته اند بيشترین فشار ھا ھستند و به جرم دفاع از حقانيت طبقاتی  متحمل

را می طلبد ؛ باید پيشروان طبقه  کارگری ، یک وظيفه طبقاتی دفاع از علی نجاتی و تمامی کارگران و پيشروان
جنبش  حقانيت از  با تمام توان و در حد خود ، بتوانيمکنونی باید صدای اعتراض آنان باشند و در شرایط کارگر

  .ایران و فعالين و پيشروان این جنبش به دفاع برخيزیم   کارگری

بی شک طبقه کارگر با تجارب بی شمار خود به این امر رسيده است که تنھا باید به نيروی خود باور داشته باشد 
قاتی ، که خود کارگران در ایجاد و اداره آن نقش داشته با شند طب به جز تشکل ھای ، باور به ھر نھاد و سازمانی

به نام کارگر پناھی  برد و را به انحراف خواھد ، نه تنھا ما را به سر منزل مقصود نخواھد رساند ، بلکه مبارزات ما
  .به عنوان ابزاریبرای رسيدن به منافع خود، از ما استفاده خواھند کرد ،

که دل در گرو رھایی  نمایندگان کارگران ایران ھستند ؛ نمایندگانی ...و  ، وفا قادری، رضا شھابی علی نجاتی
  .  طبقه کارگر گذاشته اند

  .از آنان، دفاع از حقانيت جنبش کارگری ایران است باید از این پيشروان کارگری دفاع کنيم ؛ دفاع

به نمایش  ی خود را با تمام کاستی ھامدافعان جنبش کارگری ھميشه و در ھر شرایطی رسالت تاریخی و طبقات
گذاشته اند و این بار ھم باید بتوانيم در این مبارزه نابرابر از دوستان کارگر خود به دفاع برخيزیم ، ھمانطور که 

ھمانطور كه ميدانيد این ھمه مشكالت و فشارھای طاقت فرسا تا "  علی نجاتی در پيامش گفته بود
ار از بی حوصلگی و یاس و نا اميدی وخللی در روحيه ی این رفيق كنون نتوانسته كوچك ترین مقد
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شما كارگران وارد كند و این مصمم بودن برای پيشبرد ھدف طبقاتی خود را مدیون بزرگی شما 
  .عزیزان زحمتكش ميدانم و الغير

 كارگرتان در مدتی كه در زندان بوده ام و نيز در ایام پس از آزادیم، شما عزیزان ھميشه به این رفيق
و خانواده ام لطف و محبت ھای خود را ابراز داشته اید؛در این مدت ھيچ گاه احساس تنھایی نكرده 

عليرغم اینكه از ناراحتی قلبی رنج ميبرم اما عشق به شما ھم طبقه ای ھای زحمتكش نه تنھا .ام
من از ھميشه قبراق ناراحتی جسمی مرا التيام می بخشد بلكه روح مرا تازه كرده و پرورش داده و 

این روحيه سرشار از اميد را فقط و فقط از صداقت و رفاقت شما عزیزان كارگر و .تر می شوم
  ."زحمتكش ميدانم

، قد م  تنھا نخواھد بود و بر اساس وظيفه طبقاتيو در حد توان  علی نجاتی پس یک بار دیگر ثابت خواھيم کرد که
به پيش خواھيم  شما ودیگر کارگران تعالی جنبش کارگری با پيشآھنگیھایمان را گام به گام در راستای رشد و 

و خواستار آزادی کليه کارگران  صدورھر گونه حکمی برای کارگران و پيشروان کارگری را محکوم کرده برد ، و
  .زندانی و تمامی کسانی خواھيم بود که به خاطر دفاع از عقيده و اندیشه در بند می باشند

  اننابود باد زند

  .زنده باد اتحاد و ھمبستگی طبقاتی کارگران

  بھزاد سھرابی

 1390مرداد  سيزده

 

75Hحکم شالق یک معلم در ساری اجراءشد 

قضایی به  حکم شالق سياوش اسالمی عضو ھيات مدیره کانون صنفی معلمان ساری با حکم -خبرگزاری ھرانا 
 .اجرا در آمد

بنا به اطالع گزارشگران ھرانا، ارگان خبری مجموعه فعاالن حقوق بشر در ایران، این فعال صنفی معلمان به اتھام 
 ضربه شالق محکوم شد، ٧۴اخالل در امنيت کشور به دليل شرکت در حوادث بعد از انتخابات به یک سال زندان و

   ضربه شالق تقليل٧٣این حکم در دادگاه تجدید نظر به 
 

بيانيه کانون مدافعان حقوق کارگر در اعتراض به دستگيری و تداوم بازداشت فعاالن 

  کارگری و دانشجویی تبریز

  
شاھرخ زمانی، نيما . حدود دو ماه است که تعدادی از فعاالن کارگری و دانشجویی در تبریز بازداشت شده اند

ای ھستند که گناھی به جز دفاع   و سيد بيوک سيدلر پنج زندانی محمد جراحی پوریعقوب، ساسان واھبی وش،
  .از حقوق کارگران و زحمتکشان و اعتراض به  ستم ھای طبقاتی نداشته اند

ھای انفرادی در شرایط سخت بازجویی شده اند تا به گناھان  آنان در ابتدای بازداشت، بيش از یک ماه در سلول
شاھرخ زمانی، در اعتراض به حبس در انفرادی و شرایط سخت بازجویی، به ناکرده اعتراف کنند، به طوری که 

اکنون بيش از دو ماه است که حتا پس از انتقال به زندان عمومی، ھمگی .  روز دست به اعتصاب غذا زد26مدت 
است، در حالی که تا کنون ھيچ گونه اتھام مشخصی به آنان  وارد نشده . در وضعيت بالتکليفی به سر می برند

  .مسئوالن امنيتی و قضایی تالش می کنند تا برای آنان پرونده سازی کرده و آنان را به دادگاه بفرستند
ما خواھان آزادی بدون قيد و شرط کليه زندانيان سياسی از جمله این زندانيان ھستيم و نگھداری آنان را در 

  .دانيم شرایط سخت زندان ھا، مغایر با اصول انسانی و حقوقی می
کانون مدافعان حقوق کارگر بنا به منشور خود، فعاليت اجتماعی و دفاع از حقوق  کارگران و زحمتکشان را حق 

ھای آزادی خواه و حق طلب  دانسته و ھرگونه  فعاليت  در جھت ایجاد تشکل ھای صنفی و  ی انسان ھمه
ند و این گونه دستگيری ھا و آزار طبقاتی در دفاع از حقوق زحمتکشان را، حق مسلم فعاالن اجتماعی می دا

  .کند فعاالن را محکوم می
  1390 مرداد 14

  کانون مدافعان حقوق کارگر
  

   کارخانه لبنی در اصفھان تعطيلند 46
  

ھاي لبني سراسر كشور   نفر از نمايندگان كارخانه30مردادماه جاري : آمده استفارسدولتی به تقل از خبرگزاری 
يارانه شير و عدم اجراي يارانه حمايتي از سوي دولت مقابل وزارت بازرگاني تجمع در اعتراض به بدھي معوق 

 مرداد را 12كردند،در آن روز معاون پارلماني و ھماھنگي وزير صنعت، معدن و تجارت به معترضين قول پرداخت تا 
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ھا دارھا تا به  دگان كارخانهھا يكي دو بار ديگر تمديد شده است، اما به گفته نماين اگرچه تا كنون قول دادن. داد
  .  ميليارد توماني پرداخت نشه است300امروز بيش از 

  .بدين ترتيب بود كه بار ديگر جمعي از صاحبان كارخانجات لبني روز شنبه در مقابل وزارتخانه تجمع كردند
 500رفت و دولت ساالنه گ داران انجام مي  بر اساس اين گزارش خريد شير از دامداران پيش از اين توسط كارخانه

  .كرد تا اين محصول ارزانتر از قيمت تمام شده به دست مصرف كننده برسد ميليارد تومان يارانه پرداخت مي
 تومان يارانه به كارخانجات 250براي مردم تومان بود و به نوعي دولت در ھر كيلوگرم 350قيمت ھر كيلوگرم شير 

ھا بدھد با بدقولي و با تاخير  اي را كه قرار بود به كارخانه لت مبلغ يارانهكرد، اما مشكل اين بود دو پرداخت مي
 300ھاي لبني در حال حاضر اين ميزان بدھي بيش از  داد، به طوري كه به گفته نمايندگان كارخانه انجام مي

  .ميليارد تومان رسيده است
و ھمچنين پرداخت پول كارگران نياز به اين پول دارند داران براي تامين نيازھاي جاري كارخانه  از آنجايي كه كارخانه

اعتماد  شان ايجاد اختالل كرده، دامداران نسبت به آنھا بي ھاي روزمره اين عدم پرداخت به گفته آنھا در فعاليت
ھاي  شده و حاضر نيستند شير خود را به آنھا بفروشند و ھمه اينھا دست به دست ھم داده تا ظرفيت كارخانه

 اقدام به حذف يارانه شير از مصرف 90با تمامي اين مشكالت دولت در تير .  درصد ظرفيت كار كند50با كشور 
  .ھاي فرآوري حمايت شود كننده كرد كه در قبال آن قرار بود از چرخه توليد يعني دامداران و كارخانه

 ميليارد 720 تومان و پرداخت تسھيالت  ميليارد100دار به ميزان  بنا بود اين حمايت در قالب توزيع علوفه يارانه
دار مطرح  توماني از سوي بانك سپه باشد،البته قولي ھم از سوي وزير جھاد كشاورزي براي افزايش علوفه يارانه

  .بود كه ھيچ كدام از آنھا تاكنون عملي نشد
 
  اند دامداران روزگارم را سياه كرده*

 
حسن غيور نماينده كارخانه كام و شير اصفھان .  تجمع كنندگان رفتخبرنگار فارس براي تھيه گزارش به جمع اين
كرد،  ھاي خود به موضوع عدم پرداخت مطالباتشان را ھمراھي مي در حالي كه شعارھاي اعتراض آميز ھم صنف

مان از  ميليون تو360ام پولم را بگيرم، دولت  اند، نه روز دارم نه شب، آمده دامداران روزگارم را سياه كرده: گفت
 به من 89اي مدارس مربوط به سال   ميليون تومان بابت توزيع شير يارانه90اي در كشور و محل توزيع شير يارانه

 ميليون تومان رسيده است كه جمع آنھا حدود 360بدھكار است، براي سال جاري ھم باز رقم بدھكاري دولت به 
  .شود  ميليون تومان مي800

 
  فروشند دامداران به ما شير نمي*

 
دھيم و آنھا ھم به بھانه اينكه دولتي ھستند  ما ھم به بانكھا بدھكاريم، مرتب به بانك بھره مي: وي ادامه داد

مھمتر از ھمه توليد كارخانه به حداقل رسيده و دامداران . ھيچ بخشش و اغماضي در تخفيف بھره بانكي ندارند
دھند، ھمه اينھا خلل در چرخه اقتصاد كشور   ما تحويل نميديگر اعتمادي به ما ندارند و شير خودشان را به

  .است
دولت بيش از يك .خواھند كنند و پولشان را مي من فقط يك ماه به دامدار بدھكارم ولي تحمل نمي: غيور گفت

توانيم بزنيم دو ھفته پيش ھم آمديم و با اينكه قول چند روز  سال است به ما بدھكار است و ھيچ حرفي نمي
 9 صبح اينجا ھستيم و ساعت 6كاري نكردند امروز ھم از ساعت  نده را دادند اما بعد از گذشت دو ھفته ھيچآي

 صبح به 9صبح مي گويند ھيچ مسئولي به سر كارش نيامده است، واقعا كدام وزير و مسئولي است كه ساعت 
  .محل كارش نيايد

كند باور اينكه مسئولي ساعت  تاني به موضوع نگاه ميبراي اين توليد كننده اصفھاني كه با روحيه خاص شھرس
افتد   صبح سركارش نباشد، غير قابل باور است اما شايد روزانه ھزاران بار اين مسئله در ادارات تھران اتفاق مي9

ديگر بين مردم ھم مصطلح و ضرب المثل شده و به " آمدھاي مدير عاملي  و رفت. "خورد و آب ھم از آب تكان نمي
  ! حال بايد فرقي باشدھر

ھاي وزارت بازرگاني را بفروشيم تا پولتان را بدھيم، مملكتي كه  گويند بايد اموال و زمين  به ما مي :وي ادامه داد
  .شود پول نداشته باشد روي پول خوابيده مگر مي

 
  اند انگار نه انگار قول داده *
 

ايم انگار نه  االن كه آمده. به بعد را براي پرداخت دادنددو ھفته پيش قول چھارشن: گويد يك نماينده ديگري مي
مشكل : دھد غيور ادامه مي. گيرد اند، كسي تحويلمان نمي اند و چنين قولي داده انگار كه چنين چيزي به ما گفته

ختند به جان دھيم و آنھا را اندا گيريم و به دامداران مي داران مي اين است كه دولت اعالم كرد يارانه را از كارخانه
بايد جو را كيلويي . االن دامدار ھم بدبخت است: وي ادامه داد. دار دادند و نه دامدار دار، اما نه به كارخانه كارخانه

  .دار بفروشد تر به كارخانه  تومان، يونجه را به قيمت باالتر بخرد و شير را به قيمت پايين650
 
  يارانه شير كجا رفته است؟*

 
دار كه گرفتند به  آقايان بگويند يارانه شير كجا رفته است از كارخانه: نه كام و شير اصفھان ادامه دادنماينده كارخا

  .شود دھند پس كجا ھزينه مي مردم و دامدار ھم نمي
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  خورد يارانه خرد خرد به درد مردم نمي*
 

خرد كردند و به مردم دادند كه ميلياردھا پول را خرد : ناصر خاكشور از واحد لبني استان خراسان اظھار داشت
شد از سود آن  گذاري مي ھيچ سودي براي كشور ندارد، در حالي كه اين پولھا اگر يكجا در بخش توليد سرمايه

 درصدي بدھد 28دار بايد سود وام  شدند اما چنين نشد و االن كارخانه كل مردم به نسبت بيشتري برخوردار مي
  .در حركت باشدبدون اينكه پولي در چرخه توليد 

 
  كند دولت به قراردادش عمل نمي*

 
. با اين خبرنگاران صحبت نكنيد: گويد ھا نماينده يكي از كارخانجان جمع را خطاب قرار داده و مي در بين اعتراض

ھايي كه دو ھفته پيش  صحبت. نويسند خواھند مي نويسند، ھر چيزي كه خودشان مي  اينھا دروغ مي ھمه
شود گزارش كاملي از اتفاقات تجمع اخير در خبرگزاري فارس  ج شد اما بعد از اينكه متوجه ميداشتيم كجا در

منتشر شده خود را مرتضي كالني مدير عامل شركت جي كوثر و نماينده كارخانه لبني اصفھان معرفي كرده و 
طلبكاريم و . ا نقض كرده استدرد ما پول است، قراردادي با دولت داريم و دولت قراردادش ر: كند اينطور شروع مي

 دو ھفته پيش كه قول پرداخت داده بودند بنده  براي چھارشنبه. دھد بيش از يكسال است كه طلب ما را نمي
 آقاي احمدي معاون پارلماني وزير صنعت، معدن و تجارت ايستادم و ايشان گفتند تا  شخصا جلوي ماشين

  .كنم پنجشنبه حتما پرداخت مي
گويند پول نيست بايد اموالمان را بفروشيم، از  شنبه دادند االن مي ي روز شنبه ھم قول پرداخت سهحت: وي افزود

  .دھد  اينجا ھستيم اصال كسي جواب نمي6صبح ساعت 
تواند  تواند دزد باشد، مسلمان مي فرموده مومن مي) ص(شما به مسئوالن بگوييد پيغمبر اكرم : كالني گفت

اند و اينجا مسئوالن به ما دروغ   از دين خارج است،دامداران عرصه را به تنگ كردهآدمكش باشد، اما دروغگو
  .گويند مي
 
   كارخانه لبني495 ميليارد توماني دولت به 300بدھي بيش از *

 
 كارخانه بدھكار است، يارانه شير مدرسه را ھم دو ماه 495 ميليارد تومان براي 300دولت بيش از : وي گفت

 ميليارد تومان آموزش و پرورش بدھكار است و در استان 55در كل كشور .دھد  پرورش نمياست آموزش و
گويند برويد تجمع كنيد، شلوغ كنيد مگر ما ياغي  آموزش و پرورش استان ھم مي.  ميليارد تومان1.5اصفھان 

  .پولمان را بدھند ھستيم، قرارداد داريم
  توليد كننده نهدھند به  ميليارد تومان به فوتباليست مي 2*
 

اند و براي يك   شبكه را اختصاص داده5به آقايان بگوييد آنقدر مسائل را سياسي نكنند، براي فوتبال : كالني افزود
كنندگان پول نمي دھند براي يك تيم   ميليارد تومان مي دھند كه بزند تويسر توپ، اما به اين توليد2فوتبالي 

  .دھند كنندگان را نمي بازند اما پول توليد كنند و آخرش ھم مي ول ھزينه مي ميليارد تومان پ600 ، 500فوتبال 
 
  اند طلبكارھا حكم جلبم را گرفته*

 
 ميليارد تومان بدھكارند بانك به ھر 2به ھر كارخانه . اند االن طلبكارھا حكم جلب براي من گرفته: وي افزود
انيم پول خود را از دولت بگيريم از سوي ديگر پول دامدار را ھم تو گيرد، اما ما نمي اي پول خود را از ما مي وسيله

  .بايد بدھيم
 
  روند دھد دامھاي شيري به كشتارگاھا مي دولت پول نمي*

 
من قبال خبرنگار جمھوري اسالمي : گويد كند، مي فردي كه خود را دامدار و نماينده كارخانه لبني معرفي مي

، 89 را ھنوز نداده كه اين رقم براي استان قم در سال 89 دولت بدھي سال :گويد غالم اسماعيل بيك مي. بودم
دھند آنھا ھم پول ندارند به دامدار بدھند و دامدار ھم   ميليارد تومان است وقتي به كارخانجات پول نمي4.5حدود 

ؤال مطرح است حال اين س. مجبور است گاوھاي شيري را به كشتارگاه بفرستد تا شكم بقيه گاوھا را سير كند
  پولي كه سال گذشته براي پرداخت بدھي يارانه شير تصويب شده االن پيش چه كي ھست؟

گويند وزارت  گويد پيش معاونت نظارت راھبردي رئيس جمھور است آنھا ھم مي وزارت بازرگاني مي: وي ادامه داد
گويد پول را دو ھفته است داه ايم، حتي به  بازرگاني، بايد آمار بدھد بعد از تكميل آمار دوباره نظارت راھبردي مي

  .داران است ما گفتند شما چك طلبكارانتان را بكشيد پول چند روز ديگر در حساب كارخانه
 
  گيرد دولت نزول مي*

 
يك : دانم امروز خبرنگار جرأت انتشار واقعيتھا را ندارد، افزود نماينده يك كارخانه در اصفھان با بيان اينكه من مي

 به كارمند، بانك يا دامدار بدھكار نيستم و دولت حتي يك پاكت شير نتوانسته بنده را جريمه كند، اما با اين لایر
گناه من چيست قرارداد دارم چرا به قرارداد . حساب چه گناھي دارم كه دولت دو ميليارد تومان پول ما را ندھد

  .گيرد اش را مي شود بھره شود ،اما بانك يك روز اگر تعطيل مي عمل نمي
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  كارخانه لبني در اصفھان تعطيلند 46*

 
 4سازي يارانه ھم   كارخانه رسيده است بعد از آزاد24 كارخانه لبني بوده كه به 70در اصفھان : دھد وي ادامه مي

ھايي  يك نماينده ديگري در حالي كه عكس.  كارخانه ھم توليداتش درحد صفر است5كارخانه ديگر تعطيل شد و 
ھمه اينھا كار دامداران است كه به : گويد دھد مي ھاي شكسته كارخانه و تلي از سنگھا را نشانم مي ز شيشها

  .دنبال پولشان ھستند
 
  چه كسي خبرنگار را راه داده است؟*

 
ھا پاسخ دھد به طبقه اول وزارت بازرگاني و به عبارت  به ھر حال به دنبال صحبت با مسئولي كه به اين نگراني

تر صنعت، معدن و تجارت رفتيم تا با فردي كه دو ھفته پيش قول پرداخت چھارشنبه ھفته پيش را داده بود  تازه
  .صحبت كنم

ايد؟ رئيس جلسه  ھاي مختلف از قبيل اينكه آيا با روابط عمومي ھماھنگي كرده تراشي مسئول دفتر با بھانه
كنندگان  در ھمين زمان تجمع. ن اين مصاحبه داشتدارند، بيرون تشريف داشته باشيد سعي در اجرايي نشد

مسول مربوطه يعني آقاي فريدون احمدي معاون . دھند سر مي" دروغه، دروغه "و " مرگ بر دروغگو "شعارھاي 
پارلماني وزير صنعت، معدن و تجارت با مشاورت مشاورانش براي آرام كردن سروصداھا در حال رفتن به طبقه 

شود تا در بين راه سؤالم را با اين مضمون كه شما دو ھفته پيش قول پرداخت   ميھمكف ھستند كه فرصتي
اما او خطاب به . ھاي لبني را دادي اما تا االن پرداخت نشده مشكل چيست؟ بپرسم ھا كارخانه بدھي نماينده

  خبرنگاران نبايد اينجا باشند، چه كسي ايشان را راه داده است؟: گويد ھمراھان خود مي
وي در . مشكل تامين اعتبار است بايد به ما پول بدھند: دھد شود پاسخ مي  زماني با اصرار خبرنگار مواجه مياما

  .قرار نيست اينھا را بگوييم: مورد اينكه چه كسي بايد پول بدھد، گفت
 بايد اما. معاونت نظارت راھبردي رئيس جمھور دستور پرداخت به خزانه را داده است: دھد احمدي ادامه مي

به ھر حال قرار شد آقاي احمدي با . رسد ھا باشد كه بايد ببينيم به كجا مي ھماھنگي با ستاد ھدفمندي يارانه
  .ھايي به آنھا بدھد تجمع كنندگان صحبت و قول

اش را بازرسي كردند اجازه تكميل گزارش خود را پيدا  اما خبرنگار فارس بعد از اينكه چندين بار كارت شناسايي
اما پيگيري تلفني خبرنگار فارس با مجيد عليداد، رئيس ھيات مديره اتحاديه . د و به بيرون راھنمايي كردندنكر

معاونت : لبني ايران بر اساس گفته معاون پارلماني و ھماھنگي وزير صنعت، معدن و تجارت،حاكي است
ان را داده است كه قرار است اين مبلغ  ميليارد توم200ريزي و نظارت راھبردي رئيس جمھور دستور پرداخت  برنامه

ھا كارسازي شود و روز سه شنبه در حساب وزارت صنعت، معدن و تجارت   امروز در حساب ستاد ھدفمندي يارانه
  .خواھد بود

ھاي لبني واريز شود باز رقم بدھي  ھاي كارخانه اما در صورتي كه اين مبلغ نيز در زمان مقرر به حساب نماينده
  ھا ھم داشته باشد  ميليارد تومان است كه دولت بايد فكري به بقيه بدھي300بيش از 

  
  
  

کارگران شرکت رباط مخزن ھنوز دو ماه از حقوق ھای سال گذشته خود را درریافت 
  نکرده اند

دو کارگران کارخانه رباط مخزن :  مرداد آمده است14بنابر اخبار دریافت شده توسط اتحادیه آزاد کارگران ایران در 
دراین کارخانه که در . ماه از حقوق ھای سال گذشته خود و نيز عيدی و پاداش سال گذشته را دریافت نکرده اند

واقع است و بيست سال سابقه توليد مخزن ھای بتونی را دارد بيش از یکصد کارگر ) قلعه مير( جاده ساوه
 کارخانه در پی پرداخت نشدن عيدی و حقوق کارگران این. مالکيت آن بنام برادران قھرمان است. مشغول کارند

 نفر را به بھانه 80شان در روزھای پایانی سال گذشته دست به اعتراض ميزنند که متعاقب آن کارفرما حدود 
پس از آن و در پی شکایت کارگران اخراجی، کارفرمای شرکت با اتالف وقت و .اتمام زمان قرارداد اخراج ميکند

ازگشت به کار پرداخت حقوق ھای معوقه کارگران در مھر ماه سال جاری، بخشی از وعده و وعيد مبنی بر ب
کارگران را تشویق ميکند که از شکایت شان صرف نظر کنند و برای جلب اعتماد کارگران تعدادی را به سر کار 

  .اما کماکان مشکالت کارگران بجای خود باقيست.برميگرداند
  

  و مشکالت آنان  انگسترش اعتراضات کارگران و کارمند
 

ی بحران اقتصادی و  در نتيجه. شود تر می وضعيت مادی و معيشتی کارگران و زحمتکشان مدام وخيم
ھایی که با بحران  بر تعداد کارخانه. شوند ھای نئوليبرالی اقتصادی دولت، گروه گروه کارگران بيکار می سياست

ای که  در ھفته. افتد ایای کارگران پی در پی عقب میگردد و پرداخت دستمزد و مز روبرو ھستند، افزوده می
ھا  پيمایی ھا پرداخت نشده است با تجمعات و راه ھاست حقوق آن گذشت کارگران چندین کارخانه که مدت

  .خواستار تحقق مطالبات خود شدند
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چنان در  ھای داده شده، ھم ھای نساجی و ریسندگی و بافندگی کاشان که به رغم وعده کارگران کارخانه
. ماه حقوق معوقه خود ھستند ٣٣ برند به مبارزات خود ادامه دادند و خواستار پرداخت بالتکليفی به سر می
شنبه در مقابل مجلس  تپه، روز سه ھای کشت و صنعت کارون، شوشتر و ھفت بر شرکت گروھی از کارگران نی

  .ان اخراجی خود شدندھا و بازگشت به کار ھمکار تجمع کردند و خواستار حل مشکل بيمه
پيش از این نيز کارگران مخابرات راه دور شيراز در مقابل مجلس تجمع کرده و خواستار دریافت حقوق 

  .چنان ادامه دارد اعتراضات کارگران نساجی مازندران نيز ھم. ماه گذشته شده بودند ٢۴  معوقه
لتدریسی، برای سومين بار در مقابل مجلس ا چنين آموزشياران نھضت سوادآموزی و معلمان حق در این ھفته ھم

ھا ھمچنين تجمعی را در مقابل  آن. تجمع کردند و خواستار تعيين وضعيت شغلی خود و بازگشت به کار شدند
دھد که وزارت آموزش و پرورش تاکنون  این اعتراضات معلمان در حالی رخ می. نژاد سازمان دادند دفتر احمدی

. التدریسی و نھضت سوادآموزی را حل کرده است ه مشکل استخدامی معلمان حقچندین بار ادعا کرده است ک
ای اعالم کرد که معترضين به  وزارت آموزش و پرورش روز چھارشنبه در واکنش به این اعتراضات، با صدور اطالعيه

رید خدمات ای نيروھای شرکتی خ التدریس یا آموزشيار نھضت سوادآموزی نيستند، بلکه عده ھيچ وجه معلم حق
 و روز  معلمان نسبت به این شيوه برخورد وزارت آموزش و پرورش، بر دامنه اعتراض خود افزودند. اند آموزشی بوده

اگر بر طبق “: گویند این معلمان می. شنبه برای بار سوم در طول یک ھفته در مقابل مجلس تجمع کردند پنج
ه ھستيم؟ ما چندین سال از عمر خود را در خدمت ادعای وزارت آموزش و پرورش ما معلم نيستيم، پس چ

دھيم ما را  اکنون اجازه نمی. ایم ھای درس را دائر و اداره کرده ترین امکانات کالس ایم و با کم آموزش و پرورش بوده
ران مان روشن نشود در تھ ایم و تا وقتی وضعيت ھا اعالم کردند، ما از مناطق مختلف به تھران آمده آن. اخراج کنند

دھيم در پی اعتراضات روز پنجشنبه، معاون ابتدایی آموزش و پرورش گفت که  مانيم و به اعتراضات ادامه می می
وی در مورد . سال استخدام شوند ۶ تا ۵ التدریس با سابقه وزیر در حال پيگيری مسئله است تا معلمان حق

د به اعتراضات خود تا رسيدن به ان معلمان مصمم. معلمان به اصطالح شرکتی ھم پاسخ روشنی نداد
  .شان که ھمانا استخدام فوری تمام معلمان است، ادامه دھند خواست

پرستاران نيز که . ی کارگران و کارمندان به اعتراضات کارگری و معلمان محدود نبود اما اعتراضات این ھفته
ھای توخالی مقامات چيزی  هکنند، اما جز وعد ھای مدیدی است برای تحقق مطالبات خود مبارزه می مدت

  .اند، در این ھفته اعتراضات جدیدی را سازمان دادند نشنيده
روز چھارشنبه این ھفته پرستاران بيمارستان شریعتی، وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تھران، در اعتراض به 

  .تبعيض و پایين بودن کارانه دریافتی، یک تجمع اعتراضی برپا کردند
درصد درآمد بيمارستان به اعضای  ۶۵ در حالی که“: رستار در مورد این اعتراض پرستاران گفتدبير کل خانه پ

درصد از این درآمد در قالب طرح کارانه به پرسنل پرداخت  ٢٠ شود، تنھا ھيئت علمی بيمارستان پرداخت می
 پرسنل است و ھر سال این تر از کارانه برابر بيش ١٠٠ ھا کارانه ھيئت علمی بيمارستان: وی افزود” .گردد می

  .شود تر می ھا بيش فاصله با افزایش تعرفه
در چھار سال گذشته سر و صدای زیادی مبنی بر بھبود وضعيت پرستاران “: چنين گفت دبير کل خانه پرستار ھم

گذاری و ارتقای  پس از گذشت چھار سال از تصویب قانون تعرفه” .مطرح شد، اما ھيچ اقدامی صورت نگرفت
وری، ھيچ اقدامی انجام نشده و در عمل ھيچ گامی از نظر معيشتی و رفاھی برای پرستاران برداشته  رهبھ

  .نشد
اما به نظر . ًتجمع پرستاران با وعده رئيس بيمارستان برای رسيدگی به مطالبات پرستاران فعال پایان یافت

ق مطالبات خود راه دیگری ندارند، جز این که پرستاران برای تحق. رسد که این وعده نيز توخالی از کار درآید می
پرستاران خواھان افزایش حقوق و مزایای خود، . ھا سازمان دھند یک اعتصاب عمومی را در تمام بيمارستان

معلمان . المللی ھستند کاھش ساعات کار، استخدام پرستاران جدید و برخورداری از تمام استانداردھای بين
ی  اند، تنھا با ادامه گونه که خود اعالم کرده ھضت سوادآموزی و شرکتی نيز ھمانالتدریسی، آموزشيار ن حق

استخدام تمام معلمان حق . ھا را استخدام کنند توانند وزارت آموزش و پرورش را وادارند که آن اعتراض و مبارزه می
دریافت نکرده و با خطر کارگرانی که اکنون ھر یک چندین ماه است دستمزد و مزایای خود را . ھاست مسلم آن

کوشند با و عده و  داران و دولت می سرمایه. اند اخراج و بيکاری روبرو ھستند، در شرایط دشوارتری قرار گرفته
گونه  کارگران اما ھمان. وعيد و گاه با پرداخت مبلغ کمی از دستمزدھای معوقه، کارگران را خسته و مأیوس کنند

کارگران با . شوند آیند و خسته نمی ش و مبارزه برای تحقق مطالبات خود کوتاه نمیاند از تال که تاکنون نشان داده
توانند  ھای پر رفت و آمد شھرھا می تشدید مبارزه و برپایی اعتراضات و تجمعات متعدد در مراکز عمومی و خيابان

علمان و پرستاران تنھا با کارگران، م. داران را وادارند که به مطالبت خود پاسخ دھند تر دولت و سرمایه سریع
  .ھای برحق خود برسند توانند به خواست تشدید اعتراض و مبارزه است که می

دھد که موج نوینی از مبارزات  ھای اخير، این نوید را می رشد و گسترش اعتراضات کارگران و کارمندان در ھفته
  .ین مبارزات یاری رساندباید به گسترش ا. کارگران و زحمتکشان در مقياس سراسری در پيش است

 
  

 اتحادیه ھای کارگری و احزاب چپ در دانمارک
  خواھان آزادی فعالين کارگری زندانی در تبریز شدند 
   
   

دانمارک، اتحادیه ھای کارگری و نيز حزب اتحاد چپ در دانمارک -بدنبال تالش کميته ھمبستگی با کارگران ایران
  .دندخواھان آزادی فعالين کارگری زندانی ش
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 شعبه ازاتحادیه ھای مختلف از 19مرکز ھماھنگی اتحادیه ھای ساختمان و ارتباطات در دانمارک که شامل 

جمله اتحادیه کارگران برقکار، اتحادیه کارگران نقاش ساختمان، اتحادیه بناھا، اتحادیه کارگران ساختمان، اتحادیه 
اجتماعی جمھوری اسالمی ایران، که رونوشت آن به قوه است در نامه ای به وزیر کار و امور ... فلزکاران و

قضائيه، ریاست جمھوری و مجلس نيز فرستاده شده ، خواھان آزادی فوری فعالين کارگری و دانشجویان دستگير 
این مرکز در نامه ای جداگانه از اتحادیه ھای دیگر نيز خواسته است تا خواھان آزادی . شده در تبریز شده است

  .ين کارگری زندانی شوندفوری فعال
   

ھمچنين اتحادیه ھای نقاشان و برقکاران استان کپنھاک در نامه ھایی جداگانه از جمھوری اسالمی ایران 
  .خواسته اند تا فعالين کارگری دستگير شده در تبریز را فورا آزاد کنند

   
 نماینده در 5که ) مشترکیا ليست (عالوه بر این، یک حزب سوساليست دانمارک، به نام حزب اتحاد چپ 

. نامه ای اعتراضی به مقامات جمھوری اسالمی ایران خواھان آزادی کارگران زندانی شده است  دارد در  پارلمان
حزب سوسياليست : توسط سه حزب چپ گرا ١٩٨٩ در سال") دانمارک-اتحاد سرخ وچپ"یا (حزب اتحاد چپ 

  .ست، ونيز فعالين سوسياليست مستقل، ایجاد شدچپ، حزب کمونيست دانمارک، حزب کارگران سوسيالي
   

با ھمه توان در کشورھای مختلف به کارزار دفاع از فعالين کارگری به ویژه برای آزادی کليه کارگران زندانی در 
  .ایران ادامه دھيم

   
  زنده باد ھمبستگی جھانی کارگران

  کارگر زندانی، زندانی سياسی آزاد باید گردد
   

  للی در حمایت از کارگران در ایراناتحاد بين الم
  ٢٠١١اگوست  ۵

org.iran-workers@info  
com.etehadbinalmelali.www://http  

*****  
   

  به وزارت کار و امور اجتماعی ایران
    

 فعال کارگری به نام ھای شاھرخ زمانی، محمد جراحی، سيدبيوک سيدلر، نيما پوریعقوب و 5ما مطلع شدیم که 
بنابر اطالعاتی که به دست ما رسيده است، این فعالين .  دستگير شده اند2011 جون 8ر تاریخ ساسان واحبی د

  .نکرده اند  کاری به جز متشکل کردن کارگران   کارگری،
 در باره حق تشکل و مذاکره دستجمعی ، این حق ھر کارگر 1949  ژنو مصوب سال  98بر طبق مقاوله نامه  

مقاوله نامه ھایی که دولت ایران ھم آنھا را امضاء نموده . د را ایجاد کنداست که متشکل شود و تشکل خو
  .است

 ژنو 98 فعال کارگری ھستيم و دولت جمھوری اسالمی موظف است به مقاوله نامه 5ما خواھان آزادی فوری این 
  .احترام بگذارد) در باره حق تشکل و قراداد دستجمعی (
   

  آندرس اولسن
  تحادیه ھای ساختمانی و ارتباطاترھبر مرکز ھماھنگی ا

   
******  

   
  به وزارت کار و امور اجتماعی 
   

ما مطلع شدیم که پنج فعال کارگری، شاھرخ زمانی، محمد جراحی، سيدبيوک سيدلر، نيماپوریعقوب و ساسان 
  . دستگير شده اند ٢٠١١ جون٨ واحبی در تاریخ

  .ن نکرده انداین فعالين کارگری، کاری به جز متشکل کردن کارگرا
 در باره حق تشکل و مذاکره دست جمعی ، این حق ھر کارگر 1949سال   ژنو، مصوب  98بر طبق مقاوله نامه 

مقاوله نامه ھایی که دولت ایران ھم آنھا را امضاء نموده . است که متشکل شود و تشکل خود را ایجاد کند
  .است

 ژنو 98دولت جمھوری اسالمی موظف است به مقاوله نامه  فعال کارگری ھستيم و 5ما خواھان آزادی فوری این 
  .احترام بگذارد

   
  باب راسکو

 اتحادیه نقاشان استان کپنھاگ
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   درصدى قيمت محصوالت لبنى پس از ماه رمضان10افزايش 
 

 از پس:دبير انجمن صنفى صنايع لبنى اعالم كرد:  مرداد آمده است 15به گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا در تاریخ 
 درصد افزايش خواھديافت، نرخ ساير محصوالت 15ماه رمضان به غير از انواع شير استريل و پاستوريزه كه حدود 

 .  درصد افزايش مى يابد10لبنى به طور ميانگين حداكثر 
بارك رضا باكرى با اشاره به توافقات صورت گرفته با اتحاديه دامداران و دولت براى عدم افزايش قيمت ھا در ماه م

پيش از آغاز ماه رمضان تفاھم نامه اى ميان انجمن صنايع لبنى و اتحاديه دامداران بسته شد كه : رمضان گفت
برمبناى اين امر نرخ .  درصد افزايش يافت15براساس آن نرخ خريد شير خام توسط كارخانجات از دامداران حدود 

 .  تومان افزايش يافت520دود كيلويى  تومان به ح450خريد شير خام توسط كارخانجات از كيلويى 
باوجود اينكه نرخ جديد خريد شير خام از دامداران از چھارم مرداد ماه اجرايى شد، اما براساس طبق : وى افزود

توافقات صورت گرفته تا پايان ماه رمضان اين افزايش قيمت خريد محصول، در نرخ نھايى عرضه توليدات واحدھاى 
 . ال نخواھد شدصنفى صنايع لبنى اعم

باكرى با اشاره به اينكه افزايش قيمت توافق شده در مورد ديگر كاالھاى وابسته پس از ماه مبارك رمضان اعمال 
 درصد 15بر اين اساس پس از ماه رمضان قيمت انواع شير استريل و پاستوريزه حدود : مى شود، تصريح كرد
 . افزايش خواھد يافت

 درصد 10ديگر محصوالت لبنى نيز پس از ماه رمضان به طور ميانگين حداكثر تا سقف وى با اذعان به اينكه نرخ 
نرخ انواع شير طعم دار مانند شيركاكائو و شيرموز  برمبناى اين امر بعد از عيد فطر: افزايش خواھد يافت، اعالم كرد

 9ست ليوانى نزديك به  درصد، ما9حدود شش درصد، خامه ليوانى حدود پنج درصد، خامه ھاى استريل پاكتى 
 .  درصد افزايش مى يابد10 گرمى پرچرب ھشت درصد و پنير حداكثر 500درصد، ماست 

: دبير انجمن صنفى صنايع لبنى با اشاره به تاثير پذيرى اين صنايع از اجراى قانون ھدفمندى يارانه ھا اذعان كرد
ز اجراى قانون ھدفمندى يارانه ھا و ديگر اثرات ميزان اثرپذيرى مستقيم اين صنعت از افزايش قيمت ھاى ناشى ا

 .  درصد برآورد شده است25افزايش قيمتى شامل تورم، چيزى در حدود 
 درصدى نرخ صنايع لبنى پس از ماه مبارك 10به گفته وي، در اين خصوص سازمان حمايت با افزايش حداكثر 

  . رمضان موافقت كرد

شاورزان و دامداران در حال ورشکستگی ک:بعداز اجرای طرح حذف يارانه ھادر قم
  ھستند

رئيس کميسيون کشاورزی اتاق بازرگانی و صنايع : مرداد آمده است 15در تاریخ  به گزارش خبرگزاری دولتی مھر
و معادن استان قم با بيان اينکه کشاورزان و دامداران در حال ورشکستگی ھستند، بر لزوم حمايت دولت از 

 . يد کردفعاالن اين عرصه تاک
به گزارش خبرنگار مھر، عليرضا خانی شامگاه جمعه در نشست صميمی فعاالن عرصه صنعت، معدن و تجارت 

صالح درباره مشکالت  ما به ھمه نھادھای ذي: استان قم با رئيس مجلس شورای اسالمی اظھار داشت
 .  استکشاورزان و دامداران نامه نوشتيم اما ھيچ کسی اين مشکالت را برطرف نکرده

 . بھتر است سوبسيد و يارانه اين بخش را بردارند و دست ما را در توليد باز بگذارند: وی گفت
ھای  قيمت نھاده: خانی با بيان اينکه تشخيص قيمت توليد محصول در بخش کشاورزی آسان است، بيان داشت

 . ول کشاورزی استھای قيمت يک محص کشاورزي، آب، برق، مديريت و ضريب استھالک از جمله مولفه
 الی 10مسئوالن اين موارد را بررسی کنند و وقتی قيمت نھايی توليد يک محصول مشخص شد : وی ادامه داد

 .  درصد سود عادالنه بر روی آن اضافه کنند15
  دھيم ترين قيمت را ارائه مي ما را رھا کنيد؛ عادالنه
ما را در بخش توليد رھا کنيد و مطمئن باشيد ما :  کردفرساترين نوع کار برشمرد و اضافه وی کشاورزی را توان

 . ترين قيمت را ارائه خواھيم کرد عادالنه
االن در بخش توليدات کشاورزی : توانيم گران توليد کنيم و ارزان بفروشيم، بيان داشت خانی با بيان اينکه ما نمي

ضعيت به ھمين صورت ادامه پيدا کند فعاالن فروشيم و اگر و کنيم ارزان مي و زراعت و باغبانی گران توليد مي
 . شوند بخش کشاورزی و حتی دامداری ورشکسته مي

 را دريافت نکردند و ما توقع داريم 89ھای سال  متاسفانه فعاالن اين عرصه ھنوز طلب يارانه: وی تاکيد کرد
  . تری داشته باشند ھا اھتمام جدي مسئوالن برای پرداخت اين يارانه

  ماه از اجرای حذف يارانه ھا، دو و نيم برابر شده است6رف نرخ تورم ظ

  سفره خالی رمضان و بی خيالی مسئوالن:  مرداد آمده است 15در تاریخ  به گزارش سایت آينده
اين در شرايطی است كه با توجه به اثرگذاری برخی پيامدھای اين طرح نظير افزايش ھزينه ھای حمل مواد اوليه 

ش قيمت ارز، اثر مضاعفی بر ھزينه ھای توليدكنندگان خواھد داشت، موجھای تازه گرانی در راه كه دركنار افزاي
   درصد برسد30 ماه آينده نرخ تورم از خط قرمز عبور كرده، به مرز 6بوده و اين احتمال ھست كه ظرف 
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 دولت در سه ماه در حالی كه پس از اخباری در زمينه حضور كمرنگ محمود احمدی نژاد در جلسات اقتصادی
شود وی در ھفته ھای اخير مجددا به صورت جدی مسايل اجرايی كشور را پيگيری می كند،  گذشته، گفته مي

 . وضعيت تورم و گرانی در ماه رمضان نيازمند توجه فوری رييس دولت می باشد
نرخ تورم را اعالم كند، ، مركز آمار كشور كه قرار است به جای بانك مركزی »آينده«به گزارش سرويس اقتصادی 

 .  درصد اعالم كرده است26در آخرين آمار خود نرخ تورم ارديبھشت ماه نسبت به ارديبھشت سال گذشته را 
ھا نيز به نقل از بانك مركزي، تورم خرداد ماه  براساس آمار اعالم شده توسط سخنگوی كارگروه ھدفمندی يارانه

 ماه از 6د بوده است و اين به معنای آن است كه نرخ تورم ظرف  درص26، 1389امسال در مقايسه با خرداد 
 .  درصد رسيده است26 درصد به 11اجرای ھدفمندی يارانه ھا دو و نيم برابر شده و از حدود 

اين در شرايطی است كه با توجه به اثرگذاری برخی پيامدھای اين طرح نظير افزايش ھزينه ھای حمل مواد اوليه 
يش قيمت ارز، اثر مضاعفی بر ھزينه ھای توليدكنندگان خواھد داشت، موجھای تازه گرانی در راه كه دركنار افزا

 .  درصد برسد30 ماه آينده نرخ تورم از خط قرمز عبور كرده، به مرز 6بوده و اين احتمال ھست كه ظرف 
 كمرشكن ھزينه ھا تواند پاسخگوی اين افزايش در اين شرايط افزايش ده درصدی حقوق كاركنان دولت نمي

به خصوص آن كه با تعطيلی بسياری از واحدھای توليدی به علت زيان دھی و عدم وجود نقدينگي، . باشد
 . بسياری از كارگران از ھمان حداقل حقوق نيز محروم شده اند

ديگر مشاغل در اين شرايط و در آغاز ماه مبارك رمضان كه به طور طبيعی از قدرت كاركردن كارگران، رانندگان و 
فيزيكی جامعه كاسته می شود و در جھت تامين حداقل مايحتاج غذايی اعضای خانواده جھت تحمل گرسنگی و 

تشنگی در گرمای تابستان و روزه ھای بلند، ھزينه خوراك خانوارھا افزوده می شود، نياز به تنظيم بازار و 
 . جلوگيری از گرانی ھای بی رويه به شدت احساس می شود

 در اين شرايط اظھارات مسئوالن در باره عدم تنظيم بازار و افزايش شديد قيمتھای رسمی از قبيل گوشت اما
 . بر نگرانی خانواده ھا به خصوص اقشار متوسط به پايين افزوده است... مرغ، روغن، لبنيات و

خير و تشكيل ستاد مبارزه با افكار عمومی انتظار دارد رييس دولت با پايان دادن به مسايل حاشيه ای چند ماھه ا
 ميليون نفر از ايرانيان كه مطابق با اعالم مركز 50گرانی و تنظيم بازار، از وارد شدن فشار طاقت فرسا به بيش از 

 . آمار در مرز خط فقر قرار دارند، جلوگيری كند
  

  درصد به دنبال شغل دوم80برای تامين ھزينه، 

افزايش فشارھای اقتصادي، باال رفتن نيازھای : مرداد آمده است 15ریخ در تا مھردولتی به گزارش خبرگزاری 
 درصد نيروھای 80ھا، تمايل به درآمد بيشتر و نبود امنيت در يک شغل؛ از داليل اصلی است که امروز  خانواده

 . ھا به کار دوم و به اصطالح چند شغله شدن می انديشند شاغل در بنگاه
در واقع افزايش روزافزون ھزينه ھای .  امروز برخی از افراد با خود يدک می کشندعنوان جديدی که" چند شغله"

زندگي، تمايل افراد به کسب درآمد بيشتر، تالش در بھبود وضعيت زندگی و نيازھای روزافزون فرزندان از جمله 
 . دليل روآوردن افراد به شغل ھای دوم و سوم است

غل اصلی روزانه خود يک شغل فرعی ديگری را نيز در طول شبانه روز در واقع اين موضوع که فرد عالوه بر ش
داشته باشد به نوعی به يک نياز ھمه گير تبديل شده است و امروز ديگر افراد برای داشتن شغل ھای دوم و 

 . سوم تالش ھای جدی ای را انجام می دھند
  چندشغلگی

 غير از شغل اصلی خود نوعی حرص زدن برای پول و يک شايد در گذشته و در دو دھه قبل اشتغال افراد به کاری
رفتار نامناسب تلقی می شد اما نگاه خانواده ھای امروز ديگر به مقوله شغل دوم و سوم و اينکه مرد و زن در 
ساعات طوالنی نتوانند در کنار يکديگر و يا فرزندان خود باشند به يک رفتار عادی و قابل قبول و به اصطالح قابل 

 .  برای ھمه درآمده استفھم
بيشتر تحليل گران و کارشناسان بازار کار ايجاد چنين شرايطی را ناشی از باال رفتن نيازھای اقتصادی افراد و 

 . خانواده ھا می دانند که در اين بين روحيه تجمل گرايی برخی نيز چاشنی مناسبی برای آن شده است
غل نمی توانند ھزينه ھای زندگی خود را تامين کنند و به ناچار به البته ممکن است برخی افراد بگويند با يک ش

اين وادی وارد شده اند، اما اينکه گروھی نيز با نگاه تامين نيازھای غيرضرور به جرگه چند شغله ھا پيوسته 
 . باشند دور از ذھن نيست

  کاھش امنيت شغلی
 به افزايش تعداد بيکاران و در نتيجه کاھش فرصت ھای داليل ديگری نيز بر اين موضوع تاثيرگذار است که می توان

 . شغلی و تقليل امنيت افراد در يک شغل نيز قابل اشاره و در جای خود حائز اھميت است
اينکه افراد مدام فکر کنند که احتماال شغل خود را تا دوران بازنشستگی از دست خواھند داد و يا ممکن است 

گرگونی و تغييراتی شود که نتيجه آن منجر به از دست رفتن شغل اول است نيز نه بنگاه در آينده نزديک دچار د
تنھا به شدت بر احساس امنيت شغلی افراد تاثيرگذار است بلکه خود زمينه ای را فراھم می کند تا افراد برای 

 . دستيابی به فرصت ھای جديدتر نيز به تکاپو بيافتند
 افراد در دھه ھای گذشته حتی به بدنه مديران ارشد دولتی نيز نفوذ افزايش ديدگاه چند شغله شدن در بين

کرده است تا جايی که بسياری از مديران امروز در کشور ھستند که عالوه بر شغل اصلی خود از منافع چندين 
 . پست ديگر نيز بھره مند می شوند

  شغل دوم و سوم
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شد باعث می شود تا افراد بيشتری از دستيابی به يک ھرچقدر اين نوع نگاه به شغل در جامعه وجود داشته با
به بيان ديگر آنقدر که افراد شاغل می توانند شغل دوم و يا سومی را . شغل و به اصطالح شغل اصلی بازبمانند

 . برای خود برگزينند، افراد بيکار نخواھند توانست
جستجوی شغل ديگری نيز باشند باعث از دست چندشغله بودن بسياری از افراد و يا فکر کردن به اينکه بايد در 

رفتن فرصت ھای شغلی زيادی در بازار کار می شود به نحوی که سماجت چندشغله ھا در حفظ فرصت ھايی 
که در اختيار دارند خودبخود باعث می شود تا گروه ھايی از جوانان نتوانند حتی يک فرصت شغلی را برای خود 

 . دست و پا کنند
اينکه افراد : ا در گفتگو با مھر در بيان داليل متعدد تمايل و روآوردن افراد به چند شغلگي، گفتعلی دھقان کي

نمی توانند با حقوق و دريافتی ھای شغل اول خود ھزينه ھای زندگی را تامين کنند خود يک دليل محکم و قابل 
 . توجھی در اين بخش است

  درصد به دنبال شغل دوم80
متاسفانه بسياری از افراد در حال : ون شوراھای اسالمی کار استان تھران، اظھار داشتعضو ھيئت مديره کان

 ھزار تومان در ماه 400 ھزار تومان تا 330حاضر شاغل محسوب می شوند که کل دريافتی آنھا از حداقل دستمزد 
 . است و طبيعی است که چنين دريافتی ای نتواند ھزينه ھای ماھيانه آنھا را تامين کند

البته ما با چند شغله شدن افرادی که حقوق ھای ميليونی در ماه دريافت می کنند : دھقان کيا ادامه داد
مخالفيم اما اينکه افراد ديگری بتوانند با اشتغال ھای دوم و يا حتی سوم ھزينه ھای خود را تامين کنند مشکلی 

 . نداريم
درصد از کارگران شاغل در محيط ھای بنگاھی و توليدی به  80وی با اعالم اينکه به جرات می توان گفت امروز 

 .  درصد افراد باشند که نيازی به شغل دوم نداشته باشند20حال ممکن است : شغل دوم فکر می کنند، گفت
  قراردادھا موقت شد

 کنند تا اين مقام مسئول کارگری با بيان اينکه اگر افراد از نظر اقتصادی تامين باشند به ھيچ وجه سعی نمی
وظيفه دولت در اين بخش اين است که فرصت ھای : تمام وقت شبانه روز خود را به کار بگذرانند، تصريح کرد

 . جديد شغلی ايجاد کند و تالش کند تا زمينه ھای سرمايه گذاری در بخش ھای مختلف اقتصادی فراھم شود
دات بی رويه را بگيرد نمی توان به بھبود اشتغال تا زمانی که دولت نتواند جلوی وار: دھقان کيا خاطر نشان کرد

 . پايدار اميدوار بود، اما مشاغل کاذب، موقتی و خدماتی رشد خواھد کرد
عضو ھيئت مديره کانون شوراھای اسالمی کار استان تھران، بخش کشاورزی را دارای مزيت ھا و ظرفيت ھای 

 درصد نيروھا فقط 5 و در زمان تصويب قانون کار، 69در سال : فراوانی در اشتغال زايی دانست و بيان داشت
 درصد قراردادھا موقت شده اند و ديگر بنگاه ھا تمايلی به 80قراردادی بودند اما امروز می بينيم که بيشتر از 

 . استخدام افراد از خود نشان نمی دھند
  

  تجمع اعتراضی جمعی از کارگران ساختمانی در سنندج

جمعی از کارگران ساختمانی در سنندج در مقابل :  مرداد آمده است 15موکریان در تاریخ به گزارش آژانس خبری 
  .شعبه دوم اداره بيمه سازمان تأمين اجتماعی این شھر تجمع کردند

 نفر از کارگران ساختمانی شھر سنندج روز 200به گزارش آژانس خبری موکریان و به نقل از منابع آگاه، بيش از 
راض به اجرایی نشدن طرح بيمه کارگران ساختمانی و عدم صدور دفترچه بيمه، در مقابل شعبه سه شنبه در اعت

  .دوم اداره بيمه سازمان تأمين اجتماعی این شھر تجمع کردند
 صبح شروع و تا ظھر ادامه داشت با حضور چند تن از مسئولين سازمان تأمين اجتماعی 8این تجمع که از ساعت 
  .ض و وعده پيگيری مشکالت آنھا تا روز شنبه، پایان یافتدر جمع کارگران معتر

شایان ذکر است که سازمان تأمين اجتماعی مدتی است بصورت ماھيانه مبلغی را تحت عنوان حق بيمه از 
کارگران ساختمانی دریافت می کند ولی در ازای آن، تاکنون اقدام به صدور دفترچه بيمه برای این کارگران ننموده 

 .است

   ساعت72اشدن جسد يکی از چاه کن ھای مدفون پس از پيد

 ساعت 72نجاتگران آتش نشانی پس از مدت : مرداد آمده است 16در تاریخ  مھردولتی به گزارش خبرگزاری 
 . جستجو توانستند با ايجاد چاھی جديد جسد يکی از دو چاه کن مدفون شده را پيدا کنند

 ساعت تالش ھمه جانبه و بی وقفه موفق 72نشانی سرانجام پس از به گزارش خبرنگار مھر، نجاتگران آتش 
 متری چاھی در منطقه شيان گرفتار شده بودند 12شدند جسم بی جان يکی از کارگران چاھکن را که در عمق 

 . از زير خروارھا خاک خارج و ازدرون چاه بيرون آورند
نجاتگران با حفر و :  گفتگو با خبرنگار مھر گفتفتح اله تيموری معاون عمليات سازمان آتش نشانی تھران در

استفاده از يک حلقه چاه جديد و مقاوم سازی آن شب گذشته موفق شدند جسم بی جان يکی از چاھکنھا را از 
 . زير خاک درون چاه بيرون آورند که امدادگران اورژانس حاضر در محل مرگ او را تائيد و اعالم کردند

 متری با 12گاه سه شنبه ھنگام حفر يک حلقه چاه در پارکينگ ساختمان، در عمق اين دو کارگر چاھکن شام
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 . ريزش ديواره ھای چاه دچار حادثه و گرفتار شدند
وجود چھار حلقه چاه که به شکلی غير اصولی در کف ساختمان حفر شده و فوندانسيون نا : تيموری تصريح کرد

ھمچنين سست بودن خاک باعث شده که کل ساختمان در ايمن ساختمان که روی قنات قديمی قرار دارد 
 . شرايط نا ايمن قرار گيرد

به ساکنان ساختمان ھشدارھای الزم داده و از آنھا خواسته شده که برای حفظ جانشان ساختمان را : وی گفت
 . ترک کنند

  .  دارداين ساختمان در شيب خيابان پنجم شيان و در کنار تپه ھای منطقه جنگلی لويزان قرار
  

 بازداشت ھفت فعال فرھنگی در گيالن غرب کرمانشاه

 براساس اخبار رسيده از شھر -سرویس حقوق بشر :  مرداد آمده است 16 در آژانس خبری موکریانبه گزارش 
گيالن غرب واقع در استان کرمانشاه، طی روزھای اخير ھفت فعال فرھنگی اھل این شھر توسط نيروھای 

  .ندامنيتی بازداشت شد
) مناره(، مریم )دانشجو(، مازیار محمدی )معلم(براساس گزارش خبرنگار آژانس خبری موکریان، فرھاد وکيل نيا 

از جمله بازداشت ) پژوھشگر(و سجاد جھانفر ) دانشجو(، نعيم نجفی )شاعر(امينی، جمال و عزیز خانی 
  .شدگان ھستند

 فرھنگی و ھنری از طرف مقامات قضایی شھر گيالن تاکنون ھيچ علت یا عللی برای بازداشت این چھره ھای
  .غرب، اعالم نشده است

 
 آمار متفاوت دولت و کارشناسان اقتصادی درباره نرخ بيکاری در ایران

  درصد است٢٠نرخ بيکاری : شناسان اقتصادی کار
  

کز آمار ایران، نرخ بيکاری در حالی که طبق اعالم ریيس مر: مرداد آمده است 16به نوشته روزنامه اعتماد در تاریخ 
 درصد و ٢٠شناسان و فعاالن اقتصادی کشور این ميزان را در مرز   درصد رسيده، کار١١با روندی کاھشی به 

 .کنند بيشتر برآورد می
روزنامه اعتماد در گزارشی نوشته است که نرخ بيکاری رسمی ایران از بھار سال گذشته با رویکرد جدیدی به نام 

 . افکار عمومی مواجه شده استمخفی شدن از
شود، جزئيات آن   درصد اعالم می١١کاری نوشته است یعنی اگر نرخ بيکاری  این گزارش در توضيح این مخفی

 .توان به این آمار چندان استناد کرد شود و در نتيجه نمی منتشر نمی
 ١٠ور رفته و بر اساس اظھارات شناسان و فعاالن اقتصادی کش بنابراین این روزنامه به سراغ برآوردھای کار

ھای کشور و مسووالن سابق  انداز اقتصاد ایران شامل استادان دانشگاه شناس اقتصادی عضو ھيات چشم کار
 . درصد برآورد کرده است١٧کم  کشوری، ميزان نرخ بيکاری کشور را دست

رخ بيکاری موجود در کشور را ن«: گوید این در حالی است که داریوش قنبری، عضو فراکسيون کارگری مجلس می
 .«دانم  درصد می٣٠

 ھزار نفر برآورد ۵٠٠ درصدی نرخ بيکاری در کشور، تعداد بيکاران در ایران نيز چھار ميليون و ١٧بر اساس آمار 
 .شود می

کنند و سعی  ھای مختلف خودداری می نزاد و دولتش از ارائه آمارھای صحيح به مردم در حوزه محمود احمدی
 .ھا را با ارائه آمار جعلی پنھان کنند  سوءمدیریتدارند

  

  عاقبت توليد در ايران، تخريب قديمى ترين كارخانه چيت سازى

 سال پيش بود كه شھردار 5:  مرداد آمده است 16 در تاریخ به گزارش خبرنگار اقتصادى شبكه خبرى آتى نيوز 
: زرگترين كارنجات چيت سازى در كشور خبر داد و گفت  تھران از بازخريدى تمام كارگران يكى از ب16وقت منطقه 

 .  شود در جنوب تھران به مجتمع فرھنگی تجاری تبديل مي" چيت ری"کارخانه 
ھکتار وسعت دارد، قرار بود كه ھفت ھکتار آن توسط شھرداری به  ١١  بر اساس اين گزارش اين کارخانه که 

ز ازسوی بخش خصوصی به مجتمع تجاری تبديل شود و از اين مجتمع فرھنگی و تفريحی و چھار ھکتار ديگر ني
 .  سال گذشت تا از ماه گذشته تخريب اين كارخانه براى ساخت يك فروشگاه زنجيره اى آغاز گرديد5خبر 

حال جاى اين سوال از مسئوالن است كه چه عواملى سبب تعطيلى و بيكار شده ھزاران نفر از كارگران پر تالش 
 .  وم شده استاين منطقه محر

آيا اگر حمايت از توليد داخلى و كنترل واردات منسوجات از كشورھاى خارجى باالخص چين انجام مى شد ، باز 
 .  ھم شاھد چنين فاجعه اقتصادى خواھيم بود

در پايان اگرمجددا مديران اجرايى كشور نخواھند به بحث حمايت از توليد داخل و كنترل واردات محصوالت بى 
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 و ارزان چينى توجھى كنند ، زمان زيادى طول نمى كشد كه بايد دوباره از عكس ھاى تخريب كارخانجات كيفيت
  . ديگرى توسط خبرگزارى ھا و سايت ھاى خبرى منتشر گردد

  
 تجمع اعتراضی کارگران قند و تصفيه شکر اھواز مقابل استانداری 

  
، شانزدھم مردادماه، کارگران کارخانه قند و تصفيه شکر روز یکشنبه:به گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا آمده است 
به گزارش خبرگزاری حکومتی ایلنا، آقایار حسينی، دبير اجرایی  . اھواز در مقابل استانداری تجمع کردند

کارگران کارخانه قند و تصفيه شکر اھواز که از آذرماه سال : "تشکيالت دولتی خانه کارگر استان خوزستان گفت
  ."اند، دست به تجمعی اعتراضی زده اند کنون حقوق، عيدی و پاداش خود را دریافت نکردهگذشته تا
ھای  به دليل عدم پرداخت حق بيمه کارگران از سوی کارخانه، کارگران با مشکل تمدید نشدن دفترچه: "وی گفت

  ."بيمه خود نيز مواجه ھستند
  ." کارگر دارد٩٠ کارخانه قند و تصفيه شکراھواز حدود: "وی در پایان گفت

  

  کارخانه سيمان؛ قاتل جديد حيات وحش پارک ملی گلستان

عريض و چھاربانده کردن جاده در داخل پارک ملی : مرداد آمده است 16در تاریخ  مھردولتی به گزارش خبرگزاری 
سان معتقدند کارشنا.  کيلومتری پارک ھم به آن اضافه شد20گلستان کم بود که راه اندازی کارخانه سيمان در 

آاليندگی اين کارخانه موجب نابودی حيات وحش و پوشش گياھی مھمترين کانون تنوع زيستی ايران در دراز مدت 
  .می شود

درصد گونه ھای گياھی ايران 20ھزار ھکتار وسعت دارد و بيش از 90به گزارش خبرنگار مھر، پارک ملی گلستا ن 
د جای داده و اصلی ترين کانون تنوع زيستی ايران به شمار می رود درصد گونه ھای جانوری کشور را در خو40و 

  .که شمار تنوع گونه ای آن حتی در مقايسه با کشورھايی ھمچون انگلستان و اتريش نيز بيشتر است
 20عريض و چھاربانده کرده جاده در داخل پارک ملی گلستان کم بود که راه اندازی کارخانه سيمان ھم در 

رک به آن اضافه شد اگرچه بسياری از کارشناسان و اساتيد محيط زيست معتقدند که اين کارخانه در کيلومتری پا
: مھران جھانشاھی معاون محيط انسانی محيط زيست گلستان می گويد. آخرين محوطه حفاظتی پارک قرار دارد

 کيلومتر فاصله دارد و 20ه گلستان  کيلومتر و از مرز ذخيره گاه زيستکر35اين کارخانه از مرز پارک ملی گلستان " 
  " به دليل اين فاصله جای نگرانی برای زيستمندان پارک ملی گلستان وجود ندارد

اما با نيم نگاھی به تجربه کارخانه سيمان در ديگر نقاط کشور مانند درود، نکا، آبيک و سيمان تھران می توان 
ی بر جنگل و مرتع ديد و متوجه شد که چه اتفاقی قرار است در  کيلومتر٣٠ تا ٢٠تاثير اين کارخانجات را تا شعاع 
  .آينده نزديک در اين منطقه بيافتد

در حاليکه جھانشاھی جانمايی بدون ارزيابی زيست محيطی کارخانه سيمان در نزديکی پارک ملی گلستان که 
صنايعی که بايد ارزيابی زيست  سال پيش صورت گرفته را به دليل قرار نداشتن کارخانه سيمان در ليست 8حدود 

کارخانه :" محيطی ارائه دھند عنوان می کند اما مزدک دربيکی استاد دانشگاه چنين موضوعی را بعيد می داند
 سال پيش می بايست برای مکان يابی آن ارزيابی زيست 10سيمان يکی از آالينده ترين صنايع است و از 

  " .محيطی ارائه می شد
است که پشت کارخانه سيمان پيوند قرار دارد و گفته می شود منابع طبيعی استان تحت نيلکوه نام کوھی 

 ھکتار از دامنه اين کوه را عرصه جنگلی با پوشش ضعيف قلمداد کرده و اجازه بھره برداری 17فشار وزارت صنايع 
ته در ظاھر اداره منابع طبيعی از اين عرصه را برای توليد آھک به عنوان ماده اوليه به اين کارخانه داده است الب

 ھکتار از اين عرصه را صادر کرده است، ضعيف بودن پوشش جنگلی اين اراضی 4مجوز بھره برداری را فقط برای 
  !ًھم که به آن دليل مجوز بھره برداری صادر شده در عکسھا کامال واضح است

 تن آھک از ۵٠٠٠ برای اين کار بايد روزانه تا . تن در روز است٣٣٠٠ظرفيت توليد سيمان کارخانه در فاز نخست ، 
يعنی ھر ساله معادل يک ميليون تن .  تن سيمان توليد شود٣٣٠٠نيل کوه تراشيده و برداشته شود تا در نھايت 

  آيا به نظر شما نيل کوه تا چند سال ديگر باقی خواھد ماند؟. آھک از اين کوه برداشته می شود
 اين سرزمين برای احداث کارخانه سيمان جز در جوار پارک ملی گلستان وجود به راستی آيا جای ديگری در

نداشت؟ مگر سھم ھر ايرانی از جنگل چقدر است که ھمين اندک باقيمانده ھم می بايست قربانی جاده 
سازي، سد سازي، معدن، سيمان و پتروشيمی و گردشگری شود؟ چرا در اين سرزمين آمايش سرزمين معنی 

 کی بايد منافع ملی را قربانی منافع شخصی و سودجويانه خودمان کنيم؟ آيا برای استقرار کارخانه ندارد؟ تا
سيمان در گلستان جای ديگری جز کانون سيل گلستان و در ميانه جنگل و ديمزاھای گندم وجود نداشت؟ به 

  . سوزدھمين راحتی منافع ملی و سرمايه ھای طبيعی اين مملکت در آتش ندانم کاری ما می
در کشور ما آمايش سرزمين و تعيين کاربری : " مژگان جمشيدی کارشناس محيط زيست در اين رابطه می گويد

به ھمين دليل است که يک روز . زمين را بر اساس ميل شخصی افراد و منافع شرکت ھا و افراد تعيين می کنند
پتروشيمی واگذار می کنند و روز ديگر برای رضايت حريم تاالب ميانکاله و گميشان و صوفيکم رابرای پااليشگاه و 

کسانی که زمين ھايشان در جنگل ابر است و يا در آن سوی تاالب ميانکاله و در داخل اراضی ملی شده صاحب 
چند ھکتار زمين تصرفی ھستند، دستور ساخت جاده در داخل تاالب ميانکاله داده می شود و امروز نيز کارخانه 

رک ملی گلستان بدون توجه به جھت غرب به شرق وزش باد در اين استان و آاليندگی شديد سيمان در غرب پا
  ".کارخانه سيمان راه اندازی می شود
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در حاليکه علی نقی مقصود لو استاد دانشگاه راه اندازی کارخانه سيمان در آخرين محوطه حفاظتی پارک ملی 
می داند و آاليندگی ناشی از آن را موجب نابودی حيات وحش و گلستان را تجاوز آشکار ديگری به حريم اين پارک 

پوشش گياھی پارک ملی گستان در دراز مدت عنوان می کند اما جھانشاھی بر نظارت آن الين محيط زيست بر 
سيتم ھای پيشرفته فيلتراسيون اين کارخانه تآکيد می کند و ھمچنين حضور دائم ناظر زيست محيطی در 

 سالمت و حفاظت از زيستمندان پارک ملی گستان و انسان ھای ساکن در مناطق مسکونی کارخانه را ضامن
  .اطراف عنوان می کند

مزدک دربيکی استاد دانشگاه نيز با بيان اينکه در حال حاضر که ميلياردھا تومان سرمايه برای راه اندازی اين 
بھتر : " کردن وقت و انرژی است معتقد استکارخانه ھزينه شده صحبت از توقف عمليات اين کارخانه فقط تلف

است به جای آن محيط زيست تمام توان خود را بر نظارت و کنترل خروجی و آالينده ھای اين کارخانه بگذارد زيرا 
اين کارخانه گذشته از اينکه در مجاورت پارک ملی گلستان است در منطقه ای احداث شده که رطوبت بااليی 

  ".نھای اسيدی به علت ترکيب اکسيد ھای خروجی از کارخانه با آب باران وجود دارددارد و خطر بروز بارا
البته وقتی کارخانه سيمان پيوند گلستان در سايت خود خبر از راه اندازی فاز دوم اين کارخانه و افزايش ظرفيت 

ه ناپايدار در مرحله طرح می دھد تصور می کنم حق با اين استاد دانشگاه باشد زيرا تا زمانی که ھنوز يک توسع
و صحبت است محيط زيست توان جلوگيری از اجرای آن را ندارد چه رسد به زمانی که چنين توسعه ای با ميليارد 

  .ھا تومان سرمايه راه اندازی شده است
تمام نقاط حساس زيست محيطی در کشور قربانی مسائل سياسی می شوند و با :" مقصود لو معتقد است 

 پارک ملی گلستان که يکی ازمھمترين مناطق زيست محيطی کشور است و خاستگاه بسياری از گونه اين روند
  ".ھای گياھی و جانوری نادر است با بحرانھای جدی مواجه می شود

به راستی چرا کسی برای استقرار صنعت سيمان و پتروشيمی به لرستان و ايالم که از محروم ترين استان ھا 
اری در آنھا ھمواره در صدر استان ھاست نمی رود مگر مردم گرفتار سيستان که به دليل ھستند و نرخ بيک

خشکسالی و بی آبي، صيادی و کشاورزی را از دست داده اند نيازی به کار و معيشت و زندگی ندارند؟ چرا ھر 
   شود؟چه سازندگی و اصالحات و مھرورزی است فقط بايد در قلب تاالب ھا و جنگلھای شمال پياده

  ھای خود تجمع پرستاران در اعتراض به برآورده نشدن خواسته

تعداد زيادی از پرستاران مجتمع بيمارستانی :  آمده است 90 مرداد 16 در جــرسبه گزارش سایت اصالح طلب 
ر ھای خود در مقابل دفت امام خمينی صبح روز شنبه پانزدھم امرداد ماه، در اعتراض به برآورده نشدن خواسته

  .مديريت بيمارستان تجمع کردند، که پس از ساعاتي، بدون نتيجه ای مشخص پايان يافت
به گزارش مھر، محمد شريفی مقدم دبيرکل خانه پرستار با تاييد خبر تجمع پرستاران مجتمع بيمارستانی امام 

 صورت شفاھی مطرح ھا قبل مشکالتی دارند که بارھا به پرستاران اين بيمارستان از مدت: خمينی گفته است
 امضا پای آن بود به وزير بھداشت، رئيس دانشگاه علوم ۴٠٠ای که بيش از  البته يک ماه قبل نيز در نامه. اند کرده

  .پزشکی تھران و سازمان نظام پرستاري، خواستار رسيدگی به حل مشکالت خود شدند
اين : کالت پرستاران رخ نداده است، افزودوی با اشاره به اينکه تا امروز ھيچ اتفاق خاصی در زمينه حل مش

  .موضوع باعث شد تا تعداد زيادی از پرستاران در محوطه فضای باز بيمارستان تجمع کنند
دبيرکل خانه پرستار با بيان اينکه در ادامه پرستاران معترض به طرف سالن تصويربرداری بيمارستان ھدايت شدند، 

ستاران صحبت کرد و سپس نماينده پرستاران در حال بيان علت تجمع بود که ابتدا مدير بيمارستان برای پر: گفت
  .رئيس بيمارستان ميکروفون را از دست او گرفت و ھمين مسأله باعث شد جو سالن متشنج شود

من در ھمان : مقدم با اشاره به اينکه پرستاران از من خواستند به نمايندگی از آنھا صحبت کنم، ادامه داد شريفي
  . درصد مشکالت مربوط به وزارت ايشان است٩٠تدای صحبتم گفتم که خطاب من وزير بھداشت است چون اب

ھای  تبعيض در پرداخت حقوق کارکنان مابين وزارتخانه: وی سپس به داليل تجمع پرستاران اشاره کرد و افزود
  .بھداشت و علوم از جمله موضوعات اعتراضی پرستاران است

ھا و  ار ھمچنين به تبعيض در ساعت کار نيروھای ستادی وزارت بھداشت و دانشگاهدبيرکل خانه پرست
 و به دنبال ابالغ کاھش ساعت کار به دليل ٢٨/٩/٨٩اين دسته از نيروھا از : ھا اشاره کرد و گفت بيمارستان

 ۴٠تاران بين  ساعت رسيده است اما پرس٢۵کنند که در ماه رمضان به   ساعت کار مي٣٢آلودگی ھوا، در ھفته 
 ساعتی در ساعت کار نيروھای ستادی و بيمارستانی با پرستاران ديده ١٢کنند که اختالف   ساعت کار مي۴۴تا 
  .شود مي

: مقدم در ادامه با اشاره به کارانه پرداختی پرستاران که ھمواره کمتر از کارانه پزشکان است، افزود شريفي
 ۵٠٠ تا ١٠٠در حالی که کارانه پزشکان . اند  کارانه خود را دريافت نکرده ماه است که۶پرستاران بيمارستان امام 

  .برابر پرستاران است
طبق استاندارد به : وی با اعالم اينکه مجتمع بيمارستانی امام دارای نيروی مازاد ستادی و اداری است، ادامه داد

 حال حاضر به ازای ھر تخت در اين بايست يک نيروی اداری وجود داشته باشد اما در ازای يک پرستار مي
  . نفر آنھا اداری و ستادی ھستند۴ نيرو وجود دارد که ۵بيمارستان 

دکتر اعتماديان عنوان : دبيرکل خانه پرستار به سخنان رئيس بيمارستان امام در جمع پرستاران اشاره کرد و افزود
 ھزار ٣دانيم با  ھمچنين ما نمي. گذشته بوده است ميليارد تومان بدھی دارد که از ١٨داشتند که اين بيمارستان 

  .نيروی مازاد ستادی و اداری چه کار کنيم
  . بدون نتيجه خاصی به پايان رسيد١١اين تجمع ساعت : مقدم در پايان تاکيد کرد شريفي
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 تبریز تراکتورسازی آھنگری شرکت کارگران ی روزه ١٠ اعتصاب

 
ورسازی تبریز که از اوائل مرداد آغاز شده، تا روز پانزدھم مرداد ادامه داشته اعتصاب کارگران شرکت آھنگری تراکت

کارگران این شرکت که مطالبات خویش را در یازده بند تنظيم نموده و در اختيار مدیریت و مسئولين دولتی . است
ھای توخالی برای   دادن وعدهھای مدیریت و رغم تالش علی. اند اند، پيگيرانه مطالبات خود را دنبال نموده قرار داده

پرداخت . اند شکستن اعتصاب، اما کارگران فریب مدیریت شرکت را نخورده و وارد دھمين روز اعتصاب خود شده
وری سه ساله، مزایای حق سختی  بموقع حق بيمه کارگران، پرداخت کامل حقوق در پایان ھر ماه، پرداخت بھره

بندی مشاغل، ازجمله مطالبات کارگران آھنگری تراکتورسازی تبریز  بقهکار، رسمی کردن کارگران، اجرای طرح ط
  .باشد می

ای با شرکت ده نفراز منتخبان کارگران،  در چھارمين روز اعتصاب کارگران، مدیریت شرکت با برگزاری جلسه
انداری تبریز، مسووالن اداره کل استان تبریز، ریيس انجمن صنفی کارفرمایان استان، دبير کميسيون کارگری فرم

مسووالن سياسی و اطالعاتی استان، ریيس کانون شوراھای اسالمی کار استان و اعضای ھيات مدیره شرکت 
نقشه مدیریت و حاميان آن این بود که با دادن . برخی از مطالبات کارگران را عملی سازد وعده داد که  آھنگری، 
ھای آن  اما کارگران که به مدیریت و وعده. ِسر کار بازگردندھا، کارگران اعتصاب خود را بشکنند و به  این وعده

اما پس از انجام این مذاکرات، . اعتماد نداشتند، فریب این نقشه کارفرما را نخوردند و به اعتصاب خود ادامه دادند
ار شد و به ھا و مطالبات کارگران برآورده نشد، بلکه نيروھای سرکوب رژیم نيز وارد کارز نه فقط ھيچيک از وعده

ھا نيز نه تنھا موجب دلسردی و  اما این دستگيری. دستورمسئولين استان، تعدادی از کارگران بازداشت شدند
تر ساخت و خواست آزادی دستگيرشدگان نيز بر  ترس کارگران نشد بلکه آنان را در ادامه اعتصابشان مصمم

تان وقتی که دیدند با تھدید و فشار و دستگيری مدیران کارخانه و مسئولين اس. مطالبات کارگران افزوده شد
روز . توانند به اعتصاب کارگران پایان دھند، این بار خانه کارگر و نماینده تبریز در مجلس را جلو انداختند نمی
 مرداد در دھمين روز اعتصاب کارگران، رحمانی نماینده مجلس وارد کارخانه شد تا با جوسازی و ١٣شنبه  پنج

اھری از مطالبات کارگران، به خيال خود کارگران را بفریبد و مدیران کارخانه و مسئولين استان را به طرفداری ظ
برده طی سخنان خود ضمن تشر زدن به برخی مسئولين منطقه و محکوم کردن دستگيری  نام. مرادشان برساند

ان خاتمه دھند و به سر کار کارگران و دادن قول رسيدگی به مشکالت آنھا، از کارگران خواست به اعتصابش
کردند و کارگران دستگيرشده که  ھای پيشين مدیریت اشاره می اما کارگران نيز به عملی نشدن وعده. بازگردند

در اثر مبارزه، به قيد وثيقه آزاد شده بودند در این جلسه سخنانی ایراد کردند که بارھا سخنانشان مورد تایيد 
  .حاضرین قرار گرفت

ھای فریبکارانه مدیریت و جوسازی عوامل دولتی و پادرميانی نماینده مجلس پيرامون پایان  می تالشعليرغم تما
  .اعتصاب، اما کارگران شرکت آھنگری تراکتورسازی تبریز تا پایان روز پنجشنبه بر سر کار بازنگشتند

عتماد کنند و تنھا با اتحاد و تداوم ھای مدیریت و عوامل حکومتی ا اند که نباید به و عده کارگران به تجربه دریافته
 .توانند مطالبات خود را به مدیریت به قبوالنند مبارزه است که می

 
  تجمع اعتراضی پرستاران بيمارستان خمينی در تھران

  
پرستاران مجتمع بيمارستانی خمينی در تھران، در اعتراض به دستمزدھای پایين خود در برابر دفتر مدیریت 

، از جمله ”خانه پرستار“دبير کل تشکل دولتی ” شریفی مقدم“ی  به گفته. به تجمع زدندبيمارستان دست 
ھای وزارت  ھای پرستاران فوق رفع تبعيض در پرداخت حقوق و ساعات کار پرستاران با سایر بخش خواست

خود را دریافت  ماه است که کارانه ۶پرستاران بيمارستان خمينی ھم چنين . باشد بھداشت و نيز وزارت علوم می
  . برابر پرستاران است۵٠٠ تا ١٠٠اند و این در حالی است که کارانه پزشکان  نکرده

  .ھایی مشابه زده بودند ھفته گذشته نيز پرستاران بيمارستان شریعتی دست به تجمعی با خواست
ای پایين، ساعات کار دستمزدھ. اند ھای اخير، پرستاران اعتراضات متعددی را در محيط کار سازمان داده در سال

ی مورد نياز و عدم رعایت استانداردھای کار پرستاری  زیاد، فشار کار زیاد به دليل عدم استخدام پرستار به اندازه
  .باشند ھا و مشکالت پرستاران می ھا، از جمله خواست به دليل سودجویی دولت و دیگر صاحبان بيمارستان

عدم وجود یک تشکل واقعی و سراسری . اصی را به ھمراه نداشته استاما اعتراضات پرستاران تاکنون نتایج خ
شک وجود یک تشکل مستقل و سراسری  بی. از جمله مشکالتی است که بر سر اتحاد پرستاران وجود دارد

  .شان داشته باشد ھای تواند تاثير شگرفی در ارتقای مبارزات و تحقق خواست برای پرستاران می
  
  

   درصد اعالم کرد٢۶تورم را مرکز آمار کشور نرخ 
  

به گزارش خبرگزاری آفتاب، مرکز آمار کشور که از سوی دولت مسووليت اعالم نرخ تورم را برعھده گرفته است، 
  . درصد اعالم کرد٢۶در آخرین آمار خود نرخ تورم اردیبھشت ماه امسال نسبت به اردیبھشت سال گذشته را 

نيز به نقل از بانک مرکزی تورم خردادماه امسال در مقایسه با ” ھا یارانهکارگروه ھدفمندی “پيش از این سخنگوی 
  . درصد اعالم کرده بود٢۶ را ٨٩خردادماه سال 

  . درصد بوده است١١ درصدی در حالی است که سال گذشته این رقم براساس آمارھای دولتی ٢۶اعالم تورم 
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 مورد وضعيت اقتصادی، ھمواره تالش دارد تا با تغيير و ی آمارھای دولتی در الزم به بيان است که دولت در ارایه
 درصدی ٢۶ھای دولتی به تورم  این اولين بار است که ارگان. تعدیل آمارھا، وضعيت اقتصادی را خوب نشان دھد

  .کنند اعتراف می
  .اند اقتصاددانان مستقل اما ميزان تورم را بيشتر از این رقم اعالم کرده

 درصد و دستمزد ٩ تنھا ٩٠ درصدی در حالی است که دستمزد کارگران برای سال ۶٢اعتراف به نرخ تورم 
اند و این به   افزایش داشته٩٠ درصد برای سال ١٠بازنشستگان سازمان تامين اجتماعی و کارمندان دولت تنھا 

گران و تر شدن وضعيت معيشتی کار افتادگی وحشتناک دستمزدھا از نرخ تورم و در نتيجه وخيم معنای عقب
 .باشد  می٩٠زحمتکشان در سال 

 
 اند  تاکنون بالتکليف٨٨کارگران چينی البرز از سال 

 تاکنون ٨٨ٔھا حاکی از آن است که کارگران کارخانه چينی البرز قزوین از اسفند ماه سال  گزارش: آژانس ایران خبر
 کارگر در آن ۴٠٠ٔانه چينين البرز قزوین که کارخ. اند به دليل تعطيلی کارخانه از دریافت مطالبات خود محروم مانده

 با حکم ٨٨شد، در حالی در اسفند سال  مشغول به کار بودند و محصوالت آن به کشورھای خارجی نيز صادر می
 . انحالل شرکت بصورت تعطيل درآمد که تا کنون مطالبات ھيچ یک از کارگران آن پرداخت نشده است

 کارگر مشغول به کار در آن محل ۴٠٠ اکنون بصورت کامل پلمپ شده است و از به گزارش ایران کارگر، این شرکت
 . اند تنھا چند نگھبان باقی مانده

 نفر از کارگران با مراجعه به این شرکت به علت وضعيت سخت ١۵ الی ١٠شود که روزانه  ھم چنين گفته می
  .شوند معيشتی، پيگير مشکالت و تعيين تکليف وضعيت خود می

  آغاز تخليه کارکنان از منطقه خطر/ جديد در صنايع پتروشيمی عسلويهحادثه 

گی يکی از مخازن آمونياک مجتمع  به دليل پار : مرداد آمده است 17در تاریخ  به گزارش خبرگزاری دولتی مھر
 . پتروشيمی پرديس تخليه کارکنان برخی از واحدھای پتروشيمی منطقه عسلويه آغاز شده است

 مرداد ماه به علت پاره گی يکی از مخازن ذخيره 17 دقيقه بامداد امروز 5:30رنگار مھر، ساعت به گزارش خب
سازی آمونياک فاز اول مجتمع پتروشيمی پرديس حالت آماده باش کامل در منطقه ويژه اقتصادی انرژی پارس 

 . اعالم شده است) عسلويه(
تمالی تخليه کارکنان مجتمع پتروشيمی زاگرس، پرديس بر اين اساس، به منظور جلوگيری از ھر گونه حوادث اح

يک و دو در اين منطقه صنعتی آغاز شده، ضن اينکه و با حضور تيم ھای امداد، آتش نشاني، فنی و پشتيبانی 
 . تخليه مخازن آمونياک شروع شده است

ن دمای آمونياک تزريق شده پيگيری خبرنگار مھر نشان می دھد که افزايش فشار مخازن آمونياک به دليل باال بود
 .  سانتی متری مخازن اين مجتمع پتروشيمی شده است3به مخازن منجر به پاره گی حدود 

قدرت هللا نصيری در گفتگو با مھر با بيان اينکه تاکنون اين حادثه ھيچ گونه تلفات جانی به ھمراه نداشته است، 
دادی تخليه مخازن آمونياک برای ھدايت به خط توليد اوره در حال حاضر با حضور تيمھای فني، عملياتی و ام: گفت

 . آغاز شده است
مدير کل بھداشت، ايمنی و محيط زيست شرکت ملی صنايع پتروشيمی با اعالم اينکه ھم اکنون با اعالم حالت 

 تخليه با تشکيل کميته بحران در سطح منطقه و با: آماده باش تمامی شرايط تحت کنترل قرار دارد، تاکيد کرد
 . مخازن آمونياک اين حادثه به طور کنترل شده مديريت خواھد شد

اين مقام مسئول با تاکيد بر اينکه به منظور پيشگيری از ھر گونه حادثه جانی تخليه نيروی انسانی برخی از 
ل پيش بينی می شود تا چند ساعت آينده اين مشک: مجتمع ھای پتروشيمی ھمجوار آغاز شده است، بيان کرد

 . به طور کامل مرتفع شود
 نفر از 6مرداد ماه سال گذشته ھم به دليل آتش سوزی و انفجار در مجتمع پتروشيمی پرديس حداقل  13

  . کارکنان شاغل در اين واحد کشته و يا دچار سوختگی شديد شدند
  

 كارگران قند وتصفيه شكراھواز مقابل استانداری تجمع كردند

دیروزكارگران كارخانه قند وتصفيه شكر اھواز در مقابل استانداری : ستان خوزستان گفتدبيرا جرایی خانه كارگر ا
این كارگران از آذرماه سال گذشته تاكنون حقوق ، عيدی و : آقایار حسينی درگفت وگو با ایلنا افزود. تجمع كردند

 . اند پاداش خودرا دریافت نكرده
 از سوی كارخانه، كارگران با مشكل تمدید نشدن دفترچه ھای به دليل عدم پرداخت حق بيمه كارگران: وی گفت

كارخانه قند و تصفيه : دبير اجرایی خانه كارگر استان خوزستان اظھارداشت. بيمه خود نيز مواجه ھستند
 . كارگر دارد٩٠شكراھواز حدود 

 تجمع پرستاران در اعتراض به تبعيض در پرداخت کارانه
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شریفی مقدم دبيرکل خانه پرستار با تایيد خبر تجمع پرستاران مجتمع به گزارش خبرگزاری مھر، محمد 
پرستاران این بيمارستان از مدتھا قبل مشکالتی دارند که : ، به خبرنگار مھر گفت)ره(بيمارستانی امام خمينی

بود به وزیر  امضا پای آن ۴٠٠البته یک ماه قبل نيز در نامه ای که بيش از . بارھا به صورت شفاھی مطرح کرده اند
بھداشت، رئيس دانشگاه علوم پزشکی تھران و سازمان نظام پرستاری، خواستار رسيدگی به حل مشکالت خود 

 . شدند
این : وی با اشاره به اینکه تا امروز ھيچ اتفاق خاصی در زمينه حل مشکالت پرستاران رخ نداده است، افزود

 . وطه فضای باز بيمارستان تجمع کنندموضوع باعث شد تا تعداد زیادی از پرستاران در مح
دبيرکل خانه پرستار با بيان اینکه در ادامه پرستاران معترض به طرف سالن تصویربرداری بيمارستان ھدایت شدند، 

ابتدا مدیر بيمارستان برای پرستاران صحبت کرد و سپس نماینده پرستاران در حال بيان علت تجمع بود که : گفت
 . روفون را از دست او گرفت و ھمين مسئله باعث شد جو سالن متشنج شودرئيس بيمارستان ميک

من در : شریفی مقدم با اشاره به اینکه پرستاران از من خواستند به نمایندگی از آنھا صحبت کنم، ادامه داد
 درصد مشکالت مربوط به وزارت ایشان ٩٠ھمان ابتدای صحبتم گفتم که خطاب من وزیر بھداشت است چون 

 . تاس
تبعيض در پرداخت حقوق کارکنان مابين وزارتخانه ھای : وی سپس به دالیل تجمع پرستاران اشاره کرد و افزود

 . بھداشت و علوم از جمله موضوعات اعتراضی پرستاران است
دبيرکل خانه پرستار ھمچنين به تبعيض در ساعت کار نيروھای ستادی وزارت بھداشت و دانشگاھھا و 

 و به دنبال ابالغ کاھش ساعت کار به دليل ٢٨/٩/٨٩این دسته از نيروھا از : شاره کرد و گفتبيمارستانھا ا
 ۴٠ ساعت رسيده است اما پرستاران بين ٢۵ ساعت کار می کنند که در ماه رمضان به ٣٢آلودگی ھوا، در ھفته 

رستانی با پرستاران دیده  ساعتی در ساعت کار نيروھای ستادی و بيما١٢ ساعت کار می کنند که اختالف ۴۴تا 
شریفی مقدم در ادامه با اشاره به کارانه پرداختی پرستاران که ھمواره کمتر از کارانه پزشکان است، . می شود

در حالی که کارانه پزشکان .  ماه است که کارانه خود را دریافت نکرده اند۶) ره(پرستاران بيمارستان امام : افزود
 .  است برابر پرستاران۵٠٠ تا ١٠٠

طبق : دارای نيروی مازاد ستادی و اداری است، ادامه داد) ره(وی با اعالم اینکه مجتمع بيمارستانی امام خمينی
استاندارد به ازای یک پرستار می بایست یک نيروی اداری وجود داشته باشد اما در حال حاضر به ازای ھر تخت 

 . اداری و ستادی ھستند نفر آنھا ۴ نيرو وجود دارد که ۵در این بيمارستان 
دکتر : در جمع پرستاران اشاره کرد و افزود) ره(دبيرکل خانه پرستار به سخنان رئيس بيمارستان امام خمينی

ھمچنين ما .  ميليارد تومان بدھی دارد که از گذشته بوده است١٨اعتمادیان عنوان داشتند که این بيمارستان 
 .  و اداری چکار کنيم ھزار نيروی مازاد ستادی٣نمی دانيم با 

  . بدون نتيجه خاصی به پایان رسيد١١این تجمع ساعت : شریفی مقدم در پایان تاکيد کرد

 
 ی اخذ ماليات بر ارزش افزوده در اعتراض به شيوه

 فروشان در بازار تھران وارد دومين ھفته شد اعتصاب پارچه

فروشان در بازار  اعتصاب صنف قماش و پارچه :  مرداد آمده است17به نوشته سایت اصالح طلب کلمه در تاریخ 
به .اند ھا در این باره آشکارا سکوت کرده تھران امروز در حالی وارد دومين ھفته شد که مطبوعات و خبرگزاری

 دھم –گزارش خبرنگار کلمه، کسبه و بازاریان صنف قماش و پارچه در بازار تھران که از دوشنبه ھفته گذشته 
ھای  ی اجرای ماليات بر ارزش افزوده دست به اعتصاب زده بودند، ھمچنان مغازه عتراض به شيوه در ا–مردادماه 

  .اند خود را بسته نگه داشته

کار، روپوش مدارس و  ای، لباس ھای پرده ھای مختلف صنف پارچه از جمله توليدکنندگان و فروشندگان پارچه بخش
ھای خارجی که در پاساژھا و سراھای  دری، آستری و پارچهای، جين، فاستونی، چا ھای ملحفه مانتو، پارچه

  .اند مختلفی در بازار فعاليت دارند، در این اعتصاب مشارکت کرده

تر از قبل  فروشی، اعتصاب گسترده ھای طاقه دھد که با بسته شدن مغازه خبرنگار کلمه ھمچنين گزارش می
ھای  ی اعتصاب به شھرستان  چند روز آینده، دامنهشود که در صورت حل نشدن موضوع در بينی می شده و پيش

این اعتصاب در واکنش به ابالغ دستور اداره ماليات برای ثبت نام کسبه فعال در این .بزرگ کشور نيز گسترش یابد
  . درصد ماليات بر ارزش افزوده صورت گرفته است۴صنف جھت پرداخت 

مع بازاریان معترض حاضر شد تا آنھا را به شکستن اعتصاب بر اساس این گزارش، امروز وقتی رئيس اتحادیه در ج
ای  رو شد و در نتيجه مسئوالن اتحادیه بدون ھيچ نتيجه خود راضی کند، با فریادھای اعتراضی و ھو کردن آنھا روبه

ھا نداشت؛ جز یک  ی گذشته انعکاسی در رسانه اعتصاب صنف پارچه و قماش اما در ھفته.بازار را ترک کردند
: نوشت» ھا را پایين کشيدند پارچه فروشان کرکره«ارش کوتاه از روزنامه آسيا که روز شنبه در مطلب با عنوان گز
ھنوز خاطره تعطيلی راسته طالفروشان در اعتراض به دریافت ماليات بر ارزش افزوده از ذھن بازار تھران پاک «

راسته خود را به تعطيلی کشاندند و قفل ھای نشده است که پارچه فروشان با اقتدا به ھمان روش ھمسایگان 
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فوالدین بر کرکره ھای خود زدند تا شاید با توسل به شيوه ھای اعتراضی، سازمان امور مالياتی را قانع کنند تا از 
 درصد ماليات بر ارزش افزوده پارچه فروشان صرف نظر کند، غافل از اینکه سازمان امور مالياتی با ۴دریافت 

ری ھمانگونه که طالفروشان را مجبور به عق بنشينی از موضع خود کرد، پارچه فروشان را نيز وادار مدیریت عسک
  ».به تسليم می کند

نشينی شوند، حال آنکه فعاالن  فروشان نيز ھمانند طالفروشان وادار به عقب بينی کرد که پارچه روزنامه آسيا پيش
گویند ماليات بر ارزش افزوده   خود با شکل اخذ این ماليات، میصنف پارچه در بازار تھران در توجيه علت مخالفت

فروشان بازار تھران در  فروشند و بنکداران و پارچه باید از اصنافی گرفته شود که به صورت نقدی جنس می
  .کنند، باید از این ماليات معاف گردند ی چک با مشتریان خود کار می دار و به وسيله شرایطی که به صورت مدت

ی مشتریان انجام   ماھه٩ تا ۴دار  ھای مدت فروشان معامالت غالبا با چک بر اساس این گزارش، در بازار پارچه
شود و در نھایت ھم، با توجه به مشکالت اقتصادی موجود، به طور قطعی و صددرصدی مشخص نيست که  می

گویند در شرایطی که  این صنف میاعضای .شوند ھای دریافتی در تاریخ سررسيد پاس می چه مقدار از این چک
خواھد از درآمدی که مشخص نيست  ھا وجود ندارد، چگونه اداره ماليات می ھيچ تضمينی برای پاس شدن چک

این در حالی است که اداره ماليات در اقدامی .بعد از به طور متوسط شش ماه وصول شود یا نه، ماليات اخذ کند
گيرد و گرفتن ماليات بر ارزش افزوده به صورت  فروش را نيز از بازاریان میجداگانه، ماليات بر درآمد حاصل از 

  .ھای تمام شده خواھد شد جداگانه، فقط باعث تورم مضاعف و افزایش قيمت

تاکنون ھيچ نامه و : روزنامه آسيا به نقل از ارسالن فتحی پور، رئيس کميسيون اقتصادی مجلس ھم نوشت
 به کميسيون اقتصادی مجلس نرسيده است و اگر اعتراضی دارند ، دالیل اعتراضی از سوی پارچه فروشان

ی ھمين روزنامه،  این در حالی است که به نوشته.تعطيلی بازار را عنوان کنند، تا راه حلی برای آن پيدا شود
رئيس کميسيون : گوید محمدرضا جعفریان، مشاور مالياتی جامعه انجمن ھای اسالمی اصناف و بازار می

تصادی مجلس برای شنيدن و حل کردن مشکل اصناف پارچه اعالم آمادگی کرده، اما واقعيت این است که نامه اق
ای از سوی اتحادیه بنکداران برای مجلس در بيان مشکالت این صنف ارائه شده و ھنوز ھيچ جوابی دریافت نشده 

  .است

  کارتن خواب و کودک خيابانی ۶۶دستگيری 
 

رژیم جمھوری اسالمی، که جز فقر و فالکت برای اکثریت جامعه :آمده است مھر، دولتی خبرگزاری  به گزارش
دستاوردی نداشته است، به جای حل ریشه ای مشکالت اجتماعی نظير کارت خوابی و کودکانی که به دليل 

شکالت فقز به کار در خيابان می پردازند، به حذف صورت مساله اقدام می کند و گمان می کند اینگونه، م
سرھنگ : خبرگزاری حکومتی مھر در خبری در این مورد می نویسد. اجتماعی را از دید جامعه پنھان می کند

 .متکدی، کارتن خواب و کودک خيابانی طی روز گذشته در پایتخت خبر داد 66 سجادی از دستگيری
 22وابھا و کودکان خيابانی خ در اجرای طرح جمع آوری متکدیان و کارتن: سرھنگ غالمرضا سجادی اظھار داشت
 .اکيپ گشتی این یگان حضور داشتند

 .  کودک خيابانی جمع آوری و ساماندھی شدند6 کارتن خواب و 25 نفرمتکدی ، 76این راستا  در: وی ادامه داد
" نخاورا"، و گرمخانه "یاسر"،"لویزان" ،"اسالمشھر"این افراد به مراکز بھزیستی : این مقام مسوول بيان داشت 

 .تحویل داده شدند
جمع آوری متکدیان و کودکان خيابانی باعث رضایت مندی شھروندان : بيان داشت سرھنگ سجادی در خاتمه

  . نشين شده است پایتخت
  

  آخرين خبرھا از حادثه عسلويه

 فاز اول به علت پاره گی يکی از مخازن ذخيره سازی آمونياک: مرداد آمده است 17 در تاریخ خبر آناليندر سایت 
  اعالم شده بود) عسلويه(مجتمع پتروشيمی پرديس حالت آماده باش کامل در منطقه ويژه اقتصادی انرژی پارس 

حادثه ای ديگر در عسلويه و آماده باش کارکنان برخی از واحدھای پتروشيمی اين منطقه نگرانی را از اين بابت 
کارکنان نفتی را بگيرد و به آمار تلفات جانی در ماه ھای اخير ايجاد کرد تا باز ھم حادثه ای ديگر جان چند تن از 

اما خبر می رسد اين مشکل به طور کامل برطرف شده و البته اين حادثه ھيچ گونه تلفات جانی ھم به .بيفزايد
 . ھمراه نداشته است

ره سازی آمونياک  دقيقه بامداد به علت پاره گی يکی از مخازن ذخي5:30براساس خبرھای رسيده امروز ساعت 
اعالم ) عسلويه(فاز اول مجتمع پتروشيمی پرديس حالت آماده باش کامل در منطقه ويژه اقتصادی انرژی پارس 

 . شده بود
براساس اظھارات دبير بحران منطقه ويژه پتروشيمی درحال حاضر آمونياک واحد آسيب ديده پتروشيمی پرديس 

 . طقه وجود نداردتخليه شده و ھيچ تھديدی برای کارکنان من
به گفته ابوالحسن سيف ،تنھا يک اينچ از اين مخزن پاره شده و کارکنان اين واحد مانند گذشته به کار خود 
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 . مشغول ھستند و ھيچ تھديدی نه تنھا کارکنان اين واحد بلکه منطقه ويژه عسلويه را تھديد نمی کند
و تاکيد می کنم ھرگز اتفاقی کارکنان را تھديد نمی در حال حاضر ھمه چيز تحت کنترل است : سيف تصريح کرد

  . کند
  

گر ر کا26گزارشی تکان دھنده از استفاده از ماده سرطان زای آزبست و ابتالی 
  کرمانت به بيماری ريویکارخانه 

 آزبست سالھاست از سوی جوامع بھداشت  : مرداد آمده است 17در تاریخ  به گزارش خبرگزاری دولتی مھر
 سال در صنايع 50ه عنوان يکی از مھمترين عوامل بروز سرطان معرفی و استفاده از اين مواد بيش از جھانی ب

 . ممنوع شده است اما کارخانه کرمانيت در شھر کرمان ھمچنان بر استفاده از اين مواد پا فشاری می کند
الھاست استفاده از اين ماده در جھان مترادف با سرطان ريه است و س" آزبست"به گزارش خبرنگار مھر، واژه 

 کشور جھان سالھاست استفاده از اين ماده 50شيميايی در صنعت منسوخ شده است بطوريکه بيش از 
شيميايی سرطان زا را متوقف کرده اند اما اين مسئله در کشور ما گويی جدی گرفته نشده است و ھمچنان 

ستفاده می کنند که يکی از اين کارخانه ھای کارخانه برخی کارخانه ھا از مواد اوليه آزبست در توليد خود ا
 .  ھزار نفری کرمان است800کرمانيت در حومه شھر 

پس از انتشار گزارشھای تکان دھنده در خصوص شدت سرطان زايی اين ماده شيميايی و عوارض جبران ناپذير 
کشور را ملزم به حذف اين ماده  صنايع 79آن شورای عالی محيط زيست کشور در مصوبه ای الزم اجرا در سال 

 سال متاسفانه اين مصوبه دست نخورده باقيمانده است و کارخانه ھا 11سرطان زا از خط توليد کرد اما پس از 
 . بی توجه به ساخت وسايل مختلف و عرضه آنھا به بازار مصرف می پردازند

ھا، مواد پالستيکي، آسفالت، گريس، توليد استفاده از اين ماده به عنوان عايق حراراتی در لوله ھای آب، رنگ
که ھمه اينھا در زندگی عادی مردم نقش تاثير گذار دارند سوال برانگيز ... ايرانيت، لنتھای ترمز اتومبيل ھا و 

است ضمن اينکه گفته می شود واردات آزبست منع قانونی ندارد و به ھمين دليل استفاده از اين ماده ھمچنان 
 . رواج دارد

 ماده دارای الياف بسيار ريز کوتاه و بلند است که به سادگی در ھوا پراکنده می شوند و از راه تنفس وارد ريه اين
 . انسان شده و در بلند مدت به بيماريھای تنفسی و ريوی منجر می شوند

  کارگران کرمانيت در معرض بيماری ريوی/ آزبست مھمترين عامل بروز سرطان ريه است
 مرور زمان در ريه جمع می شود و در نھايت منجر به سفت شدن ديواره ريه و بيماری تنفسی و اين الياف به

 . درنھايت سرطان ريه می شود
با وجود ھشدارھای زيست محيطی و بھداشتی فراوانی که در زمان فعاليت کارخانه کرمانيت کرمان داده شده 

 . رت نگرفته استاست اما متاسفانه ھيچ تغييری در خط توليد کارخانه صو
اين درحالی است که در زمان مديريت استاندار سابق تالشھای بسياری در راستای تغيير خط توليد اين کارخانه 

صورت گرفت و حتی ضرب العجل ھايی برای حذف اين ماده از کارخانه تعيين شد اما درنھايت به دليل حفظ 
 نتيجه نرسيد و امروز توسط مدير گروه بھداشت محيط اشتغال در کارخانه ھيچ يک از اين وعده و وعيدھا به

 نفر از کارگران 26دانشگاه علوم پزشکی کرمان اعالم می شود که به دليل خطرات ناشی از کار در اين کارخانه 
به بيماری ريوی ناشی از گرد و غبار گرفتار شده اند که چھار نفر از مبتاليان طی يک سال گذشته دچار بيماری 

 . شده اند
 نفر از کارگران به بيماری ريوی ناشی از گرد و غبار گرفتار شده 26به دليل خطرات ناشی از کار در اين کارخانه 

  اند که چھار نفر از مبتاليان طی يک سال گذشته دچار بيماری شده اند
تماعی اقدامی در در اين ميان نکته اساسی اين است که چرا تاکنون بازرسان بھداشت محيط اداره کار و امور اج

 . اين راستا انجام نداده اند و اطالع رسانی از سوی اين بازرسان صورت نگرفته است
در اين ميان گفته می شود گرد و غبار ناشی از اين کارخانه بخشھای از شھر کرمان را نيز آلوده می کند و به 

بسه خود در ھوای آزاد و انجام فعاليتھای ھمين دليل توصيه می شود ساکنان اطراف اين کارخانه از قرار دادن ال
 . بندی سنگين خودداری کنند

  مسئوالن بھداشتی و محيط زيست ميزان آاليندگی کارخانه را اعالم کنند
شايعات تاکيد نشده ای نيز در خصوص آلودگی اين کارخانه تا برخی مکانھای شھر منتشر شد که ھيچ عکس 

 . ص صورت نگرفتالعمل و تائيد و تکذيبی در اين خصو
محسن پرنده، مديرگروه بھداشت و محيط دانشگاه علوم پزشکی کرمان در آخرين کارگروه سالمت استان کرمان 

 . با ھشدار نسبت به ادامه کار اين کارخانه خواستار توقف استفاده از آزبست در اين مرکز صنعتی شد
المت جامعه را به خطر انداخته است و تنھا در محيط خطرات ناشی از ادامه فعاليت اين کارخانه س: وی ادامه داد

 .  کارگر به بيماريھای مزمن ريوی مبتالء شده اند26اين کارخانه تاکنون 
اين مسئله به دليل گرد و غبار در کارخانه ناشی از الياف آزبست است که چھار : اين مسئول بھداشتی ادامه داد

 . مورد اين مسئله به سال اخير روی داده است
با توجه به آاليندگی کارخانه کرمانيت و استفاده از آزبست در اين واحد صنعتی در صورت تغيير نکردن کاربری و 

  خط توليد اين مرکز صنعتی شھريور ماه تعطيل می شود
  مديرگروه بھداشت و محيط دانشگاه علوم پزشکی کرمان

طبق آخرين حکم صادر شده است فعاليت اين : کند گفتوی با اشاره به اينکه خط توليد اين کارخانه بايد تغيير 
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 . کارخانه بايد متوقف شود
وی حساسيتھای مبنی بر اشتغال در اين کارخانه را دليل ھمکاريھای صورت گرفته و مھلت به صاحبان کارخانه 

 . ستبا اين وجود ھنوز اقدامی برای تغيير کاربری و يا تغيير سيستم صورت نگرفته ا: دانست و افزود
: وی به مسئوالن اين کارخانه در خصوص رعايت نکات بھداشتی و ايمنی کار در محيط کارخانه ھشدار داد و گفت

 . در صورت رعايت نشدن اين نکات کارخانه کرمانيت طبق آخرين حکم صادر شده تعطيل خواھد شد
 .  عنوان کردوی آخرين مھلت به کارخانه برای رفع مشکالت را پايان شھريور ماه سال جاری

اين درحالی است که مديرکل امور اجتماعی استانداری کرمان پيش از اين به خبرنگار مھر گفته بود که استانداری 
 . به صورت جدی پيگير تغيير خط توليد کارخانه آزبست کرمان است

  مشکل کارخانه کرمانيت با جديدت پيگيری می شود
با توجه به اھميت : در سطح کشور را شش مورد عنوان کرد و گفتحسين شمس الدينی تعداد اين کارخانه ھا 

 . سالمت جامعه رفع مشکل اين کارخانه ھا و کارخانه کرمانيت ضروری است
با وجود حسايستھای مورد کارخانه کرمانيت از آخرين تکنولوژی روز آن زمان برخوردار است و به : وی ادامه داد

 . گر آلودگی کمتری داردھمين دليل نسبت به پنج کارخانه دي
 .  نفر در اين کارخانه، ھر گونه تغيير را با در نظر گرفتن اشتغال اين افراد دانست220وی با اشاره به اشتغال 

  اخطارھای الزم به کارخانه کرمانيت داده شده است
يندگی اين کارخانه با توجه به آال: مديرکل محيط زيست استان کرمان در خصوص فعاليت اين کارخانه به مھر گفت

 . بايد سيستم کارخانه کرمانيت کرمان تغيير کند و در اين خصوص پيگيريھای الزم صورت گرفته است
سعی داريم در مرحله : عباسعلی دامنگير با اشاره به اقدامات صورت گرفته و مذاکره با مسئوالن کارخانه گفت

گيريم که در اين خصوص در برخی موارد نيز موفق بوده ايم اول در مواجه با صنايع آالينده سياست اصالح را پيش ب
و در خصوص اين مرکز صنعتی نيز مھلت الزم برای اصالح داده شده است و اميدواريم طی مدت مشخص مشکل 

 . برطرف شود
ا طبق روال قانونی اخطارھای الزم به کارخانه کرمانيت داده شده است و مراحل قانونی ر: اين مسئول ادامه داد

 . طی کرده است
اين کارخانه در فاصله نزديکی از شھر کرمان واقع شده است و : دامنگير در خصوص کارخانه کرمانيت کرمان افزود

 . به دليل استفاده از مواد آزبست می تواند برای سالمتی مردم و محيط زيست اطراف خطرآفرين باشد
به وضعيت کنونی پس از اتمام مھلت قانونی برخورد در صورت عدم رسيدگی مسئوالن کارخانه : وی تاکيد کرد

 . طبق قانون انجام می شود
فعاليت اين کارخانه در کرمان درحالی ھمچنان ادامه دارد که برخی منابع از آلودگی آزبست تا ميدان آزادی شھر 

 . کرمان خبر می دھند
ن کارخانه سعی در رفع مشکالت ناشی استانداران سابق کرمان ھر کدام به نوعی با پيگيری مسئله آلودگی اي

 . از آزبست در کرمان داشتند که متاسفانه اين اقدامات به نتيجه مطلوب نرسيده است
اميد می رود وی در اين خصوص با حساسيت " اسماعيل نجار"با توجه حساسيت باالی استاندار فعلی کرمان 

  . دويژه عمل کند و زمينه رفع نگرانی مردم کرمان را مھيا کن
  

بيانيه اعالم موجودیت ھييت موسس برای تشکيل سندیکای کارگران زن شرکت 
 کيف و کفش زنانه ی مھرانه شوشتر

 
 کارگران وفعاالن جنبش کارگری ایران درود بر شما

زن شرکت توليدی کيف وکفش  این بيانه ی اعالم موجودیت ھييت موسس برای تشکيل سندیکای کارگران 
کارگران این شرکت توليدی ازتبعيضی که بواسطه ی زن بودنمان بر ما روا داشته اند ما.مھرانه شوشتر است

ھمواره در رنج بوده ایم و بر عليه آن مبارزه کرده ایم اما این مبارزه به دليل متشکل نبودن و نداشتن ارتباطات الزم 
 . يده استبا فعالين کارگری و اورگانھا و سازمان ھای بين المللی کارگری به جایی نرس

ما در حالت مساوی به لحاظ کاری و شغلی نسبت به مردان حقوق بسيار کمتری ميگيریم و تازه از اھرم حجاب 
نيز در محيط کار به عنوان حربه ای برای سرکوب ما کارگران زن استفاده می شود با خود متعھد شده ایم که 

البات طبقاتی مشترک تالش کنيم ما در این راه برای تساوی حقوق و برداشتن تبعيض و رسيدن به اھداف و مط
اميدواریم روزی برسد که . به یاری ھمه ی کارگر و فعالين کارگری و نھاد ھای بين اللمللی کارگری نياز مندیم

مسئولين محترم کشورمان رعایت حق و حقوق ھمه ی کارگران به خصوص کارگران زن را بر طبق موازین پذیرفته 
 . المللی سر لوحه ی کار خود قرار دھندشده ی کارگری بين

 با تشکر
 شوشتر اعضای ھييت موسس برای تشکيل سندیکای کارگران زن شرکت کيف و کفش زنانه ی مھرانه 

 پروانه کاظمی, مينا نوروزی, ليال ميرزایی, زھرا نظری ,سارا محمدی 

  1390مرداد  18
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 كارگران شركت متك در حال اخراج شدن ھستند

 ٧٠این شركت حدود: وگو با خبرنگار ایلنا عنوان کرده اند درگفت) واقع در اصفھان(رگران شركت متك جمعی ازكا
را  كارگران رسمی  نفراز این١٠بودند، اما متاسفانه مدیریت شركت تاكنون   كارگر آن رسمی۵١كه  پرسنل داشت

 كارگر اخراج شده اند و ٠۴ تاكنون حدوداز كارگران قراردادی ھم: این كارگران اظھارداشتند. ھم اخراج كرده است
 .  كارگردر این واحد اشتغال دارند٢٠درحال حاضر حدود 

ای  ھا نامه درخصوص اخراج: كند، اظھارداشتند آنان با بيان اینكه شركت متك در زمينه تاسيسات فكری فعاليت می
اصفھان ارجاع شده كه تاكنون ایم كه این نامه برای رسيدگی به استانداری  را به ریاست جمھوری نوشته

 . ای برای كارگران نداشته و استانداری نظاره گر اخراج كارگران بوده است نتيجه
با توجه به این كه این شركت دارای سھامداردولتی و خصوصی است ھر موقع كه به : كارگران متك تصریح كردند

م كه به سودآنھا نباشد این شركت خصوصی كنند و ھر ھنگا سود مدیریت باشد این واحد را دولتی معرفی می
 شود معرفی می

  کارگران کارخانه ساسان دست به اعتصاب زدن

 مرداد ماه کارگران کارخانه در اعتراض به ١٨طبق اخبار و گزارشات رسيده به اتحادیه آزاد کارگران، روز سه شنبه 
ھفته گذشته با اجتماع در محوطه کارخانه این کارگران . ممانعت از تشکيل شورای کارخانه دست از کار کشيدند

و با دعوت از نماینده اداره کار، در صدد تشکيل شورای کارخانه بودند که در ھمين حين نماینده اعزامی از طرف 
اداره کار طی تماسی تلفنی از جانب مدیر کل اداره کار استان تھران فراخوانده شده و وی اعالم می نماید که 

ینده به جمع کارگران بازخواھد گشت تا آنان بتوانند طی تشریفات قانونی شورای کارخانه را ظرف دو سه ساعت آ
اما چنين اتفاقی نيفتاد و روز سه شنبه کارگران کارخانه ساسان در اعتراض به کارشکنی در ارتباط . انتخاب کنند

 نيز در اعتراض به پایمال شدن این کارگران اوایل ماه خرداد سال جاری. با تشکيل شورا دست از کار کشيدند
کارگران مطالبات . حقوق خود دست به اعتصاب زده بودند که اخبار آن از طریق ھمين سایت منعکس شده بود

 بند تدوین کرده اند و شورای کارخانه را ظرف پيگيری و پيشبرد حقوق خود ميدانند و اصرار به برپایی ٢٢خود را در 
 .ین رابطه متعاقبا به اطالع خواھد رسيداخبار تکميلی در ا. آن دارند

 ٩٠ مرداد ١٨ -اتحادیه آزاد کارگران ایران 
 
 

  گری استانداری اصفھان اخراج کارگران شرکت متک ونظاره 

كه   پرسنل داشت70اين شركت حدود: وگو با ايلنا افزودند درگفت) واقع در اصفھان(جمعي ازكارگران شركت متك 
را ھم اخراج كرده  گران رسميكار  نفراز اين10ما متاسفانه مديريت شركت تاكنون بودند ا  كارگر آن رسمي15

  .است
 20 كارگر اخراج شده اند و درحال حاضر حدود40از كارگران قراردادي ھم تاكنون حدود: اين كارگران اظھارداشتند

  .كارگردر اين واحد اشتغال دارند
اي  ھا نامه درخصوص اخراج: كند، اظھارداشتند  فكري فعاليت ميآنان با بيان اينكه شركت متك در زمينه تاسيسات

ايم كه اين نامه براي رسيدگي به استانداري اصفھان ارجاع شده كه تاكنون  را به رياست جمھوري نوشته
  .ظاره گر اخراج كارگران بوده استاي براي كارگران نداشته و استانداري ن نتيجه

ه به اين كه اين شركت داراي سھامداردولتي و خصوصي است ھر موقع كه به با توج: كارگران متك تصريح كردند
كنند و ھر ھنگام كه به سودآنھا نباشد اين شركت خصوصي  سود مديريت باشد اين واحد را دولتي معرفي مي

  .شود  ميمعرفي
  

 را باز شناسيم کارگران کارخانه مزدامشکالت 
 

با افزايش روزافزون ھزينه ھای زندگی و در عين حال : آمده است ٣٩٠١مرداد  ١٨ در تاریخ بنا به خبر دريافتى
 اين روزھا خشم و اعتراض در ،کاھش ھرچه بيشتر دستمزدھا توسط شرکت انگل پيمانکاری راد مردان صنعت

ھمه جای کارخانه خودرو سازی مزدا بخصوص خطوط توليد در ميان کارگران و برعليه استثمار وحشيانه سرمايه 
 .  شعله ور استداران

 
 کاری با قراردادھای معلق و پا در ھوا در تحت مطمئن نفر از کارگران کارخانه مزدا در شرايط بسيار نا1700حدود 

از چندين ماه پيش مبلغ کمک ھزينه خوار و بار کارگران که . مشغول به کارند" شرکت راد مردان صنعت"پوشش 
 6قراردادھای کاری کارگران که قبل از اين عمدتا . قطع شده است ،شد  ھزار تومان پرداخت مي120ھر سه ماه 
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دستمزدھای کارگران بر طبق قوانين مصوب . شود  ماھه منعقد مي3شد در بيشتر موارد   ماھه منعقد مي9تا 
 ھزار 300با لحاظ کردن کسورات و ماليات و بيمه مبلغی تا حدود ایران،اسالمی سرمایه داری قانون کار حکومت 

شود بطور   عصر تا آخر شب به کارگران تحميل مي4مبلغ اضافه کاری ھر روزه اجباری که از ساعت . مان استتو
 ھزار تومان 450 تا 400ھر کارگر بطور متوسط دستمزد ماھيانه اش .  ھزار تومان در ماه است150 تا 120متوسط 
 ھزار 150 به کار کارگران ماھيانه حداقل شرکت پيمانکاری راد مردان صنعت به بھانه استخدام و اشتغال! است

. تومان از دستمزد ھر کارگر را با قلدری و بعنوان باج سبيل قوانين حکومت اسالمی باال کشيده و به جيب می زند
در طی زد و بندھايی که شرکت راد مردان با سھامداران کارخانه و امثال محسن رضايی و بانکداران فاسد و 

وام "نوان عومان از طرف بانکھای حکومتی تحت  ميليون ت2 در ازای استخدام ھر کارگر مبلغ ،درشوه خوار کرده ا ن
  . به جيب شرکت راد مردان و سھامداران و مالکين کارخانه واريز ميشود" اشتغال

 با  نفر کارگر قراردادی2000کارخانه خودرو سازی مزدا واقع در جاده قديم کرج با بيش از الزم به توضيح است ؛
 ساعته و قسمت رنگ با سه 12 شيفت کاری 2 ھزار تومانی و 330 دستمزدھای ، ماھه9 و 6 و 3قراردادھای 

چھل درصد کارخانه در .  سازنده انواع خودرو سواری و وانت مزدا ميباشد، ساعته شبانه روزی کار8شيفت 
ه سران اوباش حکومت اسالمی مالکيت سپاه پاسداران حکومت اسالمی و شصت درصد سھام کارخانه متعلق ب

محسن رضايي، پاسدار چاقوکش و شکنجه گر و قاتل ديروز و از سرکردگان حکومت جھل و جنايت . است
 .  اسالمی يکی از سھامداران اصلی کارخانه مزدا ميباشد

 پرتگاه اخراج اينست که ھميشه کارگر را در لبهکارگران ھدف از قلدرى و چاپيدن و شرايط کار و استخدام برده وار 
ار و مطيع تر باشد و به ھر دستمزد ناچيز و ھر شرايط ه وو بيکاری نگھدارند تا براى ممانعت از سقوط امر برد

 ماھه دست سرمايه داران و شرکت راد مردان 3عال وه بر اين در قراردادھای . وحشيانه و غير انسانی تن دھد
تازه با اخراج ھر کارگر و استخدام ھر کارگر . مبارز بازتر استبرای اخراج و رھا شدن از شر کارگران معترض و 

 ميليون تومان ھم نصيب 2 ، به لطف قوانين اشتغالزايی حکومت اوباش اسالمی و بانکداران دزد و فاسد،جديد
سرمايه داران و حکومتشان با وضع انواع قوانين من . الشخورھای سھامدار کارخانه و شرکت راد مردان ميشود

وردی و ضد کارگری از ھر طرف سودھای ميلياردی به جيب ميزنند و ھر روز بيش از پيش کارگران و خانواده درآ
در جھنم سرمايه داری اسالمی خدای سود و ثروت بر دريايی از خون و . ھايشان را به خاک سياه می نشانند

 .  دجنايت و نابودی زندگی و آرزوھای انسانھای کارگر و زحمتکش فرمان ميران
با اين ھمه زجر، با اين ھمه اضطراب و استرس، با اين ھمه فشار کاری که ھمه ما را به : يکی از کارگران ميگفت

 300مانده ايم که اين .  ھزار تومان به ما ميدھند300 سر ماه ،انواع بيماری و پيری زود رس مبتال نموده است
زينه شود؟ برای اجاره خانه، برای پرداخت قرض و بدھکاري، تومان در کجا و برای کدام درد بی درمان زندگيمان ھ

برای بيماری و درمان، برای تھيه غذا و خوراک که به دليل سياست حذف يارانه و سوبسيد از جانب دولت ھر روز 
  ھزار تومانی و ميوه و22 و در اين روزھا حتی زيارت برخی اقالم مانند گوشت کيلو ،قيمتش باال و باالتر ميرود

 ! لبنيات برای ما و خانواده ھايمان غير ممکن و محال شده است
لغو کار پيمانکاری و قراردادھای موقت و سفيد امضا و برچيدن بساط شرکت انگل پيمانکاری راد مردان صنعت، 

 ساعته کاری در ھفته، افزايش فوری دستمزدھا 6 روز 5استخدام رسمی و امنيت شغلي، بيمه بيکاری مکفي، 
 و حق تشکل و اعتصاب از جمله خواستھای اساسی و فوری کارگران مزدا ، با تورم و ھزينه ھای زندگيمطابق
 . است

 
 

  کاری معلمان و حق التدريسھا باز ھم تعويق در پرداخت اضافه

ورش با وجود اينکه بارھا و بارھا وزير آموزش و پر : مرداد آمده است 18در تاریخ  به گزارش خبرگزاری دولتی مھر 
اعالم کرده که تمام حقوق و مزايای معلمان پرداخت شده و آموزش و پرورش ھيچ بدھی به آنھا ندارد اما باز ھم 

 . از برخی مناطق خبر تعويق پرداخت حقوق معلمان به گوش می رسد؛ اين بار تعويق پنج ماھه
مورد اين پرسش خبرنگاران قرار به گزارش خبرنگار مھر، زمانی که وزير آموزش و پرورش در خردادماه امسال 

تمام حقوق و " گرفت که اضافه کاری معلمان و حقوق معلمان حق التدريس چه شد؟ اينگونه پاسخ داد که 
  مزايای معلمان

 ."  تا کنون پرداخت شده و ھيچ بدھی به فرھنگيان نداريم
شده و نوبت دوم آن نيز در تيرماه حتی وزير آموزش و پرورش تاکيد کرده بود که سرانه مدارس به نوبت پرداخت 

پرداخت می شود، تمام اين سخنان در حالی است که ھر از چندگاھی از مناطق مختلف آموزش و پرورش می 
 . شنويم که حق اضافه کاری و حقوق معلمان حق التدريس پرداخت نشده است

ماسی که با خبرگزاری مھر داشت،  تھران در ت6معاون يکی از مدارس راھنمايی منطقه " د.م"در آخرين مورد، 
از اسفند ماه سال گذشته تا کنون حق اضافه کاری معلمان، معاونان و مديران پرداخت نشده و ھربار " گفت که 

 "! که به منطقه مراجعه می کنيم، عنوان می کنند که بودجه نداريم
خت نشده و آنھا ھم دچار مشکالت اين در حالی است که حقوق معلمان حق التدريس ھم پردا: " اين فرد افزود

 ." فراوانی شده اند
بنده از فروردين سال جاری تا کنون : "ھمچنين يکی از معلمان مدرسه ابتدايی اين منطقه به خبرنگار مھر گفت

يک لایر بابت اضافه کار نگرفته ام و ھر بار که به منطقه مراجعه می کنم، می گويند که بودجه نداريم، سئوال من 
است که اگر ما احتياج به پول اضافه کاری نداشتيم، مجبور نبوديم که ساعات متمادی را در کالس درس اين 
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 ." حضور پيدا کنيم
حقوق معلمان حق التدريس خيلی : " يکی از معلمان حق التدريس با انتقاد از تعويق حقوق سه ماه اش گفت

 موعد مقرر پرداخت نمی کند و ما را به مشکل می ناچيز است اما آموزش و پرورش ھمين حقوق ناچيز را ھم سر
 ." اندازد

سالھاست که بالتکليف در آموزش و پرورش مانده ايم و . وضعيتمان را مشخص نمی کنند: " اين معلم می گويد
 ." دو برابر نيروی رسمی کار می کنيم

رداخت می کند اما مديران مناطق البته برخی از معلمان نيز معتقدند وزارت آموزش و پرورش بدھی ھای خود را پ
 . آموزش و پرورش آن را صرف امور جاری ديگر می کنند و ھمين مسئله موجب تعويق حقوق معلمان می شود

خبرگزاری مھر ھمسو با رويکرد اعتدال و مشی بی طرفی خود آماده انتشار پاسخ مسئوالن آموزش و پرورش 
  . دراين رابطه است

  
 دست به اعتصاب زدندکارگران کارخانه ساسان 

 
 مرداد دست به اعتصاب زده بودند، روز چھارشنبه نيز به اعتصاب ١٨کارگران کارخانه ساسان که از روز سه شنبه 

 تشکل در محل کار  بر طبق گزارش اتحادیه آزاد کارگران، کارگران این کارخانه که از ھرگونه. خود ادامه دادند
اما مدیریت کارخانه و حاميان آن . ند تدوین کرده و به اطالع مدیریت رسانده اند ب٢٢اند، مطالبات خود را در  محروم

خبر دیگری در مورد این کارخانه . ضمن تھدید کارگران، تاکنون از پذیرش مطالبات کارگران خودداری نموده اند
 رفته بود به خاطر حاکيست که حدود ده روز پيش، کارگری بنام داوود حيدری که به قعر چاھی در داخل کارخانه

یکی از دالئل اعتصاب . عدم وجود استانداردھای ایمنی، بر اثر گاز گرفتگی ، دچار خفگی شده و جان می سپارد
و اعتراض کارگران، عدم صدور برگه حادثه در صورت وقوع حادثه برای کارگران می باشد که مدیریت کارخانه 

ین، مدیریت کارخانه برای کسب سود بيشتر، از تأمين لوازم ایمنی و عالوه برا. تاکنون از این کار سر باز زده است
 و مدیریت، در  در کارخانه ساسان مانند بسياری از کارخانه ھای دیگر، کارفرما. بھداشتی محيط کارطفره می رود

کارگران، گيرند و ھنگام وقوع حادثه و مرگ  قبال ایمنی کارخانه و حوادث کار ھيچ گونه مسئوليتی بر عھده نمی
 .ھا را به حال خود رھا می سازند کارگران و خانواده آن

  

  ممانعت از برگزاری مراسم يادبود فعال صنفی در سنندج

برگزاری مراسم يادبود رضا :  مرداد آمده است 18درتاریخ به گزارش خبرنگار آژانس خبری موکريان در سنندج، 
 . الت پليس لغو شدحاتمی از فعاالن صنفی و مدنی شھر سنندج، با دخ

 مرداد در 17به گزارش خبرنگار آژانس انجمن صنفی معلمان کردستان به اين مناسبت در نظر داشت روز دوشنبه 
سالن سينما شيدای شھر سنندج مراسم يادبودی با حضور اعضای کانون صنفی معلمان سراسر کشور برگزار 

 . گيری شدنمايد که با ممانعت و برخورد پليس از برپايی آن جلو
گفته می شود شرکت کنندگان ھنگام مراجعه به سالن شيدای شھر سنندج با درھای بسته تاالر روبرو شدند و 

 . پليس که اقدام به متفرق کردن فرھنگيان حاضر در محل می نمود
نبه يادآور می گردد رضا حاتمی دبير زبان انگليسی و عضو فعال انجمن صنفی معلمان کردستان بود که چھارش

 . ھفته گذشته در يک حادثه تصادف جان خود را از دست داد
 

 به مدت کارگران شرکت خط لوله ايران
 ! ماه دستمزد وعيدی پايان سال معوق 6
 
 نفر 250 ماه از سال جديد تا امروز بيش از 4 با گذشت بيش از : مرداد آمده است18 در تاریخ  خبر دريافتىر پایهب

 دستمزدھای بھمن و اسفند و نصف مبلغ عيدی پايان سال گذشته و ھمچنين ،ه ايراناز کارگران شرکت خط لول
 ماھه 6عدم دريافت دستمزدھای . دستمزدھای فروردين و ارديبھشت و خرداد و تير ماه را دريافت نکرده اند

ت بيشتر فرو  کارگران و خانواده ھايشان را در بحران شديد فقر و گرسنگی و محرومي،گذشته و عيدی پايان سال
  . برده است

 ھزار تومانی پرداخت نشده و 330 دستمزدھای ، نفر کارگر روزمزد و قراردادي250شرکت خط لوله ايران با بيش از 
 مجری انواع پروژه ھای گاز رسانی ،ساعت کاری نامعلوم از اول صبح تا شب و کار اجباری در ھمه ايام تعطيل

 اندازی لوله گاز از اتوبان يادگار شمال تا خيابان آذری تھران را عھده دار بوده و ھم اکنون پروژه احداث و راه
 .  بخشی از کارگاه شرکت در ميدان ھاشمی و دفتر مرکزی شرکت در بلوار کشاورز تھران واقع است. ميباشد

ومت اسالمی عوامل کارفرما که عمدتا ھمدست باندھای دزد و جنايتکار قرارگاه خاتم االنبيا سپاه پاسداران حک
 تاکنون کمترين توجھی به اعتراضات و خواستھای کارگران نداشته و در بسياری موارد با ،سرمايه داران ھستند

عوامل کارفرما حتی وعده زمانى . توسل به خشونت و اخراج صدای اعتراض کارگران مبارز را خفه نموده اند
 . ن نکرده اندمشخصی را ھم برای پرداخت دستمزدھای معوق کارگران عنوا

بسياری از کارگران حتی بی آنکه دستمزدھای معوقشان را دريافت کرده باشند ترجيح داده اند کار را رھا نموده و 
بسياری ديگر از کارگران ھم عليرغم آگاھی و تنفر از دزدی و . در نھايت فقر به دنبال کار در مراکز ديگری باشند
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! شايد به اميد دريافت دستمزدھای ناچيزشان. ھمچنان به کار ادامه ميدھند با شک و ترديد ،کاله برداری کارفرما
فشار بسيار سنگين و زمان طوالنی و فرساينده کاري، فقر و گرسنگی و محروميت شديد کارگران و خانواده 
 اين ھايشان، عدم ثبات و امنيت شغلی که معلوم نيست آيا فردا به بھانه ای از کار اخراج ميشوی يا نه؟ ھمه

 آنچنان فضای پادگانی و مختنقى را ،شرايط استثمار و فشار وحشيانه توام با سرکوب و ارعاب پليسی ھميشگي
 .  پديد آورده که ھر آن احتمال انفجار خشم و اعتراض کارگران می رود

  

  اعتراض شديد دھلرانی ھا به قبض ھای چندصد ھزار تومانی برق

 
 مردم شھرستان گرمسيری دھلران که گرمای آن  : مرداد آمده است 19 تاریخ در به گزارش خبرگزاری دولتی مھر

 درجه نيز می رسد و مجبورند برای برون رفت از چند کولرگازی استفاده کنند در اين ماه با قبضھای 60به باالی 
 . چندصد ھزار تومانی مواجه شدند

اسبه شود ولی اين تعرفه در شھرستان دھلران در حالی که بايد تعرفه برق مناطق گرمسيری بطور جداگانه مح
 . حساب نمی شود و مردم دھلران را با قبضه ھای چندصد ھزار تومانی مواجه کرده است

 ھزار تومان مواجه 300 ھزار تومان تا 100در اين ماه بيشتر مردم دھلران با قبض برقھايی با رقمھای بسيار باال از 
 . شدند

 ھزار تومان پول برق آمده است 500در اين ماه برای وی بيش از : در اين ارتباط گفتيکی از شھروندان دھلرانی 
که نيمی از اين مبلغ در مغازه بود و نيمی در خانه و اين درحالی است که خانواده من سه نفره است و ما در 

 .  ھزار تومان يارانه می گيريم300مجموع در دو ماه 
 ھزار تومان نيست و مردم پول يارانه را صرف 100ھرستان دھلران کمتر از قبض ھای برق در ش: اين شخص افزود

 . قبض برق می کنند
 . تعرفه برق برای منطقه دھلران محسوب نمی شود و ما بارھا به اين قضيه اعتراض کرده ايم: وی تصريح کرد

حتی در مواردی دو کولر  درجه مجبور به استفاده از کولر گازی ھستيم و 60به دليل گرمای باالی : وی گفت
 . ھمزمان روشن است

تعدادی از مردم نيز با مراجعه به فرمانداری شھرستان دھلران اعالم کردند که از پرداخت قبض برقھای خود 
 . خودداری می کنند

 . بسياری از مردم نيز به اداره برق شھرستان دھلران مراجعه کرده اند که جواب قانع کننده ای دريافت نکرده اند
ھم اکنون مردم شھرستان دھلران با ابراز نارضايتی از چنين وضعيتی خواھان اصالح شدن وضعيت برق در 

 . شھرستان شده اند
عالوه بر قبض ھای چند صدھزار تومانی برای بيشتر مردم شھرستان دھلران، خاموشی ھا و جيره بندی برق در 

  . نقاط مختلف استان ايالم نيز به چشم می خورد

 شيخ االسالمی؛ اصالح قانون کار و کارت ھای اعتباری
 سه جانبه گرایی را در اصالح قانون كارمدنظر داریم

دراداره این وزارتخانه : وزیرتعاون، كار و رفاه اجتماعی گفت: به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران ایلنا آمده است 
 . رویكرد و برنامه ریزی دقيقی انجام شده است

اگرالزم : رنگار ایلنا، عبدالرضا شيخ االسالمی درجمع خبرنگاران در حاشيه جلسه ھيات دولت افزودگزارش خب به
وی با بيان اینكه حوزه رفاه و تامين اجتماعی ابعاد مختلفی دارد، . كنيم ھا می ھا را تقدیم رسانه باشد برنامه
 وھدفمان برقراری عدالت درسالمت ھای خوبی داریم در حوزه تامين اجتماعی وبھداشت برنامه: تصریح كرد

 . است
شيخ االسالمی درپاسخ به سوال خبرنگار ایلنا مبنی براینكه چه تضمينی وجود دارد كه در اصالح قانون كار، 

ھای مھارتی ، تسھيل كسب و كار،  در اصالح قانون كارافزایش آموزش: كارگران زیان نكنند، خاطرنشان كرد
وزیر . باشد زد منطعف پيش بينی شده است كه ھمه اینھا در حمایت از نيروی كارمیوری و م برقراری رابطه بھره

كنيم برآیند نظر  در اصالح قانون كار سه جانبه عمل خواھيم كرد و تالش می: تعاون ، كار و رفاه اجتماعی افزود
 . شركای اجتماعی یعنی كارگران ، كارفرمایان و دولت را در این اصالحيه بگنجانيم

اگر درنظام اقتصادی ما بخش مردمی فعال شود قطعا : اشتغال زایی را امری ملی دانست و گفتوی 
شيخ االسالمی با تاكيد براینكه اشتغال حاصل عملكرد . ھای خفته اشتغال زایی نمایان خواھد شد ظرفيت

توانيم با آنھا  میسيستم بانكی دراشتغال زایی ھمكاری خوب و مطلوبی ندارد و ما ن: اقتصادی كشوراست، گفت
 . امرو نھی كنيم

در ھيچ : وزیر تعاون ، كار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینكه رئيس جمھور در بحث اشتغال ورود كرده است، گفت
مسائل قانونی ارائه كارت : شيخ االسالمی گفت. كجای دنيا یك وزارت خانه مشغول اشتغال زایی نيست

 . زودی سيستم بانكی این كارتھا را برای كارگران صادرخواھد كرداعتباری به كارگران حل شده و به
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 در حاشيه یک گفتگو؛ قانون کار جدید، استثمار بيشتر

شيخ االسالمی وزیر تعاون ، کار و رفاه اجتماعی دولت سرمایه داری ایران، در مصاحبه خود با روزنامه ایلنا ، به 
كنيم برآیند نظر شركای  ار سه جانبه عمل خواھيم كرد و تالش میدر اصالح قانون ك " گفت١٣٩٠ مرداد ١٩تاریخ 

 ( تا کيد از من است"...  )اجتماعی یعنی كارگران، كارفرمایان و دولت را در این اصالحيه بگنجانيم
آنچه که برای بخش رادیکال جنبش کارگری دور از انتظار نبود ، در بيان آقای شيخ االسالمی نماینده سرمایه 

وی تاکيد دارد که با مکانيزم سه جانبه گرایی اصالحات مد نظر را در . ایران به صراحت تمام بيان شده استداران 
منظورایشان، (قانون کار لحاظ خواھند کرد و در ادامه می افزاید، که با شرکای اجتماعی یعنی کارگران 

و دولت ، به اصالح قانون کار خواھيم و کارفرمایان ...) شورایعالی کار ،خانه کارگر ، شورای اسالمی کار و
 . پرداخت

از زاویه دید و منافع مشترکی که آقای وزیر به آن اشاره دارد، کامال درست است؛ چون کسانی " شرکا"قطعا بيان 
که وی تحت عنوان نماینده کارگران بدان اشاره دارد در واقع شرکای نظام سرمایه داری می باشند که طی 

 نه تنھا به دفاع از منافع کارگران نپرداخته اند ، بلکه با نام کارگر، دمار از زندگی کارگران در چندین دھه تاکنون
آورده اند و ھمسو با منافع صاحبان سرمایه و تمامی دالالن و تجار صاحب سرمایه ، بيشترین امکان را برای سود 

 وھميشه جاده صاف کن صاحبان سرمایه در اندوزی آنان به نام کارگر پناھی به خورد کارگران متوھم داده اند
 . ایران بوده اند

امروز برای بخش وسيعی از کارگران، بيشتر از گذشته باید آشکار شده باشد که دولت سرمایه و حاميان آن 
،برای کسب منافع ھر چه بيشتر و استثمار شدیدتر کارگران ، دست به تغييراتی می زنند که ھم منافع عمومی 

منافعی که بيشتر از گذشته این . ان ایران وھم ، منافع صاحبان سرمایه در بعد جھانی را تامين کنند سرمایه دار
امکان را به کارفرمایان و حاميان آنھا خواھد داد که بر سرنوشت کارگران حاکم باشند و ھر آنچه را که به نفع خود 

ارگری ایران ھميشه این را بيان کرده و بيان خواھد بخش رادیکال جنبش ک. بدانند ، برای کارگران قانونمند نمایند
کرد آنگاه ، منافع حداقلی کارگران در شرایط حاکميت سرمایه تآمين خواھد شد که خود کارگران در تعيين 

 .  مناسبات فی مابين نقش داشته باشند
که از حضور فعال و مستقيم برای رسيدن به منافع حداقلی باید بتوانيم مکانيزم سه جانبه گرایی و ھر مکانيزمی 

و آگاھانه کارگران ممانعت بعمل می آورد را برچيد ، و به جای آن باید کارگران بتوانند بر اساس انتخاب آزاد 
نمایندگان خود در تشکل ھای خود ساخته ھر آنچه را در حاکميت مناسبات بورژوازی قابل دسترسی است را به 

 . نفع خود رقم زنند
رت است که کارگران در پروسه مبارزه ی امروز خود، برای حداقل ھا و تحميل خواسته ھای خود به تنھا در این صو

 . بورژوازی به نيروی خود باوری خواھند رسيد
وزیر سرمایه ، زنگ خطری را به صدا در آورده است که نشان از استثمار جدید و بيشتری را برای تمامی کارگران 

. اھی به جزمتشکل شدن برای دفاع از خواست ھای خود پيش رو نخواھند داشت کارگران ر.در بر خواھد داشت
اعتراض آگاھانه و متشکل کارگران ، حتی در بعد کارخانه ای و منطقه ای می تواند مسير مبارزه و دخالتگری 

 . کارگران را تغيير دھد
پيش بينی (و متشکل کارگران، ناگفته پيداست که در صورت اعتراض و حضور ميليونی و توازن قوای طبقاتی 

) چنين شرایطی با توجه به بحران اقتصادی موجود در ایران و بحران جھانی سرمایه، قطعا دور از انتظار نيست 
شکل و نحوه مبارزه و خواست و توقع طبقه کارگر به گونه ای دیگررقم خواھد خورد؛ درچنين شرایطی بی شک، 

 نه تنھا جایز نيست، بلکه باید بتوانند تمامی مناسبات حاکميت سرمایه را دیگر چانه زنی برای کارگران متشکل،
نشانه رفته و بساط فروش نيروی کار و مناسبات سرمایه داری و استثمارگرانه را با برقراری حاکميت کارگری پایان 

 .اد مبارزه طبقاتیزنده ب. کارگران؛ با ایجاد تشکل ھای خودساخته، اعتراضات طبقاتی را سازماندھی کنيم.دھند

 ١٣٩٠ مرداد ١٩ -بھزاد سھرابی 
  

درصد کارگران ايران در قالب قراردادھای موقت کار 90«:عضوسابق شورايعالی کار
 »استثمار ميشوند

 عضو سابق شوراى عالى كار با بيان اينكه مشكل : مرداد آمده است19به گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا در 
اصالح قانون كار يعنى خط بطالن كشيدن به شعارھايى كه :قانون كار نيست گفتجامعه كارگرى ايران اصالح 

 . مسوولين براى تحقق عدالت اجتماعى در جامعه به مردم وعده داده بودند
امروز مشكل بنگاھھاى اقتصادى و اشتغال ورود بى رويه : نصرهللا دريابيگى در گفت وگو با خبرنگارايلنا،تاكيد كرد

ھا و در چند ماه گذشته  و قاچاق كاال و ھمچنين مشكالت ارزي، ريالي، سوء مديريتكاالھاى خارجى 
 . ھا و بسيارى از قوانين دست و پا گير كشور براى توليد واشتغال است ھدفمندكردن يارانه

اى اشتغال دبير اجرايى خانه كارگر استان مازندران با بيان اينكه دولت مردان به جاى اصالح قانون كار بايد در راست
 درصد از كارگران 90نداشتن امنيت شغلى و رفع مشكالت : زايى راھكار ھاى مناسب تعريف كنند عنوان داشت
ھاى پيمانكارى كه در حال استثمار ھستندبايد دغدغه دولتمردان  ايران كه در قالب قراردادھاى موقت كار و شركت

 . باشد
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ن و قانون كار تدوين شده درتوليد به طور كلى بايكوت شده و در حال حاضر نقش كارگرا: دريابيگى تصريح كرد
 .  درصد در توليد نقش دارد16كارگران كمتراز
قانون كار دستاورد انقالب و امام به جامعه كارگرى در جھت تحقق عدالت اجتماعى در جامعه بود : وى تصريح كرد

ھاى اقتصادى با حمايت بعضى از  بعضى ازبنگاهاى از صاحبان ثروت و قدرت و  كه متاسفانه از ساليان قبل عده
 . اند دولتمردان و نمايندگان به فكر اصالح قانون كار افتاده

به گفته وى ممكن است اين عده با تفكر خيرخواھانه در جھت اصالح امور اقتصادى و رونق اقتصاد وايجاد اشتغال 
  . گام بردارند اما مشكل جامعه كارگرى اصالح قانون نيست

  

 گزارش کوتاه از عمران البرز و نوپوش

 فعاالن ضدسرمایه داری گيالن

   عمران البرز

  
 -این کارگاه توليد کننده فرآورده ھای بتونی مانند سنگ بلوک ، تيرچه و بتون ھای آماده است و در جاده فلکده 

دار عمده آن فردی به کارگاه متعلق به بخش خصوصی و سھام. رشت بغل زمين فوتبال ميرزا کوچک خان قرار دارد
 صبح شروع می ٨ساعت کار روزانه از . بھاردوست سھامدار دیگر این شرکت مدیرعامل است. نام فراھانی است

در حال .  ساعت بود١٢ًقبال شيفت کار روزانه .  ساعت است، البته اضافه کاری اجباری ھم وجود دارد٨شود و 
تعداد کارگران .  ھزار تومان بود٧٠٠ الی ٦٠٠ًارتومان است که قبال  ھز۴٠٠حاضر دستمزد کارگران با مزایا ماھيانه 

بيشتر کارگران از اھالی اطراف مانند فلکده، رشت، .  نفر است که ھمگی با قرارداد موقت کار می کنند٧٠
 .ھستند... جيرده، آقاسيد شریف و 

   نوپوش

  
طبق آخرین .  نوپوش را به اطالعتان رساندیمدر گزارش قبلی از کارخانه دوزندگی نوپوش، خبر اعتصاب کارگران

 ماه دستمزد ٨ بخش دیگری از مطالبات معوقه ۵/۵/١٣٩٠خبر قرار بود که شفایی مدیر عامل ضدکارگر در تاریخ 
 را به کارگران بپردازد که در تاریخ مذکور شفایی ٨٩ و ٨٨کارگران و عيدی و پاداش و مزایای پایان سال ھای 

 ھزار تومان ٣٠٠ کارگر که بيشترشان زن و سرپرست خانوار ھستند نفری حدود ٢۵٠ز ضدکارگر به ھریک ا
 ٢٠عليرغم مقاومت کارگران و اعتصاب . پرداخت کرد و ھنوز کليه مطالبات معوقه کارگران به جای خود باقی است

رای تامين حداقل روزه آنان در تيرماه، کارفرما فقط وعده سرخرمن داده است و کارگران به علت فشار مالی ب
یادآوری می کنيم که این کارخانه وابسته به کارخانه نساجی ایران برک و . معيشت زندگی مجبور به کار شده اند

محصوالت کارخانه کت و شلوار و پيراھن از پارچه ھای توليد شده در نساجی . متعلق به بخش خصوصی است
   . می کنندکارگران ھمگی با قرارداد موقت کار. ایران برک است

پيشنھاد ما فعاالن ضدسرمایه داری به کارگران شریف و آگاه و مبارز نوپوش این است که از طریق مجمع عمومی 
ما از کارگران کارخانه ھای دیگر چه در شھر صنعتی رشت و چه . دست به تشکيل شورای انقالبی کارگری بزنند

از کارگران نوپوش و خواسته ھای برحق شان حمایت سایر کارخانه ھای گيالن و ایران صميمانه می خواھيم 
  .کنند، خبر اعتصاب آنان را به گوش دیگران برسانند و تجربياتشان را در اختيار این کارگران مبارز قرار دھند

  ١٣٩٠ مرداد ١٩ -فعاالن ضدسرمایه داری گيالن 
  

  اعتراض پرستاران تھرانی عين مطالبات جامعه پرستاری کشور است

 
دبير کل خانه پرستار با اشاره به اظھارات رئيس کل سازمان :  مرداد آمده است 19سالمت نيوز در تاریخ شته به نو

اين : نظام پرستاری که گفته است اعتراض پرستاران برخی از بيمارستانھای تھران مسئله کشوری نيست، گفت
 . اعتراضات عين مطالبات اصلی جامعه پرستاری کشور است

خواسته ھای تجمع کنندگان و معترضين پرستاری : مقدم در گفتگو با مھر اظھارداشتمحمد شريفی 
 . و شريعتی تھران عين مطالبات اصلی جامعه پرستاری کشور است) ره(بيمارستانھای امام خمينی

وق يکی از اعتراضات پرستاران به نحوه اجرای ف: وی با اشاره به خواسته ھای گوناگون پرستاران معترض، افزود
 . العاده جذب کارکنان غيرھيئت علمی است که در وزارتخانه ھای علوم و بھداشت ديده می شود

 ھزار تومان فوق العاده جذی می گيرند که 250 تا 150شريفی مقدم با بيان اينکه کارکنان وزارت علوم بين 
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ور، زمينه رفع اين اختالف فراھم با توجه به دستور رئيس جمھ: کارکنان وزارت بھداشت از آن محرومند، ادامه داد
است و با اختصاص سه ھزار ميليارد تومان اعتبار به وزارت بھداشت، شرايط پرداخت فوق العاده جذی به کارکنان 

 . وزارت بھداشت که شامل پرستاران ھم می شود، وجود دارد
قطعا با : ن در ماه است، افزود ھزارتوما400دبيرکل خانه پرستار با اشاره به حقوق پايين پرستاران که حدود 

 . پرداخت اين فوق العاده جذب، دريافتی پرستاران افزايش چشمگيری خواھد يافت
 برابری کارانه 500 تا 100اختالف : وي، دومين خواسته پرستاران را رفع اختالف در پرداخت کارانه دانست و گفت

 رفع اين تبعيض، بحث تعرفه گذاری را به مجلس برد پرستاران و پزشکان باعث شد تا سازمان نظام پرستاری برای
 . و موجب شد تا قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری به تصويب برسد

شريفی مقدم از قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری به عنوان ام المطالبات جامعه پرستاری کشور نام برد و 
 .  ی خورد سال قبل تاکنون خاک م4متاسفانه اين قانون از : افزود

 ساعت در 32وی ھمچنين با اشاره به ساعت کار کارکنان ستادی وزارت بھداشت و بيمارستانھای تھران که 
 ساعت در 42 تا 40ساعت کار پرستاران بين :  ساعت رسيده است، گفت25ھفته است و در ماه رمضان به 

 . ھفته است که اين مسئله موجب اعتراض پرستاران شده است
اين بيمارستان : به عنوان قطب پرستاری کشور نام برد و افزود) ره(ه پرستار از بيمارستان امام خمينیدبيرکل خان
 کادر پرستاری به عنوان قلب تپنده جامعھه پرستاری محسوب می شود و ھر حرکتی که در اين 1100با بيش از 

 . بيمارستان صورت می گيرد می تواند ھشداری به مسئولين باشد
م با اشاره به اظھارات روز گذشته رئيس کل سازمان نظام پرستاری مبنی بر اينکه اعتراض پرستاران شريفی مقد

انتظار جامعه . اين اظھارات دور از انصاف است: برخی از بيمارستانھای تھران مسئله کشوری نيست، گفت
 . ت کندپرستاری از سازمان نظام پرستاری اين بودکه حداقل اين حرکتھا را تاييد و حماي

و شريعتي، در حقيقت زنگ ) ره(عدم توجه به خواسته ھای پرستاری بيمارستانھای امام خمينی: وی افزود
خطری است که می تواند تبعات بيشتری داشته باشد و مسئوالن بايد بدانند که سکوت پرستاران نشان دھنده 

  . رضايت آنھا نيست
  

 تبعيد دو معلم فعال کرد به مناطق دورافتاده
  

 ۵حامد دنيایی از معلمان شھر سقز از سوی بيدادگاه ھيئت بدوی تخلفات اداری رژیم در استان کردستان به 
  .سال تبعيد از شھر سقز به استان کرمان محکوم شده است

  .ھای صنفی و فرھنگی اعالم شده است اتھام این معلم ارتباط با احزاب کردی و انجام فعاليت
ٔ ماه را در اداره اطالعات شھر سقز در بازداشت به ٢نيایی در سال گذشته نيز حدود الزم به ذکراست که آقای د

  .سر برد
ھم چنين کامل فتاحی از معلمان سقزی که پيشتر به علت فعاليت ھای مدنی و صنفی نزدیک یک ماه را در 

یاسوج در استان سال تبعيد از سقز به  ٢اداره ی اطالعات سقز در بازداشت به سر برده بود طی حکمی به 
  .کھگيلویه و بویراحمد محکوم شده است

  

   ھزار تومانی برای بيكاران ايران؟300تصويب حقوق 

رئيس كميسيون اجتماعی :  مرداد آمده است 19در :  از قول خبرگزاری دولتی مھرانتخاببه نوشته سایت 
 در كميسيون اجتماعی خبر مجلس شورای اسالمی در سخنانی از تصويب طرح بيمه بيكاری مخصوص جوانان

 . تواند به عنوان يک مسكن عمل كند  اين طرح مخصوص جوانان جويای كار است و مي: داد و اظھار داشت
شنبه در جمع خبرنگاران و اصحاب رسانه استان لرستان در سخنانی در اين رابطه اظھار  ھادی مقدسی ظھر سه

 . گيرند كنند و تحت پوشش بيمه قرار مي انه دريافت ميبر اساس اين طرح جوانان بيكار حقوق ماھي: داشت
رئيس كميسيون اجتماعی مجلس شورای اسالمی با بيان اينكه بر اساس اين طرح جوانان بيكار مجرد ماھانه 

 ھزار تومان به صورت 350اين در حاليست كه جوانان بيكار متاھل نيز : كنند، ادامه داد  ھزار تومان دريافت مي300
 .  دريافت خواھند كردماھانه

با اجرای اين طرح ھم آمار بيكاران واقعی در : مقدسی با اشاره به مزايای اجرای اين طرح در كشور بيان داشت
 . كند شود و ھم به عنوان يک مسكن عمل كرده و دغدغه معيشتی جوانان را برطرف مي كشور معلوم مي

: قوق ماھانه حداكثر تا دو سال ادامه خواھد داشت، يادآور شدوی با تاكيد بر اينكه با اجرای اين طرح دريافت ح
  . شود  قسط پس گرفته مي50زمانی كه اين افراد توانستند شاغل شوند پول داده شده طی 

  

 اعتصاب رانندگان تاکسی در مازندران و ادامه اعتصاب در - خبرھای کارگری 
  کارخانه ی ساسان
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تعدادی از رانندگان تاکسی :  گزارش دریافتیبر پایه: د می نویسد مردا20در تاریخ اخبار روز  سایت 
   .شھرستان ساری صبح روز سه شنبه جلوی ساختمان شورای شھر مرکز استان تجمع کردند

 ھزار تومان از پدرش قرض کرده است تا مایحتاج ماه رمضان را ۵٠یکی از رانندگان تاکسی گریه می کرد که 
   .کندبرای خانواده اش خریداری 

به گزارش مازندنومه این تجمع رانندگان تاکسی به خاطر افزایش نيافتن کرایه ھا پس از اجرای طرح 
   .ھدفمندی یارانه ھا صورت گرفت

با نماینده رانندگان تجمع کرده دیدار کرد و - ریيس شورای شھر ساری-بر اساس این گزارش فرامرز نقيبی
صد در صد حق با این رانندگان است و ما این مشکل را پيگيری :ضمن پذیرش مشکالت و حرف ھای آنان گفت

   .می کنيم
با فرمانداری مرکز استان صحبت کرده است تا جلسه شورای حل اختالف :نقيبی به خبرنگار مازندنومه گفت

   .تشکيل و به این موضوع رسيدگی شود
ما با اعتراض فرمانداری مواجه  تومانی را تصویب کرد،ا٢٠٠وی با بيان این که شورای شھر نرخ کرایه 

وقتی چنين اختالفی پيش می آید،مصوبه شورا قابليت اجرایی دارد و اکنون باید به شورای حل :شد،افزود
   .اختالف مراجعه کرد

نقيبی ترکيب شورای حل اختالف را شامل استاندار مازندران، ادیانی و شجاعی نمایندگان مردم قائم شھر و 
در جلسه سه جانبه ما با فرمانداری و مسئوالن :ینده دادگستری دانست و گفتساری در مجلس و نما

   .امنيتی مشکل راننده ھای تاکسی را بررسی خواھيم کرد
البته ساری (وی با اشاره به این که اشتباه از سوی فرماندار مرکز استان است که به قوانين آشنایی ندارد

در شورا ھمواره به روی مراجعه کننده ھا :،تصریح کرد)ره می شودماه ھاست فرماندار ندارد و با سرپرست ادا
   .باز است و ما تنھا مرجعی ھستيم که راحت به ھمه پاسخ می دھيم

 ٢۵٠ تومان به ۵٠ریيس شورای شھر ساری در ادامه با بيان این که بعد از ھدفمندی یارانه ھا نرخ نان از 
در این وضعيت نمی توان انتظار داشت کرایه ھا :افزایش یافته،افزود تومان ۴٠٠ تومان به ٠٣تومان و نرخ گاز از 

   .افزایش نيابد
 ھزار تومان از پدرش قرض کرده است تا ۵٠یکی از رانندگان تاکسی گریه می کرد که : وی در ادامه گفت

   !مایحتاج ماه رمضان را برای خانواده اش خریداری کند
ما از قبل این تجمع را پيش بينی می کردیم و :ه خبرنگار ما گفتھم ب-دیگر عضو شورای شھر- محمد آقاميری

   .به دستگاه ھای اجرایی وامنيتی ھشدار داده بودیم
   . راننده تاکسی حضور داشتند۵٠خاطرنشان می کنيم در این تجمع حدود 

   .بنا به ھمين گزارش در شھرھای دیگر استان مثل بابل و فریدونکنار نيز روی داده است
 ریال کرایه تاکسی را ۵٠٠ارش مازندنومه، رانندگان تاکسی فریدون کناردر روزھای اول تيرماه مبلغ به گز

   .افزایش دادند
اواخر تيرماه امسال بود که واحد تاکسی رانی شھرداری فریدونکنار نيز در پی شکایت یکی از مسافران مبنی 

وی راننده متخلف را در پارکينگ شھرداری توقيف بر دریافت افزایش کرایه تاکسی به واحد تاکسی رانی، خودر
در ادامه این جریان مسافران . رانندگان تاکسی این شھر درحمایت از ھمکارشان دست به اعتصاب زدند. کرد

رانندگان تاکسی نيز اجازه مسافر کشی .نيز ھرکدام تا ساعت ھا مسيرھای طوالنی را با پای پياده می رفتند
   .ا مينی بوس ھا را نيز نداده بودندبه خودروھای شخصی و ی

در بابل از مدت ھا قبل کرایه تاکسی بدون ھيچ گونه مصوبه ای از سوی شورای شھر و فرمانداری، افزایش 
ھم اکنون نيز درگيری ھای لفظی متعددی بين رانندگان تاکسی و مسافران در شھر ادامه دارد . یافته است

   .اسخگویی به این مشکل مشخص نشده استاما ھنوز متولی مشخصی برای رفع و پ
  

   ادامه اعتصاب کارگران ساسان
 مرداد، کارگران کارخانه ساسان به اعتصاب ١٩بنابر خبر رسيده به اتحادیه آزاد کارگران ایران، امروز چھارشنبه 

ارگران ساسان با ک. امروز کارگران با مدیریت کارخانه و پليس امنيت پایگاه پنجم درگير شدند. خود ادامه دادند
امروز . خواست تشکيل شورای کارخانه جھت پيگيری مطالبات خود از روز گذشته دست از کار کشيده بودند

کارگران ضمن مذاکراتشان با مدیریت کارخانه قبول کردند که بر سر کارھای خود بازگردند به شرطی تا روز 
خبر دیگر از این کارخانه حاکيست که . راھم شودشنبه ھفته آینده تدارکات قانونی تشکيل شورای کارخانه ف

روز جمعه گذشته کارگری بنام داوود حيدری بخاطر عدم وجود استاندارد ایمنی به قعر چاھی در داخل 
   .کارخانه ميرود که بر اثر گاز گرفتگی خفه شده و جان می سپارد

مدیریت . ادثه برای کارگران می باشدیکی از موارد اعتراض کارگران عدم صدور برگه حادثه در صورت وقوع ح
کارخانه در قبال ایمنی کارخانه و حوادث کار ھيچ گونه مسئوليتی به عھده نميگيرد و در صورت وقوع حادثه 

 .کارگران به حال خود رھا ميشوند
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  اعتصاب وتجمع اعتراضی رانندگان تاکسی درشھرھای مازندران

 را براي  ھزار تومان از پدرش قرض کرده است تا مايحتاج ماه رمضان50يکي از رانندگان تاکسي گريه مي کرد که 
  خانواده اش خريداري کند

به گزارش مازندنومه اين تجمع رانندگان تاکسی به خاطر افزايش نيافتن کرايه ھا پس از اجراي طرح ھدفمندي 
  .يارانه ھا صورت گرفت

ا نماينده رانندگان تجمع کرده ديدار کرد و ضمن ب-رييس شوراي شھر ساري-بر اساس اين گزارش فرامرز نقيبي
 ما اين مشکل را پيگيري مي صد در صد حق با اين رانندگان است و:پذيرش مشکالت و حرف ھاي آنان گفت

  .کنيم
شکيل و به با فرمانداري مرکز استان صحبت کرده است تا جلسه شوراي حل اختالف ت:نقيبي به خبرنگار ما گفت

  .شوداين موضوع رسيدگي 
 توماني را تصويب کرد،اما با اعتراض فرمانداري مواجه 200وي با بيان اين که شوراي شھر نرخ کرايه 

 به شوراي حل اختالف وقتي چنين اختالفي پيش مي آيد،مصوبه شورا قابليت اجرايي دارد و اکنون بايد:شد،افزود
  .مراجعه کرد

زندران، ادياني و شجاعي نمايندگان مردم قائم شھر و نقيبي ترکيب شوراي حل اختالف را شامل استاندار ما
در جلسه سه جانبه ما با فرمانداري و مسئوالن امنيتي :ساري در مجلس و نماينده دادگستري دانست و گفت

  . ھاي تاکسي را بررسي خواھيم کردمشکل راننده
البته ساري ماه (ين آشنايي نداردوي با اشاره به اين که اشتباه از سوي فرماندار مرکز استان است که به قوان

در شورا ھمواره به روي مراجعه کننده ھا باز :،تصريح کرد)ھاست فرماندار ندارد و با سرپرست اداره مي شود
  .يم که راحت به ھمه پاسخ مي دھيماست و ما تنھا مرجعي ھست

 تومان و 250 تومان به 50 نان از رييس شوراي شھر ساري در ادامه با بيان اين که بعد از ھدفمندي يارانه ھا نرخ
ظار داشت کرايه ھا افزايش در اين وضعيت نمي توان انت: تومان افزايش يافته،افزود400 تومان به 30نرخ گاز از 

  .نيابد
 ھزار تومان از پدرش قرض کرده است تا مايحتاج 50يکي از رانندگان تاکسي گريه مي کرد که :وي در ادامه گفت
  !اري کندي خانواده اش خريدماه رمضان را برا
ما از قبل اين تجمع را پيش بيني مي کرديم و به :ھم به خبرنگار ما گفت-ديگر عضو شوراي شھر- محمد آقاميري
  .جرايي وامنيتي ھشدار داده بوديمدستگاه ھاي ا

  . راننده تاکسي حضور داشتند50ود خاطرنشان مي کنيم در اين تجمع حد
  .اي ديگر استان مثل بابل و فريدونکنار نيز روي داده استبنا به ھمين گزارش در شھرھ

 ریال کرایه تاکسی را افزایش 500به گزارش مازندنومه،رانندگان تاکسی فریدون کناردر روزھاي اول تيرماه مبلغ 
  .دادند

بنی بر اواخر تيرماه امسال بود که واحد تاکسی رانی شھرداری فریدونکنار نيز در پی شکایت یکی از مسافران م
. دریافت افزایش کرایه تاکسی به واحد تاکسی رانی، خودروی راننده متخلف را در پارکينگ شھرداری توقيف کرد

در ادامه این جریان مسافران نيز . رانندگان تاکسی این شھر درحمایت از ھمکارشان دست به اعتصاب زدند
رانندگان تاکسی نيز اجازه مسافر کشی به .دھرکدام تا ساعت ھا مسيرھای طوالنی را با پای پياده می رفتن

  .خودروھای شخصی و یا مينی بوس ھا را نيز نداده بودند
در بابل از مدت ھا قبل کرایه تاکسی بدون ھيچ گونه مصوبه ای از سوی شورای شھر و فرمانداری، افزایش یافته 

فران در شھر ادامه دارد اما ھنوز ھم اکنون نيز درگيری ھای لفظي متعددي بين رانندگان تاکسی و مسا. است
 .متولی مشخصی برای رفع و پاسخگویی به این مشکل مشخص نشده است

 
  

 ادامه اعتصاب کارگران ساسان درگير شدن کارگران با مدیریت و پليس امنيت

ه اعتصاب  مرداد، کارگران کارخانه ساسان ب19بنابر خبر رسيده به اتحادیه آزاد کارگران ایران، امروز چھارشنبه 
کارگران ساسان با . امروز کارگران با مدیریت کارخانه و پليس امنيت پایگاه پنجم درگير شدند. خود ادامه دادند

امروز . خواست تشکيل شورای کارخانه جھت پيگيری مطالبات خود از روز گذشته دست از کار کشيده بودند
که بر سر کارھای خود بازگردند به شرطی تا روز شنبه کارگران ضمن مذاکراتشان با مدیریت کارخانه قبول کردند 

خبر دیگر از این کارخانه حاکيست که روز جمعه . ھفته آینده تدارکات قانونی تشکيل شورای کارخانه فراھم شود
گذشته کارگری بنام داوود حيدری بخاطر عدم وجود استاندارد ایمنی به قعر چاھی در داخل کارخانه ميرود که بر 

یکی از موارد اعتراض کارگران عدم صدور برگه حادثه در صورت وقوع .ز گرفتگی خفه شده و جان می سپارداثر گا
مدیریت کارخانه در قبال ایمنی کارخانه و حوادث کار ھيچ گونه مسئوليتی به . حادثه برای کارگران می باشد

  عھده نميگيرد و در صورت وقوع حادثه کارگران به حال خود رھا ميشوند
  

 ابالغ حکم اخراج معلم زندانی از آموزش و پرورش
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این . حکم اخراج رسول بداقی از آموزش و پرورش به خانواده و وکيل ایشان ابالغ شد: به گزارش ھرانا آمده است 
حکم که از سوی ھيات بدوی استان تھران صادر گریده است، توسط یکی از ھمکاران وی به عبدالفتاح سلطانی 

.الغ شده استوکيل ایشان اب  
ای به این حکم اعتراض نموده است و این الیحه اعتراضی به ھيات تجدید نظر تخلفات  ٔسلطانی با تھيه الیحه
.اداری ارسال شده است  

حضور در "، "غيبت"ٔدر این حکم علت اخراج این معلم فعال عضو ھيات مدیره کانون صنفی معلمان ایران، 
.اعالم شده است" فعاليت عليه نظام و اقدام عليه امنيت ملی "،"ھای اعتراضی فرھنگيان گردھمایی  

 پس از احضار به اداره آموزش ١٣٨٨ھای اسالم شھر، دھم شھریور به گزارش ھرانا، رسول بداقی دبير دبيرستان
وی از سوی بيدادگاه بدوی به شش سال زندان و پنج سال محروميت . و پرورش اسالم شھر دستگير شد

.اجتماعی محکوم گردید که دربی دادگاه تجدید نظرنيز عينا این حکم تایيد شدھای  ازفعاليت  
برد و در این مدت حتی اجازه  این معلم فعال مدنی نزدیک به دوسال است که در زندان گوھزدشت بسر می

.شرکت در مراسم ختم مادرش را نيافت  
  

 

رادر منصور مخالفت با مرخصی زندانی سياسی افشين اسانلو فعال کارگری و ب
  اسانلو

 با مرخصی افشين اسانلو فعال کارگری و  مسووالن امنيتی درحالي:  مرداد نوشت 20در تاریخ خبرگزاری ھرانا 
کنند که بر اساس  برادر منصور اسانلو رييس سيندکای کارگران شرکت واحد در نھمين ماه بازداشت مخالفت مي

نژاد تھران بستری شده و در انتظار  رضه نخاعی در بيمارستان لبافيھا مادر اين دو برادر نيز به دليل عا گزارش
 . عمل جراحی است

 در ترمينال جنوب توسط ماموران امنيتی بازداشت ٨٩به گزارش بامدادخبر، افشين اسانلو که اول آذر ماه سال 
ھای جدی شده و  سيب، خود نيز دچار آ٢۴٠ و ٢٠٩شد، پس از فشارھای وارد شده در دوران بازجويی در بندھای 

 . بر اساس نظر پزشکان زندان نياز به انجام جراحی در بيمارستانی بيرون از زندان دارد
 . برد  زندان اوين به سر مي٣۵٠اکنون در بند  افشين اسانلو ھم

 
تجمع سه روز پی در پی کارگران فوالد ميبد دراعتراض به پرداخت نشدن حقوق 

  معوقه
  

 500تعدادی از کارگران فوالد ميبد به نمایندگی از طرف:  مرداد آمده است 20ریخ در تابه گزارش اعتدال 
کارگران این .نفرازکارگرا ن فوالد ميبد با تجمع مقابل فرمانداری این شھرستان خواھان حقوق معوقه شان شدند

  .ته اند ماه پيش که این کارخانه تعطيل شده است ، ھيچ حقوق و مزایایی نگرف10کارخانه از حدود 
.  نفر از کارگران کارخانه فوالد ميبد تجمع می کنند500این کارگران سه روز متوالی است که به نمایندگی از طرف 

 درصد کارخانه را 46مسئوالن ميبد علت تعطيلی و بحران در این کارخانه را ناتوانی بخش خصوصی که اکنون 
  .دراختيار دارد، می دانند

 فوالد ميبد تاکنون کارگران این کارخانه نامه نگاری ھای متعددی با مسئولين استان پس بروز بحران درکارخانه
  .وکشور داشته اند وتجمعات اعتراضی مکرری دررابطه با پرداخت حقوق معوقه شان برپا داشته اند

سایت اردکان نما .درسال گذشته این کارگران درمواردی حتی با مدیران کارخانه درگير شده اند
  :درھمين باره چنين گزارش می دھد1389تير27بتاریخ

به گزارش رسيده در حاشيه جلسه امروز مسئولين شرکت فوالد ميبد با مسئولين استان وشھرستان در منزل (
  .امام جمعه ميبد ، مدیرفوالد مورد ضرب وشتم یکی از کارگران خشمگين این شرکت قرار گرفت

 مکان حاضر شده بود توسط یکی از کارگران که مدعی سخت شدن زمانی که مدیرعامل در جمع معترضين در این
  .زندگيش بدليل عدم پرداخت حقوق معوقه خود و ھمکارنش بود مورد ضرب وشتم قرار گرفت

بدليل تمدید نشدن دفترچه بيمه ام نتوانتسته ام ھمسر بيمارم را به :این کارگر در ابتدا با صدای بلند گفت 
ه تحمل بيماری می کند و دیگر تحمل ندارم ، و سپس به ناگاه این کارگر خشمگين که بيمارستان ببرم و در خان

  نتوانست خود را کنترل کند با مشت به مدیرعامل حمله کرد
) ب(شنيده دیگری حاکی است که سایر کارگران نيز می خواستند خسارت مالی به خودرو این مدیر فوالد آقای 

  رین این مسئله ختم به خير شدوارد کنند که با پا در ميانی حاض
گفتنی است در دو ھفته اخير این دومين مسئول است که توسط مردم خشمگين مورد ضرب وشتم قرار گرفته 

  .)اند
اما حاصلی جزتعھدات بدون ضمانت .تشکيل شده است.... طی این مدت جلسات متعددی درفرمانداری ميبد و

  .انه راه اندازی مجدد شده ونه حقوق کارگران پرداخت شده استاجرایی برای کارگران نداشته است و نه کارخ
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 ھزارتن چدن 300این شرکت ساالنه .  در جنوب غرب شھرستان ميبد آغاز به کار کرد 83شرکت فوالد ميبد سال 
 ھزار تن محصول به 72خاکستری برای بازارھای داخلی فوالد مبارکه ، ذوب آھن اصفھان و فوالد خراسان و 

  . کره جنوبی ، تایلند و چين توليد می کرد کشورھای
  بيستم مردادماه- 2468

 

   دقيقه۴کار مفيد روزانه در ايران فقط يک ساعت و 

پايين بودن ميزان ساعات مفيد کاری روزانه در ادارات دولتی و :  مرداد آمده است20 در آفتاببه گزارش سایت 
کاھش داده، در حالی که سھم ناھار خوردن، تلفن بخش خصوصی کشور، سھم کار مفيد ھر روز را به شدت 

 . کردن و چای نوشيدن از انجام کار مفيد بيشتر است
ھای گذشته در دستور کار  اين در حالی است که دولت موضوع مربوط به حل معضل اشتغال و بيکاری را طی سال

بنا .  ھزار نفری در اشتغالزايی است۵٠٠ ميليون و ٢خود قرار داده و برای امسال نيز به دنبال تحقق ھدف بزرگ 
 ساعت است، ٧ تا ۶بر اين گزارش، بر اساس آمار به دست آمده، ميزان کار مفيد ھفتگی در ايران ھم اکنون 

ھمچنين متوسط کار روزانه مفيد در بخش دولتی ايران يک ساعت و چھار دقيقه و در بخش خصوصی دو ساعت و 
 . شش دقيقه است

 ساعت ٧٢ تا ۵۴ ساعت و در کره جنوبی ۶٠ تا ۴٠ت کار مفيد ھفتگی در ژاپن ھم اکنون براساس آمارھا ساع
بنابراين ايران در .  ساعت است٨٠٠دھد که سرانه کار مفيد در ايران ساالنه  عالوه بر اين، آمارھا نشان مي. است

 ساعت کار ٧٢٠ان با  ساعت و عربست۶٠٠رده سوم کمترين ساعات کار مفيد ساالنه در جھان پس از کويت با 
، آلمان ھزار و ۴٢٠ و در چين ھزار و ١٩٠٠ ساعت، در کره جنوبی ۴٢٠ ھزار و ٢اين ميزان در ژاپن .مفيد قرار دارد

 . ساعت است٩۵٠ و در افغانستان ١٠٠، در پاکستان ھزار و ٣٣٠، در ترکيه ھزار و ٣۶٠، در آمريکا ھزار و ٧٠٠
 
  

 د در مقابل فرمانداریفوالد ميب اجتماع اعتراضی کارگران
  

کارگران فوالد ميبد روز پنجشنبه بيستم مرداد برای سومين روز متوالی در مقابل فرمانداری این شھرستان، 
از حدود ده . اندازی کارخانه و پرداخت حقوق معوقه خود شدند دست به تجمع اعتراضی زدند و بار دیگر خواھان راه

 کارگر این کارخانه پرداخت نشده ٠٠۵ست، ھيچ گونه حقوق و مزایایی به ماه پيش که این کارخانه تعطيل شده ا
  .است

 ھزار تن چدن ٣٠٠ در جنوب غرب شھرستان ميبد آغاز به کار کرد، ساالنه ٣٨شرکت فوالد ميبد که سال 
 ھزار تن محصول به ٢٧خاکستری برای بازارھای داخلی فوالد مبارکه، ذوب آھن اصفھان و فوالد خراسان و 

کرد، اما بعد واگذاری حدود نيمی از سھام آن به بخش خصوصی،  شورھای کره جنوبی، تایلند و چين توليد میک
ھای دولتی به بخش  ھا و شرکت سياست رژیم مبنی بر واگذاری کارخانه. با مشکالت جدیدی روبرو گردید

تعطيلی . ز کار بيکار شوندھا تعطيل و کارگران آنھا ا خصوصی، سبب شده است که بسياری از این کارخانه
 کارگر این کارخانه نيز یک نمونه است که نتایج اجرای این سياست را به خوبی ٠٠۵کارخانه فوالد ميبد و بيکاری 

 .نشان می دھد
  

  ھای صنعت درمازندران به شمارش افتاده است نفس

ازندران به شمارش افتاده است ھای صنعت درم نفس:  مرداد آمده است 20 در ايلنابه گزارش خبرگزاری دولتی 
اين واقعه تلخ در حالی آرام آرام شكل ميگيرد كه سھميه ايجاد اشتغال در مازندران آنھم در سال جھاد اقتصادى 

 .  ھزار نفر برسد102بايد به 
شماليت،خوش نوش سارى ،ابرواسفنج تنكابن،شركت رنگ پارس نگين نما ،كندولوس،خوتكا ،بابل (اخراج كارگران

ك،الماس يار بابل،مه بارقانع بابل،آبگينه جم بابل،گلچين خزربابل،توپ خزربابل،حلواشكرى باز،سوتينگ ميوه كي
،جعبه سازى بابل، اويل نكا ،پوشينه محمود آباد ،كشت وصنعت طوبى نوشھر،ايران چوب نوشھر،ديرگداز آمل 

ال البرز نكا ،حريرسازان ،سابير، سدسياه بيشه چالوس، توسكا سوادكوه ،لنت ساز نوشھر آجر سف
ونگرفتن حقوق چندين ماھه ،تجمع،اعتراضات )درطى ما ه ھاى گذشته .... محمودآباد،شركت چھاردانگه كياسر و

ماه گذشته 4 كارگر به بيمه بيكارى طى 1700وقولھاى ھمه مسئولين در رده ھاى مختلف به كارگران ورفتن 
 اين قانون بھره ببرند،پيشى گرفتن مصارف از منابع درسازمان است وانتظارخيلى ھا ھم در صف براى اينكه از

 . تامين اجتماعى ،نشان از چه چيزى ميتواند در استان باشد
در شرايط كنونى درد مشتركى كه بين كارگر وكارفرما وجود دارد، درد واردات،كمبود نقدينگي،عدم اجراى مصوبات 

كالت خاص آن،چك ھاى برگشتى صاحبان فروش ازسوى دستگاھھا ،عدم ارائه تسھيالت بانكى ومش
 .  وعدم اجرائ آن عليرغم به تصويب رسيدن مجدد آن است103وسرمايه،تورم،خروج ماده 

براستى در ھرجلسه اى كه در استان برگزار ميگردد ھمه مكلف به ايجاد اشتغال وقول ھايى ھستند كه 
اگراين وعده ھا اتفاق نيفتد قطعا ميتواند در عزل ونصب ھا مسئولين به رده باال يى ھا در مورد اشتغال داده اند و



 253

 . تاثير گذارباشد
در اين جلسات كمتر به حفظ اشتغال پرداخته ميشود وباتوجه به اينكه ھمه مسئولين دردھا را ميدانند كمتر به 

 . درمان توجه دارند مگر زمانيكه صداى كارگردر آيد وصداى اعتراضى به گوش برسد
مالى در يك دھه گذشته به صنعت مازندران در ميابيم كه ھزاران ھزار كارگربيگناه كه ھركدام خود با نگاه اج

 . راصاحب نظام ومريد رھبرميدانند چگونه خانه نشين وبيكار گرديده اند
بدون شك قوانين سھل واردات وتعرفه پائين،بھره ھاى كمرشكن بانكى ،ومقررات دشوارگرفتن ارائه تسھيالت 

به واحدھاى توليدى وصنعتى ،سومديريت ،واگذارى به بخش خصوصى به افراد وگروه ھاى نابلد مزيد بانكى 
برعلت اين بحران در كشور واستان است كه ميطلبد با نگاھى دقيق تردراستان وبا برگزارى ونشست ھاى سه 

 . جانبه اين مشكالت را به حداقل رساند
   در مازندران) ايلنا(ر وخبرگزارى كارايرانفرامرز درخشنده سرپرست روزنامه كاروكارگ

  
 تجمع اعتراضی كارگران لوله سازی خوزستان و بی توجھی به مطالبات کارگران

  
 نفر از كارگران لوله سازی خوزستان، با برپائی یک تجمع اعتراضی در مقابل این شركت ، خواستار ٠۴٢بيش از 

قابل ذکر است که شركت لوله سازی . شت به کار خود شدندپرداخت حقوق ھای معوقه، پایان بالتکليفی و بازگ
ھا انتظار و بالتکليفی و به اميد آن که  خوزستان برای فروش، به مناقصه گذاشته شده بود و كارگران بعد از ماه

برای خرید این شركت، مشتری پيدا شده و آنھا ميتوانند از این بالتكليفی خالص شوند خود را دلخوش كرده 
. شود  اما در این تجمع معلوم شد که ھنوز کارگران سرگردان و بالتکليف اند و مطالبات آنان پرداخت نمی.بودند

 ماه حقوق طلب داریم اما كسی از مقامات و ۵٢ما بيش از : گوید یکی از کارگران معترض در این باره می
رسانيم، مطالبات شما را خواھيم ھای ما توجه نكرده و گفتند ھروقت شرکت را به فروش ب مسئولين به خواست

  .داد
ی شھر قوچان واقع در استان خراسان رضوی نيز کارگران واجد شرایط بازنشستگی، ”شير فجرآسا“در کارخانه 

ھاست که نسبت  کارگران این کارخانه نيز مدت. نسبت به عدم اجرای قانون بازنشستگی دست به اعتراض زدند
ص اجرای قانون بازنشستگی معترض ھستند و بارھا اعتراض خود را بيان به عدم رسيدگی اداره بيمه در خصو

  .اما کارفرما و ادارات دولتی تا کنون به خواست این کارگران نيز توجه نکرده اند. اند کرده
 در دو سه روز گذشته است که کارفرما، ھيچ توجھی به خواست اعتراض  این، دو نمونه از اعتراضات کارگری

ھا اعتراض و اعتصاب منفرد دیگر نيز  توان به ده می. ھا سر باز زده است ده و از پذیرش مطالبات آنکنندگان ننمو
اند و از پذیرش مطالبات کارگران طفره  ھا برخوردھای مشابھی داشته اشاره کرد که کارفرمایان و دولت حامی آن

ِسرمنشأ بی توجھی کارفرمایان و دولت آنھا، نه در قدرت . اند رفته ھا، بلکه در پراکندگی مبارزات ما کارگران  آنِ
تنھا با مبارزه متشکل است که . تحقق مطالبات ما، در گام نخست در گرو تشکل و اتحاد ماست. نھفته است

 .ھا را به عقب نشينی وادارنمود توان کارفرمایان و دولت آن می
 

 اعدام،عليه عليه,  استراليا- اطالعيه کميته ھمبستگی با جنبش کارگری ايران 
  شكنجه

  عليه اعدام،عليه شكنجه
 پىش روى 1367 و بويژه تابستان 1360بار ديگر شھريور ماه مى آيد و يادمان كشتار زندانيان سياسى در دھه 

 استراليا، مطابق روال ھر سال يادمان جان فشانان راه آزادى و - كميته ھمبستگى با جنبش كارگرى ايران. ماست
 . برگزار خواھد کردبرابرى را امسال 

سخنران اصلى برنامه امسال آقاى عباس سماكار، زندانى سياسى در رژيم گذشته، فعال سياسى، نويسنده و 
شاعر، عضو ھيئت دبيره كانون نويسندگان ايران در تبعيد و از اعضاى گروه مربوط به خسرو گلسرخى و كرامت 

 . دانشيان است
 : سخنرانی آقای عباس سماکار با عنوان

 . ، می باشد" كشتار زندانيان سياسی و عقيدتی و تاثير آن بر جنبش ھای اجتماعی در ايران تا امروز "
فيلمی کوتاه در رابطه با زندان و زنداني، پرسش و پاسخ با عباس سماکار، موسيقی زنده با ھمراھی : ھمچنين

  گروه موتی فكس
، تكميل كننده مراسم "CFMEU"گلباني، معادن و انرژي، ھمچنين سخنان دبير اتحاديه كارگران ساختماني، جن

 . می باشند
 : در سيدنی

 .  دقيقه10.30 بعد از ظھر تا 6:30 از ساعت 2011شنبه سوم سپتامبر : زمان 
 .  خيابان ويکتور در چستوود7دوريتی کاميونيتی سنتر واقع در شماره : مکان 

 
 6.30 استراليا، ساعت - كميته ھمبستگی با جنبش كارگری ايرانھمراه با"  ملبورن-ايران سوليداريتی"ھمچنين 

 . ، برگزار می كندCarlton. corner of Victoria and Lygon st,  Trades Hall آگوست در26بعد از ظھر در 
 : تلفن تماس

  0413489420سيدني، آقای پرتوی 



 254

  0402360442ملبورن، آقای نيكو سرشت 
   استراليا-گرى ايرانكميته ھمبستگى با جنبش كار

 com.gmail@proletarianunite  

  تجمع رانندگان تاکسی؛ صنفی یا سياسی؟

 راننده تاکسی در فریدونکنار سه ٠۵١بيش از :  مرداد آمده است 22به گزارش خبرنگار مازندوومه در تاریخ شنبه 
ان تا ساعت ھا مسيرھای مسافر/شنبه مقابل ساختمان فرمانداری و شھرداری این شھرستان اعتصاب کردند

موضوع امنيتی است و فرماندار به شدت باید این موضوع را پيگيری کند تا تکرار / طوالنی را با پای پياده رفتند
 . نشود

به گزارش خبرنگارمازندنومه،ماجرا از آنجا آغاز شد که از دو ھفته گذشته تاکنون رانندگان تاکسی در این شھر 
 . سی را بدون مصوبه و بی رویه افزایش دادند ریال کرایه تاک٠٠۵مبلغ 

واحد تاکسی رانی شھرداری فریدونکنار نيز در پی شکایت یکی از مسافران مبنی بر دریافت افزایش کرایه 
تاکسی به واحد تاکسی رانی، خودروی راننده متخلف را در پارکينگ شھرداری توقيف کرد که ھمکاران این راننده 

در ادامه این جریان مسافران نيز . ه به حمایت از راننده متخلف به اعتصاب دست زدندبا تحریک ریيس اتحادی
 . ھرکدام تا ساعت ھا مسيرھای طوالنی را با پای پياده می رفتند

 . رانندگان تاکسی نيز اجازه مسافر کشی به خودروھای شخصی و یا مينی بوس ھا را نيز نداده بودند
در زمان : ھروندان ضمن انتقاد شدید از مسئوالن شھرستانی و شھری یادآورشدبه گزارش خبرنگار ما یکی از ش

فرماندار اسبق تعدادی از رانندگان تاکسی در فریدونکنار دست به اعتصاب زده بودند که به دستور 
ر فرماندار،تعدادی از خودرروھای مينی بوس که در مسير فریدونکنار به بابلسر و آمل به فریدونکنار مشغول کا

بودند، برای حمل و نقل مسافران شھری به داخل شھر ھدایت شدند که تعدادی از این رانندگان مينی بوس 
 . توسط رانندگان تاکسی مورد ضرب و شتم ھم قرار گرفتند

رانندھای مزبور طی شکایتی به نيروی انتظامی خواستار پيگيری موضوع شدند که مورد حمایت مسئوالن نيروی 
 . نگرفتندانتظامی قرار 

متاسفانه این بار فرماندار فریدونکنار :  به خبرنگار ما اظھارداشت- یکی از شھروندان فریدون کناری-"خانم خالقی "
بعد از اعتصاب رانندگان تاکسی برای حمل و نقل و جابه جایی مسافران شھری اقدامی نکرد و سکوت کرد و 

اه گذشته که اعتصاب این چنينی به بھانه ورود خودروھای ضمن رایزنی با ریيس اتحادیه تاکسی رانی مثل دو م
 . سواری بابلسر به فریدونکنار به داخل شھر رخ داده بود حق را به رانندگان تاکسی داد

مسئوالن بعد از اجرای طرح ھدفمند کردن : ریيس اتحادیه تعاونی ھای تاکسيرانی مازندران در این خصوص گفت
 . زایش نرخ کرایه تاکسی داده بودند که متاسفانه تاکنون عملی نشده استیارانه ھا قول ھایی برای اف

در راستای طرح ھدفمند کردن یارانه ھا، بنزین یک ھزارریالی به چھار ھزار ریال : اظھارداشت" سيد علی رزمگه"
 چنين ھمه  ریالی به چھار ھزار ریال و قيمت لوازم یدکی و الستيک وغيره افزایش یافته و ھم٠۴۵و نيز گاز 

مایحتاج اعم از شير، شکر، قند، روغن و غيره که یارانه ای بودند روز به روز در حال افزایش است، ولی تاکنون 
 . کرایه تاکسی اضافه نشده است

وی با اشاره به اینکه ما ھم جزو ھمان مردمی ھستيم که بعد از اجرای طرح ھدفمند کردن یارانه ھا کاال را با 
 ھزار تومان نمی شود زندگی کرد لذا در چندین مرحله نامه نگاری ٠۵٢امروز با درآمد : ؛ گفتافزایش می خریم

 . ھایی صورت گرفته است ولی تاکنون اقدامی نشده است
از اینکه رانندگان تاکسی دست به اعتصاب زدند شاید دارای خواسته : معاون عمرانی استاندار مازندران ھم گفت

ا اجازه کار کردن به خودروھای حمل و نقل عمومی را نمی دھند موضوع امنيتی است ای باشند ولی اینکه آنھ
 . که فرماندار به شدت باید این موضوع را پيگيری کند تا تکرار نشود

سيد عيسی ھاشمی با بيان این که کرایه تاکسی را شورای اسالمی شھر و فرماندار باید مورد بررسی قرار 
ات رانندگان را مورد بررسی قرار می دھيم، اگر به حق است باید به این قشر کمک ما مطالب: دھند،تصریح کرد

به گزارش خبرنگار ما ، مشکل افزایش کرایه تاکسی در . کرد در غير این صورت باید با آنھا برخورد جدی شود
کرایه تاکسی برخی دیگر از شھرستان ھای مازندران شدت گرفته که به عنوان نمونه در بابل از مدت ھا قبل 

 . بدون ھيچ گونه مصوبه ای از سوی شورای شھر و فرمانداری، افزایش یافته است
ھم اکنون نيز درگيری ھای لفظی متعددی بين رانندگان تاکسی و مسافران در شھر ادامه دارد اما ھنوز متولی 

 ٠٠۵ته گذشته این افزایش کرایه تاھف. مشخصی برای رفع و پاسخگویی به این مشکل مشخص نشده است
 ریالی را نشان می دھند که برای ٠۵٧) غير مصوب(ریال بوده است اماھم اکنون برخی رانندگان تعرفه جعلی 

 . شھروندان با شرایط افزایش تورم قابل تحمل نيست
بنده ھم : خبرنگار مازندنومه در ھمين زمينه با امام جمعه بابل تلفنی گفت و گو کرده است که روحانی گفت

ده ام افزایش کرایه تاکسی در بابل و برخی از شھرستان ھای اطراف بدون مصوبه نھادھای مرتبط صورت شني
 . گرفته است

فرماندار شھر و مسئول کميسيون حمل و نقل شورای اسالمی شھرباید : حجت االسالم حسن روحانی بيان کرد
 ھرفردی قيمتی را افزایش دھد چراکه سرخود نمی شود نھادی یا: وی ادامه داد. پاسخگوی این حرکت باشند

 . امر معقولی نيست
باید با یک ارزیابی درست اقدامی صورت پذیرد که رانندگان و مردم دچار خسران : امام جمعه بابل اظھارداشت

  .نشوند
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  ارتباط مستقيم ركود اقتصادي، فقر، بيكارى و تخريب محيط زيست در ايران

ھای شتابزده و گاھى اشتباه  اتخاذ سياست:  مرداد می نویسد 22ر تاریخ  دايلنابه گزارش خبرگزاری دولتی 
توسعه اقتصادی در ھر کشوری آثار بلند مدت و کوتاه مدت بسياری را بدنبال خواھد داشت که بارزترين و خطرناک 

 . ترين آن بروز فقر اقتصادی است
ھاى نادرست حلقه فشارھای اقتصادی روز  ستکشور ما نيز از اين قاعده جدا نيست چنانكه با اتخاذ برخی سيا

 . شود تر شده و فقر ھر روز بيشتر از گذشته دامنگير جامعه مي به روز تنگ
در اين وضعيت بحراني، ھرآنچه را بتوان تصور كرد با مشكل مواجه خواھد شد و در اين ميان محيط زيست ھم از 

 . تخريب و نابودى بى نصيب نخواھد ماند
و يا به " شرايط بد اقتصادی"رشناسان مھم ترين چالشی که محيط زيست ايران با آن مواجه است، به اعتقاد کا

 .  عبارتی فقر اقتصادی مردم است
: گويد ، رئيس اسبق سازمان حفاظت محيط زيست، در گفت و گو با خبرنگار ايلنا در اين باره مي"معصومه ابتکار"
 محيط زيست يك ارتباط مستقيم وجود دارد، ھمانطور كه بين آلودگى بين ركود اقتصادي، فقر، بيكارى و تخريب«

محيط زيست و تخريب محيط زيست، با فقر يك ارتباط پيوسته وجود دارد كه اصطالحا به آن يك چرخه معيوب گفته 
 .« شود مي

حيط زيست فقر و ركود اقتصادى با تخريب محيط زيست با ھم مالزم ھم ھستند ھم تخريب م: دھد او ادامه مي
 . شود شود و ھم فقر موجب تخريب محيط زيست مي موجب فقر مي

گيرند  ھاست كه بحث حفاظت از محيط زيست را صرفا از نظر محيط زيست در نظر نمي به گفته وی اکنون سال
بلكه يك نگاه و يك دانش و يك فن مديتى نيز تحت عنوان اقتصاد و محيط زيست شكل گرفته كه مبناى اين نگاه 

 . به جھت علمى اين است كه ما بايد براى طبيعت ارزش گذارى اقتصادى انجام دھيم
ھاى ملى مان وارد كنيم و مشخص كنيم  ارزش گذارى زيست محيطی را بايد در حساب: کند ابتکار تصريح می 
طبيعت را از بين كند و يا  بردارى مي ارزد و اينكه اگر سياستى را دنبال كنيم كه از طبيعت بھره طبيعت چقدر مي

كند براى آن يك حسابدارى ملى انجام شود كه اين در برنامه چھارم توسعه براى  برد يا طبيعت را آلوده مي مي
شكل گرفتن يك نگاه منطقى و اقتصادى در بحث محيط زيست ديده شده بود که متاسفانه شکل عملی به خود 

 . نگرفت
اين تكليف وزارت اقتصاد، بانك مركزى و سازمان : گويد ميھاى ملى  وی با اشاره به بحث سبز شدن حساب

محيط زيست است که بھای طبيعت حساب شود براى مثال در ھنگام برداشت از مرتع قيمت آن مشخص شود 
 . شود ھايى بر محيط زيست اقتصاد كشور تحميل مي كه اگر از آن درست استفاده نشد چه ھزينه

ھای اقتصادی که بيشترين صدمه به محيطزيست زده  ھنگام وقوع رکود و بحرانابتکار معتقد است با اين کار در 
 . توان ميزان خسارت را برآورد کرده و در جھت مديريت و کاھش اثرات مخرب آن اقدام کرد شود مي مي

با گران شدن قيمت سوخت و توزيع نادرست آن و عدم استفاده از راھكارھاى : دھد او در اين مورد توضيح مي
دھد که ھمين امر بھره بردارى از منابع پايه را بيشتر و افسار  برانى مناسب، تورم و فشار اقتصادى رخ ميج

کند كه اگر كنترل نشود لطمات جبران ناپذيرى را در به ويژه در روستاھا و مناطق دور افتاده بر  گسيخته ترمي
 . كند منابع طبيعى وارد مي

شود تا ساکنان مناطق روستايی به  که گران شدن قيمت سوخت موجب ميدھد  ابتکار در عين حال ھشدار مي
ھا به سمت استفاده از چوب درختان و تخريب  ويژه در مناطق جنگلی برای تامين سوخت وصرفه جويی در ھزينه

 . محيط زيست بروند
صادی نگرانی رئيس اسبق سازمان محيط زيست زيست به حق يک ھشدار جدی است زيرا مسئله رکود اقت

ھای شتاب زده و فقر ناشی از آن در ابعاد مختلفی خودش را نشان می دھد و تاثيرات عميقی  ناشی از سياست
 . بر وضعيت اسفناک محيط زيست ما گذاشته است

فقر اقتصادی باعث شده که مردم برای فرار از بيکاری و بی پولی از دولتمردان بخواھند که تحت ھر شرايطی 
ردپای فقر و وضعيت بد اقتصادی . ھای مخرب و جاده ھای ارتباطی را به منطقه زندگی آنھا ببرند صنايع ، کارخانه 

 . را در بسياری از اتفاقات و بالھايی که بر سر محيط زيست ما می آيد می توان مشاھده کرد
وضعيت را به به گفته ابتکار بحق ركود و افزايش نرخ بيكارى و ركودى كه به تورم ھم منجر شده است عمال 

گيرد يعنى ما عمال داريم  زند كه بحث محيط زيست مورد تاكيد كمتر و اولويت پايين ترى قرار مي اى رغم مي گونه
 . گرديم به عقب بر مي

وقتی جامعه ای از نظر . ھمچنين متاسفانه در بسياری از موارد فقر اقتصادی ما، فقر فرھنگی را نيز به دنبال دارد
د سرانه مطالعه در آن کاھش می يابد ، رسانه ھا بجای توجه به محيط زيست به اقتصاد و مالی تامين نباش

صنعت می پردازند و اعضای جوامع مدنی آن قدر مشغول کار و فعاليت ھای اقتصادی می شوند که جايی برای 
کند متھم به فرھنگ و محيط زيست نمی ماند و از اين رو در اين جوامع وقتی کسی صحبت از محيط زيست می 

 . بی دردی و شکم سيری می شود
 . ھشدار ابتکار در زمينه بروز فقر فرھنگی دراثر فقر اقتصادی نيز جدی است

وی معتقد است اگر فرھنگ آسيب ببيند روی رفتار افراد تاثير گذار است به آن معنی که به جای حرکت ھمگام در 
ھا و نھادھای مدنی جلوی  NGO بالقوه با وجود:دھد يجھت محيط زيست حرکت بر ضد آن خواھد شد اوادامه م

 . ھا درزمينه حفظ محيطزيست در برابرفشار اقتصادی گرفته خواھد شد بی فرھنگي
 سال كم توجھى و بى توجھى 5،6به عقيده ابتکار وضعيت خال فعلى در زمينه توجه به محيط زيست، نتيجه 
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تر شدن وضعيت اقتصادى بدتر خواھد  زيست کشور با خرابموضوعى به نام محيط زيست است و حال زار محيط 
  . شد

 ميليارد يارانه شير بدھکار ٣٠٠دولت / ھای لبنی  تجمع اعتراضی نمايندگان کارخانه
  است

ھای لبنی در   نفر از نمايندگان کارخانه٧٠بيش از :  مرداد آمده است22در  کلمهبه نوشته سایت اصالح طلب 
 . ق يارانه شير مقابل وزارت صنعت، معدن و تجارت تجمع کردنداعتراض به مطالبات معو

ھای لبنی و دامداران مقابل وزارت   نفر از نمايندگان کارخانه٧٠به گزارش خبرگزاری فارس، صبح امروز حدود 
 . تجمع کردند) عج(عصر  صنعت، معدن و تجارت در ميدان ولي

 توزيع شير اعالم شده   در پرداخت مطالبات معوق يارانهدليل اين تجمع، بدقولی وزارت صنعت، معدن و تجارت
 ميليارد ٣٠٠ را بيش از ٩٠ و ٨٩آنھا ميزان مطالبات معوق و بدھی دولت بابت يارانه توزيع شير در سال . است

 . اند تومان اعالم کرده
رلمانی وزير قول دو ھفته پيش نيز اين نمايندگان مقابل ھمين وزارتخانه تجمع کرده و معاون ھماھنگی و پا

 . پرداخت چھارشنبه ھفته گذشته را داده بود
معاون وزير صنعت، معدن و تجارت پس از تجمع امروز وعده داده بود که اين ھفته، بدھی دولت به کارخانجات 

ما به اندازه کافی شرمنده کارخانجات : او ھفته قبل ھم وعده مشابھی داده و گفته بود. شير پرداخت شود
 . ايم شده

ھای لبنی گفته بود که نه تنھا يارانه شير که قرار بود برای جلوگيری از  پيش از اين، مديرعامل اتحاديه فرآورده
به . افزايش قيمت به نھادھای دامی داده شود، داده نشد بلکه تسھيالتی نيز که دولت قول داده بود اجرا نشد

ی به اندازه دو برابر توليد فعلی ظرفيت دارند، اگر يارانه ھای محصوالت لبن اکنون کارخانه گفته مجيد عليداد ھم
 . شوند شود و ورشکسته مي ھا کمتر مي شير اختصاص نيابد ميزان توليد کارخانه

 ميليارد تومان به ۴٨٠مديرعامل اتحاديه سراسری دامداران ايران نيز گفته بود امسال با حذف يارانه شير که حدود 
ھايی برای حمايت از چرخه توليد  شد قول د تومان برای توزيع شير در مدارس داده مي ميليار٢٠٠کننده و  مصرف

ای به   ميليارد تومان علوفه يارانه١٠٠به گفته سعيد سلطانی قرار بود . دادند که ھيچکدام عملی شد
 نحوه واگذاری آن  ميليارد تومان تسھيالت به چرخه توليد داده شود که ھمچنان زمان، ميزان و٧٢٠کنندگان و توليد

  ای از ابھام است در ھاله

 تجمع به جای مسافرکشی

تعدادی از رانندگان تاکسی شھرستان ساری صبح روز سه شنبه جلوی ساختمان شورای شھر مرکز استان 
 ھزار تومان از پدرش قرض کرده است تا مایحتاج ماه ٠۵یکی از رانندگان تاکسی گریه می کرد که /تجمع کردند
اشتباه از سوی فرماندار مرکز استان است که به قوانين آشنایی /ا برای خانواده اش خریداری کندرمضان ر
 ( ویرایش دوم.(ندارد

به گزارش خبرنگار مازندنومه،این تجمع صنفی به خاطر افزایش نيافتن کرایه ھا پس از اجرای طرح ھدفمندی 
تی است بدون مجوز و مصوبه شورای شھر به برخی رانندگان تاکسی شھر ساری مد. یارانه ھا صورت گرفت

این موضوع باعث مشاجراتی نيز بين راننده و مسافر " گرفتن کرایه اضافی از مسافران اقدام کرده اند که بعضا
 . شده است

با نماینده رانندگان تجمع کرده دیدار کرد و ضمن -ریيس شورای شھر ساری-بر اساس این گزارش فرامرز نقيبی
صد در صد حق با این رانندگان است و ما این مشکل را پيگيری می :ت و حرف ھای آنان گفتپذیرش مشکال

 . کنيم
با فرمانداری مرکز استان صحبت کرده است تا جلسه شورای حل اختالف تشکيل و به :نقيبی به خبرنگار ما گفت
ا تصویب کرد،اما با اعتراض  تومانی ر٢٠٠وی با بيان این که شورای شھر نرخ کرایه . این موضوع رسيدگی شود
وقتی چنين اختالفی پيش می آید،مصوبه شورا قابليت اجرایی دارد و اکنون باید به :فرمانداری مواجه شد،افزود

 . شورای حل اختالف مراجعه کرد
نقيبی ترکيب شورای حل اختالف را شامل استاندار مازندران، ادیانی و شجاعی نمایندگان مردم قائم شھر و 

در جلسه سه جانبه ما با فرمانداری و مسئوالن امنيتی :در مجلس و نماینده دادگستری دانست و گفتساری 
 . مشکل راننده ھای تاکسی را بررسی خواھيم کرد

البته ساری ماه (وی با اشاره به این که اشتباه از سوی فرماندار مرکز استان است که به قوانين آشنایی ندارد
در شورا ھمواره به روی مراجعه کننده ھا باز :،تصریح کرد)با سرپرست اداره می شودھاست فرماندار ندارد و 

 . است و ما تنھا مرجعی ھستيم که راحت به ھمه پاسخ می دھيم
 تومان و ٠۵٢ تومان به ٠۵ریيس شورای شھر ساری در ادامه با بيان این که بعد از ھدفمندی یارانه ھا نرخ نان از 

در این وضعيت نمی توان انتظار داشت کرایه ھا افزایش : تومان افزایش یافته،افزود٠٠۴به  تومان ٣٠نرخ گاز از 
 . نيابد

 ھزار تومان از پدرش قرض کرده است تا مایحتاج ٠۵یکی از رانندگان تاکسی گریه می کرد که :وی در ادامه گفت
ما از :ھم به خبرنگار ما گفت-ای شھردیگر عضو شور- محمد آقاميری! ماه رمضان را برای خانواده اش خریداری کند
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 . قبل این تجمع را پيش بينی می کردیم و به دستگاه ھای اجرایی وامنيتی ھشدار داده بودیم
 راننده تاکسی حضور داشتند که بعد از شنيدن قول ھای مناسب از ٠۵خاطرنشان می کنيم در این تجمع حدود 

نی است مشابه این قضيه در شھرھای دیگر استان مثل بابل سوی شورایی ھا،با ذکر صلوات پراکنده شدند گفت
 . و فریدونکنار نيز روی داده است

 ریال کرایه تاکسی را بدون ٠٠۵به گزارش مازندنومه،در روزھای اول تيرماه رانندگان تاکسی فریدونکنار مبلغ 
 . مصوبه و بی رویه افزایش دادند

 شھرداری فریدونکنار نيز در پی شکایت یکی از مسافران مبنی بر اواخر تيرماه امسال بود که واحد تاکسی رانی
دریافت افزایش کرایه تاکسی به واحد تاکسی رانی، خودروی راننده متخلف را در پارکينگ شھرداری توقيف کرد 

ین در ادامه ا. که ھمکاران این راننده با تحریک ریيس اتحادیه به حمایت از راننده متخلف به اعتصاب دست زدند
رانندگان تاکسی نيز اجازه .جریان مسافران نيز ھرکدام تا ساعت ھا مسيرھای طوالنی را با پای پياده می رفتند

 . مسافر کشی به خودروھای شخصی و یا مينی بوس ھا را نيز نداده بودند
افزایش یافته در بابل از مدت ھا قبل کرایه تاکسی بدون ھيچ گونه مصوبه ای از سوی شورای شھر و فرمانداری، 

ھم اکنون نيز درگيری ھای لفظی متعددی بين رانندگان تاکسی و مسافران در شھر ادامه دارد اما ھنوز . است
 . متولی مشخصی برای رفع و پاسخگویی به این مشکل مشخص نشده است

اکسی و خاطرنشان می کنيم اعضای شورای شھر ساری در جلسات خود بارھا بر پایين بودن نرخ کرایه ھای ت
  .وجود مشکل در این صنف تاکيد کرده بودند،اما اقدام عملی از سوی آن ھا مشاھده نشد

حضور پليس و نيروھای لباس شخصی در / ی اعتصاب در بازار پارچه تھران  ادامه
  بازار

سته آنھا خوا. کنند جويی مي فروشان بھانه پارچه:  مرداد آمده است 22در کلمه به نوشته سایت اصالح طلب 
 اينھا چند .ترسند از شفافيت مي. ھمدست قاچاقچيان ھستند. اساس است حرف آنھا بي. مشخصی ندارند

فروشان و  ھای وابسته به آنھا در چند روز اخير به پارچه نمونه از اتھاماتی است که مسئوالن دولتی و رسانه
دار را به  توان ماليات فروش مدت گويند نمي گناه اين صنف اما چيزی جز اين نيست که مي. اند بنکداران روا داشته

اند که دولت مسبب آن است، و ھمين دولت حاال  آنھا قربانيانی کسادی بازار شده. صورت نقدی پرداخت کرد
 ! ايد، بپردازيد ايد، ولو بھايش را ھنوز نگرفته گويد بايد ماليات جنسی را که فروخته مي

ه از اعتصاب صنف پارچه و قماش در بازار تھران خبر داد و به انتقاد آنھا از  تحليلی کلم- ده روز قبل که سايت خبری
ھای رسمی کشور حاضر  يک از مطبوعات و خبرگزاري ی اجرای ماليات بر ارزش افزوده اشاره کرد، ھيچ شيوه

 . نشده بود اعتراض اين صنف را پوشش دھد و اخبار اعتصاب آنھا را منعکس کند
ھا ھم راه يافته است،   به رسانه، ولو به طور محدود ،اش شده و خبر اعتصاب در بازار تھران اما حاال که ماجرا ف

اھميت و کمرنگ جلوه دھند و يا بازاريان را خواستار فرار  اند تا اعتصاب را بي ھای داخلی به تکاپو افتاده خبرگزاري
فروشان و بنکداران  ند؛ حال آنکه ھمين پارچهگير و حتی ھمدست قاچاقچيان معرفی کن از ماليات، ماجراجو و بھانه

اند که دولت با قاچاقچيان برخورد جدی  اند و معترض اند که بيشترين ضربه را از قاچاق خورده اتفاقا خود مدعي
 . کند نمي

ر دھد که امروز را ھم کسبه و بازاريان صنف قماش و پارچه بازار تھران د خبرنگار کلمه از بازار تھران گزارش مي
ھای اتحاديه و تھديد ديروز رئيس سازمان امور مالياتی که اعتصاب را  اعتصاب گذراندند و به رغم تالش

 . ھا را خاموش نگه داشتند ھای خود را پايين و چراغ ی مغازه خوانده بود، کرکره» جويی بھانه«
ن حضور کامال محسوسی اين در حالی است که، ماموران پليس و نيروھای لباس شخصی امروز در بازار تھرا

 . اند داشته
ھای مختلف صنف پارچه از جمله  اعتصاب صنف پارچه و قماش در بازار تھران از دو ھفته قبل آغاز شده و بخش

اي، جين،  ھای ملحفه کار، روپوش مدارس و مانتو، پارچه اي، لباس ھای پرده توليدکنندگان و فروشندگان پارچه
ھای خارجی که در پاساژھا و سراھای مختلفی در بازار فعاليت دارند، در اين  چهفاستوني، چادري، آستری و پار

 . اند اعتصاب مشارکت کرده
بر اساس اين گزارش، ھفته قبل قاسم نوده فراھانی رئيس شورای اصناف کشور در مسجد ملک در جمع 

در اين جلسه که . تصاب جلب کندکنندگان حضور يافت، اما نتوانست نظر آنھا را برای پايان دادن به اع اعتصاب
حضور بازاريان معترض بسيار پرتعداد بود، در واکنش به سخنان رئيس شورای اصناف، فريادھای اعتراضی کسبه و 

 . کرد کنندگان به حدی بلند شد که توجه عابران بيرون از مسجد را نيز جلب مي اعتصاب
دانند و  ھای خود مي ه را مقصر عدم پيگيری خواستهبسياری از بازاريان حاضر در اعتصاب، مسئوالن اتحادي
توانند از حقوق صنف خود دفاع  کنند و نمي گرايی رفتار مي معتقدند که آنھا در برابر مسئوالن دولتي، با مصلحت

 . کنند
فزوده فروشان و بنکداران بازار تھران که از روز دوشنبه دھم مرداد در اعتراض به ماليات بر ازرش ا اعتصاب پارچه

اين اعتصاب در . آغاز شده، با خاموش کردن چراغھا و بسته نگه داشتن مجل کسب و کار ھمراه بوده است
 درصد ماليات بر ارزش ۴واکنش به ابالغ دستور اداره ماليات برای ثبت نام کسبه فعال در اين صنف جھت پرداخت 

 . افزوده صورت گرفته است
گويند ماليات بر ارزش افزوده بايد از اصنافی گرفته شود که  اند و مي يات مخالفبازاريان تھران با شکل اخذ اين مال

دار و به  فروشان بازار تھران در شرايطی که به صورت مدت فروشند و بنکداران و پارچه به صورت نقدی جنس مي
 . کنند، بايد از اين ماليات معاف گردند ی چک با مشتريان خود کار مي وسيله
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شود و در نھايت ھم،  ی مشتريان انجام مي  ماھه٩ تا ۴دار  ھای مدت فروشان، معامالت غالبا با چک رچهدر بازار پا
ھای  با توجه به مشکالت اقتصادی موجود، به طور قطعی و صددرصدی مشخص نيست که چه مقدار از اين چک

 . شوند دريافتی در تاريخ سررسيد پاس مي
ھا وجود ندارد، چگونه اداره ماليات  که ھيچ تضمينی برای پاس شدن چکگويند در شرايطی  اعضای اين صنف مي

 . خواھد از درآمدی که مشخص نيست بعد از به طور متوسط شش ماه وصول شود يا نه، ماليات اخذ کند مي
گيرد و  ياين در حالی است که اداره ماليات در اقدامی جداگانه، ماليات بر درآمد حاصل از فروش را نيز از بازاريان م

ھای تمام شده خواھد  گرفتن ماليات بر ارزش افزوده به صورت جداگانه، فقط باعث تورم مضاعف و افزايش قيمت
 . شد

  قرارداد سفيد امضا ريشه عمده تخلفات حوزه كارگر كارفرمايى

دارى پليس آگاھى معاون مبارزه با جعل و کالھبر:  مرداد آمده است 22 در تاریخ ايلنابه گزارش خبرگزاری دولتی 
   ».رشد قرارداد ھاى سفيد امضا به يكى از دغدغه ھاى كارگران تبديل شده است«:ناجا گفت

درنشست خبرى در پاسخ به خبر نگار ايلنا، در مورد ) 90 مرداد 22شنبه (سرھنگ مھرداد اميدى امروز 
 مورد جعل سند 622شته از مجموع  ماه گذ4طى «: قراردادھاى سفيد امضا، با انتقاد از رشد چنين مواردى گفت

   ». مورد اسناد جعلى مربوط به انواع قرارداد بوده است101
   ».پديده قرارداد سفيد امضا ريشه عمده تخلفات حوزه كارگر كارفرمايى است«: وى ادامه داد 

مضا و تشخيص معاون مبارزه با جعل و کالھبردارى پليس آگاھى ناجا با بيان اين كه فرايند كارشناسى خط ، ا
 قانون كار در مورد 10با توجه به صراحت ماده « :زمان نوشتن اسناد در دادگاه طوالنيست، به كارگران توصيه كرد

لزوم درج دقيق اطالعات مربوط به نوع كار، ساعات كار وميزان حقوق و لواحق آن، از امضاء قرارداد ھاى سفيد 
   ».امضا خوددارى كنند

 نسخه را از روش ھاى پيشگيرى تخلفات برخى كارفرمايان 4رد تنظيم قرارداد ھاى كار در وى رعايت قانون در مو
قانون صراحت دارد و عمل به قانون مى تواند از رشد ناھنجارى ھاى " قرارداد ھاى كار"در مورد «: دانست و افزود

   ».ايجاد شده در اين بخش جلوگيرى كند
   جعل اسناد تخلف مردانه

 900ھزار و 3«:  مورد كاھش دو نيم درصدى آمار جعل اسناد نسبت به چھار ماه گذشته گفتسرھنگ اميدى در
 درصد از پرونده ھا منجر به دستگيرى 72پرونده مربوط به جعل درپليس آگاھى تشكيل شده كه از اين تعداد 

 درصد از 6 شده و  درصد از پرونده ھا به اتفاق طرفين دعوا به مراجع قضايى ارسال22 متھم ، 970ھزار و 2
   ».است ھا نيز به نتيجه نرسيده پرونده

   ». درصد زن بوده اند6 درصد متھمان مرد و 94 نفر، 970 ھزار و 2از تعداد «: وى ادامه داد
 درصد 54 ھزار سند و مھر جعلي، حدود 45از حدود «:معاون مبارزه با جعل و کالھبردارى پليس آگاھى ناجا افزود

 درصد مدارك تحصيلى 5درصد اسناد مالكيت، 6 درصد اسناد و مدارك ھويتى ، 16 مدارك بانكي، مربوط به اسناد و
درصد مھر و نيم درصد ساير اسناد 1 درصد اسناد تجارى ، 1 درصد اسناد و مدارك غير دولتي، 12و آموزشي، 

   ».دولتى بوده است
   رمالى يك درصد از كل تخلفات كاله بردارى ھا

كاله بردارى ارزش گذارى شده طى « : ھزار پرونده در مورد كاله بردارى درآگاھى گفت 5تشكيل اميدى با اعالم 
   ».ھزار مليارد تومان تومان بوده است2 ماه گذشته 4

 درصد مربوط به كالھبردارى در 5 درصد از پرونده كالھبردارى در پوشش انواع معامالت، 56«: وى ادامه داد
 درصد امور 1 درصد ازدواج ،1 درصد رمالي، 1 درصد استخدام، 2ضايى و اداري، پوشش داللى و انجام امور ق

 درصد در مورد ديگر موارد بوده 33خيريه ،نيم درصد اخذ ويزا ، نيم درصد ديگر در پوشش امور فرھنگى ورزشى و 
   ».است

    درصد مجرمان دانشجو ھستند18
از ابتداى «:  در قسمت ديگرى از اين كنفرانس خبرى گفتمعاون مبارزه با جعل و کالھبردارى پليس آگاھى ناجا

 ماه، 10مھرسال گذشته، ماموريت مقابله با شرکت ھاى ھرمى به پليس آگاھى ناجا واگذار و در طول اين 
   ».رسيدگى به اين پرونده ھا آغاز شد

 عمليات 3طى «: ريح کرداند، تص  نفر به پليس طرح شکايت کرده300 ھزار و 5وى با بيان اين كه طى اين مدت، 
   ».  تن از آنھا قرار قانونى صادر شد500 ھزار و 2 نفر دستگير شدند که براى 500 ھزار و 4بزرگ در تھران، 
عناصر اصلى اين «:  دفتر که با عنوان شرکت ھاى ھرمى فعاليت مى کردند، خبر داد و افزود481اميدى از پلمپ 

ه مالکان، منجر مى شدند تا مالکان نيز بدون توجه به نوع فعاليت، شرکت ھا با پرداخت اجاره بھاى باال ب
ھايشان و دفاترشان را در اختيار اينگونه افراد قرار دھند به ھمين منظور مراجع قضايى نيز برخورد با اينگونه  خانه

   ».مالکان را آغاز کردند
 درصد از دفاترى که از سوى مقامات 97 به گفته معاون مبارزه با جعل و کالھبردارى پليس آگاھى ناجا، حدود

قضايى پلمپ شدند در تھران قرار داشتند بنابراين مى توان گفت که بيشتر فعاليت شرکت ھاى ھرمى در تھران 
   .متمرکز بود

طى کار تحقيقاتى که پليس آگاھى روى دستگيرشدگان انجام داد حاکى «: سرھنگ اميدي، ھمچنين يادآور شد
 درصد آنان تحصيالت 42 درصدشان نيز متاھل ھستند، ھمچنين 43درصد از آنان مجرد و  57از آن دارد که 

   ». درصد فوق ديپلم و مابقى بى سواد بودند9 درصد کارشناسي، 12 درصد ديپلم، 36زيرديپلم، 
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شغل « : وى در خصوص نتايج حاصل از اين تحقيق در خصوص شغل دستگيرشدگان نيز به خبرنگاران اظھار داشت
 درصد بازنشسته 3 درصد کارگر، 4 درصد محصل، 5 درصد راننده، 6 درصد دانشجو، 18 درصد متھمان آزاد، 32

   ».  درصد از آنان نيز بيکار بودند32سازمان ھاى مختلف و 
   يك شبه كسى پولدار نمى شود

جام شده، براساس تحقيقات ان«: سرھنگ اميدى در خصوص ميانگين سنى متھمان شرکت ھاى ھرمى نيز گفت
 2 سال و 50 تا 40 درصد بين 8 سال، 40 تا 30 درصد بين 19 سال، 30 تا 20 درصد بين 62 سال، 2 درصد زير 7

   ».  سال، سن دارند50درصد نيز باالى 
اين «:  درصد آنان نيز زن ھستند، افزود23 درصد از دستگيرشدگان در اين حوزه، مرد و 77وى با اعالم اينکه، 
   ».  است که زنان نيز متاسفانه در اين حوزه، ورود پيدا کرده اندنشان دھنده آن

 ماھه گذشته، پليس آگاھى ناجا موفق به کنترل و مبارزه با فعاالن شرکت 10سرھنگ اميدى با اعالم اينکه طى 
اھيم البته قطعا شيوه ھاى جذب نيز تغيير پيدا کرد بنابراين از مردم مى خو«: ھاى ھرمى شده است، تصريح کرد

    ». که فريب پيشنھاد برخى از افراد که يک شبه وعده پولدار شدن را مى دھند نخورند
معاون مبارزه با جعل و کالھبردارى پليس آگاھى ناجا، ھمچنين به کسانى که دفاتر و يا منازلشان را دراختيار 

اد کمتر از فعاالن نخواھد بود مجازات اينگونه افر«: فعاالن شرکت ھاى ھرمى قرار مى دھند، ھشدار دارد و گفت
ضمن اينکه، منازل آنان تا رسيدگى کامل به پرونده که به دليل شکات زيادى که اينگونه پرونده ھا دارد مدت زيادى 

   ».طول خواھد کشيد، پلمپ خواھد شد
  

 پزشكي  کارمندان مؤسسه تحقيقات گياه اعتصاب
 

 :پزشكي كشور گفت ع آگاه در مؤسسه تحقيقات گياهيك منب:  آمده استفارس  دولتیخبرگزاریبه گزارش 
مرغوب است، در  پزشكي كشور وزراي كشاورزي و مسكن قصد دارند به دليل اينكه زمين مؤسسه تحقيقات گياه

 .اقدام كنند آيند،  ھايي كه به ايران مي محل اين مؤسسه به ساخت ويال براي خارجي
 مرداد وزراي كشاورزي، 20پنجشنبه  روز:  كشور اظھار داشتپزشكي يك منبع آگاه در مؤسسه تحقيقات گياه

پزشكي كشور آمدند و  الملل به مؤسسه تحقيقات گياه بين مسكن، خارجه و معاون جديد رئيس جمھور در امور
 .اند كه آنھا براي بازديد از اين مؤسسه آمده كارمندان اين مؤسسه تصور كردند

پزشكي آمدند، وزير مسكن پيشنھاد داد كه   محوطه مؤسسه تحقيقات گياهوزرا به كه اين زماني: وي ادامه داد
 .پزشكي را به ويال تبديل كنند تحقيقات گياه مؤسسه

پزشكي به اين  رئيس مؤسسه تحقيقات گياه: پزشكي كشور افزود گياه اين منبع آگاه در مؤسسه تحقيقات
پاسخ  وزير مسكن نيز در" تر از اينجا را كسي ببرد دھم كه يك م بنده اجازه نمي"گفت كه  موضوع اعتراض كرد و

 .به رئيس مؤسسه گفت كه اين تصميم اتخاذ شده است
عنوان  اند،  پزشكي كشور در اين مؤسسه اعتصاب كرده امروز كارمندان مؤسسه تحقيقات گياه  وي با بيان اينكه

آيند، داده است و وزير كشاورزي نيز  مي يرانوزير مسكن پيشنھاد ويالسازي را براي افرادي كه از خارج به ا: كرد
خواھيد در اين مكان ويالسازي كنيد يك مكاني را  ولي اگر مي در ھمين زمينه گفته كه ما در خدمت شما ھستيم

 .اين مؤسسه اختصاص دھيد به عنوان آزمايشگاه به
 سال قدمت 80 تا 70كه پزشكي كشور است  گياه ترين مؤسسه تحقيقات  اين مؤسسه قديمي :وي تصريح كرد

آيد، در اين  اينكه ھر جايي در كشور آفتي در مورد كشاورزي پيش مي دھد ضمن دارد و تمام كشور را پوشش مي
  .شود تا اين مشكل حل شود ھماھنگي مي مؤسسه مديريت و

حقيقات به دليل اينكه زمين مؤسسه ت: پزشكي كشور خاطرنشان كرد گياه اين منبع آگاه در مؤسسه تحقيقات
اند ضمن اينكه مكان اين مؤسسه به  مرغوب است، مسئوالن روي اين زمين دست گذاشته پزشكي كشور گياه
 .اجالس سران نيز نزديك است سالن

: كشور در اين باره به خبرنگار جامعه فارس گفت پزشكي ھمچنين يكي از مسئوالن مؤسسه تحقيقات گياه
   .جمھوري و مجلس ھستيم حال پيگيري اين موضوع از طريق رياست متأسفانه اين موضوع صحت دارد و ما در

  

  در حاشيه فرامين جناب سرھنگ

آقای سرھنگ مھرداد اميدی ، معاون مبارزه با جعل و کالھبرداری پليس آگاھی ناجا ، در گفتگویی با خبر گزاری 
رشد قرار دادھای سفيد امضابه "د؛  ، راجع به قرارداد ھای سفيد امضا گفتن١٣٩٠ مرداد ٢٢ایلنا به تاریخ شنبه 

 مورد جعل ٦٢٢وی افزود که طی چھار ماه گذشته از مجموع . یکی از دغدغه ھای کارگران تبدیل شده است 
 ١٠وی توصيه کرد با توجه به صراحت ماده ...  مورد اسناد جعلی مربوط به انواع قرارداد بوده است ١٠١سند 

طالعات مربوط به نوع کار ، ساعات کار و ميزان حقوق و لواحق آن ، از امضا قانون کار در مورد لزوم درج دقيق ا
 "... قرارداد ھای سفيد امضا خود داری کنند

بله ، بی حقوقی تا بدان جا پيش رفته است که سرھنگ مھراد اميدی، ناچار شده است با توجه به آمار و ارقام 
فرايند كارشناسي خط ، امضا "ه ھایش متذکر شده است که وی در ادامه گفت. موجود، از این فاجعه سخن بگوید

 قانون ١٠با توجه به صراحت ماده « :و تشخيص زمان نوشتن اسناد در دادگاه طوالنيست، به كارگران توصيه كرد
كار در مورد لزوم درج دقيق اطالعات مربوط به نوع كار، ساعات كار وميزان حقوق و لواحق آن، از امضاء قرارداد 

 "  سفيد امضا خود داری کنندھاي
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آقای سرھنگ مھرداد اميدی با بيان آمار و ارقام شاکيان در صدد است تا مشکل کارگران را به دولت سرمایه 
سرھنگ خوب می . گوش زد نماید و گرنه پيدا کردن مجرم برای دستگاه عریض و طویل پليس کار سختی نيست 

امی نھاد ھای سرمایه ساالر نه تنھا مجرم ھستند ، بلکه خود نيروی داند که کارفرمایان و صاحبان سرمایه و تم
پليس ھم یکی از نھاد ھایی است که در سرکوب کارگران معترض به این قرار داد ھا ھميشه نقش آفرین بوده 

آقای سرھنگ مھرداد آگاه ھستند که خانه کارگری ھا ، شوراھای اسالمی کار ،شورایعالی کار ، ادارات . است 
نھاد ھایی ھستند که بيش از یک دھه است که قرارداد ھای سفيد امضا و موقت را ... ارو امور اجتماعی ،وک

 درصد از قرار دادھای موجود فی مابين کارگران با کارفرمایان قراردادھای موقت و ۶٨اجرایی کرده اند و بيش از 
نمایندگان مجلس شورای اسالمی، قطعا اواطالع دارد که طی چند سال گذشته . سفيد امضا می باشد 

 ھزار تومان اعالم کردند تارسما اعالم دارند که ٠۵١ ھزار تومان و رسمی را ١٧٠دستمزد کارگران قراردادی را 
 . قرارداد ھای موقت و سفيد امضا قانونی است

ته قانونی کرده جناب سرھنگ ؛ نظام سرمایه داری حاکم بر ایران یک دھه است که قرارداد ھا ی موقت را نانوش
 و دیگر مفاد مورداشاره شما در قانون کار تا آنجا برد دارد که منافع صاحبان سرمایه به خطر نيافتد ١٠ماده . است

و قطعا شما و دیگر حاميان سرمایه نه تنھا از این توحش اطالع دارید بلکه خود شما ھم در این بی حقوقی ھا 
 . شریک ھستيد

؟ آیا عصيان جوانان !جا بيرون آمده است که شما به این معضل کارگری پی برده ایدآقای سرھنگ ، آفتاب از ک
بيکار و گرسنه محله ھای فقير نشين تاتنھام درشمال شرقی لندن را شاھد بوده اید یا اعتراض کارگران در یونان 

کارخانه ساسان با نيرو ھای ، یا تجمع کارگران فوالد ميبد در مقابل فرمانداری این شھرستان ،یا درگيری کارگران 
 مرداد ماه ، یا اعتراض و تجمع كارگران كارخانه قند وتصفيه شكر اھواز در ١٩پليس پایگاه پنجم در روز چھار شنبه 

مقابل استانداری و یا تجمع پرستاران بيمارستان امام خمينی ، یا تجمع کارگران پارچه سبالن اردبيل و یا تجمع 
  کدام؟... نندج و یا کارگران ساختمانی در س

کارگران ؛ ترس از نيروی طبقاتی ما ، اتاق ھای وزارت کار، شورایعالی کار ، کارفرمایان و صاحبان سرمایه را در 
ترس جناب سرھنگ بی دليل نيست ، وی در مقام . نوردیده ، و به اتاق جناب سرھنگ مھرداد ھم رسيده است 

قابله با اعتراض سراسری کارگران متشکل و سازمان یافته در توان ھيچ فرمانده نيروھا ی سرکوبگر می داند که م
تير و ترقه ای نيست و ھيچ تيمسار و سر تيمساری با گسيل سرجوخه ھای خود در نبرد با نيروی کارگران توان 

 .  ھيچ مقاومتی نخواھند داشت
 بلکه از ترس و وحشت ایشان از کارگران ؛ گفته ھای به ظاھر ساده ی جناب سرھنگ ، نه از گيجی و منگی ،

 .قدرت عظيم طبقاتی ماست ، پس به خود باور داشته باشيم، قدرت ما در تشکل ماست

 ١٣٩٠ مرداد ٢٣ -بھزاد سھرابی 
  

 تجمع معلمان اخراج شده از آموزش و پرورش مقابل مجلس

 
موزش و پرورش در اعتراض جمعی از معلمان شرکتی آ: مرداد آمده است 23 در مھربه نوشته خبرگزاری دولتی 

به اعالم نتيجه آزمون استخدامی آموزش و پرورش و عدم جذب نيروھای شرکتی مقابل مجلس شورای اسالمی 
 . تجمع کرده و خواستار ادامه ھمکاری خود با آموزش و پرورش شدند

 سال 10ر يک تا تجمع کنندگان که از سراسر کشور در مقابل مجلس شورای اسالمی حضور يافته اند سابقه کا
 . داشته و نسبت به آزمون برگزار شده برای جذب نيرو در آموزش و پرورش اعتراض دارند

آنھا معتقدند جذب نيروھای شرکتی در اين آزمون بسيار محدود بوده و بيشترين پذيرش از بين حق التدريسان و 
 التدريسان و آموزشيارانی که در آموزشياران نھضت سوادآموزی بوده است به طوری که حتی آن دسته از حق

 . اين آزمون پذيرفته نشده اند با آموزش و پرورش ادامه ھمکاری داده اند اما نيروھای شرکتی اخراج شده اند
به گفته تجمع کنندگان برعکس ديگر آزمون ھای برگزار شده، در اين آزمون نمره منفی نيز برای شرکت کنندگان 

 . در نظر گرفته شده است
گزارش مھر، از اول مردادماه که نتايج آزمون استخدامی آموزش و پرورش اعالم شد اين چھارمين بار است که به 

 . نيروھای شرکتی آموزش و پرورش در مقابل مجلس شورای اسالمی تجمع می کنند
  . اين عده که از سراسر کشور به تھران می آيند شب ھا در مرقد مطھر امام خمينی اقامت دارند

  

  ميليون نفر پشت درھای بسته کار3.5تظار ان

، 89 براساس آخرين آمار ارائه شده از بيکاران در بھار : مرداد آمده است 23 در مھربه نوشته خبرگزاری دولتی 
سال کشور منتظر ورود به بازار کار ھستند، با اين حال ادامه سياست سکوت و 10 ميليون نفر از فعاالن باالی 3.5

 . ھای فصلی از وضعيت اشتغال به مخدوش بودن آمارھای ارائه شده دامن زده است گزارشتوقف انتشار 
ارائه آمار واقعی از بيکاران و جويندگان اشتغال از جمله آمارھای مھمی است که در حوزه بازار کار و اشتغال 

 . کشور توليد و در اختيار تصميم گيران و مديران اين بخش قرار می گيرد
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ضعيت کارجويان، تعداد آنھا، ميزان توانمندی ھا، سطح تحصيالت، پراکندگی جغرافيايی و اطالعاتی از اطالع از و
ماه گذشته متوقف 12و با آينده ای روشن است که از " چشم باز"اين دست الزمه يک تصميم گيری به اصطالح با 

 . شده است
 
  سالگی توقف انتشار گزارش ماھيانه يک

رشی که توسط مرکز آمار ايران برای وضعيت کارجويان و شاغالن کشور ارائه شد مربوط به آخرين اطالعات و گزا
 .  است و از آن به بعد ھيچگونه گزارش رسمی در اين زمينه منتشر نشده است89فصل بھار سال 

 ميليون و 1يی در واقع توقف انتشار اطالعات مربوط به بازار کار از سويی و ادعاھای مکرر دولت مبنی بر اشتغال زا
 ھزار نفری در سال گذشته نوعی ناھمگونی و ابھام در بازار کار کشور 800 ميليون و 1 و به روايت ھايی تا 600

 . ايجاد کرده است
از سويی گزارشات و اطالعات مکرر وزارت کار سابق و دولت برای کسب موفقيت ھای مربوط به دستيابی استان 

 از سوی مقامات مختلف دولتی از جمله استانداران و مسئوالن 89ايی در سال ھا به سھم تعيين شده اشتغال ز
وزارت سابق کار مطرح شد و از سويی نيز ھمگان در مقابل اين سوال که چرا گزارشات فصلی مربوط به وضعيت 

 . کارجويان ديگر منتشر نمی شود؟ جوابی نشنيدند
 

  سئوال بی جواب
رح شده در زمينه توقف انتشار آمارھای رسمی در مورد بيکاری طی سال به عبارتي، بيشترين انتقادات مط

گذشته متوجه مرکز آمار ايران شد به نحوی که اين مرکز در کانون انتقادات مختلف از کارشناسان بازار کار و 
 . نمايندگان مجلس قرار گرفت و در خط مقدم بمباران انتقادي، ھدف منتقدين قرار گرفت

 و ادامه توقف انتشار آمارھای مربوط به بازار کار 89از گذشته فصلھای تابستان، پاييز و زمستان با اين حال پس 
ايران اين شائبه را به وجود آورد که دولت اجازه انتشار آمارھا را لغو کرده است در حالی که مرکز آمار مانند 

 . گذشته در اين حوزه نيز توليد آمار داشته است
 تالش و تبليغات دولت در القاء اينکه توانسته است رکوردی در اشتغال زايی داشته باشد و بر پايه اين گزارش،

توقف ارائه آمارھای فصلی در نھايت منجر به اين شد که ساکنان بھارستان به اين فکر بيافتند که دليل اين امر را 
 . از نمايندگان دولت بپرسند

 
  نمايندگان دست به کار شدند

خوانی که از وزير کار سابق و رئيس مرکز آمار ايران در صحن علنی مجلس طی بھار سال جاری نھايتا در فرا
صورت گرفت نمايندگان منتقد به بيان ديدگاه ھای خود در زمينه نادرست بودن آمار اشتغال زايی دولت پرداختند و 

 . در پايان نيز خواستار انتشار آمارھای واقعی در اين زمينه شدند
 ھزار شغل را به تحقق رشد اقتصادی پيوند دادند و عدم تحقق رشد مناسب 600 ميليون و 1نوعی ايجاد آنھا به 

ھمچنين مطرح کردند که در حوزه ھای انتخابيه . اقتصادی را دليلی محکم بر نادرست بودن ادعای دولت دانستند
 . خود اثری از کاھش تعداد بيکاران نمی بينند

با مھر با بيان اينکه مقام معظم رھبری نيز طی روزھای گذشته از وضعيت اشتغال و علی دھقان کيا در گفتگو 
پايين بودن بھره وری و نامناسب بودن تالش ھای صورت گرفته در : فرھنگ کار در کشور اظھار نگرانی کردند، گفت

 . اين زمينه از نگرانی ھايی بود که توسط ايشان مطرح شده است
 

  طاشتغال در سراشيبی سقو
متاسفانه با تالش ھای صورت گرفته : عضو ھيئت مديره کانون شوراھای اسالمی کار استان تھران، اظھار داشت

ھنوز توليد و اشتغال در مسير اصلی خود قرار ندارد در غير اينصورت می توانستيم مسائل اشتغال جوانان را حل 
 . کنيم

 ھزار نفری اشتغال زايی در سال 500 ميليون و 2ری ممکن است از سوی دولت ھدفگذا: دھقان کيا ادامه داد
جاری ھدف مناسب و بزرگی باشد اما بايد گفت طرح چنين موضوعی نيازمند فراھم کردن زمينه ھا و ابزار کافی 

 . است
واردات بی رويه : وی با تاکيد بر اينکه با وضعيت موجود نمی توانيم به اين ھدف بزرگ برسيم، خاطر نشان کرد

 بزرگی بر پيکره توليد داخلی وارد کرده است و امروز بسياری از کارخانجات در تامين منابع مورد نياز خود با ضربات
 .مشکالت فراوانی روبرو ھستند

اين مقام مسئول کارگری مخفی کاری و توقف در انتشار آمارھای عملکرد اشتغال در استان ھای مختلف کشور 
با اينکه تاکنون کارھای : م گيری نادرست در بازار کار دانست و بيان داشترا باعث به وجود آمدن شرايط تصمي

خوبی نيز در زمينه ايجاد اشتغال صورت گرفته است اما بايد گفت ھنوز ھم نارسايی ھای فراوانی در اين بخش 
 . وجود دارد

ان مجلس نتوانستند اينکه نمايندگ: عضو ھيئت مديره کانون شوراھای اسالمی کار استان تھران، بيان داشت
 ھزار نفری را در بازار کار کشور ببينند برای کارگران نيز قابل مشاھده نيست و 600 ميليون و 1اشتغال زايی 

  . جامعه بھبود وضعيت کار را لمس نمی کند

صادرات شکر ارزان در مقابل واردات شکر گران؛ کارخانه ھا توان رقابت با 
  واردکنندگان را ندارند
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 شده در داخل قيمت پايينی  که شکر توليد  در حالي:  مرداد آمده است 23در کلمه ه سایت اصالح طلب به نوشت
استفاده کرده و انبارھای توليدی را خالی کردند و اين محصول را  کنندگان از اين قيمت سوء ای از صادر داشت، عده

 تومان ۴٠٠ ھمسايه کيلويی ھزار و ھای  تومان از طريق گمرک مشھد به کشور٨٧۵با قيمت مصوب کيلويی 
اکنون نياز  ی واردات ھم فروختند که در اين ميان بازار داخل با کمبود مواجه شده و با صفر شدن تعرفه

 . شود ھای وارداتی به قيمت باال تامين مي کنندگان با شکر مصرف
 اين محصول به قيمت مصوب قرار بار صادرات شکر شکل گرفت و در حالی که به گزارش ايسنا، امسال برای اولين

بودن قيمت توليد داخلی منتفع  کنندگان قرار گرفت و اين گروه از پايين بود در اختيار مردم قرار گيرد، در اختيار صادر
ای که نياز فعلی کشور از طريق واردات و با قيمت روز بازارھای جھانی که افزايش يافته و افزايش  شدند؛ به گونه
 . شود د، تامين ميآن ادامه دار

 ! حال سوال اين است چرا تا وقتی که نياز داخلی کشور تامين نشده بايد صادرات داشته باشيم؟
کنندگان از کنترل بازار قيمت شکر و  صادرت:  مدير عامل مرکز بررسی صنايع قند، گفت،در اين زمينه خليل بھزاد 

استفاده کرده و از طريق قوچان   تومان سوء٨٧۵ کيلويی ھا برای فروش اين محصول با قيمت مصوب اجبار کارخانه
 . طور رسمی صادر شد ھای ھمسايه به و گمرک مشھد شکر به کشور
شدن انبارھای شکر،  با خالي: کنندگان برای صادرات ھمه محصوالت، اظھار کرد وی با اشاره به تشويق صادر

 . ی گمرکی کاھش داد د تعرفهدرصدی واردات را به چھار درص٢٠ی  وزارت بازرگانی تعرفه
ھا اعمال  در صورتی که نظارت شديد تعزيرات حکومتی بر قيمت شکر توليد داخلی کارخانه: بھزاد اظھار کرد

ھای وارداتی نيست و شکر وارداتی به ھر قيمتی فروخته  گونه نظارتی بر قيمت شکر شد، اکنون ھيچ مي
 . شود مي

 .  ھزار تن شکر در حال واردات به گمرک ايران است٧٠٠د ايران ی مدير عامل مرکز صنايع قن به گفته
قند انجام شده  برداری از چغندر  پنج سال اخير واردات شکر ھمزمان با بھره-که طی چھار  بھزاد با ابراز انتقاد از اين

داخل ھای قند  شود شکر کارخانه ھمزمانی اوج واردات با برداشت چغندر قند داخلی باعث مي: است، گفت
 . کنندگان را نداشته باشند ھا توان رقابت با وارد ھا بماند و کارخانه انبار

تواند پايدار باشد، در حالی که اين صنعت، صنعت   اگر اين وضعيت ادامه يابد، صنعت قند نمي :وی تصريح کرد
شت چغندر از واردات طوری که با ک برند؛ به  مي شود و صنايع ديگر از آن بھره استراتژيک و مادر محسوب مي

سيتريک، الکل  ھمچنين مالس که به عنوان کاالی با ارزش و طالی سياه که اسيد.شود ی دام جلوگيری مي علوفه
 . شود، سال گذشته از خارج وارد شد مايه از آن توليد مي و خمير

بودن نرخ اين   از مصوبکنندگان شکر کنندگان و وارد در سال جاری صادر: مدير عامل مرکز صنايع قند تصريح کرد
بودن قيمت نبرده، بلکه متضرر ھم  ای از پايين کننده نه تنھا بھره کننده و مصرف محصول منتفع شدند و توليد

ھای وارداتی را با قيمت باال مصرف کنند که در اين زمينه وزارت بازرگانی بايد پاسخگو  اند و مجبورند شکر شده
 . باشد

 ۶٠اکنون از  کننده ھم بود، چرا که ھم توان صادر ای است که مي ی داخلی به گونهھا ظرفيت کارخانه: وی گفت
 .  درصد آن خالی است۴٠شود و  ھای قند استفاده مي درصد ظرفيت کارخانه

 ھزار تن شکر چغندری و نيشکری در کشور توليد شد که امسال اين ميزان ٩۵٠سال گذشته : بھزاد يادآور شد
ی واردات و  يابد، اما با وضعيت توسعه  ھزار تن افزايش مي٣٠٠زيرکشت به يک ميليون و توليد با افزايش سطح 

 . ھمزمانی آن با فصل برداشت در يک سال آينده سطح زير کشت چغندر قند کاھش خواھد داشت
  

 . مطالبات چايكاران ھمچنان در ليست انتظار

سناريوى مطالبات كشاورزان به ويژه چايكاران از : است  مرداد آمده 23 در تاریخ ايلنابه گزارش خبرگزاری دولتی 
شود تا باغات چاى با خستگى ناشى از زحمات بى  دولت ھر ساله پس از فصل برداشت محصول تكرار مي
 . حاصل، خود را براى بازدھى در مرحله بعد آماده كنند

شود که  ی استراتژيک محسوب ميبه گزارش خبرنگار ايلنا ،چای براى شھرھاى شمالى كشور به منزله يک کاال
بر اين .  ھزار ھكتار از سطوح زير كشت را به خود اختصاص داده است34در دو استان گيالن و مازندران بيش از 

اساس ھر گونه سياست گذارى به طور مستقيم و غيرمستقيم بر معيشت قشر وسيعى از مردم ساكن شمال 
اى از سوى متوليان بخش دولتى براى حمايت و  طلبد كه نگاه ويژه د مياين امر به نوبه خو. گذارد كشور تاثير مي

 . تقويت اين حوزه معطوف شود
ھاى شيرين حمايت از  ھاى دولت است تا شايد وعده اين در حالى است كه ھر ساله چشم چايكاران به دست
 . ھاى كوچك چايكاران ببخشد كشاورزان باالخره در عمل ظاھر شود و رنگى به سفره

پس از آنكه سازمان چاى با يك وقفه چند ساله در سال گذشته بار ديگر احيا شد، نور اميدى براى چايكاران شكل 
به دنبال آن . شود ھاى اين حوزه از سوى يك نھاد خاص پيگيرى مي گرفت كه با احياى مجدد اين سازمان فعاليت

اما . ان، محصولى كامال كيفى توليد و عرضه كنندكشاورزان چايكار نيز وعده دادند كه به يمن احياى اين سازم
 . امروز حمايت سازمان چاى از كشاورزان دستاورد مشھودى براى چايكاران به ھمراه نداشته است

طى سال گذشته سازمان چاى در راستاى حمايت از چايكاران وعده افزايش قيمت خريد تضمينى اين محصول را 
بر اين . البات كشاورزان حتى يك لایر ھم از بابت اين وعده دريافت نكردندمطرح كرد، اما در زمان پرداخت مط

ھاى قبل محاسبه و ھيچگونه افزايشى در نرخ خريد چاى از سوى  اساس قيمت خريد تضمينى ھمچون سال
 . دولت اعمال نشد



 263

شود، بلكه روند  اما مسئله مھم آن است كه نه تنھا افزايش قيمتى در راستاى حمايت از چايكاران اعمال نمي
پرداخت نشدن به موقع پول خريد چاى آثار متعددى بر . تعويق پرداخت مطالبات ھمچنان به قوت خود باقى است

 . روند فعاليت كشاورزان به ھمراه داشته و منجر به كاھش توان توليد اين گروه مى شود
ھاى خالى به سراغ مرحله بعدى  ا دستكنند و ب در شرايط كنونى كشاورزان محصول خود را توليد و برداشت مي

 . ھا پول خريد برگ سبز چاى را دريافت كنند روند تنھا به اين اميد كه شايد پس از ماه كاشت محصول مي
: وگو با ايلنا، ضمن تاكيد بر عدم پرداخت مطالبات اعالم كرد رئيس اتحاديه چايكاران در گفت" ايرج ھوسمى"

اين پول نيز در دو مرحله . له اول برداشت محصول به چايكاران پرداخت شده استتاكنون تنھا پول مربوط به مرح
 . پرداخت شد

به گفته وي، اما پس از آن ھيچ پولى در خصوص مرحله دوم برداشت برگ سبز چاى به كشاورزان پرداخت نشده 
 محصول در برخى اين در حالى است كه كم كم دور سوم برداشت. و مطالبات ھمچنان به قوت خود باقى است

 . مناطق آغاز شده است
ھوسمى در پاسخ به اين سوال كه آيا وعده چايكاران مبنى بر توليد و عرضه محصولى كامال كيفى محقق شده 

ما در اين خصوص كامال به تعھد و گفته خود عمل كرديم و برگ سبزى كامال كيفى تحويل : است، مطرح كرد
ما وظيفه خود را انجام داديم و منتظر انجام تعھد آن . اند ھاى خود عمل نكرده هداديم اما متاسفانه ديگران به وعد

 . سوى معامله ھستيم
متاسفانه به دليل پرداخت نشدن پول چايكاران و قرار گرفتن اين كشاورزان در شرايط اقتصادى سخت، : وى گفت

 . رز ھستمشرمنده اين گروه ھستيم، حتى بنده شرمنده خودم نيز به عنوان يك كشاو
 

  كاھش قابل توجه حجم باغات چاى به واسطه نبود حمايت
ھاى كالن اقتصادى مبنى بر جلوگيرى از  ھاى دولتى از چايكاران منجر به آن شد كه برخالف سياست عدم حمايت

ن بر اي. اى از چايكاران باغات خود را رھا كنند مھاجرت كشاورزان و روستاييان به شھرھا، بخش قابل مالحظه
مسلما . اند اساس برخى اقدام به تغيير كاربرى باغات كرده و برخى ديگر كشاورزى را به طور كلى كنار گذاشته

 . اين سياست آثار منفى بر اقتصاد كشاورزى كشور به ھمراه دارد
از  ميزان برداشت برگ سبز چاى 70 تا 69ھاى  در بين سال: دبير انجمن چايكاران در اين خصوص به ايلنا گفت

بر اين .  ھزار تن تقليل يافته است25ھاى اخير به حدود   ھزار تن بود كه اين رقم در طول سال70باغات حدود 
 .  ھزار تن كاھش يافته است45اساس ظرفيت توليد حدود 

به گفته ھوسمي، بسيارى از كشاورزان به دليل مشكالت عديده معيشتى و اقتصادى مجبور به ترك باغات چاى 
 . اند و برخى از اين باغات به مخروبه تبديل شده است خود شده

 . ھاى مرتبط دانست وى اين امر را ناشى از نبود نگاه واقعى به صنعت كشاورزى در ميان دستگاه
ھاى مھم اجتماعى ھستند كه در چرخه اقتصاد كشاورزى به عنوان يكى از  با توجه به اينكه كشاورزان جزو گروه

در . ادى تاثير گذارند، لزوم اھتمام به تامين معيشت اين گروه امرى غيرقابل انكار استھاى اقتص مھمترين بخش
اين خصوص بھتر آن است كه، دولت ھر چه زودتر به منظور كاھش فشار اقتصادى موجود در زندگى چايكاران، با 

 . پرداخت بدھى ھاى معوقه، از فشار معيشتى اين قشر بكاھد
  پايان پيام

  ود حاجى زادهگزارش از مول
  
  

  سيزدھمين روز اعتصاب پارچه فروشان

 روز گذشته بازار پارچه فروش ١٣امروز ھم به مانند  :   مرداد آمده است 23به نوشته سایت اصالح طلب کلمه در 
   .ھای تھران تعطيل بود و اعتصاب اين صنف ادامه دارد

 سربرگ و مھر و امضای خاصی در بين کسبه و بازاريان خبرنگار کلمه از بازار خبر داد که امروز اطالعيه ای بدون
   .معترض توزيع شد که از آنھا می خواست تا ده نماينده برای مذاکره معرفی کنند

   .اند روز گذشته نيز ماموران پليس و نيروھای لباس شخصی در بازار تھران حضور کامال محسوسی داشته
ن که از روز دوشنبه دھم مرداد در اعتراض به ماليات بر ازرش افزوده فروشان و بنکداران بازار تھرا اعتصاب پارچه

اين اعتصاب در . آغاز شده، با خاموش کردن چراغھا و بسته نگه داشتن مجل کسب و کار ھمراه بوده است
  درصد ماليات بر ارزش۴واکنش به ابالغ دستور اداره ماليات برای ثبت نام کسبه فعال در اين صنف جھت پرداخت 

   .افزوده صورت گرفته است
کار، روپوش مدارس و  اي، لباس ھای پرده ھای مختلف صنف پارچه از جمله توليدکنندگان و فروشندگان پارچه بخش

ھای خارجی که در پاساژھا و سراھای  اي، جين، فاستوني، چادري، آستری و پارچه ھای ملحفه مانتو، پارچه
   .اند  اعتصاب مشارکت کردهمختلفی در بازار فعاليت دارند، در اين

بر اساس اين گزارش، ھفته قبل قاسم نوده فراھانی رئيس شورای اصناف کشور در مسجد ملک در جمع 
در اين جلسه که . کنندگان حضور يافت، اما نتوانست نظر آنھا را برای پايان دادن به اعتصاب جلب کند اعتصاب

اکنش به سخنان رئيس شورای اصناف، فريادھای اعتراضی کسبه و حضور بازاريان معترض بسيار پرتعداد بود، در و
   .کرد کنندگان به حدی بلند شد که توجه عابران بيرون از مسجد را نيز جلب مي اعتصاب

گويند ماليات بر ارزش افزوده بايد از اصنافی گرفته شود که  اند و مي بازاريان تھران با شکل اخذ اين ماليات مخالف
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دار و به  فروشان بازار تھران در شرايطی که به صورت مدت فروشند و بنکداران و پارچه جنس ميبه صورت نقدی 
   .کنند، بايد از اين ماليات معاف گردند ی چک با مشتريان خود کار مي وسيله

که  از سوی ديگر رييس اتحاديه بنکداران پارچه در پاسخ به سخنان رييس سازمان امور مالياتی مبنی بر اين
از اين ادبيات تعجب : کنند، گفت جويی مي کداران پارچه در اعتراض به موضوع ماليات بر ارزش افزوده بھانهبن

   .مشتريان ھر ساله سازمان امور مالياتی ھستيم) دھندگان ماليات(ما . کنم مي
ه نبايد به عده زيادی ک وگو با ايسنا با بيان اين محمدصادق مشايخ ـ رييس اتحاديه بنکداران پارچه تھران ـ در گفت

: از ھموطنان شرافتمند و بازاريان که مسلمان، انقالبی و معتقد به نظام ھستند، نسبت بھانه جويی زد، افزود
اگر . کند دھندگان باشد، اين گونه برخورد مي کنم از اين که جايگاھی که بايد حامی اقتصاد و ماليات تعجب مي 

ھای  تير ماه ھمه ما توافق کرديم و ماليات. دادند ت فرار کنند که اصال ماليات نميقرار بود بازاريان از پرداخت ماليا
   .پردازيم ھاست که ماليات مي خود را پرداختيم و سال

از دکتر : وی با تاکيد بر اين که رييس سازمان امور مالياتی بزرگواری کند و ادبيات خود را تغيير دھد، تصريح کرد
شود تقاضامندم که با ادبيات  ان امور مالياتی است و روی کلمات وی حساب ميعلی عسکری که رييس سازم

   .بھتری با ما صحبت کند
ھا شفاف شود وگرنه از  خواھند معامالت آن فروشان نمي شود پارچه مشايخ در پاسخ به اين مورد که گفته مي

گويد  دعا را کرده است؟ اگر کسی ميچه کسی اين ا: رفتند، اظھار کرد روال ماليات بر ارزش افزوده طفره نمي
   .سازی يعنی چه، ما آن کار را انجام دھيم ھا بپرسيد شفاف کنند، از آن فروشان شفاف سازی نمي پارچه

ھايی بزنند و  بازاريان ستون اقتصاد کشور ھستند و نبايد چنين حرف: رييس اتحاديه بنکداران پارچه تھران افزود
   .ھا را برنجانند آن

ای که قرار بود مشخص شوند تا با ھمراھی رييس شورای اصناف موضوع را از   نماينده١٠که  با بيان اينمشايخ 
عالوه بر اين افراد، شورای اصناف و : اند، گفت طريق مجلس شورای اسالمی پيگيری کنند ھنوز معرفی نشده

ت مديره اتحاديه را برای بررسی پور ـ رييس کميسيون اقتصادی مجلس ـ تعدادی از اعضای ھيا دفتر دکتر فتحي
   .اند اين موضوع دعوت کرده

  
  

  يک تابلو و ديگر ھيچ» ايمنى کار«:گزارشى از حوادث ناشى از کار 

به اين نمونه خبرھا که فقط مربوط به فروردين ماه سال : مرداد آمده است 24 در تاریخ خراسانبه نوشته روزنامه 
 : جارى است توجه کنيد

 
 . رگ کارگر کفاش بر اثر آتش گرفتن کارگاه کفاشى در رشتفروردين، م٨

 
 . روز١٠٧فروردين، کشف قسمتى از بدن معدن چيان ھجدک بعد از ١٧
 
جان باختن يک کارگر در . فروردين، جان باختن يک کارگر سقزى به دليل نداشتن امکانات ايمنى در محيط کار١٩

 . حين حفر چاه در تھران
 
کارگر در جريان تخريب يک ٢کشته و مجروح شدن . ساله بر اثر ريزش ايستگاه مترو۶۵ر فروردين، مرگ کارگ٢٠

 . ساختمان در تھران
 
 . روز١١۴معدنچى معدن ھجدک کرمان پس از ٢فروردين، خروج جسد ٢۴
 
 . فروردين، جان باختن يک کارگر در حين کار در بوکان٢٨
 
 .  ديواندره جان باختفروردين، يک کارگر ساختمانى در محل کار خود در٢٩
 
 . کارگر در گودبردارى٢کشته و زخمى شدن . در آتش... فروردين، سوختن يکى از کارکنان شھردارى٣٠
 

حال به جاى آن که ما ديگر خبرھاى اين چنينى را برايتان بنويسيم خودتان حدس بزنيد اگر اوضاع به ھمين روال 
 . ر درباره حوادث ناشى از کار رخ داده استپيش رفته باشد تاکنون چند اتفاق تاسف بار ديگ

 
  ايمنى و کار

 . ايمنى به عنوان محافظت از انسان و کارآيى او، در برابر صدمات و پيش گيرى از صدمه ديدنش تعريف مى شود
با توسعه فناورى و افزايش کاربرد . در محيط ھاى صنعتى غالبا کارگران در معرض خطرات گوناگون قرار دارند

 . ن در امر توليد نيز احتمال مخاطرات و حوادث در اين گونه محيط ھا زيادتر مى شودماشي
در سازمان ھا و کارخانجاتى که اصول و موازين ايمنى و حفاظت فنى مراعات نمى شود روحيه کارکنان نيز ضعيف 

. غول به کار باشدو متزلزل است و کمتر امکان دارد کارگر خوب و تراز اول در خدمت چنين سازمان ھايى مش
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بنابراين اجراى تدابير و برنامه ھايى به منظور ايمنى و حفاظت فنى کارگران، در درجه اول اھميت، در راستاى 
در عين حال، صرف ھزينه و تخصيص اعتبار در برنامه ھاى سازمان، به . تامين و نگھدارى نيروى انسانى قرار دارد

راى جلوگيرى از حوادث، در مقابل منافع حاصل از آن، اندک و ناچيز به کار منظور ابداع تدابير و استقرار وسايل ب
 . مى رود

که در زمينه آموزش موارد ايمنى در محيط  NGO کارشناس بھداشت محيط و عضو يک» محسن پاک سرشت»
 اجراى ھدف از: ھاى کار و حمايت از کارگران آسيب ديده در محيط کارى فعاليت مى کند در اين خصوص مى گويد

مقررات ايمنى و دستورالعمل ھاى مربوطه، امکان به وجود آمدن محيط سالم است به نحوى که کارگران بدون 
 . دغدغه خاطر و بدون ترس از خطرات صنعت به کار خود ادامه دھند

ى باشد بدين ترتيب ترس از آينده نامعلوم که زائيده و معلول حوادث و سوانح در محيط کار م: وى اضافه مى کند
بدون وجود مسائل ايمنى نه تنھا قدمى در راه پيشرفت صنعتى برداشته . از بخش صنعت ما رخت برخواھد بست

نمى شود بلکه صنعت دچار ھرج و مرج و از ھم پاشيدگى شده و دير يا زود به سوى زوال تدريجى سوق پيدا 
 . کرده و به قھقرا راه خواھد سپرد

در اين قبيل : ھايى که اصول ايمنى و حفاظت فنى رعايت نمى شود، مى گويددر مورد کارخانه » پاک سرشت»
کارگاه ھا بازدھى و بھره ورى کارکنان به دليل ترس از بروز حوادث و سوانح کاھش مى يابد که با اختصاص ھزينه 

 . اى اندک مى توان اصول ايمنى و حفاظتى را در کارخانه ھا و کارگاه ھا اجرا کرد
وسايل ايمنى موجود در کارخانه ھا و کارگاه ھا، استقرار مناسب وسايل و ماشين آالت، نصب حفاظ و استفاده از 

 . نظارت کارفرمايان از راھبردھاى اساسى براى حفظ ايمنى نيروى انسانى است
ھمچنين اعضاى کميته حفاظت فنى و ايمنى بايد داراى دانش و تجربيات کافى درباره : وى اضافه مى کند

ت ايمنى و بھداشت کار باشند و دانش و تجربيات خود را به کارگران و کارفرمايان انتقال دھند، چرا که نتايج حفاظ
ناگوار يا به حالت آنى و سريع مانند قطع عضو و فوت انجام مى شود و يا آثار ناخوشايند منفى آن به نسل ھاى 

 . آينده منتقل مى شود
برابر گزارش ھاى رسمى دستگاه ھاى :  اشاره مى کند و مى گويدبه آمارھاى در دسترس اش» پاک سرشت»

درصد به ٧٠ درصد حوادث ناشى از کار در اثر خطاھاى انسانى رخ مى دھد که از اين رقم ٩٠مسئول، بيش از 
 . درصد نيز مربوط به کارگران است٢٠دليل رعايت نکردن اصول ايمنى توسط کارفرما و 

درصد، بيشترين فراوانى و بخش ساختمان با متوسط ۴٧ه بخش صنعت با ھمچنين بررسى ھا نشان داده ک
 بخش رخ داده ٢درصد از کل حوادث، باالترين حادثه را به خود اختصاص داده که باالترين مرگ و مير نيز در اين ٣٠

 . است
 ماشين آالت، چنين به نظر مى رسد که براى کارفرما، عوامل توليد از قبيل: وى به نکته تلخى اشاره مى کند

 . اھميت ويژه اى دارد اما نيروى کار در رتبه ھاى بعدى قرار دارد... زمين، نقدينگى و
ھزار نفر کارگر در ١٠٠ھم اکنون به ازاى ھر : مديرکل بازرسى وزارت کار نيز آمار قابل تاملى ارائه مى دھد

 .  حادثه روى مى دھد١٠٣سال
بايد سعى کنيم ھمراه با پيشرفت فناورى در جھان ميزان ايمنى و : نداضافه مى ک» رضا اصابتى«به گزارش مھر، 

استانداردھا نيز مطابق معيارھاى جھانى افزايش يابد که در نھايت به کاھش آمار حوادث در محيط کار خواھيم 
اھش  مورد ک١٠٣ مورد به ١۶٠ ھزار نفر از ١٠٠ سال قبل تعداد حوادث به ازاى ھر ۶ھم اکنون نسبت به . رسيد

 . يافته است که نشان دھنده پيشرفت در ايمنى محيط ھاى کار است
 کميته حفاظت بھداشت کار در کشور در حال فعاليت ھستند ٩۴٣ھزار و ٩ھم اکنون : اين مقام مسئول مى گويد

اين در حالى است که يک مقام مسئول در وزارت .که سير صعودى اين آمار در سال جارى ادامه خواھد يافت
ن، کار و رفاه اجتماعى معتقد است در حال حاضر رعايت ايمنى و بھداشت کار در کارگاه ھاى کوچک تعاو

 درصد مى باشد در صورتى که نياز است تا ميزان بازرسى ھا و نظارت ھاى رعايت مقررات ۵ساختمان سازى زير 
 . مربوط به ايمنى افزايش يابد

 ميليون حادثه در محيط ھاى کارى در سراسر جھان رخ ٢٧٠ ھمچنين براساس آمار بھداشت جھانى کار ساالنه
 دقيقه يک نفر بر اثر حوادث شغلى در محيط کار، جان خود را از دست مى ۴مى دھد و به طور ميانگين ھر 

 درصد از توليدات ۴در عين حال طبق آخرين آمار سازمان جھانى کار، حوادث و بيمارى ھاى ناشى از کار .دھد
 . را به خود اختصاص مى دھدناخالص داخلى 

 
 

  ضعف مديريت ايمنى
در اين بين برخى مسئوالن ضعف در مديريت ايمنى کارخانه ھا و کارگاه ھا را يکى از مھم ترين داليل وقوع حوادث 

 . ناشى از کار مى دانند
 در محيط کار به ايمنى کارکنان: در اين باره مى گويد» نقش مديران در حوادث و شرايط اضطرارى«مدرس کارگاه 

ھمکارى تک تک افراد و گروه ھا با يکديگر بستگى دارد و اغلب حوادث کارى به دليل ضعف در کنترل و مديريت 
 . ايمنى رخ مى دھد

اين حوادث ممکن است آتش سوزي، : انواع حوادث ممکن را برمى شمارد و مى گويد» محسن شھريارى»
ى يا سقوط اشيا بر روى افراد، سيل، انتشار گازھاى خطرناک، انفجار، برق گرفتگي، سقوط افراد از بلند

 . مسموميت، آزاد شدن تشعشعات مواد راديو اکتيو، سوختگى و حوادث خودرويى باشد
چون بحث در خصوص سيستم فرماندھى : وى در خصوص راھکارھاى پيش گيرى از بروز اين حوادث، مى گويد

پيش گيرى بخشى از کار مديريت است تصميمات يک مدير با تفکر حوادث است و با اشراف به اين موضوع که 
 . ايمن بھترين راه براى پيش گيرى و به حداقل رساندن خطرات است
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  نظارت؛ حلقه مفقوده
ولى آيا مى توان در اين معضل نيز مثل بسيارى از کاستى ھا و مشکالت ديگر رد پاى نظارت ضعيف متوليان را 

  ديد؟
 
يکى از رشته » بھداشت و ايمنى کار«: اس اقتصاد و مدرس دانشگاه در اين خصوص مى گويدکارشن» سعيدى»

ھايى است که در دانشگاه ھاى ما تدريس مى شود و ھر ساله تعداد زيادى دانشجو از اين رشته فارغ التحصيل 
ه کار شود، اين مى شوند اما متاسفانه کمتر فارغ التحصيلى را مى بينى که در رشته تخصصى خودش مشغول ب

در حالى است که سازمان تامين اجتماعي، وزارت کار، وزارت بھداشت و درمان اغلب دليل غيراستاندارد بودن 
محيط ھاى کارى و رخ دادن حوادثى که منجر به مرگ يا از کارافتادگى کارگران مى شود را به کمبود تعداد 

اين درحالى است که در : وى اضافه مى کند. دھندبازرسان کارگاه ھا و مسئوالن ايمنى بھداشت نسبت مى
لذا به نظر مى رسد به . قانون کار ايران يک فصل به مقوله حفاظت فنى و بھداشت کار اختصاص داده شده است

لحاظ مبانى قانونى ھيچ گونه کاستى وجود نداشته باشد، اما از نظر ضمانت اجرايى قوانين ھنوز ھم اندر خم 
 . بريميک کوچه به سر مى 
به ھمين خاطر بر اساس آمارھاى اعالم شده حوادث ناشى از کار در ايران در مقايسه : اين کارشناس مى گويد

با ساير کشورھاى ھم تراز افزايش غيرقابل قبولى دارد، به ويژه آن که برابر گزارش ھاى رسمى دستگاه ھاى 
 درصد به ٧٠سانى رخ مى دھد که از اين رقم  درصد حوادث ناشى از کار بر اثر خطاھاى ان٩٠مسئول بيش از 

 .  درصد نيز مربوط به کارگران است٢٠دليل رعايت نکردن اصول ايمنى توسط کارفرما و 
 

  کارگران ساختماني؛ بيشترين قربانيان
در حال حاضر مھم ترين و شايع ترين حوادث ناشى از کار در کارگاه ھاى ساختمانى که متاسفانه باالترين آمار 

ربوط به مرگ و مير و فوت کارگر نيز دراين بخش اتفاق مى افتد مربوط به سقوط از ارتفاع، برق گرفتگي، ريزش م
آوار، سقوط اجسام سخت از ارتفاع و برخورد آن با کارگر و استفاده نکردن از تجھيزات ايمنى نظير دستکش و کاله 

 . ايمنى و يا تجھيزات ديگر است
تعاون، کار و رفاه اجتماعى در گفت وگو با مھر در خصوص اقدامات صورت گرفته براى يک مقام مسئول در وزارت 

افزايش سطح بھداشت کار و ايمنى در کارگاه ھاى ساختمانى از افزايش کميته ھاى حفاظت فنى و بھداشت 
 . درصد خبر مى دھد11.6کار در سراسر کشور به ميزان حدود 
کميته ھاى حفاظت فنى و بھداشت کار در کارگاه ھاى مختلف اعم از وى با اعالم اين که ھم اکنون تعداد 

کميته ھاى حفاظت فنى و بھداشت کار، به عنوان :  کميته است، بيان مى دارد٣۶ساختمانى و غيره، ھزارو 
ھمچنين بازرسى ھاى ادوارى و نيز آموزش ھاى حفاظت . يکى از مھم ترين ابزار در خدمت بازرسى کار است

نى محيط کار تاکنون تاثير قابل توجھى در کاھش حوادث ناشى از کار داشته است به نحوى که فنى و ايم
 .  درصد در کاھش حوادث ياد شده موثر باشد۵٠افزايش آن ھا در حد اصولى و الزم مى تواند بيش از 

. ورت گرفته استبه گفته وي، در حال حاضر برنامه ريزى ھاى مناسبى براى افزايش سطح ايمنى در کارگاه ھا ص
اين برنامه ھا طبق يک زمان بندى و اھداف کمى و کيفى توانسته است نسبت به افزايش کميته ھا در سطوح 

 . مختلف کارگاه ھا موثر واقع شود
با بيان اين که طى سال ھاى گذشته پيشرفت ھايى در خصوص بھبود وضعيت ايمنى » حميد حاج اسماعيلى»

با اين حال، امروز تنھا اثرى که از رعايت ايمنى : ليدى کشور صورت گرفته است، گفتدر کارگاه ھا و واحدھاى تو
نماينده سابق . در کارگاه ھا ديده مى شود فقط نصب تابلوى رعايت ايمنى آن ھم در کارگاه ھاى بزرگ است

در کارگاه ھا، به دليل رعايت نکردن موارد ايمنى و بھداشتى : کارگران در ھيئت حل اختالف، اظھار مى دارد
 . شاغالن ساختمانى و معدن داراى بيشترين آسيب ھا و صدمات ھستند

با بيان اين که کارگران و شاغالن بدون کاله ايمنى و رعايت نکردن موارد مربوط به بھداشت کار » حاج اسماعيلى»
 در احداث پروژه ھاى پيمانکاران و کارفرمايان: به وضوح در کارگاه ھاى ساختمانى مشاھده مى شود، مى گويد

ساختمانى فقط به فکر اتمام پروژه و فروش واحدھا ھستند در صورتى که الزم است تا براى جلوگيرى از به وجود 
 . آمدن ھزينه ھاى جبران ناپذير در حوادث ناشى از کار، اقداماتى را در ارتقاى ايمنى در محيط کار داشته باشند

  دوره ھاى ايمنى کار
 ماه پيش معاون آموزشى مرکز تحقيقات و تعليمات حفاظت فنى و بھداشت کار کشور اعالم ٣قريبا در اين بين ت

تمام کارفرمايان و ھمچنين کارگران قبل از استخدام و در حين خدمت بايد دوره ھاى آموزشى مرتبط با : کرد
 . ايمنى کار و حفاظت فنى را طى کنند

ن روز جھانى بھداشت حرفه اى در کاشان در گفت و گو با ايرنا، در حاشيه برگزارى مراسم جش» على قنادان»
اين مرکز در راستاى ارتقاى ايمنى و بھداشت کار به عنوان متولى امر آموزش و پژوھش، آيين نامه : اظھار داشت

 . آموزشى ايمنى و حفاظت فنى را تدوين کرده است
دستور العمل : ى به تصويب رسيده است، افزودوى با اشاره به اين که اين طرح در شوراى عالى حفاظت فن

 . اجرايى اين آيين نامه به زودى در اختيار جامعه صنعتى کشور قرار خواھد گرفت
 ۴ مرکز تخصصى ايمنى بھداشت کار در ۴به گفته وي، در راستاى تقويت مقوله ايمنى بھداشت کار در کشور، 

 . قطب صنعتى کشور راه اندازى شده است
با راه اندازى اين مراکز و برنامه ھاى پيش بينى شده، خدمات تخصصي، آموزشى و پژوھشى در : ودقنادان افز

 . زمينه آموزش کار در سراسر نقاط کشور انجام خواھد شد
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از طرفى در شرايطى که رئيس مرکز تحقيقات وزارت کار و امور اجتماعى از تدوين آيين نامه ايمنى کارگران خبر 
 تأکيد مى ٩٠ درصد در سال ٣٠ خراسان رضوى بر کاھش حوادث ناشى از کار به ميزان مى دھد، استاندار

حال بايد منتظر ماند و ديد که با وجود ھمه ھشدارھا، راھنمايى ھا و تأکيدات کارگران، کارشناسان و برخى .کند
  ؟...م بود يامسئوالن آيا شاھد کاھش آمار حوادث ناشى از کار در سال جارى و سال ھاى پيش رو خواھي

 
  چکيده گزارش

بى شک .حادثه روى مى دھد١٠٣ھزار نفر کارگر در سال ١٠٠بر اساس آمارھاى رسمى ھم اکنون به ازاى ھر 
آمار غيررسمى و موارد اعالم نشده توسط کارگران و کارفرمايان بسيار بيش از اين است ولى حتى يک مورد 

برابر گزارش ھاى رسمى . قطع درآمد نسبى يک خانواده استحادثه اين چنينى به معناى بى سرپرست شدن يا
درصد حوادث ناشى از کار در اثر خطاھاى انسانى رخ مى دھد که از اين رقم ٩٠دستگاه ھاى مسئول، بيش از 

در اين بين . درصد نيز مربوط به کارگران است٢٠درصد به دليل رعايت نکردن اصول ايمنى توسط کارفرما و ٧٠
 ضعف در مديريت ايمنى کارخانه ھا و کارگاه ھا را يکى از مھم ترين داليل وقوع حوادث ناشى از برخى مسئوالن
يکى از رشته ھايى است که در دانشگاه ھاى ما تدريس مى شود و ھر » بھداشت و ايمنى کار«. کار مى دانند

ر فارغ التحصيلى را مى بينى ساله تعداد زيادى دانشجو از اين رشته فارغ التحصيل مى شوند اما متاسفانه کمت
که در رشته تخصصى خودش مشغول به کار شود، اين در حالى است که سازمان تامين اجتماعي، وزارت کار، 

وزارت بھداشت و درمان اغلب دليل غيراستانداردبودن محيط ھاى کارى و رخ دادن حوادثى را که منجر به مرگ يا 
  .  تعداد بازرسان کارگاه ھا ومسئوالن ايمنى بھداشت نسبت مى دھنداز کارافتادگى کارگران مى شود به کمبود

  
   کارگر در متروی اھواز٢مرگ 

  
 کارگر در اثر حوادث ناشی از کار در متروی اھواز ٢ی حسينی دبير اجرایی خانه کارگر خوزستان، تاکنون  گفته به

  .اند جان خود را از دست داده

  خانواده از آمار تا واقعيتزنان سرپرست / زندگی با دستھای خالی

) ره(چندی پيش سرپرست کميته امداد امام خمينی  : مرداد آمده است 24 در مھربه نوشته خبرگزاری دولتی 
 ھزار زن سرپرست خانوار 60آمارھا نيز نشان از رشد ساالنه . نسبت به افزايش تعداد زنان خانواده ھشدار داد

با اين وجود ھنوز اقدامی جدی برای حل اين .  سال قرار دارند46  تا25 درصدشان در سنين 26می دھد که 
 . معضل انجام نشده است

ھرچه منتظر ماند، مردخانه نيامد تا حاال که سه سال است که . به گزارش خبرنگار مھر، چھارشنبه بود، غروب
شده بود در اين شھر بی در مرد گم . رفته بود دنبال کار. مريم تنھايی دارد خرج خودش و دو بچه اش را می دھد

 . و پيکر
از صبح تا شب . نصف بيشتر حقوقش می رود برای کرايه خانه. يک خانه چھل متری دارد،اطراف خيابان کميل

صبح تا غروب در يکی از مغازه ھای ميدان انقالب و . انگشتانش روی کيبورد کامپيوتر می گردد تاچرخ خانه بچرخد
ھمھمه ای ازصدای باال وپايين رفتن حرف ھا . زنھا رديف نشسته اند.  شانشب ھا نيز پشت کامپيوترخانه

 . چشم دوخته اند به صفحه روبرويشان بی آنکه چشم از کاغذھا بردارند يک ريز می زنند. درست شده است
خودشان در خانه بازی می کنند تا شب که او به خانه . پسرش کالس پنج دبستان است و دخترش دوم دبستان

ھنوز نام . کوچک تر که بودند می سپردمشان به ھمسايه يا مادرم که سر و حال تر از حاال بود: می گويد. يدبيا
ھمين اسم ھم کافی است که ھم راحت تر کار پيدا کنم و ھم آسوده : می گويد. مرد در شناسنامه مريم ھست

بود نبودش اين .  نفرينی در کار نيست.اين نام که نباشد خير خواھی خيلی ھا گل می کند. تر خانه اجاره کنم
 . آخری ھا فرقی ھم نداشت

مريم يکی از زنان سرپرست خانواده است که در ھيچ آماری که در خصوص زنان سرپرست خانواده می دھند، 
 . به قول خودش نان آور خيلی از خانه ھا زنان ھستند ھرچند مردی ھم در کنارشان باشد. نمی آيد

 
  مل بيشتر طالق ھامشکالت معيشتی عا

دليلی که طناب زندگی بسياری را پاره می کند . دخل وخرج خانواده اين روزھا عامل تلخی زندگی بسياری است
نکته ای که ھادی مقدسی عضو کميسيون اجتماعی مجلس نيز به آن اشاره . و آمار زنان تنھا را ھم باال می برد

خانواده با مشکالت اقتصادی و معيشتی خانواده ھا مرتبط است افزايش آمار زنان سرپرست : می کند و می گويد
 . و عوامل اقتصادی تاثير بسياری بر افزايش طالق و افزوده شدن بر تعداد زنان تنھا دارد

به گفته وي، افزايش تعداد زنان تنھا و سرپرست خانواده می تواند بر وضعيت اخالقی جامعه تاثيرات منفی 
 . ای بگذاردداشته وآثار سويی به ج

کميته امداد برنامه ھای خوبی برای حمايت و حفظ کرامت : ين عضو کميسيون اجتماعی مجلس اضافه می کندا
زنان سرپرست در دست اجرا دارد که نيازمند توجه و کمک بيشتر مسئوالن و دولت است تا با بسيج نيروھااز 

 . تاثيرات منفی اين ناھنجاری کاسته شود
 

  ی کنند پنھان می کنندمشکالت را حل نم
دسته ای ديگر از دست نوشت ھا را . کارش که تمام می شود. انگار ريتم دارد، صدای باال و پاين رفتن دستانشان
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ھر . از زمان ھايی که باالی سرشان نيستم. ترس بچه ھا را دارد. می گويد تنھايی درد بزرگی نيست. برمی دارد
 . رسم گول يک آدم از خدا بی خبر را بخورندمی ت. اند بچه. چه ھم تھديدشان کنم

افزايش تعداد زنان سرپرست خانوار موضوعی که توران ولی مراد سردبير سايت ايران زنان و دبير ائتالف اسالمی 
اعتياد، : او افزايش اين آمار را نتيجه تشديد آسيبھای اجتماعی می داند و می گويد. زنان را نيز نگران کرده است

پرخاشگری در جامعه در حال افزايش است که تاثيرات خود را به طور مستقيم در خانواده نشان می بيکاری و 
 . دھد

اين فعال حقوق زنان با بيان اين که برای مشکالت خانواده ھا کاری انجام نمی شود و مسائل و مشکالت درون 
ری است که اين تنش ھا را بيشتر بسياری از فعاليتھای دولت و مجلس در مسي: خانواده پنھان می ماند گفت

متاسفانه در حال حاضر تالشی برای تصويب قوانين حمايتی . بايد منتظر انتشار چنين آمارھايی باشيم. می کند
 . از زنان و کودکان، فرھنگ سازی برای ارتباط ھای صحيح درون خانواده ھا نمی شود

کودکانی که در اين خانواده ھا رشد می کنند :  گويدولی مرادی با اشاره به مشکالت زنان سرپرست خانواده می
 .  به دليل نقص در تربيت احتمال ورودشان به چرخه بزھکاری بيشتر است

نھادھايی که در حوزه زنان مسئوليت دارند مانند مرکز امور زنان و خانواده، فراکسيون زنان : او معتقد است
نه خود ھستند و به جای پرداختن به مشکالت اساسی مجلس و ساير نھادھا دارای اشکاالت اساسی در بد

خود را با کارھای حاشيه ای مانند برگزاری ھمايش ھا متعدد سرگرم کرده اند و از اھداف اصلی که رفع تبعيض و 
  . محروميت و ايجاد فرصت برای زنان است دور می کنند

 
  ازدواج مجدد نياز به فرھنگ سازی دارد

 مجدد در جامعه مورد تاکيد سيد جواد زمانی يکی ديگر از اعضای کميسيون اجتماعی نبود فرھنگ درست ازدواج
: او با اشاره به افزايش آمارھای زنان سرپرست خانواده طالق را عامل اين پديده می داند و می گويد. نيز است

زدواج مجدد نيز با طالق يکی از داليل اصلی افزايش تعداد زنان سرپرست خانواده است که متاسفانه در بحث ا
 . مشکل مواجه ايم و نياز به فرھنگسازی داريم

بچه ھا در اين خانواده ھا با کمبود محبت روبرو می شوند که می تواند زمينه را برای ورود به : او ادامه می دھد
 .  استچرخه خالف آماده کند و بر اساس آمارھا تعداد افراد شرور و يا معتاد در ميان فرزندان طالق بيشتر

  آگاه شدن زنان به حقوقشان آمار طالق را افزايش داده است
اما حسين باھر به جز مشکالت اقتصادی آگاه شدن زنان به حقوقشان را ھم بی تاثير در افزايش آمار زنان بی 

ن دليل افزايش اين آمار ازدواج ھای ناھمگن و آگاه شدن زنان نسبت به حقوقشا: سرپرست نمی داند و می گويد
 . ھمچنين مشکالت اقتصادی خانوارھا سبب شده که بسياری از ازدواج ھا به طالق ختم شود. است

زن درنقش سرپرست خانواربايد ھم نقش مادری خودرا ايفا کند وھم نقش پدر را برعھده بگيرد : اوادامه می دھد
اری و اعتياد آنھا را تھديد می که باز ھم بچه ھا از سرپرستی کامل برخوردار نيستند و آسيبھايی مانند بزھک

 . کند
ھمچنين کارگاه ھای . اولويت استخدام با اين گونه خانم ھا و بچه ھايشان باشد: باھر پيشنھاد می کند

 . آموزشی داير شود و موسسات به جای کمک مالي، آموزش ھای حرفه ای و فرھنگی به آنھا بدھند
ايف، بار سنگين کار،ا جبار به پذيرش ھر گونه کار و محيط کار و سالمت زنان سرپرست خانوار به دليل افزايش وظ

  . در معرض خطر جدی قرار دارد... کارفرمايي، کاھش زمان استراحت و نبودن وقت تفريح و
 

  ھشدار؛ افزايش شمار زنان سرپرست خانوار
در » طالق«به رشد آمار با اشاره به روند رو ) ره(چندی پيش حسين انواری سرپرست کميته امداد امام خمينی 

شود،  ھای تھران به طالق منجر مي  درصد ازدواج30ھای جوان و با بيان اينکه براساس آمارھا، بيش از  ميان زوج
 . بايد جلوی روند رو به رشد افزايش شمار زنان سرپرست خانوار را بگيريم: گفته بود

اين : خانوار متوليان متعددی وجود دارد، يادآور شده بودانواری در ادامه با اشاره به اينکه در حوزه زنان سرپرست 
 . مساله موجب شده است که بسياری از مسايل مبتال به زنان سرپرست خانوار، مغفول بمانند

تواند آنھا را به نقطه  به اعتقاد وي، حل مسايل مالی و اقتصادی زنان سرپرست خانوار از طريق اشتغال نمي
 . ايل عاطفی و روانی آنھا حل نشده باقی مانده استمطلوب برساند، چرا که مس

اين موضوعی است که . در برنامه پنجم توسعه توجه بسياری بر مشکالت زنان سرپرست خانواده شده است 
زنان سرپرست خانواده از : می شود کبری خزعلی ،رئيس شورای فرھنگی اجتماعی زنان برآن تاکيد دارد و يادآور

 .  اين برنامه به نيازھای زنان سرپرست خانواده تاکيد شده است42 و 39نجم ھستند در ماده اولويتھای برنامه پ
او بيان اين که در حوزه سياستگذاری و پيش بينی قوانين برای زنان سرپرست خانواده مشکلی وجود ندارند می 

احتماال .کھای مالی استاگر کميته امداد نسبت به افزايش زنان خانواده ھشدار می دھد برای جذب کم: گويد
تعداد زنانی که تحت پوشش کميته امداد قرار دارند با توان اين کميته ھماھنگ نيست و بيشتر متقاضی جذب 

 . کمکھای سازمانھای مردم نھاد ھستند
ناگھان صدا . برگ ھای داخل پوشه ھم تمام شده است. نوای کليد ھايی که باال و پايين می رود کم می شود

مريم کاغذ ھايی که ھنوز داغ است را . ود و دقيقه ای بعد صدای کاغذ ھای چاپگر آخر سالن می آيدقطع می ش
 .  انگار که سه سالی نخوابيده باشد. خسته است. می دھد دستم تا غلط ھايش را دربياورم بر ای اصالح

 .............................. 
   نوراحسينی
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ه خاطر ترس از اخراج کسی جرات اعتراض ب/ كارگر شركت متروى اھواز2مرگ 
  ندارد

:  دبيراجرايى خانه كارگر استان خوزستان گفت:  مرداد آمده است 24 در تاریخ ايلنابه گزارش خبرگزاری دولتی 
 . اند  ماه است حقوق نگرفته7كنند  كه براى شركت كيسون كارمي) مترو(كارگران قطار شھرى اھواز 

 نفر 400تعداد كارگران طرف قرارداد با شركت كيسون به حدود : با خبرنگار ايلنا افزودوگو  آقايار حسينى درگفت
 . رسد مي

تاكنون كسى از : وى با بيان اينكه اين كارگران به خاطر ترس از اخراج حتى جرات اعتراض ھم ندارند، اظھار داشت
خواھيم كه به مشكل اين   ميمسوالن پاسخگوى مشكالت نبوده است به ھمين دليل از استاندار خوزستان

 . كارگران رسيدگى كند
شايسته نيست : وى با بيان اينكه طبق مصوبه دولت كارمندان از حق بدى آب و ھوا بھره مند ھستند،گفت

كنند و شرايط كارشان به مراتب سخت تر از كارمندان است   درجه كار مي50كارگردانى كه در گرماى باالى  به
 . ظلم شود
 كارگر بر اثر حادثه ناشى از كار در متروى اھواز جان 2البته تاكنون : يى خانه كارگر استان خوزستان گفتدبير اجرا

  .اند خود را از دست داده
  

  خبر تکمليلی 
   کارگر در متروی اھواز٢مرگ 

  
تروی اھواز  کارگر در اثر حوادث ناشی از کار در م٢ی حسينی دبير اجرایی خانه کارگر خوزستان، تاکنون  گفته به

رسد و برای شرکت   نفر می٠٠۴ھا به  ی وی این کارگران که تعداد آن به گفته. اند جان خود را از دست داده
براساس اظھارات وی کارگران در شرایط بسيار . اند  ماه است که دستمزد دریافت نکرده٧کنند  کار می” کيسون“

  .زنند ترس از اخراج دست به اعتراض نمیکنند و به دليل   درجه کار می٠۵سخت و گرمای باالی 
بيکاری وسيع، سرکوب اعتراضات، ممانعت از اتحاد کارگران از جمله موانعی ھستند که برسر راه کارگران برای 

از بھترین شرایط رفاھی و امکانات ” کيسون“ھایی چون  در حالی که صاحبان شرکت. احقاق حقوق خود قرار دارند
دھند و با وجود  انگاری کارفرما جان خود را از دست می د، کارگران این شرکت در اثر سھلگی برخوردار ھستن زنده

  .ھا در انتظار بسر ببرند کار و شرایط سخت، برای دریافت ھمان دستمزدھای ناچيز خود نيز باید ماه
  

  شوند مزارع جنوب تھران با فاضالب آبياری مي

رئيس اداره بھداشت آب و فاضالب مرکز سالمت محيط  : آمده است  مرداد24 در مھربه نوشته خبرگزاری دولتی 
در برخی از :  ھزار ھکتار از مزارع جنوب تھران با فاضالبھا خبر داد و گفت۶و کار وزارت بھداشت از آبياری حدود 

 . مناطق کشور نيز ھمچنان از فاضالبھا برای آبياری مزارع استفاده می شود
متاسفانه ھنوز در برخی از مناطق کشور برای آبياری : گو با مھر اظھار داشت و فتمھندس غالمرضا شقاقی در گ

 . مزارع از آب فاضالب استفاده می شود که بايد جلوی اين کار گرفته شود
وزارت بھداشت وظيفه : وی با تاکيد بر اينکه بيشترين مشکل مربوط به دانشگاه علوم پزشکی تھران است، افزود

زيرا متخلفين بعد از . متخلف به دستگاه قضائی را بر عھده دارد که راھکار سازنده ای نيستنظارتی و معرفی 
 . پرداخت جريمه نقدی دوباره به کار خود ادامه می دھند

شقاقی با اشاره به دخالت وزارتخانه ھای جھادکشاورزي، نيرو و سازمان محيط زيست در موضوع استفاده از آب 
تاکنون جلسات متعددی در وزارت بھداشت برگزار شده است تا راھکاری برای : ع، گفتآلوده برای آبياری مزار

 . جلوگيری از اين کار اتخاذ شود
در اين جلسات توافق : رئيس اداره بھداشت آب و فاضالب مرکز سالمت محيط و کار وزارت بھداشت ادامه داد

 . کشت جايگزين استفاده شودشده در صورتی که نتوان برای مزارع آب سالم تامين کرد، از 
اگر : وی با تاکيد بر اينکه مردم در استفاده از سبزيجات می بايست نکات بھداشتی را رعايت کنند، افزود

سبزيجات اين قبيل مزارع که با فاضالب آبياری می شود، در ھنگام شستشو ضدعفونی شود مشکلی برای 
 . مصرف کنندگان ايجاد نمی کند

: ار مقابله با مزارعی که با فاضالب آبياری می شوند را استفاده از آب سالم عنوان کرد و گفتشقاقي، تنھا راھک
متاسفانه در برخی از موارد آب سالم با فاضالب نيز مخلوط می شود که کشاورزان بعضا از اين موضوع اطالعی 

 . ندارند
شت، آموزش کشاورزان را يکی از برنامه رئيس اداره بھداشت آب و فاضالب مرکز سالمت محيط و کار وزارت بھدا

 ھزارھکتار از مزارع سبزی ۶، حدود ٨٩بر اساس آمار و گزارشھای سال : ھای وزارت بھداشت عنوان کرد و افزود
  . در جنوب تھران با فاضالب آبياری می شوند

  
  برگزاری تجمعات اعتراضی در برابر استانداری فارس و مجلس اسالمی
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.  نفر از کارگران مجتمع گوشت فارس در برابر استانداری فارس تجمع اعتراضی برپا کردند٠۵روز شنبه بيش از 
 سال ٢٢ تا ٢٠کارگران فوق که اغلب بين . ی گذشته نيز در برابر استانداری تجمع کرده بودند کارگران فوق ھفته

  . ماه حقوق خود را از کارفرما طلبکار ھستند١٨ی کار دارند،  سابقه
. ه، جمعی از معلمان اخراجی نيز در برابر مجلس اسالمی تجمع کرده و به اخراج خود اعتراض کردندروز یکشنب

ھای پيمانی با دستمزدھایی  این معلمان از جمله معلمان شرکتی یا در واقع پيمانی ھستند که از طریق شرکت
این . وھای شرکتی معترض ھستندمعلمان اخراجی به تعداد معدود جذب نير. شوند بسيار ناچيز به کار گرفته می

  .باشد سومين تجمع معلمان اخراجی در روزھای اخير می
ای شده است، ھر چند که اغلب این اعتراضات  وضعيت وخيم اقتصادی، منجر به حجم وسيعی از اعتراضات توده

گی   و ھمبستهحکومت اسالمی بيش از ھر چيز از اتحاد. گی معترضان بدون نتيجه مانده است به دليل پراکنده
 .معترضان وحشت دارد

 لر  خبر آزادی سيد بيوک سيد

بنا به اخبار رسيده به کميته حمایت از شاھرخ زمانی روز شنبه سيد بيوک سيد لر کارگر زندانی از زندان تبریز آزاد 
یگر در  با شاھرخ زمانی و محمد جراحی و دو دانشجو د  ایشان یکی از فعالين کارگری بودند که ھمراه.گردید 

  .تبریز توسط وزارت اطاعات دستگير شده بودند

 تحصن اعتراضی اساتيد و کارمندان دانشگاه آزاد سنندج
  

جمعی از اساتيد و کارمندان دانشگاه آزاد سنندج، در پی انتشار مطلبی توھين آميز به عقيد اھل سنت از سوی 
  .ھنگی دانشگاه تحصن کردندنشریه دفتر فرھنگ دانشگاه، در محوطه بيرونی و مقابل دفتر فر

روزھای شنبه و سه شنبه ھفته گذشته تعدادی از اساتيد و کارمندان دانشکده : در ادامه این گزارش آمده است
فنی و دانشکده ادبيات دانشگاه آزاد سنندج در اعتراض به انتشار مطلبی توھين آميز به اھل سنت در نشریه 

  .وی دفتر فرھنگی این دانشگاه دست به تحصن زدنددفتر فرھنگی این دانشگاه در حيات و جل
  . است که در پی این تحصن، عمال دانشگاه به مدت دو روز به حالت تعطيل درآمدنگزارش ھا حاکی از آ

گفتنی ست که معترضين خواستار پاسخگویی دکتر فکور رئيس دانشگاه و دکتر صادق زمانی رئيس دفتر فرھنگ 
  .دانشگاه شده اند

احتمال گسترش / اطالعيه بازاريان از ديوارھا توسط نيروی انتظامی آوری  جمع
  اعتصاب به بازار پوشاک

فروشان در بازار تھران وارد سومين  در حالی که اعتصاب پارچه :  مرداد نوشت 24 درتاریخ کلمهسایت اصالح طلب 
ظامی از در و ديوار بازار برداشته ھفته خود شده، امروز اطالعيه فعاالن صنف پارچه و قماش با حمله نيروی انت

کننده گزارش  ھای وابسته به دولت ھمچنان عليه بازاريان اعتصاب اين در حالی است که مسئوالن و رسانه. شد
از سوی ديگر، در حالی که احتمال پيوست صنف پوشاک به . دھند نويسند و آنھا را مورد اتھام قرار مي مي

ھنوز مشخص نيست مذاکرات نمايندگان صنف پارچه و قماش با مجلس به فروشان مطرح شده،  اعتصاب پارچه
 . ای برسد يا خير نتيجه

خبرنگار کلمه گزارش داد که ساعتی پيش بازاريان در اعتراض به اظھارات رئيس سازمان امور مالياتی کشور که 
اما ھنوز چند دقيقه از نصب اين . دندای صادر کر جو و ھمدست قاچاقچيان ناميده بود، اطالعيه فعاالن بازار را بھانه

ھا و ديوارھای بازار نگذشته بود که ماموران نيروی انتظامی به سمت عابرانی که برای  اطالعيه بر روی ستون
ھای اين اطالعيه  خواندن اطالعيه جمع شده بودند حمله کردند، با تندی آنھا را کنار زدند و به سرعت تمام نسخه

 . يوارھا جمع کردندرا از سطح بازار و د
بندان  ی بازار راه خواھند با اين کار در محوطه بر اساس اين گزارش، بھانه ماموران نيروی انتظامی اين بود که مي

رغم اين ادعا، آنھا ھمزمان نسبت به پراکنده کردن مردم و جلوگيری  اما به. ايجاد نشود و راه تردد عابران باز بماند
 . کردند ع چند نفره نيز اقدام ميگيری ھرگونه تجم از شکل
: ی بازاريان، در واکنش به اظھارات عسگری رئيس سازمان امور مالياتی کشور صادر شد که گفته بود اطالعيه

ھای وابسته  عالوه بر اين مقام دولتي، رسانه» .کنند و خواسته مشخصی ندارند جويی مي فروشان بھانه پارچه«
کنندگان بازار تھران حمله کردند و آنھا را ھمدست  ه شدت به اعتصاببه دولت ھم در روزھای گذشته ب
 . اساس و نگران از شفافيت توصيف کردند قاچاقچيان، مدعی حرفھای بي

 تحليلی کلمه برای اولين بار از اعتصاب صنف پارچه و - اين در حالی است که دو ھفته پيش، وقتی سايت خبری
ھای رسمی کشور حاضر نشده بود حتی يک  يک از مطبوعات و خبرگزاري  ھيچقماش در بازار تھران خبر داد، ھنوز

 . خبر کوتاه از اعتصاب اين صنف منتشر کند
. ھا بار ديگر به حمالت چند روز اخير خود به فعاالن معترض صنف پارچه ادامه دادند اما امروز ھمين رسانه

متھم کرد و ايسنا ھم در گزارشی از » گريزی نونتراشی و قا بھانه«کنندگان را به  خبرگزاری فارس، اعتصاب
فروشی و شفافيت درآمد باعث  افشای قاچاق«: اين ادعا را مطرح کرد که» فروشان جويی پارچه ھای بھانه ريشه«
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 .« تعطيلی بازار شده است
 پارچه تھران ھا و نيز سخنان رئيس سازمان امور مالياتي، واکنش رييس اتحاديه بنکداران ھای اين رسانه جوسازي

 . را در پی داشت که ديروز به شدت از سخنان عسگری انتقاد کرد و از او خواست ادبياتش را تغيير دھد
: رئيس اين اتحاديه ھم ديروز در واکنش با دعوت رئيس سازمان امور مالياتی برای مذاکره، فاش کرد که نايب

 صنف ما برای اجرای ماليات بر ارزش افزوده پنج حدود يک ماه پيش به عسگری نامه داديم و خواستيم که به«
 !« سال مھلت داده شود که نوشتند در اختيار ما نيست؛ حال می گويند که بياييم مذاکره کنيم

فروشان مصاحبه کرد و  محمدحسين رحيمی ھمچنين امروز با روزنامه ھفت صبح ھم درباره اعتصاب پارچه
ت نساجی کشور و نداشتن نقدينگی کافی را از جمله مشکالت پيش تکنولوژی و فناوری قديمی موجود در صنع
در حال حاضر توليدکنندگان و فروشندگان به دليل وجود رکورد در بازار، «: روی توليدکنندگان پارچه دانست و گفت

اين شده ھستند که  تر از قيمت تمام در برخی مواقع به دليل عدم نقدينگي، مجبور به فروش محصوالت خود پايين
 .« امر در مقاطعی کاھش قيمت پارچه در بازار را به ھمراه داشته است

در صورتی که . واردات پارچه به ويژه از چين از جمله داليل مازاد عرضه در بازار پارچه است«: وی ھمچنين گفت
 پنج ساله، توانند ظرف يک مدت زمان واردات پارچه به کشور بيش از پيش کنترل شود، توليدکنندگان داخلی مي

رحيمی به ارزان بودن ارز ھم اشاره » .نياز کنند نياز داخلی کشور در اين بخش را تامين کرده و بازار را از واردات بي
شود تا واردات بيش از حد نياز صورت بگيرد و در نھايت توليدکننده ايرانی متضرر شود، زيرا  سبب مي«کرد که 

 .« مت مشابه خارجی و چينی استقيمت کاالی توليد شده او بيشتر از قي
  احتمال پيوستن بنکداران پوشاک به اعتصاب بنکداران پارچه

فروشان در مطبوعات، روزنامه جھان صنعت از احتمال کشيده  ھمزمان با انتشار خبرھايی درباره اعتصاب پارچه
فروشان بازار  اوم اعتصاب پارچهشدن اعتصاب بازار پارچه به بخشی از بازار پوشاک خبر داد و تصريح کرد که با تد

بنکداران پارچه از بنکداران پوشاک خواستند در صورت مواجھه با «تھران در اعتراض به ماليات بر ارزش افزوده، 
 .« اجرای ماليات بر ارزش افزوده اعتصاب کنند و پشت يکديگر را خالی نکنند

اند و سازمان امور  ه است که دست به اعتصاب زدهفروشان بيش از دو ھفت جھان صنعت با اشاره به اينکه پارچه
قرار است مجلس برای حل اين «: شود، نوشت مالياتی ھم اعالم کرده که کوتاه نخواھد آمد و قانون اجرا مي

اگر اين مشکل حل نشود، ممکن است دامنه اعتراضات و اعتصابات «، چرا که »مساله وارد معرکه شود
 .« ر ھم برسدتر شود و به صنوف ديگ گسترده

ای که امروز قرار بود بين نمايندگان مجلس و  اما تا زمان تنظيم اين گزارش، ھنوز خبری درباره نتيجه جلسه
 . ھا منتشر نشده است نمايندگان دو صنف پارچه و طال برگزار شود، در رسانه

عتراض به ماليات بر ازرش افزوده فروشان و بنکداران بازار تھران که از روز دوشنبه دھم مرداد در ا اعتصاب پارچه
. ھا و بسته نگه داشتن مجل کسب و کار ھمراه بوده است آغاز شده بود، تاکنون با خاموش ماندن چراغ مغازه

 درصد ۴اين اعتصاب در واکنش به ابالغ دستور اداره ماليات برای ثبت نام کسبه فعال در اين صنف جھت پرداخت 
 . رفته استماليات بر ارزش افزوده صورت گ

گويند ماليات بر ارزش افزوده بايد از اصنافی گرفته شود که  اند و مي بازاريان تھران با شکل اخذ اين ماليات مخالف
دار و به  فروشان بازار تھران در شرايطی که به صورت مدت فروشند و بنکداران و پارچه به صورت نقدی جنس مي

 .  بايد از اين ماليات معاف گردندکنند، ی چک با مشتريان خود کار مي وسيله
کار، روپوش مدارس و  اي، لباس ھای پرده ھای مختلف صنف پارچه از جمله توليدکنندگان و فروشندگان پارچه بخش

ھای خارجی که در پاساژھا و سراھای  اي، جين، فاستوني، چادري، آستری و پارچه ھای ملحفه مانتو، پارچه
 . ، در اين اعتصاب مشارکت دارندمختلفی در بازار فعاليت دارند

 
  التدريسی که اعتراض داشته باشد، نداريم ما اصال معلم حق: وپرورش وزير آموزش

التدريس در  در حالی که در روز ھای اخير معلمان شرکتی و حق: مرداد خبر می دھد24درتاریخدانشجونيوز سایت 
رورش می گويد که يکی از مشکالت اين است که به مقابل مجلس اسالمی تجمع کرده اند، اما وزير آموزش و پ

 ". التدريسی که اعتراض داشته باشد، نداريم ما اصال حق"دھند و  التدريس مي ھر کسی عنوان حق
ھا  التدريس به گزارش دانشجونيوز به نقل از خبرگزاری ھا، حميدرضا حاجی بابايی با بيان اينکه وضعيت ھمه حق

تعدادی از اين افراد به صورت شرکت خدمانی بودند که : "گفت. وزی مشخص استو آموزشياران نھضت سوادآم
 نمره ۶٠ نمره کسی که ١٠٠ بود؛ يعنی از ١٢در آزمون شرکت کردند و شرط قبولی در اين آزمون از نمره بيست، 

 ."  تبديل کرديم١٠شود اما ديديم که تعداد کمتری قبول شدند و اين نمره را به  کسب کند، قبول مي
 گرفتند، پذيرفته نشدند و معترضان ھم بيشتر کسانی ھستند که زير ١٠افرادی که نمره زير : "وی سپس گفت

 سوال را جواب داده ۶٩ سوال جواب دادندبه عنوان مثال فردی که ٧٠ سوال کمتر از ١۴٠ نمره گرفتند و يا از ١٠
 ".  نشده است درصد نمره را بدست نياورده و به طور طبيعی پذيرفته۵٠باشد، 

البته تالش و کوشش اين افراد قابل تقدير است اما : "رسانی دولت، وی گفته است براساس گزارش پايگاه اطالع
بايد قانون رعايت شود؛ اين آزمون استخدامی تکليفی بود که انجام پذيرفت و ما برای افرادی که قبول نشدند، 

نداريم و اگر راھی وجود داشته باشد، آمادگی الزم را برای کمک ای ھم به جز اين  ناراحت ھستيم اما واقعا چاره
 ". داريم

 ھزار نيروی ۶٠تواند در مدت پنج سال  ، وزارت آموزش و پرورش مي٨٨طبق مصوبه مجلس در تابستان سال 
فری در  ھزار ن١٢بندی  آموزش و پرروش نيز قصد دارد اين نيروھا را بر اساس تقسيم. التدريس را استخدام کند حق

 . مدت پنج سال استخدام کند
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  كنند آموزان تغيير مي کتب درسى دانش
سعی : "شود، گفت ھای جديد درسی مطابق با تحول بنيادين تدوين مي وزير آموزش و پرورش با بيان اينکه کتاب

ی جامعه و ھم آموز بتواند ھم برا آموز ايجاد شده تا دانش بر اين است شرايط مناسبی برای تفکر و انديشه دانش
 ". برای خود مفيد بوده و درجاتی از حيات طيبه را طی کرده باشد

ھای درسی در راستای ايجاد خالقيت، نوآوري، تفکر، انديشه دانش آموزان  کتاب: "حميدرضا حاجی بابايی گفت
 ". يابد تغيير مي

ھای سال اول ابتدايی تغيير  ل کتابامسا: "ھای درسی اظھارکرد وی درباره رويکرد اين وزارتخانه در تدوين کتاب
آموزان مورد توجه قرار گرفته  کرده و چاپ جديد دارد و در تدوين آنھا بحث خالقيت، نوآوري، تفکر و انديشه دانش

 ". است
شود و سعی بر اين است شرايط  ھای جديد درسی مطابق با تحول بنيادين تدوين مي کتاب: "حاجی بابايی افزود
شود،  آموز بتواند به عنوان فردی که وارد جامعه مي آموز ايجاد شده تا دانش ر و انديشه دانشمناسبی برای تفک

 ". ھم برای جامعه و ھم برای خود مفيد بوده و درجاتی از حيات طيبه را طی کرده باشد
 . پيشتر نيز برخی از مسولين خبر از تغيير در کتاب ھای درسی دانش آموزان داده بودند

 
   درصد٣٫١۶:  درصد، نرخ تورم٢٠بيش از : ھا متافزايش قي

در حالی که ھمه قرائن و شواھد موجود حاکی از افزايش :  مرداد خبر می دھد 24 درتاریخ نيوز سحامسایت 
ھا در يکی دو ماه اخير است، رئيس بانک مرکزی ادعا کرد که نرخ تورم آنطور که  غيرمنتظره و شديد قيمت

 ! نيافته و در ماھھای آينده ھم روند نزولی تورم را شاھد خواھيم بودشد افزايش  بينی مي پيش
اين رقم را بانک مرکزی .  درصد اعالم کرد٣٫١۶محمود بھمنی نرخ تورم در دوازده ماھه منتھی به تيرماه امسال را 

 درصد افزايش يافته بود ٢٫١او با اشاره به اينکه نرخ تورم در خردادماه .  درصد اعالم کرده بود۴٫١۵برای ماه خرداد، 
روند افزايشی نرخ تورم کاھش پيدا «: گيری کرده که اما در تيرماه اين نرخ کمتر از يک درصد افزايش يافت، نتيجه

 «! کرده است
ی  گويی و ارائه ھا تناقض رئيس بانک مرکزی در حالی اين ماه ھم به اعالم نرخ تورم پرداخته که پس از مدت

شد، ھيات دولت مصوب کرد که تمام آمارھا از سوی  به سردرگمی افکار عمومی منجر ميآمارھای متفاوت، که 
دستي، آمار مورد قبول خود  اما اين بار ھم بھمنی نتوانست ساکت بنشيند و با پيش. مرکز آمار ايران اعالم شود

 . ھا مطرح کرد را با رسانه
ز آمار ايران تفاوت قابل توجھی وجود دارد؛ به طوری جالب اينجاست که بين نرخ تورم اعالمی بانک مرکزی و مرک

 درصد اعالم کرده بود، مرکز آمار از تورم ٢٫١۴ که بانک مرکزی نرخ تورم را ٩٠که برای نمونه در ارديبھشت ماه 
 !  درصدی خبر داد؛ يعنی دو و نيم درصد بيشتر٧٫١۶

 درصد ١٩نيست که آمار رسمی مرکز آمار، از کند، بعيد   درصدی صحبت مي٣٫١۶حال وقتی بانک مرکزی از تورم 
 . ھم باالتر باشد

ھا در آستانه ماه رمضان،  رسد که توجه کنيم افزايش قيمت تر به نظر مي بينی به خصوص وقتی جدي اين پيش
ھای انرژی  افزايش شديد قيمت مصالح ساختماني، افزايش بھای کرايه خانه و مھمتر از ھمه افزايش قيمت حامل

 .  درصد بوده است٢٠به سال گذشته، ھمگی بيشتر از نسبت 
ی خود را تغيير داده، يا آنکه آشکارا  ی محاسبه  شيوه٨۶حال بايد پرسيد آيا بانک مرکزی بار ديگر به مانند سال 

   دھد؟ کند و عدد دروغ به خورد مخاطبان مي آمارسازی مي

  عليه اعدام،عليه شكنجه
 

 پىش روى 1367 و بويژه تابستان 1360يادمان كشتار زندانيان سياسى در دھه بار ديگر شھريور ماه مى آيد و 
 استراليا، مطابق روال ھر سال يادمان جان فشانان راه آزادى و - كميته ھمبستگى با جنبش كارگرى ايران. ماست

 . برابرى را امسال برگزار خواھد کرد
اسى در رژيم گذشته، فعال سياسى، نويسنده و سخنران اصلى برنامه امسال آقاى عباس سماكار، زندانى سي

شاعر، عضو ھيئت دبيره كانون نويسندگان ايران در تبعيد و از اعضاى گروه مربوط به خسرو گلسرخى و كرامت 
 . دانشيان است

  : سخنرانی آقای عباس سماکار با عنوان
  .، می باشد" ران تا امروزكشتار زندانيان سياسی و عقيدتی و تاثير آن بر جنبش ھای اجتماعی در اي" 

فيلمی کوتاه در رابطه با زندان و زندانی، پرسش و پاسخ با عباس سماکار، موسيقی زنده با ھمراھی : ھمچنين
  گروه موتی فكس  

،  تكميل كننده مراسم "CFMEU"ھمچنين سخنان دبير اتحاديه كارگران ساختمانی، جنگلبانی، معادن و انرژی، 
  .می باشند
  :در سيدنی

 .  دقيقه10.30 بعد از ظھر تا 6:30 از ساعت 2011شنبه سوم سپتامبر : زمان 
 .  خيابان ویکتور در چستوود7دوریتی کاميونيتی سنتر واقع در شماره : مکان 
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 6.30 استراليا، ساعت -ھمراه با كميته ھمبستگی با جنبش كارگری ايران"  ملبورن-ايران سوليداريتی"ھمچنين 
  .، برگزار می كندTrades Hall, corner of Victoria and Lygon st. Carlton آگوست در 26بعد از ظھر در 
  :تلفن تماس

  0413489420 سيدنی، آقای پرتوی 
  0402360442ملبورن، آقای نيكو سرشت 

   استراليا-كميته ھمبستگى با جنبش كارگرى ايران
 76 Hcom.gmail@tarianuniteprole  

  

  اى مقابل مجلس التدريس ھای فنى و حرفه تجمع اعتراضی حق

ھاى فنى و  التدريس آموزشكده تعدادى از نيروھاى حق: مرداد می نویسد 25 در ايسناخبرگزاری دولتی  ايسنا
ند، مقابل مجلس خواند اى صبح امروز سه شنبه در مقابل مجلس به دليل آنچه كه تبعيض در استخدام مي حرفه

 . شوراى اسالمى تجمع كردند
شود  ساز استخدام افراد مي كنندگان مدعى بودند در حالى كه ھفت ماه تدريس در آموزش و پرورش زمينه تجمع
  . شان نشده است  سال تدريس اين نيروھا موجب استخدام12 تا 3ولى 

  گزارش تکميلی 

 ان  تجمع اعتراضی معلمان آموزشگاه ھای فنی در تھر
  

از ساعات اوليه امروز سه شنبه، بيست و پنجم مردادماه، :  مرداد امده است25به گزارش سایت دولتی ایلنا در 
معلمان،  که . ھای فنی کشور در مقابل مجلس ارتجاع اسالمی تحصن کردند معلمان حق التدریسی آموزشگاه

شود، در  ھا دیده می  سال سابقه در آن١٣  سال تا٣رسد و از   نفر می١٠٠گفته می شود تعدادشان به حدود 
  . فضایی آرام در حال اعتراض به عدم روشن شدن تکليف خود ھستند

دھند،  این معلمان که نيمی از آنان را زنان تشکيل می: خبرگزاری حکومتی ایلنا در ادامه این خبر نوشت
  : پالکاردھایی با مضامين زیر در دست داشتند

تصویب قانون استخدام از سوی مجلس شورای اسالمی ھنوز اتفاقی نيافتاده است؟ چرا چرا پس از دو سال از "
ھيچکدام از مسئولين توجھی به معلمان حق التدریسی ندارند؟ ما معلميم؟ چرا پس از دو سال از مصوبه مجلس 

 خانه !خواھد پاسخگوی بالتکليفی نيروھای حق التدریسی باشد؟ مسئوالن ذیربط ھنوز ھيچ مسئولی نمی
چون و چرا در آموزش و پرورش در معرض نابودی شغلی قرار داریم؟  ھا خدمت صادقانه و بی چرا پس از سال! ملت
  ..."و

ھای فنی سراسر کشور که امروز در مقابل مجلس  محمد تنعنی نماینده نيروھای حق التدریسی آموزشکده
ما نيروھای حق : "جمع کننده، اظھار داشتشورای اسالمی تجمع کرده بودند، در تشریح مشکالت این جمع ت

ھا خدمت در این نھاد ھنوز از مزایا برخوردار  ھای فنی سراسر کشور ھستيم که بعد از سال التدریسی آموزشکده
  ."نشدیم
قانون رسيدگی به وضعيت ما دو سال پيش به تصویب رسيد، اما سوال اینجاست چرا تا کنون اجرایی : "وی افزود

رار بود افرادی که باالی چھار سال خدمت کرده بودند استخدام شوند، اما نه تنھا از استخدام نشده است؟؛ ق
  ."خبری نبود بلکه ھيچگونه مزایا ھم شامل حال ما نشده است

ھای فنی سراسر کشور زیر نظر آموزش عالی  از تاریخ اول فرردین ماه امسال آموزشکده: "تنعنی خاطرنشان کرد
ل آنکه تا قبل از این زیر نظر آموزش و پرورش بودیم، ولی جالب اینجاست که نه آموزش و اند، حا کشور رفته

  ."پرورش و نه آموزش عالی پاسخگوی ما نيست
ھای فنی  وقتی مشکلمان را با وزیر آموزش و پرورش درميان گذاشتيم او صراحتا گفت، من آموزکشده: "وی گفت

  ."کند م، ولی آموزش عالی ھم از این کار شانه خالی میرا با تمام آب و خاکش به آموزش عالی داد
 اعالم شده حال آنکه آمار اصلی ما تنھا ھزار نفر است، ۵٠٠ ھزار و ۴آمار نيروھای بالتکليف به غلط : "وی افزود

شود بين دو وزارتخانه ھنوز  ھا دیده می  سال سابقه در آن١٣ سال تا ٣اما با این وجود تکليف جمع ما که از 
  ."شخص نيست و ما نيز دقيقا به این مسئله اعتراض داریمم

  

   افغانی بدون شناسنامه-  ھزار کودک دارای والدين ايرانی٣٢

ھزار کودک بدون ھويت و شناسنامه حاصل ازدواج زنان و دختران  ٣٢تعداد:  مرداد نوشت 25در  خبرآنالينسایت 
اع خارجی استانداری تھران منتشر و وضعيت اين کودکان را خبری بود که اداره کل اتب» ايرانی با اتباع بيگانه
 . نامعلوم اعالم کرد

اين کودکان که اغلب از پدران افغانی ھستند نه شناسنامه دارند و نه می توانند تابعيت ايرانی داشته باشند و از 
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 سر می برند و ھيچ بسياری از اين کودکان پدرانشان در افغانستان به. ھيچ حقوق قانونی برخوردار نيستند
 . تعھدی نسبت به آن ھا ندارند

 ھزار زن ايرانی با مردان افغانی ازدواج کرده اند که اگر به آمارھای غيررسمی استناد ٣٠طبق آمار رسمی فقط 
 ازدواج اتباع خارجی با دختران و زنان ايرانی می بايد با اجازه ٨۵از سال .کنيم اين تعداد ازدواج ھا بيشتر است

 . رت امور خارجه ايران انجام شودوزا
تابعيت ايرانی فرزندان حاصل از ازدواج مادر « مجلس شورای اسالمی طرحی را تحت عنوان ٨۵از اين رو در سال 

 . در دستور کار خود قرار داد اما اين طرح تاکنون مسکوت مانده است» ايرانی و پدر خارجی
ی معلوم خواھد شد سرانجام طرح مذکور چه خواھد شد و از وضعيت اين کودکان بی ھويت و بدون شناسنامه ک

   طرفی تبعات و آثار اجتماعی اين چنين ازدواج ھا چيست؟

   واحد توليدى صنعتى بحران زده و حقوق معوقه کارگران50

رييس ھيات مديره كانون عالى شوراھاى :  نوشت 1390 مردا 25 درتاریخ ايلنا –خبرگزاری دولتی کار ایران 
 .  واحد توليدى صنعتى مشكل دار و بحران زده در اين استان خبرداد50كاراستان قزوين از وجود  مياسال

كارگران اين واحدھاى بحران زده از يك ماه تا بيش از يكسال : محمداحمدى درگفت وگو با خبرنگار ايلنا افزود
 . حقوق معوقه دارند

ھا تعطيل ھستند و  تعدادى ازاين واحد: شورخاطرنشان كردكار ك عضو ھيات مديره كانون عالى شوراھاى اسالمي
 . برند بقيه ھم در حال توليد ھستند و تعدادى ھم توانايى توليد دارند اما درتعطيلى به سر مي

 واحد بزرگ نساجى از جمله فرنخ ، مه نخ ، نازنخ و پوشينه بافت مشكل 4: عضو شوراى عالى كار تصريح كرد
ھا بازنشسته شوندكه  گذشته ھيات دولت به استان قزوين مصوب شدتا كارگران اين واحدكه در سفر سال  دارند

 . متاسفانه ھنوز اين مصوبه دولت اجرايى نشده است
اند و حتى در  ھاى نساجى بارھا به رياست جمھورى مراجعه و تجمع كرده كارگران اين واحد: احمدى گفت

  . اى حاصل كنند اند نتيجه رگران تاكنون نتوانستهاند اما كا كرده استاندارى قزوين نيز تجمع

   مترى آب درياچه اروميه7كاھش بيش از 

غربى  نژاد مديركل حفاظت از محيط زيست آذربايجان  حسن عباس: مرداد نوشت 25در فارسخبرگزاری دولتی 
 برابر يك 74روميه در سال حداكثر سطح تراز درياچه ا: وگو با خبرنگار فارس در اروميه اظھار داشت امروز در گفت

 .  سانتيمتر بود كه اين ميزان در حال حاضر كاھش زيادى پيدا كرده است40 متر و 278ھزار و 
ھاى آزاد   سانتيمتر از سطح آب20وى با بيان اينكه در حال حاضر سطح تراز اكولوژيكى درياچه اروميه ھفت متر و 

 سال چھار متر كاھش يافته كه در 44ت درياچه اروميه در مدت سطح تراز دراز مد: كاھش يافته است، تصريح كرد
 .  سانتيمتر رسيده است40 مميز 275اين زمينه شاھد ھستيم تراز اكولوژيكى درياچه اروميه به يك ھزار و 

 سانتيمتر است كه در اين 273سطح تراز اكولوژيكى در آخر تير ماه سال جارى يك ھزار و : اين مسئول افزود
 .  درصدى نسبت به زمان حداقلى ھستيم0.18اھد افزايش زمينه ش
 ھزار 5نزول آسمانى به صورت مستقيم در : نژاد با اشاره به منابع تامين آب درياچه اروميه، خاطرنشان كرد عباس

توان بخش قابل توجھى از آب  شود و با بارورسازى ابرھا مي  كيلومتر مربع از آب درياچه اروميه وارد مي700و 
 . ياچه اروميه را تامين كرددر

: شوند، گفت ھاى آب موجود در منطقه نيز منابع آبى ديگرى براى درياچه محسوب مي وى با بيان اينكه چشمه
 .  مسيل در تامين آب درياچه اروميه دخيل ھستند30 رودخانه دائمي، ھفت رودخانه فصلى و 21

 سال گذشته اراضى كشاورزى اطراف درياچه 30 در :مديرحفاظت از محيط زيست آذربايجان غربى ابراز داشت
ھا   ھزار ھكتار افزايش يافته كه اين افزايش سبب افزايش استفاده از آب رودخانه650 ھزار ھكتار به 300اروميه از 

 . بخشد شود و اين امر به نوبه خود بحران درياچه اروميه را تشديد مي ھاى زيرزمينى مي و آب
 15حداقل در : ت جوى را از ديگر داليل خشك شدن درياچه اروميه برشمرد و اذعان داشتنژاد كاھش نزوال عباس

سال گذشته ميزان دما در سطح حوزه درياچه اروميه دو درجه افزايش يافته و اين امر سبب افزايش تبخير در 
تر در سال به يك ھزار  ميليم960شود به طورى كه تبخير در سطح حوزه درياچه اروميه از  حوزه درياچه اروميه مي

  .  ميليمتر در سال افزايش يافته است300و 

  مجلس با فوريت طرح نجات درياچه اروميه مخالفت کرد

سایت بى بى سى در تاریخ 25 مرداد گزارش داد :نمايندگان مجلس ايران در جلسه روز سه شنبه، ٢۵ مرداد 
(١۶ اوت)، با دو فوريت طرح جلوگيری از خشک شدن درياچه اروميه از طريق انتقال و پمپاژ آب از رودخانه ھای 

  .ارس و سيلوه، مخالفت کردند و اين طرح به صورت عادی در کميسيون مربوطه بررسی خواھد شد
نمايندگان موافق دو فوريت طرح گفتند که خشک شدن درياچه اروميه باعث پراکنده شدن نمک و يک فاجعه 

زيست محيطی در شماری از استان ھای کشور می شود و دولت را به ناديده گرفتن اين بحران متھم ساختند 
اما نمايندگان مخالف، اصرار بر بررسی سريع اين طرح را اقدامی از سر احساسات دانستند و گفتند که طرح نياز 

  .به بررسی ھای جامع دارد



 275

نايب رئيس مجلس گفته است که مخالفت با دو فوريت طرح جلوگيری از خشک شدن رودخانه اروميه به معنای 
 مخالفت با اصل موضوع نيست بلکه مجلس می خواھد کار کارشناسی بيشتری در کميسيون انجام شود

 گزارش یکی از کارگران شرکت سقزسازی کردستان (ون)

واقع شده است و  از توابع شھر سنندج  در روستای حسن آباد) ون(شرکت سقز سازی کردستان 
مطالبی در مورد وضعيت کارگران این  که در سایت کميته  می باشد  يعی و لواشک آدامس طب آن توليدات

  .شرکت قبآل درج شده است

نقليه  وسيله  قرار دادن 17/5/1390شرکت ون، ابتدا یکی از کارفرماھا در مورخه  فشار بر کارگران  برای تشدید 
 روز 5مسئله شدند را تا   که معترض به این شرکت ممنوع کرد و کارگرانی را شخصی کارگران را در پارکينگ  

که از  حق ماست  اظھار داشتند ما سالھا رنج و زحمت ميکشيم و این  از کار نمود کارگران معترض  انفصال
ضمن  در ادامه این فشار یکی دیگر از کارفرمایان در سالن لواشک سازی . کنيم شرکت استفاده  پارکينگ 

اگر : " ممنوع اعالم کرد و گفت دقيقه ای را  یک  نشستن برای رفع خستگی حتی  اھانت و تحقير کارگران،  
ھر روز به کارگران گير داده و آنان  فشارھا کارفرمایان  در ادامه این" |بنشينيد با اردنگی از کار خانه اخراجتان ميکنم

 کارگرانی را که به اضافه کاری اضافه کاری اجباری در این شرکت پابرجا ست و. جریمه و کسر حقوق مينمایند را 
در این . از نظر جسمی و روحی آزار و تحقير می کنند  انجام کار سنگين کرده و  وادار به  اجباری اعتراض ميکنند 

داری و چرا  چه کاری  توضيح داد که  کارفرما  و برای  روز مرخصی باید ھفت خان را طی کرد  برای یک  شرکت 
و نقص عضو  رفت  فرو  زیر دستگاه   1389دستش  تير ماه ز کارگران این شرکت که در یکی ا . مرخصی ميگيرید

تا به وضعيتش  خواست  به سر کار باز گشت و از کارفرمایان  پزشکی  پایان دوره استراحت  شد، پس از 
 حتی در آنان کار شکایت کرده توجھی نکردند و ایشان ھم دراداره ولی آنان به خواسته وی . رسيدگی کنند

بخاطر شرایط  کارگران شرکت ون . حضور نيافتند و او ھنوز در بال تکليفی بسر ميبرد  ھم مرحله اول رسيدگی 
کامآل خسته    روحی  نظر سکوت کرده اند اما از کارشان  ندادن  و از دست  بيکاری  از ترس و زندگی  سخت  
  .و آشفته اند 

  

 است  ق به جوانانما آمدیم بگوئيم که دنبای امروز متعل
  

آمدیم بگوئيم اینترنت وماھواره دستآورد بشر است ونمی شود با ایجاد محدودیت وبگير وببند بشر را از دست آورد 
تفکر چند کارشناس مزدور ومواجبگير در مقابل نيروی خالق بشری ھيچ توفيقی نخواھد داشت . خود محروم کرد 

 ما آمدیم بگوئيم دنيای امروز دنيای اینترنت است دیگر دوران پخش .غير از روسياھی وشکست وزباله دان تاریخ 
اگر قرار است ما از دنيای خود با خبر شویم .امروز عصر ،عصر دیجتال است . اطالعيه در کوچه ھا بسر آمده است

ت که با باید مجھز به تجھيزات مدرن شویم ماھواره واینترنت این امکان را در اختيار انسان امروزی گذاشته اس
خبر منتشر کند روزنامه بخواند کتاب مطالعه کند وفيلم وآھنگ . کمترین زمان ممکن از دنيای خود باخبر گردد

دنيای امروز دنيای روشنگری است مگر مانخواھيم یکی از اھداف حاميان سرمایه در حال حاضر . تماشا کند
صوص کارگران و بخصوص کارگران ایران خودرو بخصوص در کشور ما قطع ارتباطی تمام راھھای دسترسی مردم بخ

یورش به منازل مردم برای جمع آوری ماھواره ھا کنترل شدید اینترنت وگذاشتن .به دنيای رسانه ای می باشد
جلوگيری از ایجاد تشکل ھا به عنوان محل ارتباط .فيلترینگ وتعقيب آی اس پی کاربران یکی از این اھداف است 

لوگيری از ایجاد ھر نوع فعاليت مدنی از ساده ترین آنھا تا پيچيده ترین بر ھمين اساس گيری کارگران باھم ج
 . است

حاميان سرمایه با این کارھا ھيچ کمکی برای بقای خود نمی کنند انسان ھوشمند است و تمایز آن با دیگران در 
نسان قادر است با آن به طور ماھواره واینترنت را انسان بوجود آورده است وخود ا.ھمين ھوشمندی آن است 

 . دلخواه خود کار کند تاریخ گواھی پيروزی وپيشروی انسان امروزی است
تاریخ نشان داده است که ھبچ نيروی قادر به متوقف کردن انسانھا نيست فقط می توان مسير تاریخ را کمی کند 

 . کرد وگرنه نمی شود آنرا متوقف کرد
شکنجه بگير وببند ھرگزنتوانسته از پيشروی جنبش انقالبی مردم عليه حاکمان برپای ھزاران چوبه دار وزندان و

 مستبد تاریخ بکاھد
ما سالھاست که حاميان سرمایه را در کنار خود داریم انھا از زمان پيدایش انسان برای منافع بيشتر لحظه ای از 

 ما جدا نبوده اند
ه ارتباطی کارگران با یگدیگر در ھفته ھای اخير فقط یورش وحشيانه نيروھای اطالعاتی بقصد درھم شکستن را

 باعث کندی ارتباط ما وشما شد آنھا غافل از این ھستند که حضور کارگران در کنار ھم خود بھترین رسانه انند
 اینترنت فقط سرعت این ارتباط را سریعتر وراحتر می کند

 مردم خود بھترین خبرنگارنند
ت ایجاد تدابير امنيتی شدید کنترل شدید اینترنت وایجاد وکاھش حجم اینترنت یورش نيروھای اطالعاتی به شرک

 مارا با مشکالتی بيشتری مواجھه کرد بطوریکه قادر به بروز کردن سایت خودرو کار نشدیم
تا آنھا توانستند مدتی ارتباط ما را با شما قطع کنند دشمنان آزادی کاری غير از این ندارند انھا حقوق می گيرنند 
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 . مزدوری کنند آدم بفروشند وچند صباحی به زندگی ننگين خود ادامه بدھنند
اما این کار مانع از آن نشد که ما بيکار بمانيم ودرمانده ،فکر چند مزدور در مقابل دریای کارگران جوان ایران خودرو 

عرض چندروز این مشکل را حل کارگران جوان ایران خودرو آستين ھا باال زدند ودر .پشيزی کاربرد نخواھد داشت 
کردند اما این پایان ماجرا نيست چون این مزدوران برای ادامه حيات خود بازھم برای ما مشکل ایجاد خواھند کرد 

 مھم نيست مھم ان است که ھيچ مانعی قادر به متوقف کردن ما خواھد بود مگر خود بخواھيم
ستان کارگر بخصوص زنان شجاع ایران خودرو که با ما ضمن پوزش بخاطر این مشکل وضمن تشکر از ھمه دو

ایجاد بسترھای ارتباطی اینترنتی توانستند این کار مزدوران حراستی را ناکام بگذارند تبریک گفته یکبار دیگر درود 
خودرا نثار جو انان برومند و ھوشمند خود که با تالش وفکر خالق خود تمام کارھای وزارت اطالعا ت را به سخره 

 گيرند می کنيم وبروز رسانی خودرو کار را با قدرت بيشتر در جھت اطالع رسانی و اگاھی از نظریات ھمدیگر می
 .از سر می گيریم

 با تشکر
 از کارگران ایران خودروحمعی 

 مرداد25

 |”ميکنم اگر حتی یک دقيقه بنشينيد با اردنگی از کار خانه اخراجتان“
H77 

در روستای حسن آباد از توابع شھر سنندج واقع شده است و توليدات آن ) ون(شرکت سقز سازی کردستان 
آدامس طبيعی و لواشک می باشد که در سایت کميته مطالبی در مورد وضعيت کارگران این شرکت قبآل درج 
 .شده است

قرار دادن وسيله نقليه ١٧/۵/١٣٩٠ن شرکت ون، ابتدا یکی از کارفرماھا در مورخه برای تشدید فشار بر کارگرا
 روز ۵شخصی کارگران را در پارکينگ شرکت ممنوع کرد و کارگرانی را که معترض به این مسئله شدند را تا 

که از پارکينگ انفصال از کار نمود کارگران معترض اظھار داشتند ما سالھا رنج و زحمت ميکشيم و این حق ماست 
در ادامه این فشار یکی دیگر از کارفرمایان در سالن لواشک سازی ضمن اھانت و تحقير . شرکت استفاده کنيم

اگر بنشينيد با اردنگی : “کارگران، نشستن برای رفع خستگی حتی یک دقيقه ای را ممنوع اعالم کرد و گفت
ارفرمایان ھر روز به کارگران گير داده و آنان را جریمه و در ادامه این فشارھا ک| ”از کار خانه اخراجتان ميکنم

اضافه کاری اجباری در این شرکت پابرجا ست و کارگرانی را که به اضافه کاری اجباری . کسر حقوق مينمایند
در این شرکت . اعتراض ميکنند وادار به انجام کار سنگين کرده و از نظر جسمی و روحی آزار و تحقير می کنند

یک روز مرخصی باید ھفت خان را طی کرد و برای کارفرما توضيح داد که چه کاری داری و چرا مرخصی برای 
 زیر دستگاه فرو رفت و نقص عضو شد، پس از ١٣٨٩یکی از کارگران این شرکت که در تير ماه دستش . ميگيرید

ولی . وضعيتش رسيدگی کنندپایان دوره استراحت پزشکی به سر کار باز گشت و از کارفرمایان خواست تا به 
آنان به خواسته وی توجھی نکردند و ایشان ھم دراداره کار شکایت کرده آنان حتی در مرحله اول رسيدگی ھم 

کارگران شرکت ون بخاطر شرایط سخت زندگی و ترس از . حضور نيافتند و او ھنوز در بال تکليفی بسر ميبرد
 .ند اما از نظر روحی کامآل خسته و آشفته اندبيکاری و از دست ندادن کارشان سکوت کرده ا

 کميته ھماھنگی برای کمک به ایجاد تشکل کارگری

  

  اند لون ھفت ماه است که حقوق نگرفته کارگران پارسي: آباد نماينده خرم

آباد در مجلس، خواستار رسيدگی به وضعيت  نماينده خرم: مرداد می نویسد 25 در ايسناخبرگزاری دولتی 
 . چنين پرداخت حقوق معوق کارگران کارخانه پارسی لون دراين استان شد استان لرستان و ھماشتغال 

که ھمواره  مجلس، با بيان اين) سه شنبه(راد طی تذکری شفاھی در صحن علنی امروز  محمدرضا ملکشاھي
سوز اين  انمانبيکاری به مشکل خ: ھای اول يا دوم بيکاری است، گفت استان لرستان طبق آمار رسمی در رده

 . ھای مثبت احتياج دارد استان تبديل شده است که حل اين معضل به توجه ويژه مسئوالن برای برداشتن قدم
گيرد که برخی از کارخانجات قديمی يکی پس از ديگری در حال تعطيلی  اين شرايط در حالی صورت مي: وی افزود

 . ای تاسيس نشده است است و به جای آنھا ھيچ کارخانه
حقوق کارگران ھفت ماه : راد، درباره معوقات ھفت ماھه کارگران کارخانه پارسی لون در لرستان گفت ملکشاھي

 . دھند است که پرداخت نشده است و مسئوالن امر ھم اقدامی برای حل اين مشکل انجام نمي
ارگران را خواستار وی رسيدگی وزارت صنعت، معدن و تجارت نسبت به وضعيت معيشتی و پرداخت حقوق اين ک

 . شد
از آنجا که ھنوز اقدام : آباد با اشاره به مصوبه ھيات وزيران برای احداث يک نيروگاه ھزارمگاواتی گفت نماينده خرم

توجھی  رود که مکانيزمی برای رسيدگی به بي موثری برای احداث اين نيروگاه انجام نشده است، انتظار مي
  . لرستان در نظر گرفته شوددولتمردان نسبت به وضعيت استان 

  بزرگترين قرارداد نفتی اروپا در ايران تعليق شد
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قرارداد طرح توسعه ميدان نفتی جفير به ارزش تقريبی نيم ميليارد : مرداد نوشت 25 درتاریخ مھرخبرگزاری دولتی 
نفت ايران و شركت دالر به دليل اختالف شركت بالروس نفت به عنوان بزرگترين شركت اروپايی فعال در صنعت 

 . ملی نفت به حالت تعليق درآمد
به گزارش مھر، قرارداد طرح توسعه ميدان نفتی جفير به عنوان نسل جديد قراردادھای بيع متقابل ايران شھريور 

 .  بين شركت ملی نفت ايران و بالروس نفت به امضا رسيده بود1386ماه سال 
 ماه و با حفاری و تعمير چھار حلقه چاه طرح 36ايد در مدت كمتر از بر اساس اين قرارداد، اين شركت اروپايی ب

 . توليد زودھنگام نفت از ميدان جفير را با ظرفيت توليد روزانه ھزار بشكه اجرايی می كرد
در نھايت با گذشت سه سال از امضای قرارداد، طرح توسعه زودھنگام نفت از ميدان جفير با ظرفيت توليد حدود 

 . كه در روز مرداد ماه سال گذشته در مدار بھره برداری قرار گرفتسه ھزار بش
ھمزمان با آغاز توليد زودھنگام نفت از ميدان جفير، به دليل اختالف نظر بين مسئوالن شركت ملی نفت و شركت 

ل فنی بالروس نفت در مورد نحوه بھره برداري، چگونگی بازپرداخت منابع حاصل از توسعه ميدان و برخی از مسائ
 . طرح توسعه فاز نخست اين ميدان نفتی به حالت تعليق درآمده است

دھد كه بالروس نفت از تير ماه امسال به تمامی فعاليتھای  پيگيری خبرنگار از شركت ملی نفت ايران نشان مي
پايی برای  مرداد ماه قرارداد اين شركت ارو25شود امروز  بينی مي نفتی خود در ايران پايان داده است و پيش
 . توسعه فاز يك ميدان نفتی جفير فسخ شود

  داليل تعليق قرارداد ميدان جفيراز نگاه شركت ملی نفت
ناجی سعدونی در گفتگو با مھر درباره داليل توقف فعاليتھای شركت بالروس نفت در طرح توسعه ميدان نفيت 

 بشكه نفت 500زودھنگام روزانه بيش از سه ھزار و بالروس با بيان اينكه بر اساس قرارداد قرار بود در طرح توليد 
 بشكه در روز فراھم نشده 800اما عمال امكان توليد پايدار بيش از دو ھزار و : از ميدان جفير استخراج شود، گفت

 . است
مدير عامل شركت مھندسی و توسعه نفت با اعالم اينكه اخيرا بالروس نفت به دليل اقتصادی نبودن طرح از 

شود امروز در كارگروه  بينی مي پيش:  ميدان نفتی جفير كناره گيری خود را اعالم كرده است، تصريح كردتوسعه
حساب منابع مالي، اختيارات توسعه فاز يك ميدان جفير از اين شركت اروپايی سلب  ويژه نفت ضمن تسويه

 . شود
 ھزار 15 توسعه ميدان جفير روزانه بر اساس اھداف كالن شركت ملی نفت ايران قرار بود در فاز نخست طرح

 حلقه چاه جديد در فاز 6 حلقه چاه در فاز يك و 11 ھزار بشكه نفت با حفاری 25بشكه نفت در فاز دوم توسعه 
 . دوم به ظرفيت توليد نفت كشور افزوده شود

  دھد شركت نفت طلب بالروس را نمي
امروز درباره داليل تعليق قرارداد ) بلپارس(الروس  ب- محمدعلی قنوات پور مديرعامل شركت مشترك نفتی ايران

بالروس نفت به نحوه مشاركت و عدم تعيين وضعيت توليد زودھنگام نفت : طرح توسعه ميدان نفتی جفير، گفت
 . ميدان جفير اعتراض دارد

بر اين :  كرد ھزار بشكه ھدف گذار شده بود، تصريح6 تا 3.5وی با اعالم اينكه در طرح توسعه زودھنگام توليد 
 بشكه نفت محقق شده و به عبارت ديگر بالروس به تعھدات 500اساس امكان توليد روزانه بيش از سه ھزار و 

 . قراردادی خود عمل كرده است
قنوات پور با يادآوری اينكه از مرداد ماه سال گذشته تاكنون توليد زودھنگام نفت از ميدان جفير آغاز شده اما 

مطابق با قرارداد بايد حدود : ان نسبت به پرداخت ھزينه ھا اقدام نكرده است، اظھار داشتشركت ملی نفت اير
 . شد  ميليون دالر برای توليد زودھنگام توسط شركت ملی نفت به بالروس نفت پرداخت مي72

نفت، وی در واكنش به اظھارات مسئوالن شركت ملی نفت مبنی بر پايين بودن استانداردھای توسعه زودھنگام 
 . در طرح توليد زودھنگام تمامی استانداردھای الزم اجرايی شده است: تاكيد كرد

اين مقام مسئول ھمچنين با انتقاد از بی برنامه گی در شركت ملی نفت مبنی بر نحوه بھره برداری از اين پروژه 
و تحول طرح توليد ابتدا مناطق نفت خيز جنوب و سپس شركت نفت اروندان برای تحويل : نفتي، بيان كرد

 . زودھنگام ميدان جفير تعيين شدند
بانی مدير عامل شركت ملی نفت ايران، بيان   روز قبل بالروس به احمد قلعه90قنوات پور با اشاره به نامه حدود 

 . ھای نفتی خود در صنعت نفت ايران پايان داده است مطابق با اين نامه بالروس نفت به تمامی فعاليت: كرد
س توافق انجام شده چھار سال قبل با شركت ملی نفت ايران و بالروس نفت، دوره بازپرداخت قرارداد بيع براسا

 .  ماه تعريف شده است114 تا 108متقابل ميدان جفير 
 درصد از اليه سروك و 6 درصد آن از اليه ايالم، 89 ميليارد بشكه نفت خام است كه 2.1ذخيره درجای ميدان جفير 

 .  درصد نفت سنگين و پنج درصد آن نفت سبك است95اليه گدوان برداشت خواھد شد و در مجموع  درصد از 5
 كيلومتری شرق ميدان مشترك 30و در فاصله )  كيلومتری غرب اھواز50(ميدان نفتی جفير در جنوب غربی ايران 

 . نفتی آزادگان قرار دارد

 
 :ھزاران تن چای تاریخ مصرف گذشته در انبارھا

 !که باید کود شود را به مردم می فروشندچایی 
  

ھا وجود   تن چای در انبارھای این سازمان و تعاونی٢٠٠ ھزار و ۵١رئيس سازمان چای ایران گفته است حدود 
 .است دارد که از زمان خریداری توسط سازمان مرکزی تعاون روستایی در انبارھا باقی مانده
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ھای طالی کوھپایه و  ی سنواتی دیگر متعلق به شرکت ھزار تن چا١٠٠علی محرر افزوده است که 
 .شود نيز در انبارھای دولتی در تھران نگھداری می» چای سنواتی« ھزار تن ٣٠سندیکاھاست و حدود 

 به داخلی توليد چای که بود شده باعث انبارھا در موجود سنواتی چای مھدی سعادتی، استاندار گيالن نيز گفت
 .نرود فروش

ھایی را که  یسنا پيشتر موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتی ایران اعالم کرده بود در مواردی چایبه گزارش ا
 .فروشند به مردم می کرده ترکيب خارجی ھای چای با  سال در انبارھا مانده٣٠

 چای درصد ٩٠ از بيش: "ھای دولتی نيز گفته است این گزارش ھمچنين حاکيست که اخيرا یکی از مقام
 ".ھستند تقلبی ایران دولتی نھادھای و ادارات در صرفیم دولتی
گوید چای سنواتی در انبارھای اطراف  الدین برزگری، رئيس موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتی ایران می نظام

 .تبدیل خواھد شد) خاک گل( است، به کود کمپوست   سال نگھداری شده١٨تھران و شمال که حداکثر به مدت 
ھایی در ایران توليد شد که ھنوز به فروش نرسيده و به ھيچ وجه قابليت    چای١٣٧٢گفت از سال آقای برزگری 
 .استفاده ندارد

موجود در انبارھا ) خرید قدیم( تن چای به اصطالح سنواتی ۵٠٠ ھزار و ١٩١به گزارش خبرگزاری ایرنا، قرار است 
 .به کمپوست و سایر محصوالت صنعتی تبدیل شود

تاندار گيالن ورود چاي خارجي با گذشت بيش از يك سال از تاريخ توليد و چاي خارجي با فرآوري به گفته اس
  .مجدد و عرضه چاي داخلي با گذشت بيش از سه سال از تاريخ توليد ممنوع است

 

اولين جلسه ي رسمي ھييت موسس سنديكاي زنان شركت كيف وكفش مھرانه 
  شوشتر برگزار شد 

  يف وكفش مھرانه شوشترسنديكاي زنان شركت ك
مرداد ماه اعضاي اين ھييت موسس طي نشستي كه با حضور ھمه ي اعضا برگزارشد بر لزوم 26روز چھار شنبه 

مشورت با كارگران اين شركت و اطالع رساني ورايزني فعال براي تشكيل سنديكاي درون محيط كار به عنوان يك 
ھمچنين اعضا تصميم گرفتند از اين به بعد جلسات  .كيد شدراھكار موثربراي رسيدن به خواسته ھاي جمعي تا

خود را ھر پانزده روزيك بار برگزاركنند وبراي مبارزه طبقاتي موثرترارتباط خود را با فعالين ومجامع بين المللي 
لين  و فعا ما اعالم ميداريم كه اماده ي ھر گونه ھمكاري با نھادھا ي بين المللي كارگري.كارگري گسترش دھند

  .ھستيم كارگري براي رسيدن به تمامي حقوق صنفي خود به عنوان زنان كارگر

  شركت كيف وكفش مھرانه شوشتر ھييت موسس براي تشكيل سنديكاي زنان 

  مقابل نھاد رياست جمھوری" آزادگان"تجمع 

ابل نھاد رياست جمعى از آزادگان مق:  آمده است 1390 مرداد 26به گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا در تاریخ 
 قانون حمايت از آزادگان 13شود اين تحصن در اعتراض به اجرايی نشدن ماده  گفته مي. جمھوری تحصن کردند

 . انجام شده است
 . به گزارش خبرنگار ايلنا، اين تحصن ھمزمان با سالروز بازگشت آزادگان به ميھن، انجام شده است

 .  حقوق و مزايای دوران اسارت آزادگان بايد دو برابر پرداخت شود قانون حمايت از آزادگان،13بر اساس ماده 
  .  قانون حمايت از آزادگان به مجلس رفت و بار ديگر تصويب شد13 تبصره استفساريه ماده 1389سال 

  شد در جلسه كميسيون اجتماعی مجلس کليات طرح تعيين حقوق بيكاران تصويب
  

در جلسه اين : ئيس كميسيون اجتماعي مجلس شورای اسالمی گفترضا رحميی ، نائب ر: باشگاه خبرنگاران
كميسيون حقوق متاھلين در ايام بيكاري سيصد و پنجاه ھزار تومان و براي مجردين مبلغ سيصد ھزار تومان تعيين 

كميسيون اجتماعي در جلسه روز گذشته خود، به بررسي : رضا رحيمي نسب نماينده مردم خرم آباد گفت.شد
 فوريتي ارسالي از صحن علني براي افزايش تعطيالت عيد فطر به دو روز پرداخت و در نھايت اعضاي اين اليحه يك

 .كميسيون به آن راي مثبت دادند

براساس اين اليحه اگر روز بعد از عيد تعطيل : نماينده مردم خرم آباد با اشاره به تبصره اين اليحه اظھار داشت
ز محاسبه مي گردد و مجموع ايام تعطيل به ھيچ عنوان بيش از دو روز رسمي باشد آن تعطيلي جزو دو رو

 .نخواھد شد
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در جلسه اخير اين : نائب رئيس كميسيون اجتماعي با اشاره به بررسي كليات بيمه بيكاري در كميسيون گفت
 . اصل است مورد بحث و بررسي قرار گرفت36كميسيون كليات بيمه بيكاري كه حدود 

ن جلسه ميزان رقم پرداختي به بيكاران جوياي كار مشخص شد كه بنا بر آن رقم حقوق تعيين در اي:وي افزود
شده براي متاھلين در ايام بيكاري سيصد و پنجاه ھزار تومان و براي مجردين مبلغ سيصد ھزار تومان مي باشد 

 كه طي شرايط خاص به بيكاران پرداخت خواھد شد

 ان را محکوم می کنندکارگران ایران خودرو محاکمه کارگر
  
  

  چھار فعال کارگری و دانشجویی تبریز فردا ، پنج شنبه ، محاکمه می شوند
   گرامی ودوستان کارگر ھمکاران

حمھوری اسالمی ھر روز انسانی را دستگير می کند ھر کسی کوچکترین اعتراضی عليه قوانين ضد بشری 
نان وجوانان واعتراض عليه عقب افتادن دستمزدھا ، سانسور ،اعدام ،حفقان ، شکنجه تجاوز ، توھين عليه ز

اعتراض عليه بيکار سازیھا ،اعتراض عليه پولشوئی ھا ، اعتراض عليه تورم وکمی دستمزدھا می کنند دستگير 
 حال این انسان یک کارگر باشد مثل شھابی ھا ، اسانلو ھا ،ابراھيم زاده ھا، مددیھا،شاھرخ زمانی ھا  می کنند

 ھا وعلی نجاتی ھا دھھا نفر   پدرام نصرالھی ھا ، یداله قطبی ی ھا وسيد ھا، وفا قادریھا ،،محمد جراح
 کشته شدن  ازکارگران ایران خودرو را ونمایندگان آنھا را به جرم اعتراض عليه نا امنی محيط کار واعتراض عليه

یا خبرنگاران وگزارشگرانی چون مریم  و ھمکاران خود به جرم خواستن ایجاد تشکل کارگری از کار اخراج می کنند
 ،مھناز محمدیه ویا بازیگران سينما مثل پگاه اھنگرانی ھا ویا مادرانعزادار مثل منصوره بھکيش  بھرمن ، مریم مجد

وبا ھم حرف زدن به  ھا ویا ھزاران دانشجو رابه جرم دفاع از کارگرانوھزاران ودختر وپسررا به جرم لباس پوشيدن
 به جرم آب پاشی وھندوانه خوری به جرم داشتن ماھواره به جرم استفاده از فيلتر شکن در  جرم بد حجابی

 تھدید وارعاب می کنند وادار می کنند  فرستاده می شوند   وبه دادگاھھای فرمایشی گوشه وکنار کشور دستگير
رد زندگی در کمپ پناھندگان به تا کشور را ترک کرده وآواره دیار غربتشوند برای آنھا جان ومال انسانھا ارزش ندا

 دھھا نفر از ھموطن نمان فقط در راه پناھندگی در   قابوسی برای آزادیخواھان شده است اميد یافتن جای امنی
  .دریا غرقشده ویا توسط قاچاقچی ھا به قتل رسيده اند جان دھھا نفر پناھنده در خطر است

  .ومحاکمه غير قانونی می کنندغليه ھرکسی که خواھان آزادی است پرونده می سازند
 کارگران به جرمخواستن دستمزد به جرم شرکت در مراسم روز کارگر به جرم  انسانھا را به جرم آزادیخواھی

  .ایجاد تشکل جوانانرا به جرم اعتراض عليه مشکالت محيط زیست
  .به جرم اعتراض عليه گرانی وتورم محاکمه می کنند

حد ، کارگران سقز ،سنندج وکارگران نيشکر فردا نوبت کارگران تبریز است که به  شرکت وا حاال بعد از کارگران
 کرده واز آنھا بخواھند به کوه نرونند در   تا محاکمه جرم آزادیخواھی به دادگاه ھای فرمایشی کشانده شوند

  .مراسم روز کارگر شرکت نکنند از تشکل حرف نزنند واز حقوق خود دفاع نکنند
  .تبریز ببرند ۴ شعبه” انقالب“ دوستانش را می خواھند به دادگاه شاھرخ زمانی و

  فردا ، پنج شنبه چھار فعال کارگری و دانشجویی تبریز ، محاکمه می شوند
  کارگران ایران خودرو

 خواھان آزادی فوری    جمھوری اسالمی  ضمن محکوم کردن اعمال غير انسانی ، ضد آزادی وضد خقوق بشری
  انی وزندانيان سياسی می باشند کارگرانزند ھمه

  جمعی از کارگران ایران خودرو
  

 مرداد26

  نفت خام ايران سرانجام بورسی فروش رفت

در معامالت امروز تاالر بين المللی بورس کاالی ايران در :  مرداد آمده است 26به نوشته سایت الف در تاریخ 
   . ھزار بشکه نفت خام سنگين ايران به فروش رفت500کيش، 

 سنت عرضه 49 دالر و 105شرکت ملی نفت ايران امروز يک ميليون بشکه نفت خام فوب خارک را با قيمت پايه 
   .کرد

سه تقاضا برای خريد اين محموله در : مدير نظارت بر بورسھا و بازارھای سازمان بورس با بيان مطلب فوق گفت 
بشکه نفت خام ايران بدون تخفيف و پرميموم به فروش  ھزار 500تابلو معامالت تاالر کيش ثبت شد که در نھايت 

   .رفت
قيمت محموله فوق، روز تحويل کاال از سوی فروشنده تعيين خواھد : محمود رضا خواجه نصيری اظھار داشت 

   .شد
 مردادماه جاری در تاالر بين المللی 19 و 12 تيرماه و 22پيش از اين محموله نفت خام سنگين ايران در روزھای 

   .يش عرضه شده بود که به دليل به توافق نرسيدن عرضه کننده و خريدداران اين معامله انجام نشدک
 با مبادالت فرآورده ھای نفتی و پتروشيمی در 1386فاز نخست راه اندازی بورس نفت ، اواخر بھمن ماه سال 
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ه ھای نفتی و پتروشيمی آبان ماه در فاز دوم اين طرح بزرگ، رينگ صادراتی فرآورد. بورس کاالی ايران آغاز شد
   نخست وزى.  در جزيره کيش راه اندازی و فاز نھايی آن نيز با معامالت نفت خام اجرايی شد1388سال 

  

   درصد است19.6تورم تيرماه : رئيس مرکز آمار

شاره به عضو كميسيون برنامه و بودجه با ا : مرداد آمده است 26به گزارش خبرگزاری دولتی فارس در تاریخ 
 درصد اعالم 19،6در اين جلسه نرخ تورم تيرماه : حضور روز گذشته رئيس مركز آمار ايران در اين كميسيون گفت

 88 اعالم شد كه تفاوت چندانی با نرخ رشد در سال 89ھمچنين نرخ نھايی نشده رشد اقتصادی سال . شد
 . ندارد

طبق اين ماده مسئوليت توليد آمار به : توسعه، اظھار داشت برنامه پنجم 54الرضا ثروتی با اشاره به ماده  موسي
 . جمھور به بانك مركزی دستور داد كه ديگر آمار منتشر نكند عھده مركز آمار ايران است و بر اين اساس رئيس

ض مركز آمار ايران ھم برای ارائه آمار محدود شده است و به اين دليل تعدادی از نمايندگان اعترا: وی ادامه داد
 . كردند و گفتند مركز آمار ايران موظف به ارائه اطالعات و آمار است

مركز آمار ايران در جلسه كميسيون برنامه و بودجه،  اين عضو كميسيون برنامه و بودجه با اشاره به حضور رئيس
دي، بيكاری و  را ارائه داد كه در آن رشد اقتصا88در اين جلسه آقای عادل آذر بسته آماری سالنامه سال : گفت

 .  را دردست تدوين و تكميل دارد89ھا وجود داشت و ھمچنين اين مركز سالنامه سال  ديگر شاخص
ھای ملی و اقتصادی به سؤاالت  رئيس مركز آمار ضمن ارائه گزارشی از مجموعه آمار حساب: ثروتی تصريح كرد

 . نمايندگان پاسخ داد
ركز آما موظف به انتشار ھمه اطالعات است اما رئيس مركز آمار آقای توكلی در اين جلسه گفت كه م: وی گفت

كند، اما نمايندگان معتقد بودند بايد آمارھا  كرد كه ارائه اطالعات به نمايندگان و دولت كفايت مي ايران تصور مي
 . منتشر شود و تا ھمه مردم و محققان از اين اطالعات استفاده كنند

مركز آمار : كه در آمارھای مركز آمار ايران و بانك مركزی اختالفاتی وجود دارد، افزوداين نماينده مجلس با بيان اين
 درصد اعالم كرد، اما بانك مركزی نرخ 19.6 ماھه منتھی به تير ماه را 12 درصد و تورم 13.5نرخ بيكاری را حدود 

 . ن شاخص استرسد اختالف در نحوه محاسبه اي  درصد محاسبه كرده كه به نظر مي16.3تورم را 
 
   ماھه آمارھای اقتصادی برای عموم3تاكيد نمايندگان به انتشار آمار *

 
 . به گفته وی در اين جلسه رئيس مركز آمار ايران به سؤاالت نمايندگان پاسخ داد

در اين جلسه به رئيس مركز آمار ايران تاكيد شد كه مشكل و ابھام : اين عضو كميسيون برنامه و بودجه گفت
ونی برای مركز آمار در ارائه و انتشار اطالعات و آمار وجود ندارد و اين مركز بايد اين اطالعات را در اختيار عموم قان

 . قرار دھد
كند، اما نمايندگان گفتند اين كفايت  رئيس مركز آمار گفت كه اين مركز سالنامه ارائه مي: وی اظھار داشت

المللی پول و بانك جھاني، ھر سه  ی آماری و اقتصادی مانند صندوق بينكند و مركز آمار بايد ھمانند نھادھا نمي
 . ماه يك بار آمار متغيرھای اقتصادی را ارائه كند

رشد :  در گزارش مركز آمار چند درصد بوده است،گفت89ثروتی در پاسخ به اين سؤال كه رشد اقتصادی سال 
 تقريبا نزديك به رشد اقتصادی 89ت؛ رشد اقتصادی سال اقتصادی اعالم شد اما اين ارقام ھنوز نھايی نشده اس

 .  است88سال 
ھمچنين .  خبر داده بود 88 درصدی سال 3،5بانك مركزی خرداد ماه در ھمايش بانكی و ارزی از رشد اقتصادی 

وزير اقتصاد نيز رشد اقتصادی .  درصد رسيد4.3 بدون احتساب نفت به 88طبق اين گزارش رشد اقتصادی سال 
  .  درصد اعالم كرده است5 را حدود 89ال س
  

 بيکار گروه صنعتی آردل نابود شد و کارگران آن
  

امروزه قانون ھدفمند کردن یارانه ھا اجرایی شده و قيمت :  مرداد آمده است 26در مردمساالی به نوشته سایت 
بسته ھای حمایتی از کارخانجات و حامل ھای انرژی و به تبع آن اکثر کاالھا و خدمات باال رفته، اما ھنوز دولت 

کشاورزان را پرداخت نکرده که در نتيجه این بی توجھی یا بھتر بگویيم کم کاری، بسياری از واحدھای توليدی با 
اگرچه نمایندگان مردم در خانه ملت بارھا در قالب تذکرات کتبی و شفاھی و . بحران ھای جدی روبه رو ھستند

 . مھم را به دولت تذکر داده اند اما ھنوز گامی در این زمينه برداشته نشده استحتی تھدید به استيضاح، این

 اعالم شد ھمه مردم ایران منتظر بودند تا 1390 نواخته و آغاز سال 1389ھنگامی که آخرین ثانيه ھای سال 
ن پس از آنکه ایشا. مقام معظم رھبری بر صفحه تلویزیون ظاھر شوند و رھنمودھای سال آینده را اعالم کنند

پس از فرمایش ایشان، ھمه . مشکالت کشور را تشریح کردند، سال جاری را سال جھاداقتصادی اعالم فرمودند
مسووال ن طی مصاحبه ھای متعدد اعالم کردند که تشخيص مقام معظم رھبری بسيار به جا بوده است زیرا در 
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 اکنون برای ضربه زدن به حکومت و نظام حال حاضر مشکالت اقتصادی، سراسر جھان را فراگرفته است و
 .اسالمی، از ابزارھای اقتصادی استفاده می شود

 می گذرد، اما نه تنھا در راستای اجرای اوامر و رفع دغدغه ھای رھبری گام ھای 90امروز حدود پنج ماه از سال 
ان عرصه اقتصاد، کاھش محسوسی برداشته نشده است بلکه بنا به اعتراف اکثر نمایندگان مجلس و صاحب نظر

 .چشمگير توجه به این مقوله را در بسياری از موارد شاھد بوده ایم

برای آنکه به عمق این کارشکنی ھا پی ببریم، کافيست نگاھی به بنگاه ھای اقتصادی در حوزه صنعت و 
رژی و به تبع آن اکثر امروزه قانون ھدفمند کردن یارانه ھا اجرایی شده و قيمت حامل ھای ان. کشاورزی بيندازیم

کاالھا و خدمات باال رفته، اما ھنوز دولت بسته ھای حمایتی از کارخانجات و کشاورزان را پرداخت نکرده که در 
. نتيجه این بی توجھی یا بھتر بگویيم کم کاری، بسياری از واحدھای توليدی با بحران ھای جدی روبه رو ھستند

بارھا در قالب تذکرات کتبی و شفاھی و حتی تھدید به استيضاح، این مھم اگرچه نمایندگان مردم در خانه ملت 
 .را به دولت تذکر داده اند اما ھنوز گامی در این زمينه برداشته نشده است

ھمچنان در این عملکرد ضد و نقيض دولت و مسووالن چند نفر از شھروندان به روزنامه مردم ساالری مراجعه 
 .کردند

ندگان کارگران کارخانه لوازم خانگی آردل بودند، از بحران این کارخانه، کم لطفی ھای ھيئت این افراد که نمای
کارخانه ای که نيم قرن قدمت و شھرت زیادی در کشور دارد و اکثر ; مدیره و بی توجھی ھای مسئوالن خبر دادند
 .خانواده ھای ایرانی با نام آن آشنا ھستند

د بر اینکه تاکنون با چندین روزنامه و خبرگزاری تماس گرفته اند تا مشکالتشان را نمایندگان کارگران آردل با تاکي
در این ماه : مطرح کنند اما ھيچ یک از آنان حاضر به انعکاس مشکالت این واحد توليدی با سابقه نشده اند، گفتند

. رددل کارگران را بشنویدرمضان اگر می خواھيد به راستی ثواب کرده باشيد، سری به کارخانه آردل بزنيد و د
 .مطمئن باشيد دعایی که ما می کنيم، مورد قبول درگاه حق قرار می گيرد

چند روز بعد نماینده کارگران کارخانه طی تماس تلفنی اعالم کرد که در اثر بدھی کارخانه، به اموال آردل چوب 
 .حراج زده اند و خط توليد تعطيل شده است

دل مراجعه کردیم تا از نزدیک شاھد باشيم که چگونه رگ حيات کارگران را قطع  صبح به کارخانه آر10ساعت 
 .کرده و اولين گام را برای ضربه زدن به اقتصاد کشور و حرکت خالف مسير بيانات مقام معظم رھبری برداشته اند

 پرس این شرکت را  ميليارد تومانی، چھار دستگاه250کارگران گروه صنعتی آردل با اعالم اینکه در قبال بدھی 
. آقایان به راستی می دانستند که چگونه کارخانه را بيچاره کنند: برده اند، ما را به محل دستگاه ھا بردند و گفتند

 .تمام رگ حيات این کارخانه به این پرسھا وابسته بود و اکنون آردل نفس ھای آخر خودش را می کشد

لھایشان پيدا کرده بودند، به تشریح مشکالت می پرداختند و ھر این کارگران که گویی گوش شنوایی برای درد د
 .کدام قسم می دادند که حرف او را بنویسيم

دلمان . ھمه چيزمان از دست رفت :  سال سابقه کار درآردل دارد می گوید 20یکی از کارگران با اعالم اینکه 
یک حقوق بازنشستگی داشته باشيم، اما با  سال باقی مانده را کار می کنيم تا سر پيری 10خوش بود که این 

 .این بالیی که به روزگارمان آوردند، گمان می کنم ھمه چيز ازدست رفت

آقایان پاسخ بدھند این : وی تعطيلی آردل و کارخانجاتی مشابه را یک تھدید اجتماعی می داند و می گوید
خواھد آمد؟ اگر خدای ناکرده تنھا یکی از این افراد کارخانه ای که امروز تعطيل شد، چه بالیی به روزگار کارگرانش 

 به مسير انحراف رفت، چه کسی پاسخ گو خواھد بود؟

اگر نيت این آقایان خير : یکی دیگر از نمایندگان کارگری آردل با انتقاد از نحوه حراج دستگاه ھای کارخانه می گوید
د و آردل را فعال کند اما وقتی که دستگاه ھا را می بود، کل کارخانه را حراج می کردند تا یک مدیر الیق بيای

 .فروشند، مانند آن است که دست و پای یک آدم را ببرند و از بدنش جدا کنند تا گوشه ای بيفتد و بيچاره شود

اکنون که برای : وی با اعالم اینکه مدیریت کارخانه آردل، حق بيمه را از حقوق کارگران کم کرده است می گوید
. اعتبار دفترچه ھای بيمه به سازمان تامين اجتماعی مراجعه می کنيم، دفترچه ھای ما را اعتبار نمی زنندتمدید 

 .مسئوالن شعبه بيمه اعالم می کنند که آقایان حق بيمه ھا را به حساب تامين اجتماعی نریخته اند
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 تکليف بيمه آنان چه می شود و اکنون سوالی برای کارگران مطرح شده که: این نماینده کارگری تاکيد می کند
اگر قرار باشد کارگران به بيمه بيکاری معرفی شوند اما حق بيمه ھای آنان پرداخت نشده باشد، چه بالیی به 

  روزگارشان خواھد آمد؟

  بدون شرح 
  ھا تراكم جمعيت، ناكامى اقتصادى و اجتماعى علت آمار باالى خودكشي

ھاى  در حاليكه در گذشته ناكامي «:  آمده است 1390 مرداد 26تاریخ به گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا در 
ھاى اقتصادى و اجتماعى  ھاى زندگى و ناكامي شد، امروزه افزايش ھزينه عشقى علت خودكشى مطرح مي

 .« ھا شده است علت اصلى خودكشي
خودكشى يك « :اين مطلب افزودنماينده تھران، ري، شميرانات در گفت وگو با خبرنگار پارلمانى ايلنا با اعالم 

 .« پديده اجتماعى در زندگى شھرى است كه به طور طبيعى ھيچگاه عارض بر زندگى بشر نبوده است
ھا وجود داشته و ھيچ گاه  ھر چند پديده خودكشى تنھا به صورت سنتى در برخى آيين«: افزود" عليرضا محجوب"

رى زندگى شھرى و بسته شدن نظام خانواده و محدوديت در زندگى اجتماعى شايع نبوده است اما با اوج گي
 .« ارتباط اوج گرفته است

شود احساس غربت  شھر مثل اقيانوس شلوغى است كه ھر چند تراكم جمعيت تھران بيشتر مي«: وى افزود
 .« ناامنى و نااميدى از آن بيشتر خواھد شد
ته در جامعه ايران خودكشى بيشتر به دليل ناكامى در حاليكه در گذش«: دبير كل حزب خانه كارگر در ادامه گفت

 .« شود ھاى اجتماعى در كسب و كار و درآمد واقع مي كرد اكنون به دنبال ناكامي در ماجراھاى عشقى بروز مي
شود كه بسيارى از اقسام آن  در ايران خودكشى يكى از معضالت اجتماعى ناشناخته مي«: محجوب ادامه داد

 .« ين كارگران و اقشار ضعيف گزارش شده استنظير خودسوزى در ب
ھاى فرھنگى و اقتصادى و روان درمانى از مھمترين و موثرترين  توجه به بھبود شاخص«: وى اظھار داشت

 .« اقداماتى است كه بايد براى كاھش خودكشى در كشور مد نظر قرار گرفته شود
 حفظ و صيانت از جان در آيين و مذاھب آن ور يشه در جامعه اسالمى كه«: نماينده تھران در مجلس تصريح كرد

 .« دار است ھر تعداد خودكشي، بسيار زياد و نگران كننده است
ھاى باالى زندگى در تھران عنوان كرد و ياد آور  وى افزايش تعداد خودكشى در تھران را در تراكم جمعيت و ھزينه

ھاى اجتماعى و اقتصادى كالن قرار  ر معرض آسيبرسد تھران به عنوان يك كالن شھر كه د به نظر مي«: شد
 .« گرفته مثل ھر جامعه متراكم ديگرى بيشتر با پديده خودكشى رو به رو شده است

ھاى ناشى از آن مثل افزايش آمار طالق، خيانت و مسائل اقتصادى  مسائل اجتماعى و آسيب«: محجوب افزود
سكن و تورم از جمله مواردى است كه تھران را در صدر ھاى زندگى نظير اجاره بھاى م مثل افزايش ھزينه

 .« دارندگان بيشترين آمار خودكشى قرار داده است
به گزارش خبرنگار ايلنا، بر اساس آمارى كه سازمان پزشكى قانونى به تازگى اعالم كرده، آمار خودكشى در سه 

  . د افزايش داشته است دھم درص4 و 9ماھه نخست امسال نسبت به مدت مشابه آن در سال پيش 
 

 افزایش حوادث ناشی از کار در ميان کارگران ساختمانی
 

معاون روابط کار اداره کل کار و امور . حوادث ناشی از کار در ميان کارگران ساختمانی افزایش یافته است
ه دليل  واحد ساختمانی ب١٠اجتماعی استان خراسان رضوی ضمن بيان مطلب فوق از تعطيلی و پلمپ بيش از 

در سال جاری به دليل ” : وی گفت. انگاری و عدم رعایت امنيت کارگران طی یک ماه گذشته خبر داد سھل
  .”افزایش مدیریت نشده پروژه ھای ساختمانی ميزان حوادث در این بخش افزایش یافته است

گر افزایش  دولتی نيز بيانشود اما ھمين آمار  اگرچه آمار واقعی حوادث ناشی از کار ھرگز در ایران اعالم نمی
حقوقی مطلق کارگران است که  علت اصلی گسترش حوادث ناشی از کار، بی. مداوم حوادث ناشی از کار است

تا زمانی که دولت، قانون، دادگاه، قاضی و زندان ھمه . داران ناچيز کرده است ارزش جان آنان را نيز در نزد سرمایه
داران  حدوحصر سرمایه عام کارگران و سودجویی بی توانند مانع قتل ران نمیداران است، کارگ در اختيار سرمایه

 .گردند
  

ای در برابر مجلس  ھای فنی و حرفه تجمع معلمان حق تدریسی اموزشکده
 اسالمی

  
ای با تجمع در برابر مجلس اسالمی، به عدم  ھای فنی و حرفه  معلم حق تدریسی آموزشکده١٠٠حدود 

  .رت آموزش و پرورش اعتراض کردنداستخدام خود توسط وزا
ھای فنی و  به گزارش خبرگزاری ایلنا و به نقل از یکی از معلمان فوق، تعداد نيروھای حق تدریسی آموزشکده

ی معترضين عدم استخدام  به گفته. ی کار دارند  سال سابقه١٢ تا ٣باشد که عمومن بين   نفر می١٠٠٠ای  حرفه
  .باشد ھای فوق برای استخدام شدن کافی می  ماه تدریس در آموزشکدهست که تنھا ھفت ھا در حالی آن
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ی ھيات دولت،  اند، اما طبق مصوبه ای پيش از این زیر نظر وزارت آموزش و پرورش بوده ھای فنی و حرفه آموزشکده
اما در این ميان معلمان حق تدریسی بين دو . ھا به وزارت آموزش عالی منتقل شده است این آموزشکده

  .اند وزارتخانه سرگردان شده
دولت با عدم . تدریسی زیرپا گذاشتن حق و حقوق مسلم آنھاست ھای معلمان حق گویی به خواست عدم پاسخ
 .کند کار معلمان حق تدریسی با حداقل دستمزد استفاده می ھا، از نيروی استخدام آن

  
 د داشته است ھزار ميليارد تومان درآم٠۶ھا  دولت تاکنون از محل حذف یارانه

  
 ٨٩ آذر سال ٢٨ھا از  نژاد اعالم کرد که درآمد دولت ناشی از اجرای ھدفمندی یارانه وزیر اقتصاد دولت احمدی

  . ميليارد دالر بوده است٠۶تاکنون، کمتر از 
ی دولت را از  المللی پول براساس ارقام ارائه شده از سوی دولت به این صندوق درآمد تحقق یافته صندوق بين

  . ميليارد دالر اعالم کرده است٠۶ھا تاکنون  ابت آزادسازی قيمتب
 ھزار ۴٧باید  ھا می  در طی این دو سال درآمد دولت بابت حذف یارانه٩٠ و ٨٩ھای  براساس قوانين بودجه سال

 ٠۶ھا به   مانده است، درآمد دولت از حذف یارانه٩٠ ماه به پایان سال ٧اما در حالی که ھنوز . ميليارد تومان باشد
  .ھزار ميليارد تومان رسيده است

 ميليون نفر ٠۶گيرند براساس آمار دولت  ی نقدی می  ھزار ميليارد تومان، اگر تعداد مردمی را که یارانه٠۶در برابر 
ی نقدی پرداخت کرده است   ميليارد تومان به مردم یارانه٠۴٨ ھزار و ٢١ ماه تنھا ٨محاسبه کنيم، دولت در طول 

ھا پرداخت نشده است، برخالف ادعاھای تاکنونی مقامات  ای برای دیگر بخش وجه به این که یارانهو با ت
  . ماه بدست آورده است٨ھا در طول   ھزار ميليارد تومان سود از حذف یارانه٠۴حکومتی، دولت 

ت سرازیر شده ھا مستقيم و غيرمستقيم از جيب کارگران و زحمتکشان به جيب دول درآمد دولت از حذف یارانه
ی  ھزینه. باشند ھا کارگران و زحمتکشان ھر روز شاھد گران شدن مایحتاج خود می از زمان حذف یارانه. است

ای  سابقه شکل بی ھای اخير بی مواد خوراکی، پوشاک، حمل و نقل، بھداشت و درمان، آموزش و مسکن در ماه
  .افزایش داشته است

حزاب انقالبی و اقتصاددانان مردمی به دليل عواقب وحشتناک آن برای کارگران ھا، ا از ھمان آغاز طرح حذف یارانه
  .ھا اعتراض کرده بودند و زحمتکشان به حذف یارانه

 
  16بيانيه شماره 

  !!!تمامی کارگران و مردم ازادیخواه را فرا می خوانيم
  متحدانه عليه محاکمه کارگران و دانشجویان تبریز اقدام کنيم

  
  

می تحت فشار بحران ساختاری سرمایه، ھمچنين بحرانھای ویژه ی موجودیت خود ، و تحت فشار جمھوری اسال
تحریم ھا و نياز روز افزونش به پياد ه کردن طرحھای نئو ليبراليستی از جمله حذف یارانه ، ضد کارگری کرده 

...  سازی ھای گسترده و، قراردادھای موقت ، توسعه شرکت ھای آدم فروشی ، بيکار"قانون کار"ھرچه بيشتر 
  .جھت افزایش سود سرمایه و بستر سازی برای ورود به جرگه سازمان تجارت جھانی  از یک طرف

 و فشار حاصل از مبارزات دائمی جنبش کارگری ، دانشجویی ، زنان و جنبش اعتراضی گسترده و توده ای 
اذیت و ازار و سرکوب فعالين جنبش ھای سالھای اخير بی وقفه دست و پا می زند و با گسترش ھر چه بيشتر 

  .مختلف می خواھد خود را از فشار و بحرانه نجات بدھد
. در راه سرکوب کارگران و آزادی خواھان از ھيچ اقدامی بخصوص پرونده سازی با اتھامات واھی فرو گذار نيست 

ی جمھوری اسالمی طی بدنبال چنين سياست ضد کارگری و ضد آزادیخواھی است که دستگاه قضایی و پليس
 روز گذشته برعليه شاھرخ زمانی ، محمد جراحی، بيوک سيدلر، نيما پور یعقوب و ساسان واھبی وش با 71

 بيوک سيدلر را بطور موقت تا زمان 22/5/1390روز شنبه . اتھامات واھی و نا مشخص پرونده سازی کردند
" انقالب"  صبح در شعبه یک دادگاه 30/9ر دیگر را ساعت  چھار نف27/5/1390و امروز .برگزاری دادگاه آزاد کردند

  . نتيجه محاکمه طبق اعالم دفتر دادگاه تا ده روز دیگر مشخص می گردد. محاکمه کردند
ما ضمن محکوم کردن ھرگونه پرونده سازی و محاکمه فعالين از تمامی کارگران ، مردم آزادی خواه ، تشکل ھا ، 

  .م برای مقابله با محاکمات و نتایج آنھا دست به اعتراضات گسترده تر بزننداحزاب و سازمانھا می خواھي
با توجه به تھدید خانواده ھا توسط دستگاه قضایی و پليسی، آنگونه که الزم بود نتوانستيم از پنج زندانی نامبرده 

و حال اگر تا . ه بردندو در یک فضای سانسوری، پرونده  سازی را تکميل کرده و با آرامش به دادگا.حمایت کنيم
آنھا باز ھم در آرامش حکم ھای سنگينی صادر . اعالم نتيجه نھایی دادگاه اعتراضات خود را گسترش ندھيم 

  .خواھد کرد
ما تمامی تشکل ھا ، احزاب ، سازمانھا و اشخاص را، چه انھایيکه پيوسته تالش و کمک کردند و چه آنھایيکه تا 

" ادند و چه انھایيکه ھيچ جوابی ندادند و حتی دریغ از یک بيانيه حمایتی ، مجدداکنون فقط قول کمک و حمایت د
  :فرا می خوانيم 

ھرچه که می توانيم بر عليه زندانی کردن، پرونده سازی  و محاکمه کارگران ، دانشجویان و فعالين، بخصوص 
  . وش اقدام کنيمشاھرخ زمانی ، محمد جراحی ، بيوک سيدلر، نيما پور یعقوب و ساسان واھبی

  :پيش بسوی اعتراضات گسترده و متحدانه با شعار 
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  .کارگر زندانی ، زندانی سياسی آزاد باید گردد
  کميته حمایت از شاھرخ زمانی

  
27/5/1390  
  
78Hcom.blogspot.chzamani.www  

  
79Hcom.gmail@freeshahrookh 

 
 کند ای به شکست اعتراف می خامنه

 
داران بخش خصوصی، مدیران مؤسسات صنعتی، تجاری و بانکی را به  ای در این ھفته گروھی از سرمایه خامنه

اقتصاد ھا را بشنود و ببيند، چرا وضعيت  ھا به حضور پذیرفت، تا مشکالت آن ھای آن ھمراه نمایندگان تشکل
ترین تغييری در اوضاع پدید نياورده و  کم” جھاد اقتصادی“ای نداشته؛  نتيجه” ھمت و تالش مضاعف“ست؛  بحرانی

داری ایران را به مقام نخست منطقه ارتقا دھد، تا ھمين جا  که گویا قرار بود سرمایه”  ساله٢٠انداز  سند چشم“
  .با شکست روبرو شده است

ھا ارائه دادند، در  داران و نمایندگان آن ھایی که سرمایه يشنھادات، مشکالت و راه حلای پس از شنيدن پ خامنه
ھای توليد، خدمات، کشاورزی، صنعت و صنایع  ھای چشمگير در عرصه پيشرفت“و ” ھا ناکارآمدی تحریم“مورد 

اند، اظھار  شرفت را ندیدهھا چشم باز و ناظر مردم، این ھمه پي سرایی کرد و از این که ميليون یاوه” دانش بنيان
متأسفانه اغلب مردم از آن مطلع نيستند و باید این افتخارات ملی که متعلق به ملت ایران “: تأسف نمود و افزود

  ”.است، به اطالع مردم رسانده شود
ھای توليد، خدمات و صنایع دانش  ھای چشمگير در ھمه عرصه پيشرفت“این که چگونه ممکن است در کشوری 

بھره باشند که  از آن مطلع نباشند، یا مردم آن کشور باید کور و از آگاھی بی” اغلب مردم“رخ دھد، اما ” نبنيا
مردم ایران . ست ای ی آخوند خامنه ھا، آدمی شياد کذاب، از نمونه چنين چيزی محال است، یا گوینده این حرف

دانند که  بنابراین می. گذرد، آگاھند ان میش چه که در برابر چشمان بينند و از آن ھمه چيز را به خوبی می
پردازی  چيزی جز یک مشت دروغ” ھای چشمگير پيشرفت“نژاد در مورد  ای و احمدی ھای امثال خامنه حرف

ھایش، فراموش کرد که پيش از این از فتح  ای در وسط صحبت جاست که خامنه اما جالب این. تبليغاتی نيست
ھای اقتصادی و اجتماعی سخن به ميان آورده  در عرصه” ھای چشمگير رفتپيش“الفتوحات جمھوری اسالمی و 

ھای خرابی اوضاع اقتصادی بر سر  نژاد و شکستن کاسه، کوزه ًاست و احتماال از زاویه گوشمالی دادن به احمدی
 ٨له رشد برخی اھداف آن از جم“گذرد   ساله می٢٠انداز   سالی که از آغاز اجرای سند چشم۵در این : او، افزود

البته او باز ھم فراموش کرد ” .گذاری محقق نشده است درصدی، کاھش بيکاری، کاھش تورم و افزایش سرمایه
ھای اخير به زیر صفر ھم  بينی شده نيز دست نيافت و در سال که بگوید نرخ رشد، حتا به نيمی از رقم پيش

او .  ميليون رسيده است٨ ميليون به ۴ و از او فراموش کرد که بگوید، جمعيت بيکاران دو برابر شده. رسيد
  . درصدی، در واقعيت از دو برابر ھم تجاوز کرد١٣فراموش کرد بگوید که نرخ تورم 

پس گرفت و ” ھای چشمگير پيشرفت“ھای قبلی خود را در مورد  ای با این اظھار نظر، ناخواسته، تمام حرف خامنه
  .انداز اعتراف کرد  ساله و سند چشم۵ھای  ی رژیم در برنامه اجتماع–ھای اقتصادی  به شکست تمام برنامه

ھا دریغ نکرده و نخواھد  داران که از ھيچ تالشی برای پر کردن جيب آن او بار دیگر برای اطمينان دادن به سرمایه
، فقط ۴۴ھای کلی اصل  ھدف از اجرای سياست“:  پرداخت و گفت۴۴ھای ابالغی اصل  کرد، به اجرای سياست

عالوه بر این، . ھا نيست، بلکه در کنار واگذاری باید زمينه توانمند کردن بخش خصوصی فراھم گردد ذاری بنگاهواگ
  ”.ًھا، سھم بخش توليد، حتما اختصاص یابد باید در چارچوب اجرای قانون ھدفمندسازی یارانه“

ذاری مؤسسات عمومی به  قانون اساسی رژیم، برای واگ۴۴ای که خود نقش اصلی را در تغيير اصل  خامنه
ھا و  ًخواھد بگوید که ھدف من صرفا واگذاری کارخانه داران بخش خصوصی بر عھده داشت، می سرمایه

ھا از نظر مالی، خواه از  آن” توانمندی“داران بخش خصوصی نبود، بلکه عالوه بر این  مؤسسات دولتی به سرمایه
کند که باید سھم  او اکنون تأکيد می. نيز بوده استطریق درآمدھای نفتی یا اعتبارات دولتی و بانکی 

تر   ھا، که ھمانا افزایش بھای کاالھا و سرکيسه کردن بيش داران بخش خصوصی از ھدفمند کردن یارانه سرمایه
  .ست، بی کم و کاست پرداخت شود مردم برای افزایش درآمدھای دولتی

ھا و مؤسسات متعلق به عموم  گوید که کارخانه  نمی، چيزی۴۴ھای اصل  ای، اما بر سر اجرای سياست خامنه
ھای مردم ایران، مفت و مجانی از طریق زد و بندھای مقامات دولتی به بخش خصوصی، فرزندان، اقوام و  توده

گوید که اجرای ھمين سياست به بحران  او چيزی نمی. خویشاوندان مقامات و سران دولتی واگذار گردید
در نتيجه ھمين سياست است که تورم مدام . ھا کارگر بيکار شدند ھا تعطيل و ميليون انهکارخ. اقتصادی دامن زد

اندازش با شکست روبرو شده است،   ساله و سند چشم۵پذیرد که برنامه  ای اکنون می اگر خامنه. افزایش یافت
ھای  و سياستتمام برنامه .  او ھم با شکست روبرو شده است۴۴ھای اصل  به معنای این است که سياست

المللی پول و بانک جھانی برای درمان اقتصاد بيمار و از  اقتصادی جمھوری اسالمی که دستورالعمل صندوق بين
 ھيچ راه  جمھوری اسالمی. ای روبرو شده است داری ایران بود، با شکست مفتضحانه ی سرمایه ھم گسيخته

 .ای دارد  پا از ھم گسيخته است و نياز به دگرگونی ریشهاین اقتصاد سر تا. حلی برای بحران اقتصادی ایران ندارد
 
80Hگزارش کانون مدافعان حقوق کارگر از دادگاه فعاالن کارگری و دانشجویی تبریز 
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 در شعبه یک 1390 مرداد 27انشجویی تبریز، روز پنج شنبه دادگاه فعاالن کارگری و د -کانون مدافعان حقوق کارگر
شاھرخ زمانی، نيما پوریعقوب، ساسان واھبی وش، محمد جراحی و سيد بيوک . دادگاه انقالب تبریز برگزار شد

 بازداشت شده، حدود یک ماه را در سلول ھای انفرادی گذرانده و 1390سيدلر، در تاریخ ھفده تا بيستم خرداد 
  .ن و تا لحظه برگزاری دادگاه، در زندان تبریز، زندانی بوده اندپس از آ

در این دادگاه که در ساعت یازده تشکيل و در ساعت دوازده و نيم به اتمام رسيد، کليه متھمان و وکالی مدافع 
 واھبی الزم به ذکراست که آقایان ساسان. آقایان شاھرخ زمانی و نيما پوریعقوب، دفاعيات خود را ارائه دادند

در این دادگاه، برای آزادی آقای سيد بيوک سيدلر، قرار . وش، محمد جراحی و سيد بيوک سيدلر، وکيل نداشتند
اعضای خانواده آقای سيدلر، برای ارائه سند وثيقه، اقدام کردند، اما به . وثيقه ی سی ميليون تومانی صادر شد

به وکال گفته شد که طی ھفت تا ده روز آینده، . ل شدعلت تشریفات اداری، آزادی آقای سيدلر به شنبه موکو
 .حکم دادگاه اوليه، صادر خواھد شد

  : در کيفرخواست دادستان، اتھامات آقای شاھرخ زمانی، عبارت است از
 مشارکت در تشکيل گروه غيرقانونی مخالف نظام به نام جنبش دموکراتيک کارگری به قصد بر ھم زدن امنيت -1

  عتصاب کارگری و قيام مسلحانهکشور از طریق ا
 مشارکت در اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم عليه امنيت کشور با تشکيل جلسات و سازماندھی برنامه ھا و -2

  اجرای برنامه ھا برای فعاليت غير قانونی
ارگری و  مشارکت در فعاليت تبليغی عليه نظام جمھوری اسالمی به نفع گروه غير قانونی جنبش دموکراتيک ک-3

  ... گروه ھای غير قانونی سازمان مجاھدین خلق و چریک ھای فدایی خلق از طریق چاپ و توزیع نشریه و 
  . اتھامات بقيه متھمان نيز، کم و بيش مشابه اتھامات آقای زمانی بود

ده بود، اشاره تناقضات کيفرخواست آنچنان آشکار بود که حتا در الیحه ی دفاعيه ی وکال، صرفا کليه اتھامات رد ش
دادستان با ردیف کردن نام گروه ھا و . دیگری به اتھامات نشده بود و بيشتر روی اصل آزادی بيان تاکيد شده بود

آوردن عباراتی مانند قيام مسلحانه، در حقيقت ناآگاھی خود را از فعاليت ھای اجتماعی، کارگری و دانشجویی 
ر ناشيانه تر و عقب مانده تر از کيفرخواست ھای دادگاه ھای این کيفرخواست، بسيا. به نمایش گذاشته بود

در این دادگاه، به . نظامی شاه بود که در آن، ھرگونه مخالفتی را به القاب و انساب نامربوط متصل می کردند
رسم ھمه ی دادگاه ھای انقالب، از اعتقادات و افکار متھمان سوال شد، که یک رویه خالف قوانين موجود و 

  .ق بارز تفتيش عقاید استمصدا
برخورد خشن ماموران با فرزندان سيد بيوک سيدلر، که خواھان احوالپرسی و صحبت با پدرشان بودند، صحنه ی 

متاسفانه برخوردھایی از این دست، ھر روزه در زندان ھا و بازداشت . بسيار زشت و نفرت انگيزی را به وجود آورد
  .گاه ھا مشاھده می شود

که (زندانيان که به مدت بيش از ھفتاد روز . معيارھای حقوقی و قانونی، در این دادگاه وجود نداشتبسياری از 
در بازداشت به سر برده بودند، تا ارجاع پرونده به دادگاه در ھفته ) یک ماه آن در سلول ھای انفرادی سپری شد

ی یا غيرعلنی بودن  دادگاه اعالم نشده در حالی که علن. ی پيش، ھيچ کدام از محتویات پرونده اطالع نداشتند
ماموران، . بود و طبق قانون، می بایست دادگاه علنی باشد، اما به ھيچ کس اجازه ی ورود به دادگاه را ندادند

  .زندانيان را با دستبند به دادگاه برده و در کنار آنان نشسته بودند
اتھامات وارده ھم، سياسی بودن دادگاه را تایيد می دادگاه که به روشنی، یک دادگاه متھمان سياسی بود و حتا 
نه ھيات منصفه ای وجود داشت و نه ھيچ یک از . کرد، کوچکترین نشانه ای از یک دادگاه حقوقی را نداشت

سه تن از متھمان، امکان اختيار کردن . متھمان، اجازه یافته بودند که پرونده ی خود را قبل از دادگاه مطالعه کنند
این موارد ھم، از روال ھای غير قانونی و مغایر با تمام استانداردھای حقوقی است که .  پيدا نکرده بودندوکيل را

تنھا به وکالی دو تن از متھمان، و آن ھم چند روز قبل از دادگاه، اجازه ی مطالعه ی . سالھاست اتفاق می افتند
مروز بسيار عقب مانده تر از دادگاه ھای نظامی شاه از این نظر ھم، دادگاه ھای انقالب ا. پرونده داده شده بود

در دادگاه ھای نظامی شاه، به متھم اجازه ی پرونده خوانی، ھم قبل از جلسه دادگاه و ھم قبل ارائه . ھستند
  . آخرین دفاع، داده می شد

داد که آنان علی رغم ھمه فشارھا و نگھداری متھمان در شرایط سخت زندان، روحيه باالی متھمان، نشان می 
آنان از آزادی ھای سياسی و اجتماعی و حق . از فعاليت ھای خود که حق قانونی آنان بوده، دفاع کرده اند

تشکل کارگران و دانشجویان و سایر اقشار، دفاع کرده بودند که این گونه فعاليت ھا، حق طبيعی ھمه افراد 
  .است

ھای متھمان جلوی درب دادگاه، از ساعات اوليه صبح تا حضور گسترده اعضای خانواده و دوستان و ھم کالسی 
خانواده متھمان، طی ھفتاد روزی که از بازداشت ھا می . اتمام دادگاه و بازگرداندن آنھا به زندان، چشمگير بود

مراجعه روزانه به دادگاه و زندان و دوندگی بين ادارات مختلف و . گذشت، فشارھای گوناگونی تحمل کرده اند
ن جواب، قطع درآمد خانواده و مشکالت مالی، مدت ھا بی خبری از وضعيت بازداشتی ھا، استفاده ماموران نگرفت

از عکس ھای خصوصی خانوادگی که از کامپيوتر داخل خانه آنھا برداشته بودند و شنيدن تھدید ھای مختلف، تنھا 
ا و دوستان و ھمکالسی ھای بازداشتی حضور کودک و پير و جوان اعضای خانواده ھ. بخشی از این فشارھا بود

ھا در جلوی درب دادگاه، نشان دھنده بی نتيجه بودن این فشارھا و عزم جدی آنھا برای دفاع و حمایت از 
  .بازداشت شدگان بود
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  تعطيلی بزرگترين کارخانه توليد ماکارانی کشور و بيکاری کارگران آن

 بزرگترين کارخانه توليد ماکارونی کشور در :  مرداد آمده است 27ر به نقل از گزارشگر صبح اميد دخبرگزاری ھرانا
 .  کارگر آن بدون دريافت مطالبات از کار بيکار شده اند۵٠٠کمتر از دو سال فعاليت، تعطيل شد و 

 با صرف تبليغات گسترده به ٨٨ماه  که در روز اول دي" درخشان ماکارون پارس"به گزارش صبح اميد، کارخانه 
 سال فعاليت از خردادماه امسال تعطيل ٢نژاد در شھر زرقان افتتاح شده بود، در کمتر از  عاون اول احمديدست م

 . شده است
ھای اقتصادی عليه  ھای انرژي، افزايش حقوق کارگران و نيز تشديد تحريم اين واحد صنعتی به دليل افزايش ھزينه

 .  کشانده شدھای حمل و نقل به تعطيلی ايران و باال بودن ھزينه
 ميليون ۵۵٠ کارگر اين واحد صنعتی با اعالم شکايت عليه سھامداران در انتظار پرداخت مطالبات ۵٠٠ھم اکنون 

 . تومانی خود ھستند
ترين کارخانه توليد ماکارونی کشور بود که با ھدف ايجاد  کارخانه درخشان ماکارون پارس پيشرفته ترين و بزرگ

 ۵رزی و صادرات محصوالت در منطقه گندم خيز زرقان شمال شرق شيراز با سرمايه ارزش افزوده در بخش کشاو
ظرفيت توليد ساالنه اين کارخانه .  ھکتار با آخرين تکنولوژی روز احداث شد۶٠ميليون دالر در زمينی به مساحت 

  .  ھزار تن ماکارونی بود١١۵
  

  مھاجرت پرستاران ايرانی به خارج در جستجوی کار

 100احمد نجاتيان، معاون سازمان نظام پرستاری از مھاجرت : مرداد نوشت 27 درتاریخ مھری دولتی خبرگزار 
 ماه گذشته خبر داده و عنوان داشته که اين پرستاران پس از 6پرستار ايرانی برای کار به خارج از کشور در 

 . مھاجرت به کشور باز نمی گردند
 را کشور کانادا معرفی کرده و گفته است که از بين کشورھايی که وي، اولين مقصد مھاجرت پرستاران ايرانی
 درصد بيشترين آمار را در اين 33 درصد و امارات متحده عربی با 47پرستاران ايرانی را جذب می کنند کانادا با 

د که ھمچنين استراليا، آمريکا و انگليس به ترتيب از ديگر کشورھايی ھستن. زمينه به خود اختصاص داده اند
شرايط خوبی را برای اشتغال پرستاران ايرانی فراھم کرده اند و پرستاران مايل ھستند برای کار به اين کشورھا 

  . مھاجرت کنند
 
  

 نيروھای حق التدریسی برای دومين روز متوالی تجمع کردند

نيروھای حق التدریسی آموزشگاه ھای فنی کشور، برای دومين رو زمتوالی در مقابل ساختمان مجلس دست 
 .به تحصن زدند

به گزارش ایلنا، از ساعات اوليه صبح امروز نزدیک به یکصد نفر از نيروھای حق التدریسی آموزشکده ھای فنی 
کشور در اعتراض به عدم اجرایی شدن مصوبات مجلس در استخدامشان اعتراض کردند. افراد معترض که در 

فضایی آرام درمقابل مجلس حضور دارند پالکاردھایی که روز گذشته در دست داشتند را امروز نيز به سمت خانه 
ملت در درست گرفته ان، د تا توجه نمایندگان مجلس را به خود جلب کنند.برروی این پالکارد ھا عبارات زیر نوشته 

شده است: "در آموزش و پرورش ٧ سال سابقه کار= استخدام اما نيروھای حق التدریسی با ١٢ سال سابقه 
ھنوز استخدام نشدند"، "عدالت عدالت عدالت"، "چرا پس ازگذشت ٣ سال ازمصوبه مجلس مبنی بر استخدام 

  ."نيروھای حق التدریسی این اتفاق نيافتاده است
گفتنی است این دومين روز پياپی و سومين روز تجمع نيروھای حق التدریسی در مقابل مجلس شورای اسالمی 

است که دراین ھفته رخ می دھد و نيروھای انتظامی ھم سعی می کند نظم این تحصن اعتراض آميز را برقرار 
 .کند

  
 !اخراج معلمان را متوقف کنيد! ادعاھای پوشالی اشتغال ميليونی را کنار بگذارید

  
التدریسی و شرکتی به بالتکليف بودن و نامشخص بودن وضعيت  اعتراضات گروھی از معلمان حق

دو ھفته است که این معلمان ھر روز در مقابل . ه نيز در مقابل مجلس ادامه یافتشان در این ھفت استخدامی
در این چند روز نه تنھا به خواست . شوند کنند و خواستار رسيدگی به وضعيت شغلی خود می مجلس تجمع می

یکی از . اند دهھای رژیم حتا از انعکاس خبر این تجمعات اعتراضی سر باز ز ھا پاسخی داده نشده، بلکه رسانه آن
شوند، اما یک رسانه پيدا  کنم که چطور این معلمان چند روز جلوی مجلس جمع می تعجب می: گوید معلمان می

 ھمه ٣ و  ٢ و ١خوره، چپ و راست کانال  حاال تو فالن کشور یکی کتک می. کنيد که خبر آن را پخش کند نمی
اند،  الن چند روز است که معلمان جلوی مجلس تحصن کردها: گوید دیگری می. کنند چند بار با تکرار اعالم می

  . سال، چرا باید اخراج شوند١٠معلمان شرکتی با سابقه یک تا 
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پس . التدریس، نھضت سوادآموزی و شرکتی برای استخدام ادامه دارد چندین سال است که مبارزه معلمان حق
ا شرط و شروطی گروھی را استخدام کرد، اما از وعده و عيدھای کشدار، سرانجام وزارت آموزش و پرورش، ب

با این وجود ھنوز ھم . ھا نيز سال گذشته استخدام شدند چندین ھزار تن باقی ماندند که گویا بخش اعظم آن
ھا وزارت آموزش و پرورش بازی درآورده است و پس از چند سال  اند که برای استخدام آن ھزاران تن باقی مانده
گروھی از معلمان این حد . ی معين شده اعالم شده است ھا حد نصاب نمره  پذیرش آنکار معلمی، تازه شرط

اگر قرار بر امتحان و نمره معينی برای استخدام بود، این . کند ھا را تھدید می اند و خطر اخراج آن نصاب را نياورده
بایستی   ھمان روز نخست میاند، بلکه در کار نه اکنون که معلمان چندین سال در آموزش و پرورش خدمت کرده

ھا خدمت در آموزش و پرورش، اکنون خواستار  بنابراین معلمان معترض حق دارند که پس از سال. انجام بگيرد
ًخودداری وزارت آموزش و پرورش از استخدام رسمی این معلمان دليل ندارد و صرفا یک . استخدام رسمی شوند

گيری خود در مورد استخدام  ترین موضع  آموزش و پرورش در تازهوزیر. جویی برای اخراج معلمان است بھانه
یکی از مشکالت این “: شان روشن شود، روز چھارشنبه این ھفته گفت باقيمانده معلمانی که قرار بود تکليف
. التدریسی که اعتراض داشته باشد، نداریم ًما اصال حق. دھند التدریس می است که به ھر کسی عنوان حق

ھا و آموزشياران نھضت سوادآموزی ھم مشخص است تعدادی از این افراد به صورت  التدریس ه حقوضعيت ھم
 درصد نمره را به دست نياوردند و به طور طبيعی پذیرفته ۵٠شرکت خدماتی بودند که در آزمون شرکت کردند و 

  ”.اند نشده
ھا به عنوان  ما سال: گویند معترض میمعلمان . ادعای وزیر آموزش و پرورش برای این معلمان پذیرفتنی نيست

این استخدام مستقل از این که عنوان این . ایم و بر طبق مصوبات مجلس باید استخدام شویم معلم، خدمت کرده
شود که به  التدریس باشد، آموزشيار نھضت سوادآموزی، یا شرکت خدماتی، شامل ھمه کسانی می معلم حق

ای برای استخدام نکردن و اخراج بخشی از معلمان است که ھم  ًصرفا بھانهآزمون . اند عنوان معلم خدمت کرده
بنابراین معلمان معترض تصميم به ادامه مبارزه تا رسيدن به . ھا دارد اکنون نيز آموزش و پرورش نياز به خدمت آن

  .اند خواست خود در مورد استخدام گرفته
سال گذشته که با مبارزه خود دولت را ناگزیر کردند به تردیدی نيست که اگر این معلمان معترض ھمانند چند 

  .شوند ًالتدریس تن دھد، به این مبارزه ادامه دھند، قطعا پيروز می استخدام معلمان حق
دھد، وزارت آموزش و   ميليونی بيکاران می١ / ۵ھای  نژاد خبر از اشتغال مسخره است، در حالی که احمدی

ادعاھای وزیر . اند، اخراج کند و از استخدام چند ھزار معلم سر باز زند مت کردهھا خد پرورش معلمانی را که سال
ی استخدام و  وعده. کند نژاد برمال نمی ھای دروغين احمدی آموزش و پرورش ھم چيز دیگری را جز ادعاھا و وعده

خراج معلمان، کارگران و دیگر دست به نقد، ا! ادعاھای پوشالی را کنار بگذارید! اشتغال ميليونی را به کنار بگذارید
ست که به عنوان معلم در  استخدام رسمی حق ھمه کسانی! بگيران و مردم زحمتکش را متوقف سازید حقوق

  .اند آموزش و پرورش خدمت کرده
  

 دگزارش از ایران پوپلين و پخش مواد غذایی سھندو 

 ایران پوپلين

  
این کارخانه نساجی در کيلومتر 3 جاده رشت - قزوین قرار دارد و وابسته به بخش خصوصی است. کارفرمای آن 
فردی به نام نوروزپور است. کارخانه توليد کننده انواع پارچه ھایی است که در بازار داخلی ھمواره برایش تقاضا 

وجود داشته است. البته در گذشته به علت باال بودن کيفيت پارچه به خارج از ایران و حتی به کشورھای اروپایی 
صادر می شد. این کارخانه بارھا در سال ھای گذشته دچار بحران شده است و بسياری از کارگران آن اخراج 

  .شده اند
یک بار کارگران به تعویق مطالبات خود در سال ھای گذشته اعتراض کردند و جاده اصلی رشت -  تھران را بستند 

که نيروی انتظامی کارگران را به شدت سرکوب کرد و اطالعات رشت تعدادی از آنان را دستگير کرد. در حال حاضر 
حدود ٢٦٠ کارگر در کارخانه مشغول به کارند که حدود ٦٠ نفر آن ھا استخدامی دایم و بقيه قرارداد موقت 

ھستند. مطالبات کارگران پرداخت می شود. کارخانه دارای سرویس ایاب و ذھاب و سالن نھارخوری شامل 
صبحانه، نھار و شام است. کارگران در سه شيفت کار می کنند و شيفت کاری صبح از ساعت ٨ صبح تا ٢ 

بعدازظھر است که به طور چرخشی عوض می شود. کارگران در حال حاضر شورای اسالمی دارند که اعضای آن 
در گذشته 3 نفر بودند و در حال حاضر ۴ نفر ھستند. این "شورا" توسط کارگران به جای انجمن اسالمی به وجود 

  .آمد
ھدف از انتشار این گزارش اشاره به شرایط موجود کارخانه و وضع نسبتا بھتر کارگران آن در مقایسه با کارگران 

کارخانه ھای دیگر است، وضعی که ناشی از مقاومت و مبارزات یکپارچه کارگران از گذشته است. کارگران 
توانسته اند با تحمل ھزینه ھای مختلف از قبيل عدم دریافت ماه ھا دستمزد و مقاومت در مقابل طرح ھای تفرقه 

اندازانه کارفرما و مدیران کارخانه و حتی بازداشت و مورد ضرب و شتم قرار گرفتن ایستادگی کرده و از امتيازاتی 
 .که قبال به دست آورده اند دفاع کنند

 پخش مواد غذایی سھند و کارگران اخراجی و سرگردان
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ِزیع کنندۀ مواد غذایی متعلق به بخش خصوصی و نماینده پخش مواد غذایی سھند تبریز در رشت  ِاین شرکت تو

بود. شرکت ابتدا در محله کوه یخ رشت در مکانی اجاره ای در حدود ده سال پيش شروع به فعاليت کرد و پس از 
گسترش فعاليت به بلوار مدرس جنب ميدان تره بار منتقل شد. این شرکت در مجموع ٨ سال فعاليت کرد و در 

حدود دو سال پيش "ورشکست" شد. ١۵ نفر از کارگران را اخراج کرد. کارگران ھمگی قرارداد موقت بودند. از ١۵ 
نفر کارگر ٢ نفر راننده پخش، ٣ نفر کادر اداری و حسابداری و ١٠ نفر کارگر تخليه و بارگيری بودند. کارگران پس از 

"ورشکستگی" شرکت به اداره کار رشت مراجعه کردند و ھنوز پس از حدود ٢ سال شکایت آن ھا ھيچ گونه 
رسيدگی نسبت به مطالبات کارگران انجام نگرفته و بيشتر آن ھا بيکار و سرگردان و شرمنده خانواده خود 

  !ھستند. جالب است که کارگران اخراجی حتی نام مالک و کارفرمای تبریزی آن را نمی دانند
راستی چرا؟ چرا سرنوشت کارگران باید به ھمين راحتی تابع سود و زیان و "ورشکستگی" سرمایه دار بشود، 

تعادل زندگيشان برھم بخورد و فقر و تنگدستی گریبانشان را بگيرد؟ کدام قانون برای این کارگران ناامنی و برای 
 کارفرمای سرمایه دار حاشيه امن به وجود آورده است؟

  فعاالن ضدسرمایه داری گيالن - ٢٧ مرداد ١٣٩٠
 

 کميته ھماھنگی برای ایجاد تشکل کارگری
  

عدم تمايل باغداران به / بعلت واردات بی رويه ميوه روی دست کشاورز ماند
  برداشت

ھای  ھمچنان که در خرده فروشی ھای اغلب شھرھا ميوه : مرداد نوشت 28 درتاریخ مھرخبرگزاری دولتی  
ھای تابستانی روی دست کشاورز  شوند در اغلب استانھای کشور ميوه ديده ميتابستانی و مرکبات وارداتی 

 . اند ھای خود صرفنظر کرده باقی مانده است و باغداران از برداشت ميوه
به گزارش خبرنگار مھر در حالی که کشمکشھا ميان وزارتخانه ھای صنعت، تجارت و معدن و جھاد کشاورزی 

ميته ھای تحقيق و تفحص از واردات ميوه و دام زنده به دنبال سررشته مشکل ادامه دارد و مجلس با ايجاد ک
واردات در بخش کشاورزی است، اغلب محصوالت کشاورزی روی دست کشاورزان مانده است و حتی کشاورزان 

 . ميلی برای چيدن ميوه ھا ندارند
رزي، کشاورزان را نسبت به نتيجه ناھماھنگی ميان دو دستگاه دولتی و عدم شفاف بودن واردات در بخش کشاو

ھا نااميد کرده است؛ بنابراين آنھا ديگر انگيزه ای برای برداشت محصوالتی که در نھايت در جايی  اين کش و قوس
 . ھم به فروش نمی رسند، ندارند

اين . عکسھای منتشر شده از باغھای شمال کشور نشان می دھد ميوه ھا بر سطح باغات ريخته شده اند
له حاکی از آن است که برداشت ميوه ھای فصلی ھم ديگر برای کشاورزان صرفه اقتصادی ندارد، اين در مسئ

حالی است که وزارت جھاد کشاورزی به عنوان تنھا متولی اين بخش، سکوت پيشه کرده و ھيچ توضيحی در اين 
 . خصوص ارايه نمی دھد

امه ھايی سرگشاده موضوع واردات بی رويه را از عھده گرچه صادق خليليان وزير جھاد کشاورزی سعی کرده در ن
وزارت جھاد کشاورزی خارج کند و به دوش نھاد ديگری بياندازد اما کشاورزان اين روزھا با مشکالت زيادی از جمله 

کاھش قيمت محصوالت، عرضه فله ای ميوه به بازار و حضور پررنگ واسطه ھا در کنار افزايش قيمت سوخت و 
 . رگران روبرو ھستند که شايد بيش از واردات به آنھا آسيب وارد می کنددستمزد کا

 سال از واردات بی رويه محصوالت کشاورزی به بھانه کنترل بازار، 5البته اين موضوع ھم که پس از گذشت حدود 
نده چرا ھرساله قيمت ميوه ھا با افزايش روبرو می شوند ھم سئوالی است که برای کشاورزان بی پاسخ ما

است، زيرا ميوه ھای داخلی با کمترين قيمت از باغدار خريداری شده و با بيشترين قيمت ھم به مصرف کننده 
 . فروخته می شوند

يکی از اين ميوه ھا، پرتقال است که باوجودی که االن فصل اين ميوه نيست اما تمامی خرده فروشی ھا در 
 . ابستانی وارداتی به فروش می رسانندسطح شھر تھران اين ميوه را درکنار ميوه ھای ت

در حال : در اين رابطه مديرعامل اتحاديه باغداران مازنداران با اشاره به مشکالت روزافزون کشاورزان به مھر گفت
حاضر بخش کشاورزی دچارتصميم گيريھای متفاوتی شده است و ھرکسی برای سودجويی و انحصار طلبی با 

 . يم گيری می کندھر طريقی برای کشاورزان تصم
سئوال بنده به : عنايت هللا بيابانی بااشاره به وزارت جھاد کشاورزی به عنوان متولی اين بخش، اظھارداشت

عنوان توليد کننده از وزارت جھاد کشاورزی اين است که آيا در چنين شرايطی که ميوه ھای فصلی ما زير درختان 
  ِ.دامی انجام گيردمانده است، نبايد از طرف اين وزارتخانه اق

در باغات زنجان حتی برای : وی با اعالم اينکه به تازگی از زنجان و ديگر استانھا تلفنھای زيادی داشتيم، گفت
 تومان بفروشد در 250باغدار چيدن ميوه ھا صرفه ندارد که با پرداخت دستمزد باالی کارگر ميوه را ھرکيلوگرم 

 .  تومان پيدا نمی شود1500ھر کيلوگرم ای کمتر از  صورتی که در تھران ميوه
آيا با واردات ميوه ھای فصلی متنوع که در دنيا بی نظير است، واردات ميوه ھای : نايب رئيس خانه کشاورز افزود

غيرفصلی ضرورتی دارد و دليل اينکه وزارت جھاد کشاورزی مجوز واردات ميوه غير فصلی و مرکبات را می دھد 
 . چيست
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اين موضوع برعليه منافع : رح اين پرسش که تغيير ذائقه مردم با چه ھدفی صورت می گيرد، بيان کردبيابانی با ط
 . ملی است؛ بنابراين وزارت جھاد کشاورزی بايد از واردات بی رويه و غيرضروری جلوگيری کند
اين : ر بازار، گفتمديرعامل اتحاديه باغداران با اشاره به عدم سالمت بھداشتی در مرکبات وارداتی موجود د

ھای آلوده به برخی از سموم و آفات نباتی در درازمدت نگھداری می شوند و در  مرکبات با استفاده از واکس
 . فصلھای ديگر به کشوری مانند ايران صادر می شوند

ت کشاورزان االن يکی از معضال: وی بابيان اينکه بايد توانمندی و قدرت رقابت در باغدار ايجاد شود، اظھار داشت
عرضه محصول به بازار است، باوجود پرداخت ھزينه گزاف کارگر و ھزينه ھای سوخت سرانجام بايد به دست 

 . دالالن برسد
درحال حاضر در منطقه مازندران ھلو، شبرنگ و شليل روی دست کشاورزان مانده است و : بيابانی تصريح کرد

ه جھاد کشاورزی بايد پاسخگو باشد که اگر محصوالت ما خوب کشاورزان ميلی به چيدن آنھا ندارند درصورتی ک
 . نيستند حتما واريته ھايی که در اختيار کشاورز قرار دادند خوب نبوده است، بيايند واريته ھا را تغيير دھند

  تناقض گويی در وزارت جھاد کشاورزی
اينگونه تصميمات نتيجه : اورزي، گفتنايب رئيس خانه کشاورز با اشاره به تصميمات متناقض در وزارت جھاد کش

ای جز نابودی کشاورز ندارد در حالی که در دنيا توجه به صنعت کشاورزی و غذا است تا توليد پايدار داشته 
 . باشند

وی درباره اينکه وزارت جھاد کشاورزی مجوز واردات ميوه را می دھد اما وزارت بازرگانی سابق را مسئول واردات 
اگر ھر دو اين وزارتخانه ھا مسئوليت واردات را برعھده نمی گيرند پس منظورشان اين : بيان کردعنوان می کند، 

 . است که اينھا به صورت قاجاق وارد می شوند درحالی که نمی توان اين حجم از قاچاق را به کشور وارد کرد
زحمات اين وزارتخانه را در سالھای بيابانی بااشاره به اينکه ارايه مجوز واردات از سوی وزارت جھاد کشاورزي، 

سالھا اين وزارتخانه تالش کرده است که آفات نباتی را ريشه کن کند اما با : گذشته به ھدر داده است، افزود
 . واردات شاھد بروز مشکالتی در اين زمينه ھستيم

استانھای : ت نکردند، گفتمديرعامل اتحاديه باغداران مازندران درباره استانھايی که امسال ميوه ھا را برداش
  . زنجان، خراسان و شمال کشور استانھايی بودند که اغلب محصوالت باغی در آنھا امسال برداشت نشد

   

  مزارع جنوب تھران سالھاست با فاضالب آبياری می شوند

زارع رئيس کميته محيط زيست شورای شھر تھران آبياری م  : مرداد نوشت 28خبرگزاری دولتی مھر درتاریخ 
جنوب تھران با فاضالبھا را مشکلی قديمی دانست که مسئوليت پيگيری آن با سازمان حفاظت از محيط زيست و 

 . جھاد کشاورزی است
در زمان مسئوليتم در سازمان محيط زيست تذکری به جھاد : معصومه ابتکار در گفتگو با خبرنگار مھر گفت

 . اطق با آب آلوده آبياری می شوندکشاورزی داده شد اما متاسفانه ھمچنان اين من
زمين اين محدود نيز آلوده است و ما در شورای شھر تھران نيزجلسات متعددی با مسئوالن داشته : وی ادامه داد

 . ايم و ھمچنان اين مذاکرات ادامه دارد
 . فع شودبا تصويه فاضالب ھا و اصالح شبکه آب ھای زيرزمينی اين مشکل ر: ابتکار اظھار اميدواری کرد

در تابستان به دليل : اين عضو شورای شھر تھران با بيان اين که وضعيت آب تھران ھمانند گذشته است گفت
 . شويم مشکالتی که در خصوص منابع آبھای زير زمينی داريم گاھی در برخی مناطق با مشکالتی روبرو مي

 ھزار 6ر وزارت بھداشت از آبياری حدود چندی پيش رئيس اداره بھداشت آب و فاضالب مرکز سالمت محيط و کا
در برخی از مناطق کشور نيز ھمچنان از فاضالبھا برای : ھکتار از مزارع جنوب تھران با فاضالبھا خبر داد و گفت

 . آبياری مزارع استفاده می شود
اگر : فزودوی با تاکيد بر اينکه مردم در استفاده از سبزيجات می بايست نکات بھداشتی را رعايت کنند، ا

سبزيجات اين قبيل مزارع که با فاضالب آبياری می شود، در ھنگام شستشو ضدعفونی شود مشکلی برای 
 . مصرف کنندگان ايجاد نمی کند

  

  دستگيری دھھا فعال فرھنگی در مشھد و ادامه بازداشت ده تن

زداشت دھھا تن از فعاالن فرھنگی منابع خبری از با:  مرداد آمده است 28در تاریخ  دانشجو نيوزبه گزارش سایت 
 . اعالم کرده اند» نامعلوم«و ھنری در مشھد خبر داده و مکان بازداشت آنان را 

جرس، با گذشت سه ھفته از بازداشت گسترده فعالين فرھنگی شھر اصالخ طلب بر اساس گزارش وبسايت 
 . باشند  مشھد زندانی ميمشھد، ھمچنان دست کم ده تن از اين فعاالن در مکان نامعلومی در شھر

پنجشنبه ششم مرداد ماه، در حاليکه فعالين فرھنگی شھر مشھد مقدمات برگزاری جشن امردادگان و جلسه 
کردند، با يورش ماموران امنيتی به صورت گسترده  شاھنامه خوانی در باغ شاھنامه مشھد را فراھم مي

 . اند بازداشت شده
ی مشھد، در يک مکان عمومی و با نگی و اطالع مقامات فرھنگی شھردارشايان ذکر است اين مراسم با ھماھ

 . ليط فروشی در آستانه برگزاری بود که با حمله نيروھای لباس شخصی و امنيتی از برگزاری آن جلوگيری شدب
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اند،  ودهھا تن از برگزار کنندگان و مھمانان برنامه که ھمگی از فعالين فرھنگی شھر مشھد ب بنا به اين گزارش ده
 . توسط نيروھای امنيتی و لباس شخصی در باغ شاھنامه در شھر توس مشھد بازداشت شدند

برديا آشوری يکی از اين . اند ھايشان بازداشت شده ھمچنين تعدادی از نوازندگان موسيقی نيز ھمراه ساز
 . دباش ھای امنيتی مشھد مي نوازنگان است که ھمچنان ھمراه سازش در بازداشت دستگاه

ھای شرکت کنندگان در اين برنامه، اکثر بازداشت  نيروھای امنيتی با گرفتن تعھد و اثر انگشت و ضبط موبايل
اند، اما ھمچنان و با گذشت سه ھفته آقايان برديا آشوبي، ماشاهللا جعفرزاده،  ھا را تا کنون آزاد کرده شده

 و ياسر رمضانی در مکان نامعلومی نگھداری ناطقی نيا، محسنی راد، فرزين، محمد توانا، عباس رمضانی
 . شوند مي

اند که اين فعاالن در بازداشتگاه اطالعات مشھد واقع در انتھای بلوار فرھنگ مشھد  برخی منابع غير رسمی گفته
ای در رابطه با علت  باشند، با اين حال مقامات قضايی و امنيتی تا کنون ھيچ پاسخ قانع کننده زندانی مي
 . اند ھا به خانواده بازداشت شدگان نداده  و مکان نگھداری آنبازداشت

ای اين فعالين فرھنگي، ماموران امنيتی با يورش به  ھمچنين در روز ھشتم امرداد، دو روز بعد از بازداشت فله
 اين شاعر جوان. اند خانه يک شاعر محلی کرد ساکن مشھد به نام عليرضا سپاھی اليين، وی را بازداشت کرده

 . شود نيز ھمچنان در مکان نامعلومی نگھداری مي
اند با مراجعه به منزل اين  افزايد ماموران امنيتی که خود را ماموران اداره اطالعات معرفی کرده گزارش مذکور مي

ھا و  ھا و دستنوشته، دفتر شعر، فيلم تر، کتاب ھا را تفتيش کرده و وسايل شخصی از قبيل کامپيو افراد منازل ان
 . اند ھا را با خود برده ھای آن سی دي

ھا  اند و از آزادی آن مقامات دادستانی شھر مشھد تاکنون در رابطه با اتھام اين افراد ھيچ اظھار نظری نکرده
 . اند ممانعت کرده

پدر و (بر اساس اين گزارش، آشوبي، جعفرزاده، ناطقی نيا، محسنی راد، توانا، فرزين، عباس و ياسر رمضانی 
    .اند و سپاھی اليين، تاکنون از حق برخورداری از وکيل محروم بوده) سرپ

  
 
 

 )پتروشيمی ھا(مروری بر اعتصاب خودانگيخته کارگران منطقه ویژه ماھشھر 

شھر بود که در یک حرکت ¬آغاز اعتصابات سراسری کارگران منطقه ویژه ماه) ١٣٩٠(اواخر فروردین ماه امسال 
این اعتصاب تقریبا در تمام شرکت ھای پتروشيمی منطقه . شيدن از کار نمودندسراسری اقدام به دست ک

عليرغم این که سازماندھی خاصی در راس . گسترش یافت و کم و بيش در حدود دو ھفته به طول انجاميد
 : اعتصاب وجود نداشت ولی چند نکته در آن قابل توجه بود

 ادامه دادند و از مقابل ھر ۴ آغاز کردند و تا ساعت ٢ز ساعت کارگران یک راھپيمایی سراسری و گروھی را ا (١
 . شرکتی که عبور می کردند کارگران آن شرکت نيز به آن ھا ملحق می شدند

کارگران پتروشيمی اميرکبير چند روز را با خانواده ھای خود در مقابل شرکت مذکور تجمع کردند و به صورت  (٢
 . يار زیادی در روحيه دیگر کارگران منطقه داشتخانوادگی تحصن کردند که تاثير بس

رژیم چندین بار از کارگران درخواست کرد که نمایندگان خود را جھت مذاکره معرفی کنند ولی کارگران اعالم  (٣
 . کردند که نماینده ای ندارند و تمام آن ھا نماینده خودشان ھستند

یگزین کردن آن ھا با نفرات جدید ھيچگونه تاثيری در اراده تھدیدات رژیم در مورد اخراج کردن کارگران و جا (۴
 . کارگران نداشت

رژیم پس از این که متوجه شد که توليد شرکت ھا در حال توقف کامل است و ھيچ راھی به جز کنار آمدن با 
فاده از کارگران ندارد با ترفند ھميشگی به دادن وعده استخدام رسمی شرکتی و حذف پيمانکاران و اجازه است

و . اقدام نمود) از جمله امکانات ورزشی و فرھنگی و تفریحی(امکانات شرکتی برای کارگران و خانواده ھای آنھا 
ولی این وعده ھا . به کارگران وعده داده شد که خواسته ھای آن ھا در چند ماه اینده به طور کامل برآورده شود

پس از پایان اعتراضات کارگری فروردین ماه .  قابل انتظار بودتا زمان نگارش این گزارش عملی نشده است که این
تا اینکه کارگران پتروشيمی مھروند و . رژیم و کارگزاران آن در پی جلوگيری از وقوع مجدد این اعتصابات برآمدند

یان به صورت اعتصاب کارگران پتروشيمی تندگو. مارون و تندگویان در اواسط مرداد اقدام به اعتصابات پراکنده کردند
غير فراگير توسط کارگران یک شرکت خدماتی کوچک آغاز شد که با شارژ اندکی پول به حساب کارگران و برخی 

وعده ھا و پرداخت حقوق معوقه آنان این اعتصاب کوچک و کوتاه مدت به پایان رسيد ولی اعتصاب دوم کامال 
داشتند و برای یکی از شرکت ھای پيمانکار پتروشيمی متفاوت بود و کارگرانی که اکثرا در زمينه مکانيک تخصص 

 .تندگویان به نام نيکسان کار می کردند اقدام به اعتصاب نمودند

 : علل اعتصاب
شرکت نيکسان که یکی از شرکت ھای وابسته به آقازاده ھا بود زمانی که قراردادش با شرکت پتروشيمی 

بعدی داد دو ماه حقوق، شش ماه عيدی و بيمه یکسال را به کارگران تندگویان به پایان رسيد و کار را به پيمانکار 
خود بدھکار بود و پتروشيمی تندگویان به کارگران اطمينان داده بود که قبل از تسویه حساب کامل با شرکت 

نيکسان و ھنگامی که شرکت نيکسان بخواھد دو ماه صورت وضعيت خود را دریافت کند تمام مطالبات کارگران از 
ولی در ابتدای مرداد ماه مشخص شد . ھمين محل به آن ھا تحویل شود و سپس با شرکت تسویه حساب گردد
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کارگران با شنيدن این خبر و پس . که شرکت نيکسان تسویه حساب کامل کرده و دیگر تعھدی به تندگویان ندارد
شده که بدون قيد و شرط و فورا تمام از این که متوجه شدند این دستور از تھران به امور مالی تندگویان داده 

در حالی که در محل . مطالبات نيکسان را پرداخت و با آن تسویه حساب کامل کند، دست به اعتصاب کامل زدند
این . کار حاضر می شدند ولی کاری انجام نمی دادند و به ھيچ وجه به تھدیدات مسئوالن نيز اعتنایی نمی کردند

شایان ذکر است که پس از . ه داشت و شرکت در آستانه توقف کامل قرار گرفتوضعيت به مدت سه روز ادام
وقایع اول سال و اعتصابات سراسری کارکنان پتروشيمی ماھشھر به مسئوالن شرکت ھا از سوی شرکت ملی 

صنایع پتروشيمی ھشدار داده شده است که در ھر شرکتی که اعتصاب رخ دھد مدیریت وظيفه دارد که با 
حربه ای که شده این اعتصاب را بخواباند و در صورت ناکامی در این کار بالفاصله مقامات ارشد شرکت ھرگونه 

بنابراین پس از اعتصاب کارگران شرکت نيکسان و وقتی مدیرعامل پتروشيمی تندگویان . تعویض خواھند شد
فت که حقوق معوقه کارکنان اطمينان حاصل کرد که کارگران از مواضع خود عقب نشينی نخواھند کرد تصميم گر

 .را از بودجه تندگویان تامين کند تا کارگران ھرچه زودتر به محل کار خود بازگردند و توليد دچار توقف نشود

 : نتيجه گيری
به نظر می رسد که تاکتيک دولت سرمایه داری و مستبد مذھبی و مدیران شرکت ھا در برابر اعتراضات و 

تھدید و فشار امنيتی کارساز نمی افتد و خطرات بيشتری را برایشان در بر دارد، وعده مبارزات کارگری، زمانی که 
این را در تجربه ھای مختلف از اعتراض چندین ماه پيش ایران خودرو گرفته تا . دادن و وقت خریدن است

ژیم را حتی در در شرایط بحران اقتصادی وخيمی که ر. دیده ایم و باز ھم خواھيم دید.... پتروشيمی تبریز و
مقاومت و اعتراض در . با مشکل جدی روبرو کرده نباید انتظاری جز این داشت» خرده یارانه ھا«پرداخت نقدی 

در اینکه باید خواسته ھای اقتصادی و رفاھی و . برابر ھر درجه ای از بيعدالتی و بی حقوقی حق مسلم ماست
 تر در مبارزه ای متحدانه جلو بگذاریم ھيچ شکی اجتماعی و سياسی خود را ھر چه روشنتر و ھمه جانبه

ولی از زیر این سوال نمی توانيم شانه خالی کنيم که چگونه می توان مبارزه را موثرتر جلو برد؟ به . نيست
دستاوردھای واقعی دست پيدا کرد؟ و این دستاوردھا را تثبيت کرد؟ آیا بدون ایجاد تشکل مستقل و مبارزه جویی 

 . ه کاری و پيگيری خواسته ھای ما باشد می توان جلو رفت؟ تجربه نشان داده که نمی توانکه ضامن ادام
ھمانطور که در تجربه مبارزه فروردین ماه کارگران پتروشيمی ماھشھر دیدیم کارگران احتماال برای حفظ امنيت 

و نمایندگی مبارزه را به جمع خود از این تاکتيک استفاده کردند که ھيچيک به عنوان نماینده پا پيش نگذاشتند 
چنين تاکتيکی شاید بتواند در کوتاه مدت و در این یا آن مبارزه معين کارساز باشد اما ھر مقاومت و . سپردند

اعتراضی باالخره احتياج به کسانی دارد که بار بيشتری را به دوش می کشند و برای پيدا کردن راه ھای موثرتر و 
این ھا رھبران .  متشکل کردن بقيه کارگران نيروی ذھنی و عملی بيشتری می گذارنداصولی تر مبارزه و متحد و

تجارب یک دھه گذشته نشان می دھد که ده ھا کارگر فعال و پيشرو خود را در . عملی مبارزات کارگری ھستند
. نشان می دھداما ھمين تجارب یک چيز دیگر را ھم . چنين موقعيتی دیدند و این مسئوليت را به عھده گرفتند

اغلب این رھبران عملی برای تشکل سازی و تبليغ و ترویج به راه و روش ھای سنتی و به اصطالح دم دست 
ھم بيش از اندازه خود را در برابر چشم جاسوسان مدیریت و رژیم رو کردند، ھم به راه ھای قانونی . چسبيدند

 . دل بستند و کارشان چانه زنی رو در رو شد
می خواھيم خواسته ھایی مثل دریافت حقوق معوقه، بيمه بيکاری، جلوگيری از اخراج، رسمی کردن اگر واقعا 

را با قدرت جلو بگذاریم و دولت و کارفرمایان را در این زمينه ھا وادار به عقب نشينی ... قراردادھای پيمانی و
زد و نارضایتی ھای کارگران را جھت واقعی کنيم، باید تشکل ھایی بسازیم که مرتبا فکر می کند و نقشه می ری

. می دھد و تاکتيک ھای درست تعيين می کند و از ھر حرکت جنبش کارگری و طرف مقابل جمعبندی می کند
تشکل ھایی که از باال تا پایين اش برای رژیم آشکار است و برای سر در آوردن از نقشه ھای مبارزاتی و روش 

به سر  در شرایط استبدادی که ما در آن. ردی از درد ما دوا نخواھد کردھای کارش زحمت زیادی نباید بکشد، د
می بریم حتی فعاليت ھای سندیکایی و خواسته ھای اقتصادی ـ رفاھی را ھم باید تا حد زیادی به شکل غير 

د اگر رھبران عملی جنبش کارگری و کارگران مبارزی که در صف اول قرار دارن. علنی سازماندھی و رھبری کرد
به خود ) و حتی در محله(چنين تشکل ھایی بسازند که می تواند شکل کميته ھای مخفی مبارزه در محل کار 

نه یک تاکتيک گذرا با تاثيرگذاری محدود بلکه می تواند » ما نماینده خودمان ھستيم«بگيرد، آن وقت اعالم اینکه 
ی که برقراری یک رابطه پایدار و محکم مبارزاتی با تاکتيک و سياست. به یک تاکتيک آگاھانه و بلندمدت تبدیل شود

تشکل رھبری کننده را به بدنه جنبش کارگری می آموزد و کل جنبش کارگری را در موقعيتی قرار می دھد که 
 . بتواند شيوه ھای خنثی کردن فشار و سرکوب و تطميع و عوامفریبی رژیم را کشف کند و تکامل بدھد

درست ھمانطور . ه آنچه طبقه کارگر در امر سازماندھی به آن احتياج دارد نيستبدون شک این نوع تشکل ھم
که خواسته ھای اقتصادی ـ رفاھی ـ سياسی که چارچوبی اصالح طلبانه دارند نيز کل اھداف و خواسته ھای 

ای رھا طبقه ما بر. روشن بگویيم که این ھا اھداف اساسی طبقه کارگر نيست. طبقه کارگر را تشکيل نمی دھد
شدن از زنجير بردگی مزدی، از نظام استثمار و ستم طبقاتی و جنسيتی و ملی و مذھبی، نياز به تشکل 

 .انقالبی، رھبری پيشاھنگ انقالبی، نقشه و استراتژی و تاکتيک ھای علمی دارد

  ٩٠ مرداد ٢٨ - جمعی از فعالين کارگری 

 ! روستائيانی که آب و زالو را با ھم می خورند
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 : روزنامه جمھوری اسالمی نوشت:  مرداد آمده است 29در  کلمهارش سایت اصالح طلب به گز

پس از اينکه يک مرد روستايی به علت درد گلو و مشکل تنفسی به بيمارستان غرضی مالير مراجعه نمود، از 
 . گلوی وی يک زالو بيرون آمد

ه ساله از اھالی روستای قلعه ميرآخور از توابع بنابر اعالم روابط عمومی بيمارستان غرضی مالير اين مرد پنجا
 . مالير بوده که زالو بھمراه آب آشاميده شده وارد گلوی وی ميشود

 . فرد مذکور در اورژانس اين بيمارستان تحت مراقبت قرار گرفته و زالو از گلوی وی بيرون آورده شد
يدنی برخی از روستاھای مالير آلوده بوده و گفتنی است با وجود پيشرفت بھداشت، متإسفانه ھنوز آبھای آشام

 . از نظر بھداشتی مصرف آنھا توصيه نميشود
 ساله بر اثر تنگی نفس فوت ميکند که بعد از شستشو در غسالخانه، زالو از ١٣دو سال پيش نيز يک پسربچه 

  . شود بينی وی خارج مي
 
 

  17بيانيه شماره 
  اتھامات دروغين عليه

 
  را بشدت محکوم می کنيمشاھرخ و دوستانش 

 
ایران  اسالمی از ترس رشد و اوج گيری جنبش کارگری و رشد آگاھی تشکل یابی انھا در اقصا نقاط جمھوری

کارگری بدست و پا افتاده  بخصوص در آذربایجان و ھدایت جنبش ھای مختلف اجتماعی به قبول الگوی مبارزاتی
پرونده سازی کرده و انھا را با اتھامات  ی فعالين کارگری ساله خود برا32و تالش می کند طبق سنت .است

  .ترس دیگر نيروھا و فعالين شود تا باعث. واھی و دروغين به محاکمه بکشاند
 روز بازجویی 71و دوستانش را دستگير کرده و پس از  بدنبال چنين سياست ضد کارگری است که شاھرخ زمانی

برده " دادگاه انقالب" به شعبه یک 27/5/1390تبریز در "دادگاه انقالب" چھار  ، اذیت و شکنجه به دستور شعبه
  .دروغين آنھا را محاکمه می کنند" اتھامات کامال وبا

وارده را دروغ دانسته و محاکمه کارگران را بخصوص شاھرخ زمانی، محمد جراحی،  ما ضمن اینکه تمامی اتھامات
فوری، بی قيد و  ش را به شدت محکوم می کنيم، خواستار آزادیسيدلر، نيما پوریعقوب و ساسان واھبی و بيوک

  .شرط آنھا و تمامی کارگران زندانی و زندانيان سياسی ھستيم
سازمانھا می خواھيم بی وقفه و  ھمچنين از تمامی کارگران ، مردم آزادی خواه ، تشکل ھای کارگری ، احزاب و

متحدانه اعتراض کنند ، با حمایت از این زندانيان و عقب  ت وبدون معطلی به چنين اتھامات و محاکمه ھا به شد
جمھوری اسالمی سرمایه داری راه را برای دستگيری و محاکمه دیگر فعالين  راندن دستگاه قضایی و پليسی

  .ببندیم
جنبش کارگری و امکان  جمھوری اسالمی تالش می کند با چنين اتھامات دروغين و محاکمه کارگران مسير رشد

اگر دیر به جنبيم یک بار دیگر . کارگر سلب کند شکل یابی و ھمچنين امکان متحد شدن نيروھای آگاه را از طبقهت
  . به یاس و نااميدی تبدیل خواھد شد اعتقاد به تشکل یابی در ميان کارگران

شکل یابی کارگران وجود دارد و امروز زمان ویژه برای حمایت از ت برای بدست اوردن یک مطالبه ویژه زمان ویژه
 امروز، روز. انچه دارد بکار برد، که اگر زمانش سپری شود داشته اش بی ارزش خواھد شد است ھر مدعی باید

متحدانه دست به کار  اگر امروز. زور ازمایی با نھاد ھای سرکوب دولت سرمایه داری جمھوری اسالمی است 
  .تجربه می کنيم" است مکررا  سال32گونه که نشویم فردا ھمگی تک به تک افسوس خواھيم خورد ھمان

تواند از رسالت تاریخی خود شانه خالی کند اما در نھایت  به طریقی و با بھانه ای می) تشکلی(امروز ھر کسی 
  .باید جوابگو باشد

 
  !باید پاسخگو باشيم. عمل کرد ما درتاریخ ثبت خواھد شد

 
 دانی، به جمھوری اسالمی فرصت بيشتری برای پرونده سازی وحمایت متحدانه از کارگران زن عدم اعتراض و

  .محاکمه ھر فعالی را خواھد داد
و سازمانھا و اشخاص می خواھيم ھرچه متحدانه و گسترده تر  ما بار دیگر از ھمه ای کارگران ، تشکلھا ، احزاب

ی اسالمی برای دستگيری و کنند به یاد داشته باشيم که با سکوت ما جمھور به محاکمه نامبردگان اعتراض
  .با شدت بيشتری عمل خواھد کرد محاکمه فعالين

 
  : پيش بسوی اعتراضات گسترده و متحدانه با شعار

 
  .کارگر زندانی ، زندانی سياسی آزاد باید گردد

 
  شاھرخ زمانی کميته حمایت از
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 ! شاخص تورم محرمانه شد

يك عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس :  مرداد آمده است 29در تاریخ  ايسنابه نوشته خبرگزاری دولتی 
شوراى اسالمى به نقل از رييس مركز آمار ايران اعالم كرد كه قرار است نرخ تورم به صورت عمومى اعالم 

 ! نشود
، در حالى كه بيش از دوماه از اعالم آخرين نرخ )ايسنا(نشجويان ايران به گزارش خبرنگار اقتصادى خبرگزارى دا

اين در حالى . است  اما اين مركز از اعالم رسمى نرخ تورم خوددارى كرده  گذرد، تورم توسط مركز آمار ايران مي
 . ندھاى رسمى آمارى را منتشر ك است كه بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه اين مركز موظف شده شاخص

در غياب اعالم اين اعداد توسط مركز آمار ايران، تا كنون دو بار رييس كل بانك مركزى به عنوان متولى پيشين 
 . اعالم نرخ تورم، اين عدد را اعالم كرده است

اى به رييس مجلس نسبت به عدم انتشار عمومى شاخص تورم توسط  با اين وجود تعدادى از نمايندگان در نامه
 .  است اعتراض كردند و در پى آن، رييس مركز آمار در كميسيون برنامه و بودجه مجلس حاضر شدهمركز آمار 

به مركز آمار اعالم "به گفته موسى الرضا ثروتي، رييس مركز آمار ايران به اعضاى اين كميسيون اعالم كرده كه 
الم عمومى نرخ تورم از سوى ، اما اعضاى كميسيون بر اع"شده است نرخ تورم به صورت عمومى اعالم نشود

 پنجم توسعه، موظف به انتشار  اين مركز تاكيد كرده و به رييس مركز آمار يادآور شدند كه طبق قانون برنامه
 ". عمومى نرخ تورم است

دكتر آذر نيز با ديدن جديت اعضا، قول داد نرخ تورم و ساير "بر اساس اظھارات نماينده مردم بجنورد در خانه ملت، 
اين در حالى است كه قانون پيش از اين مركز آمار را به اين كار موظف ." ارھا را به صورت ماھانه منتشر كندآم

 . كرده بود
اختالف قابل توجه اعداد آن با  آنچه نرخ تورم اعالمى از سوى مركز آمار ايران را در معرض توجه بيشتر قرار داد، 

 درصد و نرخ تورم 16.3طورى كه در آخرين اعالم نرخ تورم بانك مركزى اعداد اعالمى از سوى بانك مركزى بود، به 
 .  درصد براى تير ماه بود19.6مركز آمار 

اين اختالف البته ناشى از شيوه محاسبه، تعداد كاالى سبد فرمول محاسباتى و نيز سال پايه در نظر گرفته شده 
به شده مركز آمار نسبت به بانك مركزى بوده كه باعث شايد ھمين اختالف و نيز بيشتر بودن نرخ تورم محاس. بود

 .ھايى نسبت به اعالم اين شاخص به وجود بيايد شده حساسيت
ھاى مھم اقتصاد كالن خوددارى  پيش از اين مركز آمار ايران از اعالم نرخ بيكارى ھم به عنوان يكى ديگر از شاخص

 از آخرين اعالم نرخ بيكارى توسط اين نھاد مسوول سال و نيم كرده بود، به طورى كه ھم اكنون بيش از يك
 . گذرد مي

ھاى اقتصادى كشورھاى مختلف از  المللى مرتب در حال اعالم شاخص با اين وجود در حال حاضر نھادھاى بين
 . كنند جمله ايران ھستند و نرخ بيكارى و تورم كشورمان را نيز اعالم مي

توان  غياب اعالم رسمى نھادھاى مسوول داخلي، آيا باز ھم ميحال جاى اين سوال باقى است كه آيا در 
   المللى خرده گرفت و شاخص ھاى اعالمى آنھا را مخدوش دانست؟ نسبت به اعالم نھادھاى بين

  

H81سازي  انھدام شركت جنرال سياست خصوصي 
 
 

تعطيلي وانھدام شركت جنرال نشان ميدھد كه سياست خصوصي سازي شركتھا سياست چپاول و غارت و 
خصوصي سازي شركت ھا تحت اين : يكي ازكارگران شركت جنرال گفت. ام شركت ھا و كارخانه ھا استانھد

عنوان انجام شد كه ايجاد اشتغال و كارآفريني بيشترخواھيم داشت ، كجا كارآفريني كردند چه موقع ايجاد شغل 
 موقعبت تجاري دارد به ھمين دليل كردند ، بزرگترين شركت توليدي را ببينيد به چه روزي انداخته اند اين شركت

ميخواھند اين شركت و زمينھاي آنرا بفروشند و ميليونھا دالربه جيب بزنند درصورتي كه روزي درھمين شركت 
  كارگرمشغول به كار بود1200بيش از

 
H82 بی وش و سيد بيوک سيدلر از زندان تبریزآزادی ساسان واھ 

  
 ساسان واھبی وش، از فعاالن دانشجویی چپ دانشگاه 1390 مرداد 29 امروز شنبه -کانون مدافعان حقوق کارگر

دادگاه برای آزادی این دو، وثيقه سی . آزاد تبریز و سيد بيوک سيدلر، از فعاالن کارگری تبریز، از زندان آزاد شدند
  .نی تعيين کرده بود که خانواده بازداشتی ھا، امروز موفق به طی مراحل اداری وثيقه گذاری شدندميليون توما
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این دو فعال کارگری و دانشجویی، به ھمراه شاھرخ زمانی، نيما پوریعقوب و محمد جراحی، اواسط خرداد ماه 
ات تبریز و چھل روز را در بند امسال بازداشت شده و نزدیک به یک ماه را در سلول ھای انفرادی اداره اطالع

83 مرداد، ماموران این پنج بازداشتی را مستقيما از زندان تبریز به 27پنج شنبه . عمومی زندان تبریز گذراندند H جلسه
  . برده و محاکمه کردنددادگاه

ه شاھرخ زمانی، نيما پوریعقوب و محمد جراحی، ھمچنان در زندان تبریز در بازداشت به سر می قابل ذکر است ک
  .برند

  

 1احضار فعال کارگری علی نجاتی برای اجرای حکم غير قانونی و غير انسانی 
  سال زندان

 
نجاتی از سوی احضار فعال کارگری علی " فعالين حقوق بشر و دمکراسی در ايران" بنابه گزارشات رسيده به 

 .  سال زندان1اجرای احکام دادگاه انقالب برای اجرای حکم غير قانونی و غير انسانی 
مردادم ماه احضاريه ای از طرف اجرای احکام دادگاه انقالب برای به اجرا در آوردن حکم سنگين، غير قانونی و  3

ن نيشکر ھفت تپه علی نجاتی ارسال  سال زندان فعال کارگری ومسئول سابق سنديکای کارگرا1غير انسانی 
 روز خود را به اجرای احکام دادگاه انقالب معرفی نمايد 3در اين احضاريه تاکيد شده است که او بايد ضرف .گرديد

 . در غير اين صورت حکم جلب وی صادر خواھد شد
تحت عمل جراحی قلب  ماه پيش 3فعال کارگری علی نجاتی مدتی است که از ناراحتی حاد قلبی رنج می برد و 

انتقال او به زندان برای اجرای .او در حال حاضر در حال درمان و زير نظر پزشکان متخصص می باشد. قرار گرفت
 . حکم سنگين، غير قانونی و غير انسانی باعث به خطر انداختن جان وی خواھد شد

به وزارت اطالعات می باشد فراخوانده شد  دادگاه انقالب اھواز که وابسته 13فعال کارگری فروردين ماه به شعبۀ 
برخوردھای اين فرد در .و توسط فردی بنام ماجد چنانی که از بازجويان وزارت اطالعت بود مورد محاکمه قرار گرفت

ماجد چنانی فعال کارگری علی نجاتی را به .حين محاکمه بيشتر به بازجويھای خشن تا محاکمه شباھت داشت
 .  سال زندان محکوم کرد1

 ماه زندان 6فعال کارگری علی نجاتی پيش از اين بخاطر اين اتھامات واھی و دروغين بازجويان وزارت اطالعات به 
او پس از آزادی مجددا به دادگاه احضار شد و بر مبنای .محکوم شده بود و در زندان دزفول آن را طی نموده بود
اما .راری بودن اتھامات در دادگاه انقالب دزفول تبرئه گرديداتھامات قبلی مورد محاکمه قرار گرفت ولی به دليل تک

 دادگاه انقالب اھواز وابسته به وزارت اطالعات 13دادستان به تبرئه شدن وی اعتراض نمود و اينبار او را در شعبۀ 
 . مورد محاکمه قرار داد

ل سنديکای کارگری و به  سال سابقۀ کار به خاطر تشکي25 سال پيش با داشتن 3فعال کارگری علی نجاتی 
عھده داشتن مسئوليت سنديکای کارگران نيشکر ھفت تپه از کار اخراج و تمامی حقوق و مزايای وی قطع 

اخراج از کار و قطع تمامی حقوق و مزايای وی باعث ايجاد فشارھای زياد معيشتی برای خود و خانواده .گرديد
 . گرديد

رار اتھامات واھی و دروغين قبلی توسط بازجويان وزارت اطالعات و فعالين حقوق بشر و دمکراسی در ايران،تک
محکوميت سنگين و غير قانونی و غير انسانی مجدد وی را که در حالت حاد جسمی بسر می برد را محکوم می 

کند و از سازمان جھانی کار و کميسر عالی حقوق بشر خواستار دخالت برای پايان دادن به سرکوب کارگران در 
 . ان استاير

  فعالين حقوق بشر و دمکراسی در ايران
  2011 اوت 20 برابر با 1390مرداد  29
 

 : گزارش فوق را به سازمانھای زير ارسال گرديد
  کميساريای عالی حقوق بشر

  سازمان جھانی کار
  کمسيون حقوق بشر اتحاديه اروپا

  سازمان عفو بين الملل
H84 net.hrdai://ttph 
 net.hrdai@info 

H85com .blogspot.hrdai://http 
 com.yahoo@10zendanyan_pejvak 
 com.gmail@pejvakzendanyan 
 0031620720193.:Tel 

  ز استاستفاده از گزارشھای فعالين حقوق بشر و دمکراسی در ايران تنھا با ذکر منبع مجا
  

   تجمع در اعتراض به حذف يارانه شير و عدم پرداخت مطالبات
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:  دبير انجمن صنفى صنايع لبنى گفت: مرداد آمده است 29اریخ ت ایلنا در –به نوشته خبرگزاری دولتی کار ایران 

اده شده و تجمع اعتراضى در برابر ساختمان وزارت بازرگانى از سوى اتحاديه تعاونى ھاى صنايع لبنى ترتيب د
اما به طور كلى اين تجمع مورد تاييد انجمن . برخى از اعضاى انجمن صنفى صنايع لبنى نيز در آن حضور دارند

 . صنفى صنايع لبنى نيز ھست
گروھى از : رضا باكرى در خصوص علت تجمع صاحبان صنايع لبنى در مقابل ساختمان وزارت بازرگانى به ايلنا گفت

معوقات صاحبان . اعتراض به پرداخت نشدن مطالبات خود اقدام به برپايى اين تجمع كردندصاحبان صنايع لبنى در 
 تا سه ماه و نيم ابتدايى سال جارى چيزى 89صنايع لبنى از باقيمانده يارانه شير خانوار از سه ماھه پايانى سال 

 .  ميليارد تومان است300در حدود 
 ميليارد تومان از اين 200 بازرگانى اعالم مى كنند كه حدود مسئوالن وزارت: وى در اين خصوص توضيح داد

مطالبات توسط سازمان ھدفمندى يارانه ھا دريافت شده اما اين سازمان رقم مذكور را بلوكه كرده و به حساب 
 . وزارت بازرگانى واريز نكرده است

 . سر كشور است واحد صنفى در سرا350 ميليارد تومان، بدھى حدود 300به گفته باكري، اين 
در اعتراض به حذف يارانه شير و پرداخت )  مرداد ماه29(گفتنى است، تعدادى از صاحبان صنايع لبنى امروز 

الزم به ذكر است اين تجمع كه امروز . نشدن مطالبات خود، در برابر ساختمان وزارت بازرگانى تجمع كردند
رت گرفته براى سومين بار در ماه گذشته است كه از ھمزمان با مراسم معارفه وزير صنعت، معدن و تجارت صو

  . سوى نمايند گان صنايع لبنى صورت مى گيرد

  اجاره خانه چند برابر حقوق متعارف

کالنشھر کرج به قول برخی کارشناسان :  مرداد آمده است 29 در تاریخ مھربه نوشته خبرگزاری دولتی 
زيرساختھای شھری در آن خبری نيست با اين حال بيشترين دھستانی بزرگ است که ظاھر آن شھر شده اما از 

 . چيزی که در کرج به يک کالنشھر شبيه است قيمتھای نجومی مسکن است
به گزارش خبرنگار مھر، کرج در دھه ھای گذشته با رشد بيش از چھار درصدی جمعيت مواجه بوده و به تبع آن 

ا به لطف ھمين وضعيت کرج پر از آپارتمان و برج شده و امروز از ساخت و ساز مجاز و غيرمجاز در آن بيداد کرده ام
 . باغشھر کرج جز معدودی باغ در حاشيه شھر چيزی نمانده است

بسياری از سازندگان آپارتمانھا به خصوص در بخش مسکونی افرادی ھستند که به اميد کسب در آمد بيشتر با 
 . ختمان را مستمری روزگار پيری خود کرده اندتجميع زمين خود با ھمسايه آنرا ساخته اند و سا

 . شايد اين امر يکی از داليل رکورد خريد و فروش در کرج و رقمھای نجومی اجاره و رھن باشد
 

  تعداد آپارتمانھای خالی کرج بسيار است
مانند با يک نگاه اجمالی به آپارتمانھای خيابانھای معروف و غيرمعروف شھر و حتی در شھرھای حاشيه ای 

کمالشھر و محمدشھر می توان تعداد زيادی آپارتمان خالی ديد، اما آماری از آپارتمانھای خالی شھر در دسترس 
 . نيست

 . آپارتمانھايی که فقط برای اجاره و رھن ھستند اما رقمھا آنقدر باالست که مدتھای طوالنی خالی می مانند
البته به . رج تفاوت بسيار ناچيز در باال و پايين شھر استنکته قابل تامل در خصوص اجاره و رھن مسکن در ک

 . اذغان مسئوالن، کالنشھر کرج باال و پايين ندارد و شمال و جنوب شھر خيلی در آن معنادار نيست
در کنار عظيميه . ھر جايی که منطقه مرفه نشينی ھست، شھرک يا منطقه ای فقير نشين ھم وجود دارد

 متری گلشھر منطقه مالک اشتر، در سه راه گوھردشت اوقافيھا و 45ھر جواد آباد، نزديک زورآباد، در کنار جھانش
  و اين شايد ھمين دليل يکنواختی نسبی قيمت مسکن در کرج است... 

 . 
  ميليون پايين ترين قيمت برای رھن و اجاره 25

اين قيمت .  ميليون تومان است25کمترين قيمتی که می توان برای رھن و اجاره يک ملک معمولی در کرج يافت 
با تفاوتی .... در مناطق مختلف از جمله شاھين ويال، دھقان ويال، سه راه گوھردشت، عظيميه، جھانشھر و 

 . بسيار ناچيز ديده می شود
 متر مساحت، گاھی دو خواب، با امکانات 90 تا 70 ميليونی رھن و اجاره ای در کرج معموال شامل 25ملک 

 .  بسته به تعداد واحدھای مسکونی و نوع مجتمع است120 تا 40ته ھزينه شارژ بين متعارف و الب
  . خبرنگار مھر برای بررسی اين موضوع به نقاط مختلف کرج سر زده تا از نزديک اين موضوع را بررسی کند

 
 !  ميليون17زيرزمين / اجاره فقط به زوج يا تک نفر

غان در تقاطع خيابان بھار چند ملک برای اجاره دارد که فقط به زوج يا تک بنگاه امالکی واقع در ابتدای خيابان بر
 . نفر اجاره می دھد

 متری در خيابان فرشيد 75 ھزار تومان برای ملکی 300 ميليون 7در ميان ملکھای پيشنھادی اين بنگاه رقم 
 . چھارراه طالقانی جلب توجه می کند

 دو منطقه مرفه نشين جھانشھر، عظيميه قرار دارد و قلب تجاری طالقانی منطقه مرکزی شھر است که در جوار
 . شھر کرج است

 پله به 14اين زيرزمين که با .  متری که البته زيرزمين بود را از نزديک ببينيم75با بنگاھی ھمراه شديم تا منزل 
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 مارمولک در بدو ورود به منزلی نسبتا تر و تميز اما قديمی می رسيد، از نور طبيعی بھره ای نداشت و البته يک
 . ما خوشامد گفت

در فرصتی که پيش آمد از .  ميليون برای زيرزمينی اين چنينی واقعا رقم بااليی است17قيمت رھن حدود 
 ميليون پول پيش 4مستاجر قبلی که در خانه سکونت دارد پرسيدم شما چقدر پول پيش داده ايد؟ گفت ماه 

 . مان ھم اجاره می دھيم ھزار تو200پرداخته ايم و ماھی 
 درصدی قيمت رھن و اجاره اين ملک باورکردنی نيست و علت 100افزايش تقريبا . جا دارد مخ انسان سوت بکشد

اصلی تمايل مستاجر قبلی به تخليه نيز ھمين موضوع است و البته صاحبخانه با اعتماد به نفس کافی مطمئن 
  . افتاست که مستاجری با رقم دلخواه خود خواھد ي

 
  تناسب اصال معنا ندارد/  اجاره900ميليون پول پيش ماھی 2

اينجا . کوی کارمندان شمالی در ابتدای سه راه گوھردشت. به بنگاھی ديگر در منطقه ای متفاوت می رويم
 . منطقه مرفه نشين است و تنی چند از مسئوالن استان ساکن اين خيابان ھستند

رقمی که . پول پبش ھم می شود خانه يافت اما کرايه ھا سر به فلک می رساننددر اين منطقه با رقم دو تومان 
 . بنگاھی برای کرايه اعالم می کند کمترين تناسبی با پول پيش ندارد و موجب خنده می شود

با اين حال برای ديدن . او می گويد کمتر کسی که اين روزھا پول پيش می گيرد و ھمه به دنبال اجاره ھستند
 . ھمراه او می شويمخانه 

خانه ای در انتھای کوی در مجتمعی شيک و خوش منظر، خانه در طبقه پنچم است و البته از آسانسور در اين 
 ! مجتمع شيک خبری نيست

خانه کامل و نوسازی است و ھمه چيز آن به قول بنگاه دار اکازيون است اما چه کسی است که بتواند ماھی 
  د؟ ھزار تومان اجاره بدھ900

حسين عسگری که برای ديدن خانه ھمراھيمان می کند و سالھاست در کار بنگاھداری است می گويد، امسال 
 . وضعيت خيلی تغيير کرده و خودمان ھم از قيمتھا معجبيم

گاھی با صاحبان خانه بحث می کنيم که با رقم پيشنھادی شما کسی ملک شما را اجاره نمی کند : وی افزود
 . ويند به ھر حال قيمت ما اين استاما اغلب می گ

حتی در شھرھای حاشيه ای کرج نظير کمالشھر و محمدشھر نيز قيمتھای مسکن جھشی باور نکردنی داشته 
 . است

 ھزار تومان در کمالشھر اختيار مستاجر است برای امسال به قيمت 300 ميليون 8ملکی که ھم اکنون با قيمت 
 . بنگاه سپرده شده و اصال معلوم نيست اين قيمتھا از کجا آمده است ھزار تومان به 400 ميليون و 14

بنگاھداری کمالشھری می گويد قيمتھای مسکن تابعی از تغيير و تحوالت تورم در کشور است و امسال مردم به 
  . لحاظ فشارھايی که متحمل شده اند به دنبال تامين نيازھای مالی خود ھستند

 
  تاثير بوده استاستان شدن در قيمتھای بی 

قيمتھا چندان با استان : يک بنگاه دار کرجی در خصوص قيمتھای عجيب و غريب مسکن در کرج اظھار داشت
 . شدن مرتبط نيست بلکه تابعی از نيازھای مردم است

به دليل گرانيھايی که ايجاد شده و نيز تورم موجود، چنين : عباس خوشروش در گفتگو با مھر اظھار داشت
  .  ايجاد شده است و ھمه دنبال تامين ھزينه ھای جاری خود ھستندوضعيتی

 
  ما بی تقصيريم: بنگاھداران

 . بنگاه داران در اين زمينه تقصيری ندارند و طبق دستور صاحبان امالک عمل می کنند: وی تاکيد کرد
منزل آنھا را اجاره البته ما به صاحبان ملک گوشزد می کنيم که با اين قيمتھا کسی : خوشروش يادآور شد

 . نخواھد کرد اما واقعيت اين است که با قيمتھای آنھا ملکھا اجاره رفته اند
مردم به درآمد جاريه نياز دارند و چون بانکھا نيز سود چندانی : وی در مورد تناسب بين اجاره بھا و رھن تصريح کرد

 . به پول نمی دھند، اغلب ترجيح می دھند کرايه دريافت کنند
 . نان وی در حالی است که به نظر می رسد نقش بنگاھداران در اين بين بسيار پررنگ استسخ

. در بخش خريد و فروش مسکن قيمتھای تفاوت چندانی نسبت به سال گذشته و حتی سال قبلتر نکرده است 
  . البته به تناسب تورم مقداری قيمتھا افزايش يافته که چندان غيرمنطقی به نظر نمی رسد

 
  نه ھای آماده فروش فعال بايد خاک بخورندخا

 ھزار متغير 800قيمت خانه در منطقه عظيميه بسته به موقعيت ملک و ساختمان از يک ميليون تا يک ميليون و 
 ھزار تا يک 900در مناطق پايين تر قيمت بين . اين قيمت در برخی نقاط تا دو و نيم ميليون ھم می رسد. است

 . تغير است ھزار م100ميليون و 
اصل موضوع اين است که قيمت خريد و فروش مسکن تغيير چندانی نکرده و دچار رکود است و به قول يک بنگاه 

  دار خانه ھای آماده فروش فعال بايد خاک بخورند
  قيمت استاندارد و کارشناسی شده به بنگاھھا ارائه شود
روش مسکن و اجاره بھا و رھن آن ھيچگونه تناسبی به ھر حال در حال حاضر بين ارزش افزوده قيمت خريد و ف

وجود ندارد و به نظر می رسد ھيچ قيمت استاندارد شده يا کارشناسی شده ای برای رھن و اجاره تعيين نشده 
 . است

بديھی است که يک نھاد بايد به عنوان متولی بر اين کار نظارت کند و الگويی برای آن تعريف نمايد که بر اساس 
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اسب با ارزش ريالی مسکن مذکور و اجاره بھای آن نرخ مصوب ارائه کند و در عين حال مابين مبلغ رھن و آن متن
 . اجاره ھم بايد تناسبی در نظر گرفته شود

 درصد آن اجاره است که به ھيچ عنوان عقالنی به نظر 98متاسفانه در حال حاضر دو تا پنج درصد مبلغ نقدی و 
 . ستاجر و قشر متوسط جامعه قابل پرداخت نيستنمی رسد ضمن آنکه برای م

 ھزار لایر است در حاليکه پای معامله، 300 ميليون لایر 10نکته ديگر آنکه ھم اکنون در نرخ عرف بازار ارزش ھر 
 . ارزش پول مستاجر را نصف اين حساب می کنند

گاھھھا قرار گيرد و موجر و مستاجر پيشنھاد می شود فرمھای از پيش تعيين شده چاپی تھيه شده و در اختيار بن
 . بر اساس توانايی خود در مورد يکی از موارد جدول به توافق برسند

 . ھمچنين قيمت رھن و اجاره حتما بايد تابعی از قيمت کل مسکن و موقعيت محل باشد
د رھگيری اضافه اقداماتی که تاکنون در بخش مسکن در خصوص بنگاھھا انجام شده موثر بوده ، چنانچه امروزه ک

شده و جلوی بسياری از تقلبات و جعل اسناد را گرفته و می توان اين کار را در مورد اجاره بھا و رھن نيز انجام 
 . داد

البته به نظر می رسد روند افسار گسيخته باال رفتن اجاره دليلی جز تشويق بنگاھھا ندارد زيرا آنھا سود بيشتری 
يک حرکت جمعی ھمه بنگاھھا چنين ارقامی را نپذيرفته و به مشتری نيز اعالم می برند و بديھی است اگر در 

 . نکنند، کم کم اين روند اصالح می شود
 .................................. 

 
  صديقه راسخی: گزارش

 
  18بيانيه شماره 

 
  ساسان واھبی وش آزاد شد

 
که برای حمایت از شاھرخ زمانی و   فعالينبدین وسيله ضمن سپاس و قدر دانی از تمامی تشکل ھا و

وش یکی از زندانيان دستگير شده در تبریز شنبه  اعالم می داریم ساسان واھبی. دوستانش تالش کردند 
  .به قيد وثيقه آزاد شد  روز زندانی بودن73 پس از 29/5/1390

رگران زندانی و زندانيان سياسی شرط تمامی کا ما ضمن ابراز خوشحالی از آزادی او خواھان آزادی بی قيد و
  .ھستيم

 تشکل ھا ، احزاب ،سازمانھا و مردم آزادیخواه که با حمایت از پاکترین فرزندان خود ھمچنين از تمامی کارگران
را ممکن نمایند، تا  ھيچ گاه آنھا را فراموش نکردند می خواھيم با گسترش اعتراضات و حمایت ھا، ازادی آنھا

  .ند عزیزان خود را در آغوش بگيرندخانواده ھا بتوان
جمھوری  مقابل سفارت خانه ھای جمھوری اسالمی می تواند یکی از راه ھای مھم اعتراض وفشار بر تجمع در

  .اسالمی باشد
 

  : پيش بسوی اعتراضات گسترده و متحدانه با شعار
 

  .کارگر زندانی ، زندانی سياسی آزاد باید گردد
  زمانی کميته حمایت از شاھرخ

 
30/5/1390  

 
www.chzamani.blogspot.com  

 
freeshahrookh@gmail.com  

  

 مھدی نورزمانی دبير اجرایی خانه کارگر و کارگران نمک نشناس ساوه

به نوشته خبرگزاری دولتی ایلنادر 30مرداد  دبير اجرایی خانه کارگر ساوه گفت: حدود ۵۵٠ واحد صنعتی و 
توليدی کوچک و بزرگ در شھرک صنعتی کاوه فعاليت دارند و حدود ۵٠ ھزار بيمه شده اصلی در ساوه وجود 

دارند. وی در پاسخ به این سوال که آیا شھرک صنعتی کاوه مشکل کارگری دارد یا خير؟ اظھار داشت : مشکل 
خاصی در این شھرک وجود ندارد اما مشکالت نقدینگی و فرسودگی دستگاھھا که در تمام کشور وجود دارد در 

این شھرک صنعتی نيز وجود دارد. وی در ادامه گف: با توجه به جمعيت زیاد بيمه شدگان سازمان تامين 
اجتماعی در این شھرستان، به نظر می رسد که گسترش و تقویت کار درمانی و تجھيزات پزشکی در این 

  شھرستان باید ھر چه سریعتر انجام گيرد.١۴/۵/١٣٩٠-۵٧:١٠ کدخبر : ٢٠٠٢٣٣
برای اینجانب شاپور احسانی راد کارگر اخراجی کارخانجات نورد و پروفيل ساوه جای تعجب دارد که چگونه 

شھرستان ساوه فاقد مشکل کارگری است، در حاليکه کارگران در سراسر ایران با این ھمه اعتصاب، تجمع و 
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اعتراض و با این ھمه بيکاری، اخراج، عدم پرداخت به موقع دستمزدھا، عدم امنيت شغلی، قرارداد موقت، 
قراردادھای سفيد امضاء و گرفتن چک و سفته از کارگران، عدم بازنشستگی 20 ساله کارگران (طرح کارھای 

سخت و زیان آور)، عدم اجرای طرح بازنشستگی ٢۵ ساله ، نداشتن انجمن و تشکل صنفی کارگری، کارگاھھای 
فقد ایمنی و بھداشت، دستمزدھای زیر خط فقر و حتی زیر مصوب وزارت کار، تعطيلی و ورشکستگی کارخانجات 

و ھزارو یک مشکل دیگر دست و پنجه نرم می کنند؟ جواب سوال روشن است، آقای زمانی فروتنانه نخواست 
فاش کند که چگونه مشکالت کارگری شھرستان ساوه را حل کرده است؟ آقای زمانی در طی این بيست سال با 
سمت دبير اجرایی خانه کارگر ساوه توانسته است با در اختيار داشتن «واحد امور اعضاء، آموزش و تحقيق» و به 
کمک واحد بازرسی کار، اداره کار و امور اجتماعی با تشکيل کالس آموزشی در محيط کار، کارگران را با قانون کار 
آشنا نماید تا ھيچ کارفرمایی نتواند حقوق صنفی آنھا را پایمال کند و تالش کرده است تمام کارگاھھای بيش از 

۵٠ نفر تشکل کارگری و انجمن صنفی داشته باشند واحد حقوقی خانه کارگر ساوه نه تنھا کارگران را به 
مشکالت فضایی و مسایل مربوط به روابط کار (اخراج، تعليق، حقوق و مزایا و ...) آشنا ساخته بلکه خدمات و 

مشاوره و پيگيری، دعاوی کيفری و حقوقی آنھا را بعھده گرفته و حل کرده است و از ھمه مھمتر وقتی کارخانه 
ولو (آرمکو) تعطيل شد و ھمه کارکنان آن اخراج شدند.وقتی که ١۵٠ نفر کارگران شرکت مولد اخراج شدند. وقتی 
که بيش از صد نفر از کارگران پروفيل ساوه اخراج شدند. آقای زمانی در ھمه این اعتصابھا پابه ميدان گذاشتند و 

از حقوق کارگران دفاع کردند!!!! «صندوق حمایت از کارگران» خانه کارگر ساوه با ھدف حمایت از نيروی کار از 
جھت مادی و معنوی با پرداخت بخشی از ھزینه ھای جاری زندگی کارگران اخراجی، تعليقی، ھزینه تحصيلی 

کارگران و فرزندان آنان، ھزینه درمان و ...گامھای موثری در جھت رفاه حال کارگران برداشته است!!!!! آقای زمانی 
امکانات رفاھی و تفریحی زیادی برای کارگران ایجاد کرده است و در فصل تابستان اکثریت خانواده ھای کارگری 
این شھرستان را به سفرھای زیارتی و تفریحی در شمال فرستادند و اجازه ندادند فقط از ما بھتران از امکانات 

  !!!!رفاھی خانه کارگر در شمال سوء استفاده کنند
شاید دفاع ھمه جانبه زمانی از آقای رفسنجانی (مبتکر قرارداد موقت کار و تصویب آن در قانون کار) نيز در جھت 

  !!منافع کارگران ساوه ایی باشد، ما کارگرھا که سردر نمی آوریم
امروز کارگران در اکثر کشورھای جھان از سوریه، مصر، تونس، اسرائيل و بحرین تا انگلستان، امریکا، فرانسه، 

اسپانيا و پرتقال و یونان از تبعيض، نابرابری، بيکاری بر گرانی و به تنگ آمدند و خشم و ناخشنودی خودشان را از 
سيستم سرمایه داری به صورت ھای مختلف نشان می دھند و این سيستم ھيچ جوابی به این مطالبات ندارد. 
شاید اگر امثال آقای زمانی را در اختيار داشتند این مشکالت برایشان پيش نمی آید!؟ باید تمام کسانی که برای 
اربابان سرمایه دار خود دم تکان می دھند آقای زمانی را سرمشق و الگوی خود قرار دھند. اینجا فقط این سوال 

پيش می آید چرا کارگران نمک نشناس ساوه ایی با نصب پالکارتی، ارسال طومار یا تقدیر نامه و یا حداقل دسته 
 !گلی از این ھمه تالش و ایثارگری آقای زمانی دبير اجرایی خانه کارگر ساوه تجليل نمی کنند؟

  شاپور احسانی راد
 

 اتحادیه آزاد کارگران ایران - ٣٠/۵/١٣٩٠
  

  ٨٩ ميليون شغل در سال ۶٫١رد ادعای ايجاد 

خودداری مرکز آمار و بانک مرکزی از ارايه آمارھا باعث شده :  مرداد آمده است 30 در تاریخ ابآفتبه نوشته سایت 
 . بعضی از مقامات با ارايه ارقام بدون استناد وضع موجود را موفق جلوه دھند

زايی دولت منتشر کرده  ھای اشتغال ھای مجلس شورای اسالمی در گزارشی که در مورد سياست مرکز پژوھش
 : نويسد  مي90زاديی دولت در سال  ھای اشتغال در مورد سياستاست 

ای با معاون سرمايه انسانی و توسعه اشتغال وزارت کار و امور اجتماعی مبنی   مکاتبه7/1/1390ھرچند در مورخ 
 ميليون شغل در 2.5ھای دبيرخانه شورای عالی اشتغال در جھت ايجاد  بر درخواست مستندات و اھم برنامه

جواب نامه فوق دريافت نشده است، لکن با مراجعه به )90خرداد سال ( صورت پذيرفته و تاکنون 1390سال 
 2.5ھای وزارتخانه مذکور برای ايجاد   اھم برنامه22/1/1390ھا و مصاحبه وزير کار و امور اجتماعی در مورخ  رسانه

 : ميليون شغل به شرح ذيل گزارش شده است
 
   ھزار ميليارد تومان منابع صندوق توسعه ملی30تومان در کنار  ميليارد 130اختصاص 1- 

 
  اصالح قانون کار2- 

 
  ھا از سوی وزارت کار به صورتی که ھر استان تعھد ايجاد اشتغال داشته باشد تفاھم با استانداري3- 

 
  منابع زودبازده ھزار ميليارد تومان مانده 28، ھمچنين پرداخت  ھزار ميليارد تومان منابع بانکي4- 90 

 
   ميليارد دالر صادرات غيرنفتی45تحقق 5- 
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   ھزار ميليارد تومان40ھای عمرانی با اعتبار  پروژه6- 
 

ھای مختلف گزارش، نظير شيوه آمارگيری و  ھای اعالم شده و نيز مراجعه به بخش با نگاھی اجمالی به برنامه
 و متغير محرک اشتغال و ھمچنين مراجعه به ھای اقتصادی نحوه محاسبه جمعيت شاغل و نيز سياست

جمھور که در آن تصريح شده  مستندات برنامه پنجم توسعه تھيه شده از سوی معاونت نظارت راھبردی رئيس
 ھزار نفر نيروی کار جديد خواھيم 843.2بينانه ساالنه  است در صورت اجرای سناريوی مطلوب به طور خوش

 برابر عرضه نيروی کار ساالنه جديد، اين موضوع تا 3ون شغل يعنی چيزی در حدود  ميلي2.5داشت، بنابراين ايجاد 
 . شود حدی غيرواقعی تلقی مي

 
ھای ارايه شده از سوی دولت برای ايجاد اشتغال ذکر  از سوی ديگر در نقد اھم اقدامات به عمل آمده و نيز برنامه

 : چند نکته ضروری است
 
ھای اقتصادی زود بازده و کارآفرين و حساب  ه شده ، تسھيالت اعطايی به بنگاهنکته اول، ھرچند وجوه ادار1- 

زايی معرفی شده  ذخيره ارزی به عنوان اھم اقدامات انجام شده از سوی دولت در حيطه اشتغال و اشتغال
کسب است، لکن به دليل افزايش مطالبات معوق و مانده ديون به سيستم بانکی و نيز عدم وجود فضای مناسب 

ھای شغلی برعھده دولت  شود که بار اصلی کاھش بيکاری و ايجاد فرصت و کار و توليد، اين نکتاه استنباط مي
توان گفت مشاغلی که از  ای که مي به گونه. است و اين، ھزينه مضاعف و پيامدھای اقتصادی منفی در پی دارد

شوند، بيشتر کوتاه مدت بوده و پس از مدتی افراد  طريق توزيع اعتبارات به ويژه به صورت خود اشتغالی ايجاد مي
 . شوند مذکور با مقداری بدھی به دولت بابت تسھيالت دريافتی به خيل بيکاران کشور اضافه مي

 
مطابق تحقيقات صورت گرفته ايجاد فرصت . گردد نکته دوم به موضوع پايايی و دوام ايجاد فرصت شغلی باز مي2- 

ً صرفا برای يک دوره کوتاه - به عنوان مثال از طريق تزيرق اعتبار پولی -ن ممکن ترين زما شغلی در کوتاه
تواسته نرخ بيکاری را کاھش داده و پس از دوره مذکور مجددا نرخ بيکاری را افزايش داده ) مثال شش ماھه(زمانی
 . است

 
، مقوله صرف پولی و يا به  زايي سوم اينکه يکی از ايرادھای اساسی دولت در نگاه به اشتغال و اشتغال3- 

، اعطای  ھای بازار کار تعبيری ايجاد اشتغال از منظر صرف اعطای تسھيالت است که در ادبيات تحقيق ارزيابي
مضافا اينکه به شيوه اعالم متوسط .  شود تسھيالت به نيروی کار برای ايجاد اشتغال يک سياست منفعل مي

ھای متعدد در  بدين مفھوم که به لحاظ وجود پيچيدگي. وارد استھزينه ايجاد ھر شغل نيز انتقاد اساسی 
توان از طريق تقسيم اعتبارھای داده شده بر تعداد شاغلين به  ھای نيروی کار در ھر بنگاه نمي محاسبه ھزينه

ايجاد ًھزينه ايجاد اشتغال پی برد، بويژه اگر ايجاد اشتغال پايداری مدنظر باشد و طبعا روش بيان ھزينه متوسط 
 . اشتغال برای ايجاد شغل پايدار ابھام جدی دارد

 
ھا و برآوردھای نرخ  گيري نکته آخر بخاطر خودداری مرکز آمار و بانک مرکزی از ارايه به موقع ارقام مربوط به آمار4- 

ت گردد، زيرا نزديک به سه سال است که برخی آمار و اطالعا رشد توليد ناخالص داخلی و نرخ بيکاری برمي
گذاری بخش دولتی و  ، تفکيک سرمايه کليدی اقتصادی نظير رشد توليد ناخالص داخلي، پس اندازناخالص ملي

شود، ھمين امر خالف سبب شده است که بعضی از مقامات با ارايه ارقام بدون استناد  خصوصی ارايه نمي
ی با رشد توليد ناخالص داخلی از حيث نظری نرخ بيکار. ، وضع موجود را موفق جلوه دھند مراجع رسمی فوق
 منتشره 1386-1383 و1383- 1379ھای  برھمين اساس مطابق گزارش ساليانه دولت در سال. نسبت عکس دارد

ريزی و نظارت راھبردی کنونی متوسط نرخ ساليانه  ريزی سابق و معاونت برنامه از سوی سازمان مديريت و برنامه
در عين حال متوسط فرصت شغلی ايجاد . درصد بوده است6.63 و 6.36 الذکر به ترتيب در دو مقطع فوق GDPرشد

به سصور ) 1386-1384( نفر بوده در سه ساله اول برنامه چھارم 588600 معادل 1383- 1379شده در دوره 
 درصد در طی 6ھای حدود  توان پذيرفت که با نرخ رشد با اين توصيف نمي.  نفر بوده است764633متوسط 
 ميليون 1.6 درصد، 1 ھزار شغل ايجاد شده باشد ولی با نرخ رشد 765ه برنامه چھارم ساالنه حدود ھای اولي سال

 ميليون شغل 2.5 و برنامه ايجاد 1389 ميليون شغل در سال 1.5از اين منظر ادعای ايجاد . شغل ايجاد شده باشد
 .  مورد ترديد جدی است90در سال 

 
 فعال حقوق کودک دستگير شد

  
به . دستگير شد  مرداد٢٩رتيان فعال حقوق کودک و شھروند بھایی روز شنبه افشين حي

گزارش ھرانا، دستگيری وی در حالی که در حال خروج از منزل مسکونی خود بوده است 
 اوین ٣۵٠اکنون در بند  ی وی، حيرتيان ھم ھایی خانواده صورت گرفته است و طبق پيگيری

  .شود داری می نگه
ی تجدید نظر   سال زندان ا ست اما حکم وی ھنوز در مرحله۴ تحمل حيرتيان محکوم به
  .خواھی قرار داشت
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ماه سال گذشته در پارک مقابل خانه ھنرمندان دستگير شده بود پس   خرداد١٣وی که در روز 
  .از قریب به دو ماه بازداشت موقت، به قيد وثيقه از زندان آزاد شد

 زندان اوین به منظور اخذ اعترافات ٢٠٩اشت در بند این شھروند بھایی، در طی دوران بازد
  .تلوزیونی به شدت تحت فشار قرار داشت

  

 
 سال گوشت قرمز نخريده 10«: کيلويی بعلت فقر غذايی22 ساله 13تشنج دختر

 « ايم

  عکس کودکان را در لينک ببينيد.روشنگری
H86 1388229=NewsID?aspx.newsdetail/fa/com.mehrnews.www://http 

 
گذرد، با  ھنوز ھم از مقابل آن مغازه که مي:  مرداد آمده است 30 در تاریخ مھربه نوشته خبرگزاری دولتی 

ورد روز پدر را که با و به ياد می آ" پدرم دوستت دارم"کند که روی آن نوشته است  حسرت به آن قاب زيبا نگاه مي
 . آورم کلی خواھش و تمنا ھمان قاب را از مغازه دار گرفت و گفت پولش را مي

زد، قاب را به او ھديه کرد و باز به  به گزارش خبرنگار مھر، بعد در حالی که چشمان پدرش از خوشحالی برق مي
 را جور کند، مجبور شد آن را از پدرش پس  ھزار تومان پول قاب2ياد می آورد که وقتی به ھر دری زد و نتوانست 

 . بگيرد و به مغازه برگرداند
زندگی ای که او اصرار دارد .  ساله است16اين تصوير، يک تصوير از ھزاران تصوير جای گرفته در قاب زندگی آذر 

 گذشته درست مثل خواھر بزرگش مھناز و خواھر کوچکشان زھرا که به جز سيزده به در سال. بگويد تلخ است
 . ھيچ روز شيرينی در زندگيشان سراغ ندارند

آنھا فرزندان مردی ھستند که .  ساله، چھارمين و آخرين فرزند اين خانه است9غير از اين سه دختر، مھدی پسر 
ھمسرش سه ھفته است که به . قرار است از اين پس به تنھايی اين خانواده را سرپرستی و ھمراھی کند

 . انه را ترک کرده استخاطر نداشتن خرجی خ
. بچه ھا می گويند که بين پدر و مادرشان ھميشه بر سر خواسته ھای مادر و نداشته ھای پدر دعوا بوده است

ّتلخ ترين روز زندگيمان روزی بود که پدر و مادرمان دعوايشان به حدی شديد شد که تمام شيشه : گويد مھناز مي
 . ھای خانه و ظرفھا را شکستند

 خانه بعد از چند سال زندگی مشترک با ھمسرش به درخواست او که در آذربايجان شرقی احساس پدر اين
ّاما چنانچه او می گويد بيکاری شرايط سختی . آيند تا نزديک خانواده مادر خانه باشند تنھايی می کرد، به قم مي

 . را برايشان در قم رقم زده است
 و اکنون برای آنکه روزگار بگذراند با وانت پيکانی که در اختيار دارد بار او چند سالی را به قاليبافی گذرانده است

 . می برد
مجموع آنھا را داديم و . زنم طالھايش را فروخت، من ھم کمی پول داشتم: "اما اين وانت ھم حکايتی جالب دارد

ت ماشين و بيمه نامه سه ھفته پيش وقتی از خانه رفت سند، کار. اين وانت را خريديم که به نام ھمسرم شد
ًروم تمام تنم می لرزد که اگر به پليس برخورد کنم حتما  آن را ھم با خودش برد و من در سرويسھايی که مي

 ". خودرو را به پارکينگ منتقل می کنند
مدل ماشين پايين است و بايد برای : "او مشکل کمبود سھميه بنزين را ھم مطرح می کند و اضافه می کند

ًپولی که بابت آن می دھند قطعا ھمسرم را راضی نخواھد کرد و توان پرداخت اقساط وام را ھم . رمتعويض بب
 ". ندارم

. آنھا برای تأمين مخارج زندگی يک دستگاه قالی زده اند که بعد از رفتن زن، قالی بافی ھم تعطيل شده است
 از خانه شانس بيشتری برای تأمين پدر ھم احساس می کند بيرون.چون بچه ھا نقشه خواندن بلد نيستند 

 . مخارج خانه دارد
صاحب کار که دستگاه قالی را آورد مادرم عينکش شکسته بود، به او گفت قدری پول بده تا : آذر می گويد

و ! ولی صاحب قالی قبول نکرد و گفت بايد چند وقتی ببافی تا پولی بابت آن بدھم. شيشه عينکم را عوض کنم
آشپزخانه ای که فقط وقت افطار شايد . نطور در گوشه آشپزخانه دست نخورده مانده استدستگاه قالی ھمي

ّزھرا به علت کم خونی و پدر به خاطر ضعف معده . مھناز و آذر بدون سحری روزه می گيرند. بوی غذا را حس کند
 . قادر به روزه گرفتن نيستند

   کيلويی را دچار تشنج می کند22 ساله 13 دختر  فقر،
 کيلوگرم وزن دارد از بھترين شاگردھای مدرسه اش بوده است، اما کم خونی و 22 ساله که فقط 13زھرای 

 .  ماه دور از مدرسه باشد2گرسنگی او را دچار تشنج می کند و مجبور می شود 
ن فاصله ّاگر چه مسئوالن و معلمان مدرسه بيشترين نقش را در مراحل معالجه او داشته اند، اما متأسفانه ھمي

پدرش می گويد ھنوز ھم در تغذيه او دچار مشکل .  سقوط کند16 به 19گرفتن موجب شده است که معدل او از 
 سال است که گوشت قرمز نخريده است و اگر ھر از گاھی بتواند مرغی بخرد مصرف آن در اين 10او . ھستم

 .  روز طول می کشد10 نفره چيزی حدود 5خانواده 
ه، ساالد، ميوه ھای فصل و برخی خوراکی ھای متداول، برای بچه ھای اين خانه به رويا شبيه خوردن کباب، جوج
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 . جشن تولد، روز پدر، روز مادر، عيدی و کادو ھم از واژه ھای نامأنوس در اين خانه اند. است تا واقعيت
ز ھشت سال بتوانم به تبريز آرزو دارم امسال بعد ا: مسافرت به کربال آرزوی زھرا و مھناز است و آذر می گويد

اند و زھرا، مھدی و پدر  از اھالی اين خانه آذر و مھناز از طرف مدرسه به مشھد رفته. بروم برای ديدن عمه ھايم
آنھا ماھی يک بار به حرم می روند و آخرين حضورشان در . اند  ساله شان موفق به زيارت مشھد نشده43

 . گردد يجمکران به زمان آخرين زلزله قم بر م
ّمھناز به خاطر مشکالت مالی ترک تحصيل کرده است، اما بقيه بچه ھا اميدوارند که با شروع سال تحصيلی 

 . جديد به مدرسه بروند
 از خواب بيدار می شويم، يک جزء قرآن را صبح با 9صبح ھا ساعت «: آذر از گذراندن روزھای ماه رمضان می گويد

بقيه روز را ). س(يزيون می خوانيم و ھمان جزء را عصر با زائران حرم حضرت معصومهاز تلو) ع(زائران حرم امام رضا
آنھا ھر روز ساعتی را به ديدن مادرشان می روند و بخشی . »ھم در خانه به تماشای تلويزيون سپری می کنيم

 ! از روزشان را ھم به گريه می گذرانند
از مھناز ميپرسم به پارک نزديک .  نمی رويد فقط می خندندآنھا در پاسخ اين سئوال که به سينما يا شھر بازی

روشنايی . آنھا انشعاب برق ھم ندارند" اين پارک پر از معتاد است: "خانه تان ھم نمی رويد؟ در جوابم می گويد
طع و بيم آن دارند که ھر لحظه توسط مأموران اداره برق ق! خانه شان به خاطر برقی است که از سر تير گرفته اند

 . شود
متأسفانه اميد آنھا به زندگی واميدشان به آدمھا زودتر از برق خانه شان قطع شده است و در نگاھشان روزنه 

 . ای رو به آينده ديده نمی شود
 . کاش کسی اميد را به اھل اين خانه ھديه کند
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والن در حالی از اتمام کپرزدايی در برخی مسئ:   مرداد آمده است 31 در تاریخ مھربه نوشته خبرگزاری دولتی 
 ھزار خانوار کپرنشين محروم جنوب استان کرمان طی شش سال گذشته با 10جنوب کرمان خبر می دھند که 

 . وجود پرداخت اقساط از مستمريشان ھمچنان در انتظار سقفی واقعی ھستند
 استان کرمان بحث کپر زدايی و رفع به گزارش خبرنگار مھر، يکی از اقدامات دولت در سالھای اخير در جنوب

 . محروميت از چھره شھرستانھای جنوبی کرمان است که سالھا مورد بی توجھی قرار گرفته بودند
بی توجھی به اين مردم به حدی است که بسياری از محروميت تاريخی و فراموشی اين مردم در دوره ھای 

 به صورت جدی 84از دوره گذشته مطرح شده بود در سال گذشته خبر می دھند با اين وجود طرح کپر زدايی که 
کليد خورد و راه اندازی ستاد راھبردی جنوب کرمان نيز نقطه آغاز ديگری برای رسيدن به رفع محروميت از مردم 

 . منطقه بود
  لزوم توجه مسئوالن برای کپرزدايی از مناطق محروم/ کپرنشينی پرچم محروميت در جنوب کرمان

رچم محروميت در جنوب کرمان کپرنشينی بود که در اين راستا طرح کپر زدايی آغاز شد و دھھا ھزار مھمترين پ
خانه در مناطق مختلف جنوب کرمان ساخته شد اما با وجود اينکه شش سال از آغار اين طرح می گذرد و ساخت 

ما ھمچنان در برخی مناطق و سازھا در بخش کپر زدايی در اين مناطق از تب و تاب قبلی خود افتاده است ا
 . کپرنشينی در جنوب کرمان ھمچنان وجود دارد و مردم در اوج محروميت درحال گذران زندگی ھستند

برخی از اين مناطق آنچنان صعب العبور ھستند که دسترسی به آنھا مشکل است اما برخی از آنھا نيز آنچنان در 
ومتری مراکز شھرستانھا ھمچنان روستايی کپری وجود  کيل25دسترس ھستند که مايه تعجب می شود که در 

 . دارد
 تصميم گرفتند برای تامين خانه 84مسئوالن کميته امداد که نقش محوری در بحث کپرزدايی دارند در سال 

روستاھای کپر نشين دور افتاده و صعب العبور که امکان حمل مصالح ساختمانی به اين مناطق نيست و يا با 
 . ه است به جای خانه ھای کپری برای مردم خانه ھای صنعتی بسازندمشکالتی ھمرا

  مدد جويان در انتظار خانه/ اقساط خانه ھای از مستمری مددجوين کم می شود
 کليد خورد و در برخی مناطق پيشرفتھايی نيز برای ساخت خانه ھا به وجود آمده 84اين طرح ھر چند در سال 

 .  ھا به مردم محروم داده نشده استاست اما تاکنون کليد اين خانه
مسئوالن گذر از سنتی سازی و انجام طرحھای صنعت سازی را دليلی بر تاخير ايجاد شده در ساخت و تحويل 
اين خانه ھا می دانند و مستمری بگيرانی که ھم اکنون اقساط اين خانه ھا از مستمری آنھا کم می شود و 

 . واده ھای خود ھستندھمچنان در انتظار سقفی باالی سرخان
نکته قابل توجه اينکه اين خانوارھا از محروم ترين مردم جنوب کرمان ھستند و رسيدگی به اين امر و حل اين 

 . مشکل پس از شش سال بسيار حائز اھميت است
  طی سال جاری تعيين تکليف می شود/ صنعتی سازی موجب تاخير شده است
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در جنوب کرمان به خبرنگار مھر در اين ) ره( کميته امداد امام خمينی مسئول ستاد بھسازی مسکن مدد جويان
 .  واحد ھای مسکونی مدد جويان امداد تعيين صد در صد تکليف می شوند90سال : خصوص گفت

 در راستای پيروی تصميم دولت برای احداث واحد ھای روستايی در جنوب 84در سال : محمد رضا ايزدی گفت
 .  مسکونی با مصالح ساختمانی صنعتی به کميته امداد در جنوب واگذار شد ھزار واحد10تعداد 

بعد از فراخوان، طرحی که در حال اجرا است برنده : وی در خصوص دليل تاخير در ساخت اين واحدھا تصريح کرد
سال به  1.5مناقصه شد و برای تائيد نھايی به مرکز تحقيقات مسکن کشور ارسال شد که تائيد نھايی آن حدود 

 . طول انجاميد
 .  زده شد84استارت کار نيمه دوم سال : ايزدی در ادامه مطلب فوق افزود

 .  بعد از تائيديه مرکز تحقيقات برای اجرا از طرف بنياد مسکن انقالب اسالمی ابالغ شد1386سال : وی گفت
 و ساز بر اساس مصالح سنتی  درصد سيستم ساخت90با توجه به اينکه در کشور ما بيش از : ايزدی تصريح کرد

 . است و در صنعتی سازی ورود جدی صورت نگرفته، اين تاخير را به ھمراه داشته است
  امکان حمل مصالح به مناطق صعب العبور وجود ندارد

کميته امداد امام خمينی تنھا ارگانی است که قدرت و جسارت اين را داشت که از سنتی سازی : وی يادآور شد
 .  به صنعتی سازی پيش برودگذر کند و

در جنوب استان مناطق صعب العبور و کوھستانی و محرومی از جمله رمشک، صوالن، زھکلوت، : ايزدی بيان کرد
 . ساردوئيه، اسفندقه و جبالبارز را دارد که حمل مصالح ساختمانی سنتی امکان پذير نيست

  نمای خانه ھا از ترکيه و مالزی می آيد
ود به صنعتی سازی گره اصلی اين مشکل است و چندين فراخوان در اين راستا داده شده عدم ور: وی گفت

 . وليکن يا پيمانکاران بعد از بازديد از منطقه منصرف شدند و يا اينکه استقبالی صورت نگرفته است
رونی اين نمای بي: ايزدی مصالح وارداتی را يکی ديگر از مشکالت در واحد ھای مسکونی فوق دانست و افزود

واحد ھای از کشورھای ترکيه و مالزی وارد می شود که امکان برقراری يک سيستم تجاري، يک پروسه زمانبر 
 . بوده است

  مردم از نظر روحی آماده نيستند/ درصد خانه ھا ساخته شده است 50
وليکن کليد تحويل  در صد واحدھای مسکونی مددجويان در جنوب استان ساخته شده اند، 50بيش از : وی افزود

 . به دست صاحبان آنھا داده نشده است
 . مردم منطقه از نظر روحی آمادگی پذيرش اين طرح را ندارند: ايزدی گفت

برای عدم خروج از سيستم صنعتی سازی در سيستم : وی ضمن نويد به مددجويان تحت پوشش امداد گفت
 . جديد واحد ھا را به اتمام خواھيم رساند

  ايی کپرزدايی صنعتی از سال آينده آغاز می شودعمليات اجر
 . عمليات اجرايی اين واحد ھای بعد از سال صد در صد شروع خواھد شد: ايزدی تصريح کرد

 . استفاده از پيمانکاران بومی از محاسن اين طرح است: وی با برشمردن محاسن اين طرح گفت
 واحد، ملبغ پنج ميليون تسھيالت و دو ميليون بالعوض 600زار  برای سه ھ84اعتبار اوليه در سال : ايزدی بيان کرد

 ميليون تومان بالعوض اعطاء شده 2 ھزار تومان تسھيالت و 700 ميليون 5 مليغ 85برای ھر واحد بوده و در سال 
 .  ميليون تومان است11که قيمت تمام شده برای ھر واحد با حمايت امداد 

   استمسکن مھمترين مشکل محرومان کرمان
استان کرمان نيز مھمترين ) ره(اين درحالی است که غالمرضا حسنخاني، مديرکل کميته امداد امام خمينی

 . مشکل خانواده ھای محروم کرمان را مسکن دانست و خواستار برنامه ريزی در اين خصوص شد
 واحد 48ان ھستيم و واگذاری با تمام توان و امکانات در حال رفع مشکالت محرومان در استان کرم: وی ادامه داد

 . مسکونی در شھر کرمان طی سال جاری به محرومان گامی در راستای حل مشکل مسکن اين قشر است
و بر اتمام  وی با اشاره به کپر زدايی در جنوب کرمان اين امر را انقالبی در محروميت زدايی در منطقه دانست

  . طرحھا در اين زمينه تاکيد کرد
  

  اييان اطراف درياچه اروميه به ديگر شھرھامھاجرت روست

 :  مرداد آمده است 31در  خبرآنالينبه نوشته خبرگزاری 
 : پانا نوشت

برخی از : مدير کل محيط زيست استان آذربايجان غربی درخصوص مشکالت زيست محيطی درياچه اروميه گفت
شھرھای اطراف اين درياچه مھاجرت روستاھای شرقی درياچه اروميه به دليل مشکالتی که وجود داشت به 

 . کردند
: حسن عباس نژاد درخصوص مشکالت درياچه اروميه و بحران اين درياچه بر اثر خشک شدن آن خاطرنشان کرد

در حال حاضر نگرانی ما از خشک شدن درياچه اروميه است و اينکه در پی آن ريزگردھای نمکی به وجود می آيند 
لخيز منطقه آسيب می بيند و در واقع وجود اين ريزگردھا برای مردم اين منطقه ھای حاص که بر اثر آن دشت 

 . مشکالت زيانباری به دنبال دارد
: وی ھمچنين در خصوص تشکيل ستاد ملی با حضور دستگاه ھای مرتبط با موضوع درياچه اروميه اظھار داشت

روميه با حضور قائم مقام معاون عمرانی  ای مديريت جامع حوزه آبريز درياچه ا نخستين جلسه شورای منطقه
وزارت کشور، معاون وزير جھاد کشاورزي، استانداران سه استان آذربايجان غربي، آذربايجان شرقی و استاندار 



 303

 . استان کردستان برگزار شد
ای در اين جلسه از اعضای ستاد ملی و شورای منطقه : مدير کل محيط زيست استان آذربايجان غربی ادامه داد

دعوت شد ضمن اينکه استانداران حول درياچه اروميه نيز در جلسه حضور داشتند و موضوع مشکالت زيست 
محيطی درياچه اروميه مورد بررسی قرار گرفت، از طرفی برای حل مشکالت اين درياچه اعتباراتی تخصيص داده 

 . شد
 وزارت خانه ھای جھاد کشاورزی و نيرو در اين جلسه صورت جلسه ای تنظيم شد و اعضای: وی در ادامه افزود

نامه ای را برای شخص رئيس جمھور تنظيم کردند که محتوای اين نامه در خصوص تأمين اعتبارات پروژه ھای 
 . درياچه اروميه است

ھمچنين شورای ملی نجات درياچه اروميه در جلساتی که در قالب ستاد اجرايی اين : عباس نژاد تصريح کرد
ھا، جلوگيری از تخصيص آب به منابع جديد،  ل شده است در راستای بھبود روش آبياري، کاربری درياچه تشکي

 . برخورد با موارد غيرقانونی در مصرف آب، اننتقال آب و بارورسازی ابرھا مورد تاکيد و توجه قرار گرفته است
عتبارات دستگاه ھای مربوط تامين البته برخی از پروژه ھای درياچه اروميه می بايست از محل ا: وی ادامه داد

 . شود که اين امر در حال انجام است
  استان درگير مشکالت درياچه اروميه ھستند 10

 استان درگير مشکالت درياچه اروميه ھستند 10نزديک : مدير کل محيط زيست استان آذربايجان غربی تأکيد کرد
د به طوری که برخی از روستاھا در قسمت شرقی که طبيعتا مشکالت بر زندگی مردم منطقه تأثير می گذار
 . درياچه اروميه به ديگر شھرھای اطراف آن مھاجرت کردند

البته مردم اين : عباس نژاد با بيان اينکه غبار نمک بر کشاورزی مردم اين منطقه اثر می گذارد، اظھار داشت
د که اين امر يکی از مشکالت زيست محيطی منطقه آنقدر از آب ھای زير زمينی حداکثر بھره برداری را کرده ان

از طرفی ما با موضوع استفاده از سفره ھای آب زير زمينی در اطراف درياچه اروميه به . درياچه اروميه است
 . شدت برخورد می کنيم و اين موضوع در حال پيگيری است

: تأمين اعتبار آن دانست و افزودمدير کل محيط زيست استان آذربايجان غربی حل مشکالت درياچه اروميه را به 
اين امر بستگی به تامين اعتبار دارد که نبض آن در دست وزارت کشاورزی و نيرو است و برابر قانون نظارت نيز بر 

 . عھده محيط زيست قرار دارد
 است که اھميت اين درياچه به حدی:  تاالبی کشور عنوان کرد و افزود ترين اکوسيستم وی درياچه اروميه را مھم 

  . بيش از اين بايد به مشکالت آن توجه کرد
  

 !شھرنشيني  نشيني در پس سراب حاشيه
  

اسكان غير رسمي و زاغه نشيني نتيجه باال بودن قيمت زمين و مسكن در داخل شھرھاست؛ روشي كه 
كند؛ غافل از  بھا در مناطق شھري معاف مي خانوارھاي كم درآمد و به ويژه مھاجران را از پرداخت ھزينه اجاره

كه نبود امكانات اوليه در اين مناطق دليل پايين بودن ھزينه تامين سرپناه است و خطرات بسياري آنھا را تھديد  اين
 .خواھد كرد

 
ھاي غير رسمي در حاشيه شھرھاي بزرگ  ھاي اخير محالت نابسامان و سکونتگاه به گزارش ايسنا طي دھه

شھري و به صورت خود رو شکل گرفته و گسترش يافته است كه کارکرد کشور، خارج از برنامه رسمي توسعه 
 .ھاي کم درآمد و مھاجر است اصلي آنھا تامين زمين و الگوي ساخت متناسب با توان مالي گروه

ھاي  اي زادگاه خود را رھا كرده و به سوي قطب شود عده ھاي شھرنشيني و رفاه شھري باعث مي جاذبه
شوند و  اين افراد به دليل نداشتن توان مالي در حاشيه شھرھا ساكن مي.مھاجرت كنندصنعتي و بازارھاي کار 

 .شوند، از متوسط خدمات شھري ھم برخودار نيستند كه شھرنشين ناميده مي به رغم اين

ھاي اصلي توسعه پايدار شھري در کشور به  ھاي غير رسمي از چالش بر اين اساس حاشيه نشيني و سكونتگاه
سازند و  ھاي اجتماعي و باز توليد فقر فراھم مي روند، چراكه محيطي آماده براي پذيرش نابھنجاري شمار مي

 .خطرپذيري بااليي در برابر سوانح طبيعي دارند

كه عدم توسعه   سرپرست شركت عمران و بھسازي شھري، با بيان اين–در اين راستا محمد حسين جوانمردي 
در شرايطي : ھاي غيررسمي ھستند، گفت امل موثري درايجاد سكونتگاهھاي شغلي ع يافتگي و فقدان فرصت
ي شھرھاي بزرگ  نشيني در محدوده سازي الزم را نكرده باشد، حاشيه بيني و بستر كه مديريت شھري پيش

 .آيد پديد مي

به دليل : دھاي غيررسمي اشاره و اضافه كر وي به جنگ تحميلي به عنوان يكي از عوامل موثر در ايجاد سكونتگاه
ھا با اين  ھايي كه در زمان ھشت سال دفاع مقدس داشتيم، در بسياري از شھرھاي مرزي و استان مھاجرت

 .پديده مواجه ھستيم
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ھا مھاجر روستايي نيستند، بلكه بخشي از سر ريزھاي  البته بايد توجه كرد كه كليه ساکنان اين سکونتگاه
ي رسمي زمين، مسکن و اقتصاد شھر شوند نيز براي دسترسي به توانند جذب بازارھا جمعيتي شھرھا که نمي

 .كنند ھا رانش پيدا مي مسکن در حد استطاعت خود به اين محدوده

اند كه نظام برنامه ريزي مسكن براي تامين و اسكان مسكن كم  بر اين اساس اين مناطق به آن دليل شكل گرفته
 .درآمدھا فكري نكرده است

ل ساكنان اين مناطق مسکن نيست، بلکه مسائل اجتماعي و اقتصادي و به ويژه اشتغال اما در وھله اول مشک
ھا اقداماتي  ساكنان اين مناطق از اھميت بيشتري برخوردار است؛ بنابراين حل مسائل و مشکالت اين سکونتگاه

 .كند فراتر از اقدامات کالبدي و فيزيکي را طلب مي

ھاي غيررسمي  ذاري کالن در امر ساماندھي و توانمندسازي سکونتگاهمنظور سياستگ بر اساس اين گزارش به
ھاي گذشته، سندي تحت عنوان سند  به پيشنھاد مشترک وزارت مسکن و شھرسازي و وزارت کشور طي سال

ھاي غيررسمي توسط ھيات دولت تصويب شد كه بيانگر اصول و  ملي توانمندسازي و ساماندھي سکونتگاه
 .ھاي غيررسمي کشور است اخله ھدايت شده در توانمندسازي و ساماندھي سکونتگاهراھبردھاي اساسي مد

ھا برخي از اين محالت  در اين راستا مطالعاتي توسط مشاوران ذيصالح به عمل آمده است و نيازھاي سرانه
 .ھا را تامين كند ھايي تعريف شده كه بتواند اين سرانه مشخص و پروژه

دھد، به  ي خدمات و نيازھاي عمومي مردم را مدنظر قرار مي كه ارائه  ضمن اينسازي بر اين اساس توانمند
 .پردازد ھاي الزم نيز مي سازي فرھنگي، اقتصادي، اجتماعي، ايجاد اشتغال و آموزش توانمند

 بنا به اين گزارش، پنج شھر كرمانشاه، سنندج، ھرمزگان، زاھدان و تبريز به عنوان آزمايشي انتخاب و بخشي از
 .شھرھاست ھاي توانمندسازي در آنھا اجرا شده و بنا به اعالم مسوالن اولويت بعدي كالن پروژه

 ساله براي ساماندھي و توانمندسازي 10شود يک برنامه  ھمچنين شھرھايي که مطالعات آنھا انجام مي
 .ردھاي غيررسمي دارند که البته تحقق آن به عوامل و متغيرھاي زيادي بستگي دا سکونتگاه

وسازھاي غيرمجاز به دليل اضطرار در زمان ساخت، ضوابط و  نكته توجه كرد كه در ساخت از سوي ديگر بايد به اين
كنند كه تھديد اساسي است؛  شود و برخي از اجراي پي ھم خودداري مي  رعايت نمي2800نامه  به ويژه آيين

وسازھاي غيرمجاز را  وساز و جلوگيري از ساخت ختھا بايد كنترل سا بنابراين مديريت شھري و به ويژه شھرداري
ھاي  ي كنترل و نظارت قرار دھند تا از ايجاد سيماي شھري ناخوشايند جلوگيري و از ساخت سازه به جد در برنامه

 .ناپايدار پرھيز شود

ر نگيرند و از به عالوه بنا به اعالم كارشناسان تا زماني كه روستاھا و شھرھاي دورافتاده كشور مورد توجه قرا
شھرھا و  رسد روند مھاجرت از روستاھا و شھرھاي كوچك به كالن مند نشوند به نظر مي حداقل خدمات الزم بھره

پاييتخت روز به روز افزايش يابد؛ بنابراين در كنار اقدامات ذكر شده مسووالن بايد به دنبال تامين امكانات در 
 .H88روستاھا و شھرھاي كوچك باشند

  

اينجا نصيب مردم پلدختر از عمليات ھای :دو سال از آلودگی نفتی کشکان گذشت
 . استخراج و انتقال نفت فقط حوادث آن است

از آلودگی نفتی رودخانه در حالی بيش از دو سال :  مرداد آمده است 31 در تاریخ مھربه نوشته خبرگزاری دولتی 
کشکان می گذرد که ھمچنان روستائيان برای دريافت خسارات وارد شده به باغات و اراضی کشاورزی شان ميان 

 . مسئوالن پاس داده می شوند تا شرکت نفتی ھا باز ھم از زير بار تعھدات خود شانه خالی کنند
حکايتی از . تر حکايت ديروز و امروز مردم اين ديار نيستبه گزارش خبرنگار مھر، حکايت آلودگيھای نفتی در پلدخ

اينجا نصيب مردم پلدختر از عمليات ھای . ماھی ھای سوگوار کشکان تا چشمه ھای نفتی پلدختر است
 . استخراج و انتقال نفت فقط حوادث آن است

 مردمی که در دو سال پيش بود که نگارش سرگذشت ھمنشينان رودخانه نفتي، مجالی برای طرح مشکالت
 . جوار طالی سياه ھر روز آرزوی قطره ای آب پاک و محصولی سالم می کردند را فراھم کرد

خبرگزاری مھر در گزارش ھای متعددی از وضعيت زندگی مردمی که آلودگيھای نفتی موجب بروز مشکالت زيادی 
 ھای استاندار قبلی لرستان برايشان شده بود سخن گفت تا در نھايت گوش شنوايی پيدا شود و با پيگيری

 . عمليات مجتمع آبرسانی کوثر پس از سالھا رکود دوباره آغاز شود
  88 سال-آلودگی نفتی رودخانه کشکان
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 روستای ديگر حاشيه خطوط نفت که پس از سالھا دست و پنجه نرم کردن با 11مردم روستای جلگه خلج و 
 کوثر بودن سختی و مشقت بی آبی و استفاده از آب تانکر مشکالت شاھد آغاز عمليات اجرايی مجتمع آبرسانی

را به جان خريدند تا بنابر وعده سيد حسين صابری اين پروژه در عيد غدير امسال به بھره برداری برسد ولی 
 . ھمچنان اين پروژه در ميان بدعھدی شرکت نفتی ھا نيمه تمام باقی مانده است

 گذشت دو سال ھنوز تحقق نيافته است تا بدعھدی نفتی ھا در زمينه اين در حاليست که وعده وزارت نفت با
اختصاص سھم خود از اعتبارات تکميل مجتمع آبرسانی کوثر نيز به شمار ديگر بدقوليھای شرکت نفت برای رفع 

 . مشکالت مردم منطقه اضافه شود
روستاھای حاشيه خطوط انتقال و اما اين پايان ماجرا نيست؛ بدقولی شرکت نفتی ھا در منطقه جلگه خلج و 

نفت تنھا به موضوع تامين آب آشاميدنی مردم روستاھا محدود نمی شود بلکه ھمچنان خسارات وارده به 
 ھنوز پرداخت نشده است تا اين امر 88کشاورزان برخی از اين روستاھا در جريان آلودگی نفتی کشکان در سال 

 . گاليه ھای مردم را به دنبال داشته باشد
از توابع شھرستان پلدختر در اين رابطه در گفتگو با مھر از عدم پرداخت خسارات وارده " چم گردله"دھيار روستای 

 که در 88به دنبال ترکيدگی لوله نفت در سال : به کشاورزان اين روستا از شرکت نفت انتقاد کرد و اظھار داشت
ين چندين مورد ترکيدگی پی در پی لوله نفت بعد از پلدختر به وقوع پيوست و ھمچن" جلگه خلج"حوالی روستای 

وارد " چم گردله"آن و آلوده شدن کامل رودخانه کشکان به مواد نفتی خسارات زيادی به کشاورزی روستای 
 . شد

آبياری زمين ھای کشاورزی و باغات اين روستا به وسيله موتور پمپ از رودخانه کشکان تامين : فرزانه بازوند افزود
 . د که ھمين امر موجب خسارات نفت به اراضی کشاورزی شدمی شو

در آن زمان زمين ھای کشاورزی اين منطق به زير کشت صيفی جات اعم از : گفت" چم گردله"دھيار روستای 
گوجه و خيار رفته بود بطوريکه محصول روستائيان در مرحله رويش بود ولی به علت آبياری با آب آلوده به مواد 

 . خسارات فراوانی به کشاورزان منطقه وارد شدنفتی باال 
اين موضوع توسط اداره محيط زيست شھرستان پلدختر به تاييد رسيده است که آب آلوده به مواد : بازوند افزود

 . نفتی منجر به سوختگی شاخ و برگ بوته ھا شده است
 که با توجه به جوان بودن بوته ھا، کارشناس نظر خود را اين گونه اعالم کرد: گفت" چم گردله"دھيار روستای 

 . حساسيت باالی آنھا به مواد نفتی و مقاومت کم، خسارت جبران ناپذيری به مزارع وارد شده است
چون کشاورزان دسترسی به آب ديگری نداشته اند ناچار به استفاده از آب رودخانه کشکان : وی تصريح کرد

 . ورزان منطقه شده استشدند و اين امر موجب خسارات فراوان به کشا
کشاورزان اين روستا که : نيز به خبرنگار مھر در پلدختر گفت" چم گردله"يکی از کشاورزان خسارت ديده روستای 

خسارت ديده و کشاورزی آنھا از بين رفته از شرکت نفت شاکی شده و در اين " کشکان"از آلودگی آب رودخانه 
 .  پرونده تشکيل شده است180رابطه 

: با بيان اينکه برای ھر پرونده مبلغ يک ميليون لایر حق کارشناسی پرداخت شده است، افزود" يح اله صادقیذب"
" جلگه خلج"دادگستری شھرستان پلدختر اين پرونده ھا را به ما داده است تا به شورای حل اختالف روستای 

 . تحويل دھيم
رد نظر برديم ولی اعالم شده که شورای حل اختالف پرونده ھا را جھت بررسی به روستای مو: وی تصريح کرد

 . منحل شده است" جلگه خلج"روستای 
که برآورد خسارت شده اند " چم گردله"مدت دو سال است پرونده ھای کشاورزان روستای : اضافه کرد" صادقی"

ی روستا شده مسکوت مانده و مورد رسيدگی قرار نگرفته است که اين عامل موجب نگرانی و نارضايتی اھال
 . است

اين روستايی خسارت ديده از مسئوالن خواست در اين زمينه اقدام کنند و نگذارند بيش از اين حقوق مسلم 
 . خدای ناکرده تضييع شود" چم گردله"کشاورزان روستای 

 
 کاھش توليد نفت، افزایش بھای طال

 
ت و گو با خبرگزاری دولتی مھر گفت که مدیر عامل شرکت مناطق نفت خيز جنوب روز سی و یکم مرداد در گف

ھرمز قالوند اعتراف نمود که علت این کاھش . توليد نفت ایران سی صد و سی ھزار بشکه کاھش یافته است
به عبارت دیگر جمھوری اسالمی از نوسازی تجھيزات عاجز است و ترجيح . پير بودن ميدان ھای بزرگ نفتی ست
ود به جای بھبود ساختارھای نفتی ھمچنان زرادخانه ی خود را بيش از پيش می دھد با توجه به تحریم ھای موج

  .با سالح تکميل کند و ابزار سرکوب مردم را مھيا نماید
. ھزار بشکه کاھش می یابد ٣٣٠ ھزار تا ٣٠٠ باری، آقای قالوند افزوده است که متوسط توليد نفت ایران ساالنه

دستگاه تجھيزات درون چاھی   ٩٠  فائق آمدن بر این معضل، خریداریوی اضافه کرد که راھکار شرکت نفت برای
بشکه در روز یاری می  ٢٠٠٠ تا ١۵٠٠ از آن جایی که ھر دستگاه درون چاھی روزانه به افزایش توليد. ست

  .رساند فقط بخشی از کاھش توليد مرتفع می گردد
مجيد . ھزار تومان می رسد ٧٠٠ که طال به مرزھمزمان با اعالم کاھش توليد نفت در خبرھا آمده بود که قيمت س

وی . دالر می رسد ١٩٠٠ به محمد علی زاده روز سی و یکم مرداد به ایلنا گفت که قيمت طال تا دو سه روز بعد 
محمد . ھزار تومان خواھد رسيد ٧٠٠ افزود که در این صورت پيش از فرا رسيدن دی ماه بھای سکه در ایران به

ا او را کارشناس بازار سرمایه معرفی نمود، اظھار داشت که در حال حاضر قيمت سکه و طال در علی زاده که ایلن
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بازار داخلی با قيمت طال در سطح بازارھای بين المللی ھمخوانی ندارد و قيمت عرضه شده در بازار داخلی 
  .واقعی نيست

 خود نشانگر وخامت اوضاع اقتصادی واقعی نبودن قيمت طال در بازار داخلی نسبت به بازارھای بين المللی
داخلی ست و این که جمھوری اسالمی در سه دھه ی گذشته بر خالف بسياری از کشورھای دیگر سرمایه 

  .داری به رشد انگلی ترین بخش ھای سرمایه دار یاری رسانده است
ھای طال نمودھای کاھش توليد نفت که اصلی ترین منبع درآمد ایران است و ھمچنين افزایش بيش از بيش ب

  .دیگری از بحران عميق اقتصادی در ایران است
  

   ميليون ليتر بنزين در روز14واردات 

وزارت :  نايب رئيس کميسيون انرژی مجلس گفت:  مرداد آمده است 31 در تاریخ مھربه نوشته خبرگزاری دولتی 
 . ور را صادر کرده استنفت در شرايط فعلی و به علت برخی مشکالت دستور واردات بنزين به کش

:  ميليون ليتر بنزين به کشور اظھار داشت١۴ناصر سودانی در گفتکو با خبرنگار مھر با تائيد خبر واردات روزانه 
 . دستور واردات بنزين به کشور به دو علت مھم صادر شده است و به طور حتم اين واردات موقتی خواھد بود

بنزين توليد داخل به علت اکتان پائينی که دارد، کيفيتی : سالمی افزودنماينده مردم اھواز در مجلس شورای ا
 . مطلوبی ندارد و برای بھتر شدن کيفيت اين بنزين بايد با بنزين با اکتان باال مخلوط شود

 . وي، باال بردن کيفيت بنزين توليد داخل را يکی از علت ھای اصلی از سرگيری واردات بنزين به کشور اعالم کرد
داني، حادثه پااليشگاه آبادان و کاھش توليد اين پااليشگاه را نيز علت ديگر واردات بنزين به کشور خواند و سو

حادثه ای که در پااليشگاه آبادان روی داد، توليد بنزين در اين پااليشگاه را کاھش داد که اين موضوع : تصريح کرد
 . نيز به واردات دوباره بنزين به کشور کمک کرد

سازی انجام می شود با اين حال اين واردات به طور حتم  بخشی از اين واردات نيز برای ذخيره: اکيد کردوی ت
 . موقت است و تا پايان سال به طول می انجامد

با تکميل پروژه ھای ساخت و توسعه پااليشگاه ھای کشور در سال : عضو کميسيون انرژی مجلس يادآور شد
 . مل در توليد بنزين می رسد و حتی توان صادرات اين محصول را نيز پيدا می کند، ايران به خودکفايی کا١٣٩١

 پااليشگاه داخل کشور توليد ٩ميليون ليتر آن در ۴٨ ميليون ليتر در روز است که ۶٠ھم اکنون مصرف بنزين کشور 
مسئوالن بر توقف کامل  ميليون ليتر آن ھم بايد از خارج وارد شود اين در حالی است که با اصرار ١٢شود و  مي

واردات بنزين و اعالم خودکفايی در توليد اين فرآورده استراتژيک از ارديبھشت ماه ذخاير استراتژيک کشور به 
 . شدت کاھش يافته است

  
  

  گزارش ھيئت تحقيق مجلس از افزایش شدید رشد بيکاری در کشور
  

 تا ٢۵ه چھارم توسعه نرخ بيکاری افراد بين ھيئت تحقيق و تفحص مجلس ھشتم اعالم کرده است که طی برنام
 . افزایش یافته است١٣٨٨ تا ١٣٨۴ھای   سال بين سال٢٩

 ٨٨، گزارش تحقيق و تفحص از برنامه چھارم توسعه که در آذر ماه سال »قانون« تحليلی -به گزارش سایت خبری
سالمی قرائت خواھد به تصویب مجلس رسيد نھایی شده است و به زودی در صحن علنی مجلس شورای ا

 .شد
 سال نوشته شده است که اشتغال برای ٢٩ تا ٢۵در این گزارش، بدون ذکر نرخ بيکاری بين جوانان 

 و ١٠ای که نرخ بيکاری نيروی کار دارای آموزش عالی از  تر شده است؛ به گونه التحصيالن دانشگاھی سخت فارغ
 . افزایش یافته است١٣٨٧ سال  و ھفت دھم درصد در١٠ به ١٣٨۵یک دھم درصد در سال 
 . تاکنون نشده است١٣٨٨ای به نرخ بيکاری این بخش از جوانان، از سال  در این گزارش اشاره

باال بودن نرخ بيکاری و «ھای مجلس نيز در گزارشی در مرداد سال جاری با اشاره به  تر نيز مرکز پژوھش پيش
 به بيش از ١٣٨٨ ساله در سال ٢۴ تا ١۵ر، نرخ بيکاری جوانان براساس آخرین آما: نوشته بود» حجم بيکاران جوان

 . درصد رسيد٧
 ھزار شغل ایجاد شده که ۵٣٢، دو ميليون و ١٣٨٨ تا ١٣٨۴ھای  بين سال: در گزارش مجلس ھمچنين آمده است

 .در حدود یک ميليون نفر کمتر از اھداف برنامه توسعه چھارم بوده است
نژاد بوده که  ھای دولت محمود احمدی  که ھمراه با انتقادھای بسياری از سياستھا و سخنان با ھمه این آمار

نژاد با دادن وعده ایجاد دو  حتی رھبر جمھوری اسالمی نيز از آن ابراز نارضایتی کرده است، محمود احمدی
بار حل خواھد  ھزار ميليارد تومان اعت۵٨ ھزار شغل در سال جاری گفته است که معضل بيکاری با ۵٠٠ميليون و 

 .شد و نرخ بيکاری در ایران به صفر خواھد رسيد
اشتغال و : به گزارش ایلنا، چندی پيش عليرضا محجوب، دبير کل خانه کارگر، به این خبرگزاری گفته بود

 .ھای آن، مشکلی نيست که فقط با پول حل شود چالش
مایان در اجالس سازمان بين المللی کار پرور، نماینده سابق کارفر گفتنی است اوایل سال جاری، عباس وطن

 درصد ۴٠ درصد است و ميزان بيکاری فارغ التحصيالن دانشگاھی نيز حداقل ٢۵حداقل نرخ بيکاری : گفته بود
 .است

ھمچنين حسن روحانی، ریيس مرکز مطالعات مجمع تشخيص مصلحت نظام، نيز در بھمن سال گذشته گفته 
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 . ور بيکار ھستند درصد از جوانان کش٣٠باالی : بود
ھفته گذشته رئيس مرکز آمار ایران به نمایندگان مجلس گفته بود که برخی مراجع به وی دستور داده اند که 

  .ِآمارھای رسمی شاخص ھای اقتصادی کشور را اعالم نکند

   ھزار ميليارد تومانی از يک بانک دولتی در ايران٣ختالس ا

 ھزار ميليارد تومانی از يک بانک دولتی در ايران ٣اختالس :اد آمده است  مرد31 در وله دويچه به گزارش رادیو 
ھای پرنفوذ  چھره"ھای داخل کشور اين اختالس توسط فردی نزديک به  به نقل از رسانه. خبرساز شده است

 . دراز شده است" جريان انحرافی"انگشت اتھام به سوی . صورت گرفته است" دولت
 ھزار ميليارد تومانی که از قرار ٣بار اختالسی  اين. ار ديگر در ايران خبرساز شده استماجرای يک اختالس کالن ب

شود با  اين اختالس توسط فردی صورت گرفته که گفته مي. رکورد مبلغ اختالس در تاريخ ايران را شکسته است
." خ.ا"کشور از او به اختصارھای داخل  اين فرد که در رسانه. ھای پرنفوذ دولت ارتباط نزديکی داشته است  ه چھر

 . برد نام برده شده است، اکنون در زندان خوزستان به سر مي
 دولتی و درخواست ھمزمان تأسيس يک  با استفاده از امکانات يک بانک." خ.ا" ھزار ميليارد تومانی ٣اختالس 

ھای پرنفوذ دولت از  چھرهبانک خصوصی توسط وي، که مورد موافقت مرکزی ھم قرار گرفته، اتھام سوء استفاده 
 . ھای دولتی و اقداماتی از پول شويی را بار ديگر به موضوع روز تبديل کرده است بانک

 
  جعل اعتبار اسنادی بانک صادرات

 
ھای  که از چھره." خ.ا"اطالعاتی که تا کنون در مورد اين اختالس منتشر شده، حاکی از آن است که فردی به نام 

 ھزار ميليارد تومان از بانک صادرات اختالس ٣رشد دولتی و پرونده بيمه ايران معرفی شده، مرتبط با مقامات ا
 . کرده است

ھای جعلی صادر " ال سی"اين فرد از قرار با تبانی رئيس شعبه بانک صادرات در محل کارخانه فوالد خوزستان 
 . کرده است مي

ھا " ل سی ا"آمار و اطالعات مربوط به اين .  و خريدار استيا تعھد بانکی به فروشنده" اعتبار اسنادی"، "ال سی"
 . شده است در سامانه اطالعاتی بانک صادرات ثبت نمي

ال "تر از قيمت رسمی  ھا را به شعبه بانک صادرات بپردازد، آنھا را به قيمتی پائين "ال سی"بدون آنکه مبلغ ." خ.ا"
 ٢ھای جعل شده، بيش از "ال سی"مبلغ نھايی .  استفروخته ھای دولتی و خصوصی ديگر مي به بانک" سی

 . شود  ھزار ميليارد تومان مي٣ ميليون دالر اعالم شده است که معادل ٧٠٠ميليارد و 
 

  واگذاری تسھيالت دولتی برای تأسيس يک بانک خصوصی
 

به دو " آريا"از سوی ديگر بانک صادرات خوزستان ھمزمان تسھيالتی برای تأسيس يک بانک خصوصی به نام 
." خ.ا"واگذار کرده است که ھر دو متعلق به " مه آفريد"و شرکت ديگری به نام " اميرمنصور"گذاری  شرکت سرمايه

 . بودند
به نقل از . ای بوده است ھا شرکت و موسسه اقتصادی زنجيره سايت آفتاب نيوز نوشته است اين فرد صاحب ده

 توليد آب معدنی آغاز کرده اما در جريان واگذاری ھای سازمان مشرق نيوز، وی فعاليت اقتصادی خود را با
خبرآنالين نيز به نقل از . خصوصی سازی توانسته مالکيت کارخانه فوالدسازی خوزستان را نيز از آن خود کند

 . ھای ليگ برتر فوتبال ايران معرفی کرده است وی را مالک يکی از باشگاه" آينده"
 
 

  مرکزی از بانک" جريان انحرافی"تکرار اتھام سواستفاده 
 

بانک صادرات را متوجه اين اختالس کالن ." خ.ا"يک اشتباه از سوی "ھای داخل کشور  در نھايت به نقل از رسانه
 . کرده که به دستگيری وی منجر شده است

 . را متوقف کرده است" آريا"ھمزمان بانک مرکزی ھم صدور مجوز بانک خصوصی 
ھای  احتمال آگاھی بانک مرکزی ايران را از فعاليت." خ.ا"ھای بانکی  نتقد دولت با اشاره فعاليتھای م البته رسانه

جريان "ھای پرنفوذ دولت و به طور مشخص  کنند و بار ديگر اتھام سوءاستفاده چھره اقتصادی وی مطرح مي
 ادندھای دولتی از جمله بانک مرکزی را در محور توجه خود قرار د از بانک" انحرافی

 
  

جنبش کارگری ومروری 
براعتصابات واعتراضات کارگران 

 !درایران
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 - ١٣90ماه سال شھریور روزشمار 
٢٠١1 

 

  

 خفگی کارگر کارخانه فوالدسازی به دليل نداشتن تجھيزات ایمنی

 
رمندان مھر به نقل از نامه برخی کادولتی گزارشی که در زیر می خوانيد را خبرگزاری : وبالگ کارگری راه کارگر 

 است که تاکنون جان چندین و چند  سخن از حوضچه مرگی. کارخانه فوالد کاویان خوزستان درج کرده است 
ای  برخی کارمندان کارخانه فوالد کاویان از وجود حوضچه. کارگر این کارخانه را بدليل نبود ایمنی کار گرفته است 

کارگران بخش حوضچه مرگ را . از کارگران را گرفته استاند که تاکنون جان چند نفر  در این کارخانه خبر داده
کسانی تشکيل می دھند که از شدت فقر و فالکت ، حاضرند ھر خطری را به جان خریده تا نان شب خود و 

که برای تميزکردن مسير دفع فاضالب حاوی  رئيس خدمات کارخانه ھر آنکس. خانواده شان را تامين نمایند 
ما از تمامی فعاالن .  نرود را اخراج می کند  نعتی و گاز متان به داخل این حوضچهھای ھمراه روغن ص لجن

مسائل کارگری می خواھيم تا با درج این خبر در سایت ھا و افشای سياست ھای ضد کارگری مدیران و 
ان این مسئوالن این کارخانه و رژیم مدافع شان ، یعنی جمھوری اسالمی ، نسبت به احقاق حقوق اوليه کارگر

 …..متن کامل این گزارش تکاھنده. کارخانه کوشا باشند 

برخی از کارمندان شرکت فوالد کاویان در استان خوزستان در نامه ای اعالم کرده اند در این شرکت : خبرنگار مھر 
ب حوضچه ای وجود دارد که روزانه سه کارگر داخل آن می روند تا لجن ھایی که باعث گرفتگی مسيردفع فاضال

 متر بقيه لجن ھمراه روغن صنعتی ۵ متراول دھانه و در ٣ متر است که ٨عمق این حوضچه .شده را بيرون بکشند
و گازمتان وجود دارد اما کارگران این بخش، در حالی که تنھا تجھيزاتی که به آنھا داده می شود چکمه و 

 سرتاسر لوله و خطرمرگی که گازمتان دستکش است، ھيچ اطالعی از فشار و مقدار آب و لجن متراکم شده در
 .می تواند برایشان ایجاد کند؛ ندارند و دچار حادثه می شوند

با این حال به دستور و تھدید رئيس خدمات ھرکس نخواھد کاری که آنھا می گویند انجام دھد اخراجش می 
دھانه لوله ورودی به حوضچه با چند روز پيش بعد از تخليه تمام لجن ھا و روغن ھای درون حوضچه یکباره . کنند

فشار گازمتان باز شده و کارگری به نام سعيدخانی پور قبل از اینکه آب و لجن ھا حوضچه را پرکند به دليل 
نفرسوم . گازگرفتگی ھنگام فرار از داخل حوضچه بيھوش شده و به داخل حوضچه سقوط کرد و دچار خفگی شد

این کارمندان در نامه خود مقصراصلی این .”ھوش شد و به اغما رفتنيز که در ورودی دھانه سه متری بود بي
حوادث را مدیران شرکت فوالد کاویان دانسته و گفته اند که تجھيز نکردن کارگران برای این اقدام به دليل کم کردن 

 .ھزینه ھای شرکت است

ل فيلم گرفتن با موبایل بود مورد یکی از بستگان سعيد خانی پور که درحا” در بخش دیگری از این نامه آمده که 
: او ھم گفت. مسئوالن حراست گفتند فيلم می گيری و فردا می رود در اینترنت. سوال حراست قرار گرفت

اینھمه کشتيد و زدید عکس و فيلمش ھم رفت توی اینترنت کسی کاری با شما کرد؟ با این جواب آنھا تمام 
 روز از فوت سعيد خانی پور و به دنبال پيگيری خبرنگار مھر، ۵٠دود اما با گذشت ح .“موبایل ھا را جمع کردند

: احمدی مسئول بخش خدمات این شرکت با عادی قلمداد کردن این اتفاقات در کارخانه ھا به خبرنگار مھر گفت
یا  سال از راه اندازی شرکت، تنھا دو سه مورد از این اتفاقات داشته ایم درحالی که در معادن و ٣۵در طول 

وی ھمچنين مواردی که در نامه اعتراض آميز !شرکتھای فوالدسازی دیگر ھر روز یک نفر کشته می شود
ھيچ یک از این گفته ھا صحت ندارد اما مرگ آقای خانی پور را به دليل : کارمندان آمده است را تکذیب کرد و گفت

 .یک اتفاق تایيد می کنم

کاویان که به دليل ترس از اخراج شدن نخواست نامش فاش شود در با این حال یکی از کارمندان شرکت فوالد 
متاسفانه کارگران بخش حوضچه این شرکت بينوایانی ھستند که به دليل : گفتگو با خبرنگار مھر عنوان کرد

 .ناآگاھی و درآمد کم حاضرند ھر خطری را به جان بخرند

 حال چندین بار اتفاق افتاده و ھر لحظه کارمندان بخش مواردی مانند مرگ سعيد خانی پور تا به: این کارمند گفت
تالش مکرر خبرنگار مھر برای دریافت پاسخ مدیرعامل شرکت فوالد کاویان .حوضچه در خطر مرگ و خفگی ھستند

 .ھنوز به نتيجه نرسيده است
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ھای شير چندين ماه  کارگران کارخانه:ھای فرآوری شيردر آستانه تعطيلی کارخانه
 اند نکرده تحقوق درياف

داران موجب ايجاد مشکالت فراوان برای دامداران شده است و بسياری از  عدم پرداخت يارانه شير به کارخانه
 . اند ھای فرآوری شير در استان قم در شرف تعطيلی قرار گرفته کارخانه

کس اين حس  و شايد ھيچگيرد  ام مي کوبند، گريه ھا از گرسنگی سر خود را به ديوار مي بينم دام زمانی که مي“
اين شايد درد دل امروز بسياری از دامداران قمی باشد چرا که پشت پرده .  ”فھمم را درک نکند ولی من آنھا را مي

ھای فرآوری شير، مشکالت مالی و  ھا چيزی جز عدم توان پرداخت پول شير به دامداران توسط کارخانه بدقولي
ھا، روانه کردن دام به  قدينگی و ناتوانی دامداران در خريد علوفه مورد نياز دامھای شير، نبود ن تعديل نيرو کارخانه
 .نيست… سوی کشتارگاه و

داران  وعده و وعيدھای مکرر و بدقولی مسئوالن در تحقق آنھا در خصوص پرداخت بدھی يارانه شير به کارخانه
 . در شرف تعطيلی قرار گيرندھای فرآوری شير در استان قم موجب شده است تا بسياری از کارخانه

ھا اين روزھا  ھای حمايتی دولت از چرخه توليد بعد از حذف يارانه بدھی يارانه شير و عدم اجرايی شدن بسته
ای رو به رو کرده است که  بسياری از دامداران و کارخانه داران فرآوری شير در کل کشور را با مشکالت عديده

 . قم نيز از اين موضوع مستثنی نيستنددامداران و کارخانه داران استان
ھای بسياری از سوی مسئوالن استان و نمايندگان مردم قم در مجلس شورای  در اين رابطه تا کنون پيگيري
 .اسالمی صورت گرفته است

 دامداران اولين متضرران/  ماھه پرداخت يارانه شير 11تأخير 
ھای مواد  زيرپايه کار کارخانه:  در اين خصوص بيان داشترئيس ھيأت مديره دامداری ھای مجتمع لبن استان قم

 .لبني، شير خام است و توليد کننده اين شير دامدار
 ماه از آغاز سال جديد و در مجموع 5 و 89 ماه از سال 6غالم اسماعيل بيک با بيان اينکه تا کنون به طور ميانگين 

متاسفانه با : داران واريز نشده است، تصريح کرد خانه ماه است که پول يارانه شير به حساب کار11نزديک به 
شود چرا که پول آنھا پيش کارخانه داران مانده  ندادن اين پول از طرف دولت، اولين فشار به دامداران وارد مي

 .است
 اند ھای شير چندين ماه حقوق دريافت نکرده کارگران کارخانه
 يک ماه بعد از تاريخ فروش شير از سوی دامداران به کارخانه داران  روز تا حداکثر20در گذشته بين : وی يادآور شد

 .شد اما اين روزھا وضع به شکل ديگری است پول آنھا پرداخت مي
اند،  ماه است که حقوق دريافت نکرده ھای شير چندين اسماعيل بيک با اشاره به اين که اغلب کارگران کارخانه

ھای آنان برای اينکه شير  شوند چرا که دام امداران به ھيچ وجه قانع نميشود قانع کرد اما د کارگر را مي: گفت
 .توليد کنند احتياج به غذا دارند
کنم که دامدار ھستم و من زمانی که  مسئوالن دامدار نيستند ولی من افتخار مي: وی در اين خصوص ادامه داد

 .کس اين حس را درک نکند گيرد و شايد ھيچ ام مي کوبند، گريه ھا از گرسنگی سر خود را به ديوار مي بينم دام مي
 سه کارخانه فرآوری شير در قم در شرف تعطيلی

ھای شير استان  ھای مجتمع لبن استان قم با بيان اينکه ھم اکنون بسياری از کارخانه رئيس ھيأت مديره دامداري
يل عدم پرداخت به موقع معوقات دولت بسياری ديگر نيز به دل: کنند، اظھار داشت با کمترين ظرفيت خود کار مي

توان مالی ندارند و در شرف تعطيلی ھستند و تا جايی که بنده اطالع دارم سه کارخانه در استان در حال 
 .تعطيلی است
  درصد دامداران در شھرک لبن قم35 تا 30ورشکستگی 

 مھر با اشاره به مشکالت دامداران پيرو در اين رابطه معاون مدير عامل شرکت تعاونی لبن نيز در گفتگو با خبرنگار
اند و  در حال حاضر دامداران روزی خور شده: عدم پرداخت معوقات يارانه شير به کارخانه داران فرآوری شير گفت

 درصد دامداران 35 تا 30شوند و از اول امسال نيز تنھا در شھرک لبن استان  اگر پول نباشد دچار مشکل مي
 .اند ورشکست شده

: اند، تصريح کرد ھا دچار ورشکستی شده  درصد دامداري50 تا 40ن امدادی با بيان اينکه در کل استان نيز حسي
ھايشان است را به  اند تا سرمايه خود که ھمان دام ھا بدھکار ھستند و مجبور شده بسياری از دامداران به بانک

 .ھا بفرستند زير و يا نصف قيمت به کشتارگاه
 کنند ھای ديگر مي ھا را قربانی تأمين غذای دام امدامداران برخی د

 درصد تقليل يافته است، يادآور 50ھای آنان به  اند و يا دام ھا ورشکست شده وی با اشاره به اين که دامداري
ھای واحد  ھای خود مجبور به قربانی و کشتار برخی ديگر از دام دامداران برای تأمين غذای تعدادی از دام: شد

ھای  ھای ديگر تبديل کنند و اين باعث شده تا تعداد دام شوند تا پول حاصل از آن را به کنسانتره برای دام خود مي
 .مولد شير در استان تا حد زيادی کاھش پيدا کند و توليد شير به مقدار زيادی کم شود

 کارگران زيادی بيکار شدند
ر دامدار نتواند دوام بياورد، کارخانه فرآوری شيری ھم که اگ معاون مدير عامل شرکت تعاونی لبن قم با بيان اين

اند و اين باعث بيکاری بسياری  ھم اکنون بسياری از کارخانه داران نيروھای خود را تعديل کرده: وجود ندارد، افزود
 تعطيل ھا شده و اگر اين معوقات تا چند روز آينده واريز نشود چندين کارخانه در استان از کارگران اين کارخانه

 .خواھند شد
ھا در پرداخت بدھی يارانه شير چندين تجمع از سوی نمايندگان اتحاديه  در روزھای اخير نيز در اعتراض به بدقولي

ھای فرآوری شير کشور در مقابل وزارت بازرگانی صورت گرفته که تا کنون نتوانسته کمکی به تحقق  و کارخانه
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 .خواسته آنان کند
 ن و نمايندگان قم در مجلسپيگيری مسئوالن استا

: ھای صورت گرفته در اين خصوص گفت ھای مجتمع لبن قم با اشاره پيگيري در ادامه رئيس ھيئت مديره دامداري
ھايی نيز به دفتر رئيس مجلس شورای اسالمی  تا کنون کارھای زيادی در اين رابطه صورت گرفته است و نامه

مايندگان مردم قم در مجلس شورای اسالمی ارسال شده است و آنان دکتر الريجانی در قم و تھران، ھمچنين ن
 .نيز پيگير اين موضوع ھستند
برای مثال حجت االسالم آشتيانی چند روز قبل در نطق پيش از دستور خود در مجلس : غالم اسماعيل بيک گفت

داخت يارانه شير اشاره کرد و ھای فرآوری شير در استان به دليل عدم پر به در شرف تعطيلی قرار گرفتن کارخانه
 .از مسئوالن تقاضای رسيدگی و حل ھر چه سريعتر اين مشکل را کرد

در اين رابطه : اند، اظھار داشت ھای مکرر مسئوالن مواجه شده وی با بيان اينکه تا کنون در اين خصوص با بدقولي
ھای زيادی نيز با مراجعه به دفتر   پيگيريتا کنون چندين بار در مقابل وزارت بازرگانی تجمع ھايی صورت گرفته و

 .جمھوری انجام شده اما نتيجه بخش نبوده است جمھوری و معاونت نظارت راھبری رياست رئيس
 ھايی که ھرگز عملی نشد قول

ھای زيادی از سوی آقايان عزيزی معاون برنامه ريزی و نظارت راھبري، غضنفری وزير  قول: اسماعيل بيک ادامه داد
داده شده و ھر بار زمانی برای پرداخت معوقات مشخص شده … بازرگاني، احمدی معاون وزير بازرگانی و سابق 

 .اما تا کنون از پول خبری نبوده است
 140شنبه يکم شھريورماه  در آخرين اظھارنظر و تصميم گيری وزارت بازرگانی قرار شد تا از روز سه: وی يادآور شد

ھای فرآوری لبنی کل کشور واريز شود اما ھنوز پولی به  وز به حساب کارخانه ر10ميليارد تومان طی مدت 
 .حساب کارخانه داران استان قم واريز نشده است

معاون مدير عامل شرکت تعاونی لبن قم نيز در ادامه با اشاره به اينکه کل بدھی معوقات يارانه شير دولت به 
اين معوقات در مورد شرکت رابتا زير : رد تومان است، يادآور شد ميليا300کارخانه داران کشور مبلغی در حدود 

 ميليون تومان 600، نيز 90 ميليون تومان و برای سال 600، 89مجموعه شرکت تعاونی مجتمع لبن قم بابت سال 
 .ای در ايران پول يارانه شير پرداخت نشده است است و متاسفانه از آغاز سال جاری به ھيچ کارخانه

شد اما در نيمه دوم سال و بعد از اجرای  ھا در نيمه اول سال گذشته پرداخت مي پول يارانه: ادی افزودحسين امد
ھا دولت در پرداخت مبالغ دچار مشکل شد و اين موضوع تا امروز ھم ادامه داشته است  قانون ھدفمندی يارانه

 .د سال گذشته مبلغی پرداخت شد که کفاف معوقات را ندا12البته در برج 
 ميليون تومان به 200با اينکه پول ما در حساب دولت خوابيده است، در سال گذشته اين شرکت : وی ادامه داد

بانک سود پرداخت کرده است، مگر يک شرکت چقدر سود می کند که به اين ميزان به بانک نيز سود پرداخت 
 .کند

: دفتر رياست جمھوری ارسال شده است، يادآور شد نامه از سوی استاندار قم به 3امدادی با بيان اينکه تاکنون 
ازای اين معوقات از بانک کشاورزی وام بگيريم وزارت  حتی با پيگيری استانداری با ھر روشی خواستيم به

 .بازرگانی زير بار ضمانت اين طلب نرفت

  
   ھزار شغل ايجاد مي كند 300تمام منابع اعتباری فقط 

  
 این روزھا بازار ارائه آمار اشتغال و یا اشتغالی که قرار : اول شھریور آمده استبه نوشته سای دولتی ایلنا در 

برخی ذکر این اعداد و ارقام را مرتبط با . ایجاد شود ،داغ است -  که نيمی از آن نيز گذشته- است در سال جاری
عداد و ارقام که از ھای انتخابات نھمين دوره مجلس شورای اسالمی می دانند و گروھی نيز ذکر این ا حاشيه

باشد را تنھا برای تغيير فضای مخالفت  منابع آن صحبتي به عمل نمی آید وھيچ ارگانی نيز حاضر به تائيد آن نمی
اندر باب ایجاد دو و نيم " ھای اجرائی می دانند و برخی دیگر نيز بيان این آمارھا را خصوصا با عملکرد دستگاه

ھر چه که .ھای اجرائی می دانند  ھای سياسی با رفتارھای دستگاه فتميليون شغل نوعی تغيير فضای مخال
ما درکشور با پدیده بيکاری به عنوان معضلی پيچيده که ھر روز بر ابعاد پيچيدگی آن افزوده " باشد مسلما

شود روبه رو ھستيم و به ھمين جھت به منظور آگاھی و تبيين این آمار و ارقام در نشستی با دکتر سيد  می
سين قاسمی که دارای تجارب قابل توجھي درامراشتغال به خصوص ایجاد اشتغال زود بازده و پایدار بوده و ح

در قالب  ) U.N.D.P(و برنامه توسعه سازمان ملل متحد )I.L.O(دارای تحقيقات مشترکی با سازمان بين امللی کار
   .وگو نشستيم باشند در ارتباط با این آمار و ارقام به گفت  میT.S.S.1پروژه 

  
  . در خصوص وضعيت اشثغال در کشور و نرخ واقعی بيکاری توضيح دھيد" لطفا

  
در اوايل انقالب و ھشت سال جنگ تحميلی اگر بيکاری وجود داشت کمتر به چشم می آمد و از طرفی حضور 

ی آرام در بخش کشاورزی و صنعت چشمگير بود و فضا" ھای اقتصادی خصوصا عمومی مردم درعرصه فعاليت
سياسی موجب امنيت اقتصادی در شرائط جنگ شده بود که در این امر دو مسئله بيشتر از ھر چيز به چشم 

می خورد عزم ملی،پيوند مردمی و مھمتراز ھمه پایبندی عمومی به والیتمداری كه این سه عامل تا سال ھا بعد 
شده بود مردم و مسئولين خود را به ریسمان از رحلت امام بزرگوار شاکله نظام سياست داخلی را حفظ و موجب 

اتحاد متصل كنند و پس از آن نيز رھنمودھای مقام معظم رھبری از ایجاد ھر گونه کجروی جلوگيری كرده و ايشان 



 311

  . در برھه ھاي مختلف با رھنمودھای بھنگام راه را نشان دادند 
ومی بدون توجه به اینکه قانون کار چه کارگران در بسياری از کارخانجات دولتی ، خصوصی و در بخش عم

ھای نسبی را برایشان قائل است و یا تامين اجتماعی تا چه حد در ارائه خدمات، مقبول عمل مي كنند كار  مزیت
کم کم بين اقشاری از جامعه ) خوی استکباری ( كردند اما متاسفانه دو عامل ناخوشایند زیاده طلبی و تفاخر  مي

ر چه مردم عليرغم برخی نامالیمات در فرایند انتخابات و حضور سياسی صحنه را خالی نکردند فاصله ایجاد كرد اگ
یکی از مواردی که قابل توجه است در سال . اما وجوه تمایز کم کم به شکلی قابل تشخيص در جامعه بروز کرد 

 ھفتاد بيکاری چھره ناخوشایند ھای جنگ تحميلی ما با معضلی به نام بيکاری حاد روبرو نبودیم اما در اوایل دھه
خود را در شھرھای بسياری از جمله شھر ھای جنگ زده و شھرھای مرزی و دور افتاده نشان داد تا جائيکه در 

درصد نيز رسيد اما بر خالف کسانی که اذعان می داشتند بيکاری در 30برخی استان ھا نرخ بيکاری آنان به مرز 
ت که به دليل عدم ساختار سازمانی کشور در امر آمارھای زیر بنائی ھيچگاه کشور در حال انفجار است باید گف

نرخ بيکاری واقعی مشخص نگردید و انفجار بيکاری بوقوع نپيوست، نه اینکه آمار وجود داشت و عرضه نمی شد 
وره نرخ بيکاری بلکه آمارھای متناقض مطلوبيتی رابرای نظام برنامه ریزی بوجود نمی آورد لذا شما در ابتدای ھر د

 درصد ھم می رسيد درحاليکه در 10 درصد می یافتيد و در پایان دوره این نرخ به ده و یا حتی به زیر15را حدود
بسياری از موارد با کاھش فروش نفت و کاھش سرمایه گذاری در کشورھم مواجه بودیم لذا شاخص نرخ بيکاری 

ز پژوھشھای مجلس و آمار سایر دستگاھھا موید این امر ھمچون سایر شاخص ھا قابل بحث بود و آمارھای مرك
ھمين خصوصيت نيز در دولت نھم و دھم نيزھمچون گذشته تکرار شد با این خصوصيت که دیگر سازمان . است 

توان اظھار داشت که به دليل اتخاذ   درصدی را تحليل كند اما می4 یا 3برنامه ای ھم وجود ندارد تا اختالفات 
   .نفعالی روند نرخ رشد بيکاری به چند دليل قابل افزایش استھای ا سياست

  
  . می توانيد دالئل افزایش نرخ بيکاری را بطور خالصه بيان كنيد

  
اگر چه دولت اعتبار قابل توجھی برای بخش اشتغال پيش بينی كرده است اما متاسفانه برنامه مدون و قابل 

ال ایجاد فضای خروج منابع تخصيصی اشتغال به سمت و سوی دفاعی برای جذب واقعی آن وجود ندارد و احتم
 ميليون نفر مطرح است ، خوب با 2.5ھای اجرائی وجود دارد ، امروز سخن از ایجاد شغل به ميزان  دیگر برنامه

توان   ھزار نفر را دارد چگونه می300کدام برنامه زمانی منابع اختصاص داده شده به امر اشتغال پتانسيل جذب 
دار ویا تاجر مناسبی برای کشور نبوده و در حال  دانيم دولت ھيچگاه کارخانه  ميزان شغل را بوجود آورد ، میاین

حاضر کارخانجات ایجاد شده دولت ھای قبلی در دست فروش می باشد که یکی از معضالت آن ریزش کارکنان و 
  . لوبی نيست کارگران است پس انتظار از ایجاد کاخانجات دیگر توسط دولت راه مط

از طرف دیگر ایجاد شغل که تنھا مالک نيست ما باید برنامه مدونی برای ایجاد مشاغل پایدار و با ثبات بوجود 
بسياری از کارخانجاتی که در حال حاضر ایجاد شده به دليل عدم ثبات و برنامه ریزی مناسب ھم اکنون . آوریم

درصد از منابع منظور شده اگر برای ثبات و تقویت این 50ش از بي.  ھزار واحد آن دچار مشکل ھستند20قریب به 
  . کارخانجات بکار گرفته نشود موجب مي شود ما ھر روز با ریزش کارگران و کارکنان بيشتری روبرو شویم

 ثبات ای، توجه به این کارخانجات و ایجاد پایداری در اشتغال و تامين نيازھای جاری آنھا تا پس بعد از الزامات برنامه
  . کامل در اولویت است
ھای گذشته و اعمال سياست ھای نادرست در بخش کشاورزی سرانه بخش کشاورزی افت  از طرفی طي سال

ھاي جوی است اما به ھرحال عدم اتحاذ سياست  قابل توجه داشته که بخشی از آن نيز به علت بی مھری
می دانند موجب شده ..... ت را در سيل و زلزله و مناسب و اعمال مدیریت بحران که برخی فقط اینگونه مدیری

درصد از سرانه اشتغال این بخش به بخش خدمات سرریز شود درحالی که کاھش این بخش در 5است که تا 
کشورھای پيشرفته صنعتی موجب افزایش درآمد ملی می شود در کشور ما موجب کاھش درآمد ملی شده 

   .است 
  

   یک جا موجب رشد شود و در جای دیگر موجب کاھش ؟ چگونه این اتفاق ممکن است در
  

در کشورھای توسعه يافته زمانی که سرانه اشتغال در بخش کشاورزی کاھش می یابد به منزله توسعه 
مکانيزاسيون و افزایش توليد انبوه است اما در کشورھائی چون ايران که کشاورزی به شرايط طبيعی بستگی 

ای را بوجود آورد و عالوه بر اینکه کشاورزی به ميزان رشد تکنولوژیکی دنيا رشد  هدارد می تواند شرايط شکنند
نکرده بلکه به دليل توجيه پذیر نبودن توليد به دليل واردات با خصوصيات پر زرق و برق موجب خروج شاغلين از این 

   . استبخش شده که متاسفانه معضل اجتماعی دیگری به نام مھاجرت را نيز به ھمراه داشته
  

  باشد؟  ميليون شغل امکان پذیر نمی2.5پس شما اعتقاد دارید که دستيابي برنامه دولت برای 
  

البته این دولت است که باید به مجلس شورای اسالمی بگوید ساز و کاراتخاذ شده براي ايجاد اين ميزان شغل 
ای برای تحقق   انجام چنين برنامهچقدر است و این آمار چگونه تھيه شده است اما به صراحت اعالم می كنم 

واقعی مستلزم حداقل دو برابر بودجه جاری وعمرانی کشور است در حالي که در حال حاضر تمام منابع اعتباری 
 ھزار ميليارد تومان تجاوز نمی كند و این یعنی کل مبلغ فروش نفت در سال 80امر اشتغال را روی ھم بگذارید از 

ضمن اینکه در . ھزار نفر را پوشش دھد300اشتغال پویا و پایدار نمی تواند بيش از جاری که این ميزان برای 
کسب رکورد یک و نيم ميليون نفر سال گذشته ھنوز نه مجلس توجيه شده و نه اساتيد و تئوریسين ھای 

برای اشتغال  ميليون ریال ، 300در شرايط فعلی در کشور برای ایجاد صنایع خود اشتغال سرانه حداقل . اقتصادی 
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 ميليون ریال ،برای سرمایه گذاری در صنایع کوچک یک ميليارد ریال 500ھای زود بازده سرانه اشتغال در بنگاه
"  ميليارد ریال و بعضا4،برای صنایع سنگين بيش از دو ميليارد ریال و برای صنایع استراتژیک و صنایع خاص تا 

شناختی که از مسئولين کشور دارم و مورد تائيد مقام معظم باشد و با  بيشتر بطور سرانه سرمایه نياز می
 ھزار واحد 20ھای کارشناسی دارد که فاجعه  ای از اعداد نياز به تامل و نشست باشند ذکر پاره رھبری نيز می

گردد  صنعتی نيمه تمام تراژدی دیگری در فضای اقتصاد کشور نباشد زیرا این منابع که به این نحوه ھزینه می
برای دو گروه سود دارد ،اول گروھی که بخش قابل توجھی از منابع را در محل دیگری به خدمت " تا عمد
   .گيرند ، دوم برای کشورھای فروشنده می
  

توان با این منابع مالی به توسعه اشتغال  راھکار شما برای ایجاد فضای مناسب کسب و کار چيست ؟ آیا می
  اميدوار بود ؟ 

  
شود، بنده اعتقاد دارم  تر می شویم سياسی گذرد و به پایان سال نزدیک می ور ھر چه میمتاسفانه فضای کش

ھای قوی و مطلوب برای توسعه فضای اشتغال وجود دارد و می توان به دور از  خارج از این فضا امکان تھيه برنامه
ھا سازمان داد و  عاونیدر بخش ت" جنجال ھای سياسی این منابع را مدیریت کرد و جویندگان کار را خصوصا

ای برنامه ریزی كرد تا معضل بخش  اشتغال متناسب با منابع را بدون نگاه سياسی و یا آمارھای جنجالی به گونه
ای از جامعه جویای کار مرتفع گردد و پویائی آن امنيت شغلی را بوجود آورد اما در صورتي كه قرار باشد  عمده
يرندگان دیگر نيز به خيل شاغلين درآیند تصور مي شود در برداشتن این سنگ آمارھا افزایش يابد و وام گ" صرفا

در ھر حال برای تمام .  ميليون نفر شغل ایجاد كند 2.5بزرگ از ابتدا ھم تردید وجود دارد چه برسد به اینکه برای 
م موفقيت آن زیر مسئولين اجرائی آرزوی موفقيت مي كنيم ، کار بسيار بزرگی در پيش است که انجام و یا عد

   .بين کارشناسان است ذره
  

  . ضمن تشکر اگر موضوع دیگری در این خصوص الزم است بفرمائيد
  

ای است که تغيير در یک فاکتور آن  بايد توجه داشت برنامه ھای اقتصادی یک کشور چون زنجيره بھم پيوسته
بایست با  نه دخل و تصرف در آن میسایر موارد را دگرگون می سازد ھمچون دخالت در اکوسيستم که ھر گو

  . مطالعه ھمراه باشد
نظام مالی و پولی را به شدت "  ميليون شغل قطعا2.5بلوکه کردن مبالغ قابل توجھی از منابع مالی برای تحقق 

كند چرا كه منابع مالی کافی برای آن پيش بينی نشده لذا در اواسط اجرای طرح شما با یک نياز مالی  متاثر می
  . د روبرو مي شويد که تامين آن به سادگی مقدور نمی باشدشدی

عالوه بر آن درآمدھای ملی نيز به بسياری از فاکتورھای متغيير مرتبط است چون قطعيت درآمدھای ملی در 
کشور ما که نيمی از این درآمدھا به نفت بستگی دارد اجرای برنامه ھای ملی را بسيار حساس می كند و ھر 

 می تواند برنامه و اجرای آن را متاثر كند و از طرفی ورود نقدینگی قابل توجه برای این ميزان کاھش درآمدی
مي تواند بار تورمی را بوجود آورد که آسيب آن " اشتغال که متناسب با حجم عمليات پولی کشور نيست قطعا

ئله دیگر برای یک بار نخواھد درصد خواھد بود که این مس100افزایش ھزینه ھای جاری در سال ھای بعد تا مرز 
بود بلکه به ھمين ميزان موجب کاھش نرخ بھره وری خواھد شد و بنا به قانون بازده نزولی، شما حتی با تزریق 

این مقدار وجوه بدون برنامه نظام بودجه کشور را دگرگون خواھيد ساخت پس ضرورت بازنگری در این بحث اگر 
یر است و اگر جنبه سياسی و تبليغاتی دارد که عامل افزایش مطالبات عزم بر اجرای آن است اجتناب ناپذ

اجتماعی بدون امکان تحقق آن می باشد لذا تناسبات پولی و اعتباری این ميزان اشتغال ،مقدار اعتبار گفته 
مقادیر اعتباری بيشتری را می طلبد که بی شک مجلس شورای اسالمی با ظرافت " شده کافی نبوده و الزاما

ای خاص اقتصادی اینگونه برنامه ھا آشنائی داشته و نظارت ھای خود را در خصوص صرف منابع و برنامه ای ھ
  . اعمال خواھد كرد

  
  پايان پيام

  

   ميليون تومان16 ميليون تومان، دو خوابه 9مسکن متأھلی يک خوابه با پرداخت 

 قائم مقام صندوق رفاه - پور گودرزی  بيبمنصور ح:شھریور آمده است 1 در مھربه گزارش خبرگزاری دولتی  
ھای تحت پوشش وزارت علوم، روسای مراکز  ای به معاونان دانشجويی دانشگاه دانشجويان طی بخشنامه

ھای اوليه در  استانی دانشگاه پيام نور و روسای مراکز استانی دانشگاه جامع علمی کاربردی از انجام ھماھنگي
 . ويان خبر دادخصوص تأمين مسکن متأھلی دانشج

ھا ليست مشخصات دانشجويان به تفکيک مقطع دکتري، مقطع  در اين بخشنامه مقرر شده است، دانشگاه
کارشناسی ارشد و مقطع کارشناسی که متقاضی مسکن متأھلی ھستند را به صندوق رفاه دانشجويان 

 . ارسال کنند
 ميليون 9مسکن متأھلی يک خوابه با پرداخت : "ستقائم مقام صندوق رفاه دانشجويان در اين نامه اعالم کرده ا

) پرداخت بقيه از طريق وام بانکی صورت می گيرد( ميليون تومان 16تومان، مسکن متأھلی دو خوابه با پرداخت 
 ". باشد قابل حصول مي
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آوری  ينه جمعاند که اقدام دانشگاه در زم ھايی جداگانه اعالم کرده ھا در اطالعيه به گزارش مھر، برخی دانشگاه
ًمشخصات دانشجويان متأھل متقاضی مسکن متأھلی در اين مرحله صرفا جھت ارسال اسامی متقاضيان به 

ھای  گونه مسئوليتی در قبال رد يا قبول درخواست صندوق رفاه دانشجويان وزارت علوم است و دانشگاه ھيچ
 . ارسالی ندارد

ر مھر درباره روندھای اجرايی و جزئيات شرايط اعطای مسکن منصور حبيب پور گودرزی نيز در گفتگو با خبرنگا
ای درباره مسکن متأھلی دانشجويان برگزار  اوايل شھريور ماه جلسه: متأھلی به دانشجويان متأھل گفت

شود که در آن برخی موارد درباره شرايط و روندھای اجرايی مرتبط با مسکن متأھلی مشخص و درباره  مي
 . شود رسانی مي ی اطالعھای اجرايی بعد گام

ای که درباره مسکن متأھلی دانشجويان به  بخشنامه: قائم مقام صندوق رفاه دانشجويان خاطرنشان کرد
ھای اجرايی مسکن متأھلين در صندوق رفاه  دھنده اين است که گام ھا ارسال شده است نشان دانشگاه

  . دانشجويان برداشته شده است
  

ضای ھييت موسس برای تشکيل سنديکای کارگران زن اع, بيانيه اعالم موجوديت
  شرکت کيف و کفش زنانه ی مھرانه شوشتر

اين بيانه ی اعالم موجوديت ھييت موسس :  در اول شھریور آمده است شبکه سراسری ھمکاری زنان ايرانی
شرکت ماکارگران اين . برای تشکيل سنديکای کارگران زن شرکت توليدی کيف وکفش مھرانه شوشتر است

توليدی از تبعيضی که بواسطه ی زن بودنمان بر ما روا داشته اند ھمواره در رنج بوده ايم و بر عليه آن مبارزه کرده 
ايم اما اين مبارزه به دليل متشکل نبودن و نداشتن ارتباطات الزم با فعالين کارگری و ارگانھا و سازمان ھای بين 

در حالت مساوی به لحاظ کاری و شغلی نسبت به مردان حقوق ما .المللی کارگری به جايی نرسيده است 
بسيار کمتری ميگيريم و تازه از اھرم حجاب نيز در محيط کار به عنوان حربه ای برای سرکوب ما کارگران زن 
استفاده می شود با خود متعھد شده ايم که برای تساوی حقوق و برداشتن تبعيض و رسيدن به اھداف و 

مشترک تالش کنيم ما در اين راه به ياری ھمه ی کارگر و فعالين کارگری و نھاد ھای بين مطالبات طبقاتی 
اميدواريم روزی برسد که مسئولين محترم کشورمان رعايت حق و حقوق ھمه ی . اللمللی کارگری نياز منديم

حه ی کار خود قرار کارگران به خصوص کارگران زن را بر طبق موازين پذيرفته شده ی کارگری بين المللی سر لو
  . دھند

  

  دستور واردات بنزين صادر شد

 
وزارت نفت : نايب رئيس كميسيون انرژی مجلس گفت:شھریور آمده است 1 در مھربه گزارش خبرگزاری دولتی 

 . در شرايط فعلی و به علت برخی مشكالت دستور واردات بنزين به كشور را صادر كرده است
:  ميليون ليتر بنزين به كشور اظھار داشت١۴نگار مھر با تائيد خبر واردات روزانه ناصر سودانی در گفتكو با خبر

 . دستور واردات بنزين به كشور به دو علت مھم صادر شده است و به طور حتم اين واردات موقتی خواھد بود
 كه دارد، كيفيتی بنزين توليد داخل به علت اكتان پائينی: نماينده مردم اھواز در مجلس شورای اسالمی افزود

 . مطلوبی ندارد و برای بھتر شدن كيفيت اين بنزين بايد با بنزين با اكتان باال مخلوط شود
 . وي، باال بردن كيفيت بنزين توليد داخل را يكی از علت ھای اصلی از سرگيری واردات بنزين به كشور اعالم كرد

يشگاه را نيز علت ديگر واردات بنزين به كشور خواند و سوداني، حادثه پااليشگاه آبادان و كاھش توليد اين پاال
حادثه ای كه در پااليشگاه آبادان روی داد، توليد بنزين در اين پااليشگاه را كاھش داد كه اين موضوع : تصريح كرد

 . نيز به واردات دوباره بنزين به كشور كمك كرد
انجام می شود با اين حال اين واردات به طور حتم سازی  بخشی از اين واردات نيز برای ذخيره: وی تاكيد كرد

 . موقت است و تا پايان سال به طول می انجامد
با تكميل پروژه ھای ساخت و توسعه پااليشگاه ھای كشور در سال : عضو كميسيون انرژی مجلس يادآور شد

 . صول را نيز پيدا می كند، ايران به خودكفايی كامل در توليد بنزين می رسد و حتی توان صادرات اين مح١٣٩١
 پااليشگاه داخل كشور توليد ٩ميليون ليتر آن در ۴٨ ميليون ليتر در روز است كه ۶٠ھم اكنون مصرف بنزين كشور 

 ميليون ليتر آن ھم بايد از خارج وارد شود اين در حالی است كه با اصرار مسئوالن بر توقف كامل ١٢شود و  مي
ی در توليد اين فرآورده استراتژيك از ارديبھشت ماه ذخاير استراتژيك كشور به شدت واردات بنزين و اعالم خودكفاي

  .كاھش يافته است
  

  خفگی کارگر کارخانه فوالدسازی به دليل نداشتن تجھيزات ايمنی

ای در  برخی کارمندان کارخانه فوالد کاويان از وجود حوضچه:  در اول شھریور آمده است آفتاببه نوشته سایت 
به گفته آنھا کارگرانی که برای . اند که تاکنون جان چند نفر از کارگران را گرفته است  کارخانه خبر دادهاين
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روند به  ھای ھمراه روغن صنعتی و گاز متان به داخل حوضچه مي تميزکردن مسير دفع فاضالب حاوی لجن
 . شوند نداشتن تجھيزات ايمنی دچار حادثه مي دليل

ای  اند در اين شرکت حوضچه ای اعالم کرده کت فوالد کاويان در استان خوزستان در نامهبرخی از کارمندان شر
ھايی که باعث گرفتگی مسيردفع فاضالب شده را بيرون  روند تا لجن وجود دارد که روزانه سه کارگر داخل آن مي

 . بکشند
روغن صنعتی و گاز متان وجود دارد  متر بقيه لجن ھمراه 5 متراول دھانه و در 3 متر است که 8عمق اين حوضچه 

شود چکمه و دستکش است، ھيچ  اما کارگران اين بخش، در حالی که تنھا تجھيزاتی که به آنھا داده مي
تواند برايشان  اطالعی از فشار و مقدار آب و لجن متراکم شده در سرتاسر لوله و خطر مرگی که گاز متان مي

 . وندش ايجاد کند؛ ندارند و دچار حادثه مي
. کنند گويند انجام دھد اخراجش مي با اين حال به دستور و تھديد رئيس خدمات ھرکس نخواھد کاری که آنھا مي

ھای درون حوضچه يکباره دھانه لوله ورودی به حوضچه با فشار  ھا و روغن چند روز پيش بعد از تخليه تمام لجن
ھا حوضچه را پرکند به دليل گازگرفتگی  ز اينکه آب و لجنپور قبل ا گاز متان باز شده و کارگری به نام سعيدخاني

نفر سوم نيز که در . ھوش شده و به داخل حوضچه سقوط کرد و دچار خفگی شد ھنگام فرار از داخل حوضچه بي
 ". ورودی دھانه سه متری بود بيھوش شد و به اغما رفت

اند که تجھيز نکردن   فوالد کاويان دانسته و گفتهاين کارمندان در نامه خود مقصراصلی اين حوادث را مديران شرکت
 . ھای شرکت است کارگران برای اين اقدام به دليل کم کردن ھزينه

پور که در حال فيلم گرفتن با موبايل بود مورد  يکی از بستگان سعيد خاني "در بخش ديگری از اين نامه آمده که 
اينھمه : او ھم گفت. رود در اينترنت گيری و فردا مي  ميمسئوالن حراست گفتند فيلم. سوال حراست قرار گرفت

ھا را  کشتيد و زديد عکس و فيلمش ھم رفت توی اينترنت کسی کاری با شما کرد؟ با اين جواب آنھا تمام موبايل
 " . جمع کردند

دمات اين  روز از فوت سعيد خانی پور و به دنبال پيگيری خبرنگار، احمدی مسئول بخش خ50اما با گذشت حدود 
اندازی شرکت، تنھا دو سه   سال از راه35در طول : ھا گفت شرکت با عادی قلمداد کردن اين اتفاقات در کارخانه

ھای فوالدسازی ديگر ھر روز يک نفر کشته  مورد از اين اتفاقات داشته ايم درحالی که در معادن و يا شرکت
 ! شود مي

ھا  ھيچ يک از اين گفته: کارمندان آمده است را تکذيب کرد و گفتآميز  وی ھمچنين مواردی که در نامه اعتراض
 . کنم پور را به دليل يک اتفاق تاييد مي صحت ندارد اما مرگ آقای خاني

با اين حال يکی از کارمندان شرکت فوالد کاويان که به دليل ترس از اخراج شدن نخواست نامش فاش شود 
ه اين شرکت بينوايانی ھستند که به دليل ناآگاھی و درآمد کم متاسفانه کارگران بخش حوضچ: عنوان کرد

 . حاضرند ھر خطری را به جان بخرند
پور تا به حال چندين بار اتفاق افتاده و ھر لحظه کارمندان بخش  مواردی مانند مرگ سعيد خاني: اين کارمند گفت

 . حوضچه در خطر مرگ و خفگی ھستند
  . اسخ مديرعامل شرکت فوالد کاويان ھنوز به نتيجه نرسيده استتالش مکرر خبرنگار برای دريافت پ

  

   درصد مردم بيکارند۴۵در مرند و جلفا 

نماينده مرند و جلفا با اسفبار خواندن وضعيت  :  شھریور آمده است 1 در تاریخ کلمهبه نوشته سایت اصالح طلب 
 . ی مرند و جلفا بيکار ھستندھا  درصد افراد در شھرستان۴۵: اشتغال در اين دو شھرستان، گفت
شنبه اول شھريور  مجلس، در نطق   سه،دار در جلسه علنی امروز  به گزارش خانه ملت، سيروس ساز

ھا در آذربايجان مستاجرند و مستاجر خانه را آباد  الدوله معتقد بود ايراني دستور خود، با اشاره به اينکه عين ميان
ھای  خانه بودن را به درستی با رشادت سر ايران بودن، يعنی صاحبھا لقب  آذربايجاني: کند، گفت نمي
ھا را در  الدوله اما متاسفانه عملکرد برخی مسئوالن شعار امثال عين. ناپذير تاريخی خود به اثبات رساندند وصف
 . کند ھا تداعی مي ذھن

ردھا را مورد انتقاد قرار داد و شدن عدالت در عملک  سال، کمرنگ٣٢وی ضمن تجليل از خدمات ارائه شده در اين 
ھا به  شرقی به وضوح مشخص است که اين استان با اعمال ضعيف مديريت با نگاھی به استان آذربايجان: افزود

 . تقسيم شده است) شمال استان(يافته  و کمتر توسعه) جنوب استان(دو منطقه توسعه يافته 
 درصد نيروی ۴٠ درصد نيروی انسانی بيکار و معادل ۴۵«ھای مرند و جلفا را  وی آمار بيکاری در شھرستان

» ھای کشاورزی و دامداری  درصد افراد شاغل در فعاليت١۵ھای کاذب و خدماتی و تنھا  انسانی شاغل در شغل
 وزرای کشور و نيرو و جھاد کشاورزی به ٢۵/۶/٨۶ مورخ ١١/١/٨٠٨٠٩اعالم کرد و در اين زمينه به نامه شماره 

  .« گواه وضعيت اسفبار اين منطقه است«اشاره کرد که به گفته وي، احمدی نژاژد 
  

  تجمع دوباره معلمان در مقابل مجلس

ھای  جمعی از معلمان شرکتی آموزشکده :  شھریور آمده است 1 در تاریخ کلمهبه نوشته سایت اصالح طلب 
 . ای در مقابل درب مجلس شورای اسالمی تجمع کردند فنی و حرفه
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ايسنا، تجمع اين معلمان در اعتراض به وضعيت استخدامی آنھا و برای چندين روز متناوب صورت به گزارش 
 . گرفت

ای در مقابل  ھای فنی و حرفه خبرگزاری ھا از تداوم تحصن و اعتصاب جمعی از معلمان شرکتی آموزشکده
 اين تحصن کنندگان نداشته مجلس ايران در حالی خبر داده اند که مسئولين زيربط ھيچ توجھی به خواسته ھای

 . اند
 روز گذشته جمع کثيری از معلمان حق تدريسی از ١٠به گزارش دانشجونيوز، اين چھارمين باری است که در 

امروز در مقابل مجلس ايران تجمع کرده و از مسئوالن خواسته اند تا تکليف آنان در مورد وضعيت استخدامی 
 . روشن نمايند

عدم ”به » عدالت، عدالت، عدالت« در دست گرفتن پالکاردھايی که روی آن نوشته شده پيشتر اين معترضان با
در ”، و ھمچنين “بی توجھی مسئولين به معلمان حق التدريسی“ ،“استخدام رسمی علی رغم تصويب مجلس

به اعتراض نموده و از مسئوالن و نمايندگان خواسته اند تا ھر چه سريعتر “ معرض نابودی بودن شغل شان
 . مشکالتشان رسيدگی نمايند

التدريسی که اعتراض داشته باشد،  ما اصال حق«در ھفته ھای گذشته وزير آموزش و پرورش ايران گفته بود که 
  .«. نداريم

  

  گری در تھران ھا؛ افزايش تکدي فقر، تورم، بيکاری در شھرستان 

او چھار سال .  فرھنگی شھرداری تھران استالدين محمدی مشاور امور اجتماعی و نجم دکتر سيد:رسانة قانون
: گويد او مي. گری در تھران نظرات جالبی دارد ھای اجتماعی شھرداری تھران بود و در باب تکدي مدير کل آسيب

کند و يا اينکه در ازاء  نقدی از ديگران مي گری اين است که فردی بدون ارائه خدمتي، مطالبه نقدی يا غير تکدي«
کردن  کردن، شيشه پاک گويد که کار کسانی که به بھانه اسپند دود او مي. دھد منطقی ارائه نميمطالبه، خدمت 

وگوی ما درباره افزايش مھاجرت به تھران و  گفت. کنند، نوعی گدايی است ھا ھم پول بيشتری طلب مي ماشين
 . را با وی بخوانيد... گری و تأثير آن در افزايش تکدي

 
 

چه .ايم يان در سطح شھر برای ھمه ملموس است و در واقع به حضور آنھا عادت کردهآقای دکتر حضور متکد
  ھايی در جامعه ما منجر به اين نوع گدايی شده است؟ زمينه

ترين داليل آن ساختاری و  عمده. آيد و روند رو به رشدی دارد گری در جامعه ما طبيعی به نظر نمي امروزه تکدي
در بعضی موارد خشکسالی و . گری فقر، تورم، بيکاری و مھاجرت است  تکديداليل ساختاری. فرھنگی است

در کشور ما آمار متکديان در شھرھای بزرگ و زيارتی افزايش يافته است . شود جنگ ھم منجر به افزايش آن مي
عه وجود ھای حمايتی تأمين اجتماعی برای تمام افراد جام پوشش. و يکی از داليل آن افزايش فقر در جامعه است

بيکاری و تورم در جامعه روند صعودی داشته، مھاجرت از روستا به شھر به دليل ناتوانی از عدم تأمين . ندارد
گری را پيشه  شوند و تکدي ًضمن اين که گاھا اتباع بيگانه وارد کشور مي. ھای زندگی افزايش يافته است ھزينه

 . دھند خود قرار مي
 

مھاجرت و تکدی .  درصد متکديان پايتخت شھرستانی ھستند70 اعالم کردند معاون اجتماعی شھرداری تھران
  گری چه ارتباطی با ھم دارند؟

گری در کشور تابع عوامل ساختاری مانند  نکته مھمی که بايد به آن اشاره کنم اين است که برايند حضور تکدي
يست و در شھرھای ديگر ھم متکديان زيادی گری محدود به شھر تھران ن بنابراين تکدي. فقر، تورم و بيکاری است

آيند و  شھرھايی مانند تھران مھاجرت پذير است و افرادی که به قصد پيدا کردن شغل به اينجا مي. حضور دارند
. آورند ًکنند و نھايتا به اين کار راحت يعنی گدايی روی مي کند، از طبقه اجتماعی خود سقوط مي کاری پيدا نمي
شود و افراد به راحتی  ھويتی را به ھمراه دارد، فشارھای زندگی بيشتر مي يم که مھاجرت بينبايد فراموش کن

کند و باعث به وجود آمدن کودکان کار، زنان  ھای اجتماعی را چند برابر مي دھند و آسيب به يک ضد ارزش تن مي
 . شود خياباني، کارتن خوابي،اعتياد و طالق مي

 
 

نظر شما درباره ازدياد . گری شده است ھاجرت به تھران باعث افزايش تکديھای شما م با توجه به صحبت
  مھاجرت به تھران چيست؟

امکانات روستاھا و شھرھای کوچک پاسخگوی نياز . ًبايد بگويم که افزايش مھاجرت به تھران کامال طبيعی است
ھا فقط به مدارس راضی   روستاييامروزه. در آنجا امکانات تحصيل، اشتغال و رفاه فراھم نيست. جوانان نيست

. کسی که در يک رشته تخصصی درس خوانده جويای شغل مرتبط است. خواھند شوند بلکه دانشگاه مي نمي
در روستاھا و . ھای شھری را ندارد ضمن اين که روستا موھبت. تر است سرانه درآمد در روستاھا از شھرھا پايين
تھران و شھرھای بزرگ امکانات .  شھرھای بزرگ وجود دارد نيستشھرھا تفريحات و امکانات پيشرفت که در

رفاھی و تفريحی و شرايط کاری بيشتر مھيا است و بھرگيری از تمام امکانات امروزی که در شھرھای بزرگ 
انسان به عنوان يک شھروند مختار حق دارد که جای زيست خود را انتخاب کند و بر اساس . است در آنجا نيست

 . توان گرفت دھد و اين حق شھروندی را از کسی نمي ھايی که دارد اين کار را انجام مي امکانات و ظرفيتمزايا و 
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 . يابد به عبارت ديگر تا در شھرھای ديگر امکاناتی نظير شھر تھران را فراھم نشود، مھاجرت به تھران ادامه مي
 .  بحث موضوع آسيب به بحران تبديل خواھد شدًبله، قطعا ھمين طوری ادامه پيدا خواھد کرد و مشکالت آتی از

درصد متکديان تھران شھرستانی ھستند، اين آمار حتی با لحاظ کردن مھاجرت باال به تھران ھم آمار عجيبی  70
 . است

کند که  بينم فرقی نمي بنده به عنوان يک مسئول شھر تھران اين معضل را ايرادی برای نحوه مديريت ديگران مي
ھايی به ما ارائه کند اما ريشه به وجود  اين توزيع ممکن است تحليل. وانی متکديان ايرانی کجا باشدتوزيع فرا

ای برای شھر تھران ايجاد کرده است اما اين  درست است مھاجرت، مشکالت عديده. آمدن مشکل يکسان است
گری و ساماندھی آن فرقی  ننده تکديھای ايجاد ک که ھمه متکديان ايرانی در تھران باشند يا نباشند درباره زمينه

ای در شھری  کارخانه. از نظر مديران شھری در تھران مشکالت شھرھای ديگر روی دوش ماست. نخواھد کرد
 . شوند شود بيکاران آن کارخانه بر شھر تھران تحميل مي تعطيل مي

 
 

  ًگری شغل پرسودی است؟ متکديان واقعا درآمدی ھم دارند؟ به نظر شما تکدي
ًقطعا دارند وقتی کاری تداوم پيدا کند حتما سود دارد و سود کسب شده بيشتر از ھزينه ھاست. بله متکديان . ً

گری بستگی به خالقيت و نحوه کار متکديان  تکدي. ھای انتظامي، مجازات، دستگيری و ماليات را ندارند نگراني
مردم جامعه .  دارند مشکالت فرھنگی استالبته موضوع ديگری که عالوه بر مشکالت ساختاری اھميت. است

کنند و در واقع با آنھا ھمکاری  کند و تحت عنوان انفاق و حسنات انجام وظيفه مي ما با متکديان ھمکاری مي
گری خارج کنيم اما آنھا احساس کنند که  اگر در حوزه فرھنگی سعی کنيم متکديان را از گردونه تکدي. کنند مي

آورند باز ھم به  کند و از اين راه سود شايانی را به دست مي ھستند و به آنھا کمک ميطرف مقابل آنھا مردم 
ًاگر ھمه مردم به اين نتيجه برسند که به ھيچ عنوان به اين افراد کمک نکنند قطعا . گردند سوی اين کار برمي
مردم . نيازمند آبرومند برسانندمند به  ھای خود را به صورت نظام توانند کمک مردم مي. يابد تعداد آنھا کاھش مي

ھای خود را به دست  ھايی که به آنھا اعتماد دارند کمکNGO خود اقدام کنند يا از طريق نھادھا و سازمان و
پيچيم بلکه نيازمند  ھر چند اين مشکل يک روزه قابل حل نيست که بگويم نسخه آن را مي. نيازمندان برسانند

 . برنامه طوالنی و دراز مدت است
  کنند؟ ھا و نھادھای مربوط به حمايت از متکديان به وظايفشان به خوبی عمل مي آيا سازمان

ھا بر حسب   ساماندھی و شناسايی متکديان و کارتن خواب1378طبق مصوبه شورای عالی و اداری در سال 
شناسايی و جمع بنا به اين مصوبه . ای بر عھده نھادھا تعيين شده است وظايف سازمانی تکاليف مشخص شده

ضمن اينکه شھرداری موظف است . کردن متکديان در سطح شھر بر عھده نيروی انتظامی و شھردای است
بعد از جمع آوری متکديان . مراکز پذيرش اوليه متکديان را که شامل ساختمان و تجھيزات ضروری است فراھم کند

رعھده دارد اما متأسفانه در شھر تھران اداره اين مراکز ھا فرمانداری وظيفه مديريت آنھا را ب و اسکان در اين مکان
را تاکنون فرمانداری و استانداری و وزارت کشور ھيچ وقت بر عھده نگرفتند در حالی که در مصوبه شورای عالی و 

شھرداری خارج از وظايف قانونی خود اين مسئوليت . اداری مشخص شده که فرمانداری موظف به انجام آن است
قرار بود قاضی کشيکی در اين مراکز حضور يابد و متکديانی که به آنجا . کند ل کرده و اين مراکز را اداره ميرا قبو
آيند حداکثر سه ھفته اسکان داده شوند تا پرونده آنھا تشکيل شود و سپس با تشخيص مددکار برای پوشش  مي

ود و کسانی که الزم است به بھزيستی يا حکم قضايی صادر ش) بھزيستی و کميته امداد( او در مراکز حمايتی
 . کميته امداد ارجاع داده شوند

 
 

  شوند؟ اما بعد از چند روز متکديان دوباره وارد ھمين چرخه مي
شھرداری تھران در جمع آوری متکديان و انتقال آنھا به مراکز موقت، به دليل اشباح مراکزش مجبور است محدود 

اگر اين سه ھفته اسکان موقت . شود باز شدن فضای شھر برای آنھا ميعمل کند و اين موضوع منجر به 
متکديان در اين مراکز رعايت شود و ورودی و خروجی اين مراکز پروسه خود را به درستی طی کند، جمع آوری 

شود متکديان متوجه شوند و دست از اين کار بکشند و  گيرد و باعث مي تر صورت مي متکديان در شھر سريع
ھا داير است و رييس  ھمچنين در ھر استانی ستاد جمع آوری متکديان و کارتن خواب. شود ز ھم اشباح نميمراک

قرار بود متوليان امر . اين ستاد معاون سياسی استاندار است و دبير ستاد مدير کل امور اجتماعی استاندار است
ھا بودجه به آنھا   بر اساس عملکرد اين استان ماه يکبار گزارش عملکرد خود را به ستاد دھند و وزارت کشور6ھر 

شود حتی سالی يک بار ھم اگر جلسات برگزار شود  افتد و جلسات تشکيل نمي ًدھد اما عمال اين اتفاق نمي
شان پر شده و  شھرداری مکاتبات متعددی با بھزيستی انجام داده اما آنھا ھم ظرفيت. آيند اعضای اصلی نمي

در حالی که اگر سازمان بھزيستی ظرفيت الزم را برای پوشش معلوالن و . دارندھم مشکالت خاص خود را 
سالمندان داشته باشد و کميته امداد متکديان نيازمند را در کشور مورد حمايت قرار دھد و بعد از جمع آوری 

رسد مورد   نظر مياين افراد به. تواند کمک کننده باشد پيگيری کند تا آنھا دوباره در سطح شھر حضور نيابند مي
شھرداری تھران بسياری از متکديان و . اند ھا حضور يافته پيگيری درست مددکارانه قرار نگرفتند که دوباره در خيابان

ًشوند اکثرا  ھايی که جمع آوری مي کارتن خواب. کند ھا را تا سه سال در اين مراکز نگھداری مي کارتن خواب
دھد و تا  در کشور ما مرکزی آنھا را تحت پوشش قرار نمي. يپاتيت و ايدز دارندھای ھ ًاعتياد دارند و بعضا مريضي

کنون ھيچ مرکز و سازمانی متکدی يا کارتن خواب مبتال به ايدز و ھپاتيت را که نيازمند سرپرستی است برعھده 
 .  نگرفته است و شھرداری مجبور شده که از آنھا نگھداری کند
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  نگران کننده استوضعيت خشکسالی در اصفھان 

مدير پايگاه مديريت خشکسالی سازمان :  شھریور آمده است 2 در مھربه گزارش خبرگزاری دولتی  - صفھان ا
وضعيت سال آبی جاری در اصفھان بيانگر وجود شرايط نگران کننده : جھاد کشاورزی استان اصفھان گفت

 . خشکسالی در اين استان است
نگار مھر با اشاره به اينکه اصفھان در شرايط نسبتا بدی به لحاظ خشکسالی مرتضی خداقلی در گفتگو با خبر

 با سال 90ھای منتھی به تيرماه  مقايسه وضعيت سال آبی جاری از مھرماه سال گذشته تا ماه: قرار دارد، افزود
 . ددھد که شرايطی نگران کننده در مورد وضعيت حال و آينده استان اصفھان وجود دار جاری نشان مي

شود، اظھار  وی با بيان اينکه استان اصفھان، ھفتمين استان درگير با خشکسالی شديد در کشور محسوب مي
دھد که استان اصفھان   ماه گذشته نشان مي10مطالعات انجام شده در زمينه وضعيت خشکسالی طی : داشت

 . تھفتمين استان درگير با خشکسالی در کشور بوده و وضعيت مطلوبی نداشته اس
مدير پايگاه خشکسالی سازمان جھاد کشاورزی استان اصفھان با اشاره به آمار اعالم شده تا پايان تيرماه سال 

ھای  اکنون خشکسالی بر تمامی استان اصفھان حاکم شده و متاسفانه به نسبت ماه ھم: جاري، تصريح کرد
 . تری ھستيم گذشته نيز شاھد بروز شرايط وخيم

اساس آمار موجود، استان اصفھان بعد از استانھايی نظير يزد، بوشھر، خوزستان، ھرمزگان، بر : وی اضافه کرد
 . سمنان و قم در رتبه ھفتم استانھای کشور از نظر شدت خشکسالی در کشور جای گرفته است

 استان اصفھان در خردادماه: خداقلی در ارتباط با وضعيت خشکسالی در سطح استان اصفھان نيز بيان داشت
سال جاری رتبه سيزدھم استانھای کشور در ارتباط با خشکسالی را به خود اختصاص داده بود اما در تيرماه با 

 . تر شدن اوضاع، شرايط بدتری را در حوزه خشکسالی تجربه کرد ای به سمت وخيم صعود شش پله
ه بحران در زمينه خشکسالی وی با تاکيد بر اينکه با درنظرگيری تمامی جوانب، استان اصفھان ھنوز به مرحل

ھای بسيار شديد،  طی تيرماه سال جاری استان اصفھان شاھد خشکسالی با درجه: نرسيده است، ادامه داد
  . شديد، متوسط و خفيف بود اما اثری از ترسالی در استان مشاھده نشد

  

مشاھده سموم در شير و موی زنان / استفاده از سموم کلره در شاليزارھا 
  شمالی

اگرچه کاربرد : گويد يک کارشناس محيط زيست مي: شھریور آمده است 2 در مھربه گزارش خبرگزاری دولتی  
کش کلره ممنوع است اما بررسيھا نشان دھنده کاربرد اين سموم در شاليزارھای شمال کشور  سموم آفت

 . است
وعيت استعمال سموم کلره در شاليزارھا و با وجود ممن: ماندانا برقی در گفتگو با خبرنگار مھر در اين باره افزود

ھای مذکور  باغات، تحقيقات صورت گرفته روی مو و شير زنان نواحی شمال کشور حضور اين سموم را در بافت
 . دھد نشان مي

کنند مختل می شود و  به گفته وي، سيستم عصبی جنين مادرانی که محصوالت حاوی اين سموم را مصرف مي
 آمدن ضريب ھوشي، کمبود وزن و مشکالت مربوط به تيروئيد در نوزادان اين مادران پديد می اثراتی ھمچون پايين

 . آيد
 نفر از مادران مناطق شمال کشور به صورت تصادفی انجام شده 50برقی به تحقيقی که بر روی شير و موی 

نع استفاده از آنھا مشاھده ھای مذکور آثار وجود اين سموم با وجود قانون م در بافت: است، اشاره کرد و گفت
 . شد

وی بر نظارت جدی ادارات محيط زيست و جھاد کشاورزی بر منع استفاده اين سموم در شاليزارھا و باغات در 
 . ناپذيری جلوگيری شود به اين ترتيب بايد از بروز چنين اثرات جبران: استانھای شمالی تأکيد کرد و افزود

 استفاده از 1972اند که از سال   و باغات عبارت از سموم کلره يا فسفرهسموم آفت کش مصرفی در شاليزارھا
  . سموم کلره مانند ددت در بسياری از کشورھای دنيا ممنوع شد

  

  معضل زندگی شھرنشينی به ويژه برای خانواده ھای با درآمد متوسط و پايين 

ی قيمت مسکن و رھن و اجاره در بررسی ميدان: شھریور آمده است 2 در مھربه گزارش خبرگزاری دولتی 
استانھای مختلف کشور حرفھای زيادی برای مسئوالن به ھمراه دارد به طوريکه به رغم رکودی که اين روزھا بازار 

 . مسکن را فراگرفته است ھمچنان قيمت رھن و اجاره در حال رکوردشکنی است
ر کالنشھرھای کشور گويای واقعيتھای تلخی به گزارش خبرنگار مھر، مرور وضعيت رھن، اجاره و قيمت مسکن د

است بطوريکه با وجود طرحھای دولت در زمينه مسکن مھر ھمچنان می توان مشکل مسکن و اجاره نشينی را 
 . يکی از مھم ترين مشکالت خانواده ھا در استانھای مختلف کشور ناميد
ابل يکديگر قرار دارند به نحوی که اين در حاليست که قيمت رھن و اجاره و قيمت مسکن در دو منحنی مق

ھرچقدر که در بازار خريد و فروش مسکن می توان رکود و کسادی را مشاھده کرد بازار رھن و اجاره با سير 
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صعودی در حال تبديل شدن به معضل زندگی شھرنشينی به ويژه برای خانواده ھای با درآمد متوسط و پايين 
 . است

  بازار داغ اجاره در گلستان
در استان گلستان اگرچه گزارشھای ميدانی حکايت از کسادی بازار خريد و فروش مسکن در مناطق مختلف دارد 

ولی بازار اجاره و رھن مسکن در اين استان نسبت به گذشته رواج بيشتری پيدا کرده که البته عدم ضابطه مندی 
 . در زمينه اجاره و رھن خود مشکلی است که مردم را درگير کرده است

 ھزار تومان با 250 تا 200 متر در منطقه جرجان ماھانه 100بر اساس آمارھا اجاره بھای يک واحد در گرگان تا مرز 
 تومان و 300 تا 250 متر نيز ماھانه 100پيش پرداخت يک ميليون تومان است در حاليکه اجاره بھای مسکن باالی 

 . با پيش پرداخت يک ميليون تومان گزارش شده است
 ھزار تومان ماھانه با پيش پرداخت بين يک 400 تا 350 متر در منطقه گلشھر 100مچنين اجاره بھای مسکن تا ھ

 ھزار تومان با پيش پرداخت يک تا دو ميليون 550 تا 500 متر نيز 100تا دو ميليون تومان، اجاره بھای مسکن باالی 
 . تومان است

بازار خريد و فروش البته حکايتی است که مخالفان و موافقانی وضعيت رھن و اجاره مسکن در گرگان و کسادی 
ھم دارد بطوريکه متوليان بخش مسکن گلستان با رد رکود و کسادی در بازار مسکن استان معتقدند بازار ساخت 

 . و ساز مسکن در استان نسبت به قبل با رونق ھمراه است
بر اساس آمار پروانه : يز به آمارھا اشاره کرد و گفترئيس مسکن و شھرسازی گلستان برای تاييد ادعای خود ن

 رشد 88 برای ساخت و ساز از سوی شھرداريھای استان صادر شد نسبت به سال 89ھايی که در سال 
 . چشمگيری دارد

 ! زاينده رود قيمت مسکن را تعيين می کند
 اين طرف رودخانه و آن طرف در استان اصفھان نيز حکايت مسکن و رھن و اجاره حکايت زاينده رود است و

رودخانه؛ زيرا قيمت و بھای مسکن در نقاط مختلف اصفھان بر اساس نزديکی به رودخانه زاينده رود و با 
 . شود معيارھايی چون قرار گرفتن در سمتھای مختلف رودخانه تعيين مي

 و فروش مسکن است و آنچه که در اصفھان نيز مانند ديگر کالنشھرھای کشور مشاھده می شود رکود خريد
 . اينجا نيز بازار رھن و اجاره داغ داغ است به طوريکه بسياری از اجاره نشين ھا را اساسی نقره داغ کرده است
مطابق گزارش ميدانی خبرنگار مھر اين روزھا نمودار قيمت رھن و اجاره در حال پيشی گرفتن است تا اين امر 

 . به دنبال داشته باشدنگرانی خانواده ھا و زوج ھای جوان را 
به ھرحال ھرچند که بازار خريد و فروش مسکن کساد است ولی بد نيست نگاھی به قيمت ھای نجومی خريد 

بايد بھايی نزديک " آپادانا" متری در130بر اساس قيمتھا برای خريد يک آپارتمان . مسکن در اصفھان داشته باشيم
 متر نيز بايد 250رای يک زمين و ساخت وياليی با متراژی نزديک به  ميليون تومان پرداخت کرد، ھمچنين ب300به 

 .  ميليون تومان پرداخت کرد800 الی 600ھزينه ای حداقلی و نزديک به 
البته حکايت قيمت مسکن در اصفھان به شمال و جنوب و مرکز شھر بودن ھم وابسته است به طوريکه ھر 

له خيابانھای مرکزی شھر نيز محسوب می شود حداقل يک ميليون و مترمربع زمين در خيابان بزرگمھر که از جم
شود که البته ھرچه به سمت جنوب شھر برويم اين عدد کاھش می   تخمين زده مي400 الی يک ميليون و 200
 . يابد

و اما رھن و اجاره مسکن در اصفھان مطابق اطالعات جمع آوری شده به صورت ميدانی از سطح شھر و 
عامالت ملکی از جھش و رشد برخوردار بوده است به طوريکه اين روزھا برای رھن و اجاره يک بنگاھھای م

 ھزار تومان اجاره و دو ميليون 600آپارتمان وياليی دو خوابه نوساز در خيابان آپادانا اصفھان بايد دست کم ماھيانه 
 . تومان رھن داشته باشيد

 ھزار تومان 550ز شھر نيز برای يک آپارتمان سه خوابه نزديک به قيمت اجاره مسکن در خيابان بزرگمھر در مرک
دوخوابه در خيابان بزرگمھر نيز نزديک به پنج ميليون  اجاره و پنج ميليون تومان رھن است و بھای اجاره آپارتمان 

بسيار بيشتر  ھزار تومان اجاره می رسد که البته اين قيمت ھا برای خانه ھای وياليی 400تومان رھن و ماھيانه 
 . است

  افزايش چشمگير نرخ رھن و اجاره
اينجا نيز خريد و فروش مسکن در . و اما اوضاع در کالنشھر تبريز چندان تفاوتی با ديگر کالنشھرھای کشور ندارد

 . رکود به سر می برد و در عوض ھمچنان اجاره و رھن در حال رکوردشکنی است
ت مسکن در آذربايجان شرقی مسئوالن ذيربط اذعان دارند که توليد بيش اين در حاليست که با افزايش رکود صنع

از نياز مسکن موجب رکود اين صنعت شده، اين درحالی است که قيمت رھن و اجاره ھمچنان رو به افزايش 
 . است

معاون شھرسازی و معماری شھرداری تبريز مھمترين دليل ايجاد رکود در صنعت مسکن و ساخت و ساز را عدم 
 . سرعت توليد مسکن از سرعت نياز به مسکن بيشتر است: تعادل توليد و تقاضا عنوان کرده و تاکيد می کند

جليل آدی بيگ، معاون اتحاديه امالک استان خريد و فروش ملک و زمين را در تبريز در حالت رکود و با قيمتھای 
ت به سال گذشته افزايش چشمگيری داشته در عين حال مبالغ رھن و اجاره نسب: ثابت عنوان کرده و می گويد

 .است
با اين اوصاف وضعيت تبريز نيز مانند ديگر کالنشھرھای کشور برای اجاره نشين ھا نگران کننده است چرا که با 

روند افزايشی قيمت رھن و اجاره به نظر می رسد فشار اين افزايش اقتصاد خانواده ھا را مورد ھدف قرار خواھد 
 . داد

  ره در مشھدعطش اجا
مشھد دومين . نرخ و بھای مسکن در کالنشھر مشھد را بايد با يکسری فاکتورھای خاص اين کالنشھر سنجيد
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کالنشھر ايران است اما ساختارھای جمعيتی اش به دليل بافت مذھبی آن با ديگر نقاط کشور متفاوت است و 
 . زده مثل مسکن مھر نمی توان حل کردشايد به ھمين دليل است که معضالت آن را با پروژه ھای زودبا

شيب جمعيت پايتخت معنوی ايران حاکی از آن است که ھر سال تعداد زيادی از مردم نقاط مختلف کشور به نيت 
اشتياق برای اقامت در مشھد، مرکز خراسان رضوی را به يکی از . مجاورت رھسپار اين ديار می شوند

 است به گونه ای که نفوس حاشيه نشينی اين شھر از جمعيت برخی مھاجرپذيرترين مناطق کشور تبديل کرده
 . استان ھا بيشتر است

 ھزار نفر در مناطق حاشيه اين شھر زندگی می کنند که 900به گفته محمد پژمان شھردار مشھد، ھم اکنون 
 . درصد قابل توجھی از آنھا اجاره نشينی ھستند

از ديگر نقاط کشور و شھرھای خراسان رضوی به مشھد می آيند با اين اوصاف وجود تعداد زيادی مھاجر که 
نمودار تقاضای مسکن را در اين شھر متالطم کرده است بطوريکه به گفته يکی از بنگاھداران امالک مشھد در 

 . اين کالنشھر ھميشه عطش اجاره وجود دارد
ديگر کالنشھرھا روند صعودی داشته است با اين اوصاف در کالنشھر مشھد وضعيت نرخ اجاره و رھن نيز به مانند 

 ھزار تومان در سيدي، صبا، کوی کارگران و کارمندان و 250 تا 200به طرويکه به گفته يک بنگاھدار اجاره ھای 
 درصد در آمد شھروندان در بخش اجاره بھا است که اين روند به واقع کمرشکن 80 تا 70طالب به معنای جذب 

 . است
در مجموع وجود اجاره بھای باالی يک ميليون تومان در نقاط باالی شھر و متوسط : يح می کنداين بنگاه دار تصر

 .  ھزار تومان در مشھد با توجه به بافت پيشه وری شھر بسيار باالست500اجاره 
  آپارتمانھای کرج خالی می مانند

ه البته اين وضعيت خود نيز به موارد و اما اوضاع رھن و اجاره در کالنشھر کرج کمی بحرانی تر به نظر می رسد ک
با يک نگاه اجمالی به آپارتمانھای خيابانھای معروف و غيرمعروف شھر و حتی در شھرھای . مختلفی مرتبط است

حاشيه ای مانند کمالشھر و محمدشھر می توان تعداد زيادی آپارتمان خالی ديد، چرا که رقمھا آنقدر باالست که 
 ! طوالنی خالی می ماننداين آپارتمانھا مدتھای 

البته به . نکته قابل تامل در خصوص اجاره و رھن مسکن در کرج تفاوت بسيار ناچيز در باال و پايين شھر است
 . اذغان مسئوالن، کالنشھر کرج باال و پايين ندارد و شمال و جنوب شھر خيلی در آن معنادار نيست

اين قيمت .  ميليون تومان است25ملک معمولی در کرج يافت کمترين قيمتی که می توان برای رھن و اجاره يک 
با تفاوتی .... در مناطق مختلف از جمله شاھين ويال، دھقان ويال، سه راه گوھردشت، عظيميه، جھانشھر و 

 . بسيار ناچيز ديده می شود
رزمين در کرج ديد که  ميليون تومانی برای يک زي17عمق اين وضعيت نگران کننده را می توان در قيمت رھن حدود 

 ھزار 200 ميليون پول پيش و ماھی 4اين در حاليست که ھمين زيرزمين سال قبل را با . واقعا رقم بااليی است
 ميليون تومان خود حکايت از رشد تصاعدی قيمت رھن 17 و 4تومان به اجاره رفته است که نگاھی به تفاوت رقم 

 . و اجاره در کرج دارد
 ! اد اعضای خانوادهاجاره به شرط تعد

اينجا ھم قيمت ھای سرسام آور رھن و . در کالنشھر شيراز ھم اوضاع خيلی تفاوتی با ديگر کالنشھرھا ندارد
 . اجاره خانواده ھا و زوج ھای جوان را کالفه کرده است

از شده اين در حاليست که ھمزمان با فصل تابستان موج جديد اجاره و خريد و فروش مسکن در شھر شيراز آغ
که اين موج به دليل گرانی بيش از اندازه مسکن و افزايش چشمگير اجاره بھای آن به يک دغدغه برای 

 . مستاجرين تبديل شده است
 ميليون وديعه 10مطابق گزارش ميدانی خبرنگار مھر منزل دو خوابه در يکی از نقاط مطرح شھر تا سال قبل حدود 

 ھزار تومان 800ه داده می شد که اين رقم در حال حاضر به ماھی حدود  ھزار تومان اجار500با ماھی حدود 
 . افزايش پيدا کرده است

وديعه کامل نيز با افزايش چشمگير مواجه شده و منزل حياط دار سه خوابه : يک بنگاھدار در اين رابطه می گويد
 .  ميليون تومان وديعه داده شد60تا حدود 

ورھای باال و پايين شھری چيزھای ديگری ھم در نرخ اجاره و رھن دخيل شده اند که البته در شيراز عالوه بر فاکت
می توان به فاکتر تعداد اعضای خانواده اشاره کرد بطوريکه به گفته يک بنگاھدار به تازگی صاحبان منازل تعداد 

 ! ظير استافراد را نيز يکی از مالکھای نرخ اجاره عنوان می کنند که اين امر در نوع خود بی ن
طی چند ماه گذشته از : اين در حاليست که رئيس اتحاديه مشاورين امالک شيراز در گفتگو با خبرنگار مھر گفت

 درصد گرانی نرخ اجاره بھا را 15سال جاری افزايش قيمت اجاره مسکن را در شيراز شاھد بوديم که تا اين لحظه 
 . داشته ايم

وضعيت مشابھی را نشان ... ر خرم آباد، زاھدان، اھواز، ھمدان، کرمان و به ھر حال بررسيھای خبرنگاران مھر د
اين در حاليست که پاسخ ھمه صاحب خانه ھا . می دھد که اين امر نيازمند بررسی و چاره انديشی جدی است

به مستاجرانی که اين روزھا از قيمت رھن و اجاره مسکن شوکه شده اند ھمين است که به ھر حال قيمت ما 
 ! ين است؛ صالح کار با شماستا

و البته که با اين شرايط خانواده ھا بايد با تحميل فشار بيشتری بر سبد اقتصاد خانواده برای تامين سرپناھی 
برای خود تن به قيمت ھای پيشنھادی تعيين شده توسط صاحب خانه ھا بدھند که اين امر ضرورت چاره اندشی 

 . مسئوالن را روشن تر می سازد
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ھای شير چندين ماه  کارگران کارخانه:ھای فرآوری شيردر آستانه تعطيلی کارخانه
  اند حقوق دريافت نکرده

داران موجب ايجاد مشکالت  عدم پرداخت يارانه شير به کارخانه:  شھریور آمده است 2 در آفتاببه نوشته سایت 
شير در استان قم در شرف تعطيلی قرار ھای فرآوری  فراوان برای دامداران شده است و بسياری از کارخانه

 . اند گرفته
کس اين حس  گيرد و شايد ھيچ ام مي کوبند، گريه ھا از گرسنگی سر خود را به ديوار مي بينم دام زمانی که مي"

اين شايد درد دل امروز بسياری از دامداران قمی باشد چرا که پشت پرده .  "فھمم را درک نکند ولی من آنھا را مي
ھای فرآوری شير، مشکالت مالی و  ھا چيزی جز عدم توان پرداخت پول شير به دامداران توسط کارخانه ليبدقو

ھا، روانه کردن دام به  ھای شير، نبود نقدينگی و ناتوانی دامداران در خريد علوفه مورد نياز دام تعديل نيرو کارخانه
 . نيست... سوی کشتارگاه و

داران   مسئوالن در تحقق آنھا در خصوص پرداخت بدھی يارانه شير به کارخانهوعده و وعيدھای مکرر و بدقولی
 . ھای فرآوری شير در استان قم در شرف تعطيلی قرار گيرند موجب شده است تا بسياری از کارخانه

 ھا اين روزھا ھای حمايتی دولت از چرخه توليد بعد از حذف يارانه بدھی يارانه شير و عدم اجرايی شدن بسته
ای رو به رو کرده است که  بسياری از دامداران و کارخانه داران فرآوری شير در کل کشور را با مشکالت عديده

 . دامداران و کارخانه داران استان قم نيز از اين موضوع مستثنی نيستند
شورای ھای بسياری از سوی مسئوالن استان و نمايندگان مردم قم در مجلس  در اين رابطه تا کنون پيگيري
 . اسالمی صورت گرفته است

  دامداران اولين متضرران/  ماھه پرداخت يارانه شير 11تأخير 
ھای مواد  زيرپايه کار کارخانه: رئيس ھيأت مديره دامداری ھای مجتمع لبن استان قم در اين خصوص بيان داشت

 . لبني، شير خام است و توليد کننده اين شير دامدار
 ماه از آغاز سال جديد و در مجموع 5 و 89 ماه از سال 6بيان اينکه تا کنون به طور ميانگين غالم اسماعيل بيک با 

متاسفانه با : داران واريز نشده است، تصريح کرد  ماه است که پول يارانه شير به حساب کارخانه11نزديک به 
ل آنھا پيش کارخانه داران مانده شود چرا که پو ندادن اين پول از طرف دولت، اولين فشار به دامداران وارد مي

 . است
  اند ھای شير چندين ماه حقوق دريافت نکرده کارگران کارخانه
 روز تا حداکثر يک ماه بعد از تاريخ فروش شير از سوی دامداران به کارخانه داران 20در گذشته بين : وی يادآور شد

 . شد اما اين روزھا وضع به شکل ديگری است پول آنھا پرداخت مي
اند،  ماه است که حقوق دريافت نکرده ھای شير چندين اسماعيل بيک با اشاره به اين که اغلب کارگران کارخانه

ھای آنان برای اينکه شير  شوند چرا که دام شود قانع کرد اما دامداران به ھيچ وجه قانع نمي کارگر را مي: گفت
 . توليد کنند احتياج به غذا دارند

کنم که دامدار ھستم و من زمانی که  مسئوالن دامدار نيستند ولی من افتخار مي: امه دادوی در اين خصوص اد
کس اين حس را درک  گيرد و شايد ھيچ ام مي کوبند، گريه ھا از گرسنگی سر خود را به ديوار مي بينم دام مي
 . نکند

  سه کارخانه فرآوری شير در قم در شرف تعطيلی
ھای شير استان   مجتمع لبن استان قم با بيان اينکه ھم اکنون بسياری از کارخانهھای رئيس ھيأت مديره دامداري

بسياری ديگر نيز به دليل عدم پرداخت به موقع معوقات دولت : کنند، اظھار داشت با کمترين ظرفيت خود کار مي
 استان در حال توان مالی ندارند و در شرف تعطيلی ھستند و تا جايی که بنده اطالع دارم سه کارخانه در

 . تعطيلی است
   درصد دامداران در شھرک لبن قم35 تا 30ورشکستگی 

در اين رابطه معاون مدير عامل شرکت تعاونی لبن نيز در گفتگو با خبرنگار مھر با اشاره به مشکالت دامداران پيرو 
اند و  امداران روزی خور شدهدر حال حاضر د: عدم پرداخت معوقات يارانه شير به کارخانه داران فرآوری شير گفت

 درصد دامداران 35 تا 30شوند و از اول امسال نيز تنھا در شھرک لبن استان  اگر پول نباشد دچار مشکل مي
 . اند ورشکست شده

: اند، تصريح کرد ھا دچار ورشکستی شده  درصد دامداري50 تا 40حسين امدادی با بيان اينکه در کل استان نيز 
ھايشان است را به  اند تا سرمايه خود که ھمان دام ھا بدھکار ھستند و مجبور شده ران به بانکبسياری از دامدا

 . ھا بفرستند زير و يا نصف قيمت به کشتارگاه
  کنند ھای ديگر مي ھا را قربانی تأمين غذای دام دامداران برخی دام

 درصد تقليل يافته است، يادآور 50نان به ھای آ اند و يا دام ھا ورشکست شده وی با اشاره به اين که دامداري
ھای واحد  ھای خود مجبور به قربانی و کشتار برخی ديگر از دام دامداران برای تأمين غذای تعدادی از دام: شد

ھای  ھای ديگر تبديل کنند و اين باعث شده تا تعداد دام شوند تا پول حاصل از آن را به کنسانتره برای دام خود مي
 . ر استان تا حد زيادی کاھش پيدا کند و توليد شير به مقدار زيادی کم شودمولد شير د

  کارگران زيادی بيکار شدند
که اگر دامدار نتواند دوام بياورد، کارخانه فرآوری شيری ھم  معاون مدير عامل شرکت تعاونی لبن قم با بيان اين

اند و اين باعث بيکاری بسياری  ھای خود را تعديل کردهھم اکنون بسياری از کارخانه داران نيرو: وجود ندارد، افزود
ھا شده و اگر اين معوقات تا چند روز آينده واريز نشود چندين کارخانه در استان تعطيل  از کارگران اين کارخانه

 . خواھند شد
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يندگان اتحاديه ھا در پرداخت بدھی يارانه شير چندين تجمع از سوی نما در روزھای اخير نيز در اعتراض به بدقولي
ھای فرآوری شير کشور در مقابل وزارت بازرگانی صورت گرفته که تا کنون نتوانسته کمکی به تحقق  و کارخانه

 . خواسته آنان کند
  پيگيری مسئوالن استان و نمايندگان قم در مجلس

:  در اين خصوص گفتھای صورت گرفته ھای مجتمع لبن قم با اشاره پيگيري در ادامه رئيس ھيئت مديره دامداري
ھايی نيز به دفتر رئيس مجلس شورای اسالمی  تا کنون کارھای زيادی در اين رابطه صورت گرفته است و نامه

دکتر الريجانی در قم و تھران، ھمچنين نمايندگان مردم قم در مجلس شورای اسالمی ارسال شده است و آنان 
 . نيز پيگير اين موضوع ھستند

برای مثال حجت االسالم آشتيانی چند روز قبل در نطق پيش از دستور خود در مجلس : فتغالم اسماعيل بيک گ
ھای فرآوری شير در استان به دليل عدم پرداخت يارانه شير اشاره کرد و  به در شرف تعطيلی قرار گرفتن کارخانه

 . از مسئوالن تقاضای رسيدگی و حل ھر چه سريعتر اين مشکل را کرد
در اين رابطه : اند، اظھار داشت ھای مکرر مسئوالن مواجه شده ه تا کنون در اين خصوص با بدقوليوی با بيان اينک

ھای زيادی نيز با مراجعه به دفتر  تا کنون چندين بار در مقابل وزارت بازرگانی تجمع ھايی صورت گرفته و پيگيري
 . يجه بخش نبوده استجمھوری انجام شده اما نت جمھوری و معاونت نظارت راھبری رياست رئيس
  ھايی که ھرگز عملی نشد قول

ھای زيادی از سوی آقايان عزيزی معاون برنامه ريزی و نظارت راھبري، غضنفری وزير  قول: اسماعيل بيک ادامه داد
داده شده و ھر بار زمانی برای پرداخت معوقات مشخص شده ... سابق بازرگاني، احمدی معاون وزير بازرگانی و 

 . کنون از پول خبری نبوده استاما تا 
 140شنبه يکم شھريورماه  در آخرين اظھارنظر و تصميم گيری وزارت بازرگانی قرار شد تا از روز سه: وی يادآور شد

ھای فرآوری لبنی کل کشور واريز شود اما ھنوز پولی به   روز به حساب کارخانه10ميليارد تومان طی مدت 
 . واريز نشده استحساب کارخانه داران استان قم 

معاون مدير عامل شرکت تعاونی لبن قم نيز در ادامه با اشاره به اينکه کل بدھی معوقات يارانه شير دولت به 
اين معوقات در مورد شرکت رابتا زير :  ميليارد تومان است، يادآور شد300کارخانه داران کشور مبلغی در حدود 

 ميليون تومان 600، نيز 90 ميليون تومان و برای سال 600، 89ال مجموعه شرکت تعاونی مجتمع لبن قم بابت س
 . ای در ايران پول يارانه شير پرداخت نشده است است و متاسفانه از آغاز سال جاری به ھيچ کارخانه

شد اما در نيمه دوم سال و بعد از اجرای  ھا در نيمه اول سال گذشته پرداخت مي پول يارانه: حسين امدادی افزود
ھا دولت در پرداخت مبالغ دچار مشکل شد و اين موضوع تا امروز ھم ادامه داشته است  انون ھدفمندی يارانهق

 .  سال گذشته مبلغی پرداخت شد که کفاف معوقات را نداد12البته در برج 
ان به  ميليون توم200با اينکه پول ما در حساب دولت خوابيده است، در سال گذشته اين شرکت : وی ادامه داد

بانک سود پرداخت کرده است، مگر يک شرکت چقدر سود می کند که به اين ميزان به بانک نيز سود پرداخت 
 . کند

:  نامه از سوی استاندار قم به دفتر رياست جمھوری ارسال شده است، يادآور شد3امدادی با بيان اينکه تاکنون 
 اين معوقات از بانک کشاورزی وام بگيريم وزارت حتی با پيگيری استانداری با ھر روشی خواستيم به ازای

  . بازرگانی زير بار ضمانت اين طلب نرفت
  

  موج بيکاری کارگران
  

داران موجب  عدم پرداخت یارانه شير به کارخانه:  آمده است 1390 در دوم شھریور آفتاببه گزارش سایت 
ھای فرآوری شير در استان قم در شرف  خانهایجاد مشکالت فراوان برای دامداران شده است و بسياری از کار

   .اند تعطيلی قرار گرفته
کس این  گيرد و شاید ھيچ ام می کوبند، گریه ھا از گرسنگی سر خود را به دیوار می بينم دام زمانی که می"

که این شاید درد دل امروز بسياری از دامداران قمی باشد چرا .  "فھمم حس را درک نکند ولی من آنھا را می
ھای فرآوری شير،  ھا چيزی جز عدم توان پرداخت پول شير به دامداران توسط کارخانه پشت پرده بدقولی

ھای شير، نبود نقدینگی و ناتوانی دامداران در خرید علوفه مورد نياز  مشکالت مالی و تعدیل نيرو کارخانه
  .نيست... ھا، روانه کردن دام به سوی کشتارگاه و دام

داران  ی مکرر و بدقولی مسئوالن در تحقق آنھا در خصوص پرداخت بدھی یارانه شير به کارخانهوعده و وعيدھا
  .ھای فرآوری شير در استان قم در شرف تعطيلی قرار گيرند موجب شده است تا بسياری از کارخانه

ھا این روزھا  هھای حمایتی دولت از چرخه توليد بعد از حذف یاران بدھی یارانه شير و عدم اجرایی شدن بسته
ای رو به رو کرده است که  بسياری از دامداران و کارخانه داران فرآوری شير در کل کشور را با مشکالت عدیده

  .دامداران و کارخانه داران استان قم نيز از این موضوع مستثنی نيستند
م قم در مجلس شورای ھای بسياری از سوی مسئوالن استان و نمایندگان مرد در این رابطه تا کنون پيگيری
  .اسالمی صورت گرفته است

  
   دامداران اولين متضرران- ماھه پرداخت یارانه شير ١١تأخير 

ھای  زیرپایه کار کارخانه: رئيس ھيأت مدیره دامداری ھای مجتمع لبن استان قم در این خصوص بيان داشت
  .مواد لبنی، شير خام است و توليد کننده این شير دامدار



 322

 ماه از آغاز سال جدید و در ۵ و ٩٨ ماه از سال ۶عيل بيک با بيان اینکه تا کنون به طور ميانگين غالم اسما
: داران واریز نشده است، تصریح کرد  ماه است که پول یارانه شير به حساب کارخانه١١مجموع نزدیک به 

د چرا که پول آنھا پيش کارخانه شو متاسفانه با ندادن این پول از طرف دولت، اولين فشار به دامداران وارد می
  .داران مانده است

  
  اند ھای شير چندین ماه حقوق دریافت نکرده کارگران کارخانه
 روز تا حداکثر یک ماه بعد از تاریخ فروش شير از سوی دامداران به کارخانه ٢٠در گذشته بين : وی یادآور شد

  . دیگری استشد اما این روزھا وضع به شکل داران پول آنھا پرداخت می
ماه است که حقوق دریافت  ھای شير چندین اسماعيل بيک با اشاره به این که اغلب کارگران کارخانه

ھای آنان برای  شوند چرا که دام شود قانع کرد اما دامداران به ھيچ وجه قانع نمی کارگر را می: اند، گفت نکرده
  .اینکه شير توليد کنند احتياج به غذا دارند

کنم که دامدار ھستم و من زمانی  مسئوالن دامدار نيستند ولی من افتخار می:  خصوص ادامه دادوی در این
کس این حس را  گيرد و شاید ھيچ ام می کوبند، گریه ھا از گرسنگی سر خود را به دیوار می بينم دام که می

  .درک نکند
  

  سه کارخانه فرآوری شير در قم در شرف تعطيلی
ھای شير  ھای مجتمع لبن استان قم با بيان اینکه ھم اکنون بسياری از کارخانه اریرئيس ھيأت مدیره دامد

بسياری دیگر نيز به دليل عدم پرداخت به موقع : کنند، اظھار داشت استان با کمترین ظرفيت خود کار می
خانه در معوقات دولت توان مالی ندارند و در شرف تعطيلی ھستند و تا جایی که بنده اطالع دارم سه کار

  .استان در حال تعطيلی است
  

   درصد دامداران در شھرک لبن قم۵٣ تا ٠٣ورشکستگی 
در این رابطه معاون مدیر عامل شرکت تعاونی لبن نيز در گفتگو با خبرنگار مھر با اشاره به مشکالت دامداران 

حاضر دامداران روزی خور در حال : پيرو عدم پرداخت معوقات یارانه شير به کارخانه داران فرآوری شير گفت
 درصد ۵٣ تا ٠٣شوند و از اول امسال نيز تنھا در شھرک لبن استان  اند و اگر پول نباشد دچار مشکل می شده

  .اند دامداران ورشکست شده
اند، تصریح  ھا دچار ورشکستی شده  درصد دامداری۵٠ تا ۴٠حسين امدادی با بيان اینکه در کل استان نيز 

ھایشان  اند تا سرمایه خود که ھمان دام ھا بدھکار ھستند و مجبور شده دامداران به بانکبسياری از : کرد
  .ھا بفرستند است را به زیر و یا نصف قيمت به کشتارگاه

  
  کنند ھای دیگر می ھا را قربانی تأمين غذای دام دامداران برخی دام

 درصد تقليل یافته است، یادآور ۵٠ای آنان به ھ اند و یا دام ھا ورشکست شده وی با اشاره به این که دامداری
ھای واحد  ھای خود مجبور به قربانی و کشتار برخی دیگر از دام دامداران برای تأمين غذای تعدادی از دام: شد

ھای دیگر تبدیل کنند و این باعث شده تا تعداد  شوند تا پول حاصل از آن را به کنسانتره برای دام خود می
  .ير در استان تا حد زیادی کاھش پيدا کند و توليد شير به مقدار زیادی کم شودھای مولد ش دام
  

  کارگران زیادی بيکار شدند
که اگر دامدار نتواند دوام بياورد، کارخانه فرآوری شيری  معاون مدیر عامل شرکت تعاونی لبن قم با بيان این

اند و این باعث بيکاری  يروھای خود را تعدیل کردهھم اکنون بسياری از کارخانه داران ن: ھم وجود ندارد، افزود
ھا شده و اگر این معوقات تا چند روز آینده واریز نشود چندین کارخانه در استان  بسياری از کارگران این کارخانه

  .تعطيل خواھند شد
مایندگان ھا در پرداخت بدھی یارانه شير چندین تجمع از سوی ن در روزھای اخير نيز در اعتراض به بدقولی

ھای فرآوری شير کشور در مقابل وزارت بازرگانی صورت گرفته که تا کنون نتوانسته کمکی  اتحادیه و کارخانه
  .به تحقق خواسته آنان کند

  
  پيگيری مسئوالن استان و نمایندگان قم در مجلس

ه در این خصوص ھای صورت گرفت ھای مجتمع لبن قم با اشاره پيگيری در ادامه رئيس ھيئت مدیره دامداری
ھایی نيز به دفتر رئيس مجلس شورای  تا کنون کارھای زیادی در این رابطه صورت گرفته است و نامه: گفت

اسالمی دکتر الریجانی در قم و تھران، ھمچنين نمایندگان مردم قم در مجلس شورای اسالمی ارسال شده 
  .است و آنان نيز پيگير این موضوع ھستند

برای مثال حجت االسالم آشتيانی چند روز قبل در نطق پيش از دستور خود در : فتغالم اسماعيل بيک گ
ھای فرآوری شير در استان به دليل عدم پرداخت یارانه شير  مجلس به در شرف تعطيلی قرار گرفتن کارخانه

  .اشاره کرد و از مسئوالن تقاضای رسيدگی و حل ھر چه سریعتر این مشکل را کرد
در این : اند، اظھار داشت ھای مکرر مسئوالن مواجه شده  تا کنون در این خصوص با بدقولیوی با بيان اینکه

ھای زیادی نيز با مراجعه  رابطه تا کنون چندین بار در مقابل وزارت بازرگانی تجمع ھایی صورت گرفته و پيگيری
  .جه بخش نبوده استجمھوری انجام شده اما نتي جمھوری و معاونت نظارت راھبری ریاست به دفتر رئيس

  
  ھایی که ھرگز عملی نشد قول
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ھای زیادی از سوی آقایان عزیزی معاون برنامه ریزی و نظارت راھبری، غضنفری  قول: اسماعيل بيک ادامه داد
داده شده و ھر بار زمانی برای پرداخت معوقات ... وزیر سابق بازرگانی، احمدی معاون وزیر بازرگانی و 

  .ون از پول خبری نبوده استمشخص شده اما تا کن
شنبه یکم شھریورماه  در آخرین اظھارنظر و تصميم گيری وزارت بازرگانی قرار شد تا از روز سه: وی یادآور شد

ھای فرآوری لبنی کل کشور واریز شود اما ھنوز پولی   روز به حساب کارخانه١٠ ميليارد تومان طی مدت ١۴٠
  .یز نشده استبه حساب کارخانه داران استان قم وار

معاون مدیر عامل شرکت تعاونی لبن قم نيز در ادامه با اشاره به اینکه کل بدھی معوقات یارانه شير دولت به 
این معوقات در مورد شرکت رابتا زیر :  ميليارد تومان است، یادآور شد٠٠٣کارخانه داران کشور مبلغی در حدود 

 ميليون ۶٠٠، نيز ٩٠ ميليون تومان و برای سال ۶٠٠، ٩٨مجموعه شرکت تعاونی مجتمع لبن قم بابت سال 
  .ای در ایران پول یارانه شير پرداخت نشده است تومان است و متاسفانه از آغاز سال جاری به ھيچ کارخانه

شد اما در نيمه دوم سال و بعد از  ھا در نيمه اول سال گذشته پرداخت می پول یارانه: حسين امدادی افزود
ھا دولت در پرداخت مبالغ دچار مشکل شد و این موضوع تا امروز ھم ادامه  ھدفمندی یارانهاجرای قانون 

  . سال گذشته مبلغی پرداخت شد که کفاف معوقات را نداد١٢داشته است البته در برج 
 ميليون تومان ٢٠٠با اینکه پول ما در حساب دولت خوابيده است، در سال گذشته این شرکت : وی ادامه داد

بانک سود پرداخت کرده است، مگر یک شرکت چقدر سود می کند که به این ميزان به بانک نيز سود به 
  .پرداخت کند

 نامه از سوی استاندار قم به دفتر ریاست جمھوری ارسال شده است، یادآور ٣امدادی با بيان اینکه تاکنون 
وقات از بانک کشاورزی وام بگيریم حتی با پيگيری استانداری با ھر روشی خواستيم به ازای این مع: شد

   .وزارت بازرگانی زیر بار ضمانت این طلب نرفت
  

  گزارش از الھام رحيمی
  

  از مطالبات كارگران ِپرستارحمايت كنيم
  رامين كوھيارى

 
 

از دھه ھفتاد اعتراض اين بخش از .اعتراضات پرستاران سال ھاست كه به اشكال مختلف خودنمايى كرده است
اعتراض پرستاران : از جمله ميتوان به اين موارد اشاره كرد.ان به سطح جامعه كشيده شده استمزدبگير

اخراجى و تجمع آنھا در اداره كار،اعتراضات پرستاران بيمارستان امام خمينى به باال بردن شدت كار و كمبود كادر 
 ...  پرستاري،اعتراض دانشجويان پرستارى و

يخته و بدون ھماھنگى و بدون ھمبستگى با ديگر بخش ھاى پرستارى و بخش اين اعتراضات ھرچند خود انگ
خدماتى انجام گرفته است اما اعتراضات چنان گسترده بوده است كه مسئوالن باال ى نظام را وادار كرده است 

لويزيون كه براى خاموش كردن اعتراضات پرستاران، وعده استخدام پرستاران را بارھا از طريق رسانه ھا و حتى ت
اما پرستاران در عمل متوجه شدند اين وعده و وعيدھا فريب كارى اى ست كه قصد دارد از ھمدردى .مطرح كنند

ديگر بخش ھاى مزدبگير نسبت به اين بخش از مزدبگيران بكاھد و ھم از بستگى و اعتراضات پرستاران جلوگيرى 
 . كنند

بان حال كليه پرستاران ايران و زبان حال مزدبگيران بخش خواست ھا و مطالبات پرستاران بيمارستان شريعتى ز
بيمارستان شريعتى به " سفره گستر" ھمين چند سال پيش بود كه كارگران شركت .خدماتى بيمارستان ھاست

 . كمى دستمزد و كمبود نيروى كار در بخش خدمات اعتراض داشتند
يت بيمارستان و ديگر مسوالن نظام نوشته اند كه در پرستاران بيماراستان شريعتى اخيرا نامه اى خطاب به مدير

 ( ضميمه.(آن بخشى از مطالبات خود را بيان كرده اند
 

در حاليكه ."قبل از اينكه به مطالبات پرستاران بپردازيم به چند نكته آمده در متن نامه ى مذكور رجوع مى كنيم
از درآمد حاصله نيز كمترين بھره ... ارائه ميدھند. ...كاركنان پرستارى بيشترين خدمات را به لحاظ كمى و كيفى 

افزايش تعرفه ھاى خدماتى "انان ھمچنين در نامه شان به دوبرابر شدن درآمد بيمارستان و " را ميبرند
كه اين درآمدھا كه حاصل كار شبانه روزى پرستاران و ديگر مزدبگيران است "اشاره كرده اند و گفته اند "بھداشتى
 " كجا ميرود؟

حضور چندانى ھم در "ميرود كه " عده اى خاص" ھمانطورى كه در نامه آمده به جيب كارگزاران و مديران و
 .( موارد درون گيومه به نقل از نام ھى پرستاران است" (بيمارستان ندارند

 كار و  ھستند و به واقع ھمين عوامل سرمايه ھستند كه شدت- در اينجا دولت-اينان كارگزاران صاحب سرمايه 
منافع اين بخش از كارچاق كن ھاى سرمايه در تضاد با منافع .كمى دستمزدھا را مھندسى مى كنند

) دولت( صاحب سرمايه" به درآمدھاى" آنجا ھم كه براى انكه . ِ بيمارستان مى باشد)مزدبگيران(كاركنان
د كه بايستى جوابگوى مراجعين اين پرستاران ھستن.بيافزايند،از خدمات دھى به بيماران و ھمراھان ميكاھند

بيماران و ھمراھان بيمار ھم كه معموال ماھھا در نوبت مانده اند و اغلب ھم در صحن بيمارستان شب را .باشند
صبح ميكنند به خاطر ناآگاھى به جاى آنكه يقه ى رئيس بيمارستان و ديگر عوامل مديريت را بچسبند ديوارى 
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فرض كنيم كه ھمين افرادى كه بارھا عمدتا از اطراف تھران و شھرستان ھا براى .دكوتاھتر از پرستاران پيدا نميكنن
فرضى كه دو از .گرفتن نوبت بيمارستانى مراجعه ميكنند و عمدتا مزدبگير ھستند خواھان درمان رايگان شوند

تحقق است كه ) كه پرستاران ھم بخشى از اين طبقه محسوب ميشود(ذھن نيست و اين يك مطالبه كارگرى 
درشرايطى كه درمان رايگان ) .1(كارگرى است ) اعم از يدى و فكرى (آن در گروى مبارزات بخش ھاى مختلف 

شود باز ھم دولت موظف است شرايط مناسب كارى را براى كار شاق پرستارى فراھم كند؛چراكه دولت به عنوان 
يد ارزش اضافى صدھا ميليارد پول انباشت حافظ سرمايه داران، خود ھم سرمايه دار بزرگى است كه از راه تول

اما واقع امر .ميكند و بايستى براى درمان رايگان مراجعين كه عمدتا ھم چون پرستاران مزدبگير ھستند ھزينه كند
اين است كه دولت مدافع منافع سرمايه داران است و وظيفه خود ميداند كه براى تداوم كار ِ مزدى از تعداد كادر 

در مواردى ھم كه مشكلى . د و در نتيجه يك پرستار كار يك يا چند كارگر ِ پرستارى را انجام دھدپرستارى بكاھ
و از سوى ديگر پرستاران را سپر بالى نارضايتى ھاى مراجعين .پيش بيايد پرستاران را مقصر قلمداد مى كنند

َكارگزاران و عوامل سرمايه ھم كه منافع شان در اين است كه از قب.ميكنند ل كار پرستاران پول ھاى آنچنانى به ِ
 . جيب بزنند با توجه به اين موضوع در تالش ھستند شرايط موجود را حفظ كنند

تعديل كارانه و "رئيس جمھور به عنوان رئيس دولت سرمايه و وزير سرمايه وظيفه خود ميدانند با فريب و نيرنگ از 
در واقع .جلوگيرى كنند..." دن درآمد بيمارستان براى ھمهشفاف نمو"و به ويژه از .... " كاھش فاصله پرداخت 

اقدامى " تامين كادر پرستارى جھت جبران كمبود شديد نيرو ى كار طاقت فرسا" مديران و مسووالن در راستاى 
اين در حالى است كه بسيارى از آموزش ديدگان . نخواھند كرد چرا كه اين اقدام برخالف منافع شان است

نتظار رفتن به سركار ھستند و دولت ھم بارھا از استخدام چند ميليون كارگر سخن ميگويد اما دولت پرستارى در ا
سرمايه كه به توليد ارزش اضافى متعارف نظام سرمايه دارى ھم قانع نيست،آگاھانه از كادر پرستارى كم ميكند 

نياز زنده ماندن به دستمزد پايين ِ كمتر از تا بيشتر سرمايه اندوزى كند و در اين ميان زنان به خاطر نياز به كار،
 . مصوبه دولت ھم تن ميدھند

سه مطالبه فوق در حقيقت خواست .ميباشد" برقرارى فوق العاده جذب كاركنان" يكى ديگر از مطالبات پرستاران
 . و مطالبه كليه پرستاران و بخشى از مطالبات كارگران مزدى است

لت و كارگزاران و عوامل دولت سرمايه از اين شرايط يعنى كار شاق ِ ھمانطوريكه در فوق اشاره شده دو
پرستاران،دستمزد پايين،ندادن حق جذب،بھترين بھره را ميبرند و چه بسا از ھمين درآمدھاى حاصل از كار 

 . پرستاران در بيمارستان ھا ى خصوصى سرمايه گذارى كنند
 

  پس چه بايد كرد ؟
پرستاران،قدرتمان در تعداد انبوھمان است كه متاسفانه پراكنده و بدون تشكل ما كارگران مزدى و از جمله 

 مرداد كه پرستاران 12اما با اين وجود زمانى كه دسته جمعى نامه اى امضا ميكنيم،زمانى كه مثل .ھستيم
ب آھن بيمارستان شريعتى در سالن مديريت تجمع كردند نمايش قدرت ما به صحنه ميآيد؛ وقتى كه كارگران ذو

براى گرفتن حق جذب اعتصاب غذا كردند و مديريت ذوب آھن به لرزه افتاد،زمانى كه اين كارگران با اعتصاب خود 
چرخه ى توليد ارزش اضافى بخشى از كارخانه را از حركت بازداشتند مديران به خواست كارگران تمكين كردند و 

ايشى از قدرت مزدبگيران به اشكال مختلف اينھا نم. كارگر ذوب آھن را پرداخت كردند4500حق جذب 
تجربيات مبارزات اعتراضات كارگران مزدبگير و از جمله پرستاران نشان مى دھد،زمانى كه يكدل ويك صدا .است

رودرو با مديريت ميايستيم و با توجه به برآورد نيرو و قدرتمان حركت اعتراضى را چون تجمع،راھپيمايى در محيط 
ى جلوى فالن نھاد حكومتى را ترتيب ميدھيم،دولت و كارگزاران بيمارستان را وادار ميكنيم كه بيمارستان،گردھماي

مديران بيمارستان بايد متوجه شوند كه ما در گرفتن .برخالف وظيفه شان كه حفظ شرايط موجود است عمل كنند
در اين صورت .ر شويمدولت سرمايه زمانى عقب نشينى ميكند كه ما قدرتمند ظاھ.مطالبات خود مصر ھستيم

چرا پرستاران از ديگر ھمكاران خود در ديگر بيمارستان نمى خواھند كه از خواست ھايشان كه مطالبه آنھا ھم 
ھست حمايت كنند؟ و آنھا ھم حركتى را در جھت تحقق خواست ھاى مشتركشان شروع كنند؟چرا از كارگران 

 بدتر از پرستاران دارند نميخواھيم متحدانه پيگير خدماتى كه در شرايطى ھم چون پرستاران و در مواردى
  و افزايش نيروى كادر پرستارى و كادر خدماتى شويم؟" كارانه"مطالباتى چون افزايش دستمزد،

مطالبات پرستاران بيمارستان شريعتى به ويژه آنكه با امضاى خود كه نشان از يك حركت جمعى است و به ويژه 
لن مديريت تجمع ميكنند نشان ميدھد كه يك نيروى كارى پشت خواست ھا و مطالبات  مرداد در سا12آنجا كه در 

وجود دارد كه حمايت و ھمراھى ديگر پرستاران را طلب ميكند و ھر كارگر مزدبگيرى را بر آن ميدارد در حد توان 
 . خود جھت متشكل كردن اين بخش از جنبش كارگرى عمل كند

 
  رامين کوھياری

  90شھريور  2
 
 :  نوشت ھا پی
 
ِ◌ جمعى نيروى كار و طبقه ى اجتماعى كارگر  پرستاران بخشى از طبقه ى كارگر و جزوى از اندام)1 (� 

در واقع پرستاران به مانند بقيه ى اقشار طبقه ى كارگر مانند معلمان،كارگران كارخانجات،معادن،كشاوزى .ھستند
 براى امرار معاش چاره اى جز فروش - اعم از يدى يا فكرى-و به طو كلى بقيه ى كارگران درون طبقه ى كارگر 

طبقه ى .نيروى كارشان ندارند و صاحب ابزار توليد نيستند و از سويى جزو عوامل نظام سرمايه داى ھم نيستند
سرمايه دار نيروى كار پرستاران را درست مانند بقيه ى كارگران و به ھدف كسب ارزش اضافى را به قيمتى پايين 
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در واقع به كارگران تنھا معادل بخش اندكى از ارزش نيروى .از ارزش واقعى نيروى كارشان خريدارى ميكنندتر 
كارشان دستمزد ميدھند و اين مقدار به قدرى است كه كارگر زنده بماند و بتواند دوباره مانند برده ى مزدى دوباره 

اگر چه حتا به اندازه ى تامين يك زندگى . اضافى كندنيروى كار خود را بفروشد و براى سرمايه دارى توليد ارزش 
 . معمول نيز به كارگران دستمزد نميدھند

آن بخش از ارزش نيروى كار ِ كارگران كه توسط سرمايه دارى پرداخت نميشود در واقع ارزش ھمان ساعات 
 .  ميدھداضافى اى كه كارگر به طور مجانى براى سرمايه دار كار ميكند،ارزش اضافى را تشكيل

 
  نامه ی پرستاران بيمارستان شريعتی:ضميمه

 " خانه پرستار" سايت :منبع 
H89 2397=id?aspx.NewsDetails/ir.khp.www://http 

  شکواييه پرستاران بيمارستان شريعتى به رييس بيمارستان ومسولين کشورى
  1390 / 5 / 26:  در تاريخ ارسال شده

 
  جناب آقاى دکتر سروش

  رياست محترم بيمارستان دکتر شريعتى
  سالم عليکم

ًاحتراما اينجانبان امضاء کنندگان ذيل جمعى ازپرستاران بيمارستان دکتر شريعتى وابسته به دانشگاه علوم 
على رغم فشار سنگين کار به علت : يمپزشکى تھران مراتب مشروحه زير را اعالم و تقاضاى رسيدگى عاجل دار

کمبود شديد کادر پرستارى و ھمچنين ماھيت شغل پرستارى و از طرفى حضور در صف اول وپاسخگويى به 
بيماران و ھمراھان در خصوص ضعف عملکرد ساير گروھھا که اغلب باعث ھتک حرمت پرستاران نيز مى شودو در 

را چه به لحاظ کمى و کيفى به صورت شبانه روزى به بيماران ارائه حاليکه کارکنان پرستار ى بيشترين خدمات 
مى دھند و بيشترين بار مسئوليت ، ارائه خدمات را پذيرا شده اندولى متاسفانه مورد کمترين توجه در زمينه 
 ھاى مختلف و از درامد حاصله نيز کمترين بھره را مى برند و در اين بيمارستان ما شاھد بى عدالتى ھاى ،

براى مثال در حاليکه در آمد اين بيمارستان با تالش کادر پرستارى و ساير و کارکنان . تبعيض فراوان و ظلم ھستيم
تعرفه ھاى خدمات بھداشتى  % 15- 10 برابر رسيده يا حداقل به صورت عرف ساالنه شاھد افزايش 2به حدود 

رى در ميزان پرداختى کارانه پرستاران صورت  سال گذشته تغيي4- 3درمانى ھستيم ولى با کمال تاسف در عرض 
از پرسنل تالش نمايند تا با امکانات بيمارستان که در % 95نپذيرفته و در نھايت به نظر مى رسد بايستى بيش از 

و !حقيقت از بودجه دولت و مردم است جيب عده اى خاص که حضور چندانى ھم در بيمارستان ندارند پر شود 
 برابرى در کارانه در ھيچ کجاى دنيا سابقه ندارد وبا اين بى عدالتى ھا و تبعيض ھا بديھى اين نوع پرداخت چند

است که انگيزه اى براى کار براى پرستاران که بيشترين فشارھا را تحمل مى کنند باقى نماند و احسساس مى 
 درد بقيه کارکنان را درک نمى برخوردارند پس) کارانه باال(کنند که چون مسئولين بيمارستان نيز از اين موھبت 

ًلذا مجددا حداقل خواسته ھاى بديھى . کنند و انگيزه اى براى پى گيرى مشکالت بقيه گروه ھا نداشته باشند
 : کادر پرستارى را به صورت زير اعالم و خواھان رسيدگى جدى و عاجل داريم

 
زا نمودن سھم پرستارى و شفاف نمودن درآمد  برابر و مج5تعديل کارانه و کاھش فاصله پرداختھا حداکثر تا 1.

  بيمارستان براى ھمه
 
  تامين کادر پرستارى جھت جبران کمبود شديد نيرو براى ارائه حداقل مراقبت از بيماران2 .
 
  پى گيرى جھت برقرارى فوق العاده جذب کارکنان غير ھيئت علمى مشابه وزارت علوم3 .
 
 ساعت در 32 ھوا و ماه مبارک رمضان در رابطه با کاھش ساعت کارى به اجراى بخشنامه دولت در آلودگى4 .

  ھفته ھمانند کارکنان ستادى وزارت بھداشت، دانشگاه و بيمارستان ھا
 

  جمع کثيرى از پرستاران بيمارستان دکتر شريعتى ،وابسته به دانشگاه علوم پزشکى تھران
 

 : رونوشت
 
  ضار و دستور اقدام مقتضىدفتر رياست محترم جمھورى جھت استح1 .
  دفتروزير محترم بھداشت جھت استحضار و پيگيرى و اقدام مقتضى2.
  رياست محترم دانشگاه علوم پزشکى تھران جھت استحضار و اقدام مقتضى3.
  مديره پرستارى دانشگاه تھران جھت استحضار و پيگيرى4.
  ل جھت اطالع و پيگيرىمديره محترم بيمارستان دکتر شريعتى ، سرکار خانم شھبا5.
  

  بازداشت ھای گسترده در تبریز
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شب گذشته، :  آمده است2011 اوت ٢۵  - ٩٠٣١ شھريور ٣  شنبه پنج  در روز اخبار روزبه نوشته سایت 
شناس مدنی آذربایجان در تبریز را بازداشت کرده و به جای  نيروھای امنيتی تبریز جمعی از فعالين سر

   .دنامعلومی انتقال دادن
بنا به اطالع گزارشگران ھرانا، ارگان خبری مجموعه فعاالن حقوق بشر در ایران، این بازداشت در محله قم تپه 

   .پور از فعالين مدنی آذربایجان صورت گرفته است تبریز در منزل شخصی مصطفی عوض
 غير قانونی نيروھای  نفر که در مراسم افطاری شرکت کرده بودند با ورود٣٠در این بازداشت گسترده حدود 
   .اند ھا را نيز با خود برده پور ضمن تفتيش و ضبط وسایل شخصی آن امنيتی به منزل مصطفی عوض

الزم به ذکر است که ھم اکنون نيروھای امنيتی در مثابل منزل فوق الذکر حضور داشته و از کسانی که به آن 
س حتی به صاحب خانه ھم اجازه وارد شدن و به ھيچ ک. کنند کنند فيلم برداری می محله مراجعه می

   .دھند نمی
 نفر از فعاالن مدنی به ستاد خبری و ٢٠رسد اداره اطالعات این شھر با احضار  از شھر اورميه نيز خبر می

   .تماس با بسياری دیگر اقدام به تھدید ایشان نموده است
باشد و فعال مدنی آذربایجان  ان ملتھب می فوریتی نجات دریاچه اورميه شھرھای آذربایج٢به دنبال رد طرح 

 شھریور استادیوم سھند تبریز بازی فوتبال ترکتور سازی و شھرداری و ھمچنين روز ٣ھای پنجشنبه  برای روز
   .اند  شھریور شھرھای اورميه و تبریز فراخوان داده۵شنبه

 در صورت بودن کلمات ام اس استانھای شمال غرب دچار مشکل شده گزارش دیگر حاکی است سيستم اس
  .رسد به مقصد نمی» دریاچه اورميه«، »اورمو گولو«
 
 

  کردند معلمان کھکيلویه ای جلوی مجلس تجمع
 

از صبح سه شنبه تعدادزیادی از معلمان حق التدریسی استان کھکيلویه وبویر احمد دربرابر مجلس دست به 
مان حق التدریسی با وجود سابقه ی چندین ساله براساس گزارش ھای دریافتی این معل. تجمع اعتراضی زدند

گفته می شود بيشتر این معلمان کھکيلویه ای باالتر از .ھنوز از سوی وزارت آموزش وپرورش استخدام نشده اند
معلمان حق التدریسی کھکيلویه ای شب گذشته از یاسوج .ده سال سابقه ی خدمت در آموزش وپرورش دارند

 .یراحمد راه افتاده وصبح امروز سه شنبه یکم شھریورماه به تھران رسيده اندمرکز استان کھکيلویه وبو
 صبح با حضور در جلوی مجلس دست به تجمع اعتراضی عليه سياست ھای مزورانه وزارت 7آنھا از ساعت 

این معلمان در صحبت ھایشان اظھار .آموزش وپرورش در قبال این نيروھای زحمت کش اموزش وپرورش زده اند
ودر حالی که ھمه ی . دارند که با نزدیک شدن به بازگشائی مدارس ھنوز وضعيت آنھامشخص نيستمی

معلمھای رسمی وحق التدریسی حکم محل خدمت خود را دریافت کرده اند،اموزش وپرورش استان کھکيلویه 
گی کاری خود این درحالی است که این معلمان دوران مھمی از زند. حاضر به مشخص کمردن وضعيت آنھا نيست

را در آموزش وپرورش طی کرده اند وبراساس قوانين مجلس حکومتی ووزارت اموزش وپرورش رژیم می بایست 
حکم استخدام قطعی آنھا با سابقه ی ده دوازده ساله ی ھمراه با مدرک فوق دیپلم آنھا در پرونده کاریشان درج 

معلملن کھکيلویه . ق در حال سردواندن این افراد استاما اموزش پرورش با نادیده گرفتن ھمه ی این سواب. شود
  ..ای گفته اند تا رسيدن به حقشان در برابرمجلس به تجمع خود ادامه می دھند

H90 كارگران نساجي بافت بلوچ حتي براي افطار چيزي جز آب خالي وچند عدد
 ندارند خرما

 از كارخانه به منظور بازنشستگي اخراج شدند تا كنون 1381 كارگر از كارگران بافت بلوچ كه درسال 600بيش از 
 نفر از ھمين كارگران كه 100بازنشسته نشده و از حقوق بازنشستگي و مزاياي آن محروم ميباشند ، بيش از 

 دست به تجمع زده بودند به عدم توجه مقامات دولتي 90.6.1مقابل تامين اجتماعي ايرانشھر روز سه شنبه 
 خانواده ھاي خود به عنوان شھروندان اين مملكت معترض بودندنسبت به سرنوشت 

به خدا به نان شب محتاجيم .ما در منطقه مرزي ھستيم : يكي از كارگران در تجمع مقابل تامين اجتماعي گفت 
و فرزندانم شبھا گرسنه ميخوابند و ناچار به خالف كشيده خواھند شد ، سرنوشت ما در معرض نابودي است ما 

به ھمه ارگانھا و . راي افطار چيزي جز آب خالي و چند عدد خرما آنھم در اين منطقه خرما خيز نداريم حتي ب
اما نرود ميخ آھنين در . مقامات و ادارات دست اندركار نيز مراجعه و شكايت و درخواست و التماس كرده ايم 

  . سنگ و تا كنون ھيچ جوابي به ما داده نشده است

 
  زدو بند در واردات خودرو/  درصد90ج و پرتقال صفر، خودرو تعرفه واردات برن

نقل اتاق  و مسعود خوانساری رييس کميسيون حمل:  شھریور آمده است 4در  خبرآنالينبه نوشته سایت 
 درصدی واردات خودرو طی چھار ماھه امسال به اقدام تعيين 50بازرگاني، صنايع و معادن تھران در مورد کاھش 
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از ابتدای : ھای پس از فروش اشاره کرد و گفت اردھا توسط وزارت صنايع به جای توجه به نمايندگيکردن استاند
ھا اجازه واردات دادند و به نوعی اين کار را   واردات خودرو را موردی کردند و تنھا به برخی شرکت89سال 

آيد و زدوبندھايی صورت بگيرد تا بندی کردند که ھمين باعث شد در بازار واردات خودرو فسادی به وجود  سھميه
 . در نھايت قيمت خودرو افزايش و ميزان واردات خودرو کاھش يابد

 ھمچنين ھرچند مدتی پيش اعالم کردند واردات خودرو آزاد شده اما ھنوز به صورت جدی اين  :وی ادامه داد
 . ھای قبلی وجود دارد شود و محدوديت موضوع اجرا نمي

 درصدی واردات خودرو که با احتساب 90نقل اتاق تھران در ادامه با اشاره به تعرفه  و رييس کميسيون حمل
رسد، آن را باعث افزايش قيمت   درصد مي124گذاری اين ميزان به  ھای مختلف از جمله عوارض شماره عوارض

رنج تعرفه صفر يا چگونه است که برای محصوالت کشاورزی مانند پرتقال و ب: خودروھای وارداتی ذکر کرد و افزود
گيرند و به فکر کشاورزان نيستند اما در مورد خودرو به دليل حمايت از دو خودروساز  ای پايين در نظر مي تعرفه

شوند خودروھای داخلی با کيفيت پايين به فروش  کنند و باعث مي  درصدی برای آن لحاظ مي90کشور تعرفه 
  برسند؟

 چگونه است که  : نيز علت ديگر کاھش واردات خودرو عنوان کرد و متذکر شدوی باال بودن تعرفه واردات خودرو را
گيرند؟ حداقل بايد   درصدی برای خودرو و تعرفه صفر درصدی برای برخی کاالھای ديگر در نظر مي90تعرفه 
 . که بين تعرفه کاالھا اين گونه فاصله وجود داشته باشد ھای تعرفه نزديک به ھم باشند نه اين نرخ

 

  ای خطرناک برای محصوالت مصرفی ھای تصفيه نشده؛ آالينده پساب

رشدجمعيت و افزايش نياز به آب، کشور را در مرز :  شھریور آمده است 4 در مھربه گزارش خبرگزاری دولتی 
در چنين شرايطی يکی از روشھای استفاده حداکثری از منابع آب استفاده از . شرايط بحران آب قرار داده است

 . شود ھا است اما متاسفانه در ايران از آن برای آبياری زمينھای کشاورزی استفاده مي بپسا
به گزارش خبرنگار مھر، امروزه در شھرھای بزرگ جھان به علت تراکم جمعيت و وجود وسايل ماشيني، آلودگی 

وز حادتر شده و با وجود در ايران نيز به ويژه درکالن شھر تھران اين مسئله ھر ر. ھوا يکی از مسائل مھم است
 ميليون جمعيت دراين شھر که در منطقه خشک و روی شيب جنوبی البرز قرار گرفته، آلودگی ھوا بسيار 10

طرق مختلفی برای مبارزه با اين آلودگی می توان در نظر گرفت که يکی از اين موارد ايجاد فضای . خطرناک است
 . ھا استسبز و جنگل کاری در سطح وسيع در اطراف شھر

يکی از مسايل مھم مرتبط با جنگل کاری و فضای سبز، تامين آب مورد نياز آنھا است که به خصوص درمناطق 
 ميلی متر جزء مناطق خشک جھان محسوب 250ايران با متوسط بارندگی ساالنه . خشک ضرورت فراوانی دارد

 . می شود
ران آب قرار داده است يکی از روشھايی که به منظور رشد جمعيت و افزايش نياز آب، کشور را در مرز شرايط بح

استفاده حداکثر از منابع آب درچند دھه اخير در اکثر کشورھا مورد توجه قرار گرفته، استفاده از پساب ھا است، 
 گيری دوباره از فاضالبھا از سودمندترين راھھای جلوگيری از آلودگی ايستگاھھا و برآوردن نياز آبی پااليش و بھره
 . خشک است ھای خشک و نيمه در سرزمين

  ھای استفاده مجدد از پساب آبياری فضای سبز يکی از بھترين روش
جمع : مسلم اکبری نيا استاد دانشگاه منابع طبيعی دانشگاه تربيت مدرس در اين باره به خبرنگار مھر می گويد

راه ھای به کارگيری حداکثر منابع آبي، حفظ آوري، تصفيه و استفاده از پساب در فضای سبز يکی از سودمندترين 
البته وجود فلزھای سنگين در پساب ممکن است استفاده از آن را . محيط زيست و تامين حاصلخيزی خاک است

 . محدود کند
به گفته وي، مناطق شھری کشور دارای حجم بااليی از فاضالب شھری ھستند که دفع نامناسب آن می تواند 

در بسياری از تحقيقات مشخص شده که بھترين راه . ی در اطراف مناطق مذکور بوجود آوردمشکالت محيط زيست
 . دفع پساب استفاده از آن در آبياری است

به اعتقاد اکبری نيا دسترسی به پساب به عنوان يک منبع مطمئن و دائمی آب و مواد مغذی موجب می شود 
استفاده از پساب از يک طرف باعث . اختيار داشته باشندگياھان در زمان نياز آب و کود کافی و مناسب در 

جلوگيری از تخليه فاضالب به محيط زيست شده و از طرف ديگر به علت کاھش و توقف استفاده از کودھای آلی 
 . و شيميايی مانع بروز اثرات تخريب اين مواد در محيط زيست می شود

نگلی در مواردی به منظور جذب فلزات سنگين مضر از استفاده از پساب در زمين ھای ج: وی اضافه می کند
طريق توسعه سيستم ريشه ای گسترده نتايج مطلوبی داشته ، به طوری که در اين حالت با کاھش سميت 

 . خاک موجبات سالم سازی محيط فراھم شده است
  استفاده از پساب برای توسعه جنگل کاری ھا و ايجاد کمربند جنگلی

عاون آموزشی دانشکده منابع طبيعی دانشگاه تربيت مدرس با تأييد اينکه بھترين روش سيد محسن حسينی م
روزانه : برای دفع پساب با آلودگی کم استفاده از آن درآبياری گياھان غير مثمر است به خبرنگار مھر می گويد

ھای زيرزمينی نفوذ می صدھا ھزار ليتر فاضالب خانگی و صنعتی و حتی بيمارستانی رھا می شود که به منابع آب
از . درصد آب مصرفی شھروندان تھراني، به فاضالب تبديل می شود80يافته ھای آماری نشان می دھد . کند

 . سوی ديگر گسترش بی رويه شھر تھران و آلودگی ھوای آن باعث افزايش نياز به فضای سبز می شود
تواند نقش موثری در تلطيف ھوا داشته  نگلی ميايجاد فضای سبز به ويژه احداث کمربند ج: وی اضافه می کند

باشد و از آنجايی که کمبود آب عامل محدود کننده ايجاد فضای سبز است لذا می توان از پساب برای توسعه 
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 . جنگل کاری ھا و ايجاد کمربند جنگلی استفاده کرد
ک باشد ، بنابراين تصميم استفاده از فاضالب ممکن است برھم زننده اکوسيستم خا: حسينی تأکيد می کند

گيری در مورد کاربرد فاضالب چه به صورت خام وچه به صورت تصفيه شده بايد بر اساس ويژگی ھای آب ، خاک ، 
 . گياه و محيط ھر محل استوار باشد

به گفته وي، مشکل اساسی کاربردفاضالب در آبياری ، وجود عناصر سنگين و سمی موجود در آن است زيرا 
ی فلزات، حرکت و توزيع متعادل عناصر ضروری را در بين بخشھای مختلف گياه از طريق جذب رقابتي، غلظت باال

 . تحت تاثير قرار می دھد
  ھای کشاورزی بسيار خطرناک است  در آبياری زمين استفاده از پساب

فاده از پساب بدترين اقدام است: از سوی ديگر سروش مدبری کارشناس محيط زيست به خبرنگار مھر می گويد
با اين عمل تمام آالينده ھای موجود در پساب : ھای شھری و صنعتی در آبياری زمين ھای کشاورزی می داند

 . وارد محصوالت مورد مصرف مردم شده و خطرات زيادی به بار می آيد
ب ھای شھری و وی با تأکيد بر تصفيه اوليه پساب ھا برای کاھش مواد آالينده موجود در آنھا استفاده از پسا

 . صنعتی را در آبياری فضا ھای سبز غير مثمر راھکار بھتری می داند
در صورتی که پساب ھای تصفيه نشده را برای آبياری فضای سبز به کار ببريم مقداری از : مدبری اضافه می کند

گذشت چند سال در آن اين آالينده ھا به خاک و منابع آب زيرزمينی منطقه نفوذ می کند که در صورتی که پس از 
اراضی تغيير کاربری ايجاد شده و به عنوان زمين کشاورزی ويا مسکونی در انھا چاه حفر شود مشکالت و بيماری 

 . ھای فراوانی گريبان گير نسل بعد می شود
طبق : وی در پاسخ به اينکه پساب ھايی که در حال حاضر در محيط رھا ھستند چگونه بايد مھار کرد می گويد

انون تمام پساب ھای شھری و صنعتی بايستی تصفيه شوند و ھر واحدی که اين اقدام را انجام نمی دھد ق
 . خالف قانون عمل می کند

 

  کمبود منابع مالی برای توسعه ميدان ھای نفتی ايران

توسعه وزير نفت ايران نسبت به کمبود منابع مالی برای : شھریور امده است 4 در بى بى سىبه نوشته سایت 
حتی اگر امروز کشور فرش زير پای خود را ھم بفروشد تا بتواند "ميدان ھای نفتی ابراز نگرانی کرده و گفته که 
 ". اين ميادين را به توليد واقعی برساند، ارزش دارد

يش درباره صادرات نفت و گاز ايرانضعف توليد و کاھش صادرات؛ شرايط پيچيده نفت ايرانوزير نفت ايران از افزا
ظرفيت توليد و زندگی بھتر خبر دادانتقاد مقام ايرانی از کاھش عمدی قيمت نفت خام موضوعات مرتبطنفترستم 

قاسمي، فرمانده سابق قرارگاه خاتم االنبياء سپاه پاسداران که به تازگی وزير نفت ايران شده است، در جمع 
 ميليارد دالر بابت زير ۵٠ ساالنه بيش از در صنعت نفت بايد"سازندگان تجھيزات صنعت نفت ايران گفت که 

 ". ساخت ھايمان ھزينه کنيم، اما اين مبلغ دو و نيم برابر کل بودجه عمرانی کشور محسوب می شود
در سالھای اخير به خصوص بعد از تحريم ھای بين المللی عليه ايران، اين کشور برای تامين منابع مالی برای 

 .  شده استتوسعه صنعت نفت با مشکل مواجه
تا پيش از آن، شرکت ھای بين المللی نفتی و موسسات مالی خارجی در اجرای پروژه ھای نفتی ايران 

مشارکت داشتند اما بعد از اصرار ايران به ادامه غنی سازی اورانيوم و ناديده گرفتن درخواست ھای بين المللي، 
 . دتحريم ھای متعددی عليه اين کشور وضع و به اجرا گذاشته ش

اين تحريم ھا باعث شده است شرکت ھای بين المللی ھمکاری خود را با ايران قطع کنند و اگرچه جمھوری 
اسالمی مدتی تالش کرد تا از شرکت ھای آسيايی به خصوص چينی و ھندی استفاده کند، اما بعد از مدت 

 . کوتاھی اين ھمکاری ھا نيز محدود شد
بين المللی شرکت ھای نفتی نااميد شده بود، دست به دامن شرکت ھای در نھايت ايران که از ھمکاری ھای 

اکنون مشخص شده که اين . داخلی شد و بخش عمده ای از پروژه ھای نفتی را به اين شرکت ھا واگذار کرد
شرکت ھا چه از لحاظ تامين منابع مالی و چه از جنبه تکنولوژی الزم برای توسعه ميدان ھای نفتی با مشکل 

 . ھندمواج
شايد سرمايه گذاری در طرح ھای مختلف صنعت نفت برای سازندگان اين طرح ھا تا "آقای قاسمی می گويد که 

نقدينگی )  ميليارد دالر٣٠٠( ھزار ميليارد تومان ٣٠٠حدی دشوار باشد اما ما می دانيم که در حال حاضر بيش از 
 اين سرمايه در صنعت نفت به کار گرفته شود، بسيار  درصد١۵ تا ١٠در بانک ھای کشور وجود دارد که اگر تنھا 

 ". موثر خواھد بود
اما به نظر می رسد اين سردار سابق سپاه پاسداران نيز می داند که برای نقدينگی موجود در بانکھا، چاله ھای 

خشی از زيادی کنده شده و برای ھمين ابراز اميدواری کرده است که با فروش اوراق مشارکت ارزی و ريالی ب
 . مشکل منابع مالی برای توسعه صنعت نفت حل شود

راه ديگری که وزير نفت ايران اميدوار است به نتيجه برسد، استفاده از صندوق توسعه ملی است که جايگزين 
 . حساب ذخيره ارزی شده و مازاد درآمدھای نفتی ايران در آن نگھداری می شود

موجب "دوق توسعه ملی که به تازگی فعاليت خود را آغاز کرده آقای قاسمی می گويد که اميدوار است صن
 ". تسھيل تامين منابع مالی در صنعت نفت شود

در حال حاضر دولت ايران سعی دارد تا با استفاده از منابع مالی موجود داخلي، شرکت ھای ايرانی را به 
ی گويد که در دولت و مجلس اين ھمکاری بيشتر در صنعت نفت تشويق کند و به ھمين خاطر، آقای قاسمی م
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به آنھا " سودرسانی"بحث مطرح شده که برای تشويق بخش خصوصی و بانکھا برای فعاليت در بخش نفت و 
 ". خساست به خرج ندھيم"

اگر سود بيشتری به پيمانکاران و سازندگان داخلی کشور اختصاص دھيم بسيار "وزير نفت ايران می گويد که 
 ".  خارجی ھا بخواھند اين پروژه ھا را انجام دھندبھتر است تا اين که

از نظر کيفيت وضع ما بد نيست و حداقل از چين و کره "آقای قاسمی برای دلگرم کردن صنعتگران ايرانی گفته که 
چيزی کم نداريم البته با اين حال از نظر زمانبندی مشکالتی وجود دارد که بخشی از آن به مشکالت تامين 

 ". ر می گرددسرمايه ھا ب
به دليل کمبود منابع مالی و تکنولوژي، توسعه ميدان ھای نفتی با تاخير ھای طوالنی مواجھند و گزارشھا نشان 

 .می دھد که تالش ھای دولت ايران برای رفع اين مشکل تاکنون چندان ثمربخش نبوده است
 

  کاالی قاچاق، تعطيلی کارخانجات اروميه را به ھمراه آورد

ورود بی رويه کاال از مرزھای : عضو کمسيون صنايع و معادن مجلس گفت: آمده است  پارسينه سایت به نشته
 . غرب کشور منجر به تعطيلی کارخانجات اروميه شده است

ورود : نادر قاضی پور با توجه به ورود کاالھای قاچاق از مزرھايی ھمچون بانه و مريوان به داخل کشور اظھار کرد
ھمگی به تعطيلی کارخانجات و ... ون بی کيفيت ھمچون پوشاک، لوازم خانگي، صوتي، تصويری وکاالھای گوناگ

 . بيکاری کارگران شھر اروميه منجر شده و توليدی ھا نيز به مغازه و پاساژ تغيير کاربری داده اند
 کاالھای قاچاق از تبديل شدن برخی شھرھای مرزی به فروشگا ھای بزرگ"خانه ملت"نماينده مردم اروميه در 
برخی شھرھا ھمچون بانه و مريوان که روزی به عنوان شھر ھای کشاورزی و توليدی : ابراز نگرانی کرد و افزود

مطرح بودند؛ اکنون به بزرگترين فروشندگان کاالھای بی کيفيت و بدون ضمانت نامه تبديل شده و توليد داخلی را 
 . ده اندتحت الشعاع و متاثر از فروش اين کاالھا کر

مردم برخی شھر ھای : وی به ديگر آسيب ھای واردات کاالھای قاچاق در غرب کشور اشاره کرد و اذعان داشت
اطراف نيز تحت تاثير ورود کاالی قاچاق و البته درآمد مطلوب آن قرار گرفته و به سوی اين شھر ھا مھاجرت کرده 

 . اند
مردم سردشت بعد از جنگ :  نظر قرار داد و خاطر نشان کردصابری موقعيت اقتصادی و اجتماعی سر دشت را مد

با بيماری و فقر دست به گريبان ھستند و به دليل بيماری ناشی از بمباران شيميايی قادر به فعاليت و کسب 
روزی از راه توليد نيستند؛ به طوری که برخی از مردم اين منطقه برای فروشندگی و حتی واردات کاالی قاچاق به 

 .  بانه و مريوان راھی شده اندسوی
 

  خبرگزاری موج: منبع
 

  افزايش روزافزون کودکان خيابانی

 کودک خيابانی در 400روزانه نزديک به : ميدسليمی بنی: شھریور آمده است 5در  خبرآنالينبه نوشته سایت  
 کودک خيابانی را 30انه پليس تنھا در تھران، روز. مراکز بھزيستی سراسر کشور، پذيرش و ساماندھی می شوند

دستگير می کند و منابع نزديک شھرداری تھران می گويند در پايتخت، ھيچ سازمانی به جز شھرداري، اسکان 
 . متکديان که کودکان خيابانی نيز گروھی از آنھا ھستند را به عھده نگرفته است
ھا نشان می دھد کودکان خيابانی با اين حال، مشاھدات ھر روزه مردم در شھرھای مختلف به خصوص کالنشھر

مطابق قانون، ضابطان دادگستري، اقدام به بازداشت اين اشخاص . و متکديان خردسال، ھر روز بيشتر می شوند
دادگاه ھا نيز بنا به شرايط کودک مزبور، رای به . و ارجاعشان به مقامات دادگاه، برای تعيين تکليف می کنند

يت يا مراکز بھزيستی می دھد، ولی اين گونه که پيداست، تنھا، سازمان حضور در کانونھای اصالح و ترب
 . بھزيستی است که برای بازگرداندن اين اشخاص به زندگی سالم، برنامه ای را در دست اجرا دارد

به گفته سرپرست دفتر مداخله و بازتوانی بھزيستي، اين سازمان قصد دارد امسال مرکزی را برای بازپروری 
 مرکز برای 10به گفته فرھاد اقطار از امسال . خيابانی و معتاد برای حضور مجدد در جامعه، راه اندازی کندکودکان 

کودکان و نوجوانان طراحی شده است که به صورت علمی به درمان اين افراد پرداخته و با برگزاری دوره ھای 
 . آموزشی ويژه آنان را برای ورود به جامعه آماده می کند

اين : "تأکيد بر اينکه طراحی مرکز ويژه ترک اعتياد کودکان و نوجوانان در بھزيستی انجام شده می گويدوی با 
مراکز عالوه بر مراکزی است که برای نوجوانان در نظر گرفته شده و به صورت مراکز اقامتی ميان مدت برای 

 ". نوجوانان در نظر گرفته شده است
بارات خاصی برای اين مراکز پيگيری شود تا برنامه ھای آموزشي، پروسه اين مقام مسئول می گويد بايد اعت

 . ھای تحصيلي، حمايت از خانواده و مھارت ھای زندگی در آن به مددجويان خردسال اين سازمان ارائه شود
ن  درصد از کودکان خيابانی و متکديان خردسال، اي30با اين حال، سرپرست سازمان بھزيستی تاکيد دارد برای 

 . ھستند" از ابتاع بيگانه"سازمان نمی تواند کاری انجام دھد چون آنھا 
  قانون، مانع ساماندھی کودکان خيابانی خارجی و خانواده دار
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 ھزار کودک خيابانی در سال گذشته ساماندھی شده اند که اين رقم، به جز 6به گفته احمد اسفندياری بيش از 
اين در حالی است که برخی ديگر از مقامات . انھا، به کار و تکدی می پردازنداتباع بيگانه ای ھستند که در خياب

 ھزار کودک خيابان را ساماندھی می کند 12بھزيستي، می گويند بھزيستی دو برابر اين ميزان، يعنی ساالنه 
 .  درصد از آنان اتباع بيگانه ھستند30که 

 درصد بقيه کودکان کار و خيابان به دليل فقر 70، به گفته معاون پيشگيری از آسيب ھای اجتماعی سازمان
 . فرھنگی و اقتصادی خانواده ھا در خيابان ھا و جامعه کار می کنند

شايد به ھمين دليل است که اسفندياري، سرپرست بھزيستي، تکدی و کار خيابانی به صورت خانوادگی را مانع 
از کودکان خيابانی که در سطح شھرھا وجود دارند، برخی :" ديگری برای ساماندھی کودکان خيابانی می داند

ھايشان ھستند که در اين باره نيز بھزيستی با مشکالتی در خصوص ساماندھی آنھا روبه  ھمراه با خانواده
 ". روست

با اين وجود، مقامات پليس پايتخت می گويند با دستگيری متکديان، کارتن خوابھا و کودکان خياباني، توانسته اند 
به گفته سجادی فرمانده يگان انتظامی اجرائيات شھرداری پليس پيشگيری . يت نسبی مردم را فراھم کنندرضا

 .  نفر از اين اشخاص در سطح تھران، جمع آوری شده اند130پايتخت، تنھا در يک شبانه روز نزديک به 
" خاوران"، و گرمخانه "ياسر"،"لويزان"، "اسالمشھر"اين افسر پليس گفته دستگير شدگان به مراکز بھزيستی 

 . مراکزی که در اختيار شھرداری تھران است. تحويل شده اند
مشاور . شھرداری تھران البته، معتقد است در زمينه نگھداری متکديان کودک و بزرگسال در ميدان، تنھا مانده

ن تنھاست و فرمانداری به گويد شھرداری در امر نگھداری از متکديا امور اجتماعی و فرھنگی شھرداری تھران مي
 . کند وظايف قانونی خود در اين زمينه عمل نمي

الدين محمدی فشاری را که با عدم ھمکاری ساير سازمانھای دولتی خصاصا فرمانداري، به شھرداری وارد  نجم
ال متکديانی که بايد تنھا سه ھفته نگھداری شوند در برخی موارد تا سه س: "می شود، چنين توصيف می کند
 ". شوند در مراکز شھرداری نگھداری مي

شھرداری : "محمدی ھمچنين با اظھار اينکه نگھداری اين اشخاص، از وظيفه شھرداری خارج است، می گويد
قرار بود قاضی کشيکی در . کند خارج از وظايف قانونی خود اين مسئوليت را قبول کرده و اين مراکز را اداره مي

آيند حداکثر سه ھفته اسکان داده شوند تا پرونده آنھا تشکيل  تکديانی که به آنجا مياين مراکز حضور يابد و م
حکم قضايی ) بھزيستی و کميته امداد( شود و سپس با تشخيص مددکار برای پوشش آنھا در مراکز حمايتی

ھا   اين سالشھرداری در طول. صادر شود و کسانی که الزم است به بھزيستی يا کميته امداد ارجاع داده شوند
 ". ھمه اين کارھا را انجام داده است

  متکديان بيمار، مھمانان ھميشگی شھرداری
به . از سوی ديگر، سرپرست بھزيستی نيز جمع آوری اين افراد را وظيفه شھرداری و نيروی انتظامی می داند

بانی اقدامی را انجام دھد و آوری کودکان خيا تواند در جمع گفته اسفندياري، سازمان بھزيستی به ھيچ وجه نمي
 . ھايی از جمله شھرداری و نيروی انتظامی است اين از وظايف دستگاه

مشاور شھردار تھران در پاسخ معتقد است با وجودی که شھرداری در زمينه نگھداری اين افراد و ھمچنين 
بسياری از متکديان و کارتن : "  دھداست اين کار را انجام" مجبور"متکديان و بيخانمانھا، وظيفه ای ندارد، باز ھم 

کند و  سازمان يا شخصی از آنھا نگھداری نمي. ھا را تا سه سال در اين مراکز نگھداری می کنيم خواب
ًشوند اکثرا اعتياد دارند و بعضا مريضي آوری مي ھايی که جمع خواب کارتن در کشور ما . ھای ھيپاتيت و ايدز دارند ً

خواب مبتال به ايدز و  دھد و تا کنون ھيچ مرکز و سازمانی متکدی يا کارتن قرار نميمرکزی آنھا را تحت پوشش 
 ". ھپاتيت را که نيازمند سرپرستی است برعھده نگرفته است و شھرداری مجبور شده که از آنھا نگھداری کند

 جز تھران، ھر چند اين را نيز بايد در نظر داشت که در ساير شھرھای کشور، به خصوص کالنشھرھايی به
 . شھرداري، از ارائه اين خدمات نيز شانه خالی می کند

در اين ميان، اگر چه مقوله دستگيری و جمع آوری اين افراد از جمله کودکان خيابانی و متکديان، با نگھداری و 
ھادھا ساماندھی از آنھا، امری جداگانه است، باز ھم به نظر می رسد علی رغم شفافيت قانوني، سازمانھا و ن

ترجيح می دھند چندان خود را درگير ساماندھی قطعی اين آسيب ديدگان نکنند، چون اگر به جز اين بود افزايش 
 . توسط مقامات مسئول، توصيف نمی شد" روند رو به رشد"متکديان کوچک و بزرگ در سطح شھرھا، با 

 

   ماه و فصل برداشت ميوه داخلی4 ميليون دالر واردات ميوه در 227

ھای تابستانی ھمچنان  با پايان فصل برداشت ميوه:شھریور آمده است 5 در مھربه گزارش خبرگزاری دولتی  
منشاء واردات بی رويه ميوه به کشور مشخص نشده، اين در حالی است که ارزش واردات مجاز ميوه به کشور 

 .  ميليون دالر بوده است٢٢٧بالغ بر 
رسد و  فصل تابستان، برداشت اغلب محصوالت کشاورزی ھم به پايان ميبه گزارش مھر، با آغاز آخرين ماه 

 . برداشت بخش کمی از محصوالت کشاورزی در فصل پاييز ادامه می يابد
اما امسال ھم مانند تابستان چند سال اخير، فصل برداشت برای کشاورزان خوش يمن نبود و ميوه ھای وارداتی 

البته با نزديک شدن به فصل پاييز از حجم ميوه ھای وارداتی .  کشاورزان نداداجازه برداشت و فروش ميوه ھا را به
در ميوه فروشی ھا کاسته شده است و به نظر می رسد واردکنندگان ميوه فقط در فصل برداشت به واردات ميوه 

 . می پردازند
شور می شوند و اصوال اما سئوال اينجاست که اين حجم از ميوه ھای خارجی و لوکس از کدام مبادی وارد ک
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 ھزار تومان به فروش رسيدند، چگونه به ١٣انگورھايی که از آفريقای جنوبی به کشور وارد شدند و ھرکيوگرم 
 . کشور آمده اند که در ھيچ يک از مبادی مرزی متوجه کانتينرھای بزرگ ميوه نشده اند

ور می گذرد اما در تابستان امسال حجم باوجودی که بيش از يکسال از ممنوعيت ورود ميوه ھای لوکس به کش
زيادی از خرده فروشی ھا به انگور آفريقايي، گالبی چيني، توت فرنگی و ھلو و شليل ترکيه اختصاص داشت، 
حتی گريپ فروت ھم در اغلب خرده فروشی ھا عرضه شد اما ھيچ يک از متوليان توليد و واردات اين موضوع را 

 .  با زيان کشاورزان و مصرف کننده و سود واردکننده به پايان رسيدبرعھده نگرفتند و فصل برداشت
 ھزار تن و به ٣١٢ ماھه ابتدای امسال به رقم ۴براساس آخرين آماره،ا تنھا حجم واردات مجاز ميوه به کشور در 

 . باشد ميليون دالر رسيده است که به نظر می رسد چند برابر آن نصيب واردکنندگان غير مجاز شده ٢٢٧ارزش 
در اين رابطه رئيس کميسيون کشاورزی مجلس با اشاره به اينکه واردات نسبت به ماه ھای گذشته کاھش 

درحال حاضر واردات کاھش يافته است و ميوه ای به کشور وارد نمی شود به جز : داشته است به مھر بيان کرد
 . آن بخشی که وزارت جھاد کشاورزی اعتقاد دارد بازار نياز دارد

در قانون افزايش بھره وری در بخش کشاورزی و قانون برنامه پنجم توسعه ھم کاھش واردات : حمد رجايی افزودم
 . مطرح شده است واين قوانين در حال عملياتی شدن ھستند

تغييرات قيمتی پس از اجرای ھدفمندی : وی بابيان اينکه مقداری از واردات بی رويه کنترل شده است، گفت
 . ر محصوالت کشاورزی طبيعی است و آثار زيادی را در بخش داشته استيارانه ھا د

تا يک ماه پيش در ھمه : ھمچنين نايب رئيس اتحاديه صادرکنندگان و واردکنندگان ميوه در گفتگو با مھر، گفت
خرده فروشی ھا ميوه ھای لوکس به فروش می رسيدند، اين درحالی است که وزارت جھاد کشاورزی واردات 

 .  ميوه ھا را ممنوع اعالم کرده استاين
ھم : رضا نورانی با بيان اينکه اگر کشور به اين ميوه ھا نياز دارد پس بايد مجوز واردات ارايه شود، اظھار داشت

اکنون ھمه اقشار اجازه واردات ميوه را ندارند و فقط برخی از افراد بدون مجوز ميوه ھای لوکس و با قيمت ھای 
 . ر وارد می کنندباال را به کشو

موضوع واردات بی رويه بين وزارتخانه ھا دست به دست ميشود درحاليکه افرادی که بايد سود ببرند به : وی افزود
 . درآمدھای کالنی رسيده اند و تمامی اين پاس کاری ھا بی نتيجه است

 اين نابسامانی و بی قانونی معترض نايب رئيس اتحاديه صادر کنندگان و واردکنندگان با اعالم اينکه اتحاديه ھم به
 ھزار تومان ١٣اگر برای تنظيم بازار ميوه به کشور وارد می شود چرا انگور آفريقايی که کيلويی : است، گفت

 . آيا قشر ضعيف جامعه می تواند اين انگور را خريداری کند. است، وارد می شود
 زمان ممنوعيت، واردات ميوه لوکس را نداشتند و فقط اعضای اين اتحاديه ھيچ کدام در: نورانی خاطر نشان کرد

  .مجوز واردات سيب و پرتقال در بھمن ماه صادر شد که تا ارديبھشت ھم ادامه داشت
  

 ھا در آستانه ورشکستگی داروخانه
  

 5 ( رئيس انجمن داروسازان ایران با اشاره به روز داروساز : شھریور آمده است5به نوشته سایت آفتاب در تاریخ 
ھای کشور  روز عرصه بر داروخانه به روز: ھای خصوصی کشور خبر داد و گفت از وضعيت نامساعد داروخانه) شھریور
   .شود تر می تنگ

برند و مسئولين  سر می ھای کشور در شرایط نامطلوبی به متاسفانه داروخانه: دکتر رھبر مژدھی آذر اظھارداشت
  . نف ندارندنيز ھيچ توجھی به مشکالت عدیده این ص

این : وی به مشکالت نقدینگی، پژوھش، نوآوری و رقابت و انحصار در عرصه داروسازی کشور اشاره کرد و افزود
  . اند ھای کشور با مشکل افزایش ھزینه و حاشيه سودپایين مواجه در حالی است که داروخانه

: ھا در سال جاری دانست و گفت اروخانهھا را عدم تعيين حق فنی د مژدھی آذر، یکی دیگر از مشکالت داروخانه
  .  اعالم نشده است90ایم ھنوز حق فنی سال   ماه از سال را پشت سر گذاشته6تاکنون که 

رئيس انجمن داروسازان ایران با انتقاد از مسئوالنی که نسبت به مسائل و مشکالت داروسازان ھيچ حساسيتی 
بينيم حاکی از این است که  ھا می  از مشکالت داروخانهھایی که عالئم و نشانه: دھند، افزود نشان نمی

  . مسئوالن مربوطه به این مشکالت واقف نيستند
ھای  وی با اشاره به مشکالتی که داروسازان در مسير تاسيس داروخانه دارند، از صدور مجوز برای ایجاد داروخانه

ھا مشغول کار ھستند،  يالن داروسازی در داروخانهالتحص  درصد فارغ75در حالی که : ھالل احمر انتقاد کرد و افزود
  . کنند ھای دولتی بدون رعایت قوانين نسبت به تاسيس داروخانه اقدام می سازمان

کنند،  ای فعاليت می ھای اجاره ھای خصوصی که تحت عنوان داروخانه ای از داروخانه مژدھی آذر در ادامه به دسته
آن دسته از . اند بندی شده ر بر اساس تصميم وزارت بھداشت رتبهھای کشو داروخانه: اشاره کرد و گفت

  . کنند ھای درجه یک فعاليت می ھایی که فاکتورھای مورد نظر وزارت بھداشت را دارند به عنوان داروخانه داروخانه
ظر را دارند، از ھایی که امتياز مورد ن بر ھمين اساس آن دسته از داروخانه: رئيس انجمن داروسازان ایران ادامه داد

ترین مکان برای تھيه داروھای  کنند و مطمئن فروش کاالھایی که مورد تایيد وزارت بھداشت نيست خودداری می
  . مورد نياز مردم ھستند
ھایی دانست که امتياز آنھا به افراد غيرداروساز اجاره داده  ھای خصوصی را متوجه داروخانه وی، مشکل داروخانه

ھاست و در شرایط عادی سوددھی  ھا دو برابر سایر داروخانه ھای این قبيل داروخانه ینهھز: شود و گفت می
شان  زنند که اقدامات عملی دست می ھای خود را تامين کنند، به ھر بنابر این برای اینکه بتوانند ھزینه. ندارند

  . مورد تایيد ما نيست
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گذارند، برخورد با آنھا  ود مدرک و آثار جرمی به جا نمیای از خ ھای اجاره چون داروخانه: مژدھی آذر ادامه داد
 .ھا ھستند پيچيده است ولی انجمن داروسازان و وزارت بھداشت به تدریج در صدد شناسایی این قبيل داروخانه

 

تكرار تجمعات صاحبان صنايع لبنى در اعتراض به حذف يارانه شير و عدم پرداخت 
  مطالبات

 
بار ديگر گروھى از صاحبان ) پنجم شھريور ماه(صبح امروز :  شھریور آمده است 5لنا در به نوشته سایت دولتی ای

صنايع لبنى در جريان پيگيرى مطالبات خود از دولت به نشانه اعتراض در برابر ساختمان وزارت بازرگانى در ميدان 
 . وليعصر تھران تجمع كردند

 لبنى امروز نيز در جريان اعتراض به حذف يارانه شير و پرداخت به گزارش خبرنگار ايلنا، تعدادى از صاحبان صنايع
 به اضافه سه ماه و نيم ابتدايى امسال در برابر ساختمان 89نشدن مطالبات خود در سه ماھه پايانى سال 

 . وزارت بازرگانى تجمع كرده و خواستار پاسخگويى مسئوالن شدند
نايع لبنى چندين بار براى دريافت مطالبات خود اقدام به گفتنى است كه از ھفته گذشته تاكنون، صاحبان ص

اين در حالى است كه . برپايى تجمع در برابر وزارت بازرگانى كرده اند كه تا به امروز راه به جايى نبرده است
 مسئوالن وزارت بازرگانى پرداخت مطالبات را منوط به دريافت اعتبار از سازمان ھدفمندى اعالم كرده و مسئوالن
سازمان ھدفمندى نيز عنوان مى كنند كه پولى از محل اين سازمان براى مطالبات صاحبان صنايع لبنى پرداخت 

 . نخواھد شد

  

  تعطيل بازار پارچه در اعتراض به عدم اجرای تفاھمات
 

ينكه امروز رييس اتحاديه پارچه فروشان تھران با اشاره به ا:  شھریور آمده است 5به نوشته سایت دولتی ایلنا در 
طبق تفاھمات صورت گرفته قرار بود جرايم مالياتى بخشيده : نيز بازار پارچه تعطيل بود، گفت) پنجم شھريور ماه(

 . شود اما به دليل عملى نشدن اين تفاھم بازار پارچه ھمچنان تعطيل است
خود را به صورت توافقى تا تير پارچه فروشان تمامى ماليات : وگو با خبرنگار ايلنا گفت محمد صادق مشايخ در گفت

 . اند و ھيچ گونه مشكلى در اين رابطه وجود نداشته است ماه پرداخت كرده
وى در ادامه از انجام مذاكرات پارچه فروشان و سازمان امور مالياتى و مجلس و شوراى اصناف براى پرداخت 

بر اين اساس مقرر شد كه جرايم . رى استاين مسئله در حال پيگي: ماليات بر ارزش افزوده اشاره كرد و افزود
 . مالياتى پارچه فروشان بخشيده شود اما تاكنون اين تفاھم عملى نشده است

   تظاھرات اعتراضی مردم اروميه در اعتراض به خشکاندن دریاچه اروميه
 
  

ای این شھر با راھپيمایی در خيابانھ٩٠٣١ شھریور ۵ھزاران نفر از مردم اروميه روز شنبه : ساواالن سسی
اعتراض خود را به آنچه که سياست خشکاندن دریاچه اروميه از سوی حاکميت ایران ناميده می شود عنوان 

   .کردند
به گزارش آداپ تظاھرات امروز مردم اروميه از خيابان عطایی آغاز و به خيابانھای دیگر شھر اروميه و محالت 

،کاشانی،امام،اطراف مسجد صدر، راسته غالم خان ، خيابانھای اطراف مرکز. این شھر سرایت کرده است
اورمو گولو "تظاھر کنندگان با سردادن شعارھای. ميدان ایالت، عسگر آباد و زنجير کانون درگيریھا بوده است

 مجليس قتلينه فرمان وئریر، گلين گئدک آغالیاق اورمو گولون دولدوراق، اورمو گولو سوسوزدو -جان وئریر 
. به زبان ترکی آذربایجانی اعتراض خود را به نمایش گذاشتند"نماسا اوتوزدو،یاشاسين آذربایجانآذربایجان اویا

شاھدان عينی ضمن گسترده خواندن اعتراضات شھر اروميه تعداد تظاھر کنندگان را ده ھزار نفر تخمين می 
   .زنند

ر داده و عده زیادی را بازداشت ماموران ضد شورش با حمله به تظاھر کنندگان آنھا را مورد ضرب و شتم قرا
کرده اند از تعداد بازداشت شدگان آمار دقيقی در دست نيست اما گمان ميرود که تعداد بازداشت شدگان به 

   .سيصد تن برسد
ماموران گارد ضد شورش ھمچنين با پرتاب گاز اشک آور و با استفاده از باتوم مردم معترض را مورد ضرب و 

   .شتم قرار دادند
ھدان عينی می گویند ماموران پس از بازداشت مردم آنھا را به ساختمانھای دولتی ھمچون استانداری و شا

آموزش پرورش در تقاطع خيام و امام منتقل می کرده اند و عده زیادی نيز در خودروھای گارد ضد شورش 
   .محبوس بوده اند

ھزاران مامور ضد . ک شده شھروندان می کردندآنھا می افزایند گارد ضد شورش اقدام به تخریب اتومبيل پار
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شورش که ھمگی به زبان فارسی صحبت می کرده اند به گفته این منابع مامورین از شھرھای دیگر کشور 
به این منطقه منتقل شده اند و شھر اروميه مملو از گارد ضد شورش است و پرسنل بومی نيروی انتظامی از 

در این ميان حضور دختران و زنان آذربایجانی در جریان تجمع امروز چشمگير . درگيری با مردم اجتناب می کند
   .بود و جرقه تظاھرات توسط زنان آذربایجانی زده شد

منابع محلی ھمچنين از اخالل در شبکه اینترنت و تلفن در شھرھای مختلف آذربایجان می دھند و به گفته 
   . ایران فيلتر شده استآنھا کلمه اروميه و اورمو از سوی شرکت مخابرات

  
   :لينک خبر

91Hcom.savalansesi.www  
  

 ميليارد تومان يارانه بليت مترو، ھيچ مبلغى نپرداخته 110دولت از :مديرعامل مترو
  است

به گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا در تاریخ 5 شھریور آمده است :  مديرعامل شركت متروى تھران گفت: «پيش از 
محاسبه يارانه ھاى برق، ساالنه سه ميليارد تومان ھزينه برق شركت مترو مي شد ولی امروز اين مبلغ به 17 

ميليارد تومان افزايش يافته است. اگرچه دولت براى يارانه بليت مترو تھران و مشھد 110 ميليارد تومان پيش بينى 
  «.كرده بود اما تا امروز ھيچ مبلغى پرداخت نشده است

به گزارش خبرنگار ايلنا، "ھابيل درويش" در مراسم گشايش ايستگاه شيخ الرييس گفت: «خط 4مترو به طول 21 
  «.كيلومتر و داراى 19 ايستگاه است كه از پايانه افسريه شروع و در ايستگاه ارم سبز به خط 5 متصل مي شود

او افزود: «تاکنون 17 کيلومتر از خط چھار به بھره برداری رسيده و اميدواريم تا پايان سال اين خط 100 درصد به 
  «.بھره برداری برسد

درويش ادامه داد: «ايستگاه شيخ الرئيس با ھزينه ای افزون بر 240 ميليارد تومان در چھارطبقه و به مساحت 
  «.10ھزار متر مكعب ساخته شده كه شامل بخش ھايى چون بليت  فروشى و ساختمان ھاى ادارى مي شود

به گفته وى مصالح به كار رفته شامل 43 ھزار متر مكعب بتن، 100 ھزار متر مكعب خاك، پنج ھزار فوالد 
  .مترمكعب مي شود

مديرعامل شرکت متروى تھران ابراز اميدواری کرد به زودى ايستگاه استاد معين و ايستگاه پيروزى نيز گشايش 
  .شود

  ھزينه برق مترو به 17 ميليارد تومان افزايش يافته استچ
درويش با بيان اين كه پيش از محاسبه يارانه ھاى برق ، ساالنه سه ميليارد تومان ھزينه برق شركت مترو 

مي شد، گفت:« امروزه اين رقم به 17 ميليارد تومان افزايش يافته است. اگرچه دولت براى يارانه بليت مترو تھران 
  «.و مشھد 110 ميليارد تومان پيش بينى كرده بود اما تا امروز ھيچ مبلغى پرداخت نشده است

  به جز آلودگى ناشى از اقدامات عمراني، مترو آلودگى ندارد
مديرعامل شركت متروى تھران گفت: «به جز مواردى كه كار عمرانى انجام مي دھيم ھيچ آلودگى ديگرى در مترو 

وجود ندارد و براى مراعات حال مردم ھم تا پايان امسال خط 4 را گشايش مي كنيم و اميدواريم با چيدن ديوار و 
  «.مسدود كردن خروجي ھا اين مشكل برطرف شود

  ضرب و شتم پرستار ؛ پيامد ھمراه بيمار در بيمارستان

بيمارستان شايد در نگاه اول حضور ھمراه بيمار در : شھریور آمده است 6 در مھربه گزارش خبرگزاری دولتی 
موجب شود که خيالمان از بابت رسيدگی به بيمار آسوده باشد اما واقعيت اين است که حضور اين افراد در محيط 

بيمارستان به عنوان چالشی تلقی می شود که می تواند دشواريھای عديده ای برای پرسنل و کادر درمانی به 
 . دنبال داشته باشد
ار مھر، حضور ھمراھان بيمار در برخی از بيمارستانھای دولتی و بعضا خصوصی می تواند يکی از به گزارش خبرنگ

در صورتی که شاھد . مشکالت و چالشھای اساسی حوزه سالمت تلقی شود که چندان جدی تلقی نمی شود
 . دبروز اتفاقات ناگواری در بيمارستانھايی ھستيم که در يک طرف ماجرا ھمراه بيمار قرار دار

اخباری که در . شايد نمونه بارز اين مشکل را بتوان در ضرب و شتم کادر درمانی توسط ھمراه بيمار جستجو کرد
چند ماه گذشته از ضرب و جرح پرستاران و پرسنل بيمارستانی در اقصی نقاط کشور شنيده شد، گواه اين 

 . ت بلکه می تواند آسيب زا نيز باشدواقعيت است که حضور ھمراه بيمار در بيمارستان نه تنھا مفيد نيس
غضنفر ميرزابيگي، رئيس کل نظام پرستاری معتقد است که حضور ھمراه بيمار در بيمارستانھا تنھا مختص ايران 

 . شود است که اين مسئله منجر به مداخله در پروسه درمانی بيماران مي
ھنوز در : در بيمارستانھا می داند و می گويدوي، کمبود نيروی پرستاری را يکی از داليل حضور ھمراه بيمار 

 نفر است که اين رقم بسيار 7/0 ساعت تعداد نيروی پرستاری نيم تا 24بيمارستانھای کشور به ازای ھر تخت در 
 . شود پايينی محسوب مي

ست  ھزار نفر پرستار در مراکز بھداشتی و درمانی کشور مشغول ھستند که می باي110 تا 100ھم اکنون بين 
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 .  برابر برسد5/2اين تعداد تا پايان برنامه پنجم حداقل به 
کمبود نيروی پرستاری اغلب در بيمارستانھای دولتی و دانشگاھی ديده می شود و ھمين مسئله باعث شده 

 . که حضور ھمراه بيمار در اين قبيل بيمارستانھا بيشتر خودنمايی کند
ن که بيشترين مراجعات روزانه بيماران و مصدومان را دارد، نسبت به سرپرستار يکی از بيمارستانھای دولتی تھرا

حضور اين افراد نه تنھا تاثيری در وضعيت روحی بيمار : حضور ھمراه بيمار در بيمارستان انتقاد کرده و می گويد
 . ندارد بلکه باعث می شود پرسنل نيز در انجام وظايف خود دچار مشکل شوند

متاسفانه برخی از : ای نابجای برخی از ھمراھان بيماران در امور درماني، می افزايدوی با اشاره به دخالتھ
ھمراھان که بيمارشان وضعيت مناسبی ندارد، بيشتر تحت تاثير احساسات و عواطف روحی قرار می گيرند و 

 . د انتقاد بگيرندھمين مسئله باعث می شود با کوچکترين تغيير حالت بيمار، سراغ پرستار بيايند و او را به با
 سال سابقه کار دارد، از برخوردھای نامناسب برخی ھمراھان بيماران خبر می دھد و می 20اين سرپرستار که 

متاسفانه در طول اين سالھا که به عنوان پرستار و سرپرستار مشغول خدمت بوده ام، بارھا از نزديک : گويد
 . ان بوده امشاھد برخوردھای نامعقول برخی از ھمراھان بيمار

برخوردھای فيزيکی و لفظی با پرسنل بيمارستان و کادر درماني، يکی از مشکالتی است که به دنبال حضور 
متاسفانه اين وضعيت در بيمارستانھای دولتی بيشتر ديده می . ھمراه بيمار در بيمارستان شاھد آنھا ھستيم

 . دولتی به مراتب بيشتر از بخش خصوصی استشود زيرا حجم مراجعات مردم و بيماران به مراکز درمانی 
از سوی ديگر، افرادی که به بيمارستانھای دولتی مراجعه می کنند به لحاظ مالی بيشتر در تنگنا قرار دارند و 

 . ھمين مسئله تاثير سوء بر رفتار و برخورد با آنھا با کادر بيمارستان دارد
مايی مشھد معتقد است که ھمراھان بيماران بيشتر در محمد نوروزي، مدير گروه دانشکده پرستاری و ما

بخشھای روانپزشکي، سوختگي، اورژانس و بخشھايی که بيماران بدحال مانند بيماران قلبی حاد بستری 
 . ھستند با پرستاران برخورد فيزيکی دارند

اين رفتارھا می تواند از : يدوی با تاکيد بر پرھيز از ھرگونه واکنشھای خشونت آميز مشابه اطرافيان بيمار، می گو
بيمار و اطرافيانش به سبب بيماری و فشارھای روحی سر بزند اما ما مدعی ھستيم به لحاظ جسمی و روانی 

 . سالم و فرد حرفه ای ھستيم، پس وظيفه ما آرام کردن آنان است
 اعم از بيمار و  قانون مجازات اسالمی به صراحت عنوان شده چنان که ھر کسی609 و 608براساس مواد 

 .  ضربه و جزای نقدی می شوند74 ماه حبس، شالق تا 6 تا 3بستگان به پرسنل درمانی توھين کنند مشمول 
الفاظ اھانت آميز و تحقير کننده و انجام اقدامات عملی که داللت بر توھين داشته باشد جزو مصاديق توھين به 

  .شمار می رود
  

 
   ماه حقوق معوقه؛٧در اعتراض به 

 
 كارگر شركت كيسون دست از كار كشيدند٠٠۴

 
 

:  دبير اجرایی خانه كارگراستان خوزستان گفت :  شھریور آمده است 6به گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا در تاریخ 
 ماه حقوق خود ٧كارگران شركت پيمانكار طرف قرارداد با متروی اھواز یعنی شركت كيسون به دليل عدم پرداخت 

 .  كار كشيدنددیروز دست از
 كارگر شركت كيسون دیروز در اعتراض به عدم ٠٠۴حدود : آقایار حسينی در گفت و گو با خبرنگار ایلنا افزود

وی با اشاره به تماس خود با مدیرعامل شركت متروی اھواز .  ماھه خود دست ازكار كشيدند٧پرداخت حقوق 
ھای شركت كيسون پرداخت شده اما متاسفانه گویا  دارد تمام بدھی مدیرعامل متروی اھواز اظھار می: گفت

 . مسووالن این شركت منابع مالی حقوق كارگران را در جای دیگری ھزینه كرده اند
ھای پيمانكاری  وی در پاسخ به این سوال كه آیا متروی اھواز نباید به پرداخت حقوق كارگران تحت پوشش شركت

ت و ما از مسووالن شھرداری مترو ومسووالن استانداری قطعا ھمين گونه اس: حساس باشد، اظھارداشت
بنا به گزارش ھای رسيده امروز ھم این اعتصاب . خواھيم كه پيگير مطالبات كارگران شركت كيسون باشند می

  .ادامه دارد

 ماه 7 كارگر طرف قرارداد مترو در اعتراض به عدم پرداخت 400دست از کارکشيدن 
  حقوق

: دبير اجرايى خانه كارگراستان خوزستان گفت  :  شھریور آمده است 6ولتی ایلنا در تاریخ به گزارش خبرگزاری د
 ماه حقوق خود 7كارگران شركت پيمانكار طرف قرارداد با متروى اھواز يعنى شركت كيسون به دليل عدم پرداخت 

 . ديروز دست از كار كشيدند
 كارگر شركت كيسون ديروز در اعتراض به عدم 400 حدود :آقايار حسينى در گفت و گو با خبرنگار ايلنا افزود

 .  ماھه خود دست ازكار كشيدند7پرداخت حقوق 
دارد تمام  مديرعامل متروى اھواز اظھار مي: وى با اشاره به تماس خود با مديرعامل شركت متروى اھواز گفت
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منابع مالى حقوق كارگران را در ھاى شركت كيسون پرداخت شده اما متاسفانه گويا مسووالن اين شركت  بدھي
 . جاى ديگرى ھزينه كرده اند

ھاى پيمانكارى  وى در پاسخ به اين سوال كه آيا متروى اھواز نبايد به پرداخت حقوق كارگران تحت پوشش شركت
قطعا ھمين گونه است و ما از مسووالن شھردارى مترو ومسووالن استاندارى : حساس باشد، اظھارداشت

 . ه پيگير مطالبات كارگران شركت كيسون باشندخواھيم ك مي
 . بنا به گزارش ھاى رسيده امروز ھم اين اعتصاب ادامه دارد

 
  خبر تکميلی 

اعتصاب و تجمع کارگران متروی اھواز، کاغذ پارس، فوالد ميبد و قند و تصفيه شکر 
 اھواز

 شھریور دست به اعتصاب ۵ود، از روز  ماه خ٧ کارگر متروی اھواز در اعتراض به عدم پرداخت دستمزدھای ۴٠٠
در پی اعتصاب کارگران، مدیران شھرداری اھواز و شرکت کيسون که  .برند چنان در اعتصاب بسر می زده و ھم

در پی این .دیگر را متھم به قصور در پرداخت دستمزدھای کارگران کردند شرکت مجری متروی اھواز است، یک
 شرکت کيسون قول پرداخت تنھا نيمی از حقوق یک ماه را به کارگران چنين مدیران شھرداری و اعتصاب ھم

  .افتاده برسرکار باز نخواھند گشت  ماه از دستمزھای عقب۵دادند، اما کارگران اعالم کردند تا عدم دریافت حداقل 

، عدم امکان ھا عدم دریافت فيش حقوقی، مغایر بودن ليست بيمه با ميزان حقوق دریافتی، به روز نبودن قرارداد
استفاده از ساعات استراحت بين کار، اعمال نشدن اضافه حقوق از دیگر مشکالت کارگران متروی اھواز 

 کارگر کارخانه قند و تصفيه شکر اھواز نيز در اعتراض به عدم پرداخت دستمزدھای خود ٩٠در این ھفته، .ھستند
  . بيمه در برابر استانداری خوزستان تجمع کردندھای از آذرماه سال گذشته تاکنون و نيز عدم تمدید دفترچه

 کارگر کارخانه، با تجمع در برابر ۵٠٠گی از  تعدادی از کارگران فوالد ميبد نيز برای سومين روز متوالی و به نماینده
فرمانداری این شھر، به عدم دریافت دستمزدھای خود از ده ماه پيش که کارخانه تعطيل شده است، اعتراض 

  .کردند

 ھزارتن چدن ٣٠٠این شرکت ساالنه .   در جنوب غرب شھرستان ميبد آغاز به کار کرد٨٣شرکت فوالد ميبد سال 
 ھزار تن محصول به ٧٢، ذوب آھن اصفھان و فوالد خراسان و  خاکستری برای بازارھای داخلی فوالد مبارکه

 کارگر کارخانه کاغذ پارس با تجمع در ٢٠٠چنين بيش از  ھم.کرد ، تایلند و چين توليد می کشورھای کره جنوبی
  برابری فرمانداری شھر شوش در خوزستان، به عدم پرداخت دستمزدھای چند ماه اخير خود اعتراض کردند

كند در  تپه تامين می ی نيشكر ھفت را از كارخانه) تفاله ی نيشكر(ی خود  ی كاغذسازی پارس كه مواد اوليه كارخانه
ی تعديل نيرو  اند، اما به بھانه ھا رسمی بوده  كارگر رسمی و قراردادی داشت كه اكثر آن٣٠٠٠ھای قبل بيش از  سال

ھا، باعث  تضييع حقوق کارگران و شرايط وخيم معيشتی آن .اکنون كمتر از ھفتصد کارگر در آن مشغول به كار ھستند
گی   اين اعتراضات به دليل پراکندهاما. شده است که روزانه کارگرانی از کارخانجات مختلف دست به اعتراض بزنند

ی  طبقه. اند تغييری در وضعيت طبقه کارگر بوجود آورند کارگر و نبود تشکالت واقعی کارگری، تاکنون نتوانسته طبقه
راندن سرمايه تا آخر  ھای خود را برای عقب تواند قدم ھای واقعی می کارگر تنھا با مبارزات و اتحاد خود و ايجاد تشکل

  ھدادامه د

  

  بدون شرح
   درصد از كارگران ساختماني تحت پوشش بيمه ھستند 10

  
دبير كانون شوراھاي اسالمي كار استان تھران  :  شھریور آمده است 6به گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا در تاریخ 

  . رفتند درصد از كارگران ساختماني تحت پوشش بيمه تامين اجتماعي قرار گ10 در حال حاضر تنھا  :اعالم كرد
به علت : وگو با خبرنگار ايلنا با اشاره به عدم اجراي سريع قانون خاطرنشان ساخت علي اكبر عيوضي در گفت

عدم دريافت كارت مھارت از سوي كارگران، بخش قابل توجھي از كارگران ساختماني تحت پوشش بيمه قرار 
  . نگرفتند

 اجراي سريع قانون از سوي سازمان تامين اجتماعي شد دبيركانون شوراھاي اسالمي كار استان تھران خواستار
كارگران ساختماني در صورتي كه تحت پوشش بيمه قرار بگيرند از امنيت شغلي پايداري : و خاطرنشان ساخت

  . در كشور برخوردار خواھند شد
يي طرح متوقف  در حال حاضر روند اجرا : در خصوص سياست واگذاري سھام عدالت به كارگران تصريح كرد عيوضي

  . شده است
  پايان پيام
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 ردادی ااستثمار وحشيانه کارگران قر
  

رئيس اتحاديه كارگران قرارداد و پيماني سراسر كشور : شھریور آمده است 6  در ایلنا دولتیخبرگزاری به گزارش 
 .تومان است ار ھز300 الي 250در برخي از واحدھاي توليدي مزد دريافتي كارگران قراردادي بين  :كرد اعالم

كارگران قراردادي و پيماني در سراسر كشور  وگو با خبرنگار ايلنا،از افزايش ساليانه تعداد فتح هللا بيات در گفت 
  . درصد افزايش مي يابد5قراردادي به طور ميانگين ساليانه   تعداد كارگران :خبر داد و اظھار داشت

 
پيماني  ن فعال در واحدھاي توليدي كشور را كارگران قراردادي و درصد از كارگرا85حال حاضر  به گفته وي، در 

  .دھند تشكيل مي
 
 50در حال حاضر بيش از : از كارگران شد و افزود وي در ادامه خواستار افزايش سياست ھاي حمايتي دولت 

  .وزارت كار را دريافت مي كنند درصد از كارگران حداقل مصوبه مزدي
 
از سخنان خود از افزايش تعداد كارگران روز مزد در سال جاري  راردادي در بخش ديگريرئيس اتحاديه كارگران ق 

  . حاضر مراجع رسمي كشور آماري از تعداد كارگران روز مزد ندارند  در حال :گفت: خبر داد

 درصد دامدارى ھاى تھران به دليل واردات بى رويه شيرخشک ھاى 50تعطيلى 
  گوشت ھاى منجمد قرمزخارجى و واردات قاچاق و رسمى 

رييس انجمن صنفى گاوداران استان تھران از  :  شھریور آمده است 6به گزارش خبرگزاری دولتی ایسنادر تاریخ  
به دليل سياست ھايى مبنى بر :  درصد واحد ھاى دامى استان تھران خبر داد و گفت۵٠تعطيل شدن بالغ بر 

قاچاق و رسمى گوشت ھاى منجمد قرمز، صنعت دامپرورى واردات بى رويه شيرخشک ھاى خارجى و واردات 
 واحد دامى فعال ١٨٠ واحد دامى در استان تھران، دو ھزار و ۶٠٠ضربه ى سنگينى خورده و اکنون از چھار ھزار و 

 . است و بقيه تعطيل شده اند
ليد شير و ھزينه ھاى به دليل مقرون به صرفه نبودن تو:  در گفت وگو با ايسنا، اظھار کرد- سيد احمد مقدسى 

 درصد از ۴٠باالى توليد، روزانه سه گاو روانه ى کشتار مى شوند تا ھفت دام ديگر زنده بمانند، به طورى که 
 . ميزان توليد شير کاسته شده است

مقدسى با ابراز تاسف از اين که کشورمان طى سال ھاى قبل صادر کننده ى گوساله و شير خشک بوده، اما با 
اين سياست عامل : خى تصميم ھا، تبديل به وارد کننده ى شير خشک و گوشت قرمز شده است، گفتاتخاذ بر

که البته گوش شنوايى ھم ; نابودى سرمايه گذارى ھاى اين صنعت و از بين رفتن اشتغال ھاى ايجاد شده گرديد
 . نيست

ه پس از ماه رمضان اين افزايش به گفته وى کارخانه ھاى لبنى خواستار افزايش قيمت محصوالت خود ھستند ک
 . قيمت در سازمان حمايت از توليد کننده و مصرف کننده بررسى خواھد شد

رييس انجمن صنفى گاوداران استان تھران در پاسخ به اين که بازار مصرف کشش افزايش قيمت شير و محصوالت 
ابه مصرف مى کنند و ھر بطرى نوشابه را مردم ايران چھار برابر ميانگين جھانى نوش: لبنى را ندارد، تصريح کرد

 تومان مى خرند و توانايى خريد نوشابه را با افزايش قيمت اعمال شده دارند و ھيچ کاھش مصرفى در اين ٩٠٠
 ! ميان نداشته اند، اما قدرت خريد شير به عنوان محصول سالمتى را ندارد؟

ند مردم ارزان بخورند، بايد يارانه بدھند نه اين که ھم چنين اگر مسووالنت مربوطه مى خواھ: مقدسى تصريح کرد
 . ھزينه ى ارزان خوردن مصرف از جيب توليد و به ضرر توليد کننده تامين شود

 تومان خريدارى مى شود، در حالى که ۵۶٠به گفته ى وي، در حال حاضر ھر کيلو شير با کيفيت در استان تھران 
ھمچنين در اين خصوص رييس ھيات مديره .  تومان است۶٨٠امداران  درصد سود براى د١٠ھزينه تمام شده با 

 ١۴٠طى يک ھفته قيمت ھر کيلو جو با : اتحاديه مرکزى دامداران از افزايش يکباره قيمت علوفه خبر داد و گفت
 تومان افزايش يافته ۵۵٠ تومان افزايش به کيلويى ٧٠ تومان رسيده و ھر کيلو ذرت با ۴٧۵تومان افزايش به 

 . است
علوفه و خوراک دام بدون : سيروس روستا با ابراز تاسف از افزايش قيمت ھمه اقالم علوفه اى اظھار کرد

 . ھيچگونه نظارتى طى يک ھفته گران شد و دالالن يکباره به ثروت ھاى ميلياردى رسيدند
يل در کشور، به دليل عليرغم سرمايه گذارى باال در صنعت دامدارى و وجود گاوھاى شيرى اص: وى تصريح کرد

عدم حمايت از توليد، کنترل بازار فروش محصوالت و در برابر آن آزاد بودن قيمت خوراک دام و علوفه از سال 
به دليل افزايش يکباره قيمت : روستا گفت. گذشته، دامدارى ھاى کشور رو به ورشکستگى سوق يافته اند

امدار، دامداران فقط دام ھايشان با خوراک ضرورى زنده نگه علوفه و پايين بودن قيمت خريد ھر کيلو شير از د
 . داشته اند و به دنبال توليد شير نيستند، چراکه توليد شير برايشان ضررده است

ھمانگونه که بازار شير و محصوالت لبنى تحت نظارت شديد قيمت از سوى سازمان تعزيرات : روستا افزود
 خوراک دام ھم تحت نظارت قرار گيرد اما ھيچ تشکل نظارتى در اين حکومتى است بايد بازار فروش علوفه و

  راستا نيست
  

  )شرکت کيسون(اعتصاب کارگران قطار شھری اھواز 



 337

 
  

 نفر از کارگران ۴٠٠بيش از :  آمده است 1390 شھریور 7فارس از اھواز در تاریخ خبرگزاری دولتی به گزارش 
 اعتراض به عدم پرداخت ھفت ماه حقوق خود در محل دپو جنب شھریوردر۶قطارشھری اھواز از صبح امروز 

   .فرودگاه اھواز تجمع کردند
  

   .شھریورشروع شده وامروزوارد دومين روز خود شده است۵به گزارش ایلنا اعتصاب این کارگران از دیروزشنبه
سال گذشته حقوق و وگو با خبرنگار فارس از اھواز اظھار داشتند که از اسفند ماه  این کارگران در گفت

کنند و اجازه دیدار با  ھا را به اخراج تھدید می کنند ھم آن اند و وقتی اعتراض می دستمزد خود را دریافت نکرده
   .دھند مدیران را به آنھا نمی

اند که برای ما قابل قبول  این کارگران با بيان اینکه مسئوالن وعده پرداخت نيمی از حقوق یک ماه را داده
تا زمانی که این مبلغ را نگيریم : حداقل خواسته خود را پرداخت حقوق پنج ماه عنوان کردند و گفتندنيست، 

   .گردیم به محل کار خود باز نمی
ھایشان را گرفته که با  به گفته این کارگران، با تاخير در پرداخت حقوق مشکالت زیادی گریبان آنھا و خانواده

   .ت دو چندان شده استتوجه به نزدیکی عيد فطر این مشکال
کارگران متروی اھواز، عدم دریافت فيش حقوقی، مغایر بودن ليست بيمه با ميزان حقوق دریافتی، به روز 

ھا، عدم امکان استفاده از ساعات استراحت بين کار، اعمال نشدن اضافه حقوق و تبعيض بين  نبودن قرارداد
   .عنوان کردند) شرکت کيسون( خود کارگران بومی و غيربومی را از تخلفات پيمانکار

یکی از مسئول شرکت کيسون و مدیرعامل سازمان قطارشھری اھوازدررابطه با اعتصاب کارگران 
   :ومطالباتشان اظھارات ضد ونقيضی بشرح زیرداشتند

  
   حلقه تنگ مشکالت مالی قطار شھری اھواز* 

 در اھواز، مطالبات کارگران را تایيد کرد و آن را وگو با خبرنگار فارس مجری طرح قطارشھری اھواز نيز در گفت
   .ناشی از مشکالت مالی پروژه قطارشھری و عدم تخصيص اعتبارات دانست

در این مکاتبات : بھرام محسنی با اشاره به مکاتباتی که با سازمان قطارشھری اھواز صورت گرفته افزود
   .رو نشود عتبار کردیم که پروژه با توقف روبهمبالغی که در این پروژه ھزینه شده اعالم و درخواست ا

: ھای مترو تعطيل شده، اظھار داشت وی با اشاره به اینکه در حال حاضر عمليات اجرایی در تمام ایستگاه
ميليارد تومان به شرکت کيسون  سازمان قطارشھری پذیرفته که برای حل شدن مشکل حقوق کارگران یک

کند که بر این اساس به برخی از کارگران حقوق یک ماه و به بعضی دیگر کمتر از پرداخت ) پيمانکار پروژه مترو(
   .شود؛ اما توان پرداخت حقوق چھار یا پنج ماه را نداریم یک ماه پرداخت می

کنند، تصریح  محسنی با بيان اینکه کارگران این پروژه صادقانه و در شرایط سخت و گرما بدون تعطيلی کار می
 تا کنون ھميشه چھار ماه تاخير در حقوق کارگران بوده است اما تحمل تعویق ٨٧ی پروژه در سال از ابتدا: کرد

   .شش ماھه در حقوق برای کارگران سخت است
 ميليارد تومان در این پروژه ھزینه کرده است، اما تعھد بيش از این از ٨٠به گفته وی، شرکت کيسون تا کنون 

   .توان شرکت خارج است
 تن ۶٣٢ ھزار و ٧ریزی،    ھزار مترمکعب بتن١٠٨در سال گذشته : مسئول در شرکت کيسوناین مقام 

لگرد  ایم که برای می  ھزار مترمکعب خاکبرداری انجام داده٢٣۴بندی و   ھزار مترمربع قالب۵۴آرماتوربندی، 
ت که خالص  ميليارد تومان ھزینه داشته است این در حاليس٣ ميليارد تومان و سيمان مصرفی ٧حدود 

   . ميليارد تومان بوده است١٢پرداختی به شرکت در این مدت 
 ميليون تومان و ١۴٠ ميليون تومان در ماه به ٧ھا ھزینه تامين سوخت از  با ھدفمندی یارانه: وی ادامه داد

يليارد  م٢ھای حفار در ھر یک کيلومتر   ميليون تومان رسيد عالوه بر این دستگاه٧۶بھای برق در یک ماه به 
 ميليون تومان ھزینه ماھانه نيروی انسانی و ٨٠٠تومان مواد مصرفی الزم دارند به این مبالغ باید یک ميليارد و 

   .خودروھای سبک را نيز اضافه کرد
 ميليارد تومان ۶٠مجری طرح قطار شھری اھواز مطالبات شرکت کيسون را از ابتدای پروژه تا آخر مرداد ماه 

بينی شده اما تا کنون این   ميليارد تومان اعتبار برای متروی اھواز پيش٨٠ برای سال جاری :عنوان کرد و گفت
   .اعتبار ابالغ نشده است

ھا غيربومی   درصد آن١٢ نفر پرسنل قطارشھری اھواز است که ۴۵۵محسنی با اشاره به اینکه یک ھزار و 
   .ران، تھيه ليست بيمه و اضافه کار را رد کردھستند، تخلفات در زمينه فيش حقوقی، امضای قرارداد با کارگ

  
   ھاست پيمانکار ناتوان در پرداخت* 

مدیرعامل سازمان قطارشھری اھواز اما مشکالت تاخير در پرداخت حقوق را ناشی از ناتوانی پيمانکار در 
   .اجرای تعھدات خود دانست و نه عدم تخصيص اعتبار

اعتبارات مترو ھر سال به طور کامل ابالغ نشده اما نباید باعث درست است که : عباس ھالکویی تصریح کرد
   .از وظایف خود عدول کند) شرکت کيسون(شود که پيمانکار 

ھا تا تير ماه پرداخت شده  به گفته وی، در حال حاضر پيمانکار طلبی بابت پروژه ندارد و تمام صورت وضعيت
   .است

گوید، تعداد پرسنل قطارشھری را کمتر از ميزان اعالم شده دانست و  وی با بيان اینکه پيمانکار واقعيت را نمی
خواھد به پول برسد، قصد دارد از طریق  رسد پيمانکار برای اینکه طلبی ندارد و می به نظر می: تصریح کرد
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ب کارگران فشار بياورد تا اعتباری جذب کند زیرا که این پيمانکار مسائل مردم و مشکالت کارگران را به حسا
   .آورد نمی

: ای برای توقف کار ندارد، گفت ھالکویی با تاکيد بر اینکه شرکت کيسون بر اساس نص صریح قرارداد، بھانه
توانند حل کنند؛ در حالی که این پروژه  کنند با ادعا بسياری از مشکالت خود را می پيمانکاران گمان می

بدھد و پيمانکار باید تعھد خود را در تامين اعتبار انجام فاینانس بوده و قرار نبود دولت به این پروژه اعتبار 
تواند ادعایی در مورد تخصيص اعتبار داشته باشد؛ از آن گذشته قرارداد  داد، به این معنی که پيمانکار نمی می

   .کند این پيمانکار طراحی، اجرا و بھره برداری است و قرارداد را شورای عالی اقتصاد تعيين می
این :  ميليارد تومانی از سازمان قطارشھری را، نادرست دانست و افزود۶٠يمانکار مبنی بر طلب وی ادعای پ

مبلغ بر اساس محاسبات پيمانکار است و از نظر ما صحت ندارد زیرا که بر اساس قرارداد پيمانکار شرکت 
 تا کنون اینکار را انجام نداده کرد که  ميليارد تومان در پروژه ھزینه می١٠٠ درصد قرارداد معادل ١٠کيسون باید 

و نه تنھا سرمایه کافی در این طرح ھزینه نکرده بلکه اعتبارات اختصاص داده شده را صرف خرید ماشين آالت 
   .کرده است

این : مدیرعامل سازمان قطارشھری اھواز با تاکيد بر عدم توانمندی شرکت کيسون در اجرای تعھدات، افزود
سازی بخورد، اما انتخاب آن برای ساختن مترو مناسب نبود و چھار سال عقب  خانهپيمانکار شاید به درد 

   .کند  درصد پيشرفت کاری این مسئله را ثابت می٣٢ماندگی متروی اھواز از روند پروژه و 

   کننده جنگل است  کشور نخست تخريب5ايران جزء 

: رئيس فراکسيون محيط زيست مجلس گفتنايب : شھریور آمده است 7 در مھربه گزارش خبرگزاری دولتی  
کننده جنگل در جھان  بندی کشورھای تخريب حجم باالی تخريب جنگلھا در ايران، کشورمان را در رده پنجم رتبه

 . قرار داده است
وزارت : به گزارش خبرگزاری مھر، مھدی سنايی در تشريح سئوال خود از وزير جھاد کشاورزی افزود

 مديريت موجود در حفاظت از منابع طبيعی و حجم باالی تخريف جنگلھای کشور چه جھادکشاورزی برای سوء
 . ای را تدوين کرده است برنامه

اکنون در  ھم: ھای موجود مديريت منابع طبيعی گفت ھا و تفريط نماينده مردم نھاوند در مجلس با انتقاد از افراط
 .  کشاورزان به بھانه حفاظت از مراتع ھستيمبسياری از شھرستانھا شاھد برخورد شديد با دامداران و

کنند،  اداره منابع طبيعی در شھرستانھا با سختگيری و افراط با دامداران و کشاورزان برخورد مي: وی تاکيد کرد
طوری که بخش وسيعی از انرژی و وقت کشاورزان در دادگاه برای دفاع در مقابل شکايت منابع طبيعی صرف  به
 . شود مي

ئيس فراکسيون محيط زيست مجلس با انتقاد از کم کاری و اھمال در تخريب منابع طبيعی کشور از سوی نايب ر
روی در مقابل دامداران و کشاورزان شاھد تفريط در مقابل  در مقابل افراط و زياده: نھادھا و ادارات دولتی گفت

 . کننده نھادھای دولتی ھستيم ھای تخريب فعاليت
مروزه بخش وسيعی از جنگلھا و مراتع کشور به وسيله فعاليت نھادھا و سازمانھای دولتی ا: سنايی تاکيد کرد
 . تخريب شده است

خواری به عنوان  وزارت جھاد کشاورزی برای مقابله با موضوع زمين: نماينده مردم نھاوند در مجلس تصريح کرد
 .  داده استمھمترين ابزار موجود در تخريب منابع طبيعی کشور چه اقدامی انجام

 18در دو دھه گذشته حجم جنگلھای کشور از :  درصد خواند و گفت33وي، حجم تخريب جنگلھای کشور را 
 .  ميليون ھکتار رسيده است12.4ميليون ھکتار به 
ھزار ھکتار از پوشش گياھی در زاگرس نابود شده است که دولت و 18در سه سال گذشته : سنايی تاکيد کرد

 . ل بايد در باره آن پاسخگو باشندھای مسئو دستگاه
: ھا خواند و گفت  کشور نخست تخريب کننده جنگل5نايب رئيس فراکسيون محيط زيست مجلس، ايران را جزو 

 کشور 5 کشور صاحب جنگل دنيا است، ولی به علت باال بودن حجم تخريب جنگل در رديف 45ايران اگرچه جز 
  . نخست جھان قرار دارد

  
   درصد افزايش مي يابد 5 قراردادي ساالنه تعداد كارگران

 
  

رئيس اتحاديه كارگران قرارداد و پيماني سراسر  :  شھریور آمده است 7به گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا در تاریخ 
  .  ھزار تومان است300 الي 250در برخي از واحدھاي توليدي مزد دريافتي كارگران قراردادي بين  :كشور اعالم كرد

وگو با خبرنگار ايلنا،از افزايش ساليانه تعداد كارگران قراردادي و پيماني در سراسر كشور   بيات در گفتفتح هللا
  .  درصد افزايش مي يابد5ساليانه  تعداد كارگران قراردادي به طور ميانگين  :خبر داد و اظھار داشت

اردادي و پيماني دي كشور را كارگران قر درصد از كارگران فعال در واحدھاي تولي85به گفته وي، در حال حاضر 
  . دھند تشكيل مي

 50در حال حاضر بيش از : وي در ادامه خواستار افزايش سياست ھاي حمايتي دولت از كارگران شد و افزود
  . ي وزارت كار را دريافت مي كننددرصد از كارگران حداقل مصوبه مزد

سخنان خود از افزايش تعداد كارگران روز مزد در سال جاري رئيس اتحاديه كارگران قراردادي در بخش ديگري از 
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  .   در حال حاضر مراجع رسمي كشور آماري از تعداد كارگران روز مزد ندارند :گفت: خبر داد
  پايان پيام

  

  درصد افزايش5ساليانه /  درصد کارگران کشور قراردادی اند85.

 
رئيس اتحاديه كارگران قرارداد و پيمانى سراسر  :  آمده است  شھریور7به گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا در تاریخ 

 ھزار تومان 300 الى 250در برخى از واحدھاى توليدى مزد دريافتى كارگران قراردادى بين  :كشور اعالم كرد
 . است

سراسر كشور فتح هللا بيات در گفت وگو با خبرنگار ايلنا از افزايش ساليانه تعداد كارگران قراردادى و پيمانى در 
 .  درصد افزايش مى يابد5 تعداد كارگران قراردادى به طور ميانگين ساليانه  :خبر داد و اظھار داشت

 درصد از كارگران فعال در واحدھاى توليدى كشور را كارگران قراردادى و پيمانى 85به گفته وى در حال حاضر 
 . تشكيل مى دھند

 50در حال حاضر بيش از : حمايتى دولت از كارگران شد و افزودوى در ادامه خواستار افزايش سياست ھاى 
 . درصد از كارگران حداقل مصوبه مزدى وزارت كار را دريافت مى كنند

رئيس اتحاديه كارگران قراردادى در بخش ديگرى از سخنان خود از افزايش تعداد كارگران روز مزد در سال جارى 
  . ى كشور آمارى از تعداد كارگران روز مزد ندارند در حال حاضر مراجع رسم :گفت: خبر داد
   پايان پيام

  

  شاخص فالکت ھمچنان باال می رود

که از حاصل جمع نرخ )*Misery Index (شاخص فالکت:  شھریور آمده است 7در  خبرآنالينبه گزارش سایت 
 . بيکاری و تورم به دست می آيد، بار ديگر سير صعودی به خود گرفته است

 بر اعالم رسمی بانک مرکزی که اين روزھا مشخص شده در مقايسه با مرکزآمار ايران، نرخ تورم خوشبينانه بنابر
ھمچنين رييس مرکز آمار که مسوول .  درصد بوده است12.4 حدود 89تری را اعالم می کند، نرخ تورم سال 

 13.5 را 89جلس، نرخ بيکاری سال محاسبه و برآورد نرخ بيکاری است، چندی پيش با حضور در جمع نمايندگان م
 . درصد اعالم کرد

اما مساله اين جاست که عادل آذر، رييس مرکز آمار .  به دست می آيد25.9 حدود 89لذا شاخص فالکت سال 
 درصد رسيده 19.6 درصد يعنی حدود 20ايران در ھمان جلسه اعالم کرده است که نرخ تورم تيرماه به نزديکی 

 .  درصد خواھد بود11خوش بينی گفته بود که نرخ بيکاری در سال جاری البته او با . است
 .  درصد رسيده است30.6 تاکنون به 90بر اين اساس، مطابق گزارش مرکز آمار ايران، شاخص فالکت در سال 

 البته شايد اين شاخص با لحاظ نرخ تورم اعالمی بانک مرکزی قدری بدبينانه به نظر برسد ولی محمود بھمني،
 .  درصد برآورد کرد17.2رييس کل بانک مرکزی امروز نرخ تورم مرداد ماه را 

 درصد به دست خواھد 28.2لذا شاخص فالکت بر پايه نرخ تورم بانک مرکزی و نرخ بيکاری مرکز آمار ايران ھم 
 . آمد
 

  21.9شاخص فالکت : 84سال 
 

  23.2شاخص فالکت : 85سال 
 

  28.9شاخص فالکت : 86سال 
 
  35.9شاخص فالکت : 87ل سا
 

  22.7شاخص فالکت : 88سال 
 

  25.9شاخص فالکت : 89سال 
 

  28.2 يا 30.6شاخص فالکت : 90سال 
حال با توجه به سير صعودی نرخ تورم در سال جاري، حتی اگر پيش بينی رييس مرکز آمار ايران در خصوص 

 درصدی بيکاری اين 11قتصاد ايران با فرض نرخ  محقق شود، آينده شاخص فالکت ا90کاھش نرخ بيکاری در سال 
 . روزھا به توان بانک مرکزی در کنترل نرخ تورم گره خورده است

 از سوی آرتور اوکان ارايه شده، اين روزھا تغيير 1960گفتنی است، نحوه محاسبه شاخص فالکت که در سال *
اخالص داخلی به اضافه نرخ بيکاري، در حال حاضر درصد نسبت کسری بودجه دولت به توليد ن. کرده است
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اما به دليل دسترسی نداشتن به رقم کسری بودجه دولت . چارچوب محاسبه شاخص فالکت را تشکيل می دھد
  . ناگزير ھمان رابطه قديمی ھمچنان در مورد اقتصاد ايران به کار گرفته می شود

  

، در ايران شاخص فالکت که از حاصل جمع نرخ بيکاری و تورم به دست می آيد
  ھمچنان سير صعودی دارد

شاخص فالکت که از حاصل جمع نرخ بيکاری و :  شھریور آمده است 7 در جرسبه نوشوته سایت اصالح طلب 
 . تورم به دست می آيد، بار ديگر در ايران سير صعودی به خود گرفته است
 مشخص شده در مقايسه با مرکزآمار خبرآنالين گزارش داد، بنابر بر اعالم رسمی بانک مرکزی که اين روزھا

ھمچنين رييس .  درصد بوده است12.4 حدود 89ايران، نرخ تورم خوشبينانه تری را اعالم می کند، نرخ تورم سال 
مرکز آمار که مسوول محاسبه و برآورد نرخ بيکاری است، چندی پيش با حضور در جمع نمايندگان مجلس، نرخ 

 . الم کرد درصد اع13.5 را 89بيکاری سال 
اما مساله اين جاست که عادل آذر، رييس مرکز آمار .  به دست می آيد25.9 حدود 89لذا شاخص فالکت سال 

 درصد رسيده 19.6 درصد يعنی حدود 20ايران در ھمان جلسه اعالم کرده است که نرخ تورم تيرماه به نزديکی 
 .  درصد خواھد بود11 جاری البته او با خوش بينی گفته بود که نرخ بيکاری در سال. است

 .  درصد رسيده است30.6 تاکنون به 90بر اين اساس، مطابق گزارش مرکز آمار ايران، شاخص فالکت در سال 
البته شايد اين شاخص با لحاظ نرخ تورم اعالمی بانک مرکزی قدری بدبينانه به نظر برسد ولی محمود بھمني، 

 .  درصد برآورد کرد17.2اد ماه را رييس کل بانک مرکزی امروز نرخ تورم مرد
 درصد به دست خواھد 28.2لذا شاخص فالکت بر پايه نرخ تورم بانک مرکزی و نرخ بيکاری مرکز آمار ايران ھم 

 . آمد
؛ 28.9، حدود 1386؛ در سال 23.2، حدود 1385؛ در سال 21.9، حدود 1384گفتنی است شاخص فالکت در سال 

 28.2، حدود 1390؛ و در سال 25.9، حدود 1389؛ در سال 22.7، حدود 1388 سال ؛ در35.9، حدود 1387در سال 
 . بوده است

حال با توجه به سير صعودی نرخ تورم در سال جاري، حتی اگر پيش بينی رييس مرکز آمار ايران در خصوص 
رصدی بيکاری اين  د11 محقق شود، آينده شاخص فالکت اقتصاد ايران با فرض نرخ 90کاھش نرخ بيکاری در سال 

  .روزھا به توان بانک مرکزی در کنترل نرخ تورم گره خورده است
  

   نفر گذشت3300تعداد شاکيان پرونده خشک شدن زاينده رود از 

: سپھر سليمی در گفتگو با خبرنگار مھر گفت :شھریور آمده است 7 در مھربه گزارش خبرگزاری دولتی 
ست در سراسر جھان که مايل به ھمراھی در اين شکايت حقوقی شھروندان اصفھانی و مدافعان محيط زي

نام com .gmail@1390 zayandehroudھستند می توانند با ارسال نام، نام خانوادگي، نشانی و تلفن به ايميل
 . خود را به جمع ديگر شاکيان بيفزايند

ن محيط زيست، شھروندان اصفھانی و به گفته وي، با وجود وعده جاری شدن آب در زاينده رود، اعتراضات طرفدارا
ھمه شاکيان پرونده خشک کنندگان زاينده رود تا رفع موانعی که باعث خشکی زاينده رود شده است ادامه 

خواھد داشت و اين اعتراضات طی روزھای گذشته و پس از اعالم باز شدن موقتی آب شتاب بيشتری داشته 
 . است

ه اخيرا مرکز مطالعات و پژوھشھای شورای اسالمی شھر اصفھان بر اساس گزارشی ک: سليمی اظھار داشت
 . منتشر کرده است، انتقال و برداشت بی رويه آب، زاينده رود را به کام مرگ تدريجی و خاموش کشانده است

در حاليکه بر اساس نظر کارشناسان، عدم مديريت صحيح منابع آبی زاينده رود را به خشکی : وی يادآور شد
 سال گذشته زاينده رود بطور کامل خشک بوده است، معاون 5ست و در حاليکه در اکثر روزھای کشانده ا

عمرانی استانداری اصفھان خبر از آن داد که قرار است در روزھای آينده به منظور تامين آبھای زير زمينی و 
 .  شودجلوگيری از خشک شدن درختان حاشيه رودخانه ، آب زاينده رود به مدت يک ھفته باز

تحت ھيچ شرايطی نبايد فراموش کنيم که مشکل زاينده رود در اثر : اين کارشناس محيط زيست افزود
از انتقال غير اصولی آب زاينده رود به شھرھا و استانھای . سوءمديريت در سالھای گذشته به وجود آمده است

نه ، عدم راندمان مناسب در صنايع ديگر، احداث غير منطقی و طبيعت ستيزانه صنايع بزرگ در حاشيه رودخا
کشاورزی استانھای چھارمحال بختياری و اصفھان، کاشت محصوالت کشاورزی نظير برنج، نگاه استانی به زاينده 

 . ھمه و ھمه در خشک شدن پر آب ترين رود فالت مرکزی ايران نقش داشته است... رود و
زنده ديدن زاينده . ، زاينده رود رودخانه ای دائمی استزاينده رود يک رودخانه فصلی نيست: سليمی تصريح کرد

بھتر است مديران و مسئوالن به دنبال درمان واقعی . رود آن ھم برای يک ھفته کسی را خوشحال نمی کند
 . مشکالت باشند، صدقه دادن و باز کردن يک ھفته ای آب دردی را درمان نمی کند

يطي، اساتيد و کارشناسان محيط زيست و کوشندگان محيط به گفته وي، سازمانھای غيردولتی زيست مح
برای .  سال است که نسبت به حال ناخوش زاينده رود ھشدار می دھند10زيست در اصفھان و ايران حدود 

  . نجات زاينده رود بايد آستينھا را باال زد و کار اصولی و کارشناسی شده انجام داد
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  ن به دادگاه انقالباحضار شش فعال صنفی معلمان در کردستا

ھشت تن از اعضای فعال انجمن صنفی معلمان :  شھریور آمده است 7 در بنا به اطالع گزارشگران ھرانا
کردستان در پی احضار به شعبه چھار بازپرسی دادگاه انقالب سنندج با قرار بازداشت موقت روانه زندان 

   .شدند
 محمد ،عه فعاالن حقوق بشر در ایران، آقایان کمال فکوریانبنابه اطالع گزارشگران ھرانا، ارگان خبری مجمو

عزت نصرتی از ، پرویز ناصحی ، مصطفی سربازان ،صدیق صادقی، ھيوا احمدی و رضا وکيلی، علی قریشی 
اعضای انجمن صنفی معلمان کردستان، ظھر دیروز طی تماس تلفنی به شعبه چھار بازپرسی دادگاه انقالب 

   .احضار شده بودند
فراد یادشده امروز بعد از مراجعه به دادگاه، با تفھيم اتھام اقدام عليه امنيت ملی به صورت بازداشت موقت ا

 .به قرنطينه زندان مرکزی سنندج منتقل شدند
 پرويز ، مصطفی سربازان ، علی قريشی ، ارگان خبری مجموعه فعاالن حقوق بشر در ايران، آقايان کمال فکوريان

  ی ظھر امروز از طريق تماس تلفنی به دادگاه انقالب سنندج احضار شدندعزت نصرت،ناصحی 
 

 اریکسون  گزارشی از شرکت سيمکو

توسط شرکت سيمکو 1355 تھران واقع شده در سال - جاده رشت5شرکت سيمکو اریکسون که در کيلومتر
سوئدی خلع مالکيت گردید بعد از انقالب از شریک . اریکسون سوئد و شراکت یک سرمایه دار ایرانی تاسيس شد

و شریک ایرانی نيز به دالیل مختلف شرکت را رھا کرد اما سھام شرکت به کارگران منتقل نشد بلکه یکی از 
سھامداران اصلی شرکت در . با ترفند ھایی توانست عمده این سھام را از ان خود سازد) دبيریان(مھندسين وقت

 .ھامداردیگر بقيه سھام رادر اختيار دارندحال حاضر دبيریان وھورفر ميباشند و چند س
 

دبيریان عالوه براین شرکت سھامدار کارخانه ھای دیگری از قبيل الک سيم انزلی وسيم وکابل ساوه نيز می 
 .باشد

اکثر کارگران قراردادی .  کارگرمرد بوده و کابل و سيم توليد ميکند300شرکت سيمکو اریکسون در حال حاضر دارای
ردادھا سه ماھه یا شش ماھه بسته ميشوند تعداد کمی از کارگران قدیمی استخدامی می ھستند و قرا

 .باشند
و مقررات بسيار سخت ) ساعت اضافه کار اجباری4+ساعت کار8( ساعت در ھر شيفت است 12ساعت کار 

 ممنوع به عنوان مثال در سالن توليد ھيچ صندلی وجود ندارد و نشستن. انضباطی بر محيط کار حاکم است
 . ساعت کار را سر پا کار کنند12کارگران مجبورند تمام . است

کارگران نباید . ممنوع است) به جز شيری که از طرف شرکت توزیع می شود(داشتن تلفن ھمراه خوردن خوراکی 
قرار از دستگاه مربوط به کار خودشان ذره ای دور شوند و اگر حتی کنار دستگاه ھمکارشان که در یک متری انھا 

 15وقت غذا . ھرنوع تجمع حرف زدن و خندیدن با صدای بلند ممنوع است. دارد مشاھده شوند اخطار می گيرند
کارگران به علت خستگی مفرط از .  دقيقه است در غير اینصورت به انھا تذکر داده ميشود15دقيقه و وقت نماز نيز

دليلی دستگاھی کار نکند کارگر مرتبط با ان در صورتی که به . وقت نماز جھت استراحت استفاده می کنند
این . دستگاه را به کار ھای دیگر که به کار اصلی او غير مرتبط است وادار ميکنند از قبيل نظافت نجاری و غيره

با وجود فروش و سود باالی شرکت، به جز چند . شرایط سخت کاری برای شيفت شب ھم عينا اعمال ميشود
ی ھستند و مطابق طرح طبقه بندی که در گذشته در شرکت پياده شده حقوقشان کارگر قدیمی که استخدام

 .کمی باالتر از حداقل دستمزد است بقيه کارگران حداقل دستمزد را دریافت می کنند
 .الزم به توضيح است که پرداخت حقوق ھا به موقع انجام می گيرد و تاخيری در پرداخت حقوق وجود ندارد

ر ماه رمضان و عيد، جيره اندکی شامل شکر و روغن و مواد شوینده بين کارگران توزیع می به مناسبت ھایی نظي
 ماه سابقه 6نمی شود و کارگران با ) تا سه ماه سابقه کار(شود که البته این جيره شامل کارگران تازه استخدام 

 .نيز نصف جيره دارند
يشترین اخراج ھا شب عيد صورت ميگيرد و به دليل ب. صورت می گيرد) اخراج ھا(در پایان ھر فصل تعدیل نيرو

فشار کاری بيش از حد، مواردی ھم دیده می شود که در پایان قرارداد در ھر فصل کارگران خود مایل به ادامه 
معموال شکایت ھا به نتيجه نمی رسد .  تن از کارگران در پایان فصل بھار بود7آخرین مورد، اخراج . قرارداد نيستند

 . یک طرف پایان قرارداد است و از طرف دیگر کارفرما در اداره کار صاحب نفوذ بسيار باالیی می باشدچون از
این کارخانه ھيچ نھاد ی اعم از شورای اسالمی و یا انجمن صنفی کارگران نداشته و کارگران نماینده ای ھم 

 .تک تک کار گران امضا می گيرند سپس از  نفر نماینده فرمایشی توسط مدیریت انتخاب شده و1ندارند فقط 

   

   ھزار تومان۶٠٠ نفره؛ماھی يک ميليون و ٨اتاق 
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ھا را اسير  گاھی خانواده. تھران شھر معضل مسکن است:  شھریور آمده است 7 در قانونبه نوشته سایت 
به ھم ريخته نقطه ھا در اين بازار  ھا و اقامتگاه پانسيون. بندد کند و گاھی ھم دست و پای دانشجويان را مي مي

 . اميد دانشجويان است اما نه آن گونه که بايسته است
شوند تا در  ھا راھی تھران مي به گزارش خبرنگار قانون، ھر ساله دانشجويان زيادی به ويژه از شھرستان

ھا کم و بيش فراھم است اما سقفی برای ماندن و سکونت نه  کالس. ھای درس دانشگاه حاضر شوند کالس
 . نچندا

ھای دانشجويی است، اما وضعيت  اولين فرصت يک دانشجو برای پيدا کردن جايی برای ماندن خوابگاه
برای نمونه تلويزيون،آشپزخانه و .  دولتی چندان مناسب نيست ھاي ھای دانشجويی و به ويژه خوابگاه خوابگاه
 . مشترک استکنند  ھای بھداشتی برای تمام کسانی که در يک پانسيون زندگی مي سرويس

 درصد افزايش 20ھا  سال قبل ھم بر اساس ضوابط صندوق رفاه دانشجويان وزارت علوم نرخ اجاره بھای خوابگاه
ھای دولتی صورت مسئله را با بيان اينکه تعھدی برای دادن خوابگاه ندارند، پاک  تازه بسياری از دانشگاه. پيدا کرد

 . کنند مي
کند اما  ھا او را شوکه مي قيمت. برد نشگاه به دامن آگھی تبليغاتی پناه ميدانشجوی سرخورده از خوابگاه دا

 . اقامت در پانسيون و اقامتگاه تنھا راه برای فرار از ماندن در خيابان است. ای ھم ندارد چاره
کشد و  ًدر کشور ما دو دسته پانسيون وجود دارد؛ يکی واقعا پانسيون است و ديگری تنھا نام پانسيون را يدک مي

 . گويند ھای مسکونی ھستند که به آنھا اقامتگاه ھم مي در واقع ساختمان
مالک پانسيونی .  ھزار تومان است360 تا 160ھا برای يک اتاق دو نفره از ماھی  ھای اين پانسيون دامنه قيمت

و رستوران را در اختيار شاپ  کند که امکاناتی چون اينترنت رايگان، کافي گيرد ادعا مي که باالترين کرايه را مي
ًکند اما امکانات آنھا معموال در  ھا از الگوی خاصی پيروی نمي توان گفت نرخ اجاره مي. دانشجويان قرار داده است

کنند و ساير امکانات يک  ھا استفاده مي ھای دو طبقه در اتاق ھا از تخت ًتقريبا تمام پانسيون. يک سطح است
 . شود مد و يخچال ميًاتاق نھايتا شامل يک ميز، ک

اند،  ھای تبليغاتی فراوانی ھم در سطح شھر توزيع کرده ھا که آگھي ھا و اقامتگاه تعدادی از صاحبان اين پانسيون
 : گويند شان به خبرنگار قانون مي درباره اجاره و وديعه دريافتی از مستاجران

 .  ھزار تومان است265ومان و مبلغ وديعه  ھزار ت175ھای چھار نفره به طور متوسط ماھيانه  اجاره اتاق� 

 .  ھزار تومان است230 ھزار تومان و مبلغ وديعه 155 نفره به طور متوسط ماھيانه 6ھای  اجاره اتاق� 

 . ھزار تومان است175 ھزار تومان و مبلغ وديعه 125ھای ھشت نفره به طور متوسط ماھيانه  اجاره اتاق� 

 .  ھزار تومان است450 ھزار تومان و مبلغ وديعه 260طور متوسط ماھيانه ھای دو نفره به  اجاره اتاق� 
 

گيرد و وديعه   ھزار تومان کرايه مي200 نفره به ازای ھر نفر ماھيانه 8ھای تھران برای يک اتاق  يکی از پانسيون
ک فضای فشرده با ھای کنار ھم و ي  نفر در تخت8به عبارتی اجاره اتاقی که .  ھزار تومان است400ھر نفر ھم 

توان با  پولی که به راحتی مي.  ھزار تومان است600کنند، ماھيانه يک ميليون و  کمترين امکانات در آن زندگی مي
 .  متری سه خوابه در شمال غرب تھران اجاره کرد150آن يک آپارتمان 

ھايی ھستند  ی در چنين مکانگويند که مجبور به زندگ ھا مي ھا و پانسيون بسياری از مستأجران اين اقامتگاه
جمعيت ميليونی کنکوری و . کنند کنند، امکانات دريافت نمي وگرنه به اندازه نيمی از پولی ھم که پرداخت مي

 . ھا است دانشجويی کشور، مھمترين خوراک و بستر درآمدزايی اين پانسيون
چندی پيش رجبعلی .  و نظارتی نيستھا تحت ھيچ ضوابط ھا و پانسيون نکته ديگر اينکه اداره اين اقامتگاه

ھا اقامتگاه ھستند و تنھا  خسروآبادی مدير اجرايی اتحاديه ھتلداران ايران گفته بود که بسياری از اين پانسيون
 . شش پانسيون دارای مجوز و استاندارد وجود دارد

ی است و بايد با نظارت پانسيون دانشجويی دارای قوانين مشخصی تحت عنوان خوابگاه دانشجوي«: گويد وی مي
قرار بود چند سال قبل اين وزارتخانه موضوع را پيگيری کند اما االن اين موضوع را رھاکرده . وزارت علوم اداره شود

 .« است
ھای  ھا و پانسيون با توجه به حجم باالی دانشجو و آمار رو به رشد متقاضيان ورود به دانشگاه، تأسيس خوابگاه

 . رتی انکارناپذير استدانشجويی خصوصی ضرو
مسکن در . ھا ھزار و يکمی است ھا و اقامتگاه به ھرحال در ھزارتوی مشکالت مسکن ِپايتخت، معضل پانسيون
  .تھران ھميشه معضل بوده و دانشجويان ھم اسير آن ھستند

  

 شھريور به حمايت از اعتراضات 8پيشنھاد تجمع حمايتی و نامگذاری سه شنبه 
  ميهمردم تبريز و ارو
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 شھريور در حمايت از قيام تبريز و 8تظاھرات در تھران و ساير شھرھا سه شنبه : پيشنھاد جوان آزادی خواه ايران
  اروميه
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  شھرھا ميادين اصلی
   شعارھای شبانه و سوت زدن9:00ھر شب راس ساعت 

انتخاب روز سه شنبه به علت فرصت برای اطالع رسانی و ھچنين شب عيد فطر و استفاده از شلوغی ذاتی اين 
  . روز است

  اند  ھفت ماه است که حقوق نگرفتهکارگران پارسيلون خرم آباد

کارگران کارخانه پارسيلون خرم آباد نزديک به ھفت :  شھریور آمده است8در  کلمهبه نوشته سایت اصالخ طلب 
ھای اخير بارھا برای رفع مشکل به استانداری لرستان  اند و در ھفته  ماه است که حقوق خود را دريافت نکرده

ھای آينده را  ی رفع اين مشکل در ھفته  سازمان صنايع معادن استان لرستان وعدهاند، اما رئيس مراجعه کرده
 . داده است

ای با حضور معاون وزير صنعت و بازرگاني، مديرعامل بانک  وی روز يکشنبه در جمع خبرنگاران به برگزاری جلسه
ان و خريد مواد اوليه اين صنعت و معدن کشور و ھمچنين نمايندگان استان لرستان برای پرداخت حقوق کارکن

کارخانه اشاره کرد که به گفته وي، در آن جلسه مقرر شد بخشی از حقوق کارکنان کارخانه پارسيلون خرم آباد 
  به صورت تسھيالت پرداخت شود

 ميليون تومان در نظر گرفته شده است که به زودی اين تسھيالت ۵٠٠در اين راستا اعتباری بالغ بر : وی گفت
 . شود رداخت حقوق معوقه کارگران پرداخت ميبرای پ

  زخم کھنه صنعت استان لرستان
ھا تعطيلی در دو سال اخير فعاليتش را ازسر گرفت،  آباد که پس از مدت به گزارش مھر، کارخانه پارسيلون خرم

 . ھای بانکی و مطالبات معوقه کارگران باقی مانده است ھمچنان در بن بست بدھي
قابل حل در حوزه  شود به معضلی غير  ديگر از آن به عنوان زخم کھنه صنعت اين استان ياد مياين کارخانه که

ھای کارگری پيرامون  که با وجود فعاليت مجدد اين صنعت ھنوز شاھد تجمع طوري صنعت اين استان تبديل شده به
 . آن ھستيم

 گرفته شده ولی ھمچنان اين کارخانه اين در حالی است که بارھا برای رفع مشکالت اين صنعت جلسات متعدد
 . ھای بانکی و معوقات کارگری است تا روند توليد و فعاليت آن متزلزل باشد درگير بدھي

  ميليارد تومان بدھی ٧٠
رئيس ھيئت مديره کارخانه پارسيلون خرم آباد در آخرين اظھار نظر خود در سخنانی با اشاره به مشکالت اين 

 ميليارد تومان بدھی معوقه به ٧٠در حال حاضر کارخانه پارسيلون دارای : ظھار داشته بودصنعت مھم در استان، ا
 . ھای استان است بانک

از ميزان :  ميليارد تومانی اين کارخانه به بانک صنعت و معدن اشاره کرده و گفته بود٢٣رضا يعقوبی به بدھی 
ميليارد تومان بانک سپه و سه ميليارد تومان نيز مربوط  ١٧ ميليارد تومان مربوط به بانک ملي، ١٧بدھی ياد شده 

  . به بانک صادرات است
  

زاده، فعال کارگری زنداني، پانزده ماه محروم از مالقات حضوری و  بھنام ابراھيم
  تلفن

زاده، فعال حقوق کودکان، فعال کارگری  بھنام ابراھيم : شھریور آمده است8در  کلمهبه نوشته سایت اصالخ طلب 
و عضو کميته پيگيری برای ايجاد تشکل آزاد کارگری است که پانزده ماه بدون حق تلفن و مالقات حضوری در بند 

اين در حالی است که خانواده وی بايد مسير طوالنی دوازده ساعته را از .  اوين در بالتکليفی بسر می برد٣۵٠
ات کابينی طی کنند که اين موضوع مشکالتی را اشنويه آذربايجان تا تھران فقط برای بيست و پنج دقيقه مالق

 . برای آنھا فراھم کرده است
می “ جرس”رحمان ابراھيم زاده پدر بھنام با بيان اينکه يکماه است که نتوانستيم به مالقات بھنام برويم، به 

جان ساکن ھستيم ما در اشنويه آذرباي.  نگھداری می شود و مالقاتھايمان کابينی است٣۵٠بھنام در بند “ : گويد
اين . و دوازده ساعت تا تھران با ماشين راه است و ھر دوشنبه امکان آمدن به تھران و مالقات بھنام را نداريم

است اما سعی می کنيم ماھی دو و سه بار به “ سخت”مسير طوالنی برای مادر و ھمسر و فرزندش خيلی 
نام پانزده ماه است که در زندان است و ھنوز حکمش االن بھ. خوب چکار کنيم مجبور ھستيم. مالقاتش بياييم

 .“ قطعی نشده است
پرونده او ابتدا به .  سال حبس تعزيری محکوم شد٢٠ دادگاه انقالب به ١۵بھنام ابراھيم زاده از سوی شعبه 

نه عادال“ غير”دادگاه تجديد نظر و سپس به ديوان عالی کشور ارجاع داده شد که ھر دو ارگان حکم صادره را 
 دادگاه انقالب برای محاکمه ٢٨ولی در مورد تبرئه او ھيچ اقدامی نکردند و پرونده را مجددا به شعبۀ . خواندند

اما بدنبال اعتراض وکال و اين فعال کارگری ھنوز اين حکم . ارجاع دادند که اين حکم به پنج سال کاھش يافت
 . قطعی نشده است

 دادگاه انقالب به اتھام تبليغ ١۵از شعبه ”: دره برای فرزندش می افزايدپدر اين فعال کارگری در خصوص حکم صا
 سال حکم زندان صادر کردند اما بعد اين حکم را عادالنه نداستند و به يک شعبه ديگر ٢٠عليه نظام برای او 

خواست البته اين حکم قطعی نيست و بھنام و وکال در.  سال حبس کاھش داده شد۵دادگاه ارجاع دادند و به 
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وکال ھم که کار خودشان را می کنند اما آنھا . تجديد نظر دادند و حاال منتظر برگزاری دادگاه تجديد نظر ھستيم
حرف من فقط اين است بھنام که کاری نکرده او فقط از . ھم خيلی وقت است نتوانستند موکل خودشان را ببينند

به او ظلم کردند، به ما ظلم کردند اما خوب . ان انداخته اندکودکان و کارگران دفاع کرده و او را به اين جرم زند
 .“ دستمان به جايی بند نيست کاری نمی توانيم انجام دھيم

ھنوز تاريخ برگزاری دادگاه تجديد نظر مشخص ”: وی با ابراز ناراحتی از عدم برگزاری دادگاه تجديد نظر می گويد
دھند اما پيگيری ھايمان برای مالقات حضوری تاکنون نيست و چون حکمش قطعی نشده به او مرخصی نمی 

خوب اين شرايط خيلی برای . البته وعده دادند که می دھند اما ندادند. بی نتيجه مانده است و جوابی نداده اند
فرزند بھنام امسال وارد سال دوم راھنمايی می شود و نديدن پدرش خيلی براش سخت است . ما سخت است

زندانيان بند . ناراحت است“ خيلی” که باز شود نمی تواند دوشنبه به مالقات پدرش برود و حاال مدرسه ھا ھم
 دقيقه طی می کنيم ٢۵ ھم حق تماس تلفن ندارند و االن ھم که برای مالقات اين مسير طوالنی را برای ٣۵٠

  “ مالقات حضوری نمی دھند واز پشت شيشه بايد بھنام را ببينيم، سخت نيست؟
  

  ر از جنگلھا و مراتع کھگيلويه و بويراحمد در سال جاری در آتش سوخت ھکتا۶٩

از : مديرکل منابع طبيعی کھگيلويه و بويراحمدگفت:  شھریور آمده است 8 در مھربه گزارش خبرگزاری دولتی 
 .  ھکتار از جنگلھا و مراتع اين استان طعمه حريق شدند۶٩ابتدای امسال تاکنون 
 . اين ميزان نسبت به سال گذشته کاھش چشمگيری داشته است:  با خبرنگار مھر افزودکريم تباشير در گفتگو

 .  ھکتار از جنگلھا و مراتع استان طعمه حريق شدند٣٠٠در مدت مشابه سال گذشته بيش از : وی بيان کرد
تش سوزی در  فقره آ٢١از ابتدای سال جاری تاکنون : مديرکل منابع طبيعی کھگيلويه و بويراحمد اظھار داشت

 . جنگلھای استان به وقوع پيوسته است
  آتش سوزی پنج ھزار ھکتار جنگل و مرتع در پنج سال اخير

 ھکتار از عرصه ھای جنگلی و مرتعی اين استان ١٧٠طی پنج سال گذشته بيش از پنج ھزار و : وی تصريح کرد
 . در آتش سوخته است
کوھستانی بودن استان و کمبود نيروی انسانی از مھمترين نبود تجھيزات اطفای حريق، : تباشير بيان داشت

 . مشکالت اين استان برای اطفای حريق در جنگلھا و مراتع است
مديرکل منابع طبيعی کھگيلويه و بويراحمد ايجاد يک پايگاه ھوايی و خريد بالگرد را برای حفاظت از جنگلھای اين 

 . استان ضروری عنوان کرد
 .  ھزار ھکتار جنگل و مرتع وجود دارد٨٠٠ر کھگيلويه و بويراحمد يک ميليون ود: تباشير يادآور شد

 درصد از جنگلھای حوزه زاگرس را ٢٠جنگلھای استان کھگيلويه و بويراحمد ھشت درصد سھم جنگلھای کشور و 
تان به خود اختصاص می دھند بر اين اساس سرانه جنگل در دنيا ھشت دھم، در ايران دو دھم و در اين اس

برابر دنيا ١٫٢ برابر کشور و ۵٫٨دھم ھکتار است که می توان گفت سرانه جنگل در کھگيلويه و بويراحمد ٧٫١
 . است

 
 

 دستگيری معترضان در شھرھای آذربایجان
 

 اروميه در اعتراض به رد طرح دو فوریتی مجلس شورای اسالمی برای  روز شنبه گذشته صدھا تن از مردم تبریز و
نيروھای سرکوبگر جمھوری اسالمی به مردم .  خشک شدن دریاچه اروميه به خيابان ھا آمدندجلوگيری از

  .معترض که مسالمت آميز تظاھرات می کردند یورش آورده و عده ای را زخمی نمودند
فعاالن حقوق بشر ایران . نيروھای پليس و پاسدار اسالمی در یورش به تظاھرکنندگان چند تن را دستگير کردند

عباس خضرلو، ناصر آليلو، عسگر محمودلو، : امی برخی از دستگيرشدگان را منتشر نموده اند که عبارتند ازاس
  .بھنام حقی، افشين و حسين نوری، ارسالن و رقيه حسين زاده

ھمين فعاالن گزارش می دھند که نيروھای امنيتی جمھوری اسالمی در چند شھر آذربایجان ھمزمان با آغاز 
در تبریز . يه خشک شدن دریاچه اروميه اقدام به دستگيری فعاالن سياسی و اجتماعی نموده انداعتراضات عل

در مياندوآب ھفت دانش آموز به نام ھای فرشيد نوروزی، . یک دانشجو به نام یاشار پيری دستگير شده است
در شھر اورميه . ه اندسجاد عزیزی، یعقوب محمدی، اميرحسين آقایی، فرھاد المی، ميالد و بابک بازداشت شد

  .نيز یک سروان بازنشسته ارتش به نام عليرضا خليل زاده به جرم شرکت در تجمعات مردم بازداشت شده است
روز یکشنبه مأموران امنيتی جمھوری اسالمی به محل کار عباس لسانی، فعال سياسی در اردبيل ریختند و او را 

 ماه ١٨عباس لسانی پيشتر به . لی نام دارند، دستگير کردندبه ھمراه مھمانانش که رحيم غالمی و محمد بد
ًتمام این دستگيری ھا احتماال در رابطه با اعتراضات عليه خشک شدن .  ضربه شالق محکوم شده بود۵٠زندان و 

  .دریاچه اروميه صورت گرفته اند
در تبریز و اروميه عليه خشک سرکوب معترضان و فعاالن سياسی در آذربایجان ھمزمان با آغاز اعتراضات مردمی 

شدن دریاچه اروميه نشان می دھند که دستگاه ھای امنيتی جمھوری اسالمی از پيش اقدامات ضدانسانی 
سرکوب مردم فقط به دليل اعتراض به یک فاجعه زیست محيطی بار دیگر ثابت . خود را برنامه ریزی کرده بودند

ترین اعتراض مسالمت آميز را تحمل کند و ھمواره از این واھمه کرد که رژیم جمھوری اسالمی قادر نيست ساده 
 .دارد که جرقه ای تمام ھستی اش را یک پارچه به آتش بکشد
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  نرخ سبد ھزینه ی خانوار کارگری بيست درصد افزایش یافته است
  
  

امعه کارگری دبير اتحادیه پيشکسوتان ج : شھریور آمده است 8به گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا در تاریخ 
ھا نرخ سبد ھزینه خانوار کارگری در سال جاری به  به دليل اجرای قانون ھدفمندی یارانه: کشور اعالم کرد

   . درصد افزایش یافت٢٠بيش از 
وگو با خبرنگار ایلنا، تعيين مصوبه مزدی کارگران را در سال جاری متاثر از اجرای قانون  عليرضا حيدری در گفت

ھا به منظور این   ھمزمان با اجرای قانون ھدفمندی یارانه :ھا عنوان کرد و خاطرنشان ساخت  ھدفمندی یارانه
که مصوبه مزدی کارگران در سال جاری منجر به افزایش نرخ تورم در کشور نشود مصوبه مزدی متناسب با 

   .نرخ تورم افزایش نيافت
: ھا در بخش کاال و خدمات تصریح کرد توی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به افزایش نرخ قيم

ھا به صورت مستقيم و غير مستقيم در کليه  ھا منجر به افزایش قيمت اجرای قانون ھدفمندی یارانه
از این رو جامعه کارگری کشور برای تامين نيازھای معيشتی خود با . ھای اقتصادی کشور شده است بخش

   .اند ای مواجه شده مشکالت عدیده
با توجه به این که بانک مرکزی نرخ : اره به اختالف آمار تورم بانک مرکزی و مرکز آمار ایران تصریح کردوی با اش

ھای موجود در   درصد اعالم کرده است اما واقعيت١٩.۶ درصد و مرکز آمار ایران ١۶.۴تورم موجود در کشور را 
   . آمارھای اعالمی استجامعه بيانگر آن است که تورم واقعی در سبد ھزینه خانوار بيش از

ھا را موجب افزایش بيش از پيش نرخ  دبير اتحادیه پيشکسوتان جامعه کارگری اجرای فاز دوم ھدفمندی یارانه
ھا   یکی از دالیل تعلل دولت در روند اجرای فاز دوم اجرای قانون ھدفمندی یارانه :تورم در کشور اعالم کرد

  . ای که پيش بينی می شود نرخ تورم تا دو برابرافزایش یابد  گونهباشد به نگرانی از افزایش نرخ تورم می
 

 کارگر در ٩ کارگر در نيشابور و مصدوم شدن ٢ کارگر در تھران، خفگی ٢مرگ 
  شھرک پردیس

  
  :  آمده است ٢٠١١ اوت ٠٣  - ٩٠٣١ شھريور ٨  شنبه سه به تاريخ اخبار روزبرپايه خبر منتشره در سايت 

   ان درخيابان معلم تھران دو قربانی گرفتفرو ریختن ساختم
 روزجمعه فرو ریختن بخشی از بنای چھار طبقه در حال ١٢۵به گزارش پایگاه خبری سازمان آتش نشانی 

ساخت درخيابان معلم،خيابان جاللی و ریزش خرواری خاک و آجر و بتون روی دو کارگر ساختمانی باعث از 
   .دست رفتن جان آنھا شد

 عمليات آتش نشانی تھران که در محل حادثه حاضر شده بود، ١ضی اصفھانی معاون منطقه به گفته مرت
سنگينی وزن بيش از حد باری که در طبقه سوم این بنای در دست ساخت قرار داشت باعث فرو ریختن و 

   .تخریب دیگر طبقات شده و دو نفر نيز زیر آوار گرفتار شده بودند
    رادرنيشابور خفه کردکن استشاق گازھای سمی دو چاه

   .نشانی نيشابور از مرگ دو کارگر پيمانکار فاضالب بر اثر گازگرفتگی خبرداد مدیرعامل سازمان آتش
این کارگران برای بازکردن مسير فاضالب : محمود برئی طی گفتگویی با ایسنا در تشریح جزئيات این خبر گفت

اق گازھای ھيدروژن سولفوره، آمونياک، گازکربنيک و متان وارد یک چاه سه متری شده بودند که بر اثر استنش
   .، جان خود را از دست دادند موجود در چاه

    مصدوم بر جای گذاشت٩انفجار تينر در کارخانه رنگ سازی 
 روز چھارشنبه انفجار تينر در یک کارخانه رنگ سازی ١١۵بنا به گزارش پایگاه اطالع رسانی مرکزاورژانس تھران

 تھران پس از ١١۵تکنسينھای اورژانس .  مصدوم بر جای گذاشت٩ شھرک پردیس سياه سنگ واقع در
رسيدن به محل حادثه و انجام اقدامات اوليه پزشکی ھشت مصدوم این حادثه را که دچار سوختگی شده 

 حسين بودند به بيمارستان مطھری و یک مصدوم دیگر که از ناحيه سر آسيب دیده بود را به بيمارستان امام
  .انتقال دادند

  
 وضعيت اقتصادی ایران وخيم تر از ھميشه

  
خبرھایی که در گوشه و کنار رسانه ھای مجاز منتشر می شوند ھمگی حکایت از وخامت روزمره اوضاع 

  .اقتصادی و بدترشدن شرایط معيشتی توده ھای مردم به ویژه کارگران دارند
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ر و از جمله یوروی اتحادیه اروپا سير نزولی طی می کند، در ایران در حالی که دالر نسبت به دیگر ارزھای معتب
نسبت به یورو سير نزولی  % ١۵در یک سال گذشته دالر آمریکا نزدیک به . بھایش روز به روز افزایش می یابد

  .داشته است در حالی که در برابر تومان ایران به ھمين مقدار سير صعودی طی کرده است
لت و مجلس شورای اسالمی، رسانه ی این نھاد اعالم کرد که فقط در طول چھار سال دولت در پی اختالفات دو

. ُاحمدی نژاد، واردات اقالم کشاورزی از حدود ھشت ھزار تن به نوزده ھزار و چھل و شش ھزار تن رسيده است
شده است فقط واردات بی رویه که موجب سرریز شدن صدھا ميليون ھا دالر به جيب سرمایه داران تجاری 

در ھمين زمينه خبرگزاری ایسنا اعالم کرد که وارد . مختص اقالم کشاورزی نبوده و دیگر کاالھا را نيز دربرمی گيرد
  .کنندگان پارچه چادر مشکی نيم ميليارد دالر در یک سال سود به جيب زده اند

رکزی و مرکز آمار بوده و یکی آن را اکنون واردات انواع و اقسام کاالھا و نرخ تورم که ھمواره منبع اختالف بانک م
ھفده درصد و دیگری نوزده درصد اعالم می کند در حالی که نرخ واقعی اش دست کم دوبرابر این ارقام است، 

وضعيت بيکاری و حداقل دستمزدھا و نپرداختن دستمزدھا از جمله معضالتی . تنھا نقاط تاریک اقتصاد ایران نيست
محسن . دھا ھزار خانوار را برای به دست آوردن نان بخور و نمير به چالش کشيده اندھستند که ھمه روزه ص

رضایی، دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام در یک برنامه ی زنده تلویزیونی گفت که حداقل دستمزدھا باید یک 
وم این ميليون تومان باشد، این در حالی ست که دستمزدھای کارگری، تازه وقتی پرداخت می شوند، یک س

  .مبلغ اند
بيکاری و بحران بيکاری ميليون ھا نفر را به کام خود کشيده است و بر اساس آمار رسمی نزدیک به چھار ميليون 

 با ً  آمار و ارقام بيکاری مطلقا البته. نفر در ایران بيکارند و ھمه روز صدھا نفر یه صفوف بيکاران افزوده می گردند
 در آن ھا صدھا ھزار نفری که محتاج کارند اما سرشماری نشده اند یا مشاغل واقعيت مطابقت ندارند چرا که

  .کاذب و غيره در این آمار جایی ندارند
بيش از سه دھه سياست ھای اقتصادی جمھوری اسالمی که ایران را به بھشت برین سرمایه داران تبدیل کرده 

 کارگران و دیگر زحمتکشان باز گذاشته است نتيجه است و دست و بال آنان را برای اعمال ھر گونه اجحافی عليه
  .این اوضاع باز ھم بدتر خواھد شد. ای به جز وخامت وضعيت نداشته است

  
 كارگران شھرداری در شرایط سخت زندگی

كارگران شھرداری از سحر تا به نيمه ھای شب برای شھرداری تھران كار می كنند و شبانگاه، جز چادر، منزلی 
 .برای استراحت ندارند. یكی از این چادر ھا را می توان در زعفرانيه، انتھای خيابان عاصف مشاھده كرد

 كارگران بافت بلوچ: وعده داده شده عملی نشود، اعتراض می كنيم

كارگران شركت بافت بلوچ كه به ٦۴٠ نفر می رسند، از سال ٨١ تاكنون حقوقی دریافت نكرده اند. یكی از این 
كارگران گفت، ما برسر عدم پرداخت حقوق و بازنشسته نشدن مان، در اعتراض و پيگيری بوده ایم و به ما وعده 

دادند كه در عيد فطر، خبرھای خوبی برایتان خواھيم داشت. اما كارگران مصمم ھستند كه چنانچه وعده ھا 
 .عملی نشوند، اعتراض و تجمع شان را بعد از عيد، از سرگيرند

 فارغ التحصيالن بيكار، شرم نظام بی عار

گزارش رسيده از زنجان حاكی است، یكی از فارغ التحصيالن زنجانی كه دوسال است در رشته برق فارغ 
التحصيل شده و ساكن زنجان ميباشد، یك سال است كه به دنبال كاریابی و كار و تدریس در موسسات آموزشی 

یا مدارس تھران است. تمامی این تالشھا نه تنھا برای وی بلكه برای تمامی كسانی كه دانشگاه و در تربيت 
  .معلم تعليم دیده و خواھان تدریس ھستند، تاكنون بی حاصل بوده است

الزم به توضيح اینكه بعد از اینكه این فرد از تھران به زنجان باز می گردد كه در آموزش و پرورش استان كار كند، به 
او گفته می شود كه تا ۵ سال آینده استخدامی در كار نيست و اگر خواستيد در روستاھای دورافتاده ماھی با 

 .٣٠ھزار تومان كار كنيد

 تعطيلی شركت مخابرات راه دور شيراز

شركت مخابرات راه دور شيراز از یكشنبه تعطيل شده است. این شركت دارای ٦٠٠ پرسنل و كارگر بوده است. 
علت تعطيلی و اعتراضات كارگران شركت به وضعيت شركت، ٢٧ ماه حقوق معوقه، اجرایی نشدن ماده ھای 

توافق شده عالی ترین مقامات دولت با پرسنل این شركت، بازنشسته نشدن پرسنل واجد شرایط، قطع شدن 
  .اعتبار دفترچه ھای بيمه و عدم تمدید اعتبار آنھا می باشد

الزم به یادآوری اینكه پرسنل شركت مخابرات راه دور شيراز در مردادماه، ۴ روز را در مقابل مجلس در تھران در 
 .اعتراض بودند

 قبض ھای گاز و خالی كردن جيب مردم
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یك شھروند تھرانی وضعيت قبض گاز ماھانه را غيرقابل قبول خواند و به خبرنگار آژانس گفت: قبال قبض گاز ھر 
دوماه یك بار می آمد. بعد از جریان یارانه ھا و گران شدن گاز، دولت قبضھا را از دو ماه به ۴۵ روز رسانده است. 

طی چند ماه گذشته، روند فرستادن قبض ھا برای مردم از ۴۵ روز به ٣٦ روز رسيده است. یعنی ھم گران شده 
 .و ھم دولت به دنبال گرفتن ھرچه بيشتر پول از مردم است

ماھه در پرداخت حقوق کارگران؛ کارگاه ھای متروی اھواز  ه دليل تاخير ھفتب
  تعطيل ھستند

  
با وجود : مدیرعامل سازمان قطار شھری اھواز گفت:  شھریور  آمده است 8 در ایسنابه نوشته سایت دولتی 

   .پرداختھای ماھانه به پيمانکار پروژه، حقوق ھفت ماه کارگران مترو پرداخت نشده است
بر : ، منطقه خوزستان، اظھار کرد)ناایس(وگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران  ، در گفت"عباس ھالکویی"

اساس قرارداد منعقد شده، باید براساس پيشرفت حفاری، اعتبار در اختيار مدیر پروژه قرار گيرد، ولی در 
   . شده استTBMماھھای گذشته بيشتر وقت و ھزینه پروژه صرف نصب 

 حفار  قفه در کنترل و ھدایت دستگاهھای نفت در مسير حفاری تونل مترو و ایجاد و قرار داشتن لوله: وی افزود
تونل، به دليل نبود کارشناس باتجربه و ھمچنين افزایش دما و کاھش ساعت کاری در روزھای گذشته، 

   .موجب شده روند پيشرفت پروژه کند شود
زمانی که پيشرفت پروژه کند باشد و حفاری انجام نشود، اعتباری ھم به پيمانکار : ھالکویی تصریح کرد

گيرد، با این وجود حقوق کارگران  شود، البته اعتبار به صورت ماھانه در اختيار مدیر پروژه قرار می اخت نمیپرد
   .از سوی پيمانکار پرداخت نشده است

بر اساس قراردادی که با شرکت کيسون منعقد شده : مدیرعامل سازمان قطار شھری اھواز خاطرنشان کرد
برد، این در حالی است که به صورت ماھيانه  طریق جذب فاینانس پيش میاست، این شرکت باید پروژه را از 

  .شود گيرد، با این وجود حقوق کارگران پرداخت نمی اعتبار در اختيار این شرکت قرار می
این . شرکت کيسون سعی دارد با پرداخت نکردن حقوق کارگران، تجھيزات موردنياز را تامين کند: وی ادامه داد

اخت مترو را ندارد و شرکتی ساختمانی است، تجھيزات موردنياز باید پيش از آغاز پروژه شرکت تجربه س
   .شد تامين می

کند که از سازمان قطار شھری اھواز طلبکار است، در حالی که سندی برای   پيمانکار ادعا می :ھالکویی گفت
   .سند و مدرک ارائه دھدپيمانکار باید با روشی که مورد تایيد کارفرما است، . این ادعا ندارد

ميليارد تومان  از محل اعتبارات عمرانی شھرداری اھواز مبلغ یک: مدیرعامل سازمان قطار شھری اھواز افزود
   .برای تامين حقوق کارگران مترو قرض گرفته شده و در نتيجه حقوق این افراد باید پرداخت شود

ماھه در پرداخت  ر شھری اھواز به دليل تاخير ھفتبه گزارش ایسنا، منطقه خوزستان، کارگران پروژه قطا
  . اند و اکنون کارگاھھای متروی اھواز تعطيل ھستند حقوق، دست از کار کشيده

  

  رويه محصول واردات بي" رکود" کارخانه توليدی در 20000

رزی ما ھای ا سياست«: گويد يک تحليلگر اقتصادی مي:  شھریور آمده است 8 در  فراروبه نوشته سایت 
ھای قوی بود قطعا توليد  ھای ارزی ما سياست ھای قابل توجه و قبولی نبوده است و اگر سياست سياست

اينھا .  ھزار کارخانه توليدی در حال رکود نداشتيم20کنندگان مان مشکل نداشتند و االن ما چيزی حدود قريب به 
 .« کشور استتبعات واردات نظارت نشده يا مديريت نشده بر پيکره اقتصاد 

محدوده وارد شدن کاالھای بيگانه گسترش يافته و به مرغ، گردو، انواع ميوه، . آمار واردات فزونی گرفته است
رسد آنچه در  با توجه به روند رو به فزونی واردات به نظر مي. ھندوانه و حتی مھر و چادر و قرآن ھم رسيده است

 . شود، توليد است اين ميان دارد قربانی مي
بخشی از واردات در محصوالت «: دکتر حسين قاسمی در گفتگو با فرارو در خصوص وضعيت واردات کشور، گفت

لبنی و از اين دست بوده و بخشی درارتباط با کاالھای بيشتر مصرفی بوده و خيلی تاثيری در رفع نياز جامعه 
ز پنج درصد نبوده است اما در شش با وجود اينکه واردات در ظرف پنج ماه نخست امسال بيش ا. نداشته است

 .« ماھه دوم سال، ميزان واردات شايد تا پنجاه درصد افزايش پيدا کند
توانند نياز بازار را تامين کنند، دادن اجازه واردات خودرو به  درشرايطی که بازار خودرو داخلی «: وی ادامه داد

 است که باعث خواھد شد که ميزان واردات واردات خودرو يکی از داليلی. آميز است اشخاص حقيقی ابھام
 .« افزايش يابد

 

 درصدی متوسط نرخ کرايه سرويس مدارس شھر تھران درآستانه 23.5فزايش ا
  سال تحصيلی جديد

در مصوبه تعيين نرخ کرايه سرويس مدارس در سال : شھریور آمده است 8 در مھربه گزارش خبرگزاری دولتی  
آموز تا مدرسه و بالعکس محاسبه شده است و  برگشت ازمبدا منزل اولين دانش ميزان رفت و 91-90تحصيلی 
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 تا 25 کيلومتر، 25 تا 20 کيلومتر، 20 تا 15 کيلومتر، 15 تا 10 کيلومتر، 10 تا 5 کيلومتر، 5 رديف تا 7اين ميزان در 
 . بندی شده است  کيلومتر دسته 30 کيلومتر و در نھايت بيش از 30

 31 ھزار تومان ، ون 51آموز تا پنج کيلومتر، برای خودروی سواری   متوسط نرخ سرويس ھر دانشبرابر اين مصوبه
 ھزار تومان به صورت ماھانه تعيين 16 ھزار تومان و اتوبوس 19 ھزار تومان، ميدل باس 22ھزار تومان، مينی بوس 

 . شده است
 ھزار تومان برای 35ر تومان برای خودرو سواري،  ھزا60 کيلومتر 10 تا 5ھمچنين اين ميزان برای مسافت بيش از 

 ھزار تومان برای اتوبوس به صورت 18 ھزار تومان برای ميدل باس و 21بوس،   ھزار تومان برای ميني24ون، 
 کيلومتر متوسط نرخھايی 15 تا 10برای مسيرھای بيش از . آموز تعيين شده است ماھانه و به ازای ھر دانش

 ھزار تومان 24بوس،   ھزار تومان برای ميني27 ھزار تومان برای ون، 38 برای خودرو سواري، ھزار تومان67معادل 
 .  ھزار تومان برای اتوبوس به صورت ماھانه و به ازای ھر دانش آموز تعيين شده است20برای ميدل باس و 

آموزان مدارس شھر  انشو نقل د  کيلومترنيز متوسط نرخ کرايه خودروھای حمل 20 تا 15در مسيرھای بيش از 
 ھزار 26بوس،   ھزار تومان برای ميني28 ھزار تومان برای ون، 41 ھزار تومان خودروسواري، 76تھران به صورت 

 .  ھزار تومان برای اتوبوس به صورت ماھانه تعيين شده است23تومان برای ميدل باس و 
 ھزار 83رويس مدارس به صورت ماھانه معادل  کيلومتر نيز متوسط نرخ کرايه س25 تا 20در مسيرھای بيش از 

 ھزار تومان برای ميدل 29بوس،   ھزار تومان برای ميني32 ھزار تومان برای ون، 45تومان برای خودرو سواري، 
 .  ھزار تومان برای اتوبوس تعيين شده است26باس و 

ھر تھران برای مسيرھای بيش از آموزان مدارس ش و نقل دانش عالوه بر اين متوسط نرخ کرايه خودروھای حمل 
 ھزار تومان برای 35 ھزار تومان برای ون، 48 ھزار تومان برای خودرو سواري، 92 کيلومتر نيز به صورت 30 تا 25

 .  ھزار تومان برای اتوبوس به صورت ماھانه تعيين شده است28 ھزار تومان برای ميدل باس و 31بوس،  ميني
 کيلومتر بايد به صورت 30آموزان برای مسافتھای بيش از  و نقل دانش ملھمچنين نرخ کرايه سرويسھای ح

 . توافقی تعيين شود
برابر تبصره دوم مصوبه مربوط به نرخ کرايه سرويس مدارس در سال تحصيلی پيش رو، رانندگان سرويسھای 

انندگی با سرعت مدارس موظفند تمامی تدابير ايمنی از قبيل بستن کمربند برای ھمه سرنشينان خودرو، ر
مطمئنه، خودداری از سوارکردن سرنشين اضافي، رعايت مقررات مربوط به سوار و پياده کردن مسافر، دارابودن 

گواھی معاينه فني، دارا بودن تجھيزات اطفای حريق و کمکھای اوليه و نيز اصول اطمينان کامل از سالمت وسيله 
 . نقليه را رعايت کنند

ھای  ششم اين مصوبه شھرداری تھران رانندگان خودرو سرويس مدارس و شرکتھمچنين براساس تبصره 
مربوطه موظفند از پوشش کامل بيمه سرنشين شامل آسيب ديدگی ، ضرب و جرح، نقص عضو و فوت برای کليه 

ن آموزان را از زمان سوارشد سرنشينان خودرو برخوردار بوده و ھرگونه خسارات جانی و مالی وارد شده به دانش
 . به خودرو تا پياده شدن براساس مقررات بيمه جبران کنند

آموزان مقاطع پيش  در بخش ديگری از اين مصوبه تاکيد شده است که استفاده از خودروھای ون برای دانش
 درصد به مبلغ 20دبستانی و ابتدايی منوط به استفاده از مراقب خواھد بود که در اين صورت بابت ھزينه مراقب 

 . اين خودروھا افزوده خواھد شدکرايه 
 روز تعيين شده و تعداد ماھھای 26آموزان در ھر ماه  و نقل به دانش ھمچنين تعداد پولھای ارائه خدمات حمل 

در صورتی که روزھای پنجشنبه مدرسه تعطيل باشد تعداد . شود  ماه محاسبه مي9ارائه خدمت نيز حداکثر 
 .  و نقل نيز به ھمين نسبت تغيير خواھد کرد ل روز محاسبه و نرخ حم22روزھای ماه 
 اين مصوبه تمامی خودروھای تحت نظارت سازمان تاکسيرانی و شرکت واحد اتوبوسرانی موظفند 12برابر تبصره 

 . طبق قوانين جای مبلغی را به صورت ماھيانه به شرکتھای مربوطه پرداخت کنند
شود موظفند  کتھای خصوصی تاکسيرانی ساماندھی ميھمچنين پيمانکاران سرويس مدارس که از طريق شر

 . معادل يک درصد از قراردادشان را به صورت ماھيانه به شرکتھای مربوطه پرداخت کنند
 

  االنبيای سپاه  ميليون دالری پتروشيمی به قرارگاه خاتم۵٠٠واگذاری پروژه 

ين بار از زمان حضور رستم قاسمي، فرمانده  برای اول:  شھریور آمده است 8 در مھربه گزارش خبرگزاری دولتی 
سابق قرارگاه سازندگی خاتم االنبيا سپاه پاسداران در وزرات نفت ايران، اين قرارگاه قرارداد تازه ای را با اين 

 . وزارتخانه امضا کرده است
يمی استان به گزارش خبرگزاری مھر، موضوع اين قرارداد ساخت خط لوله اتيلن، تامين خوراک مجتمع پتروش

بر اساس گزارش .  ميليون دالر است۵٠٠ کيلومتر و ارزش تقريبی قرارداد آن ۵٣٩طول اين خط لوله . فارس است
ھا، ساخت اين خط لوله شامل مھندسي، تدارکات، نصب، راه اندازي، و تامين منابع مالی خواھد بود و قرار است 

 .  ماه آماده بھره برداری شود٣٠طی مدت 
 و در مراسم توديع و معارفه فرمانده جديد قرارگاه خاتم االنبياء، آقای قاسمی فرمانده سابق اين پيش از اين

آقای “ .قرارگاه خاتم االنبياء بايد جايگزين شرکت ھای بزرگ خارجی شود”قرارگاه و وزير جديد نفت گفته بود که 
در کشور به شمار می آيد و بايد آن را قوت بزرگترين مجموعه پيمانکاری ”قاسمی گفت که قرارگاه خاتم االنبياء 

 .“ بخشيد
به گزارش بی بی سي، قرارگاه خاتم االنبيای سپاه پاسداران با امکانات و تجھيزات باقی مانده از جنگ ھشت 

ساله با عراق فعاليت خود را شروع کرد و در آن زمان استدالل سپاه پاسداران برای حضور در پروژه ھای عمرانی 



 349

ی اين بود که در جاھايی حضور می يابد که به لحاظ امنيتی مسئله دارد يا بخش خصوصی توان انجام و اقتصاد
 . آنھا را ندارد

قرارگاه سازندگی خاتم االنبياء در دوره احمدی نژاد فعاليت ھای خود را از ساخت راه و سد به نفت گسترش داد 
اين نھاد وابسته به سپاه، بعد از انتخابات جنجال برانگيز . و پروژه ھای بسياری را با کمک دولت در اختيار گرفت

رياست جمھوري، و در حالی که سپاه نقش تعيين کننده در مقابله با معترضان به نتايج آن را بر عھده داشت، 
 . فعاليت ھای خود را در بخش اقتصادی گسترش داد

يارد دالر قرارداد با دولت امضا کرد و نيمی از  ميل٢۵در اين دوران پای سپاه پاسداران به صنعت نفت باز شد و 
با وجود گسترش فعاليت ھای اقتصادی سپاه، اين نھاد با مشکل تامين . سھام شرکت مخابرات ايران را خريد

با رفتن رستم ”منابع مالی برای اجرای پروژه ھای خود رو بروست و فرمانده سپاه ابراز اميدواری کرده بود که 
 .“ نفت اين مشکل حل شودقاسمی به وزارت 

ورود ”پيش از اين ابوالقاسم مظفري، فرمانده جديد قرارگاه خاتم االنبياء در مراسم معارفه اش گفته بود که 
آقای مظفری با “ .قرارگاه خام االنبياء به حوزه نفت و گاز، يک نقطه عطف در فعاليت ھای عمرانی سپاه است

زمانی که قرارگاه وارد ”: اتم االنبيای سپاه پاسداران به بخش نفت گفتاشاره به ورود پنج سال پيش قرارگاه خ
حوزه نفت و گاز شد، بيشترين ھجمه ھای تبليغاتی عليه سپاه صورت گرفت چرا که سپاه جايگزين شرکت ھای 

ين در طول پنج سالی که ا”فرمانده جديد قرارگاه خاتم االنبياء گفته است که “ .خارجی مانند توتال شده بود
قرارگاه وارد صنعت نفت شده به گونه ای فعاليت کرده است که در حال حاضر جزو سرآمدھای اين صنعت به 

 .“ شمار می رود
 

  کننده به ابطال پروانه کسب تھديد بازاريان اعتصاب

رئيس اتحاديه اصناف ايران از ابطال پروانه کسب : شھریور آمده است 8 در وله دويچه به نوشته سایت 
اعتصاب در بازار تھران اما از صنف . دارانی سخن گفته که حاضر به بازگشايی محل کسب خود نيستند زهمغا

 . ھای بازار رسيده است فروشان فراتر رفته و به ديگر بخش پارچه
ھای ديگری بازار ھمچون صنف  فروشان بازار تھران و کشيده شدن اين اعتصاب به بخش با ادامه اعتصاب پارچه

طبق قانون يک واحد صنفی «، رئيس اتحاديه اصناف ايران تھديد کرده است، ...فروشان و ان و قماشطالفروش
 .« شود تواند ھميشه بسته باشد، چرا که در صورت تعطيلي، پروانه کسب آن واحد باطل مي نمي
ای خود در بازار تھران را ھ  مغازه١٣٩٠ مرداد ١٠فروشان در اعتراض به اجرای قانون ماليات بر ارزش افزوده از  پارچه

شدن  فروشان را باز فراھاني، رئيس اتحاديه اصناف ايران، شرط پيگيری خواسته پارچه قاسم نوده. اند تعطيل کرده
با انجام نشدن اين شرط اصلی توافق «: ھای روزمره دانسته و ادامه داده است فعاليت ھای صنفی و ادامه واحد
 .« گيرد ھای آنھا نيز صورت نمي شور، پيگيری خواستهفروشان با شورای اصناف ک پارچه

ھايشان از  فروشان در مقابل قول پيگيری خواسته رئيس اتحاديه اصناف ايران ادعا کرده است، نمايندگان پارچه
شود اما روز بعد از توافق حتی يک مغازه ھم در بازار تھران باز  ھا باز مي مغازه«طرف شورای اصناف، وعده دادند 

 .« وده استنب
پيمايی روز   نفر از بازاريان در راه١۶کم  سايت کلمه نزديک به سران جنبش اعتراضی ايران، از دستگيری دست

 . خبر داده بود» تحريک کسبه و بازاريان، ھدايت آنھا و سر دادن شعار«شنبه، پنج شھريور در بازار تھران به اتھام 
ھای  ارچه در بازار تھران، پنج نوبت اخذ ماليات بر ارزش افزده از مغازهبه گزارش روزنامه شرق، يکی از بنکداران پ

 درصدی قيمت پارچه دانسته که با کاھش ميزان فروش، پارچه فروشان ٢٠سطح شھر تھران را باعث باال رفتن 
 . توانايی اخذ اين ماليات از مشتری را ندارند

  اعتراض بازاريان
ھا در بازار ندانسته  ن پروانه کسب بازاريان را باعث بازگشايی مجدد مغازهاين بنکدار پارچه، تھديد باطل کرد

 . است
ھای داخل ايران، دليل ديگر اعتراض بازاريان به پرداخت چھار درصد ماليات بر ارزش افزوده را نوع  خبرگزاري

  دار چھار تا نه ماھه مدتھای  اند معامالت غالبا با چک فروشان گفته اعضای صنف پارچه. اند معامالت عنوان کرده
طور قطعی و صددرصدی مشخص  شود و در نھايت با توجه به مشکالت اقتصادی موجود، به مشتريان انجام مي

 .شوند ھای دريافتی در تاريخ سررسيد پاس مي نيست که چه مقدار از اين چک
ھا در آينده وجود   وصول آنھايی است که ھيچ تضمينی برای اعتراض بازاريان به اخذ پيشاپيش ماليات از چک

 . ندارد
، رييس شورای اصناف "عدم پيگيری خواسته بازاريان"با ادامه پيدا کردن تعطيلی گسترده در بازار تھران و اعالم 

بازار به «: ھا چه فرقى دارد، گفته است فعاليت آن ھا با ادامه بودن مغازه كشور در پاسخ به اين پرسش كه بسته
ھای صنفی يک نوع  بودن واحد بسته. دارد ھمواره در مسائل سياسی حساس بوده استدليل جايگاھى كه 

. شود و كسی پاسخگو نيست  ھا توجھی نمي اعتراض است و به اين مفھوم است كه به اعتراض و خواسته آن
 .« ھا در شورای اصناف ھم پاسخ داده شده است ھا مطرح شده و به آن در صورتی كه اين خواسته

 اين محمد صادق مشايخ، رييس اتحاديه پارچه فروشان تھران، با بيان اين که بازاريان ماليات خود را تا آخر پيش از
را دليل » بخشودگی جرايم مالياتی"مبنی بر " عملی نشدن تفاھمات صورت گرفته«اند،  تير ماه پرداخت کرده

 . عنوان کرده بود» ادامه تعطيلی بازار پارچه فروشان
.  روزه بازاريان ھمراه شد٩ درصدی ماليات بر درآمد، با اعتصاب ٧٠ نيز بازارتھران به دليل افزايش ٨٩١٣تير ماه 
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با سخنان نمايندگان مجلس و تھديد رئيس . درآمد" حالت تعليق"آمدن دولت به  اجرای افزايش يادشده با کوتاه
چنان در اعتصاب ھستند و ھمچنين سياسی دارانی که ھم اتحاديه اصناف ايران مبنی بر ابطال پروانه کسب مغاه
رسد ھمچون سال گذشته در مدتی کوتاه تنش در بازار تھران  قلمداد کردن خواسته صنفی بازاريان، به نظر نمي

 . پايان يابد
 

  تجمع معلمان اخراجى دربرابر معاونت منابع انسانى رياست جمھورى

معلمان شركتى آموزش و پرورش يا ھمان :  آمده است شھریور 8به گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا در تاریخ 
نيروھاى حق التدريسى براى چندمين روز درھفته جارى دست به تحصن اعتراض آميز زدند و اين بار معاونت منابع 

 . انسانى رياست جمھورى را بعنوان محل اعتراض خود انتخاب كردند
 نفر از نيروھاى حق التدريسى آموزش و پرورش 600به  صبح امروز نزديك 8به گزارش خبرنگار ايلنا از ساعت 

كشور در اعتراض به اخراج از محل كار خود در مقابل معاونت منابع انسانى رياست جمھورى تجمع كردند تا 
 . اعتراض خود را به بالتكليفى طوالنى مدت خود نشان دھند

 ھزار نفر از نيروھاى حق 27نزديك به : شان كرديكى از اين تحصن كنندگان در گفت و گو با خبرنگار ايلنا خاطر ن
التدريسى آموزش و پرورش در اعتراض به اخراج از محل كار خود و ھمچنين مخدوش بودن آزمون پذيرش اين 

نيروھا كه در تاريخ سوم تيرماه سال جارى برگزار شد در اينجا حضور پيدا كردند تا بتوانند با معاون منابع انسانى 
 . يدار كنندرئيس جمھور د

 سال سابقه درحالى از كار اخراج شدند كه معلم ھاى 10 تا 1اين تعداد از نيروھاى حق التدريسى با : وى افزود
 . مشغول در نھضت سواد آموزى با مدرك ديپلم كماكان مشغول به كار در محل كار خود ھستند

ين و نمايندگان مجلس تقاضا داريم كه ما از مسئول: وى ھمچنين درباره مطالبات نيروھاى حق التدريسى گفت
چرا كه آزمون . تكليف ما را ھرچه زودتر روشن كنند و ترتيبى اتخاذ شود كه ما بتوانيم به محل كار خود بازگرديم

 . برگزار شده ھم داراى اشكاالت زيادى بود
 كه درتھران حضور در حال حاضر ما چند روز است: اين معلم معترض درخصوص شرايط معترضين خاطر نشان كرد

مى رويم ) ره(داريم و ھر روز دربرابر يكى از نھادھاى دولتى حضور پيدا ميكنيم و شب ھا براى خواب به مرقد امام 
كه ھر بار برخورد نامناسبى با ما صورت مى گيرد و برخى مسئولين و نمايندگان به ما مى گويند كه ما بى سواد 

 . ھستيم
يسى درحالى در مقابل معاونت منابع انسانى رياست جمھورى دست به تحصن گفتنى است معلمان حق التدر

زدند كه پيش از اين بارھا در برابر مجلس شوراى اسالمى و دفتر رياست جھمورى دست به تحصن و اعتراض زده 
 . بودند كه اعتراضشان راه به جايى نبرده بود
در دست ... و“ اخراج معلمان صادق چرا“ “ايت حمايتنمايندگان حم“ معترضين ھمچنين پالكاردھايى با مضامين 

معلمان اخراجی و معترض، خواستار بازگشت به . داشتند و از اين طريق اعتراض خود را به مسئولين نشان دادند
  .کار و حل مشکل استخدامی خود ھستند

 جامعه و مدارس، ھای اخير به دليل تشدید جو اختناق و سرکوب در اگرچه جنبش اعتراضی معلمان در سال
ی خود  تدریسی به دليل شرایط ویژه  است به سير صعودی خود ادامه دھد، اما در این ميان معلمان حق نتوانسته

استفاده از معلمان حق تدریسی راھی برای استثمار و بکارگيری ھر . دھند چنان به اعتراضات خود ادامه می ھم
ھا،  تدریسی و استخدام تمامی آن برچيدن سيستم حق. رش استچه بيشتر معلمان ارزان قيمت در آموزش و پرو

  ھای تمامی معلمان ایران است از جمله خواست
 

  اندازد ساكن منطقه را به خطر مي   ميليون 6 درياچه اروميه زندگى  خشك شدن

ور زيست كش معاون محيط طبيعى سازمان حفاظت محيط :  شھریور آمده است 9در عصرايرانبه نوشته سایت 
متاسفانه کشورھای ھمسايه از منابع مھم : يکی از مشکالت امروز را مسئله ريزگردھا در كشور دانست و گفت

 . کند ايجاد اين ريزگردھا ھستند که بخشی از اين ريزگردھا وارد کشور شده و ھوای کشور را دچار آلودگی مي
 ميليون نفر مردم ساكن در اين 6شود درياچه اروميه خشك  اگر : زيست گفت معاون سازمان حفاظت محيط 

 . منطقه با مشکالت جدى مواجه خواھند شد
برداری از  زيست كشور بھره به گزارش فارس، در مراسمی با حضور معاون محيط طبيعى سازمان حفاظت محيط 

 . ساختمان اداره حفاظت محيط زيست شھرستان زرنديه آغاز شد
در آيين افتتاح ساختمان اداره محيط زيست شھرستان زرنديه  زيست  معاون سازمان محيط  باقر صدوق محمد

 . ناپذير است که بايد مورد توجه ھمگان قرار گيرد ھای اجتناب حفظ محيط زيست يکی از ضرورت: اظھار داشت
: وی با بيان اينکه کوتاھی در حفظ محيط زيست سالمت انسان و جامعه را با خطر مواجه خواھد کرد، تصريح کرد

رو  ھای جدی روبه عدم توجه به حفظ محيط زيست و کوتاھی در اين زمينه سالمت مردم را در آينده با چالش
 . خواھد کرد

زيست كشور يکی از مشکالت امروز را مسئله ريزگردھا در كشور  معاون محيط طبيعى سازمان حفاظت محيط  



 351

اين ريزگردھا ھستند که بخشی از اين متاسفانه کشورھای ھمسايه از منابع مھم ايجاد : دانست و گفت
 . کند ريزگردھا وارد کشور شده و ھوای کشور را دچار آلودگی مي

اى در سازمان حفاظت محيط زيست به منظور ھماھنگى با كشورھاى ھمسايه  صدوق با اشاره به تشکيل كميته
د که در دو ماه گذشته برگزار اين کميته در آخرين جلسه خو: در راستای کاھش اين ريزگردھا خاطر نشان ساخت
تر  رود با تزريق اعتبارات مورد نياز، اين مصوبات ھر چه سريع شد مصوبات خوبی را به تصويب رساند که اميد مي

 . اجرايی شوند
متاسفانه قوانين طبيعت آنطور که بايد و شايد در اين درياچه : وی پيرامون آخرين وضعيت درياچه اروميه گفت

 ميليون نفر مردم ساكن در اين منطقه با مشکالت مواجه 6ت و اگر اين درياچه خشك شود رعايت نشده اس
 . خواھند شد

 320 و با زيربناى 500گفتنی است ساختمان اداره حفاظت محيط زيست شھرستان زرنديه در زمينى به مساحت 
  .  ميليون لایر احداث شده است800 متر مربع در دو طبقه در مدت دو سال و با صرف اعتبارى بالغ بر يك ميليارد و

  خبر تکميلی

 با خشک شدن دریاچه اروميه، چھارده ميليون نفر آواره خواھند شد 
  

در    قبل از برپایی نماز عيد فطر جواد جھانگيرزاده صبح چھارشنبه: به گزارش خبرگزاری دولتی مھر آمده است 
انسان را به ھمراه دارد،   ميليون14اچه اروميه آوارگی مصلی امام خمينی اروميه با بيان این که خشک شدن دری

  .کسی توانایی جلوگيری از سونامی نمک را دارد اگر ھم اکنون این مشکل را برطرف نکنيم، در آینده چه: افزود
مشکل : داشت  موضوع خشک شدن دریاچه اروميه را یک موضوع ملی و زیست بومی دانست و اظھار وی

و حيات زیستی منطقه  د خشکی ھامون نيست که ھيچ تاثير منفی در زندگی مردمدریاچه اروميه ھمانن
 .نداشت

 برای مسئوالن به  پشيمانی را جھانگيرزاده با بيان این که عدم جلوگيری از خشک شدن دریاچه اروميه در آینده
ودن آن به ضرر کشور حيات مردم آن منطقه است و نب دریاچه شور اروميه مایه: دنبال خواھد داشت، تصریح کرد

  .تمام می شود
اعتراض به اقدام   راھپيمایی غير قانونی روز شنبه برخی در عضو کميسيون امنيت ملی مجلس با اشاره به

اعتراض مردم حادثه ای بی نظير : داشت نمایندگان مجلس مبنی بر رد طرح دو فوریت نجات دریاچه اروميه، بيان
نجات دریاچه اروميه را نشان داد ولی توھين به دولت و نمایندگان  ھم بودن برایبود و اتحاد و انسجام و در کنار 

  .غيور و سلحشور آذربایجان غربی نبود در شان و منزلت مردم
به ویژه سفره ھای آب زیر  جھانگيرزاده سدسازی، ميانگذر دریاچه اروميه، بھره برداری بيش از حد از منابع آبی

خشکسالی و کاھش ميزان نزوالت جوی را  ل شده بویژه در بخش کشاورزی وزمينی و ھدر رفت آب استحصا
  .در وضعيت بحرانی برشمرد مھمترین عوامل کاھش سطح آب دریاچه و قرار گرفتن

  ارتقا رتبه کشاورزی آذربایجان غربی افتخار نيست
چراکه در صورت عدم : فزودا این مسئول با اشاره به اینکه ارتقا رتبه کشاورزی آذربایجان غربی افتخار نيست،

در نتيجه خشکی دریاچه ارميه، کشاورزی در  توجه به مدیریت آب مصرفی توسط کشاورزان، ادامه خشکسالی و
  .استان را نابود خواھد کرد

آب از ارس به دریاچه  اینکه مسئوالن آذربایجان شرقی نيت این را داشته باشند که از محل انتقال: وی گفت
احيا اراضی خشک شده آنھا ببرند درست  برای کشاورزی مناطق مرند و یکانات و شبستر واروميه بھره ای 

  .مواجه خواھد کرد نيست و عمال احيا دریاچه اروميه را با مشکل
آذربایجان شرقی آسيبھای  جھانگيرزاده با بيان اینکه به دليل جھت وزش باد از غرب به شرق، اراضی و ھموطنان

اميدواریم مسئوالن : خواھند شد، اظھار داشت در صورت خشک شدن دریاچه اروميه متوجهبيشتر و جدی تری را 
 .باشند بيشتری با برنامه ھای احياء این دریاچه داشته و نمایندگان این استان ھمکاری و ھمراھی

 
   بازداشت يک فعال کارگری در سنندج

 
  آژانس خبری موکريان
  سرويس حقوق بشر

شھريور ماه يکی ازفعاالن کارگری اھل سنندج به نام کورش بخشنده توسط نيروھای صبح روز يکشنبه ششم 
 . امنيتی اين شھر در منزل خود بازداشت شد

ايشان را ...گفته می شود مامورين پس از بازداشت اين فعال کارگر،ضمن بازرسی منزل نامبرده، کيس کامپيوتر و 
 . با خود برده اند

 بازداشت واتھام احتمالی اين عضو کميته ھماھنگی برای کمک به ايجاد تشکل ھای تا لحظه تنظيم خبر از علت
 .  کارگری اطالعی در دست نيست
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 دستگيری و بازداشت کورش بخشنده از فعالين کارگری

کورش بخشنده فعال کارگری و یکی از اعضای کميته :  شھریور آمده است 9 در بر اساس گزارش رسيده
  . صبح در منزل شخصی خود به ھمراه پسرش بازداشت شدند11نبه حدود ساعت ھماھنگی دیروز یکش

  . ھمان شب پس از بازجویی از اداره اطالعات آزاد شد23الزم به ذکر است که پسر ايشان ساعت 
. مامورین امنيتی با تفتيش منزل نامبرده، کيس کامپيوتر و يك سري وسايل شخصي ايشان را با خود بردند

نھادھای امنيتی اعالم کردند که او را .  فعال کارگری جھت پيگيري به نھادھای امنيتی مراجعه کردندخانواده اين
  .برای محاکمه به دادگاه خواھند برد

 کورش بخشنده را به شعبه چھار بازپرسی دادگاه انقالب بردند و ھم اکنون در 11صبح روز دوشنبه ساعت 
  .بازداشت به سر می برد

من محكوميت دستگيري كورش بخشنده ، خواھان آزادی بی قيد و شرط نامبرده و دیگر کميته ھماھنگی ض
  .کارگران و فعالين كارگري زندانی مي باشد

  كميته ھماھنگي براي كمك به ايجاد تشكل ھاي كارگر
 
 

   ميليارد تن نمک نتيجه خشکی درياچه اروميه10

به : ماينده مردم اروميه در مجلس شورای اسالمی گفتن: شھریور آمده است 9درتاریخ انتخاب به نوشته سایت 
 14 ميليارد تن نمک و طوفان نمکی نتيجه خشکی درياچه اروميه و تحت تاثير قرار گرفتن زندگی 10جا ماندن 

 . ميليون نفر است
) هر(به گزارش انتخاب، جواد جھانگيرزاده صبح چھارشنبه قبل از برپايی نماز عيد فطر در مصلی امام خمينی

اگر ھم اکنون :  ميليون انسان را به ھمراه دارد، افزود14اروميه با بيان اين که خشک شدن درياچه اروميه آوارگی 
 . اين مشکل را برطرف نکنيم، در آينده چه کسی توانايی جلوگيری از سونامی نمک را دارد

مشکل : اظھار داشتوی موضوع خشک شدن درياچه اروميه را يک موضوع ملی و زيست بومی دانست و 
درياچه اروميه ھمانند خشکی ھامون نيست که ھيچ تاثير منفی در زندگی مردم و حيات زيستی منطقه 

 . نداشت
جھانگيرزاده با بيان اين که عدم جلوگيری از خشک شدن درياچه اروميه در آينده پشيمانی را برای مسئوالن به 

ميه مايه حيات مردم آن منطقه است و نبودن آن به ضرر کشور درياچه شور ارو: دنبال خواھد داشت، تصريح کرد
 . تمام می شود

عضو کميسيون امنيت ملی مجلس با اشاره به راھپيمايی غير قانونی روز شنبه برخی در اعتراض به اقدام 
جام و اعتراض مردم، اتحاد و انس: نمايندگان مجلس مبنی بر رد طرح دو فوريت نجات درياچه اروميه، بيان داشت

در کنار ھم بودن برای نجات درياچه اروميه را نشان داد ولی توھين به دولت و نمايندگان در شان و منزلت مردم 
 . غيور و سلحشور آذربايجان غربی نبود

وی سدسازي، احداث ميانگذر درياچه اروميه، بھره برداری بيش از حد از منابع آبی به ويژه سفره ھای آب زير 
فت آب استحصال شده بويژه در بخش کشاورزی و خشکسالی و کاھش ميزان نزوالت جوی را زمينی و ھدر ر

 . مھمترين عوامل کاھش سطح آب درياچه و قرار گرفتن در وضعيت بحرانی برشمرد
  ارتقای رتبه کشاورزی آذربايجان غربی افتخار نيست

چراکه در صورت عدم :  افتخار نيست، افزوداين مسئول با اشاره به اينکه ارتقا رتبه کشاورزی آذربايجان غربی
توجه به مديريت آب مصرفی توسط کشاورزان، ادامه خشکسالی و در نتيجه خشکی درياچه ارميه، کشاورزی در 

 . استان را نابود خواھد کرد
 اينکه مسئوالن آذربايجان شرقی نيت اين را داشته باشند که از محل انتقال آب از ارس به درياچه: وی گفت

ای برای کشاورزی مناطق مرند و يکانات و شبستر و احيا اراضی خشک شده آنھا ببرند درست  اروميه بھره
 . نيست و عمال احيای درياچه اروميه را با مشکل مواجه خواھد کرد

به گزارش انتخاب به نقل از مھر، جھانگيرزاده با بيان اينکه به دليل جھت وزش باد از غرب به شرق، در صورت 
شک شدن درياچه اروميه، آسيبھای بيشتر و جدی تری به اراضی آذربايجان شرقی وارد خواھد شد، اظھار خ

اميدواريم مسئوالن و نمايندگان اين استان ھمکاری و ھمراھی بيشتری با برنامه ھای احيای اين درياچه : داشت
 . داشته باشند

 
 اعتراضات کارگران شرکتی شھرداری اروميه

 ئی ھای مسئولينو ضدونقيض گو
  

دررابطه با  شھریور 9 به تاریخ علی سليمانی مدير کل کار و امور اجتماعي آذربايجان غربي درگفتگو با ایسنا
  :کارگران اخراجی شھرداری اروميه وتجمعات اعتراضيشان دراین رابطه گفت
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يروي شرکتي يا غير شرکتي تفاوتي بين ن.ھمه نيروھاي اخراج شده شھرداري اروميه بايد به کار خود بازگردند
  .وجود ندارد و ھمه نيروھاي اخراج شده شھرداري اروميه بايد به سرکار خود برگردند

ھايي در شھرداري اتفاق افتاده بود که اعتراض کارگران را در پي داشت، به ھمين  يکسري جابه جايي: وی افزود
اري اعزام کرديم؛ اين نيروھا در صحبت با منظور بازرسان خود را براي بررسي مشکل بوجود آمده به شھرد

  .بازرسان ما مدعي بودند که به دليل شرکتي بودن، شھردار به آنھا اعالم بي نيازي کرده است
به ھمين علت در راستاي حمايت از بخش کارگري استان به شوراي شھر و شھرداري اروميه : وي تصريح کرد

تي تفاوتي وجود ندارد و بايد اين كارگران به کار خود بازگردند، در اعالم کرديم که بين نيروي شرکتي و غير شرک
  .غير اين صورت مسئوليت آن با شما خواھد بود

تجمع : شھردار اروميه ضمن تایيد تجمعات اعتراضی کارگران اخراجی شھرداری اروميه به خبرنگارایسنا گفت
  .ستفاده از نيروھاي شرکت قبلي بودکارگران به علت عدم تمايل شرکت برنده مناقصه شھرداري به ا

 شرکت جديدي که برنده مناقصه شھرداري شده بود، تمايلي به استفاده از نيروھاي شرکت قبلي  :وی افزود"
  .نداشت که اين موضوع اعتراض کارگران طرف قرارداد شرکت پيشين را در پي داشت

توانيم شرکت جديد را ملزم به  دارد ما نمياز آنجايي که ھر شرکتي براي خود جنبه حقوقي : وي عنوان کرد
کنند و شايد نخواھند با  استفاده از نيروھاي شرکت قبلي کنيم چرا که آنھا براساس آنچه که صالح بدانند کار مي

  .نيروھاي پيمانکار پيشين ھمکاري داشته باشند
ستند که قراردادش با شھرداري  کارگران شرکتي ھ :شھردار اروميه در باره عدم پرداخت مطالبات کارگران گفت

پايان يافته است؛ بدھي ما نيز به صورت مستقيم به کارگران نيست بلکه به پيمانکاراني است که اين نيروھا با 
  .آنھا ھمکاري دارند

جليلی رييس شوراي شھر اروميه در پاسخ به اين سئوال خبرنگارایسناکه شما تعديل نيرو از سوي شھردار پس 
سري تعديل نيرو در  بله، طي اين مدت شھرداري يک: کنيد يا خير؟، گفت  اين سمت را تاييد مياز انتخاب به

  .بخشھايي از اين سازمان انجام داده که شورا در حال بررسي داليل آن است
 ماه به نيروھاي خود بدھي 8 -  7اگر درگذشته شھرداري : وی دررابطه با تاخيردرپرداخت مطالبات کارگران افزود

  . ماه رسيده است4 -  3وق داشت اين مدت در حال حاضر به مع
بيشتر اين بدھيھا به بخش : شود، گفت وي در پاسخ به اينکه بيشرين بدھي شھرداري به چه بخشي مربوط مي

  .نيروي انساني و کارگران اين مجموعه مربوط است
  
 

  تجمع اعتراضي كارگران كاغذ پارس مقابل فرمانداري شوش

 نفر از كارگران كارخانه 200بيش از  :  شھریور آمده است9 در تاریخ ارسالي به كميته ي ھماھنگيبر اساس خبر 
 شھريور ماه تجمع اعتراضي اي 7ي كاغذ پارس به دليل عدم پرداخت چند ماھه ي دستمزد صبح روز دوشنبه 

  .مقابل فرمانداري شھرستان شوش در خوزستان برپاكردند
را از كارخانه ي نيشكر ھفت تپه تامين ) تفاله ي نيشكر( كه مواد اوليه ي خود كارخانه ي كاغذ سازي پارس

 كارگر رسمي و قراردادي داشته است كه اكثر آنھا رسمي بوده اند و 3000ميكند در سال ھاي قبل بيش از 
  .تنھا در حدود كمتر از ھفتصد نيروي كار در آن مشغول به كار ھستند" تعديل نيرو"اكنون به دليل 

 كميته ھماھنگي براي كمك به ايجاد تشكل ھاي كارگري
 

93Hتعطيلی كارخانه توليد ایرانيت فارسيت درود بدليل نداشتن مواد اوليه 

ست كه كارخانه  روزا70كارخانه فارسيت درود كه ازكارخانه ھای بزرگ و قدیمی توليد ایرانيت است گفت حدود 
 كارگر بدليل نداشتن موارد اوليه و عدم اجازه ورود آزبست ازخارج كشور این كارخانه تعطيل 500آنھا با بيش از 

 .ميباشد

به گزارش ایران کارگر، وی اضافه كرد این در صورتی است كه ماه پيش قرارشد آزبست تا جایگزین كردن این ماده 
رخانجانت ایرانيت نباشد، بر ھمين اساس و بطور خاص در ماه رمضان كارگران از وارد شود و محدودیتی برای كاركا

 20گویند ھر كدام از ما با سابقه ھای طوالنی  این بالتكليفی و چنين وضعيتی به شدت ناراحت ھستند و می
 سال به باال در این شغل االن امورات خانواده خودمان را به چه صورت حل و فصل كنيم؟

  
ه پنجمين شرکت جرثقيل با رژیم دراعتراض به استفاده از این جرثقيل قطع رابط

 برای اعدام 
  

 سايت اينترنتی اطالعات مالی زير عنوان MARKET WATCH مارکت واچ: به گزارش صدای آمریکا آمده است 
 در واکنش می شود که به معامله جرثقيل با ايران پايان می دھد و پنجمين سازنده ای KONECRANES کانکرينز"

از  (BUSINESS WIRE)عينا گزارش بيزنس واير "از ايران خارج می شود UANI به درخواست اتحاد عليه ايران اتمی
از تصميم اين کمپانی فنالندی است نقل کرده است و می  UANI نيويورک در اين باره را، که حاوی تحسين
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به  UAN در اعتراض ھای KONECRANES  گويدمی UANI (فعلی(و رئيس ) پيشين(سفير نويسد مارک دی واالس
   .بی رحمانه و بسيار در ايران سھيم است و با خارج شدن از ايران پيامی قاطع می فرستد اعدام ھای

 
KONECRANES اقتصادش کماکان ادامه می يابد  و کمپانی ھای ديگر به رژيم ايران نشان می دھند که لطمه به

فاحش حقوق بشر را متوقف کند و به حمايت از تروريسم  ا کنار بگذارد، نقضمگر آنکه پيگيری تسليحات اتمی ر
  .پايان دھد

 
در کانون  دھنده رژيم ايران در مورد اعدام ھای علنی از طريق حلق آويز کردن افراد به جرثقيل، کارنامه تکان

  .بوده است UANI کمپين
 

ضمن " اعدام ھای بی شمار در ايران"ز با عنوانآنجلس تايم آقای واالس روز ششم ژوئيه در مقاله ای در لس
چگونگی استفاده رژيم ايران از جرثقيل ھای ساختمانی ساخت خارج برای اعدام  مطرح ساختن جزئياتی در باره

زمينه،  دارآويختن در مالء عام از کمپانی ھای جرثقيل سازی خواسته بود با موضع گيری در اين از طريق به
  .شود، پايان دھند ژيم، تا وقتی که در جامعه بين المللی عضوی متمدن شناختهمعامالت خود را با ر

 
KONECRANES اکنون به کمپانی ھای تادانوTADANOترکس ، TEREX، يو ان آی سی UNICو ليبھر ، LIEBHERR 

  .ه معامالت خود با ايران پايان داده اندب UANI ملحق می شود که پيشتر در واکنش به درخواست
 

  برو از دولت خانه اجاره کن: به مستأجرمالک 

ھمان قانونی که رييس . گذرد  درصد مي9سه ماه از اجرای قانون افزايش اجاره بھا تا سقف :سيران سعدی:قانون
اما مالکان مثل آب خوردن اين قانون را » امکان دور زدن اين قانون وجود ندارد«: اتحاديه مشاوران امالک گفته بود

 .« برو از دولت خانه اجاره کن«: گويند  در جواب اعتراض مستأجران ميزنند و دور مي
 درصد توسط مالکان رعايت 9دھد که قانون سقف افزايش اجاره بھا تا  بررسی ميدانی خبرنگار قانون نشان مي

آنھا ھا در پاسخ به مستأجرانی که به  صاحب خانه«: گويد داران منطقه غرب تھران مي يکی از بنگاه. شود نمي
گويند برو از دولت خانه اجاره کن و  ھا افزايش پيدا کند، مي  درصد اجاره خانه9گويند دولت مقرر کرده حداکثر  مي

 .« خندند به اين قانون مي
 درصد 9 تا 7براساس تصميم کارگروه مسکن و ابالغيه اتحاديه کشوری امالک، سقف افزايش اجاره بھا در تھران 

ؤجران اضافه دريافتی از   شاوران امالک، قراردادی باالتر از اين رقم را منعقد کنند يا متعيين شده است و اگر م
 . شوند مستأجران داشته باشند، متخلف محسوب مي

با » ای داريد که طبق سقف اين قانون اجاره کنم آيا خانه«داری در جواب به اين پرسش خبرنگار قانون که  بنگاه
 .«  را ھم نکنيدًاصال فکرش«: گويد صراحت مي

ھا ھر چقدر دلشان بخواھد اجاره  خانه صاحب«: گويد  درصد مي9وی درباره قيمت قراردادھای باالی سقف 
 درصد از اين 80ام که باالی  من موردی داشته.  درصد که طبيعی است9 درصد باالتر از سقف 40 و 30. گيرند مي

 .« شود خانه بسته مي نياز جيب صاحبدر واقع قراردادھا براساس . ام سقف، قرارداد بسته
دھد که سازمان تعزيرات نسبت به قراردادھای  داران نشان مي وجوی او از بنگاه بررسی خبرنگار قانون و پرس

کوھی معاون  بزرگمھر صادقی نيک. دھد غيرمجازی که در آن رضايت طرفين قيد شود، واکنش چندانی نشان نمي
ھای بازرسی ويژه اين سازمان برای برقراری آرامش در بازار مسکن و اجاره بھا  اکيپًاين سازمان قبال گفته بود که 

ھای معامالت ملکی را مورد   شب بنگاه9 صبح تا 8شوند و از  به مناطق بيست و دو گانه شھر تھران اعزام مي
 . دھند بازرسی قرار مي

ھا به ما  تعزيراتي«: گويد قانونی مي ی غيرصاحب يک بنگاه ديگر درباره واکنش سازمان تعزيرات به قراردادھا
ًگويند حتما در قرارداد قيد کنيد که ما نرخ مصوب را به مؤجر و مستأجر اعالم کرديم اما آنھا طبق نظر خودشان  مي

 .« قرارداد باالتری امضاء کردند
 درصد ھم طبق اين قانون 10 درصد بسته شده 9به گفته او در بنگاه وی از مجموع قراردادھايی که بعد از قانون 

 . نبوده است
داران از  مؤجران، مستأجران و بنگاه«: خسروی رييس اتحاديه کشوری مشاوران امالک گفته بود مصطفی قلي

اند و آمار و ارقام ثبت شده در سامانه امالک و مستغالت اين موضوع را  زمان اجرای اين قانون به آن تمکين کرده
 .« کند تأييد مي
از اول اجرای اين قانون فقط «: گويد  درصد بسته است مي9يگری درباره تعداد قراردادھايی که با سقف بنگاه د

 .« ام که آن ھم چند ماه قبل بود يک مورد قرارداد مجاز داشته
: گويد کند و مي وی به نامه رياست اتحاديه مشاوران امالک که باالی سرش و کنار در ورودی زده است اشاره مي

 درصد را رعايت کنيم اما واقعيت اين است که اين نامه بيشتر برای آن است که 9اين نامه ما بايد سقف طبق «
يعنی مؤجر تعيين . کنند ھا را از خطر تعزيرات در امان نگه دارد چرا که مؤجر و مستأجر کار خودشان را مي بنگاه
ِکنيم که نظر کارشناسي مشاور بنگاه   ميما در قرارداد ذکر«: گويد او مي» .کند و مستأجر تسليم است مي

 .« درباره قيمت ملک داده نشده و بر اساس توافق طرفين است
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اگر ھم مستأجر . به شرايط مالک تن دھند» آالخون واالخون نشدن«گويند مستأجران مجبورند برای دارھا مي بنگاه

ًکايت کند شايد ھم به نتيجه برسد اما معموال بخواھد پس از بستن قرارداد باالتر از سقف قانوني، به تعزيرات ش
خانمانی و ريخته شدن اسباب و اثاثيه  دھند شکايت نکنند چرا که بي افتد و مستأجران ترجيح مي اين اتفاق نمي

 . ِوسط خيابان، کابوس وحشتناک آنھاست
ھا در   درصدی اجاره9يش از قانون جلوگيری از افزايش ب. ھا بر قوانين ارجحيت دارد خانه  ھر چه ھست جيب صاحب

  . چرخد عمل به فراموشی سپرده شد و در اين ميان و مثل ھميشه روزگار به نفع مالکان و به ضرر مستأجران مي
  
  

H94جاده شھر صنعتی رشت دوباره حادثه آفرید  
 

جاده (شھر صنعتی رشت  در اثر تصادف یک دستگاه پيکان با اتوبوس شرکت واحد در جاده الکان منتھی به جاده
می باشد  یک نفر از کارکنان شرکت کارتن کيھان در دم کشته شد و نفر دیگر که از کارکنان ھمان شرکت) مرگ ؟

 .به شدت مصدوم شد و در حالت اغما به سر می برد

این جاده غير استاندارد به شدت خطر ناک بوده و حوادث بسياری که منجر به مرگ و یا مصدوميت رانندگان و 
کارگران شھر صنعتی رشت گردیده در آن اتفاق افتاده که تا کنون چندین مورد از این حوادث در سات کميته 

  .عکس گردیده است ھماھنگی من

  1390 شھریور 11 –کميته ھماھنگی برای کمک به ایجاد تشکل ھای کارگری 

  

ھاى نيشكرى علت اصلى آلودگى آب رودخانه كارون  فاضالب صنعتى شركت
 . است

نماينده شوشتر و گتوند در مجلس شوراى :  شھریور آمده است 12به گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا در تاریخ 
 .« ھاى نيشكرى علت اصلى آلودگى آب رودخانه كارون است فاضالب صنعتى شركت« :تاسالمى گف

ھاى توليد نيشكر  مسئوالن كارخانه« : در گفت و گو با خبرنگار پارلمانى ايلنا گفت" سيد محمد سادات ابراھيمى"
ھيچ اقدام اجرايى ھاى صنعتى خود اقدام كنند تاكنون  ھا و دفع پساب كه موظف بودند نسبت به ساخت فاضالب

 .« اند صورت نداده
نبود فاضالب صنعتى باعث آلودگى آب روخانه كارون شده و اين در حالى است كه براساس برنامه « : وى افزود

 .« ھا با گرفتن تسھيالت بانكى ملزم به ساخت فاضالب شده بودند  اين شركت90پنجم توسعه و اليحه بودجه 
  ھاست نيكمبود آب شرب مشكل جدى خوزستا

با وجود تجربه سال گذشته و كمبود جدى آب شرب ھنوز «: عضو كميسيون كشاورزى در مجلس ھمچنين گفت
 .« اقدامات صورت گرفته چندان رضايت بخش نيست

 درصد روستاھاى استان خوزستان فاقد آب شرب 70 تا 40گذرد اما ھنوز   سال از انقالب مي30« : وى ياد آور شد
 .« سالم ھستند

  .ادات ابراھيمى كمبود منابع مالى و ضعف عملكرد را مھمترين چالش بخش تامين آب منطقه دانستس
  

ھاى نيشكرى علت اصلى  كارشكنى كارخانه: مشکل شرب آب خوزستانی ھا
  آلودگى كارون

ى نماينده شوشتر و گتوند در مجلس شورا:  شھریور آمده است 12به گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا در تاریخ 
 .« ھاى نيشكرى علت اصلى آلودگى آب رودخانه كارون است فاضالب صنعتى شركت« :اسالمى گفت

ھاى توليد نيشكر  مسئوالن كارخانه« : در گفت و گو با خبرنگار پارلمانى ايلنا گفت" سيد محمد سادات ابراھيمى"
نند تاكنون ھيچ اقدام اجرايى ھاى صنعتى خود اقدام ك ھا و دفع پساب كه موظف بودند نسبت به ساخت فاضالب

 .« اند صورت نداده
نبود فاضالب صنعتى باعث آلودگى آب روخانه كارون شده و اين در حالى است كه براساس برنامه « : وى افزود

 .« ھا با گرفتن تسھيالت بانكى ملزم به ساخت فاضالب شده بودند  اين شركت90پنجم توسعه و اليحه بودجه 
  ھاست  جدى خوزستانيكمبود آب شرب مشكل

با وجود تجربه سال گذشته و كمبود جدى آب شرب ھنوز «: عضو كميسيون كشاورزى در مجلس ھمچنين گفت
 .« اقدامات صورت گرفته چندان رضايت بخش نيست

 درصد روستاھاى استان خوزستان فاقد آب شرب 70 تا 40گذرد اما ھنوز   سال از انقالب مي30« : وى ياد آور شد
 .«  ھستندسالم

 .سادات ابراھيمى كمبود منابع مالى و ضعف عملكرد را مھمترين چالش بخش تامين آب منطقه دانست
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 !  روستای ريگان آب ندارد200 درجه؛ 45در دمای 

مردم مناطق مختلف کشور اين روزھا درحالی شاھد کاھش :  شھریور آمده است 13 در آفتاببه نوشته  سایت 
ھستند که مردم مناطق محروم شرق کرمان ھمچنان با گرمای شديد ھوا و خشکسالی دمای ھوا و بارندگی 
 . کنند و تبعات اين پديده ھمچنان بر زندگی آنھا سايه افکنده است دست و پنجه نرم مي

 روستای 200در حاليکه شغل اکثر مردم شرق کرمان کشاورزی و دامپروری است اما متاسفانه مردم در 
 دليل عدم دسترسی به منابع آبی مجبورند آب شرب را نيز از قنوات محدود منطقه مھيا شھرستان ريگان به

 . کنند
شود و ھمچنين  ھا مي قطبی منطقه که شامل کشاورزی در نخلستان از سوی ديگر خشکسالی بر کشاورزی تک

اجرت از روستاھا ھای شن در شرق کرمان روند مھ دامپروری نيز اثر منفی گذاشته است و به دليل وزش طوفان
 . به شھرھا را تسريع کرده است

  استفاده از آب غيربھداشتی در گرمای تابستان کوير
رسد و در اين شرايط آب و ھوايی   درجه سانتيگراد مي50 تا 45گرمای ھوا نيز در اين روستاھا در طول روز به 

گونه  ھا و قنواتی تھيه کنند که دارای ھيچ مردم اين روستاھا مجبورند آب مورد نياز خود را در بخش شرب از چاه
 . ھای مختلف را بين مردم افزايش داده است نظارت بھداشتی برای مصرف شرب نيستند که خطر شيوع بيماري

از سوی ديگر به دليل افت شديد ولتاژ برق نيز مردم در سرمايش با مشکل مواجه ھستند و امکان استفاده از 
 . به دليل کمبود آب نيز عمال امکان استفاده از کلرھای آبی نيز از بين رفته استکلرھای گازی وجود ندارد و 

با توجه به گرمسير بودن منطقه و دمای شديد ھوا در تابستان ادامه اين روند مردم را با مشکل مواجه کرده 
 . است

 روستای 200ز بيش ا: مدير شبکه و مرکز بھداشت ريگان درخصوص وضعيت آب شرب روستائيان ريگان گفت
 درجه در اين شھرستان با کمبود آب آشاميدنی سالم مواجه ھستند و از آب 45شھرستان ريگان در گرمای باالی 
 . کنند غيربھداشتی قنوات استفاده مي

  درصد آب ريگان بھداشتی است 55
ًبا که معموال منبع آنھا از ھای حاد، حصبه، تيفوئيد و و شيوع بيماريھای روده ای مانند اسھال: منصور جاللی افزود

 درصد آب شھرستان بھداشتی است وضعيت نامناسبی را ايجاد 55آب وغذای آلوده است با توجه به اينکه تنھا 
 . کرده است
 . گيرد نيمی از آب شھرستان غيربھداشتی است و به ناچار مورد استفاده مردم قرار مي: وی گفت

ن از مردم خواست به دليل ضد عفونی نبودن آب قنوات سعی کنند از مدير شبکه و مرکز بھداشت شھرستان ريگا
 . آب بھداشتی استفاده کنند
  مردم آب را ضد عفونی کنند

در بسياری از مناطق شھرستان نحوه استفاده از کلر برای ضد عفونی آب توسط ھمکاران ما در شبکه : وی افزود
 . به مردم آموزش داده شده است

  وستاھاآبرسانی سيار به ر
 روستا دارای 56 روستای شھرستان ريگان فقط 300از : مدير آب و فاضالب روستايی شھرستان ريگان نيز گفت

 . شوند کنند يا به وسيله تانکر آبرسانی سيار مي آب آشاميدنی است که مابقی از آب غيربھداشتی استفاده مي
 سال 25ھا که به  ھستند به دليل عمر زياد شبکه روستا دارای آب آشاميدنی 56با توجه به اينکه : وی افزود

 . ھا نيز با نقص فنی مواجه ھستند رسد متاسفانه اين شبکه مي
  شود  روستا به زودی حل مي25مشکل 

يکی از مشکالت آبرسانی به روستاھای شھرستان افت ولتاژ برق است که طی يک ماه : حسين زابلی افزود
 . ايم ر آب داشته مورد تعمير موتو10گذشته بيش از 
 ميليون 800درصد آن انجام شده و برای مابقی آن 70پروژه عظيم آبرسانی کھور خشک که کار : وی تصريح کرد

 .  روستا را برطرف خواھد کرد25تومان اعتبار اختصاص يافته به زودی مشکل 
لومتر خط انتقال آب اجرا شده  کي19در اين پروژه چھار حلقه چاه حفر و : مدير آب و فاضالب روستايی ريگان گفت

  است
  

 کارگران کيسون وارد ھشتمين روز شد اعتصاب
 

اعتصاب کارگران : دبير اجرایی خانه کارگر استان خوزستان گفت : آمده است  ایلنا دولتیخبرگزاریبه گزارش 
  .است وارد ھشتمين روز خود شده کيسون

 ٧اعتراض به عدم پرداخت  کند در تروی اھواز کار می کارگر شرکت کيسون که برای م۴٠٠: آقایارحسينی افزود
 ماه حقوق معوقه آنان پرداخت شده ٧ماه از  اند که در چند روز گذشته فقط یک کرده ماه حقوق خود اعتصاب 

  .است 
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گوی مشکالت  این استان پاسخ کارگر استان خوزستان با بيان اینکه تاکنون ھيچ یک از مسئوالن خانه  دبير اجرایی 
توجھی مسئوالن استان خوزستان به قشرکارگر  بی این موضوع بيانگر: اند، اظھار داشت ارگران کيسون نبودهک

  .است
گویند  شرکت نيز می ای به شرکت کيسون ندارد و مدیران این گوید مطالبه مدیرعامل مترو می: حسينی گفت

 .است کارگران داده شده ھمه مبالغ پرداختی مترو به 
  

   بازار پارچه فروشان در اعتراض به قانون جديد مالياتادامه تعطيل

بنکداران و طاقه فروشان پارچه در بازار تھران در :  شھریور آمده است 13در بی بی سیبه نو شته سایت 
 . اند ھای خود را پائين نگه داشته اعتراض به اجرای قانون ماليات بر ارزش افزوده ھمچنان کرکره

 شھريور ١٢گيرد که صبح امروز شنبه  نشجويان ايران، ايسنا، اين اقدام در حالی صورت ميبه گزارش خبرگزاری دا
برخی از مسئوالن ذيربط، طی نشستی در مسجد ملک بازار تھران از بنکداران و طاقه فروشان پارچه خواسته 

 . ھای خود را باز کنند بودند که مغازه
 اسالمی بازار و اصناف ايران گفت که اين جلسه آرام برگزار ھای احمد کريمی اصفھاني، دبير کل جامعه انجمن

 . که به آنھا شده بود، ناراحت بودند" ھايی توھين"شد، اما صنف پارچه فروش به دليل 
آقای کريمی اصفھانی به ديدار اخير بنکداران پارچه در شب عيد فطر با نمايندگان در مجلس اشاره کرد و گفت که 

 . ات مطرح شد، اما ھمه مسائل حل نشداشکاالت در اين مالق
شود، در صورتی که  گويند که ماليات بر ارزش افزوده چند بار پرداخت مي وی افزود، اکثر پارچه فروشان مي

 . کننده اخذ شود براساس قانون، اين ماليات بايد يک بار و از مصرف
ان از اين راسته فراتر رفته و به توقف سه روز پيش سايت خبرآنالين گزارش داده بود که تعطيلی پارچه فروش

 . فعاليت بخش قابل توجھی از بازار تھران منجر شده است
  

  ادامه اعتصاب غذای کارگران شرکت طرف قرارداد متروی اھواز

: دبير اجرايی خانه کارگر استان خوزستان خبر داد:  شھریور آمده است 13در  کلمهبه نوشته سایت اصالح طلب 
 . است ران کيسون وارد ھشتمين روز خود شدهاعتصاب کارگ

کنند در اعتراض   کارگر شرکت کيسون که برای متروی اھواز کار مي۴٠٠: وگو با ايلنا افزود آقايار حسينی در گفت
اند که در چند روز گذشته فقط يک ماه از ھفت ماه حقوق معوق  کرده  ماه حقوق خود اعتصاب٧به عدم پرداخت 
 . است آنان پرداخت شده

 کارگر استان خوزستان با بيان اينکه تاکنون ھيچ يک از مسئوالن اين استان پاسخگوی مشکالت   خانه دبير اجرايي
توجھی مسئوالن استان خوزستان به قشرکارگر  اين موضوع بيانگر بي: اند، اظھار داشت کارگران کيسون نبوده

 . است
گويند ھمه  ه شرکت کيسون ندارد و مديران اين شرکت نيزميای ب گويد مطالبه مديرعامل مترو مي: حسينی گفت

  . کارگران داده شده است مبالغ پرداختی مترو به
  

  فعال حقوق زنان در تبريز دستگير شد
  

 شھريور دستگير 12شنبه،  فرانک فريد، شاعر،مترجم و فعال حقوق زنان عصر روز-کميته گزارشگران حقوق بشر
الزم به توضيح است تجمعي که از سوي .کردند شت وي را سه راه امين ذکرشاھدان عيني محل بازدا. شد

تدريجي درياچه اوروميه برگزار شده بود از سوي نيروھاي  فعالين محيط زيست در اعتراض به خشک شدن
 .خشونت کشيده شد امنيتي در تبريز و اوروميه به

. توسط نيروھاي اطالعاتي بازداشت گرديد ه بودخانم فريد نيز که جھت انجام کار شخصي به بيرون از منزل رفت
از اتھام و نيز از محل نگھداري اين فعال . نيز تفتيش کردند ماموران پس از بازداشت منزل مسکونی ایشان را

  .نيست مدني اطالعي در دست
  

ھيچيک از :در ھشتمين روز اعتصاب کارگران متروی اھوازبرای حقوق معوقه
  وی مشکالت کارگران نيستمسووالن اين استان پاسخگ

:  دبيراجرايی خانه کارگر استان خوزستان گفت:  ریور آمده است 14به گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا در تاریخ 
 . است اعتصاب کارگران کيسون وارد ھشتمين روزخود شده

کند  ھوازکار مي کارگر شرکت کيسون که برای متروی ا۴٠٠: وگو با خبرنگار ايلنا افزود آقايارحسينی درگفت
 ماه حقوق ٧اند که درچندروزگذشته فقط يک ماه از کرده  ماه حقوق خود اعتصاب٧دراعتراض به عدم پرداخت 
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 . است معوقه آنان پرداخت شده
کارگر استان خوزستان با بيان اينکه تاکنون ھيچ يک از مسئوالن اين استان پاسخگوی مشکالت  خانه دبيراجرايي

توجھی مسئوالن استان خوزستان به قشرکارگر  اين موضوع بيانگر بي: اند، اظھار داشت هکارگران کيسون نبود
 . است

گويند ھمه  ای به شرکت کيسون ندارد و مديران اين شرکت نيزمي گويد مطالبه مديرعامل مترو مي: حسينی گفت
  .کارگران داده شده است مبالغ پرداختی مترو به

  

 ! شود کود مي) مصرف چای دو سال ايران ( ميليارد تومان چای داخلی 351

 ھزار تن چای 195رئيس سازمان چای کشور از کود شدن :  شھریور آمده است 14 در آفتاببه نوشته سایت 
 ميليارد تومان ارزش 351ھا  دھد، اين چاي ھای گذشته در انبارھا باقی مانده است خبر مي توليد داخل که از سال

 . ی دو سال ايران را تامين کندتوانست مصرف چا دارد و مي
 در انبارھا وجود 88 تا 72ھای   ھزار تن چای مانده از سال195دھد که  آمارھا نشان مي: علی محرر اظھار داشت

 سال در انبار بماند، غيرقابل 1.5 سال و چای خارجی بيش از 3دارد و طبق مصوبه دولت، چای ايرانی اگر بيش از 
ھا اکنون غيرقابل استفاده است و دولت به سازمان چای کشور مجوز داده که  ين چايبنابراين ا. استفاده است

 . برای توليد کود و مصارف صنعتی از آن استفاده شود
 تومان است که با اين حساب، ارزش ريالی اين مقدار 1800قيمت کنونی يک کيلوگرم چای خشک : محرر گفت

 . شود  ميليارد تومان مي351چای خشک 
ھا از نظر  اين چاي: شد قابل استفاده بوده است گفت ھا در زمانی که انبار مي  پاسخ به اينکه آيا اين چايوی در

 . توانست به جای واردات از آنھا استفاده شود کيفيت خيلی عالی بوده و مي
 چای خارجی محرر در پاسخ به اينکه چرا با وجود کيفيت عالی از چای داخلی استفاده نشده و بازار در اختيار

دادند  دادند و با فعال کردن بازرگانی و تجارت اجازه نمي بايد مسئوالن وقت تدبير به خرج مي: بوده است گفت
 . چای مناسب داخل در آن انبارھا فاسد و غيرقابل استفاده شود

 بازار عرضه ھای مناسب بريزند و اسانس مناسب زده و به بندي ھا در بسته به جای اينکه اين چاي: محرر گفت
 . اند و چای توليدی را انبار کردند  آند و پول چايکاران داده کنند از دولت وام گرفته

 انبار شده و مربوط به سازمان چای 72 تن از اين چای از سال 500 ھزار و 41: رئيس سازمان چای کشور افزود
 100ه خريد تعاون روستايی است و ،انبار شده که مربوط ب88 الی 86 تن از سال 500 ھزار و 51. سابق است

 . ھای سنديکايی انبار شده است ، توسط شرکت82 تا 72ھزار تن از سال 
شود چای سنواتی  تنھا از دو سال پيش که خريد برگ سبز چای توسط سازمان چای کشور انجام مي: وی گفت

 . شود يبندی به کارخانه تحويل داده م باقيمانده نداريم زيرا ھمه آنھا برای بسته
 ھزار تن است که سرانه مصرف آن در جوامع شھری يک 110 الی 100نياز ساالنه چای به کشور : محرر گفت

  .  گرم است400 گرم و جامعه روستايی يک کيلو و 250کيلو و 

 آیا باید کارگران در زیر چرخ ھای صنعت قربانی شوند؟
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در پی تماس ھای مکرر برخی از خوانندگان مبنی بر پيگيری وقوع حادثه گاز گرفتگی تنی چند از کارگران شرکت 
فوالد کاویان در شھر اھواز که منجر به کشته شدن دو نفر از این افراد شده بود خبر نگار ما اقدام به پيگيری این 

ع کرد که در نھایت مشخص شد این شرکت ھنوز نسبت به این فاجعه ھيچ گونه اطالع رسانی و یا موضع موضو
 . گيری شفافی را در دستور کار ندارد

بنا بر گزارش خبرگزاریھا طی ھفته ھای اخير کارگران شرکت فوالد کاویان شاھد وقوع حادثه ای بوده اند که گویا 
مانده ھای فاضالب در دھانه لوله ورودی آن سه تن از کارگران تحت تأثير ھنگام پاک کردن حوضچه حاوی پس 

 . فشار گاز متان قرار گرفته و در نھایت تنھا یکی از آنھا جان سالم به در برده است
گزارش ھا حاکی است حوضچه ای که در مجتمع توليدی شرکت فوالد کاویان قرار دارد در روزھای اخير روزانه 

 متری آن نسبت به گرفتگی ٨ کارگران این شرکت بوده که به دستور ریاست خدمات، باید در عمق  تن از٩پذیرای 
 . مسير دفع فاضالب اقدام و دھانه لوله ورودی این حوضچه را پاکسازی کنند

در این بين نبود حداقل ھای ممکن در زمينه رعایت استانداردھای ایمنی و بھداشت صنعتی و با علم به اینکه 
يت در مکانی که توام با حجم متراکمی از روغن ھای صنعتی و گاز کشنده متان می باشد باعث مرگ فعال

دلخراش و نيز مصدوميت تعدادی از کارگرانی شده که نه تنھا اجازه بيان مشکالت مذکور را به مدیران ندارند بلکه 
 . در صورت ھر گونه اعتراضی با تھدید اخراج از شرکت مواجه می شوند

تنی است طی گزارش خبرنگار بورس نيوز طی تماس با دفتر علی اصغر گنجيان مدیر عامل شرکت فوالد گف
کاویان خواستار ارایه پاسخ در خصوص کم و کيف اتفاقات رخ داده برآمد که به دليل نا مساعد بودن شرایط 
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م بی خبری از وقوع جسمی وی، طناب ترکی مدیر کل فروش این شرکت به عنوان سخنگو معرفی و ضمن اعال
اگر چه بروز حادثه در واحد ھای صنعتی پر مخاطره اجتناب ناپذیر می نماید اما : چنين حادثه ای اظھار داشت

 . ًقطعا مسائل ایمنی در فرایند توليد شرکت رعایت شده است
ھواز منتشر نشده وی با اعالم اینکه ھنوز ھيچ مدرکی از بابت چنين حادثه ای در کارخانه فوالد کاویان شھر ا

در صورت واقعيت این موضوع از منظر انسانی تنھا می توان ابراز تأسف کرد که به ھر حال برای : است افزود
 . حصول نتيجه نھایی باید مدارک و اسناد این حادثه به رویت مدیریت شرکت برسد

اینکه پاسخگویی در زمينه علت در عين حال خاوری، معاونت مالی و اقتصادی شرکت فوالد کاویان نيز با بيان 
وقوع این حادثه تنھا در حيطه مدیر عامل این شرکت قرار دارد تنھا به ابراز تأسف و ھمدردی با بازماندگان این 

 . حادثه پرداخت
: این مقام مسئول از تداوم روند سود آوری شرکت فوالد کاویان در سال مالی جاری نيز سخن گفت و افزود

 قانون تجارت، اجرای برنامه افزایش سرمایه ١۴١ آینده ای نزدیک ضمن خروج از شموليت ماده شرکت بنا دارد در
 . را نيز در دستور کار قرار دھد

پيگيری ھای بورس نيوز در شھر اھواز نشان می دھد در پی بروز سانحه گاز گرفتگی در شرکت فوالد کاویان تا 
 و نفر سوم نيز پس از انتقال به بيمارستان پس از درمان مرخص کنون دوتن از کارکنان جان خود را از دست داده

 .  شده است
پر واضح است که پيگيری این موضوع تا روشن شدن کامل ابعاد آن بر عھده سازمانھای نظارتی است و مردم 

 .  حق دارند که در جریان جزیيات این امر قرار گيرند
تازه به قدرت رسيده ھستند که کارگران رابه کام مرگ می این یک نمونه از جنایت سرمایه داران نو کيسه 

 . فرستنند وحاضر به جوابگوئی ھم نيستند
کارگران شرکت فوالد کاویان شرایط خودرا توضيح داده واز ھمه مردم کمک خواسته اند تا صدای آنھا را به گوش 

ان آگاه و فعالين کارگری می خواھيم ھمه برسد وما ضمن اعالم ھمدردی با کارگران فوالد کاویان از ھمه کارگر
فریاد رسای کارگران فوالد کاویان را به گوش ھمه کارگران برسانند تا با اعتراض عليه نا امنينی ھای شغلی 

  وجانی اجازه ندھند ھر روز کارگری در فوالد کاویان به کام مرگ فرستاده شوند
 ليه شرایط غير انسانی آن اعتراض کنيدنامه کارگران شرکت فوالد کاویان را منتشر کنيد وبر ع
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خواھش و التماس می کنم برای خوشحالی دل ما کارگران شرکت فوالدکاویان و به حکم انسانيت، عليرغم 
 . گذشت زمان به ھرشکل که ميتوانيد این خبر را منتشر کنيد

 ازھمکاران ما را ھرروزسه نفر به داخل آن می فرستند تا  تن٩حوضچه ای درشرکت فوالد کاویان وجود دارد که 
تمام وسائل وتجھيزاتی که به آنھاداده می . لجن ھایی که باعث گرفتگی مسيردفع فاضالب شده را بيرون بکشند

 متر ۵ متراول دھانه باز و بدون آب و لجن و در ٣ متر که ٨این افراد باید درعمق . شود چکمه و دستکش است
آنھا اغلب ھيچ اطالعی از فشار و مقدار آب و لجن . ن ھمراه روغن صنعتی و گازمتان است کار کنندبقيه لج

لوله ھائی که ازھمه شرکت جمع شده وبه این نقطه ميرسد وھمچنين . متراکم شده در سرتاسر لوله ندارند
 . ازخطرمرگی که گازمتان ميتواند برایشان ایجاد کند

ات ھرکس نخواھد کاری که آنھا می گویند انجام دھد اخراجش می کنند و یک وانت به دستور و تھدید رئيس خدم
 . بيکار جدید می آورند و جایگزین اخراجی ھا می کنند

چند روز پيش بعد از تخليه تمام لجن ھا و روغن ھای درون حوضچه یکباره دھانه لوله ورودی به حوضچه با فشار 
دخانی پور قبل از اینکه آب و لجن ھا حوضچه را پرکند بدليل گازگرفتگی گازمتان بازشد و نفر نشسته بنام سعي

نفرسوم که در ورودی دھانه . ھنگام فراراز داخل حوضچه بيھوش شده و به داخل حوضچه سقوط کرد و خفه شد
 . سه متری بود به بيھوش شد و به اغما رفت

ن ھزینه ھای شرکت و پرکردن جيب رسول مقصراصلی سلسله مراتب شرکت فوالدکاویان است که برای کم کرد
 . به اين کار مبادرت دارد  شرکت فوالد اھدائی دولت را با قيمت مفت صاحب شده است،۴سليمی نمين که 

حراستی ھا . یکی ازبستگان سعيد خانی پور که درحال فيلم گرفتن با موبایل بود مورد سوال حراست قرار گرفت
اینھمه کشتيد و زدید عکس و فيلمش ھم رفت : او ھم گفت. ود در اینترنتگفتند فيلم می گيری و فردا می ر

 . توی اینترنت کسی کاری با شما کرد؟ با این جواب آنھا تمام موبایل ھا را جمع کردند
خواھش و التماس می کنم برای خوشحالی دل ما کارگران شرکت فوالدکاویان و به حکم انسانيت، عليرغم 

  ه ميتوانيد این خبر را منتشر کنيدگذشت زمان به ھرشکل ک

  اعتصاب کارگران سد مخزنی ژاوه کردستان

کارگران سد مخزنی ژاوه واقع در استان کردستان در محل :  شھریور آمده است 14دربه گزارش خبرگزاری موکران 
 . کارشان دست به اعتصاب زدند

 
 ماه حقوق و دستمزد ماھيانه خود ۶دم پرداخت به گزارش موکريان، مطالبات کارگران معترض که در اعتراض به ع

 . اند پرداخت کامل حقوق و مزايای معوقه عنوان شده است از روز نھم شھريور ماه دست به اعتصاب زده
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شود بدنبال اين اعتصاب، کارفرما در جمع کارگران حاضر شده با دادن وعده پرداخت بخشی از حقوق  گفته مي
اند تا پرداخت کامل حقوق و  ر سرکار بازگردند؛ اما کارگران اعتصابی اعالم نمودهمعوقه، از آنان خواسته که ب

  . دھند مطالبات معوقه خود، به اعتصاب ادامه مي
  

 آغازھفته دوم اعتصاب کارگران متروی (قطارشھری) اھواز

امروزاعتصاب کارگران متروی اھوازوارد دومين ھفته خودشد.طی ھفته گذشته وعده ھای توخالی مدیران سازمان 
قطارشھری اھوازوشرکت کيسون برای فریب کارگران وشکستن اعتصاب ادامه داشته وھرکدامشان دیگری را 

  .مسئول عدم پرداخت حقوق کارگران قلمداد می کنند
مدیرعامل سازمان قطار شھری اھوازدرھمين رابطه به خبرنگارایسنا گفت: پيمانكار قول داده بود كه تا روز شنبه 

  .حقوق یك ماه كارگران را پرداخت كند، ولی فعال به قول خود عمل نكرده است
عباس ھالكویی ھمچنين اظھار كرد: با توجه به این كه حقوق پنج ماه كارگران متروی اھواز از سوی پيمانكار پروژه 

  .پرداخت نشده است، این كارگران ھمچنان دست از كار كشيده اند
وی افزود: مدیرعامل شركت "كيسون" ھفته گذشته به استانداری خوزستان قول داد كه تا روز شنبه حقوق 

  .یك ماه كارگران را پرداخت كند، ولی تاكنون به قول خود عمل نكرده است
ھالكویی با بيان این كه پيمانكار پروژه قطار شھری اھواز از كارفرما طلبی ندارد، تصریح كرد: با وجود تزریق منابع 

مالی به پروژه، پيمانكار در پرداخت حقوق كارگران كوتاھی كرده و به نظر می رسد قصد دارد از این طریق كارفرما 
  .را تحت فشار قرار دھد

مدیرعامل سازمان قطار شھری اھواز خاطرنشان كرد: پرداخت حقوق كارگران متروی اھواز از سوی پيمانكار، ٦ 
ماه تاخير داشت كه پس از تزریق یك ميليارد تومان از سوی سازمان قطار شھری در ھفته گذشته، حقوق یك ماه 

  .كارگران پرداخت شد
وی با بيان این كه پيمانكار پروژه تاكنون ليست دقيقی از كارگران خود به كارفرما ارائه نداده است، تاكيد كرد: 

سازمان قطار شھری اھواز ترجيح می دھد كه ليست كارگران را دریافت كند تا پرداخت حقوق به صورت مستقيم 
 .از سوی این سازمان انجام شود، ولی پيمانكار تاكنون این ليست را ارائه نداده است

 اعتصاب كارگران كيسون ادامه دارد

به گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا در تاریخ 14شھریور آمده است :  دبيراجرایی خانه کارگر استان خوزستان گفت: 
  .اعتصاب کارگران کيسون وارد ھشتمين روزخود شده است

آقایارحسينی درگفت وگو با خبرنگار ایلنا افزود: ۴٠٠ کارگر شرکت کيسون که برای متروی اھوازکار می کند 
دراعتراض به عدم پرداخت ٧ ماه حقوق خود اعتصاب کرده اند که درچندروزگذشته فقط یک ماه از٧ ماه حقوق 

  .معوقه آنان پرداخت شده است
دبيراجرایی خانه کارگر استان خوزستان با بيان اینکه تاکنون ھيچ یک از مسئوالن این استان پاسخگوی مشکالت 
کارگران کيسون نبوده اند، اظھار داشت: این موضوع بيانگر بی توجھی مسئوالن استان خوزستان به قشرکارگر 

  .است
حسينی گفت: مدیرعامل مترو می گوید مطالبه ای به شرکت کيسون ندارد و مدیران این شرکت نيزمی گویند ھمه 

 .مبالغ پرداختی مترو به کارگران داده شده است

  اعتصاب کارگران قطعات توربين شھریار
 

 
 تعدادی از کارگران بخش ھای مختلف ١۴/۶/٩٠روز دوشنبه : کميته ھماھنگی برای ایجاد تشکل کارگری

. عوقه خود دست به اعتصاب و اعتراض زدندتوليدی در شرکت قطعات توربين شھریار در اعتراض به حقوق م
البته شخص مدیر . کارگران اعتصابی جلو مسجد کارخانه تجمع کردند و خواھان گفتگو با مدیر شرکت شدند

در دوسه ساعتی که کارگران تجمع اعتراضی داشتند از رو به روشدن با کارگران خودداری کرد، اما این 
رد تا به خواست کارگران گردن نھد و بخشی از حقوق معوقه کارگران را اعتصاب و اعتراض مدیریت را وادار ک

   .پرداخت کند
این چندمين بار است که کارگران این شرکت، که حدود سيصد نفرند، برای مطالبات خود اعتصاب و تجمع می 

ست که مدت ھا. اعتراض کارگران ریشه در مسائلی دارد که عميق تر از مسئله تعویق دستمزدھاست. کنند
که سرمایه ... و» رکورد«، »آکورد«بخشی از دستمزد است مثل » کارانه«. آنان را قطع کرده اند» کارانه«

داران آن را از بدنه دستمزد جدا می کنند تا ھر وقت خواستند بتوانند آن را قطع کنند و بدین وسيله کارگران را 
ابراین، قطع کارانه کارگران قطعات توربين شھریار به بن. برای تن دادن به استثمار بيشتر تحت فشار قراردھند

مدیریت ھم می داند که اعتراض کارگران در واقع اعتراض به کاھش . معنی کاھش دستمزد آنان است
و باز به ھمين دليل است که نمایندگان . از این روست که خود را از دید کارگران پنھان می کند. دستمزد است

انتخاب .  برای بررسی وضعيت شرکت به محل کارخانه می آیند– که تعطيل است –به وزارت نيرو روز پنج شن
روز تعطيل برای بازدید و مسائل دیگر و، آن طور که گفته می شود، بررسی اعتصاب کارگران از آن جھت است 
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وسه سال اتحاد و ھمبستگی کارگران در حرکت ھای اعتراضی خود در د. که با کارگران معترض روبه رو نشوند
اخير، که موفقيت آميز ھم بوده است، وزارت نيرو را به تکاپو انداخته است تا از سرایت این اعتراض ھا به ویژه 

شرکت قطعات توربين شھریار از شرکت ھای نيمه . اعتصاب به دیگر بخش ھای توليد برق جلوگيری کند
با قطع و یا کاھش این سوبسيد، .  کرددولتی در حوزه صنعت برق است که قبال سوبسيد زیادی دریافت می

شرکت با طرح قطع سوبسيدھا می خواھد از . شرکت اکنون درصدد است که تعدادی از کارگران را اخراج کند
   .اعتراض کارگران به قطع کارانه، که در واقع اعتراض به کاھش دستمزد است، جلوگيری کند

ه سودآورترین صنایع است، و ھمچنين با توجه به تامين کارخانه ھای توليد برق و شرکت ھای وابسته از جمل
دولت به مثابه صاحب سرمایه و حافظ منافع سرمایه . برق برای کشور از صنایع استراتژیک به شمار می رود

داران در این حوزه با افزایش قيمت برق خانگی و کارخانه ھا اکنون ارزش اضافی عظيمی را به دست می 
با اتکا به قدرت سرکوب و عوام فریبی خود، می کوشد کارگران را از طرح مطالبات خود از سوی دیگر، . آورد

 شھریور با نمایش چشمه ای از قدرت خود توانستند ١۴با این ھمه، ھمان گونه که گفتيم، کارگران در . بازدارد
ھریار نيست بلکه اعتراضات کارگری محدود به شرکت قطعات توربين ش. بخشی از حقوق معوقه خود را بگيرند

، مخابرات شيراز، متروی اھواز، نساجی )به ویژه ایران خودرو(در صنایع دیگر ھم چون صنعت خودروسازی 
دیده می شود و کارگران این بخش ھا در ھفته ... ھای قزوین و نيز کارگران بيکار برای گرفتن بيمه بيکاری و

 اما مقابله با سرمایه و دولت مستبد آن ھمبستگی .ھای اخير به اشکال مختلف به صحنه مبارزه آمده اند
ما کارگران ھمان طور که برای مطالبات خود مبارزه می کنيم از این مھم نيز نباید . کارگری را طلب می کند

غافل شویم که ھرگاه متشکل تر و با نيروی بيشتر و متحدتر برای مقابله با سرمایه به پا خواسته ایم، موفق 
حال نيز اگر در اتحاد با دیگر کارگران به ميدان بيایيم بدون شک استبداد سرمایه عقب نشينی . تر بوده ایم
   .خواھد کرد

  
 رامين کوھياری

  

  جاى خالى تشکل ھاى زيست محيطى

در روزھاى گذشته و پس از آنکه مجلس : سپھر سليمى:  شھریور آمده است 14 درايرنبه نوشته سایت 
 طرح آبرسانى به درياچه اروميه راى نداد شاھد ايجاد حساسيت عمومى نسبت به شوراى اسالمى به دو فوريت

اعتراضاتى که . سرنوشت درياچه اروميه در سراسر ايران و بويژه استانھاى آذربايجان غربى و شرقى بوده ايم
دمى را عليرغم سانسور در برخى رسانه ھاى داخلى ولى ھمچنان ادامه دارد و نشانه ھاى اين اعتراضات مر

مى توان در سخنان و توجه نمايندگان مجلس آن منطقه و امام جمعه شھر اروميه نسبت به سرنوست درياچه 
 .  اروميه در روزھاى گذشته جستجو کرد

در خصوص اعتراضات به سرنوشت درياچه اروميه که شايد آن را بتوان گسترده ترين اعتراضات مردمى نسبت به 
 : د سه نکته جلب توجه مى کندمقوله اى زيست محيطى نامي

 NGO  برمى گردد رد پايى از84ًنخست آنکه در اين اعترضات بر خالف اعترضات مدنى که عمدتا به قبل از سال 
بطور مشخص و سازمان يافته ديده نمى شود و يا نقش آنھا آنقدر کم است ) سازمانھاى غيردولتى مردمى (ھا 

نکه نقطه شروع اين اعتراضات زمانى بود که مجلس دو فوريت طرحى را رد نکته دوم آ. ًکه اصال ديده نمى شوند
کرد که بنا به نظر اکثر کارشناسان محيط زيست، طرحى غيرکارشناسانه و غير زيست محيطى بوده است و نه 

تنھا دردى از دردھاى محيط زيست منطقه را دوا نمى کرد بلکه ضربه اى ديگر به اکوسيستم منطقه مى زد و 
ته سوم آنکه وضعيت فعلى اروميه نتيجه سه دھه سوء مديريت و بى توجھى بوده است و به يکباره ايجاد نک

 . نشده است
اما چگونه است که اکنون پس از سالھا بى توجھى مردم و مسئولين نسبت به درياچه اروميه ، به يکباره رد 

ره مردمى نسبت به اين موضوع مى شدن طرحى غير زيست محيطى از سوى مجلس آغازى بر اعتراضات گست
 ! شود ؟

سازمانھايى که از اواسط دولت . ھا بيش از ھر زمان ديگرى احساس مى شودNGO اينجاست که جاى خالى
سازندگى پا به عرصه وجود گذاشته بودند و در دولت اصالحات با تجربه شده بودند و زمان و بودجه ھاى زيادى 

شده بود به يکباره در دولت مھرورزى مورد بى مھرى قرار گرفتند و موانعى بر صرف توانمند سازى و آموزش آنھا 
با تغييراتى که در بدنه دولت صورت گرفت و ھمچنين تغييراتى که در . سر گسترش فعاليتھاى آنھا قرار گرفت

شده و آنھا سازمان ملى جوانان انجام شد روند فعاليت بسيارى از اين سازمانھا بسيار کند شد، عده اى منحل 
انحالل شبکه ھاى منطقه اى . که ماندند نيز به دليل شرايط جديدى که ايجاد شده بود کم کار و منفعل شدند

سازمانھاى غيردولتى زيست محيطي، انحالل خانه ھاى سازمانھاى غيردولتى در سراسر کشور و برخوردھاى 
ما رفتن سازمانھاى غيردولتى در سالھاى گذشته سليقه اى با فعالين سازمانھاى غيردولتى از ديگر عوامل به ک

 . بوده است
و منتقد سياستھاى غير زيست ) البته توسعه ناپايدار(ھا را دست و پاگير، مخالف توسعه  NGO شايد تفکرى که

محيطى خود مى دانست ھيچگاه تصور نمى کرد بعد از به کما بردن سازمانھاى غيردولتى شاھد گسترده ترين 
اى به خواسته خود نرسيد،  NGO در اين ميان نه تنھا آن تفکر ضد. يست محيطى در کشور باشداعتراضات ز

سازمانھاى غيردولتى ھمواره داراى . شوربختانه ضررھاى ديگرى نيز متوجه کشور و محيط زيست شده است
 اساس نيروى کارشناسى قوى اى بوده اند که بدون ھيچ چشمداشت و مرزبندى سياسى و گروھى تنھا بر
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عشق به وطن و احساس مسئوليت اجتماعى آن را در اختيار دولت ھا قرار داده اند، ضمن اينکه ھمواره در جھت 
آموزش شھروندان تالش کرده اند و فرھنگ سازى را در راس برنامه ھاى آنھا بوده است و ديگر آنکه ھمواره 

ضعيف شدن و رکود اينھا در .  و تذکر داده اندچشم بيدار جامعه بوده اند و مشکالت و کاستى ھا را رصد کرده
ھا شاھد اين ھستيم  NGO سالھاى گذشته ھزينه اى را بر دوش جامعه تحميل کرده است ضمن اينکه در نبودن

که در اين زمان گروھھاى سياسى اعم از شناسنامه دار و بى شناسنامه سکاندار اعتراضات مردمى شده اند و 
بيانيه سازمانھاى مردمي، غيرسياسى و زيست محيطى را در خصوص مشکالت اين روزھاى به جاى آنکه 

درياچه اروميه بخوانيم شاھد صدور بيانيه ھاى مختلف از سوى گروھھاى سياسى ھستيم که تجربه و دانش 
 ھا فرارى بودند اين بار ھم پياز را خوردند ھم شالق را و ھنوز ھم مشکل NGO آنھا که از. زيست محيطى ندارند

 .  حل نشده است
اى کاش اين بار پيش از بحرانى شدن مشکلى و تا دير نشده براى احيا سازمانھاى غير دولتى اعم از زيست 

ھا و در مراسم سوگوارى درياچه اروميه گروھھاى  NGO در غياب. محيطى و غير زيست محيطى کارى بکنيم
بميرند چه کسانى براى سوگوارى آنھا به ميدان ھا بطور کامل  NGO سياسى به ميدان آمدند، معلوم نيست اگر

  !  خواھند آمد
 

مسئوليت جان باختن کارگران در چاله مرگ کارخانه فوالد کاویان اھواز بعھده چه 
  کسانی است؟

 
 

 تيرماه، سه کارگر که 15در حادثه روز :  می نویسد گزارش دریافتی شھریور طی 15در تاریخ اخبار روز سایت 
دن حوضچه فاضالب، به داخل این حوضچه رفته بودند، دچار مشکالت تنفسی به خاطر برای تميز کر

بالفاصله یکی از کارگران به نام سعيدخانی پور بر اثر گازگرفتگی به داخل فاضالب . استنشاق گاز متان شدند
خانه دو نفر بعد ھم دچار مشکالت تنفسی و بيھوشی شدند که توسط مسئوالن کار. سقوط کرد و خفه شد

   .به بيمارستان فرستاده شدند و یکی از آنان کشته شد
اکنون مدیر روابط عمومی فوالد کاویان می گوید این کارگران ایمنی را رعایت نکرده بودند و مقصر مرگ دو نفر 

   .در اتاقک تخليه فاضالب، خودشان ھستند
وغن صنعتی و گاز متان به داخل ھای ھمراه ر این کارگران برای تميزکردن مسير دفع فاضالب حاوی لجن

   .ھایی که باعث گرفتگی مسير دفع فاضالب شده را بيرون بکشند حوضچه رفته بودند تا لجن
 متر بقيه لجن ھمراه روغن صنعتی ۵ متر اول دھانه و در ٣ متر است که ٨گفته می شود عمق این حوضچه 

رگر به نامھای سعيد خانی پور و جاسب حالف، به روایت محمدتقی نعمت بخش، دو کا. و گاز متان وجود دارد
وی امروز به . که در حادثه دو ماه گذشته در این کارخانه کشته شدند، نکات ایمنی را رعایت نکرده بودند

   ."نرده بام جوشکاری شده در این اتاقک تعبيه شده و نباید به آنجا چاله مرگ گفت: "خبرآنالین گفت
   .ان این کارخانه روی اتاقک دفع فاضالب، گذاشته اندچاله مرگ، نامی است که کارگر

آنھا می گویند مدیران کارخانه برای کاھش ھزینه ھای خود، تجھيزات ایمنی در اختيار کارگران نمی گذارند و 
این کارگران با انتشار نامه ای . آنھا را مجبور می کنند برای تميز کردن فاضالب، به عمق این اتاقک وارد شوند

آنھا می گویند به . برگزاری ھا، اعالم کرده اند مقصر این حوادث، مدیران کارخانه فوالد کاویان ھستندبه خ
کارگران این بخش، تنھا چکمه و دستکش داده می شود و آنھا اطالعی از فشار و مقدار آب و لجن متراکم 

   .شوند ؛ ندارند و دچار حادثه میتواند برایشان ایجاد کند شده در سرتاسر لوله و خطر مرگی که گاز متان می
کارگران در نامه خود نوشته اند در زمان روی دادن این حادثه، یکی از بستگان سعيد خانی پور که درحال فيلم 

گرفتن با موبایل بود مورد سوال حراست قرار گرفت و مسئوالن حراست کارخانه، تمام موبایل ھا را جمع 
   .کردند

ما از فوت کارگران در این : "ان فوالد کاویان، تمام این مسایل را تکذیب می کنداکنون نعمت بخش، از مدیر
حاال ھم با استفاده از پمپ تخليه، فاضالب ھا خارج می شود و مسایلی که در نامه گفته . رویداد متاسفيم

   ."شده، غرض ورزی است
 بود، ولی ماسک ھای ضدگاز به کارگران ماسک ھای معمولی داده شده: "این مسئول در ادامه می گوید

   ."نداشتند
  

   اخراج کارگران صحت ندارد
در ایميلی که این روزھا منتشر شده، تاکيد شده است تعدادی از کارگران به دليل نرفتن به داخل این 

   .نعمت بخش، این موضوع را ھم تکذیب می کند. حوضچه، از کار اخراج شده اند
این که گفته می شود ما کسی را به خاطر تميز نکردن این اتاقک، اخراج  ":او در پاسخ به خبرآنالین می گوید

 سال گذشته، ھيچ کارگری از شرکت به این دليل اخراج نشده، آنھایی که 5در . کرده ایم دروغ محض است
   ."استثنائا از کار اخراج شده اند، مسایل دیگری مانند مواد مخدر و یا سرقت داشته اند

دی مسئول بخش خدمات این شرکت در مصاحبه با خبرگزاری مھر با عادی قلمداد کردن این با این وجود احم
   :اتفاقات در کارخانه ھا گفته بود

 سال از راه اندازی شرکت، تنھا دو سه مورد از این اتفاقات داشته ایم درحالی که در معادن و یا 35در طول "
   !"شودشرکتھای فوالدسازی دیگر ھر روز یک نفر کشته می 
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   :این خبرگزاری به نقل از یک کارگر در شرکت فوالد کاویان نوشته بود
متاسفانه کارگران بخش حوضچه این شرکت بينوایانی ھستند که به دليل ناآگاھی و درآمد کم حاضرند ھر "

لحظه مواردی مانند مرگ سعيد خانی پور تا به حال چندین بار اتفاق افتاده و ھر . خطری را به جان بخرند
     ."کارمندان بخش حوضچه در خطر مرگ و خفگی ھستند

  
   :نامه ی کارگران کارخانه فوالد کاویان اھواز را در آدرس زیر بخوانيد

95Hcom.rooz-akhbar.www 
 

  بازداشت دو تن از فعالين حقوق زنان در آمل
 
 

آب "بدنبال بازداشت الھام محسنی در روز جمعه به دليل شرکت در یک گردھمایی برای : رگزاری ھراناخب
   .تر از سوی اطالعات احضار شده بود بازداشت شد صبح روز یکشنبه مادر وی که پيش" بازی

ی صبح روز بنا به اطالع گزارشگران ھرانا، ارگان خبری مجموعه فعاالن حقوق بشر در ایران، فرشته شيراز
   .یکشنبه در پی بازداشت دخترش الھام محسنی از سوی نيروھای امنيتی بازداشت شده است

اند که از  برد، شش تن دیگر بازداشت شده به ھمراه الھام محسنی که ھم اکنون در زندان آمل به سر می
   .اسامی ایشان اطالعی در دست نيست

تر نيز در  ن یک ميليون امضا در شھرستان آمل است که پيششایان ذکر است فرشته شيرازی از فعالين کمپي
 . از سوی اطالعات احضار شده بود٨٨سال 

  

  بازداشت و اعمال فشار بر کارگران اعتصابی تراکتور سازی تبریز
  
  

در پی اعتصاب جمعی از کارگران رسمی و قراردادی شرکت آھنگری تراکتورسازی تبریز، : خبرگزاری ھرانا
   .اند ان توسط نيروھای امنيتی بازداشت و با اتھامات سنگينی روبه رو شدهجمعی از ایش

  
بنا به اطالع گزارشگران ھرانا، ارگان خبری مجموعه فعاالن حقوق بشر در ایران، حدود دو ھفته پيش کارگران 

خود و ھای  رسمی و قراردادی شرکت آھنگری تراکتور سازی تبریز، در اعتراض به وضعيت اقتصادی خانواده
   .عدم دریافت چندین ماه حقوق، دست از کار کشيده و اعتصاب کردند

ای از معترضان را با برخوردی بسيار   اطالعاتی وارد کارخانه شده و عده- در پی این اعتصاب، نيروھای امنيتی
   .نامناسب دستگير نموده و به اداره اطالعات تبریز انتقال دادند

اقدام عليه امنيت "، "فعاليت ھای ضد نظام"ویی با اتھامات سنگينی چون کارگران بازداشتی در حين بازج
. مواجه شدند... و" توھين به مقدسات نظام"، "اختالل در امنيت ملی"، "حمایت از سوی بيگانگان"، "ملی

ھم چنين پيرو وارد آوردن فشارھای روحی و جسمی بر بازداشت شدگان، ماموران اقدام به کوتاه کردن موی 
   . ایشان به طرز بسيار تحقير آميزی نمودندسر

گفتنی است که بازداشت شدگان پس از سه روز بازداشت در سلول ھای انفرادی، تا زمان تشکيل دادگاه به 
   .طور موقت و به قيد وثيقه آزاد شدند

و یا به این در حاليست که این کارگران طی اقدامی غيرقانونی تا روز تشکيل دادگاه از شغل خود تعليق 
   .اند عبارتی اخراج شده

ھم چنين مسئوالن فرمانداری و استانداری آذربایجان شرقی در مقابل مراجعه و اعتراض کارگران به چنين 
ای در این زمينه نموده و  اعتنائی برخورد کرده و بازداشت شدگان را ملزم به سکوت رسانه رفتارھایی با بی

   .مجددا بازداشت خواھند شدتھدید کردند در صورت انتشار اخبار 
 تن از کارگران شرکت آھنگری تراکنور سازی تبریز برای احقاق ٨٠٠الزم به یادآوری ست که حدود 

ھایی نظير پرداخت به موقع حق بيمه کارگران، محسوب کردن شرایط سخت و زیان آور ھنگام  خواسته
ھای معوقه،  دادی شرکت، پرداخت بھره وریبازنشستگی، اضافه کردن مدت قرارداد کارگران و کارکنان قرار

  . بودند پرداخت کامل حقوق در پایان ھر ماه در اواسط مردادماه سال جاری دست به اعتصاب زده
 

   تن از فعالين فرھنگی مشھد٨تداوم بالتکليفی 
  
  

    تن از فعالين فرھنگی مشھد٨تداوم بالتکليفی 
 تن از فعالين فرھنگی مشھد، مقامات امنيتی ٨مان بازداشت  روز از ز۴٠علی رغم گذشت : خبرگزاری ھرانا

   .برند اند و ایشان کماکان در بالتکليفی به سر می تاکنون ھيچ اظھارنظری درباره اتھامات این افراد نداشته
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بنا به اطالع گزارشگران ھرانا، ارگان خبری مجموعه فعاالن حقوق بشر در ایران، ھادی ناطقی نيا، بردیا 
 نفر از اعضای ٨ی، محمد توانا، یاسر و ابراھيم رمضانی، ماشا جعفرنيا، محسنی راد و مھرگانی، آشور

   .انجمن بھارستان، ششم مرداد ماه سال جاری در باغ شاھنامه مشھد بازداشت شدند
   . روز از زمان بازداشت، ھمچنان در بالتکليفی به سر می برند۴٠نامبردگان علی رغم گذشت 

ھای مرتبط با ایران  از جشن(د تصميم داشتند مراسمی را در ارتباط با برگزاری جشن امردادگان این افرا
   .، برگزار کنند که با ممانعت ماموران امنيتی و لغو آن مواجه شدند)باستان

گفتنی ست که در پی لغو این مراسم صد تن بازداشت شده بودند که اکثر ایشان پس از مدت کوتاھی و به 
 .روھی آزاد شدندصورت گ

 

H96ھرانا؛ بازداشت و اعمال فشار بر کارگران اعتصابی تراکتور سازی تبریز 

 در پی اعتصاب جمعی از کارگران رسمی و قراردادی شرکت آھنگری تراکتورسازی تبریز، جمعی -خبرگزاری ھرانا 
 . اند ان توسط نيروھای امنيتی بازداشت و با اتھامات سنگينی روبه رو شدهاز ایش

 
بنا به اطالع گزارشگران ھرانا، ارگان خبری مجموعه فعاالن حقوق بشر در ایران، حدود دو ھفته پيش کارگران 

خود و عدم ھای  رسمی و قراردادی شرکت آھنگری تراکتور سازی تبریز، در اعتراض به وضعيت اقتصادی خانواده
 .دریافت چندین ماه حقوق، دست از کار کشيده و اعتصاب کردند

ای از معترضان را با برخوردی بسيار   اطالعاتی وارد کارخانه شده و عده- در پی این اعتصاب، نيروھای امنيتی
 . نامناسب دستگير نموده و به اداره اطالعات تبریز انتقال دادند

، "اقدام عليه امنيت ملی"، "فعاليت ھای ضد نظام"یی با اتھامات سنگينی چون کارگران بازداشتی در حين بازجو
ھم چنين پيرو . مواجه شدند... و" توھين به مقدسات نظام"، "اختالل در امنيت ملی"، "حمایت از سوی بيگانگان"

ایشان به طرز وارد آوردن فشارھای روحی و جسمی بر بازداشت شدگان، ماموران اقدام به کوتاه کردن موی سر 
 .بسيار تحقير آميزی نمودند

گفتنی است که بازداشت شدگان پس از سه روز بازداشت در سلول ھای انفرادی، تا زمان تشکيل دادگاه به 
 .طور موقت و به قيد وثيقه آزاد شدند

ا به عبارتی این در حاليست که این کارگران طی اقدامی غيرقانونی تا روز تشکيل دادگاه از شغل خود تعليق و ی
 .اند اخراج شده

ھم چنين مسئوالن فرمانداری و استانداری آذربایجان شرقی در مقابل مراجعه و اعتراض کارگران به چنين 
ای در این زمينه نموده و تھدید  اعتنائی برخورد کرده و بازداشت شدگان را ملزم به سکوت رسانه رفتارھایی با بی

 .ا بازداشت خواھند شدکردند در صورت انتشار اخبار مجدد
ھایی   تن از کارگران شرکت آھنگری تراکنور سازی تبریز برای احقاق خواسته٨٠٠الزم به یادآوری ست که حدود 

نظير پرداخت به موقع حق بيمه کارگران، محسوب کردن شرایط سخت و زیان آور ھنگام بازنشستگی، اضافه 
ھای معوقه، پرداخت کامل حقوق در  شرکت، پرداخت بھره وریکردن مدت قرارداد کارگران و کارکنان قراردادی 

  . بودند پایان ھر ماه در اواسط مردادماه سال جاری دست به اعتصاب زده

   روز١٠خرین اخبار از اعتصاب کارگران متروی اھواز پس از گذشت آ
  
  

 شھریور ماه شروع شده ۵از اعتصاب کارگران متروی اھواز که : اتحاد بين المللی در حمایت از کارگران ایران
ھم با استمرار دعوای بين مدیران قطار ) کی بود؟ کی بود؟ من نبودم(نمایش . است کماکان ادامه دارد

پادرميانی استانداری خوزستان ھم نتيجه ای برای کارگران . شھری اھواز و شرکت کيسون جریان دارد
   .اعتصابی نداشته است

  
) پيمانکار پروژه قطار شھری اھواز(شرکت کيسون : وگو با ایسنا اظھار کرد  شھریور در گفت١۵حميد قناعتی 

   . ماه از حقوق معوق کارگران پروژه عمل نکرده است٢به تعھد خود مبنی بر پرداخت 
ھایی که برای پرداخت حقوق این کارگران از سوی  پس از اعتراض کارگران متروی اھواز، با پيگيری: وی افزود

 ماه از حقوق معوق کارگران تا روز ٢متعھد به پرداخت ) شرکت کيسون(ام شد، پيمانکار پروژه استانداری انج
   . شھریورماه شد، ولی تاکنون به تعھد خود عمل نکرده است١٢

وضعيت پيمانکار ارایه داده است، پيمانکار  بر اساس گزارشی که کارفرمای پروژه از صورت: قناعتی تصریح کرد
کار نيست؛ پيمانکار پروژه با کارفرما مناقشاتی دارد و البته باید ادعاھای  د و از کارفرما طلبمانده حسابی ندار

   .او اثبات شود
پيمانکار پروژه قطار شھری اھواز برای : مدیرکل سياسی و تقسيمات کشوری استانداری خوزستان ادامه داد
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ھای  شرکت کيسون ھم توان. کند اده میھای خود از روش اعمال فشار بر کارگران استف رسيدن به خواسته
   .پرداخت حقوق کارگران را دارد

 شھریور فارس، در ھفته گذشته کمتر از حقوق یک ماه کارگران قطار شھری اھواز پرداخت ١۴به گزارش مورخ 
شد این در حاليست که این کارگران برای بازگشت به کار، ھنوز بر خواسته خود که دریافت دستمزد حداقل 

کنند؛ اما گویا حقوق این کارگران در ميان اختالفات مدیران سازمان قطار شھری اھواز  ج ماه است تاکيد میپن
   .گم شده است) مجری طرح و پيمانکار(و شرکت کيسون 

گو با خبرنگار فارس در اھواز  و  در گفت مدیر کل سياسی، تقسيمات کشوری و انتخابات استانداری خوزستان
مجری طرح قطارشھری (ا اشاره به توافق صورت گرفته با انصاری مدیرعامل شرکت کيسون در این باره، ب

در ھفته گذشته توافق شد که این شرکت فعال حقوق دو ماه کارگران را بپردازد تا برای : اظھار داشت) اھواز
   .گيری شود مابقی مطالبات کارگران تصميم

يالت عيد فطر قرار شد حقوق کارگران در نخستين روز کاری با توجه به فرارسيدن تعط: حميد قناعتی افزود
   .ھفته جاری یعنی روز شنبه به حساب کارگران واریز شود

رسد  اما به نظر می: کرد، تصریح کرد وی با تاکيد بر اینکه این شرکت باید به تعھدات و توافقات خود عمل می
   .کند مجری طرح برای عمل به این توافقات تعلل می

اساس مستندات ارائه شده از سوی سازمان قطار شھری اھواز، پيمانکار این طرح طلبی از  فته وی، بربه گ
تر موظف به پرداخت مطالبات کارگران است تا مشکالت اجتماعی ایجاد  کارفرما ندارد و پيمانکار ھر چه سریع

   .نشود
ری خوزستان و مدیرعامل شرکت مجری طرح قطارشھری اھواز اما از توافقات صورت گرفته بين استاندا

   .اطالعی کرد مبنی بر پرداخت حقوق کارگران اظھار بی) مجری و پيمانکار قطارشھری اھواز(کيسون 
 ھنوز نتوانسته پولی برای اختصاص به کارگران تامين کند و به دليل  این شرکت: بھرام محسنی گفت

   .مشکالت مالی قادر به پرداخت حقوق کارگران نيست
 ميليارد تومانی قطار شھری اھواز ھنوز ابالغ ٨٠ا اشاره به اینکه با گذشت شش ماه از سال بودجه وی ب

 ميليارد تومان اعتبار به این پروژه اختصاص یافت که کفاف ۵.١۴سال گذشته نيز فقط : نشده است، افزود
    .دھد ھای طرح را نمی ھزینه

يسون از سازمان قطارشھری نادرست است، اظھار محسنی با بيان اینکه ادعای طلبکار نبودن شرکت ک
گرچه قرار بوده که شرکت کيسون از فاینانسورھای طرح باشد، اما مراحل قانونی فاینانس بعد از پنج : داشت

اساس قراردادھای موجود قرار است این پروژه فعال به صورت ریالی اجرا شود، بر  سال ھنوز طی نشده و بر
   .ھری باید اعتبار مورد نياز را تامين کندھمين اساس سازمان قطارش

  .شود به گفته وی، در صورت تخصيص اعتبار، قطعا حقوق کارگران قطار شھری اھواز نيز پرداخت می
 

 سھام عدالت صد ھزار بازنشسته پرداخت نشد

  
 رئيس کانون بازنشستگان و مستمری بگيران صندوق تامين اجتماعی از سرنوشت نامعلوم سھام عدالت

نباید دل اقشار زحمت کش را : بازنشستگان خبر داد و در مورد اجرای نصف و نيمه اینگونه طرحھا در کشور گفت
که سالھا برای کشور فعاليت کرده اند با ارائه طرحھای نصف و نيمه خوش کرد باید تکليف این افراد را مشخص 

  !کرد و برای یکبار اعالم شود که سھام ارائه می شود یا خير؟ 
سھام عدالت به تعداد زیادی از بازنشستگانی که قبل از سال : علی اکبر خبازھا در گفتگو با خبرنگار مھر افزود

  .نشد بازنشسته شده بودند تعلق گرفت و پس از آن دیگر خبری از سھام عدالت 86
  .ند  نگرفته ا سھام عدالت دریافت بازنشسته شده اند86به گفته وی، حدود صد ھزار نفری که بعد از سال 

قرار بود سود سھام عدالت ھر : رئيس کانون بازنشستگان و مستمری بگيران صندوق تامين اجتماعی تاکيد کرد
 ھزار 40 به بعد فقط یکبار آن ھم به مبلغ 86سال به بازنشستگان پرداخت شود درحالی که این سود از سال 

  .ن به بازنشستگان تعلق گرفته استتوما
ه به اینکه سازمان خصوصی سازی مسئول سھام عدالت و پرداخت سود آن به بازنشستگان خبازھا با اشار
  .ی به صندوق تامين اجتماعی ندارداین موضوع ربط: است گفت

نباید دل اقشار زحمت کش را که سالھا برای کشور : در مورد اجرای نصف و نيمه اینگونه طرحھا در کشور افزود
حھای نصف و نيمه خوش کرد باید تکليف این افراد را مشخص کرد و برای یکبار اعالم فعاليت کرده اند با ارائه طر

  .ود که سھام ارائه می شود یا خيرش
رئيس کانون بازنشستگان و مستمری بگيران صندوق تامين اجتماعی با تاکيد براینکه بالتکليفی شایسته این 

نه آن برای ليف سھام عدالت و سود سالياانتظار داریم ھرچه سریعتر تک: قشر از جامعه نيست، گفت
  .بازنشستگان مشخص شود

بسياری از بازنشستگان با حقوقی که دریافت می کنند برای تامين حداقل ھای زندگی خود نيز : وی اظھار داشت
با مشکل مواجھند به ھمين دليل پرداخت به موقع سود سھام عدالت می تواند تا حدودی در رفع مشکالت آنان 

  . باشدموثر
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پشت گوش انداختن مشکالت کارگران نساجی مازندران عليرغم تجمعات 
 اعتراضيشان

 

 بدنبال تجمعات مکررکارگران نساجی مازندران : شھریور آمده است 16سایت دولتی ایسنا در تاریخ به گزارش 
 نساجي و پوشاك پناه مديركل دفتر صنايع دراعتراض به عدم پرداخت بيش از یک سال حقوقشان، مھدي اسالم

ما به تنھايي .  ملي دارد حل مشكل كارگران نساجي مازندران نياز به مصوبه: وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت
توانيم مشكل اين كارگران را حل كنيم و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي ھم بايد براي حل اين مشكل به ما  نمي

  .كمك كند
اند كه طبق قانون اين مدت جزو مدت  ساجي مازندران مدتي است كه بيكار شدهتعدادي از كارگران ن: وی افزود

  .شود و كارگران به اين موضوع اعتراض دارند آور محسوب نمي مربوط به مشاغل سخت و زيان
مديركل دفتر صنايع نساجي و پوشاك وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره مشكل تعدادي از كارگران كارخانه 

شان جزو مشاغل  گرفتن وضعيت شغلي تعدادي از كارگران اين كارخانه خواستار قرار : ران گفتنساجي مازند
  .آور ھستند سخت و زيان

نامبرده با بی شرمی وبه گونه ای کوچک جلوه دادن مشکل عدم پرداخت بيش از یک سال حقوق کارگران 
ان نساجي مازندران داراي حقوق از سوي ديگر ممكن است تعدادي از كارگر:معترض نساجی مازندران گفت

  .معوقه باشند
شد  ھاي نساجي در كشور محسوب مي ھاي نساجي مازندران جزو بزرگترين كارخانه بنا بھمين گزارش كارخانه

  .كه به تدريج بنا به داليلي با افت شديد توليد و حتي تعطيلي مواجه شد
از چندي پيش نيز يك . گذاري بانك ملي است ايهھاي نساجي مازندران شركت سرم ترين سھامدار كارخانه اصلي
 در 1387 تا 1385از سال . ھاي نساجي مازندران كرده است گذاري در كارخانه گذار ترك اقدام به سرمايه سرمايه

ھاي   ھزار متر مربع سوله براي كارخانه120ايجاد . اقدامي انجام نشد ھاي نساجي مازندران  زمينه احياي كارخانه
گذار ترك محسوب  زندران و اشتغال و جذب شش ھزار نفر در اين كارخانه از جمله تعھدات سرمايهنساجي ما

  .شوند مي

 
  

  تجمع کارگران کارخانه ذوب فلزات ابھر
  

کارگران کارخانه ذوب فلزات ابھر در اعتراض به عدم دریافت حق و حقوق خود طی دو سال گذشته مقابل 
   .استانداری زنجان تجمع کردند

 کارگرکارخانه ذوب فلزات ابھر بعد از ظھر روز ٠٣٢ نفر از کارگران به نمایندگی از ٠٣ه گزارش فارس از زنجان، ب
   .شھریور مقابل استانداری زنجان تجمع کردند١۴دوشنبه 

اند، ولی ھيچ  بارھا به فرمانداری شھرستان ابھر مراجعه کرده: یکی از تجمع کنندگان به خبرنگار فارس گفت
   .اند ی دریافت نکردهجواب

تجمع کنندگان طی یادداشتی اعالم کردند که به ھنگام سفر ھيئت ریاست جمھوری وعده حل مشکل طی 
   .یک ھفته آینده به آنھا داده شد و به این صورت جلوی مالقات با رئيس جمھور گرفته شد

اند، ولی  حل قانونی را طی کردهکردند، کارگران کارخانه ذوب فلزات ابھر ھمه مرا تجمع کنندگان اظھار می
   .شود  قابل محسوسی دریافت نشده است، چرا که مرتب به کارگران وعده حل مشکل داده می نتيجه

آنھا ھمچنين عدم مسئوليت پذیری مسئوالن شھرستان و ھمچنين به مسکوت ماندن مشکل خود در 
   .شھرستان ابھر اعتراض داشتند

  
  

  اسوج وتجمع اعتراضی کارگرانتعطيلی کارخانه آرد ونشاسه ی
  

. به دنبال تعطيلی کارخانه آرد ونشاسته یاسوج، کارگران تجمع اعتراضی در رابطه با وضعيتشان برپا داشتند
 شھریورماه ضمن خبردادن از تجمع اعتراضی کارگران کارخانه آرد ونشاسه یاسوج ١۵فارس طی گزارشی بتاریخ 

وگو با خبرنگار فارس در یاسوج در مورد تجمع کارگران این  نبه در گفتنوشت، محمدحسين حيدرپور شامگاه دوش
که سيستم و تجھيزات آن  دليل این کارخانه آرد و نشاسه قبال یک واحد بسيار فعال بوده ولی به: کارخانه گفت

   .روز نشده اکنون مستھلک شده و قادر به پرداخت مطالبات کارگران خود نيست به
ھا  توليد آرد خبازی بعد از ھدفمندی یارانه: این کارخانه را آماده توليد دانست ولی عنوان داشتحيدرپور، واحد آرد 
اندازی سيستم نشاسه و گلوکز  ھا سودی برای این کارخانه نداشته و تنھا راه سوددھی آن، راه  و افزایش رقابت

   .این کارخانه است
ه معتقدند تنھا راه بازسازی و احيا این کارخانه، تسویه حساب مسئوالن و مدیران این کارخان: حيدرپور ابراز داشت

   .ھای حقوق و دستمزد کارگران خود است با کارگران فعلی و کاھش ھزینه
اسکندری، رئيس سازمان اقتصادی کوثر که وابسته به بنياد شھيد بوده معتقد به بازخرید و تسویه : وی افزود
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   .سوج استحساب با کارگران فعلی کارخانه آرد یا
: رئيس سازمان صنایع و معادن کھگيلویه و بویراحمد، کارگران معترض را به سه دسته تقسيم کرد و ادامه داد

ھای مکرر مدیران این کارخانه برای  شوند که با پيگيری گروھی از این کارگران تا چند ماه آینده بازنشسته می
   .ندپرداخت حق بيمه آنان تا زمان بازنشستگی متقاعد شد

 ماه پاداش به ازای ھر ۴گروھی دیگر از کارگران به بازخرید شدن تمایل دارند ولی خواستار دریافت : وی گفت
   . ماه پاداش تمایل دارند٢.۵سال خدمت ھستند ولی مدیران این کارخانه به پرداخت 

دی خواند که تا دو سال دیگر مسئول ارشد صنایع و معادن کھگيلویه و بویراحمد، گروه سوم کارگران معترض را افرا
ھا از این کارخانه این است که بدون حقوق، تنھا برایشان بيمه در نظر  شوند ولی تقاضای آن بازنشسته نمی

   .ھا درج شود گرفته تا در سوابق آن
  

 تجمع کارگران ایران خودرو دیزل در برابر ساختمان دیوان عدالت اداری
 
خودرو دیزل به   دویست تا سيصد کارگر ایران:ز جمله تابناک آمده است و اھای دولتی گزارش خبرگزاری به

  .گی از ده ھزار کارگر این کارخانه صبح دیروز در برابر دیوان عدالت اداری تجمع کردند نماینده
ھا که موجب   پایين تریلی خودرو دیزل به دليل کيفيت ھای چينی از شرکت ایران در پی شکایت خریداران تریلی

گی برق، آب و تلفن شرکت نيز  تازه ھای بانکی کارخانه مسدود و به ای بسياری شده است، حساب ث جادهحواد
  .قطع شده است

به دليل اشکاالت آن از سوی پليس متوقف   HOWO ھای چينی ھوو گذاری تریلی چنين از سال گذشته نمره ھم
  گردیده است

ھا با مدیران ایران خودرو بوده  يم به توليد این کاميونتصم. کارگران معترض اما نگران دستمزھای خود ھستند
ھای دولتی از جمله وزارت صنایع، موسسه استاندارد و محيط زیست داده شده  است و مجوز آن از سوی ارگان

  .اند است و کارگران در این تصميمات ھيچ نقشی نداشته
ی ھيچ مشکلی از نظر مالی و شغلی ندارند، این گيرندگان اصل اما اکنون و در حالی که مدیران کارخانه و تصميم

  .اند کارگران ھستند که با مشکل دستمزد و بيکاری روبرو شده
داری کارگران ھمواره قربانيان اصلی ھستند و سيستم با بروز ھر مشکلی، ابتدا کارگران را  در مناسبات سرمایه

ز دولت و دستگاه قضایی گرفته تا مدیران توجھی مقامات حکومتی، ا بی. کند قربانی تصميمات غلط خود می
ھا و  گر این حقيقت است که منافع کارگران در برنامه کارخانه به مشکالت کارگران ایران خودرو دیزل، نشان

 .ھای حکومت اسالمی ھيچ جایی ندارد سياست
  
  

 دستگيری کارگران معترض شرکت آھنگری تراکتورسازی تبریز
  

، در پی اعتصاب دو ھفته قبل کارگران شرکت آھنگری ”ھرانا“برگزاری براساس خبر منتشره از سوی خ
. اند تراکتورسازی تبریز، تعدادی از کارگران از سوی نيروھای امنيتی رژیم دستگير و تحت آزار و شکنجه قرار گرفته

زگشت ھای انفرادی با قيد وثيقه آزاد شدند، اما حق با گان پس از سه روز بازداشت در سلول دستگيرشده
  .اند ترتيب در عمل از کار اخراج شده برسرکار را نداشته و بدین

  .کنند اعتنایی برخورد می مقامات دولتی استان نيز در برابر اعتراض کارگران به اخراج خود با بی
ھای  وری ھایی چون پرداخت دستمزدھا، پرداخت به موقع حق بيمه، پرداخت حق بھره این کارگران که با خواست

توھين به “و ” اقدام عليه امنيت ملی“ه و مانند آن دست به اعتصاب زده بودند، در زندان با اتھاماتی چون معوق
  .اند روبرو شده” مقدسات نظام

گی بھتر، برای  دھد که از نظر حکومت اسالمی، اعتصاب برای زنده اتھام کارگران اعتصابی نشان می
است که برای او  ھی کارگران توھين به مقدسات نظامیھای بدی افتاده و دیگر خواست دستمزدھای عقب

ترین است، حکومتی که اعتصاب کارگران برای او یعنی به خطر انداختن امنيت سرمایه و امنيت  سرمایه مقدس
  .باشد ھا ھمانا امنيت ملی می سرمایه برای آن

  
بازداشت کوروش بخشنده ،فعال کارگری و عضو کميته ھماھنگی را محکوم می 

  يمکن
  

ھای کارگری در  ی ھماھنگی برای کمک به ایجاد تشکل چندین روز از بازداشت کورش بخشنده عضو کميته
. گذرد و کماکان ھيچ اطالعی از وضعيت جسمانی این فعال کارگری در دست نيست  شھریورماه می۶تاریخ 
این در حالی . اند افت نکردهی وی پس از مراجعات فراوان به نھادھای امنيتی ھيچ جواب مشخصی دری خانواده

است که گزارشات قبلی حاکی از وخيم بودن حال جسمانی کورش بخشنده به دليل ضرب و شتم توسط 
الزم به ذکر است وی چندی پيش تحت عمل جراحی باز قلب قرار گرفته بود و به تازگی . مامورین امنيتی بود

   .از درد شدید ناشی از دیسک کمر رنج می برد 
است ھر گونه عواقب ناشی از عدم توجه به وضعيت سالمتی نامبرده بر عھده ی نھاد ھای امنيتی بدیھی 

   .خواھد بود
ھای کارگری، ضمن محکوم کردن دستگيری و احضار و  ما اعضای کميته ھماھنگی برای کمک به ایجاد تشکل
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 و بی قيد و شرط کورش دادگاھی کردن فعالين کارگری و اعضای کميته ھماھنگی، خواستار آزادی فوری
   . فعالين کارگری دربند ھستيم بخشنده و تمامی

  ھای کارگری ی ھماھنگی برای کمک به ایجاد تشکل کميته
  
19يانيه شماره ب  
 
.یما پور یعقوب آزاد شدن  

 
.محمد جراحی بدليل نبود وثيقه ھنوز در زندان مانده است  

 
ھر چند ھنوز در . مھوری اسالمی مجبور به عقب نشينی شود مبارزات توده ای مردم آذربایجان باعث گردیده ج

خيابانھا ، کارخانه ھا و موسسات اقتصادی مشغول به کارگيری انواع سرکوبھا است و ھر روز تعدادی از جوانان ، 
کارگران و مردم را دستگير کرده به بازداشگاه می برند، اما دیگر دستگيری ھا و زندانھا و محاکمات مشکل 

در حال حاضر طنين بلند اعتراضات از تمامی نقاط کشور باعث گردیده برنامه . ری اسالمی را حل نمی کندجمھو
امروز که انھا مجبور . ھای زیادی در حال بررسی جھت آزادی زندانيان در دست مسئولين جمھوری اسالمی باشد

را لطف و بخشش قلمداد کنند، اما نزد خود به به آزاد کردن زندانيان ھستند سعی دارند فریبکارانه این آزاد کردنھا 
این نتيجه رسيده اند که بگير و ببند دیگر بيماری را که در تمامی زوایای این نظام ریشه دوانده است عالج نمی 

تحت چنين شرایطی است که . کند و تحت یک بحران ساختاری آرام آرام تن به سرنوشت محتوم خود می دھند
اشتن وثيقه آزاد شد و محمد جراحی چون خانواده اش ھنوز وثيقه مھيا نکردند در نوبت آزادی نيما پوریعقوب با گذ

 مانده است 
ما ضمن تشکر و قدر دانی از تمامی تشکل ھای کارگری ، کارگران ، مردم و سازمانھا و احزاب که طی نزدیک به 

کوشش کردند و ھمچنين با آرزوی پيروزی  نفر زندانی در تبریز تالش و 5سه ماه برای آزادی زندانيان بخصوص 
برای مردم آذربایجان و کل مردم ایران در جھت جلوگيری از خشک شدن دریاچه اروميه و بدست اوردن آزادی 
. تمامی زندانيان، آزادی موقت نيما پوریعقوب و به زودی آزادی محمد جراحی را مدیون این مبارزات می دانيم 

اسالمی آنقدر مجبور به عقب نشينی شود که ھمه ای زندانيان را علی رغم ميل اميدواریم به زودی جمھوری 
البته صد درصد با اتحاد بيشتر و افزایش مبارزه و . باطينيش آزاد کند و دست از پرونده سازی و تعقيب آنھا بردارد

. فشار به این خواسته خواھيم رسيد  
یش فشار حاصل بسياری بدست خواھيم آورد در چنين اکنون زمان و نقطه عطف تاریخی است که با کمی افزا

:راستایی از  
 از  کارگران ، تشکل ھای کارگری ، دانشجویان ، سازمانھا و احزاب و بخصوص از جوانان می خواھيم
فرصت سوزی جلو گيری کرده دست به کار شوند تا فشار بر جمھوری اسالمی را افزایش دھيم، تا در نتيجه آن 

شک نکنيم که در چنين شرایطی اگر کمی فشار . يد و شرط شاھرخ و ھمه زندانيان را بشنویم خبر آزادی بی ق
. خواھد داد... تن به آزادی زندانيان و" را زیاد کنيم جمھوری اسالمی نا چارا  

 
!!!پيش بسوی اتحاد بيشتر، برای فشار بيشتر  

:پيش بسوی اعتراضات گسترده و متحدانه با شعار   
.، زندانی سياسی آزاد باید گرددکارگر زندانی   

 کميته حمایت از شاھرخ زمانی
 

17/6/1390  
 

97Hwww.chzamani.blogspot.com 
 

98 Hcom.gmail@freeshahrookh 
  

:گزارش   
 

 زندان تبریز
 

کومت اسالمیجھنم واقعی در ح  
 

 زندانی می باشد ولی اکنون بيش از 2000زندان تبریز از قدیميترین زندانھای ایران است که حداکثر ظرفيت آن 
نمونه آن اماری است که ریيس زندانھا " این دقيقا( زندانی در آن مبحوس ھستند یعنی سه برابر ظرفيت 6000

در . ھزار زندانی داریم 240دانی را دارد در حالی که بيش از  ھزار زن80سال قبل اعالم کرد زندانھای ما ظرفيت 
.)آمار مسئولين ھميشه کمتر از واقعيت می باشد" حالی که معموال  
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در تمامی بند ھای زندان تبریز عالوه بر تخت ھای دور تا دور اطاقھا و سالنھا ، کف خواب در داخل اطاقھا و در 
.ن جریان دارد کف خوابی در سالنھا نيز امری عادی و مرسوم شده استمواقعی که اعتراضات و تظاھرات در بيرو  

کمبود پتو که در مواقع دستگيری ھای گسترده یعنی درست زمانی که کوچه ھا و خيابانھا پذیرای اعتراضات 
و این موضوع از نظر مسئولين نه تنھا مھم نيست بلکه امری عادی .ھستند برای ھر نفر یک پتو می رسد

ی گردد ، وبی شرمانه با تمسخر اعالم می کنند آن ھم از سر شما زیاد است این دیگر از برکات محسوب م
.تربيت و اخالق اسالمی است  

عادی شده و به " کامال... در عوض وجود سوسک، شپش ، موش و. دراین زندان بھداشت وجود واقعی ندارد 
 که حال ھرکسی را به محض ورود به ھم وضعيت سرویس ھای بھداشتی افتضاح است.وفور یافت می شوند

جای شستن ظروف، لباس .می زند و برخی از زندانيان تازه وارد چند روز اول را با حالت شدید تھوع سر می کنند
نمونه این وضعيت را .، محل توالت و حمام ھمگی در یک فضای بشدت کثيف و بسيار کوچک و متروک می باشد

. در فيلم ھای تاریخی دیده ایم می توان تجسم کردفقط در زندانھای قرون وسطا که  
ظرف مایع دستشویی ھميشه خالی است ممکن است در ھفته یک روز درآن مایع دستشوی " تقریبا
زندانيان موقع خروج از توالت دست ھای خود را با آب خالی ، آنھم آبی که ھرگز تصفيه نشده در واقع آب .دید

ھمه نوع امراض به . ای حمام ، شستن ظروف و آشاميدن استفاده می کننداز ھمين آب بر. مضاعف می شورند
از طریق زندانيان آزاد شده یا به مرخصی رفته . حتی بيماریھای جدید ھم ظھورپيدا می یابند .وفور یافت می شود

.این امراض به خانواده ھا و سپس به کل جامعه ھم تسری پيدا می کنند  
بطوری که در خرداد ماه سال جاری سه نفر در .وجود خارجی ندارد" اه و بھداری واقعاچيزی به نام درمان ، درمانگ

تا صبح از . فردی که در بند مالی این گونه به قتل رسيد . و مالی به علت عدم رسيدگی جان باختند9بندھای 
 به درد بخور نداد تا درد به خود می پيچيد و ضجه می زدو ھرچه دیگر زندانيان مسئولين را صدا کردند کسی جواب

درمانگاه زندان " یک نفر بر اثر کشيدن دندان خود قبل از ظھر در مثال12در بند .اینکه آن فرد نزدیکھای صبح مرد
دچار خونریزی شدید شده بود آمپول انعقاد خون وجود نداشت و مسئولين ھم برای تھيه آن ھيچ زحمتی به خود 

 که بر اثر خون ریزی ھر لحظه ضعيفتر می شد و با اعتراضات دیگر زندانيان به ندادند تا اینکه با فریاد ھا زندانی
حمایت از او و تالش بسيار زیاد خانواده اش باالخره ساعت سه نيمه شب مسئولين اجازه دادند آمپولی که 

.خانواده اش تھيه کرده بودند به دست زندانی برسد و در آخرین لحظات از مرک نجات یابد  
ا خوردگی ھای معمولی به دليل عدم رسيدگی و آلودگی شدید محيط به شدت مزمن و اپيدمی شده اغلب سرم

وباعث بستری شدن بسياری در اطاقھای زندان می گردند که البته ھر روز بر ضعف و بيماری آنھا افزوده می 
 زندانی 6000زندان برای در این .  نفر سرما خورد دراز کش ھستند4در ھر اطاقی حداقل " بطوریکه دائما. شود 
 پزشک عمومی وجود دارد که انھا نيز اغلب مواقع حضور ندارند طبق شمارش زندانيان ھر ماه حداقل یک 2فقط 

.زندانی بر اثر بيماری ساده و پيش پا افتاده کشته می شود  
انيان به علت کمبود غذایی که به زندانيھا داده می شود به قدری بی خاصيت ، بد بو و الوده است که اغلب زند

 در صد از 70(آنھایيکه قدرت خرید ندارند .ھمين غذا مجبوربه خرید از فروشگاه با چندین برابر قيمت واقعی ھستند
مجبور می شوند باکار برای نظافت عمومی و حتی شستن لباس و ظروف افراد پول دارمخارج خود را ) زندانيان

سبت به تعداد افراد بی پول بسيار کم است بسياری مجبورند از و چون کار شستشو ن. تاحدودی جبران کنند
طریق اعمال دیگر مانند خرید و فروش قرص ھای اعصاب و روانگردان ، مواد مخدر و حتی تنم فروشی نياز ھای 

.اوليه خود را به دست آورند  
 1800 تومان و دوکام 1000ھر کام شيشه " مثال.علنی و مرسوم است" خرید و فروش و مصرف مواد مخدر کامال

با توجه به اینکه پول نقد به طور رسمی در زندان یافت نمی شود .یعنی به قيمت یک کارت تلفن.تومان است 
دو کام شيشه می گيری در عوض یک کارت تلفن که با کارت حساب بانکی از " معامله ھا کاال به کاال است مثال

ت تلفن را دریافت کرده است به کس دیگری می دھد و از فروشگاه زندان خریده ای می دھی ، کسی که کار
طریق کارت حساب بانکی گيرنده کارت تلفن، یک کيلو ميوه یا دو بسته سيگار می گيرند و ھمه کاال ھا را به این 

. صورت خرید و فروش می کنند که البته سيگار کاالی واسطه درجه اول است   
 می دھند به اندازه ده گرم گوشت وجود ندارد چيزی به نام دسر معنا  در ھر وعده غذای خورشتی که به زندانی

زندانيھای که توان مالی دارند اقدام به خرید مواد غذای و ميوه البته با چندین برابرگرانتر از قيمت اصلی می . ندارد
.کنند  

ياسی یک جا نگھداری می تمامی زندانيان با جرائم مختلف از جمله مالی ، مخدر، دیه ، قتل ، لواط ، زنا و س
بطوریکه افراد عادی در کنار مجرمين خطرناک ھميشه در معرض انواع تعرض ھای علنی، تجاوز جنسی ، . شوند 

 12 تا کنون در بند 1390توسط شاھدان عينی بيان می شود که از اول سال .قرار دارند... آلودگی به مواد مخدرو
ه زندان محکوم شده بودند معتاد شده اند و سپس مورد لواط و بردگی  ما6 تا 3محکومين چھار نفر جوان که به 

طبق تحقيقات غير رسمی در ميان زندانيان .این ھم از برکات اسالم ناب محمدی است.جنسی قرار داده شده اند
.جوانان وقتی از زندان آزاد می شوند معتاد ھستند"  در صد افراد سالم مخصوصا70 تا 60بين   

ین و مسئولين زندان با زندانيان به شدت تحقير اميزو سرکوبگرانه است ، ھرگونه اعتراض و حتی برخورد مامور
انتقال به انفرادی،لغو (درخواستھا را بشدت سرکوب می کنند و زندانی را در بدترین شرایط ممکن قرار می دھند 

)ه قطع می کنندمرخصی،تلفن ،مالقات و تمامی حقوق زندانی را به مدت طوالنی حتی چندین ما  
اکثریت قریب به اتفاق مامورین و زندانبانھا از نادانترین و پست ترین افراد جامعه دست چين شده اند و به علت 

 مذھبی دچاررفتارھای ھيستریک و پرخاشجو –مشکالت روانی و عصبی و دیدگاھھای ائدولوژی عقب مانده 
. و شتم و آزار قرار می دھندکه با کوچک ترین بھانه زندانيان را مورد ضرب.ھستند  

ضمن اینکه زندان تبریز برای زندانيان یک زندان قرون وسطایی است در ھمين حال اینجا برای زندانيان سياسی 
.زندان در زندان است  
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در ... دھھا زندانی سياسی از فعالين ملی ، کارگری و دانشجو گرفته تا افراد مستقل مانند وکيل ، روزنامه نگار و
کوچکترین تماس و حرکت ھای .زندان تحت بدترین شرایط و پراکنده در بند ھای مختلف نگھداری می شونداین 

زندانيان سياسی را به عمد در .زیر فشار روحی و روانی به سر می برند" آنھا تحت نظر مامورین قرار دارد و شدیدا
 قرار داده اند از این طریق ضمن تحت فشار و ...ميان خطرناکترین مجرمين و قاتلين ، روان پریش ھا و معتادھا و

شکنجه روحی  روانی قرار دادن آنھا با پراکنده نگھداشتن شان از اقدامات و زندگی و برنامه ھای مشترک آنھا 
 که بند مجرمين خطر ناک است نگھداری 9از جمله محمد جراحی از فعالين کارگری را در بند .جلو گيری می کنند
 نفر 58 محکومين که حداقل 12 ترتيب محبوب بوداغی ، شاھرخ زمانی و نيھات تونجر را در بند می کنند به ھمين

 نفر از مبارزین ملی در بند خطر ناک سه گانه مزدوران حکومتی با 15مجرم قتل وجود دارد نگھداری می کنند 
.  کرده اند در داخل زندان برای سياسيون زندان در زندان درست0فشارھای مضاعف مبحوس ھستند  

دو مبارز سياسی ترکيه ای که سالھای زیادی در بند مالی با ھم بودند به نام ھای جمھور و نيھات تونجر را از ھم 
.  دادند 9 محکومين و جمھور را به بند 12جدا کردند ، نيھات را به بند   

 است که در صورت ارتباط با شاھرخ تذکر داده"  مزدور جانی به نام جواد ال جواد به نيھات تونجر شدیدا12در بند 
جواد آل جواد یک جانی ، عقده ای ، بد دھن و خشن به .  منتقل خواھد شد9بند " زمانی به بند بدتری مثال

معنای واقعی کلمه لمپن است، زندانيان به شدت از او متنفرند آل جواد به حد جنون ضد بشر و ضد انسانيت 
.اسی جنونش به اوج می رسداست که با دیدن یا شنيدن مبارز سي  

علی رغم تالش و ایجاد ترس و وحشت توسط این مزدور زندانيان معمولی ارتباط بسيار خوبی با زندانيان 
بخصوص نيھات تونجر در بند مالی و ھمه بندھای .سياسی داشته و با احترام خاصی با آنھا مراوده دارند
با .بخصوص زندانيان قدیمی او را بسيار دوست دارندکه او را می شناسند مورد ستایش زندانيان است ، 

این حال زندانيان سياسی از کوچکترین حقوق اوليه خود مانند بند مستقل، کتابخانه روزنامه ، گفتگوی 
.محروم ھستند... دسته جمعی و  

:تشدید نارضایتی عمومی زندانيان   
 روزه 15 در کالس قران و ھمچنين لغو مرخصی با توجه به لغو مالقات ھای حضوری زندانيان به علت عدم شرکت

جو و فضای زندان به شدت ملتھب است ومسئولين نسبت ... عيد فطر و سرگردانی خانواده ھای آنان و
به این موضوع اگاھی دارند و بسيار نگران ھستند و با توجه به شور و ھيجانی که اعتراضات خيابانی در 

بخصوص با توجه به شورش در سالھای . ان شورش وجود داردشھر ھا ایجاد کرده است ھر لحظه امک
 که امروز ھا بيان خاطرات مستقيم یا شنيده شده از دیگران به نقل مجالس در ميان زندانيان 87 -86

ھمچنين الزم به ذکر است که در چند روز .تبدیل شده است که نشان از یک روحيه قوی اعتراضی دارد
گيری ھای پراکنده با بھانه ھای مختلف ریز و درشت بين زندانيان و گذشته در بند ھای مختلف در 
که یکی از آن درگيری ھا در بند سه گانه منجر به شکسته شدن شيشه .مسئولين بوجود امده است

.ھای پنجره سالن بند فوق گردید  
 
 

 --------------------------------------------------- 
 

: رابطه با کل زندانھای جمھوری اسالمی است الزم به بيان چند نکته در  
سالھاست که پول نقد در نزد زندانيان ممنوع است بلکه ھر زندانی یک حساب بانکی دارد که از طریق  -1

کارت دیجيتالی پول به حساب او می ریزند و او برای خرید از فروشگاه زندان از آن کارت استفاده می 
کھای است که خود آن بانکھا متعلق به نيروی انتظامی یا سپاه ویا این کارت متعلق به یکی از بان.کند

وزارت اطالعات می باشد و با نگھداری پول زندانيان سرمایه بزرگی کسب می کنند که سود بسياری 
ھزار 240ھزار تومان در حسابش باشد با توجه به 100فرض به گيرید ھر زندانی روی ھم رفته " دارد مثال

ھار ميليارد تومان سرمایه به صورت اجباری در اختيار این نظاميان قرار می گيرد حال زندانی بيست و چ
ھستند ... سھامداران این بانک ھا ھمان فرماندھان سپاه ، نيروی انتظامی ، بسيج ، وزارت اطالعات و

  که از این سرمایه سود می برند 
 فرماندھان به صورت غير مستقيم فروشگاھای زندانھا متعلق به شرکتی است که صاحبانش از ھمان -2

غذا را نامطلوب می کنند تا " بنابراین از این طریق نيز سود ھنگفتی به جيب می زنند مثال. می باشند 
زندانيان مجبور به خرید از فروشگاه شوند در ھمين حال از بيرون برای زندانی ھيچ چيزی نمی گذارند 

از فروشگاه خریداری کنند ...  الزم دارند مانند لباس ، خوراک وبياورند یعنی زندانيان مجبورند ھر چيزی که
 .و البته به قيمت بسيار گران

در رابطه با نظافت زندانھا ، تھيه غذا برای زندانيان ، ضد عفونی کردن زندان و دیگر خدماتی که باید به  -3
ھای پيمانکاری زندانی برسانند ھمگی به شرکت ھای پيمانکاری سپرده می شوند که تمامی شرکت 

به صورت غير مستقيم متعلق به ھمان فرماندھان است که از این طریق نيز با ھر چه بيشتر کم کردن 
 .خدمات و غذا و غيره ھر چه بيشتر سود می برند و بين خود تقسيم می کنند 

 وارد مورد بعدی وجود مواد مخدر در زندانھا است که ھيچ شکی وجو ندارد که مسئولين و مامورین در -4
 کردن آن مواد به زندانھا دست دارند و سود باالیی به جيب می زنند

درتقسمات جدید زندانھا ھر بند یک وکيل بند دارد و ھمچنين ھرسالن وھر اطاقی مسئولی دارد و غيره  -5
که ھمگی از ميان زندانيا می باشند آنھا به دستور و خواست مسئولين زندانھا ھزینه ھای تعمير و باز 

 الی 3برای نظافت کردن از ھر زندانی ھفته "   و نگھداری زندانھا را از خود زندانيان می گيرندمثالسازی
 ھزارتومان به صورت کاالیی می گيرند و آن کاال توسط مامورین به پول تبدیل می شود و زندانيانی که 5
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د از نظافت و شستشوی توان پرداخت سھميه ھفتگی را ندارند باید خودشان کارکنند که کارھا عبارتن
عمومی و خصوصی زندانيان پول داراز این طریق نيز سودی به فرماندھان و سھام داران شرکت ھای 

پيمان کاری می رسد چون وظيفه انھا را خود زندانيان انجام می دھند ولی پول آن را شرکت پيمان کار 
 و ساختمان زندان را انجام می دھند دریافت می کند در ھمين حال زندانيان تعمير و نگھداری تاسيسات

و مواد مصرفی الزم را می خرند اما مسئولين زندانھا صورت حساب تھيه کرده پولش را به جيب خود می 
 ریزند

با توجه به پنج بند باال که سود سرشاری می برند فرماندھان و نھاد ھای مرتبط بدشان نمی آید که زندانی 
انھا اکنون ضمن اینکه وظيفه دینی و حکومتی . ھرچه بيشتر در زندان بماند ھرچه بيشتر باشد و ھر زندانی 

خود را در جنایت عليه زندانيان پيش می برند در ھمين حال منافع مالی بسياری نيز به جيب می زنند که 
.باعث می گردد ھرچه بيشترجانی و جنایت کارتر شوند  
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  كنند  ھزار تومان دريافت مي300 سال سابقه 20كارگران پيمانى با 

سر رئيس اتحاديه کارگران پيمانی و قراردادی سرا:  شھریور امده است 18بر پایه گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا در 
 ٣٠٠ سال سابقه کار تنھا ٢٠کارگران پيمانی با : ھای پيمانکاری شد و اعالم کرد کشور خواستار انحالل شرکت
 . کنند ھزار تومان دستمزد دريافت مي

فتح هللا بيات در گفتگو با خبرنگار ايلنا با اشاره به افزايش تعداد کارگران روز مزد در واحدھای توليدی خاطرنشان 
ل حاضر کارگران روز مزد با دو تا سه سال سابقه فعاليت در واحدھای توليدی کشور تحت پوشش در حا: ساخت

 . بيمه نيستند
 درصد از کارگران روز ۵٠در حال حاضر کمتر از    به گفته رئيس اتحاديه کارگران قراردادی و پيمانی سراسر کشور

وگو با خبرگزاری حکومتی ایلنا،  گفت رور درعباس وطن پ.مزد تحت پوشش بيمه سازمان تامين اجتماعی ھستند
شود تا پایان سال   پيش بينی می : اعالم کرد و افزود ھا در توزیع امکانات را موجب افزایش نرخ خط فقر نابرابری

 .ميليون تومان افزایش یابد جاری نرخ خط فقر به نرخ دو
 . 

امه با اشاره به افزايش نرخ خط فقر در بين جوامع رئيس اتحاديه کارگران پيمانی و قراردادی سراسر کشور در اد
ھا  به دليل اجرای قانون ھدفمندی يارانه: ھای دولت از اين گروه شد و گفت کارگری خواستار افزايش حمايت

  .اند ای مواجه شده کارگران در تامين معيشت خود با مشکالت عديده
  

صدی نرخ تورم در سبد  در۵٠افزايش / افزايش نرخ خط فقر به دو ميليون تومان
  ارزاق عمومی

   نماينده سابق کارفرمايان در سازمان جھانی کار : شھریور امده است 18بر پایه گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا در 
نرخ خط فقر در کالن :  درصدی نرخ خط فقر طی شش ماھه گذشته در کشور خبر داد و گفت٢٠از افزايش 

 . ھزار تومان برآورد شدشھرھای کشور يک ميليون و ششصد 
ھا در توزيع امکانات را موجب افزايش نرخ خط فقر اعالم کرد و  وگو با خبرنگار ايلنا، نابرابري عباس وطن پرور در گفت

 . شود تا پايان سال جاری نرخ خط فقر به نرخ دو ميليون تومان افزايش يابد  پيش بينی مي : افزود
نرخ تورم در سبد ارزاق  : فزايش روزانه نرخ تورم در کشور خاطرنشان ساختاين فعال کارفرمايی با اشاره به ا

 .  درصد افزايش يافته است۵٠عمومی خانوار طی شش ماھه نخست سال جاری به ميزان 
ھا  ھمزمان با اجرای قانون ھدفمندی يارانه : وطن پرور از افزايش تعداد واحدھای بحرانی در کشور خبر داد و افزود

 . اند افزايش نرخ سوخت واحدھای توليدی کشور با بحران مواجه شدهبه دليل 
و امالک و مشتغالت در سال جاری به ميزان قابل توجھی   به گفته اين فعال کارفرمايی نرخ تورم در بخش ارزاق

 . افزايش ياقته است
  

  يابد نرخ خط فقر به دو ميليون تومان افزايش مي

رئيس اتحاديه کارگران پيمانی و قراردادی سراسر کشور خواستار : ر آمده است  شھریو19 در آفتاببرپایه سایت 
 ھزار تومان ٣٠٠ سال سابقه کار تنھا ٢٠کارگران پيمانی با : ھای پيمانکاری شد و اعالم کرد انحالل شرکت

 . کنند دستمزد دريافت مي
در حال حاضر : ی توليدی خاطرنشان ساختهللا بيات با اشاره به افزايش تعداد کارگران روز مزد در واحدھا فتح
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 . کارگران روز مزد با دو تا سه سال سابقه فعاليت در واحدھای توليدی کشور تحت پوشش بيمه نيستند
 درصد از کارگران روز ۵٠در حال حاضر کمتر از    به گفته رئيس اتحاديه کارگران قراردادی و پيمانی سراسر کشور

 . امين اجتماعی ھستندمزد تحت پوشش بيمه سازمان ت
رئيس اتحاديه کارگران پيمانی و قراردادی سراسر کشور در ادامه با اشاره به افزايش نرخ خط فقر در بين جوامع 

ھا  به دليل اجرای قانون ھدفمندی يارانه: ھای دولت از اين گروه شد و گفت کارگری خواستار افزايش حمايت
 . اند ای مواجه شده  عديدهکارگران در تامين معيشت خود با مشکالت
  يابد نرخ خط فقر به دو ميليون تومان افزايش مي

 درصدی نرخ خط فقر طی شش ماھه ٢٠ از افزايش   از سوی ديگر نماينده سابق کارفرمايان در سازمان جھانی کار
ان برآورد نرخ خط فقر در کالن شھرھای کشور يک ميليون و ششصد ھزار توم: گذشته در کشور خبر داد و گفت

 . شد
شود تا  بينی مي  پيش :ھا در توزيع امکانات را موجب افزايش نرخ خط فقر اعالم کرد و افزود پرور نابرابري عباس وطن

 . پايان سال جاری نرخ خط فقر به نرخ دو ميليون تومان افزايش يابد
نرخ تورم در سبد ارزاق  :  ساختاين فعال کارفرمايی با اشاره به افزايش روزانه نرخ تورم در کشور خاطرنشان

 . درصد افزايش يافته است۵٠عمومی خانوار طی شش ماھه نخست سال جاری به ميزان 
ھا  ھمزمان با اجرای قانون ھدفمندی يارانه : وطن پرور از افزايش تعداد واحدھای بحرانی در کشور خبر داد و افزود

 . اند بحران مواجه شدهبه دليل افزايش نرخ سوخت واحدھای توليدی کشور با 
و امالک و مشتغالت در سال جاری به ميزان قابل توجھی   به گفته اين فعال کارفرمايی نرخ تورم در بخش ارزاق

  . افزايش ياقته است
 

 كارگران نساجی بافت بلوچ در مقابل اداره كار دست به تجمع زدند
 
ھای گذشته در مقابل ادارات  توالی روزھا و ھفتهھا تن از کارگران نساجی بافت بلوچ در ادامه تجمعات م ده

 به تجمع زدند و خواستار اجرای قانون  شنبه این ھفته نيز در برابر اداره تأمين اجتماعی دست دولتی، روز سه
 سال سابقه كار دارند و از کارخانه ٢٠این کارگران، که ھمگی . بازنشستگی و تحقق سایر مطالبات خود شدند

اند، در ادامه اعتراضات و به منظور پيگيری مطالبات خود، روز چھارشنبه نيز در  وچ اخراج شدهنساجی بافت بل
 دفتر نماینده مجلس در این شھر تجمعات اعتراضی برپا نمودند و  مقابل اداره كار ایرانشھر و ھمچنين در مقابل
نظور رسيدگی به مطالبات و برای به كارگران گفته شده بود كه به م. خواستار رسيدگی به مطالبات خود شدند

اما این وعده عملی نشد و به کارگران . شود حل مشكالت كارگران، ھيئتی از تھران در جمع كارگران حاضر می
  .پاسخ روشنی داده نشد
مستقر در ” ایتوک ایران“کارگر شاغل در شرکت نفت و گاز ٠٠۵١ شھریور، بيش از ٧١ھمچنين روز پنجشنبه 

 و نفت کشور، دست به اعتراض زدند و خواستار پرداخت دو ماه دستمزدھای معوقه و اضافه چندین پروژه گاز
  .کاری خود شدند

داران با نپرداختن دستمزدھا و سایر مطالبات کارگران، فشارھای اقتصادی و معيشتی را روز به روز بر  سرمایه
مبارزه برای گرفتن دستمزد و سایر مطالبات اما کارگران نيز راه دیگری جز . اند تر ساخته دوش کارگران سنگين

ھای اخير نيز رو به گسترش بوده است، حاکی  اعتصابات و تجمعات اعتراضی کارگری که در ھفته. خویش ندارند
 .ازعزم کارگران به ادامه مبارزه تا تحقق مطالبات خویش است

  
 رسد میميزان خط فقر از یک ميليون و ششصد ھزارتومان به دو ميليون تومان 

  
در شش ماه : وگو با خبرنگار ایلنا گفت  در گفت  عباس وطن پرور نماینده سابق کارفرمایان در سازمان جھانی کار،

اول سال جاری نرخ خط فقر بيست درصد افزایش یافته و در شھرھای بزرگ به یک ميليون و ششصد ھزار تومان 
 تورم در سبد ارزاق عمومی خانوار طی شش ماھه نخست نرخ   نامبرده با اشاره به این موضوع که. رسيده است

 درصد افزایش یافته است، چنين افزود که تا پایان سال جاری ميزان خط فقر به دو ميليون ۵٠سال جاری به ميزان 
  .تومان افزایش خواھد یافت

 آن به دو افزایش ميزان خط فقر به یک ميليون و ششصد ھزارتومان در شش ماھه اول سال جاری و رسيدن
 ھزار تومان است ٣٣٠ست که حداقل دستمزد کارگران مشمول قانون کارتنھا  ميليون تومان در آخر سال، در حالی

 که حتا با احتساب مزایای شغلی مانند حق مسکن و حق اوالد و امثال آن نيز، دستمزد ماھانه اکثریت  به نحوی
.  ھزار تومان برسد٠٠۶ترین حالت و در مواردی ممکن است به کند و در بھ  ھزار تومان تجاوز نمی٠٠۵کارگران از 

به عبارت دیگر این اکثریت کارگران ایران چنانچه در شش ماھه گذشته، ماھانه یک ميليون تومان بيش از رقم 
  .ھایشان را در حد خط فقر اداره کنند توانستند زندگی خود و خانواده گرفتند، تازه می فعلی دستمزد می

ر است که جمعيت بزرگی از کارگران ایران از شمول قانون کار خاج ھستند و به آنان دستمزد کمتری از شایان ذک
برای نمونه و بر طبق گزارش ایلنا، به نقل از رئيس . شود ميزان حداقل دستمزدھای تعيين شده پرداخت می

 ھزار ٣٠٠ سال سابقه کار تنھا ٢٠اتحادیه کارگران قراردادی و پيمانی سراسر کشور، کارگران پيمانی، حتا با 
  .کنند تومان دستمزد دریافت می

کنند در ایران  ھای رئيس جمھور و سایر سران درجه اول رژیم جمھوری اسالمی که پيوسته ادعا می برخالف گفته
به  ، ھای حکومتی درج شده اند فقر و گرسنگی وجود خارجی ندارد، این دو نمونه از اعترافات که در یکی از ارگان

ِ اکثریت بزرگ مردم زحمتکش ایران حتا به یک چھارم خط فقر ھم   دھند که درآمد کارگران و روشنی نشان می
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کارگران و سایر اقشار زحمتکش مردم ایران نه فقط از لحاظ معيشتی در شرایط بسيار دشواری به سر . رسد نمی
رتجعين حاکم، اکنون به آن جا رسيده است که داران و م ِبرند، بلکه این دشواری و سختی تحميلی سرمایه می

ھای کارگری و سایر مردم زحمتکش به زندگی در نھایت فقر و گرسنگی و به زندگی، به اندازه چند برابر  خانواده
  .اند در زیر خط فقر، رانده شده

  
 معلم زندانی پس از سپری کردن دوران محکوميت اش آزاد شد

  
جمعه با قرار وثيقه یکصد ميليون  شھد و عضو کانون صنفی معلمان ایران امروزھاشم خواستار معلم زندانی در م

 .تومانی از زندان آزاد شد
مدت  دانشجویی دفاع از زندانيان سياسی، ھاشم خواستار امروز در حالی از زندان آزاد شد که به گزارش کميته

در روز آزادی او را از زندان به   اداره اطالعاتمحکوميت دو ساله او در چھارده مرداد ماه امسال به پایان رسيده و
به قوه قضائيه در مورد وضعيت بد زندان در بند اطالعات مورد  او به دليل نوشتن نامه. بند اطالعات منتقل کرده بود

 .امروز با قيد وثيقه و باز شدن پرونده جدید از زندان آزاد شد بازجویی قرار گرفت و
  .دان از مرخصی برخوردار نبود و بارھا تحت آزار و اذیت قرار گرفتدوران زن ھاشم خواستار در

 
  

100H احضار سه تن از فعاالن صنفی معلمان کردستان به دادگاه انقالب 

 
خبرگزاری ھرانا – سه تن از فعاالن صنفی معلمان کردستان امروز چھارشنبه به صورت تلفنی به دادگاه انقالب 

 .احضار شدند

بنا به اطالع گزارشگران ھرانا، ارگان خبری مجموعه فعاالن حقوق بشر در ایران، پيمان نودینيان، رامين زندنيا، بھا 
ٔبایست خود را به شعبه چھارم بازپرسی دادگاه انقالب  ملکی روز شنبه ٢۶ شھریور ماه ساعت ھشت صبح می 

 .سنندج معرفی کنند
  

  اعتصاب کارگران مترو اھواز ھمچنان ادامه دارد

در پی ادامه اعتصاب کارگران مترو اھواز عباس : شھریور آمده است 20در بی بی سیبه نوشته سایت 
ای بزرگ مانند قطار شھری اھواز  ھالکويي، مدير عامل سازمان قطار شھری اھواز گفت منطقی نيست که پروژه

 . اند به حال خود رھا شود ه دليل اينکه کارگران حقوق دريافت نکردهب
اعتباری که برای اجرای پروژه در : "به گزارش خبرگزاری دانشجويان ايران، ايسنا، آقای ھالکويی گفته است که

 کارفرما طلب اگر پيمانکار از. ھايی شده که اولويت نداشته است اختيار پيمانکار قرار گرفته، صرف موارد و ھزينه
ھای ديگر بدھکار است، دليلی  داشته باشد اين طلب بايد پرداخت شود ولی اگر پيمانکار به شرکت و سازمان

 ". ندارد اين بدھی از سوی کارفرما پرداخت شود
مدير عامل سازمان قطار شھری اھواز با اشاره به اينکه چندين بار برای بررسی وضعيت به محل اجرای پروژه 

اعتقاد بر اين است که . شود کارگری که در حال اعتصاب است در محل مشاھده نمي: " شده است، گفتمراجعه
 ".پيمانکار، کارگرھا را مرخص کرده تا با اعمال فشار پول بيشتری دريافت کند

 
 

 یاد یاران کارگر شرکت ایران خود رو گرامی باد 
 

 دوستان و ھمکاران گرامي
 ی لودر سالگرد درگذشت پيمان رض

 برعليه سياستھای ضد کارگری دولت اعتراض کنيم82شھریور 22وسالگرد اعتصاب 
 ما خواھان محاکمه قاتلين کارگران می باشيم

 ما خواھان باز گشت به کار تمامی کارگران اخراجی می باشيم
 

لول شدند ولی ز ده نفر از کارگران ایران خودرو کشته شدند بيش ازدھھا نفز معادر زمان مدیریت منطقی بيش 
 ھرگز کسی وی را باز خواست نکرد

 
 دوستان و ھمکاران گرامي

 شھریورھشتمين سالروز ٢٢روز سه شنبه .ھشت سال از مرگ ھمکار عزيزمان پيمان رضی لو می گذرد
 سال بيشتر نداشت 25پيمان رضی لو كه . جانباختن پيمان خسروزاده رضی لو در كارخانه ایران خودرو است
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ش به علت فشار غيرقابل تحمل كار در حين كار بناگھان از حال رفت و پس از مدت كوتاھی جان ھشت سال پي
ساليانه دھھا نفر کارگر در گوشه کنار کشور از · او تنھا قربانی شرایط برده وار كار در این كارخانه نبود· باخت

یک نمونه بارز از این مراکز کارگری معادن مس گرفته تا زیر آوار ساختمانھا کشته می شوند شرکت ایران خودرو 
سال دھھا كارگر پس از ساعتھا اضافه كاری اجباری به ھمين شكل در پشت دستگاھھا از 8است در عرض مدت 

اميد اوالدی در اثرفشارکار در سالن یک پرس جان باخت وانگشتان دھھا کارگر در سالن ھای پرس · پای افتادند
 امامی در زیر قالب کشته شد محمود محمودی و صادق خانميری و زیر دستگاھھای پرس قطع شدند علی

فريدون گلستانی زنده زنده در آتش سوختندحسين مويدی زیر جرثقيل جان باخت علی امينی در تصادف اتوبوس 
نفر از ھمکاران در زیر کاميون له شدند مدیران شرکت حاضر نشد ندمسوليت 10کشته شد وھمين سال پيش

 ار رابگردن بگيرند حتی اسامی آنھا را جزء کشته شده اعالم نکرد ندکارگران پيمانک
حاصل دست آورد مدیریت ،مدیران ایران خودرو در طی این سالھا برای ما کارگران دھھا کشته دھھا معلول دھھا 

ا به نفر اخراجی بوده است ھنوز قاتلين این کارگران به ميز محاکمه کشيده نشده اند مدیران شرکت کارخانه ر
قتلگاه کارگران تبدیل کرده اند در ھر حادثه که اتفاق افتاده به علت تحت تاثير قرار گرفتن ھمکاران که منجر به 

 شھریور 22اعتراضات شده است دھھا کارگر نيز قربانی واخراج شده اند درروز مرک پيمان رضی لو بعد از اعتصاب 
ھا نفر دستگير ودھھانفر اخراج شدند وھنوز از سرنوشت آنان  دھ89بھمن 6 کارگر اخراج شدند وبعد در حادثه 16

خبری در دست نيست اعتراضات وشکایا ت ما ھنوز به جای نرسيده است قاتلين راست راست راه می روند 
وجيبھای خود ودولت را از حاصل خون ما به جيب می زنند راستی چرا برای یکبار ھم شده در طی این ھمه 

اخته نشده است این یک قانون است ھميشه مرده مقصر است ھميشه کارگر مقصر حوادث شرکت مقصر شن
است سازمان تامين اجتماعی که متوالی پيگيری حوادث است برای یکبار ھم نشده اعالم کند در فالن حادثه 

شرکت ایران خودرو مقصر بوده است آیا ھميشه ھمه حادثه ھا صحنه سازی می شوند یا ال پوشانی می شوند 
در تمام مراکز کار اینطوری است می دانيم برای چی چون دولت جمھوری اسالمی بطور ھمه جانبه ای، عمال و 

چون شرکت مال دولت است واگر شرکت مقصر شناخته شود منافع دولت . قانونا آنھا را مورد حمایت قرار ميدھد
دھھا کارگر دیگری ھستند که در فاصله به خطرمی افتد مدیران ھمگی قاتلين مستقيم و آشکار پيمان رضی لو و 

 ·كمی در این کارخانه جانشان را از دست دادند
نبود آزادیھای سياسی نبود امنيت جانی وشغلی ،نبود تشکل ھای کارگری ،مدنی ، وصنفی سرکوب اختناق ، 

ھمه وھمه رندانی،اخراج دستگيری فعالين کارگری ،دانشجوئی دستگيری وکالی مردمی ،نویسندگان،ھنرمندان 
وضيعتی بوجود آورده که چپاولگران ھر کاری دلشان خواست می کنند از دزدیھای ملياردی تا کشتن کارگران ھيچ 

 .ترسی ندارند
دولت حامی آنھا است مجلس حامی آنھاست ارتش وسپاه حامی آنھاست رسانه ھا وصدا وسيما در اختيار آنھا 

 نداست قوه قضاءیه حامی آنھا است آنھا پول دار
 ارتش دارند،توپ دارند وتانگ دارند

 تازمانيکه این سرمایه دارند ھستند زندگی ما نيز ھمين خواھد بود
 دوستان کارگر

 کارکر گذشته است 10دولت سرمایه داری ھرگز نوکران خودرا محاکمه نخواھد بيش از ھفت ماه از کشته شدن 
ر وبی خانمان شدن دھھا خانواده است  انسان بی گناه است حرف از مرگ دھھا کارگ10مسله مرگ 1

شناسائی قاتلين سخت نيست ھمه کارگران قاتلين را می شناسند ارگان قضائی قدرت دارد اما نه دفاع از ما 
 کارگران

بلکه برعليه ما کارگران است شاھد ھستيم چطوری دھھا کارگر وفعالين وحاميان آنھا را در عرض چند ماه 
يست سال زندان به آنھا داده اند مگر جرم این کارگران چه بوده است جرم این دستگير ومحاکمه وبيش از ب

زندانيان فقط وفقط اعتراض عليه این بی عدالتيھا می باشد وظيفه این ارگانھا پاسداری از سزمایه داران است 
 زندگی ما کارگران برای آنھا ھيچ ارزشی ندارد آنھا فقط کار ما را می خواھند

  از مدیران قاتل در زمان مدیریت او دھھا کارگر کشته شده اندنجم الدین یکی
 دوستان کارگر

ایجاد یک محيط کار ی بھتر ،سالم تر تنھا وتنھا به دستان خود ماست برای رسيدن به خواسته ھا یمان باید 
 ما به خواسته تالش کرد ما برای بھتر کردن زندگی خود نباید دست از تالش بر داریم مبارزه و اتحاد راه رسيدن

یمان می باشد ما ھمچنان خواھان شرایط محيط کاری بھتر و ساعت کاری مناسبتر ھستيم ما می دانيم تا 
زمانی که سرمایه داران بر ما حکومت می کنند وکار مزدوری وجود دارد شرکتھای پيمانکاری نيزوجود خواھند 

 از محيط کار مناسب و امنيت شغلی یک شوخی داشت تا زمانی که قراردادھای موقت لغو نشده اند حرف زدن
 بيش نيست و برای آن ما خواھان انحالل شرکتھای پيمانکاری ھستيم

 ما خواھان لغو قراردادھای موقت و استخدام تمام ھمکاران خود در شرکت می باشيم
 ما خواھان افزایش حقوق ھایمان متناسب با تورم می باشيم

برای ایجاد یک محيط امن خواھان آزادی تمام تشکل ھای کارگری در شرکت سالمتی ھمکاران خود و  ما برای
 .می باشيم

 ما یاد عزیزان مان را گرامی می داریم که قربانی سرمایه داران می شوند وجان خودرا از دست داده اند
تمام جان  ضمن گراميداشت یاد ھمکار عزیزمان پيمان رض لو و 90 شھریور 23برای ھمين مناسبت روز سه شبه 

 باختگان شرایط نا امن محيط کار در سالنھای غذا خوری گرد می آئيم
وضمن اعالم ھمبستگی با خواستھای مردم ایران ُ اعتراض خودمان را بر عليه سياستھای ضدمردمی دولت 
ب و برعليه کارگران وبخصوص فعالين کارگری و دانشجویی شھر تبریز شاھرخ زمانی، محمد جراحی، نيما پوریعقو

وش و سرکوب وشکنجه اعالم می داریم و خواھان آزادی تمامی کارگران زندانی وزندانيان  ساسان واھبی
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 سياسی ھستيم
 دوستان کارگر

ماه از حادثه 7در طی این سال ھا دھھا کارگر کشته ومعلول شده اند باز ھم الپوشانی باز ھم فراموشی بيش از 
 نه کسی دستگير ونه کسی مفصر شناخته شده است ھنوز خبری از تصادف کاميون ومرگ ده نفر می گذرد اما

محاکمه ودستگيری قاتلين کارگران نيست ھنوز خبری از وعده ھای داده شده نيست اما در عوض بيش از دھھا 
 کارگر معترض به کشته شدن کارگران از کار اخراج شده وھنوز بر سرکار بر نگشته اند

 محاکمه شوند د کارگران اخراجی باید بر سر کار برگردندقاتلين کارگران باید دستگير و
 ما خواھان باز گشت به کار تمامی کارگران اخراجی می باشيم

ما خواھان دستگيری و محاکمه تمام عاملين قاتلين کارگران در یک دادگاه مردمی وبا حضور وکالی مردمی 
 ھستيم

  ط نا امن کاریگرامی باد یاد پيمان و تمام کارگران جان باخته شرای
 

 جمعی از کارگران شرکت ایران خودرو
 
  شھریور20
  

   درصد از واحدھای توليدی پس از اصالح قانون کار75تعطيلی 

ھای حل اختالف ادارت کار از  نماينده کارگران در ھيات:  شھریور آمده است20 در تاریخ آفتاببه گزارش سایت 
 . س از اصالح قانون کار خبر داد درصد از واحدھای توليدی کشور پ٧۵تعطيلی 

 ٩ و ٢۶و   ٢٧ھای  نمايندگان کارگری مخالف ماده: داوود اخوان با انتقاد از سياست اصالح قانون کار تصريح کرد
 . نويس کنونی اصالح قانون کارھستند پيش

منظور افزايش به : در ادامه خواستار اجرای طرح بھسازی قراردادھای موقت کار شد و گفت  اين فعال کارگري
 . امنيت شغلی کارگران بايد طرح فوق مجددا از سوی مجلس مطرح شود

با اصالح قانون کار امينت شغلی : اخوان وضعيت کنونی واحدھای توليدی کشور را بحرانی عنوان کرد و افزود
 .  خواھيم بودکارگران از بين خواھد رفت و ما شاھد افزايش تعداد کارگران اخراجی از واحدھای توليدی کشور

  پيش نويس قانون کار فعلی فاصله طبقاتی بين کارگر و کارفرما را افزايش خواھد داد  به گفته وي
  

احضار داوود رضوی عضو ھيات مديره سنديکای کارگران شرکت واحد به دادسرای 
  اوين

، عضو ھيات مديره آقای داوود رضوي: شھریور آمده است 21به گزارش کانون مدافعان حقوق کارگر درتاریخ 
بنا . سنديكای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تھران و حومه، به شعبه شش دادسرای زندان اوين احضار شد

، در 1390 شھريور 19به خبر منتشر شده در سايت سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تھران و حومه در 
ه سنديكای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تھران و پی يک تماس تلفني، آقای داوود رضوی عضو ھيات مدير

حومه، جھت پاسخ به پاره ای سواالت، بايد خود را در اولين فرصت به شعبه شش دادسرای زندان اوين معرفی 
 . کند

آقايان ابراھيم مددی و رضا شھابي، ديگر اعضای ھيات مديره سنديکای کارگران شرکت واحد، ھم اکنون در زندان 
ابراھيم مددي، بيش از سه سال است که در زندان اوين، دوره محکوميت خود را به دليل . ندانی ھستنداوين، ز

رضا شھابی نيز، بيش از يک سال است که ھمچنان بالتکليف و در . فعاليت ھای سنديکايی اش، می گذراند
 . ، در اوين زندانی است"بازداشت موقت"

   کانون مدافعان حقوق کارگر
  

بازداشت شدگان معترض به خشک شدن : فعال سياسی و مدنی701درخواست 
  درياچه اروميه را آزاد کنيد

 فعال سياسی و اجتماعی در نامه ای خواستار 170:  شھریر آمده است 21 در تاریخ جرسبه گزارش سایت 
ھيز از آزادى بازداشت شدگان و رفع محدوديت ھاى ايجاد شده براى فعاالن اجتماعى و زيست محيطى و پر

 . ھرگونه تنش آفرينى در اين برھه ى حساس شده اند
در اين نامه که نسخه ای از آن در اختيار جرس قرار گرفت با محکوم کردن بازداشت سی تن از فعاالن مدنی 

بيم آن مى رود كه برخوردھاى غير عقالنى و غير قانونى با موضوع ، منجر به بروز بحرانھاى : آذربايجان آمده است
اين در حاليست كه انتظار منطقى از مسئوالن، جلب ھمكارى كليه نيروھاى . يقترى در سطح جامعه گرددعم

دلسوز و عالقمند به محيط زيست و رفع معضل پيش آمده براى درياچه اروميه است نه دستگيري، بازداشت و 
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 . برخوردھاى غير قانونى
 : متن کامل اين نامه به شرح زير است

 
  به نام خدا

 
دستگيرى نزديك به سى تن از فعاالن مدنى آذربايجان در تاريخ دوم شھريور سال جارى حين مراسم افطاري،در 

منزل شخصى يكى از دستگيرشدگان و ادامه بازداشت آنھا تا اين تاريخ به لحاظ ايرادات حقوقى و انسانى كه در 
 باشد، موجب نگرانيھاى عديده اى شده تناقض با اصول صريح قانون اساسى و قوانين حقوقى جارى كشور مى

 . است
عالوه بر زمان و نحوه ى دستگيرى و بازداشت كه مخالف اصول متعدد از جمله اصول بيستم و بيست و دوم قانون 

 آيين دادرسى دادگاھھا مى باشد ، ادامه ى بازداشت و بازجوييھاى اين افراد در تناقض با 121اساسى و ماده 
ى بوده و ھنوز پرونده ى عده ى كثيرى از اين افراد به دادگاه صالح ارجاع نشده و براى  قانون اساس37اصل 

 آيين دادرسى دادگاھھا مى 37تعدادى نيز قرار بازداشت دو ماھه صادر شده است كه مغاير با ماده 
 .  قانون اساسى است35ھمچنين عدم دسترسى بازداشت شدگان به وكيل در مغايرت صريح با اصل .باشد

در صورتيكه اخبار غير رسمى منتشر شده مبنى بر ارتباط اين دستگيرى ھا با موضوع درياچه ى اروميه صحت 
داشته باشد نگرانيھاى ايجاد شده را مضاعف نموده و بيم آن مى رود كه برخوردھاى غير عقالنى و غير قانونى با 

اين در حاليست كه انتظار منطقى از مسئوالن، . موضوع ، منجر به بروز بحرانھاى عميقترى در سطح جامعه گردد
جلب ھمكارى كليه نيروھاى دلسوز و عالقمند به محيط زيست و رفع معضل پيش آمده براى درياچه اروميه است 

 . نه دستگيري، بازداشت و برخوردھاى غير قانونى
ايجاد شده براى فعالين اينجانبان امضا كنندگان ذيل خواستار آزادى بازداشت شدگان و رفع محدوديت ھاى 

 . اجتماعى و زيست محيطى و پرھيز از ھرگونه تنش آفرينى در اين برھه ى حساس مى باشيم
 

 اردوان - آزاده اسدى-  چنگيز اروج زاده- بھمن ارك-  بابك اجاللى-  امين احمديان -  سامناك آقايى- ستار آزادى
 پيام الم -  بھمن اعرابى - جواد اسماعيلى- ی رشيد اسماعيل-  عسل اسماعيل زاده-  مرتضى اصالحچى - اسدى 

 اميد - محمد اورنگى - امين امينيان- على امينى رئوف- ھادى امينى پويا-  حامد امينى پويا- رحمت هللا اميرى-
 يعقوب - على پايون-  آرش بھمنى -  سياوش بھمن - رضا بھزاديان نژاد - ھادى بابايى - جمشيد بابايی-ايران مھر
 - جعفر تقوى - على تارخ - نورالدين پيرموذن- على پور واحدى - محمدپورحسن-اس پور اظھرى  عب-پزشكى فر

 على اصغر جاھد -  عذرا جابرى-  مجيد جابری- محمد حافظ حكمى - فرزيا ثابتی- محمد تيمورى -فرشاد توماج 
 - بھروز حاج ابول لو-  اسماعيل چوپانى- امير چمنی- امير حسين جھانى-  على جمشيدى -  رضا جعفريان- اورنگ

 سيد على حسين - طاھر حسين زاده -  مسعود حسين زاده- سيد حسام الدين حسامی- بھرام حاج ابول لو
 - مھدى خدادادى- حسين خالت آبادى -  ميثم خاديم - آرش حسينی پژوه-  ليدا حسين نژاد -دوست طالشانى

 - اكرم دعايى زاده - ابراھيم دشتى -عيد دژم پور  س-  محمد داديزاده- اكرم خيرخواه- رضا خندان-خداوردى زاده 
 فيض -  وحيد رنجبرى - روح هللا رحيم پور مطلق- على رشدى - على رستمى - مونا راستگو- عباس دھقان نژاد

 على اشرف -  سعيد سلطانپور- على سبحانى- موسى ساکت- حسين روشن-  محمود رنگرز زاده- هللا رنجبر نيا
 سمانه - نينا شاد دلى- اشرف شاد ولى-  اصغر شامى -  سلمان سيما- يد زاده  سيد مھدى س- سلطانی آذر

 -  فاطمه صادقى - شھاب الدين شيخی-  محمد شيبانى - حميد شاه مسعود - نصرت هللا شاھدی- شاھدی
 نادر -  صرافان - ليال صحت-  بيژن صف سرى - مھسا صارمی-  بھنام صارمى � محمد صادقى -ھدايت صادقی

 على - كريم عابدى - ريحانه طباطبايی-  سيدعلى طباطبايی- على طالعى- حسين طالعى - يايى اكرم ض-ضامن
 فرھمند - مسيح على نژاد- محمد رضا عزيزپور- پويش عزيزالدين- ساجده عرب سرخی-  على عبدی-عباسى 
 -يمان غنی زاده پ- محمد حسين غفارزاده- حامد غفارزاده- رقيه عوضى - احد علينژاد-  آرياعليزاده فر- عليپور

 منيره - سياوش قاسمی-  على فريد يحيايى-  امين فريد يحيايی- فرشيد فريابى - غفار فرزدى- شاھين فداکار
 - صمد كامران -  يوسف قربانى -  اسد قربانى -  فرشته قاضى -محمد حسين قاسمى - امير قاسمى -قاسمی

 نعيمه -  سارا كاظمى- عليرضا کريمی-اد مسعود كريمز-  فرزاد کريمزاد - كاوه کرمانشاھی-حامد كاووسى 
 -  اروجعلى محمدى - نويد محبى - حسن ماھرى - امين گنبدی پور- داود كھنمويى - جعفر كيوانچھر- كفشدوز 

 معين - امير معماريان -  مريم مقدم - احسان مقدسى - محمود مسافرى -  حنيف مزروعی-سھراب مسعودنيا 
 ھمايون -  حسين مناف -  آرزو ميالنى - بھزاد مھرانی-  على مھدويه-ھترى  ابراھيم م- فھيمه ملتی- معين زاده
 - مانا نيستانی - كريم نورمحمد نوبر - حسام نورى- فريبا نورانى- شيوا نظرآھارى -  حميد رضا ندايی- نادرى فر 

 محمدرضا - رحيم ياورى-  على ھنرى - رحيم ھمتى -  حسن ھرگلى -  بھزاد واحدى-  مجيد نيک نام- بھنام نيک زاد
 .  مجيد يعقوب زاده كوچه- يزدان پناه 

 
  عيدى كارگران كاھش مى يابد.شھريور

 
عضو ھيات مديره کانون شورای اسالمی کار :  شھریور آمده است 21به گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا در تاریخ 

 . استان تھران از کاھش عيدی کارگران خبر داد
 پيش نويس قانون کار اعالم ۴١گار ايلنا مخالفت نمايندگان کارگری را با ماده گو با خبرن و علی دھقان کيا در گفت
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شود در صورتی که ميزان عيدی کارگران در اختيار شورای  طبق پيش نويس کنونی پيش بينی مي: کرد و گفت
 . عالی کار قرار گيرد مطابق عيدی کارمندان تعيين خواھد شد

پيش نويس کنونی : استای رفع موانع توليد عنوان کرد و خاطرنشان ساختوی پيش نويس اصالح قانو کار را در ر
نه تنھا منجر به ايجاد اشتغال در کشور نخواھد شد بلکه زمينه اخراج کارگران را از واحدھای توليدی فراھم خواھد 

 . کرد
د کارگران امکانپذير عضو ھيات مديره کانون شورای اسالمی کار استان تھران با بيان اينکه دو نرخی شدن دستمز

 طبق پيش نويسی کنونی ميزان دستمزد کارگران قرارداد موقت بيشتر از کارگران قرار دادئم تعيين  : نيست افزود
 . شود مي

با اجرای پيش نويس : دھقان کيا وضعيت کنونی واحدھای توليدی را بحرانی عنوان کرد و خاطرنشان ساخت
  . شود ج کارگران به دليل شرايط بحرانی واحدھای توليدی ھموار مي وضعيت اخرا کنونی اصالح قانون کار

  

  ھا شد  برابر ديپلمه10التحصيالن دانشگاھی  بيکاری فارغ

 10 التحصيالن دانشگاھی  نرخ بيکاری در فارغ : شھریور آمده است 21به گزارش خبرگزاری دولتی مھر در تاریخ 
اين جمله جديدترين اظھار نظر رسمی وزير ."  و زير ديپلم دارندبرابر کسانی است که در کشور تحصيالت ديپلم

تعاون، کار و رفاه اجتماعی است که در روزھای گذشته اعالم شد، با اين حال از عمق بحران بيکاری جوانان 
 . دھد ھا و نيازھای بازار کار خبر مي ھای دانشگاه التحصيل دانشگاھی و ناھماھنگی کامل بين برنامه فارغ
ھا است که اين موضوع يک ھشدار جدی برای جوانان   برابر ديپلمه10التحصيالن دانشگاھی  بيکاری فارغ: تابآف

ھای دانشگاھی و يک زنگ خطر برای برنامه ريزان به منظور بررسی داليل ناھماھنگی  در انتخاب دقيق رشته
 . ھای دانشگاه و نيازھای بازار کار است کامل بين برنامه

."  برابر کسانی است که در کشور تحصيالت ديپلم و زير ديپلم دارند10 التحصيالن دانشگاھی  ی در فارغنرخ بيکار"
اين جمله جديدترين اظھار نظر رسمی وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعی است که در روزھای گذشته اعالم شد، با 

ھا و  ھای دانشگاه ماھنگی کامل بين برنامهالتحصيل دانشگاھی و ناھ اين حال از عمق بحران بيکاری جوانان فارغ
 . دھد نيازھای بازار کار خبر مي

اينکه افراد به اميد آينده شغلی بھتر پس از اتمام دوران دبيرستان وارد دانشگاه شوند و چند سال از عمر 
نه تنھا آينده گرانبھای جوانی را نيز صرف آموختن علم در مراکز آموزش عالی کنند به اين اميد که علم آموزی 

دھد به  ھای شغلی مناسبی را نيز پيش پای وی قرار مي بھتری را برای زندگی آنھا رقم خواھد زد، بلکه فرصت
ھا در  ريزي گونه ارتباطی بين برنامه ياس تبديل شود فقط يک پيام دارد و آن ھم اينکه امروز در کشور ھيچ

 . دھا و نيازھای واقعی بازار کار وجود ندار دانشگاه
 

  دانشگاه و بازار کار در اوج ناھماھنگی
 

کنند و  ھا بدون توجه به نيازھای واقعی بازار کار اقدام به جذب و پذيرش دانشجو مي به عبارت ديگر، دانشگاه
ھا را از احتمال بيکار ماندن به دليل  گونه سيستمی نيز وجود ندارد تا جوانان ديپلمه متقاضی ورود به دانشگاه ھيچ
 . ھای نامناسب با نيازھای روز بازار کار آگاه نمايد اب رشتهانتخ

بر پايه اين گزارش، نکته ساده در بيان يک واقعيتی که ارتباط مستقيمی با آينده جوانان جويای کار دارد اين است 
تی و ھای دول ساله ھزاران دانشجو در دانشگاه کند و ھر ھای خالی خود فکر مي که دانشگاه به پرکردن صندلي

ھا وجود ندارد و يا دست  شوند در حالی که ھيچ آينده روشن شغلی برای بسياری از رشته غيردولتی پذيرفته مي
 . کم اينکه به ھيچ وجه نيازھای بازار کار متناسب با حجم چندين برابری پذيرش دانشجو نيست

 
  ھا؛ بيکاری فرزندان دغدغه خانواده

 
ھا محسوب  ه ترين دغدغه ھای خانواد التحصيل دانشگاھی امروز از مھم ان فارغموضوع مربوط به بيکار ماندن جوان

شود و اين مسأله فکر پدران و مادران بسياری را به خود مشغول کرده است و ھمه آنھا به دنبال پاسخ به  مي
  التحصيلی شغلی وجود خواھد داشت؟ اين سوال ھستند که آيا برای فرزند آنھا در زمان فارغ

ھای اخير که با گسترش ورود جوانان به دانشگاه ھا و باال رفتن سطح سواد افراد ھمراه بوده  فانه در دھهمتاس
ھا باالتر  است ھرگز به اين سوال پاسخ داده نشد که چرا نرخ بيکاری فارغ التحصيالن دانشگاھی از بقيه گروه

  شود؟ است و چرا اين شکاف ھر روز بيشتر مي
 

  داليل کارفرمايان
 

کارفرمايان و بنگاھداران عدم مھارت و ناتوانی نيروی جوان در تصدی مشاغل تخصصی و نيازمند تجربه را از داليل 
ھا بيشتر از آنکه به جوانان  دانند و معتقدند که دانشگاه التحصيل دانشگاھی مي اصلی بيکار ماندن کارجويان فارغ

کنند و در اين  التحصيلی ھمت مي  به صدور مدارک فارغآموزش واقعی تصدی مشاغل مختلف را بياموزند، نسبت
 . ھای دولتی و غيردولتی رقابت تنگاتنگی وجود دارد زمينه بين دانشگاه
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ھای دانشگاھی با مشاغل  ھمچنين کارفرمايان عنوان می کنند که جوانان فراوانی به دليل غيرمرتبط بودن رشته
ھايی که امروز بيشتر  به عبارتی رشته. ای به جذب اينگونه افراد ندارند قهمانند و آنھا عال مختلف بازار کار بيکار مي
 . اند پردازند تا موضوعات مھارتی و تخصصي، بيکاران بيشتری را در خود جای داده به مباحث تئوريک مي

 
  ھا  برابری بيکاری دانشگاھي10شکاف 

 
بازار کار به نيروی کار باعث ايجاد چنين شکافی شده پرور با اشاره به اينکه نگاه ناھمگون دانشگاه و  عباس وطن

با اين حال : ھا است، گفت  برابر ساير گروه10است که اعالم می شود نرخ بيکاری فارغ التحصيالن دانشگاھی 
 .  قانون اساسی دولت مکلف به حمايت از انسان در حال رشد است43طبق اصل 

ھای  متاسفانه به دليل نامتوازن بودن نوع آموزش: ر، اظھار داشتنماينده سابق کارفرمايان در اجالس جھانی کا
ھا، جوانان ھيچ ھنری جز مھارت رانندگی ندارند و موسسات آموزشی  دانشگاھی و نيازھای روز بازار کار و بنگاه
 . اند نيز به يک بنگاه صدور مدرک تبديل شده

 
 ! التحصيلي؛ فقط مھارت رانندگی ھنر افراد در زمان فارغ

 
ھا وارد  ھای فراوان نتيجه ساليان متمادی تالش خانواده در واقع بايد گفت جوانی که با ھزينه: وطن پرور ادامه داد

التحصيی نه تنھا تجربه واقعی ورود به بازار کار و تصدی مشاغل مختلف را ندارد  شود پس از فارغ دانشگاه مي
 . ت زندگی نيز نيستھای اقتصادی و در نھاي بلکه آماده حضور در فعاليت

دھد که آنھا  زنند نشان مي ھای کاريابی سر مي بررسی وضعيت کارجويانی که به بنگاه: وی خاطر نشان کرد
ھيچ ھنری برای تصدی مشاغل مختلف ندارند در حالی که بنگاه به دنبال جذب نيروی کاردان و باتجربه برای 

 . واگذاری امور به وی است
التحصيالن دانشگاھی   پاسخ به اين سئوال که چرا کارفرمايان تمايل چندانی به جذب فارغاين فعال کارفرمايی در

بيند که يک جوان دانشگاه رفته ھيچ ھنری برای عرضه ندارد و فقط يک مدرک  وقتی کارفرما مي: ندارند؟، گفت
 دنبال کسی باشد که دھد به تحصيلی در اختيار دارد که باعث افزايش سطح توقع وی نيز شده است، ترجيح مي

 . کار را بتواند انجام دھد نه اينکه يک مدرک دانشگاھی با خود يدک بکشد
 

  سربازی يک فرصت يا زمانی برای استراحت؟
 

برخی کشورھا مانند کره جنوبی برای دوران سربازی جوانان نيز برنامه شغلی ارائه : وطن پرور تصريح کرد
وران ادای دين خود به کشورشان، يک حرفه و مھارت انجام شغلی را نيز می کنند به نحوی که افراد در طول د مي

 . اند توانند ادعا کنند در يک رشته دارای مھارت شده آموزند و در زمان پايان يافتن سربازی مي
 

التحصيل دانشگاھی در دوران  وی اين مطلب را ھم افزود که اين نگاه در کشور ما وجود ندارد و جوانان فارغ
توان گفت بخش زيادی از  آموزند و مي گونه تخصص و مھارتی را برای استفاده در بازار کار آينده نمي ربازی ھيچس

 . دوران خدمت سربازی آنھا اتالف وقت است
  

 ميليارد دالر درآمد حاصل از فروش نفت خام به حساب ذخيره .١٢ ١سال گذشته 
  واريز نشده است

کسری درآمدھای : رييس کل ديوان محاسبات کشور گفت: ریور آمده است  شھ21 در آفتاببه گزارش سایت 
 .  درصد است18 حدود 89عمومی دولت در قانون بودجه 

فضلی در نشست خبری با بيان اين مطلب که ارائه حسابرسی ضمنی عملکرد سه ماھه  عبدالرضا رحماني
  در: شود، گفت ھای پيشگيرانه ديوان انجام مي بودجه کل کشور متناسب با سياست

کند  ھای اجرايی تالش مي ھای دستگاه چنين گزارش ھا و ھم گيری از راھنمايی و مشورت اين مسير ديوان با بھره
 . که با تھيه گزارش حسابرسی عملکرد سه ماھه در پيشبرد اھداف قانون کمک کند

يافتن اھداف آن بسيار زياد است و بر اعتقاد ما بر اين است که ضرر اجرايی نشدن قانون و تحقق ن: وی تاکيد کرد
 . ھا، تخلفات و انحرافات از قانون را مورد بررسی قرار دھد اين اساس ديوان تالش کرده در قالب رسيدگي
 را در اواخر آذرماه يا 90که ديوان محاسبات گزارش تفريغ بودجه سال  رييس کل ديوان محاسبات کشور با بيان اين

با اين وجود ديوان اھتمام خود را بر اين قرار داده که در ھر سه : رائه خواھد داد، گفتاوايل دی ماه به مجلس ا
 . ماه حسابرسی ضمنی از عملکرد بودجه را انجام دھد

، 89مجموع منابع عمومی دولت طبق قانون بودجه سال :  گفت89رحمانی فضلی در تشريح گزارش تفريغ بودجه 
 ھزار ميليارد لایر محقق شده 971بينی شده بود که از اين ميزان حدود  قانون پيش ھزار ميليارد لایر در 179ھزار و 

 .  درصد درآمدھای عمومی دولت محقق گرديده است82 / 4است به عبارت ديگر 
 درصدی کسری در درآمدھای عمومی دولت وجود دارد، در تشريح 18که در چنين شرايطی رقم  وی با بيان اين

 ھزار ميليارد لایر مربوط به درآمد عمومی دولت است که تامين نشده و 121 از اين ميزان :اين ميزان کسری گفت
ھای حاصل از مالکيت  به ھمين دليل کسری وجود دارد، از جمله اين موارد بحث ماليات، حقوق گمرکی و پرداخت
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 . ھا است يارانه قانون ھدفمندی 11 ھزار ميليارد لایر موضوع ماده 40دولت بوده که مبلغی بالغ بر 
 ھزار ميليارد لایر مربوط به واگذاری 20کسری ديگر مبلغی بالغ بر : رييس کل ديوان محاسبات کشور افزود

کسری ديگر . ھا و تاسيسات دولتی است ای دولت ھمچون منابع حاصل از فروش ساختمان ھای سرمايه دارايي
ھای  ھای مالی است که بايد سھام شرکت ذاری دارايي ھزار ميليارد لایر مربوط به واگ67نيز مبلغی بالغ بر 

اين سه رقم ميزان کلی کاھش در منابع عمومی . شد ای واگذار مي ھای تملک دارايی و سرمايه دولتی و طرح
 .  است89دولت در بودجه سال 

 طبق : توسط دولت گفت89رحمانی فضلی در تشريح چگونگی تامين اعتبار و کسری تراز عملياتی در بودجه 
شد که از اين ميزان  ای بايد از درآمدھای عمومی پرداخت مي  درصد از اعتبارات ھزينه69، 89قانون بودجه سال 

ھای جاری دولت از محل ماليات   درصد محقق شده است، به عبارت ديگر طبق قانون برنامه چھارم ھزينه58تنھا 
 درصد محقق گرديده است که اين موضوع 58 تنھا بود که اين رقم  درصد مي69و درآمدھای عمومی بايد حدود 

 . نشان دھنده وابستگی بيشتر به نفت است
با اين : ھای برنامه توسعه روند رو به بھبودی داشته است، گفت که کسری تراز عمليات طی سال وی با بيان اين
ھزار ميليارد لایر حدود  228 شاھد کسری تراز عملياتی ھستيم به طوری که تراز عملياتی از 89وجود در سال 

 . ھزار ميليارد لایر رسيده است275 درصد افزايش يافته يعنی به 20
ھای جاری   درصد از منابع نفتی صرف ھزينه46، 89چنين در سال  ھم: رييس کل ديوان محاسبات کشور افزود

 عمرانی از محل گذاری و اعتبارات  درصد صرف سرمايه70شده است به عبارت ديگر طبق قانون بايد حدود 
ھای جاری استفاده شده است، که اين به معنای   درصد برای ھزينه54شد که از اين ميزان  درآمدھای نفتی مي

 . آيد و برخالف مقررات و مواد قانونی برنامه توسعه است وابستگی بيشتر به نفت به شمار مي
دولت برای اين : ود در بودجه عمومی گفترحمانی فضلی در ادامه در تبيين عملکرد دولت برای تامين کسری خ

 ميليارد لایر از محل منابع ارزی و ريالی بانک مرکزی 300 ھزار و 19 ميليارد دالر معادل 1 / 8کار مبلغی بالغ بر 
ھا   ھزار ميليارد لایر برای تامين قانون ھدفمندکردن يارانه30 ميليارد دالر معادل 2 / 9چنين  ھم. تامين کرده است

 .  اين ميزان بدھی را تسويه نموده است90حل فروش نفت و بانک مرکزی برداشت کرده است که در سال از م
 ميليارد دالر از محل بانک مرکزی برای پرداخت تعھدات ارزی و 2 / 1چنين دولت برای تامين کسری  ھم: وی افزود

توان گفت که  ين رو به طور کلی ميچنين درآمدھای حاصل از نفت به مناطق محروم برداشت کرده است از ا ھم
 ميليارد دالر بوده است که اين 6 / 8، 89ھای دولت از محل درآمدھای نفت و بانک مرکزی در سال  برداشت

 . کسری تامين نشده است
رييس کل ديوان محاسبات کشور کاھش توليد نفت خام، عدم دريافت بدھی مشتريان و معاوضه نفت را به عنوان 

 ميليون بشکه نفت افت توليد 72 حدود 89در سال :  برشمرد و اظھار کرد89ی بودجه در سال سه دليل کسر
ھا و مشکالت ناشی از آن حدود  ھمچنين به دليل تحريم.  ميليارد دالر است3داشتيم که اين ميزان رقمی بالغ بر 

 به نوعی حل 90 در سال ھای مشتريان از محل فروش نفت داشتيم که اين موضوع  کسری در مورد بدھي12 / 3
 . شده است
 ميليارد دالر معاوضه نفتی 4 / 5 ميليون بشکه به ارزش 54، 89چنين در سال  ھم: فضلی خاطرنشان کرد رحماني

صورت گرفته که اين کار غيرقانونی بوده است، چرا که اين معاوضه نفتی باعث افزايش ميزان برداشت از حساب 
 . شود ه ميذخيره و به تبع آن کسری بودج
 ھزار ميليارد 3ھای ديوان محاسبات، دولت  طبق رسيدگي:  گفت89ھا در بودجه  وی در توضيح نتايج رسيدگي

لایر جابجايی اعتبار داشته که اين کار را از برداشت از محل منابع عمومی و واريز به درآمدھای مالی انجام داده 
ھا اختصاص  اصل از نفت برداشت شده و به ھدفمندی يارانه ميليارد دالر از درآمدھای ح2 / 9چنين  ھم. است

 تسويه گرديده است ولی با اين وجود اين برداشت از 90يافته شده که اين ميزان بدھی در سه ماھه اول سال 
 . نظر ما غيرقانونی است

آمد حاصل از مازاد  ميليارد دالر در12 / 1، 89در بودجه : چنين خاطرنشان کرد رييس کل ديوان محاسبات کشور ھم
شد که دولت اين ميزان را واريز نکرده است که بر اين اساس در  فروش نفت بايد به حساب ذخيره ارزی واريز مي

ھا با رای قاطعی اين   ما اين گزارش را برای رسيدگی به کميسيون انرژی ارائه داديم که آن89بھمن ماه سال 
کنيم که ما آمادگی داريم در صورت نياز  در ھمين جا اعالم مي. ه دادندگزارش را برای رسيدگی به قوه قضائيه ارائ
 . مدارک الزم را به قوه قضائيه ارائه دھيم

 برای قانون ھدفمند 89 ھزار ميليارد لایر از بانک مرکزی در سال 50چنين دولت  ھم: رحمانی فضلی ادامه داد
شد   اسفند سال گذشته تسويه مي28ين ميزان بايد در ھا در قالب تنخواه برداشت کرده است که ا کردن يارانه

ای از بانک مرکزی در سال گذشته  ھای بودجه  ميليارد دالر نيز دولت برای پرداخت3 / 9مبلغ . که اين اتفاق نيفتاد
 . برداشت کرده است

 قانون بودجه ديوان در: وی در ادامه در مورد عملکرد ديوان محاسبات در رابطه با قانون برنامه پنجم توسعه گفت
موظف شده است که برنامه پنج ساله را ھر سال پيگيری و با بودجه ساالنه انطباق دھد و گزارشات خود را از 

ھای ما بايد  طبق بررسي. ارائه دھد... ھا و  ھا، دستورالعمل نامه انحرافات و روند اجرای برنامه متناسب با آيين
 شھريور سال 19مل در سال اول برنامه پنجم تھيه کند که در اين راستا در نامه و دستورالع  آيين59دولت حدود 
 . نامه شديم جمھور خواستار تھيه اين تعداد آيين ای به رييس جاری در نامه

ھا عليرغم وجود مواد  دليل ارائه نامه ديوان و تاکيد در تھيه دستورالعمل: رييس کل ديوان محاسبات کشور افزود
ھا در برنامه چھارم توسعه نوشته نشد  نامه و دستورالعمل  درصد از آيين45است که نزديک به صريح قانونی آن 

آيد که ديوان برای جلوگيری از تکرار  ھا در اجرای برنامه چھارم به شمار مي ترين نقش که اين موضوع يکی از عمده
 . ه استھای متولی کرد ھا و مکاتبه با دستگاه اين اتفاق شروع به تھيه مکانيزم

ھا، نظام بخشي، تصويب  فضلي، ديوان محاسبات در برنامه پنجم و انضباط مالی در حوزه بانک به گفته رحماني
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 . تاکيد دارد... نظام بانکی و 
ھای غيردولتی   نبايد در بانک90ايم که طبق قانون بودجه  ھا را مکلف کرده بر اين اساس ھمه استان: وی افزود

 استان از 30ھای غيردولتی در   ھزار شماره حساب در بانک4ا که طبق آمار ما حدود حساب داشته باشند چر
 . ھا وجود دارد دستگاه

ايم که ظرف دو ماه  در ھمين راستا بانک مرکزی را موظف و مکلف کرده: رييس کل ديوان محاسبات کشور افزود
ھا  ھا در اين بانک ھای شخصی دستگاه چنين نداشتن حساب آينده نسبت به تعيين تکليف در اين رابطه و ھم

ھای دولتی و غيردولتی  ھای شخصی در بانک اقدامات الزم را انجام دھد، چرا که شاھد وجود برخی از حساب
 . بدون داشتن مجوز خزانه ھستيم

 31 آذر ماه سال گذشته تا 28ھا از  رحمانی فضلی در توضيح عملکرد دولت در اجرای قانون ھدفمند کردن يارانه
 ميليارد لایر منابع حاصل از اجرای قانون ھدفمند کردن 601 ھزار و 254دولت در اين مدت : مرداد سال جاری گفت

 ھزار ميليارد لایر از بانک مرکزی در قالب تنخواه گردان برداشت کرده 50ھا داشته است که از اين ميزان  يارانه
البته دولت حق داشتن تنخواه گردان به نسبت تعيين . است که تاکنون اين ميزان بدھی را تسويه نکرده است

شده بين ميزان درخواستی تنخواه گردان به رقم کل بودجه را داشته است که اين ميزانی که دولت برداشت 
 . نموده خيلی بيشتر از اين نسبت است

وش نفت خام صادراتی  ھزار ميليارد لایر از محل فر30ھای ديوان، دولت  از سوی ديگر طبق بررسي: وی افزود
ھای تابعه نفت و نيرو  الحساب دريافتی از شرکت  ھزار ميليارد لایر علي18برداشت کرده است که از اين ميزان 

 . بوده است
 ھزار ميليارد لایر از محل بودجه عمومی برای ھدفمندی 50چنين  ھم: رييس کل ديوان محاسبات کشور گفت

 ھزار و 106رت ديگر دولت تحت عنوان يارانه برق برداشت کرد که اين ميزان ھا برداشت شده است، به عبا يارانه
ھای انرژی و ساير کاالھا به ھدفمندی  ھای حامل  ميليارد لایر بوده است در واقع دولت از محل افزايش قيمت601
 . ھا اختصاص داده است يارانه

ھا را  ھا، منابع ھدفمندی يارانه  افزايش قيمتطبق قانون دولت بايد از محل: چنين يادآور شد رحمانی فضلی ھم
 درصد را 50ھا  تامين و پرداخت کند که در اين پروسه زمانی دولت تنھا برای تامين اعتبار قانون ھدفمندی يارانه

 . ھا برداشت شده است  درصد مابقی از ساير محل50ھا تامين کند و  توانسته از محل اين افزايش قيمت
ھا بايد صددرصد اعتبارات مورد نياز خود را از  دولت برای اجرای قانون ھدفمند کردن يارانه: ح دادوی در ادامه توضي

ھای انجام شده در ديوان تنھا  محل منابع و درآمدھای حاصل از اجرای اين قانون به دست آورد که طبق بررسي
 . ھا برداشت کرده است محل درصد بقيه کسری خود را از ساير 50 درصد اين کار محقق گشته و دولت 50

ھا در اين  ھای دولت در اجرای قانون ھدفمندی يارانه رييس کل ديوان محاسبات کشور در تشريح ميزان پرداختي
 516 ھزار و 248 ميليارد لایر يارانه نقدی پرداخته است که از اين رقم 486 ھزار و 249دولت : پروسه زمانی گفت

 درصد سھم 50 ميليارد لایر بابت 950چنين  ھم. دی به سرپرستان خانواده بوده استميليارد لایر پرداخت يارانه نق
 . بيمه رانندگان و ناوگان حمل و نقل عمومی پرداخته شده است

 درصد يارانه به توليد و صنعت تاکنون پرداخت نشده 30 درصد و 20بر اين اساس بحث : رحمانی فضلی افزود
ھا   ميليارد لایر بايد دولت به توليد و صنعت از محل منابع يارانه437 ھزار و 62 بر است، به عبارت ديگر مبلغی بالغ

 . داد که تاکنون از اين محل درآمدھا ھيچ پولی پرداخت نشده است اختصاص مي
  بدھی نفتی ھند به ايران، پرداخت شده است

  ذخيره واريز نشده است ميليارد دالر درآمد حاصل از فروش نفت خام به حساب ١٢ /  ١سال گذشته 
 72 درسال گذشته  : در حوزه نفت گفت89رييس کل ديوان محاسبات کشور، در تشريح عملکرد دولت در بودجه 

 بيشتر شده است و ارزش مالی 90 بشکه نفت در روز کاھش داشتيم که اين ميزان کاھش در سال 560ھزار و 
 . ه است ميليارد دالر نسبت به بودجه بود3آن نيز بالغ بر 

البته اين موضوع نيز به داليلی : گفت ايم،  که در سال گذشته شاھد افت توليد نفت بوده فضلی با بيان اين رحماني
 89ھا در سال  گذاري شود که ديوان برای عدم سرمايه ھا مربوط مي ھا و تحريم گذاري ھمچون عدم سرمايه

گذاری بايد اختصاص  د دالر سھم نفت برای سرمايه ميليار7/7گزارشی را به مجلس ارائه کرد به طوری که 
 . يافت که اين ميزان تخصيص نيافته که خالف قانون بوده و باعث افت توليد شده است مي

 5 ميليون بشکه نفت به ارزش حدود 54که در سال گذشته شاھد معاوضه غيرقانونی  رحمانی فضلی با بيان اين
 ميليارد دالر درآمد حاصل از فروش نفت خام به حساب ذخيره ارزی واريز 21.1: ايم، گفت  ميليارد دالر بوده4/ 

 درصد صندوق توسعه 20 ميليون دالر بابت 554چنين از محل شرکت ملی گاز و صادرات نيز بايد  نشده است، ھم
 . شد که اين ميزان نيز واريز نشده است ملی واريز مي
اين ميزان بدان : ايم، گفت رد متر مکعب کسری تراز گاز داشته ميليا9 / 7که در سال گذشته  وی با بيان اين

معناست که ميزان توليد گاز و مصرف معلوم است و تنھا تراز گاز نامعلوم است البته وزارت نفت دليل اين کسری 
ر کند که د ھای گاز عنوان مي ھا و يا ترکيدگی و نشتي ھای بسيار در برخی از استان ھا و انشعاب را گازدزدي

ھای ھر استان نصب  ھمين رابطه ديوان محاسبات شرکت ملی گاز را موظف کرده که کنتورھای الزم را در ورودي
 . کند تا اين ميزان کسری جبران شود

 درصدی عمليات تزريق گاز به ميادين باعث 28که کاھش  رييس کل ديوان محاسبات کشور با بيان اين
 درصدی ميزان گازھای سوزانده 25 البته در مقابل شاھد افزايش : گفت ھای غيرقانونی شده است، برداشت

 . شده ھستيم
ھای نفتی را بسوزاند و  البته دولت موظف شده که گازھای حاصل از متصاعد شدن از چاه: رحمانی فضلی افزود

فت با چنين تاکنون اساسنامه شرکت ملی ن ھم. آوري، بازيافت و قابل استفاده کند که محقق نشده است جمع
 . وجود تاکيدات قانونی ارائه نگرديده است
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تقريبا ديگر ما مشکلی از لحاظ بدھی :  ميليارد دالری نفتی ھند به ايران گفت3 / 1وی با اشاره به وصول بدھی 
 . نفتی با ھند نيز نداريم

ا چين مشکلی ما ب. شود نيز درست نيست مباحثی نيز که در مورد بدھی چين به ايران در مورد نفت مطرح مي
 . کنيم و عدم پرداختی از سوی چين وجود ندارد نداريم و تنھا برای کارھای خود ذخيره مي

ديوان :  گفت90رييس کل ديوان محاسبات کشور در تشريح گزارش حسابرسی ضمنی عملکرد سه ماھه بودجه 
اه قرار گيرد اين گزارش را تھيه و که دولت در جريان انحرافات انجام شده از قانون در طول سه م محاسبات برای آن
بر اين اساس اين گزارش به معنای تخلفات دولت نيست، چرا که ممکن است تا آخر سال . دھد به دولت ارائه مي

 . اين موارد محقق گردد
 90وی کاھش توليد روزانه معيانات گازی را از جمله موارد تحقق نيافته در سه ماه اول اجرای قانون بودجه 

ھای نفتی بايد به صندوق توسعه ملی واريز   ميليون دالر از محل فروش فرآورده56مبلغی بالغ بر : د و گفتبرشمر
چنين در سه ماھه اول سال ميزان گاز تزريقی به معيانات  ھم. شد که در طول اين سه ماه واريز نشده است مي

ت طبق قانون مکلف به ارائه گزارش عملکرد نفتی بايد متناسب با ارقام بودجه باشد که در اين رابطه وزارت نف
ای به ديوان محاسبات بود که تاکنون اين کار را  گذاری و ھزينه چنين جداول و منابع سرمايه توليد نفت و گاز و ھم

 . نکرده است
الب ھای عمرانی در ق گذاری در طرح  ھزار ميليارد لایر برای سرمايه85چنين بايد ميزان  ھم: رحمانی فضلی افزود

شد و گزارش عملکرد سه ماھه آن به مجلس و ديوان محاسبات ارائه  گذاری انجام مي ھا سرمايه ھا و برنامه طرح
 . گشت که تاکنون اين اتفاق نيفتاده است که اميدواريم ھرچه زودتر دولت اين کار را انجام دھد مي

 . ھای نفتی نداشته است ت خام و فرآورده معاوضه نف90به گفته وي، دولت در سه ماه اول اجرای قانون بودجه 
که طبق حسابرسی ضمنی عملکرد سه ماھه بودجه سال جاری  رييس کل ديوان محاسبات کشور با بيان اين

سرانه مصرف بنزين کاھش يافته ولی رشد :  درصدی مصرف بنزين ھستيم، گفت5 تا 4شاھد افزايش حدود 
 نسبت به 90 شاھد افزايش مصرف بنزين در سه ماھه ابتدای سال توليد خودرو افزايش يافته که به ھمين دليل

ھای  به عبارت ديگر اين ميزان رشد، رشد مطلق است يعنی اگر تعداد اتومبيل.  ھستيم89سه ماھه سال 
 .  سال ديگر به ھمين ميزان افزايش يابد شاھد افزايش مطلق مصرف بنزين خواھيم بود10توليدی تا 

 
 دولت بايد 89طبق قانون بودجه : يح عملکرد دولت در مورد حساب ذخيره ارزی نيز گفترحمانی فضلی در تشر

داد که از اين  ھای بخش غيردولتی اختصاص مي  ميليارد دالر مانده حساب ذخيره ارزی را به طرح4 / 3حدود 
 .  ميليارد دالر اختصاص يافته است1 / 9ميزان تنھا 

 
 ميليارد دالر را به بخش 19 / 3، 89ب ذخيره ارزی دولت بايد تا پايان سال چنين طبق تعھدات حسا ھم: وی افزود

 درصد از 20البته با ايجاد صندوق توسعه ملی . خصوصی پرداخت کند که تاکنون اين ميزان پرداخت نشده است
يان سال جاری  در پا90بينی ما اين است که با مقررات قانون بودجه  پيش. شود اين ميزان به اين صندوق واريز مي

 . چيزی در حساب ذخيره ارزی واريز نشود
 

 ميليارد دالر به صندوق توسعه ملی 13/ 2، 89در سال : رييس کل ديوان محاسبات کشور در توضيح تکميلی گفت
 ميليارد دالر 17/ 9 ميليارد دالر واريز شده است، يعنی تاکنون صندوق توسعه ملی 7/4واريز شده و تا پايان خرداد 

بينی ما اين است که تا آخر   ميليارد دالر به اين صندوق واريز شود پيش1 / 5اگر طبق روال ماھی . تبار دارداع
 ميليارد دالر ذخيره داشته باشد البته ذکر اين نکته نيز ضروری است که تاکنون 30 اين صندوق حدود 90سال 

 . برداشتی از اين صندوق نشده است
 

اعتبارات موجود در : ارکان ھيات امنا، عامل و نظارت صندوق توسعه ملی گفترحمانی فضلی با اشاره به 
صندوق توسعه ملی تنھا بايد به بخش خصوصي، تعاونی و عمومی غيردولتی به صورت ارزی پرداخت شود، آن 

ی که ھايی با داشتن توجيه اقتصادی و فنی به افراد واجدالشرايط اعطا شود يعنی افراد ھا و پروژه ھم به طرح
 . شود ھای عامل پرداخت مي بدھی نداشته و خوش حساب باشند که اين اعتبارات از طريق بانک

 
ھا برای تامين اعتبار  گيری است و پرونده در ھمين رابطه سازمان کار در حال شکل: چنين خاطرنشان کرد وی ھم

زمان بازرسی و سازمان ما نيز به عنوان ھيات نظارت متشکل از ديوان محاسبات، سا. شود بررسی مي
 . دھيم حسابرسی نظارت کامل را در اين رابطه داشته و گزارشات ماھانه را ارائه مي

 
توان برای بخش مسکن نيز  از اين اعتبارات حتی مي: رييس کل ديوان محاسبات کشور با ارائه مثالی توضيح داد

 را از محل اين صندوق ولی به صورت ارزی استفاده کرد بدان صورت که پيمانکاری برای تامين آھن تسھيالتی
 . کند دريافت مي

 
 سازمان 89در سال :  گفت89 در بودجه سال 44رحمانی فضلی در مورد عملکرد دولت در مورد اجرای اصل 

 شرکت واگذار شده 115 درصد يعنی 22کرد که از اين ميزان تنھا   شرکت را واگذار مي524خصوصی سازی بايد 
 ھزار ميليارد لایر درآمد 95، 89ھا بايستی در سال  ايد از محل درآمدھای حاصله در مورد واگذاريچنين ب ھم. است

 ھزار 50از سوی ديگر بايستی .  ھزار ميليارد لایر درآمد حاصل شده است38شد که از اين ميزان تنھا  کسب مي
 . که اين امر نيز محقق نشده استشد  شان پرداخت مي ميليارد لایر به پيمانکاران بخش خصوصی برای مطالبات
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ھای دولتي، نھادھای عمومی غيردولتی مثل تامين   از خريداران شرکت41حدود : چنين يادآور شد وی ھم
آورد که  ھا اين نگرانی را به وجود مي اجتماعي، بنياد مستضعفان و آستان قدس رضوی بودند که اين نوع واگذاري

ھا به نھادھای عمومی  د فاصله گرفته است، چرا که عمده اين واگذاري با ماھيت و ھويت اوليه خو44اصل 
 . غيردولتی بوده است

 بابت اقساط 89ميزان مطالبات سازمان خصوصی تا پايان سال : رييس کل ديوان محاسبات کشور خاطرنشان کرد
 ھزار ميليارد لایر يعنی 41بر  ھزار ميليارد لایر بوده است که از اين ميزان مبلغی بالغ 289ھای واگذار شده  شرکت

 .  درصد معوقه مانده و اقساط پرداخت نشده است14
 شرکت واگذار 398تا پايان خرداد بايد سھام :  گفت90رحمانی فضلی در تشريح وضعيت خصوصی سازی در سال 

درصد  25 شرکت واگذار شده است يعنی تنھا در سه ماھه اول سال 25شد که از اين ميزان تنھا سھام  مي
 . خصوصی سازی انجام شده است

 يعنی شروع 68از سال :  ميليارد تومان واگذاری انجام شود، گفت150، 93که بايد تا سال  چنين با بيان اين وی ھم
 81 ميليارد تومان واگذاری انجام شود که تاکنون تنھا حدود 150 بايد 44 طبق اصل 93ھا تا پايان سال  واگذاري

 .  واگذاری انجام شده استھزار ميليارد تومان
 ھزار ميليارد لایر درآمدھای مالياتی مستقيم و غيرمستقيم 250که  رييس کل ديوان محاسبات کشور با بيان اين

.  درصد دريافت شده است83 ھزار ميليارد لایر يعنی حدود 208از اين ميزان تنھا :  بوده است، گفت89در سال 
 .  درصد محقق شده است71 ھزار ميليارد لایر يعنی 74 درآمدھای گمرکی تنھا  ھزار ميليارد لایر104چنين از  ھم

در :  گفت89 و 88ھای  چنين با اشاره به اقدامات ديوان با ھمکاری سازمان مالياتی در سال رحمانی فضلی ھم
ھای انجام   ميليارد لایر ماليات وصول نشده و معوقه شناسايی شده است که با پيگيري253 ھزار و 67اقدامی 

 . ھا برگ مطالبه مالياتی صادر شده است  ميليارد تومان از آن وصول شد که برای بقيه رقم100 ھزار و 2شده 
 ھزار ميليارد تومان ماليات در سال به ميزان توليد ناخالص ملی 70طبق استانداردھا بايد بيش از : وی افزود

ھا حاصل   درصد ماليات50 ھزار ميليارد تومان است، يعنی 32دريافت شود که اين رقم تنھا در بھترين حالت حدود 
 . شود که بخشی از اين عدم وصول به دليل عدم پيگيری و شناسايی و نبود نظام جامع مالياتی است نمي

 3به طور مثال تنھا در استان تھران وجوه معوقات مالياتی : رييس کل ديوان محاسبات کشور با ارائه مثالی گفت
 ھزار ميليارد تومان معوقات 19، 89چنين در کل کشور تا پايان سال  ھم.  ميليارد تومان بوده است008ھزار و 

 . ھای دولتی بود مالياتی مربوط به شرکت
ھای حسابرسی ضمنی سه ماھه و  رحمانی فضلی با اشاره به عملکرد ديوان محاسبات در تھيه گزارش

در کنار تھيه گزارش تفريغ ...  نفت، بانک، سفرھای استانی و گزارشات موضوعی خاص ھمچون در مورد ماليات،
چنين  ھم. کنيم ھای مختلف اجرايی برگزار مي در ھمين راستا جلسات مستمری با دستگاه: بودجه ساالنه گفت

 10ھای اجرايی و تھيه کتابی از تخلفات  اقدامات ديگری از جمله پاسخگويی ستاد فنی و حقوقی ما به دستگاه
 . ايم ھا انجام داده گذشته به دستگاهساله 

 درصد از تخلفات در زمينه اجرای قانون بودجه در تفريغ 60به گفته وي، با اقدامات انجام شده توسط ديوان، حدود 
 .  کاھش يافته است87 نسبت به 88بودجه سال 

ترين معضل کشور، نبود  ھمکه م بر اساس اين گزارش، رييس کل ديوان محاسبات کشور در ادامه با تاکيد بر اين
گوی سه سوال مجموعه درآمدھا، کل  مدعيان وجود انضباط مالی در کشور بايد پاسخ: انضباط مالی است، گفت

بر اين اساس بايد برای رسيدن به سامان اقتصادی بايد در حوزه . وری در کشور باشند ھا و ميزان بھره ھزينه
 ھزار ميليارد تومان نقدينگی در بازار، ما مشکل مالی در 300بيش از انضباط مالی تالش کنيم، چرا که با وجود 

 . کشور نداريم و مشکل ما تنھا انضباط مالی است
ھای خاص  ھا اجازه ھزينه درست است که در قانون به برخی از دستگاه: چنين خاطرنشان کرد رحمانی فضلی ھم

اميدوارم روزی برسد که ما بتوانيم . ھا مشخص شود داده شده است اما در کالن بايد ميزان درآمدھا و ھزينه
  .ادعای داشتن انضباط مالی را بدون ھيچ نگرانی و دغدغه مطرح کنيم

  

  را غيرقابل زندگی کرد" جھان آباد"کوره ھای آجرپزی

مديرکل محيط زيست استان لرستان با اشاره به : شھریور آمده است 21در خبرگزاری مھربه گزارش  –خرم آباد 
اين کوره ھا زندگی را برای مردم : مشکل آلودگی کوره ھای آجرپزی بروجرد برای مردم بخش جھان آباد گفت

 . مشکل کرده اند
به گزارش خبرنگار مھر، محمد بازگير شامگاه يکشنبه در جلسه کارگروه مقابله با ريزگردھا در استان در سخنانی 

 . ی آجرپزی در خرم آباد و بروجرد وجود دارددر حال حاضر مشکل آلودگی کوره ھا: اظھار داشت
تغيير نوع سوخت کوره ھای آجرپزی به خصوص در جھان آباد شھرستان بروجرد و جغلوندی و رباط : وی ادامه داد

 . شھرستان خرم آباد ضروری است
: ، گفتمديرکل محيط زيست استان لرستان با تاکيد بر خسارات اين واحدھا به محيط زيست طبيعی و انساني

 . ھم اکنون کوره ھای آجرپزی جھان آباد بروجرد را غيرقابل زندگی کرده است
ازگير با اشاره به آغاز احداث خط انتقال گاز به اين کوره ھا، از شرکت گاز استان لرستان خواست نسبت به ب

 . تسريع در بھره برداری از اين خط انتقال اقدام کند
در حال حاضر موضوع : لرستان نيز در اين جلسه در سخنانی اظھار داشترئيس محيط زيست شرکت گاز استان 

تغيير سوخت کليه واحدھای توليدی و صنعتی استان مد نظر قرار دارد و ھر صنعتی که قصد تغيير سوخت داشته 
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 . باشد شرکت گاز آمادگی تامين گاز مورد نياز آن صنعت را دارا است
 کار گازرسانی به جھان آباد شھرستان بروجرد در حال انجام است، بيان ملک محمد منصوری با تاکيد بر اينکه

 . ماموران شرکت گاز به رغم کمبود نيرو و ھمه مشکالت ديگر به سرعت در حال انجام عمليات ھستند: داشت
سرعت اجرای پروژه ھای عمرانی در شرکت گاز استان لرستان در مقايسه با ساير دستگاھھا : وی تصريح کرد

يار جلوتر است و ھمه تالش خود را برای بھره برداری ھرچه سريعتر از خط انتقال گاز به جھان آباد انجام می بس
 . دھيم

رئيس محيط زيست شرکت گاز استان لرستان ھمچنين پيرامون گازرسانی به کوره ھای آجرپزی چغلوندی نيز 
ار شدن اين شھر در دست انجام است که به اين شھر متاسفانه ھنوز گاز دار نشده است و عمليات گازد: گفت

 . محض اتمام عمليات کار گازرسانی به کوره ھای آجرپزی نيز انجام خواھد شد
ھم اکنون : منصوری ضمن رد ھر گونه تاخير در اجرای پروژه گازرسانی به کوره ھای آجرپزی بروجرد، يادآور شد

 . ايان می رسدسرعت اجرای اين پروژه قابل قبول است و به زودی به پ
اين سخنان در حالی مطرح می شود که معاون برنامه ريزی استانداری لرستان نيز با اشاره به روند پيشرفت کار 

 .  درصد عنوان کرده بود85گازرسانی به کوره ھای آجرپزی بروجرد، پيشرفت فيزيکی اين پروژه را نزديک به 
ی آجرپزی بروجرد عالوه بر رفع مشکل زيست محيطی اين به ھر حال تسريع در اجرای خط انتقال به کوره ھا

واحدھای توليدی کوچک زمينه کاھش ھزينه ھا در اين صنعت با توجه به ھزينه ھای سنگين سوخت را فراھم 
 . خواھد کرد

کوره ھای آجرپزی شھرستان بروجرد از جمله واحدھای توليدی ھستند که سالھاست در اين شھرستان مشغول 
ھستند و با توجه به افزايش قيمت سوخت با چالشھای زيادی مواجه شدند به طوريکه حتی برخی از به فعاليت 

 . اين واحدھا در آستانه تعطيلی قرار گرفت
رئيس مجمع نمايندگان کارگری استان لرستان پيش از اين در اين رابطه به خبرنگار مھر گفته بود که در حال حاضر 

 . ره ھای آجرپزی استان به ويژه شھرستان بروجرد مشغول به فعاليت ھستند نفر در کو500بيش از ھزار و 
احمد عبدی زاده با اشاره به مخاطراتی که ھدفمندی يارانه ھا برای اين واحدھای کوچک بدنبال داشته است، 

اسفانه  نفر کارگر مشغول به فعاليت ھستند که مت20 تا 10اين کارگاھھای کوچک توليدی با ظرفيت : تصريح کرد
 . با ھدفمندی يارانه ھا مشکالت زيادی برای اين کوره ھای آجرپزی به وجود آمده است

در صورتيکه برای رفع اين مشکل اقدامی : وی با تاکيد بر ضرورت ھمت مسئوالن برای رفع اين معضل، يادآور شد
 . دصورت نگيرد ما با بيکاری تعداد زيادی از جامعه کارگری استان مواجه خواھيم ش

اين سخنان رئيس مجمع نمايندگان کارگری استان لرستان و پيگيريھای مسئوالن استان از جمله مديرعامل 
شرکت گاز استان لرستان، استاندار لرستان و نمايندگان بروجرد در مجلس شورای اسالمی موجب شد تا 

 ارديبھشت ماه امسال آغاز شود عمليات گازرسانی به عنوان سوخت پاک و کم ھزينه به اين واحدھای توليدی در
که اميد می رود با تسريع در بھره برداری از اين خط انتقال گاز ضمن حل مسائل زيست محيطي، زمينه رفع 

  مشکالت مربوط به اين واحدھا فراھم شود

 

   سال و نيم زندان برای فعالين کارگری و چپ در تبريز٢٢صدور 

وش  ھرخ زماني، محمد جراحي، نيما پوريعقوب و ساسان واھبيشا:آمده است  ايميل ارسالی به روشنگری
 سال و نيم ٢٢فعالين کارگری و دانشجويی شھر تبريز از سوی شعبه يک دادگاه انقالب اين شھر در مجموعه به 

در اين احکام سنگين، چھار متھم اين پرونده جمعا به بيست و دو سال و نيم حبس تعزيری . زندان محکوم شدند
 . اند و متھم رديف پنجم از اتھامات وارده تبرئه شده است شدهمحکوم 

بر طبق حکم صادره، شاھرخ زمانی متھم رديف اول، به تحمل ده سال حبس » خانه حقوق بشر ايران«به گزارش 
تعزيری به دليل تشکيل گروه مخالف نظام و تحمل يک سال حبس تعزيری به دليل فعاليت تبليغی عيله نظام و 

 .  يازده سال حبس تعزيری محکوم شده استجمعا به
مطابق اين حکم، محمد جراحی متھم رديف دوم، به تحمل پنج سال حبس تعزيری به دليل تشکيل گروه مخالف 

ھمچنين نيما پوريعقوب متھم رديف سوم، به تحمل پنج سال حبس تعزيری به دليل . نظام محکوم شده است
ال حبس تعزيری به دليل فعاليت تبليغی عليه نظام، و جمعا شش تشکيل گروه مخالف نظام، و تحمل يک س
 . سال حبس تعزيری محکوم شده است

وش نيز به تحمل نود و يک روز حبس تعزيری به دليل عضويت در گروه مخالف  متھم رديف چھارم ساسان واھبي
ش ماه حبس تعزيری محکوم نظام، و نود و يک روز حبس تعزيری به دليل فعاليت تبليغی عليه نظام، و جمعا ش

 . شده است
 . متھم رديف پنجم بيوک سيدلر از اتھامات وارده تبرئه شده است

دادگاه اين فعالين کارگری و چپ در تاريخ بيست و ھفت مرداد ھزار و سيصد و نود در شعبه ی يک دادگاه انقالب 
وش و بيوک سيدلر به  قوب، ساسان واھبياز متھمين اين پرونده پيش از اين نيماپوريع. تبريز برگزار شده بود

 . ھای صد ميليون تومان، سی ميليون تومان و سی ميليون تومان از زندان تبريز آزاد شده بودند ترتيب با وثيقه
ھای سياسی در تبريز  ِگفتنی است احکام صادر شده در قبال اين پرونده، در چندين سال اخير در مورد پرونده

 .سابقه بوده است بي
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101Hاحکام سنگين حبس تعزیری برای فعاالن کارگری و دانشجویی تبریز  
  

دادگاه انقالب تبریز، حکم بيست و دو سال و شش ماه حبس تعزیری برای چھار فعال کارگری و دانشجویی تبریز 
، نيما پور یعقوب، ساسان واھبی وش، محمد جراحی و سيد بيوک سيدلر، که در خرداد شاھرخ زمانی. صادر کرد

102 بازداشت شده و بيش از یک ماه را 1390 Hدر 1390 مرداد 27پنج شنبه ، در سلول ھای انفرادی گذرانده بودند 
103دادگاه انقالب تبریز، شعبه یک  Hدر جلسه دادگاه، سه تن از متھمان، وکيل نداشتند و از ورود کليه . محاکمه شدند

  .افراد خانواده و دوستان این فعاالن به جلسه دادگاه، ممانعت به عمل آمد
 که 1390 شھریور 6 اول دادگاه انقالب اسالمی تبریز، احکام زیر را در دادنامه ای به تاریخ حملبر، ریيس شعبه

  :تصویر آن در انتھای ھمين خبر امده است، صادر کرد
ده سال حبس تعزیری به اتھام تشکيل گروه مخالف نظام و یک سال حبس تعزیری به اتھام :  شاھرخ زمانی-1

  فعاليت تبليغی عليه نظام
  پنج سال حبس تعزیری: حمد جراحی م-2
پنج سال حبس تعزیری به اتھام تشکيل گروه مخالف نظام و یک سال حبس تعزیری به اتھام :  نيما پور یعقوب-3

  فعاليت تبليغی عليه نظام
نود و یک روز حبس تعزیری به اتھام عضویت در گروه مخالف نظام و نود و یک روز حبس :  ساسان واھبی وش-4

  ه اتھام فعاليت تبليغی عليه نظامتعزیری ب
  .رئيس دادگاه شعبه یک انقالب، سيد بيوک سيد لر را از کليه اتھامات وارده تبرئه کرد:  سيد بيوک سيد لر-5

  .این رای، ظرف بيست روز از تاریخ ابالغ، قابل تجدید نظر خواھی است
ساسان واھبی وش . وقت به سر می برندشاھرخ زمانی و محمد جراحی، ھمچنان در زندان تبریز در بازداشت م

104 با دو وثيقه سی ميليون تومانی 1390 مرداد 29و سيد بيوک سيد لر، در تاریخ  Hنيما پور یعقوب . از زندان آزاد شدند
  . ميليون تومانی از زندان آزاد شد با وثيقه صد1390 شھریور 17نيز، در تاریخ 

  

  

 در مقابل کشتار روزانه - درصد کاالی قاچاق از مبادی رسمی90 تا 80حداقل ورود 
  کاسبکاران کرد به بھانه قاچاق

H105 com.wordpress.velemonkon://http 
 

 درصد کاالی قاچاق از مبادی 90 تا 80حداقل :  شھریور آمده است 21 دراری فارس زدر حاليکه به گفته خبرگ
 . رسمی وارد می شود

H106 8908011111=nn?php.newstext/com.farsnews.www://http 
 

 کردستان ھستيم که برای تأمين مايحتاج زندگی ھرروز شاھد کشتار کولبر ھا و کاسبکاران مرزی کوھستان ھای
 . خود به اين شغل پر مخاطره روی اورده اند

 . تراژدی انسانی در مرزھای کردستان، کشتار کاسبکاران از سوی نيروھای نظامی ايران ھم چنان ادامه دارد
  يديوی کشتە شدن سه کاسبکار کرد توسط نيروی انتظامیو

 
H107 zM41_C7ZUtA=v&embedded_player=feature?watch/com.youtube.www://http 

از آغاز سال جاری تا کنون، آمار کشته شدگان در مرزھا و جاده ھای کردستان به دست نيروھای نظامی 
 . ت تن رسيده اس34جمھوری اسالمی ايران به 

 .  نفر ديگر از شھروندان کرد با اصابت گلوله نيرو ھای نظامی حکومت ايران زخمی شده اند30ھمچنين 
طبق قانون نحوه ی به کار گيری سالح، کشتار تمامی شھروندان کرد توسط نيرو ھای نظامی غير قانونی می 

 . باشد
 و يا کاسبکاران مشمول موارد قانونی به موجب قانون نحوه ی بکارگيری سالح ھيچ يک از کولبر ھای مرزی

   بکارگيری سالح نمی شوند، چون آنھا در حالت کامال بی دفاع قرار دارند
  

 ھزار ميليارد تومان اختالس بزرگ بانكی از 3 ھزار ميليارد تومان از رقم 2حدود 
  كشور خارج شده است

 ھزار ميليارد 2حدود : مدعی شدیور آمده است ، شھر22در روزنامه تھران امروز به نقل از يك منبع آگاه : آينده
 .  ھزار ميليارد تومان اختالس بزرگ بانكی از كشور خارج شده است3تومان از رقم 

به نظر « :اين منبع آگاه ھمچنين شيوه ھمكاری فرد اختالس كننده با شريكش در بانك صادرات را شرح داد
 20 درصد از مبلغ اختالس سھم داشته و ھمكار او در بانك 80ظر رسد نوع ھمكاری اينگونه بوده كه فرد مورد ن مي



 385

 .« كرده است درصد را به نفع خود مصادره مي
اين در حالی است مسئوالن اقتصادی كشور بعد از گذشت نزديك به دو ماه از اين ماجرا ھمچنان سرگرم توجيه و 

 . رجزخوانی با يكديگر ھستند
بھمنی در پاسخ . گيری كرد ر ديگر عليه سخنان مديرعامل بانك صادرات جبھهروز گذشته رئيس كل بانك مركزی با

به اظھارات جھرمی كه گفته بود نظام بانكی به خاطر كشف اين اختالس بايد از بانك صادرات تشكر كند، چنين 
بھمنی  »نند؟اگر در خانه خودت دزدی اتفاق افتاد و آن كشف شد آيا بايد بيايند شما را تشويق ك«تعبير كرد كه 

ھمچنين از احضارش به مجلس برای پاسخگوی در خصوص چگونگی انجام چنين اختالس بزرگی گاليه كرد و 
اذعان كرد كه چرا بانك مركزی بايد پاسخگوی تخلف بانكھای زيرمجموعه باشد در شرايطی كه ھر بانك بازرس 

يگر جھرمی مدير عامل بانك صادرات نيز از سويی د. دارد و بانك صادرات بايد در اين خصوص بازخواست شود
او اعالم كرد كه مقصران بايد بازخواست شوند و تاكيد . دخالت گروھی خاص از دولت در اين ماجرا را مطرح كرد

جھرمی ھمچنين روز گذشته درپی افت قيمت . داشت كه اگر خود او نيز تقصيری دارد آماده پاسخگويی است
ای به سازمان بورس نگاشت و اوضاع بانك را پس از اين  ديگر در بورس، نامهسھام بانك صادرات و چند بانك 

او اعالم كرد كه در . اختالس بزرگ مساعد توصيف كرد تا شايد بتواند در اين فضا جايگاه بانك خود را حفظ كند
 روز گذشته وزير اقتصاد ھم. رود فعاليت اين بانك خللی به وجود نيامده است و كار طبق روال سابق پيش مي

الدين حسينی از ورود وزارت اطالعات به اين پرونده خبر داد و اعالم كرد  شمس. اخباری از اختالس بزرگ داشت
گردد كه براساس آن، يك بانك در استان خوزستان اسناد  كه منشا و ريشه اين مشكل به تخلف يك بانك بر مي
 . ای آن از متقاضی دريافت نكرده بوداعتباری را گشايش كرده و در مقابل وثايق الزم را بر

 ھزار ميليارد تومان گشايش اعتبار شده اما تمامی اين رقم 3سخنگوی اقتصادی دولت تصريح كرد كه اگر چه 
 ميليارد تومان از اين رقم با دريافت وثيقه پرداخت 1000بدون وثيقه پرداخت نشده و بررسی ھا نشان می دھد 

 .  ميليارد تومان ديگر است1800مشكل اصلی بر سر پرداخت : لت ادامه دادسخنگوی اقتصادی دو. شده است
  

 ! ميليارد دالر از مازاد درآمد نفتی گم شد12

پوشش اين خبر درروزنامه ھا اعم از اصولگرا و اصالح :  شھریور آمده است 22در  مھربه نوشته خبرگزاری دولتی  
اسبات کشور در نشست خبری با انتقاد شديد از نظام رحمانی فضلی رئيس کل ديوان مح. طلب چشمگيراست

ميليارد دالرازمازاد درآمد نفتی را به صندوق ذخيره ارزی واريز نکرده و ھمچنين 12دولت :مالی دولت گفته است
 . پنج ھزار ميليارد تومان برای واريز يارانه ھای نقدی از بانک مرکزی استقراض کرده است

زگذشته خبر بزرگترين اختالس تاريخ ايران را به صورت کوتاه در يکی ازصفحات داخلی البته روزنامه ايران که رو
  آورده بود، امروز نيز خبر مصاحبه رحمانی فضلی را پوشش نداد

  ھزار ميليارد از اختالس بزرگ به خارج از کشور رفت 2
ھزار ميليارد تومان 3اگر چه : ات نوشت ھزارميليار تومانی در بانک صادر3روزنامه تھران امروز با اشاره به اختالس 

 ميليارد 1000گشايش اعتبار شده اما تمامی اين رقم بدون وثيقه پرداخت نشده و بررسی ھا نشان می دھد 
 ھزار ميليارد تومان از رقم اختالس بزرگ بانکی از 2تومان از اين رقم با دريافت وثيقه پرداخت شده است و حدود 

 . کشور خارج شده است
 درصد از مبلغ اختالس 80رسد نوع ھمکاری اينگونه بوده که فرد مورد نظر،  به نظر مي: ين روزنامه ادامه دادا

 .  درصد را خود برميداشته است20سھم داشته و ھمکار او در بانک 
از می تا لایر آخر را به بيت المال ب: اين خبر درحالی است که روزنامه ايران از قول حسينی وزير اقتصاد نوشت

  .گردانيم
  

   درصدی آب بھا20پيشنھاد افزايش 

ھرگونه افزايش قيمت آب در اختيار : ثمره ھاشمی گفت:  شھریور آمده است 22 در به گزارش واحد مرکزی خبر
 سال قيمت آب را به نحوی 5دولت است اما مطابق قانون مصوب مجلس شورای اسالمی دولت می تواند در

 . برنامه پنجم قيمت آب به ميزان قيمت تمام شده آن برسدافزايش دھد که در پايان 
بر اين اساس اگر شيب افزايش قيمت آب برای ھر سال يکنواخت در نظر گرفته شود اين بدان : وی افزود

درصد قيمت آب را افزايش دھد و ما نيز پيشنھاد کرده ايم که در 20معناست که دولت می تواند ھر سال به ميزان
 . درصد بر قيمت آب افزوده شود20قلسال جاری حدا

ھم اکنون ايران در : مديرعامل شرکت مھندسی آبفا کشور در بازديد از تصفيه خانه فاضالب شھر ھمدان گفت
 درصد و از نظر طراحی و اجرای طرح ھای آب و 90زمينه توليد تجھيزات صنعت آب و فاضالب حداقل به ميزان

  . فاضالب به طور کامل خودکفا است
  

H108کردند تجمع بلوچ بافت نساجی کارگران  
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گویای آن است که بيش از  شھریور ،22د رتاریخ گزارش رسيده از ایرانشھر به نوشته سایت آسمن دیلی نيوز و 
روز , ان نساجی بافت بلوچ در ادامه اعتراض ھای خود مبنی بر عدم پرداخت مطالبات شانصد تن از کارگر

 ۵۴٠قابل توجه اینکه . شھریور درخانه امام جمعه اھل سنت ایرانشھر تجمع اعتراضی برپاکردند٢١دوشنبه صبح 
در شرایط سخت  سال است که حقوق بازنشستگی خود را دریافت نکرده و ٩تن ازکارگران نساجی بافت بلوچ 

  معيشتی قرار دارند
  

 برنامه حکومت چيان برای خانه نشين کردن زنان در استان ھرمزگان 
  

 استاندار ھرمزگان با بيان اینکه اعتقادی به اشتغال زنان در جامعه:  آمده است مھردولتی خبرگزاری به گزارش 
خانواده و دریافت حقوق  حضور آنان در کانونپيشنھاد جایگزینی مردان به جای زنان شاغل و : ندارم، بيان داشت

  .مورد بحث و بررسی قرار بگيرد را می توانيد در کارگروه ھای مختلف توسط نخبگان و بانوان
بانوان فرمانداریھا و  به گزارش خبرنگار مھر، حسين ھاشمی تختی بعدازظھر دوشنبه در گردھمایی مشاوران

تاکيد اسالم بر نقش اساسی مادران در تحکيم بنيان  الی زنان در جامعه وادارات استان با ارج نھادن به مقام وا
اسالم و قرآن از جایگاه ویژه ایی برخوردار است در حالی که غرب ارزش زنان را در  زن در دین: خانواده بيان داشت

 .یک کاال پایين آورده است حد
متاسفانه ترویج تعریف غلط از نقش : بيان داشتزنان ندارم،  ھاشمی تختی با عنوان اینکه اعتقادی به اشتغال

برای نشان دادن توانایی ھا و استعدادھای خود در خارج از خانه مشغول به کار  زنان موجب شده است تا زنان
  .بمانند این امر موجب شده است تا مردان بسياری که تامين کننده اقتصاد خانواده ھستند بيکار شوند، که

پيشنھاد می کنم تا : جامعه است، گفت نقش زنان در خانواده ھمچون نقش رئيس جمھور دروی با بيان اینکه  
ھمانا ھمسرداری و تحکيم بنيان خانواده است بپردازند و  زنان شاغل در محيط خانه و در نقش واقعی خود که

 ر جوانان بيکار که چرخھزار تومان دریافت کنند و مشاغل ایجاد شده در اختيا 300 ماھيانه از دولت حقوقی معادل
 .اقتصادی خانواده را می چرخانند قرار بگيرد

کارگروه ھا و جلسات مختلف توسط نخبگان، مدیران و بانوان مورد بحث و بررسی  این پيشنھاد در: وی تصریح کرد
  .شود بگيرد و پس از رفع معایب آن در قالب یک طرح به رئيس جمھور ارائه قرار

  
  

  ت نگارنصر شاغل در بازرگانی به رئيس جمھورنامه شرکتی ھای شرک

 
  : آمده است  ١٣٩٠شھريور  ٢٢ سه شنبهبر پایه ایميل دریافتی در تاریخ 

  
  .با سالم خدمت جناب آقای دکتر احمدی نژاد

 انتظار ميکشيم که به حرفتان 1388آقای رئيس جمھور از شما خيلی دلخور و گله داریم چرا که چون از سال 
ا نيروھای شرکتی شرکت نگار نصر شاغل در سازمان بازرگانی علی الخصوص معاونت نظارت عمل کنيد وم

وبازرسی و ھمچنين سایر نيروھای شرکتی دستگاھھای دولتی به قرارداد کار معين تغيير وضعيت شویم ، اما 
  .افسوس که فقط در حرف دیدیم نه در عمل 

تند که به صراحت در سایت معاونت راھبردی وانسانی رئيس نمی دانيم چقدر آقایان فروزنده و تاجی ذینفع ھس
جمھور اعالم می کنند که نيروھای شرکتی ھمه جا ساماندھی شده اند و از رسانه ھا می خواھيم ھر جا 

  .مشکلی حل نشده به ما گزارش بدھند
الم کنند ،یعنی آقای فروزنده اگر ھمه ساماندھی شدند پس چرا از رسانه ھا می خواھيد اگر مشکلی بود اع

 که کمال تشکر را از تمامی پرسنل آن داریم عدم پرداخت 20:30آقای فروزنده چقدر خبر . ھمش دروغ و دروغ
چندین ماھه ی حقوق نيروھای شرکتی شرکت نگار نصر سازمان بازرگانی را اعالم کرد که پرداخت نشده است 

  .ا به خواب زده بودیدکه ما شرکتی ھستيم در خواب بودید یا خودتان ر" یعنی متوجه نشدید و واقعا
 به قراردادکار معين تبدیل شدند از کدام ارگانھا 89و88ھزار نفری که فرمودید در سالھای 250آقای تاجی این 

ودستگاھھای دولتی ھستند که ما بی خبر ھستيم چرا اعالم نمی کنيد پس این ھمه نيروی شرکتی که از 
 خبری واینترنت پيام می گذارند که درد ما این است چه نيروھایی ھستند به خدا ھمه جای ایران عزیز در محافل

  .قسم کم پيدا می شود در ادارات وسازمانھا که نيروی رسمی بتواند پابه پای نيروی شرکتی کار کند
ن نزدیک  نيرویی تحت عنوان شرکتی نداریم اال90 که فرمودید ما از سال 90آقای فروزنده این بود خبر خوش نوروز

باز ھم دروغ و دروغ آقای رئيس جمھور چرا نباید حقوق .ماه از سال می گذرد ولی دریغ از یک اقدام موثرانه 6به 
ما به موقع پرداخت شود از تمامی مزایا محروم ھستيم روز کارگر می شود ما کارمند ھستيم روزکارمند وھفته ی 

بدانيد که دروغ سرمنشاء دروغ ھای بعدی و گناه . روغدولت می شود ما کارگر ھستيم باز ھم دروغ پشت د
  .است 

آقای رئيس جمھور به خدا از این ھمه بی عدالتی خسته شدیم ،اميدواریم این نامه را بخوانيد شاید که به درد 
 را سفيد امضاء از 90قرارداد سال "دل ما نيروھای شرکتی شرکت نگار نصر شاغل در سازمان بازرگانی که مجددا

آقایان فروزنده و تاجی این حرف خانواده ھای ما است ، از شما راضی نيستيم و .  تحویل گرفتند برسيد ما
اميدواریم با این ھمه دروغ و دروغ و ضایع کردن حق ما نيروھای شرکتی خداوند عذابتان را در دنيا و آخرت زیاد 
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  یا علی. کند
  سایت کارمندنيوز:منبع

  
 کراتيک دانشجویان کرد در سنندجبازداشت سه عضو اتحادیه دم

طی چند روز گذشته سه عضو اتحادیه :  شھریور گارش می دھد 23 در تاریخ چھارشنبه آژانس خبری موکریان
  .دمکراتيک دانشجویان کرد در سنندج از سوی نيروھای امنيتی دستگير شدند
دمکراتيک دانشجویان کرد به نام به گزارش خبرنگار آژانس خبری موکریان، طی روزھای اخيرسه عضو اتحادیه 

  .ھای مھدی دعاگو، ميالد کریمی و سوران دانشور در پی احضار به ستاد خبری اداره اطالعات بازداشت شدند
 روز پيش، ميالد کریمی نایب دبيراتحادیه حدود دوھفته پيش و سوران 2گفته می شود مھدی دعاگو دبير اتحادیه
  .ز گذشته دستگير شده انددانشور مسئول ھماھنگی اتحادیه رو

تا لحظه تنظيم خبر از اتھام احتمالی این سه عضو اتحادیه که ھر سه دانشجو می باشند خبری در دست 
  .نيست

  com.mukriannews.wwwبر گرفته از 
 
 

 اخبار تجمعات واعتراضات کارگران و کارکنان راه آھن سيرجان

  
 با واگذاری شرکت : شھریور آمده است 24ریخ پنجشنبه  در تافارس از سيرجاندولتی به گزارش خبرگزاری 

  . درصد کاھش یافت40به بخش خصوصی حقوق کارگران راه آھن سيرجان " تراورس"خدمات مھندسی 
به نمایندگی از " تراورس" نفر از کارکنان و کارگران شرکت خدمات مھندسی و ابنيه فنی 40ظھر امروز بيش از 

از دو سال گذشته اعالم کردند که این : وگو با خبرنگاران اظھار داشتند با تجمع در گفت نفر از کارکنان این خط 157
کارگران یک شرکت خصوصی ھستيد در صورتی که کارمند  بخش به شرکت خصوصی واگذار شده و شما جزو 

 که به بخش دولت از بدنه دولت است و حداقل باید با اطالع و رضایت ما به بخش خصوصی واگذار شویم از زمانی
  . درصد کاھش یافته است40دھند و حقوق ما ھم تا  کار می ایم، نه اضافه خصوصی واگذار شده

ایم، جوابی نشنيدیم و  تا به حال به ھر مرجع یا مسئولی مراجعه کرده: آھن اعالم کردند این کارکنان و کارگران راه
آھن زدیم و قول دادند که رسيدگی  حل محوطه راه دست به اعتراض و اعتصاب در م89یک بار نيز اسفند ماه سال 

  .شود
آھن در سيرجان و حضور آنان در حوزه استان ھرمزگان و دریافت نکردن جواب این  به دليل نبود مسئوالن راه

 آھن سيرجان در بخش تراورس با تایيد  اعتراض و تجمع، عباس صادقی نماینده این کارمندان و کارگران راه
  .دانند ای ما را از کارکنان دولت نمی ایم و به گونه طی مدت دو سال شرکتی شده:  ان گفتھای کارگر گفته

عالوه بر عدم دریافت اضافه کار حقوق ما نيز به نصف کاھش یافته است در صورتی که : صادقی خاطرنشان کرد
  .توان بدون اجازه کارمند دولت، کارمندان به بخش خصوصی واگذار شود طبق قانون نمی

آھن را داشتند نيز ھيچ ارتباطی با طرح    ساله سابقه کار در این راه25کارگران و کارکنانی که حتی :  وی افزود
  .استخدام ندارند و این ظلمی است که به این بخش وارد شده و ھيچ مسئولی جوابگو نيست

قانع کننده به کارکنان این بخش آھن عدم جواب  قانونی بودن این اقدام راه یکی از دالیل غير: صادقی تصریح کرد
ھا را  آھن این حرف اند، خارج از محوطه راه دھند و گفته است و حتی اجازه بازگو کردن این مسئله را به ما نمی

  .نزنيد
  

 
  اعتصاب کارگران متروی اھواز ادامه دارد

  

روزازاعتصاب کارگران 91پس از گذشت :  شھریور ، آمده است 24بر پایه خبر رسيده به روز شمار کارگری در 
متروی اھوازوگم شدن خواست ابتدایی کارگران یعنی پرداخت دستمزدشان درميان اختالفات مالی مدیران 

قطارشھری اھواز وشرکت کيسون، نوبت به پادرميانی اداره کارواموراجتماعی رسيدووعده پرداخت مستقيم 
ظاھرا اداره کارواموراجتماعی دست بکار تھيه ليست . داده شد)قطارشھری اھواز(حقوق کارگران ازجانب کارفرما

  .کارگران ومحاسبه ميزان طلبشان شده است
ھاي  اداره كار و امور اجتماعي خوزستان در حال انجام پيگيري:  وگو باایسنا، اظھار كرد عباس ھالكويي در گفت

با دريافت ليست كارگران و . تالزم و استعالم از نماينده كارگران شركت كيسون و دريافت ليست كارگران اس
البته پيمانكار ھمچنان . شود شان به طور مستقيم از سوي كارفرما پرداخت مي محاسبه ميزان طلب آنھا، حقوق

  .شود رود و مشكلي حل نمي كند كه با پرداخت حقوق كارگران كاري پيش نمي اعالم مي
پروژه قطار شھري اھواز مشكل مالي : ن گفتمديرعامل سازمان قطار شھري اھواز درباره اختالفات ماليشا

  .تواند بدھي او را پرداخت كند ھاي ديگر بدھكار است، كارفرما نمي نداشته است؛ اگر پيمانكار از شركت
كارھاي ابتدايي مربوط به تامين فاينانس پروژه انجام : اماھالكويي درباره تامين اعتبارمالی پروژه چنين می گوید
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مل است، البته بانك تجارت كه بانك عامل پروژه است، تضمين شھرداري براي فاينانس قطار شده و مدارك آن كا
پذيرد و اعالم كرده است كه عالوه بر تضمين دولت و شھرداري، نھاد ديگري ھم بايد تعھد  شھري را نمي

  .شھرداري اھواز را تضمين كند
اي به بانك تجارت  استاندار خوزستان در نامه : دمديرعامل سازمان قطار شھري اھوازدرھمين باره خاطرنشان كر

خواستار موافقت بانك و انجام فاينانس قطار شھري شده است و بانك ھم در پاسخ اعالم كرده كه وزير اقتصاد و 
امور دارايي بايد ابالغ كند كه اگر شھرداري اھواز به تعھد خود در فاينانس پروژه عمل نكرد، بانك بتواند طلب خود 

  .شھرداري را از طريق دولت دريافت كنداز 
تواند به اين بانك دستور دھد كه فاينانس پروژه را  بانك تجارت يك بانك خصوصي است و دولت نمي: وي ادامه داد
بانك مركزي ھم پيشنھاد داده كه بانك عامل پروژه تغيير يابد، ولي در صورت تغيير بانك، فاينانس پروژه . تامين كند

  .افتد تاخير ميچھارماه به 
ترين راه براي حل مشكل فاينانس متروي اھواز اين است كه دولت تعھد شھرداري را  ساده : ھالكويي گفت

تضمين كند و با اين نھاد كنار آيد؛ در صورتي كه اين مشكل حل شود، فاينانس متروي اھواز مھرماه تامين خواھد 
  .شد

109: درھمين رابطه H_HTML/com.etehadbinalmelali.www://http11/10_9_11htm.ahvaz_metro/  
  

  :پيشنویس اصالح قانون کار و قرارداد ھای کارگری 
  

ن ، ھمان طور که در طول ساليان گذشته یکی از معضل ھای جدی شغلی کارگرا“قراردادھای موقت”موضوع 
ھم نه تنھا با آن ھيچ گونه برخوردی نشده، بلکه زمينه ھای قانونی و کامل “ پيش نویس“بوده است، در این 

 شھریور، اظھارات عطاردیان، دبير کل کانون ٢۴روزنامه جھان صنعت، از جمله ؛ . کردن آن را نيز مھيا گردیده است
یکی از مشکالت قانون کار فعلی “ :وی می گوید. عالی انجمن ھای صنفی کارفرمایی، را آورده که جالب است

اگر کارفرمایی کارگر خود را نخواھد، دچار مشکالت بسياری می شود این در حالی . بحث پایان قرارداد است
وی “ .است که در این پيش نویس ارائه شده کارفرما می تواند به کار کارگری که آن را نمی خواھد، خاتمه دھد

به طور کلی یکی از نقاط مثبت این پيش نویس این است که خاتمه پایان کار را به خود کارگر “ :در ادامه می گوید
ِھدف این اقدام ھای ضد کارگری و ضد انسانی بر “ .و کارفرما واگذار کرده و حل این موضوع توافقی شده است

فعاالن ضد . د داشته باشدکارگر تا موقعی می تواند کار داشته باشد که کاری وجو: این مبنا استوار است که
کارگری با این توجيه به ظاھر قابل قبول، شيوه ھای سودجویانه خویش را در پشت این قوانين به نحو موذیانه ای 

اگر ” : شھریور، از قول اکبر قربانی، در این باره می نویسد٢٧روزنامه جھان صنعت،و ھمچنين . پيش می برند
د پس چرا راجع به قراردادھای موقت کار ھيچ موضوعی را در اصالحيه نياورده آقایان مدعی اصالح قانون کار ھستن

در اصالحيه قانون کار کاھش توليد و تغييرات ساختاری را بھانه ای برای اخراج کارگران ” :وی ھمچنين گفت” .اند
  ”.قرار داده و به عبارتی دست کارفرمایان را برای اخراج کارگران باز گذاشته اند

 
 

 کنيم  صادره عليه شاھرخ زمانی و دیگر فعالين کارگران را محکوم میاحکام
 

، "ھای کارگری ی پيگيری ایجاد تشکل کميته"و " ھيات بازگشایی سندیکای کارگران نقاش"شاھرخ زمانی عضو 
نيما   سال،11: شاھرخ زمانی ( سال 22.5محمد جراحی و تنی چند از فعالين کارگری دیگر در مجموع به 

این . زندان محکوم شدند ) ماه حبس تعزیری 6: وش  سال و ساسان واھبی5:  سال، محمد جراحی6: قوبپوریع
  . به فعالين کارگری در جھت ایجاد محدودیت برای فعاليت ھای آنان است احکام بخشی ازفشار فزاینده

ضد کارگری، خواھان ھای کارگری ضمن محکوم نمودن این احکام  ی ھماھنگی برای کمک به ایجاد تشکل کميته
  .ی فعالين کارگری و کارگران زندانی است آزادی بی قيد و شرط ھمه

  کميته ھماھنگی برای کمک به ایجاد تشکل ھای کارگری

  

   قانون کاره اعتراض ھزاران کارگر شرکت واحد به اصالحيھ
 
 

ی اسالمی اعتراض و ھزاران کارگر شرکت واحد اتوبوسرانی با امضای طوماری خطاب به وزیر کار جمھور
 قانون کار ه خاطر نشان می کنيم که متن اصالحيھ.  قانون کار اعالم کردنده مخالفت خود را نسبت به اصالحيھ

 ماده تدوین شده و قرار است در مجلس شورای اسالمی تصویب 74توسط وزارت کار جمھوری اسالمی در 
   :ر استمتن طومار اعتراضی کارگران شرکت واحد به شرح زی. شود

  
   به نام خدا
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   وزیر محترم کار و امور اجتماعی
آقای وزیر، در پی نظرخواھی پيرامون تغييرات قانون کار اینجانبان کارگران و رانندگان شرکت واحد اتوبوسرانی 

تھران و حومه اعالم ميداریم سالھاست قرار بود که فصل ششم قانون کار تغيير کند و حق آزادی تشکيل 
تقل کارگری به رسميت شناخته شود اما متاسفانه طرح پيشنھادی موادی از قانون کار که قرار تشکلھای مس

است جایگزین مواد فعلی کار شود تمامی حمایت ھای قانونی کار از کارگر را نشانه گرفته و عمال امنيت 
صالحيه پيشنھادی لذا ما کارگران و رانندگان شرکت واحد به این ا. شغلی کارگران را به خطر می اندازد

   .اعتراض داریم و مخالفت خود را اعالم ميداریم
بت رسيده و به کارگران  در وزارت کار جمھوری اسالمی به ث64492236 با شماره 90/6/2این طومار در تاریخ 

 خود را پيگيری و پاسخ شخص وزیر را طلب ه می توانند نام90/ 61/6طومار گفته شده که از تاریخ ه امضاکنند
   .کنند

  
   کميته ھماھنگی برای ایجاد تشکل کارگری

  1390 شھریور 27
  

 ِ کارگر معترض شرکت حفاری و اکتشاف انرژی گستر پارس75اخراج 
 

حفاری و اکتشاف انرژی " تن از کارگران شرکت ٧۵ٔ ھفته گذشته :  شھریور می نویسد 27درخبرگزاری ھرانا 
ٔيافت حقوق معوقه خود دست به اعتراض زده بودند، از کار اخراج که در اعتراض به عدم در)" پدکس(گستر پارس 

 . شدند
 نفر از کارگران دکل پدکس ٧۵بنا به اطالع گزارشگران ھرانا، ارگان خبری مجموعه فعاالن حقوق بشر در ايران، 

 . دند روز اعتصاب توسط کارفرما اخراج ش٧کند، بعد از   چاه نفت کار مي٢١ که در حال حاضر بر روی ١٠١
 ماه حقوق و مزايا دست به اعتصاب زده بودند، توسط ۶اين افراد که در اعتراض به محروميت خود از دريافت 

 . سرويس شرکت پس از اخراج از محل دکل به اھواز منتقل شدند تا به منازل خود بروند
ی نفتي، از ھا ٔ، سازنده دکل) Pedex(گفتنی ست، شرکت حفاری و اکتشاف انرژی گستر پارس، پدکس

 . است" بنياد مستضعفان"وابسته به " خصوصی"ھای حفاری  شرکت
ھای باالدستی نفت و گاز توانست   تاسيس گرديد در راستای ورود به فعاليت١٣۶٠شرکت پدکس که در سال 

کت  حلقه چاه گازی و تعمير دو حلقه چاه ديگر در ميادين گازی تابناک را با شر١٩ قرارداد حفاری ١٣٧٨درسال 
  . مھندسی و توسعه نفت منعقد ساخت

  دو تجمع اعتراضی در مقابل ساختمان مجلس

تعدادی از معلمان شرکتی آموزش و : شھریور آمده است 27 در تاریخ ايسنابه گزارش خبرگزاری دولتی 
 . مقابل مجلس شورای اسالمی تجمع کردند) يکشنبه(پرورش و جمعی از مردم يزد و طبس صبح امروز 

ارش ايسنا، تعدادی از معلمان شرکتی آموزش و پرورش با تجمع مقابل مجلس شورای اسالمي، به گز
 . خواستار تعيين تکليف وضعيت شغلی و حقوقی خود و استخدام در آموزش و پرورش شدند

خواستار رفع مشکالت استخدامی خود در “ مجلس باکفايت، حمايت حمايت”تجمع کنندگان با سر دادن شعار 
 . و پرورش شدندآموزش 

افراد تجمع کننده . در تجمع ديگر نيز تعدادی از مردم يزد و طبس مقابل مجلس شورای اسالمی تجمع کردند
  . ھای انتخابيه يزد و طبس مقابل مجلس تجمع کرده بودند در اعتراض به جداسازی حوزه

  استات اويل به تمامی فعاليت ھای نفتی خود در ايران خاتمه داد
 

به گزارش خبرگزاری دولتی مھر در تاریخ 27 شھریور آمده است : شرکت نفتی استات اويل "به داليل نامشخص" 
تمامی فعاليت ھای نفتی خود در ايران را ناتمام گذاشته و به ھمکاري ھايش با شرکت ملی نفت ايران خاتمه 
داده است. گزارش مھر مي افزايد، اين شرکت به دليل خودداری از انجام کامل تعھدات خود در بلوک اکتشافی 

خرم آباد به ايران غرامت پرداخت مي کند. به گفته ی يک مقام مسئول در وزارت نفت در حال حاضر شرکت نروژی 
انجام مطالعات زمين شناسی و ۶٠٠ کيلومتر لرزه نگاری دو بعدی را در بلوک خرم آباد به انجام رسانده، اما بخشی 

از قرارداد مبنی بر حفاری سه حلقه چاه اکتشافی ھنوز اجرايی نشده است. شرکت استات اويل در دو دھه ی 
گذشته پروژ ه ھای نفتی متعددی را با موفقيت در ايران به انجام رسانده است. به گزارش مھر، از شش ماه پيش 

  .دفتر اين شرکت در تھران کامال تعطيل شده بوده است

  را پشت سر گذاشتاعتصاب کارگران متروی اھواز ھفته سوم 
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کارگاه ھای . سه ھفته ازاعتصاب کارگران متروی اھواز گذشت: اتحاد بين المللی در حمایت از کارگران ایران
پيش شرط بازگشت بکار کارگران . پروژه متروی اھواز متوقف شده است. متروی اھواز کماکان تعطيل است

دعوای مالی مدیران قطار شھری . وقه شان است ماه دستمزد مع۵اعتصابی متروی اھواز دریافت حداقل 
 ماه ٢سازمان قطار شھری ظاھرا برای پرداخت حقوق . ادامه دارد) پيمانکار(و شرکت کيسون ) کارفرما(اھواز 

مطالبات معوقه کارگران اعتصابی در کميسيون کارگری استان . کارگران اعتصابی اعالم آمادگی کرده است
وعده . ره کار درحال تھيه ليست کارگران و محاسبه ميزان مطالباتشان استادا. خوزستان طرح شده است

   .پرداخت بخشی از مطالبات کارگران در حضورنمایندگان دادستان، اداره کار وپيمانکار داده شده است
  

ی وگو با فارس با اشاره به اینکه کارگران قطار شھر عباس ھالکویی مدیرعامل قطارشھری اھواز امروز در گفت
پيمانکار، عامل : اند، اظھار داشت  روز گذشته دست از کار کشيده٢٠به دليل مطالبات خود از پيمانکار در 

ھا عادی است و پيش از این  تعطيلی پروژه قطارشھری است و نه کارگران؛ تاخير چند ماھه در اینگونه پروژه
   .نيز اتفاق افتاده اما منجر به تعطيلی پروژه نشده بود

قرار بود برای بازگشت به کار کارگران، معادل یک ماه حقوق را سازمان قطارشھری و یک ماه حقوق : دوی افزو
را نيز پيمانکار تقبل کند، اما پيمانکار به بھانه کمبود مالی نه تنھا حاضر به پرداخت حقوق یک ماھه کارگران 

   .قطارشھری ھم راضی نيستنشده بلکه به خاطر منافع خود به پرداخت یک ماه حقوق توسط سازمان 
این مقام مسئول با تاکيد بر اینکه سازمان قطار شھری آمادگی دارد حقوق دو ماه کارگران را پرداخت کند، 

پرداخت مطالبات معوقه کارگران از طریق اداره کار و با طرح در کميسيون کارگری در حال پيگيری : اظھار داشت
ات آنھا در حضور نمایندگان دادستان، اداره کار و پيمانکار پرداخت است و قرار است ليست کارگران و مطالب

   .ای برای تعطيلی کارگاه نباشد شود تا بھانه
را مقصر اصلی تعطيلی ) پيمانکار و یکی از دو فاینانسور قطارشھری اھواز(ھال کویی شرکت چينی کيسون 

با توجه به فشارھایی که شھروندان در : زود روز گذشته و اعتصاب کارگران عنوان کرد و اف٢٠این پروژه در 
اند، پيمانکار با تاخير تعمدی در اجرای پروژه، حق مردم اھواز را تضييع  زمان اجرای قطار شھری متحمل شده

  .کرده است
 

  : حداقل دستمزد ھا در ایران 
رایط اقتصادی، می  شھریور، در رابطه با موضوع ش٢٧حميد حاجی اسماعيلی در گفت و گو با خبرگزاری فارس،

تفسيرھای متفاوتی از این موضوع . ... برای تعيين حداقل مزد شفاف نيست“ شرایط اقتصادی”آوردن قيد “ :گوید
می شود و ممکن است کارفرمایی در صنف خود با معضالتی روبرو باشد اما صنوف دیگر دچار مشکل نباشند و در 

  “ .د مدعی خوب یا بد بودن شرایط اقتصادی می شودصورتی که این کارفرما عضو شورای عالی کار باش

  

  : بازھم در رابطه با دستمزد ھا 
  

 شھریور، نظری جاللی، معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در توجيه این قسمت ٢٨به گزارش خبرگزاری مھر،
 ساليانه کارگران به اینکه ما بند شرایط اقتصادی کشور را برای تعيين حداقل دستمزد“ :از پيش نویس گفت

وظایف شورای عالی کار اضافه کردیم، این است که به ھر حال شرایط اقتصادی کشور باید در ھر تصميم گيری 
وی در پاسخ سوال خبرنگاری که پرسيد ممکن است کارفرمایان شرایط اقتصادی کشور را ” . اقتصادی لحاظ شود

 ساليانه کارگران قرار دھند، تاکيد کرد در شورای عالی کار بھانه ای برای عدم افزایش مناسب دستمزد و عيدی
ھدف ما بھبود . فقط کارفرمایان نيستند که تصميم می گيرند و کارگران نيز نماینده ھایی را خواھند داشت

الزم به توضيح است که حاجی “ .وضعيت معشيتی نيروی کار و رنگين شدن سفره خانوار کارگری است
صاحبه با خبرگزاری فارس اظھار داشت که، در شورای عالی کار تمرکز قدرت وجود دارد و اسماعيلی در ھمان م

به این اظھارات باید این را ھم اضافه کرد . کارگران در اقليت ھستند و در حال حاضر ترکيب شورا سه جانبه نيست
یکی . ینده را یدک می کشندنيز وابستگان به رژیم ھستند و فقط عنوان نما“ نماینده کارگران”که ھمان تعداد 

  .دیگر از موردھای مھم نوع برخورد با تشکل ھای کارگری است

 
17  خبر شماره– رضا شھابي تحت فشار بازجو و دچارمشكالت جسمي جديد  

 
 زندان اوين به دليل نامه نگاری ھای 209بر اساس خبري از يك منبع موثق،رضا شھابي كارگر زنداني در بند 

 مقامات قضایی از سوي مامورين اطالعات تحت فشار قرار گرفته و ھمچنين به دليل ایجاد خانواده اش به
.اختالالت عصبی در اوضاع جسمي شھابي مشكالت جديد تري رخ داده است  
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است با مراجعه به اش به مقامات قضايي ناراضي بودهھاي شھابي و خانوادهيك مامور ِاطالعات كه از نامه نگاري
قاضي و مراجع قضايي .اي نداردھا ھيچ فايدهاين نامه نگاري" است ي او به وي گفته تضعيف روحيهرضا و براي
".كنيم كه سرنوشت و احكام افراد به چه شكل باشداند و ما تعيين ميھيچ كاره  

ف زير  ماه است كه در زندان و در حالت بالتكلي15 تا كنون و به مدت بيش از 89 خرداد 22رضا شھابي كه از 
دادگاه انقالب محاكمه شد و ھيچ مستندات 15ي  در شعبه90 خرداد 4فشارھاي مختلف قرار داده شده است در 

رفت به سرعت حكم تبرئه براي او صادر و داليلي براي تاييد اتھامات اعالم شده عليه وي ارائه نشد و انتظار مي
ھاد بازجو مبني بر پذيرفتن و امضا كردن مكتوباتي كه اما به دليل اينكه رضا به پيشن.شده و شھابي آزاد گردد

شود، تن نداده است توسط بازجو تھديد شده است كه ي برخي اقدامات شمرده ميمطابق آن رضا انجام دھنده
تا مدت ھا وي تحت فشار وبالتكليف در زندان محبوس خواھد شد و به ھمين دليل و به علت مقاومت رضا و تن 

ھا ،برخالف انتظار نه تنھا تا اين تاريخ براي او حكم ھا و تسليم نشدن در برابر تھديدات بازجوندادن به خواسته
برائت صادر نشده بلكه در شرايط سخت روحي و جسمي و تنھا به دليل لج كردن بازجو كماكان شھابي در بند 

ي آزادي موقت شھابي وثيقه ماه است كه براي 11اين در حالي است كه بيش از . زندان اوين محبوس است209
اي كه بايد دستور انجام مراحل توديع يكصد ميليون توماني صادر شده است اما با توجه به اينكه مرجع قضايي

.زند، بازداشت شھابي به طول انجاميده استوثيقه را صادر كند زير نفوذ مامورين اطالعات از اين اقدام سرباز مي  
 

اي گوناگون توسط مامورين اطالعات رضا از نظر اعصاب دچار مشكالت و اختالالتي از سويي در اثر ايجاد فشارھ
نبايد زياد " شده است و يك پزشك متخصص در زندان براي وي داروھاي اعصاب تجويز كرده و به رضا گفته است 

" !شودتحمل كن،انشاءهللا درست مي! فكر كني   
ي از جمله آسيب ديدگي اعصاب و درد شده است كه رضا ھمچنين درقسمت سمت چپ ِ گردنش دچار عوارض

.بعد از عكس برداري ھنوز علت اين مشكالت به وي اعالم نشده است  
اش دچار درد و نارسايي است و به شدت از اين موارد رنج ي كمر و گردن،كبد و كليهشھابي كماكان در ناحيه

.بردمي   
ه به ھيچ عنوان به اتھاماتي كه پيشنھاد و مقبول مامورين  است كبا اين وجود رضا شھابي بارھا اعالم كرده

اطالعات است تن نخواھد داد و كماكان با تاكيد بر دفاع از حقوق كارگران،خواھان اعالم حكم تبرئه و آزادي خود 
.است  

واستار ھا و مقامات ذيصالح خھاي كارگري،رسانهھا و نھادي شھابي از كارگران،تشكلدوستان و اعضاي خانواده
.اند كه براي آزادي وي از ھيچ كوششي فروگذار نكنند تا به زودي شاھد آزادي رضا شھابي  باشيمشده  

1390 شھريور 28 – رضا شھابي 17خبر شماره   
 

  بازداشت سه عضوانجمن صنفی معلمان کردستان
 

 
 تن از اعضای انجمن سه: آمده است  شھریور ماه ٨٢به گزارش آژانس خبری موکریان، ظھر امروز دوشنبه 
   .صنفی معلمان کردستان بازداشت و روانه زندان شدند

سه تن از اعضای انجمن صنفی معلمان کردستان که به دادگاه احضار شده بودند پس از مراجعه به دادگاه ، 
شده اسامی این افراد، پيمان نودینيان، رامين زندنيا و بھا ملکی اعالم . دستگير و به زندان منتقل شدند

گفته می شود تنی چند از فعاالن فرھنگی این شھر در مقابل دادگاه حاضر و پيگير وضعيت ھمکاران . است
تا لحظه تنظيم خبر از اتھام یا اتھامات احتمالی این فعاالن صنفی معلمان ھيچ . بازداشتی خود شده اند
 .اطالعی در دست نيست

 
110Hنامه کميته ھماھنگی در قدردانی از زحمات محمود صالحی 

 
 با انتشار نامه ای از زحمات ١٣٩٠ شھریور ٢٨کميته ھماھنگی برای کمک به ایجاد تشکل ھای کارگری دوشنبه 

 .از چھره ھای سرشناس و خستگی ناپذیر جنبش کارگری ایران تشکر و قدردانی کرد" د صالحیمحمو"

در بخشی از این نامه که در پی کناره گيری محمود صالحی از عضویت در ھيئت اجرایی کميته ھماھنگی منتشر 
نبش کارگری و  ج محمود صالحی، سرانجام پس از سالھا تالش و مبارزه در عرصه: "شد از جمله آمده است

 ھماھنگی و ھيئت اجرایی این تشکل، از یکسو به دليل مشکالت  فعاليت سازمان یافته و متشکل در کميته
جسمی و درد و رنج ناشی از نارسایی کليوی و تبعات آن که به راستی امان از او گرفته و از سوی دیگر به دليل 

ه منظم تر کارھا، به ناچار از عضویت در ھيئت اجرایی احساس مسئوليت فراوان در انجام وظيفه و پيشبرد ھر چ
 است، استعفای وی از  بدیھی است ھمانگونه که خود محمود صالحی نيز تاکيد کرده. این کميته استعفا داد

عضویت در ھيئت اجرایی، تنھا در مورد مسئوليت ھای محوله در این ھيئت بوده و مانع از این نخواھد شد که 
 طبقاتی بی   مبارزه ارزشمند و ذیقيمت این کارگر پيشرو و یار صدیق کارگران در عرصه  از تجربيات  ھماھنگی کميته

  .بھره بماند
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اخراج دھھا کارگر يک شرکت وابسته به بنياد مستضعفان، به خاطر اعتراضشان به 
  تعويق شش ماھه در پرداخت حقوق

دھھا تن از کارگران يک شرکت وابسته به :مده است  شھریور آ28 در تاریخ کلمهبه نوشته سایت اصالح طلب 
 . به علت اعتراض به تعويق شش ماھه در پرداخت حقوق خود، از کار اخراج شدند! بنياد مستضعفان

) پدکس( نفر از کارگران شرکت حفاری و اکتشاف انرژی گستر پارس ٧۵بر اساس گزارش منابع کارگري، 
کند، بعد از ھفت روز اعتصاب توسط   چاه نفت کار مي٢١ضر بر روی ھای نفتی که در حال حا ی دکل سازنده

 . کارفرما اخراج شدند
ست، شرکت حفاری و اگفتنی . اين کارگران برای دريافت حقوق معوق خود دست به اعتراض زده بودند

“ خصوصی”ھای نفتی، از شرکتھای حفاری  ی دکل سازنده ،(Pedex) اکتشاف انرژی گستر پارس، پدکس
  .است “بنياد مستضعفان”بسته به وا

  
  اجرای تفکيک جنسيتی در کارخانه /اخراج پنچ کارگر زرین بنا پارسيان

 
پارسيان به عدم   به دنبال اعتراض کارگران شرکت زرین بنا "اتحادیه آزاد کارگران ایران،"رسيده به  طبق خبر 

 کارخانه  این. تن از این کارگران نمود 5اخراج  ماه حقوق معوقعه خود، کارفرمای این شرکت اقدام به 4پرداخت 
.  کارگر زن و مرد است60می باشد و دارای بيش از  UPVC پروفيل واقع در جاده دھگالن سنندج توليد کننده

می  کارگران را قبل از شروع به کار، مجبور به امضای قراردادھای سفيد و نيز استعفا نامه کارفرمای این کارخانه
نظر کارگران این کارخانه اخراج  از. ھر زمان که خود اراده کرد برای اخراج آنان با مانعی روبرو نباشدتا در . کند

. کارگران بوده و دليلی برای اخراج آنان وجود نداشته است ھمکارانشان تنھا به منظور زھر چشم گرفتن از بقيه
سایر مطالبات آنان، با اجرای تفکيک پرداخت حقوق کارگران و رسيدگی به  اخيرا مدیریت این شرکت بجای

     .کارخانه اقدام به جدا سازی مردان و زنان کارگر نموده است جنسيتی در
 

 بازاریان دوباره اعتصاب کردند
  

در ادامه اعتراض صنف بنكداران پارچه به قانون ماليات : شھریور آمده است28 در  ایلنادولتیخبرگزاری به گزارش 
 . شھريور ماه تعطيل شد28از بازار پارچه تھران امروز  برارزش افزوده، بخشي

از صبح امروز بخشي از : رئيس اتحاديه بنكداران پارچه در اين خصوص به ايلناگفت محمد حسين رحيمي، نايب 
مشكالت مربوط به  پارچه واقع در كوچه حمام چال در اعتراض به عدم اجراي وعده ھاي داده شده براي رفع بازار

 .انون ماليات برارزش افزوده بسته شداجراي ق
پيگيري  از صنف پارچه فروشان فرصت يك ھفته اي براي" اسدهللا بادامچيان"حدود يك ھفته قبل  به گفته وي، 

بنابراين . خصوص صورت نگرفت مسائل و رفع مشكالت شد كه امروز اين فرصت به اتمام رسيد و اقدامي در اين
  .را بستند از صبح امروز مغازه ھاي خودبخشي از واحدھاي صنفي پارچه 

  
: کار وزارت تعاون، کار و رفاه ھا به معاون روابط  کانون عالی شوار ھشدار ریيس
 باشيد  ھای کارگری منتظر اعتراض

  

کانون عالی شوراھای  ریيس ھيات مدیره:  شھریور آمده است 29به گزارش خبر گزاری دولتی ایلنا در تاریخ 
متاسفانه وزارت تعاون، کارو رفاه اجتماعی به نظرات جامعه کارگری در پيش : کشورگفتکار سراسر اسالمی

 .دھد نویس اصالحيه قانون کار اھميتی نمی
به ھمين دليل نھادھای کارگری در جلسه امروز و فردای وزارت : وگو با خبرنگار ایلنا افزود اوليا علی بيگی درگفت

 .اھندکردتعاون، کار و رفاه اجتماعی شرکت نخو
کار استان کرمانشاه با بيان اینکه مسووالن روابط کار وزارت تعاون، کار و  کانون ھماھنگی شوراھای اسالمی ریيس

ما : اند، اظھار داشت شناسی بر روی اصالحيه قانون کار انجام داده  سال کار کار۴رفاه اجتماعی مدعی ھستند 
یی برای بررسی پيش نویس اصالحيه قانون کار ھستيم تا  ماھه به تشکالت کارگری وکارفرما٢خواھان فرصت

 .روند بررسی اصالحيه قانون کار بدون تنش پيش رود
علی بيگی در پاسخ به این سوال که چرا معاونت روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خصوص ارایه 

 .ھا پرسيد ع را باید از خود آناین موضو: پيش نویس اصالحيه قانون کار به دولت عجله دارند، گفت
 جانبه گرایی ٣کار سراسرکشور با اشاره به اعتقاد شيخ االسالمی به اصل  کانون عالی شوارھای اسالمی ریيس

 ماھه به کارگران برای بررسی ٢خواھيم که به معاونت روابط کار خود دستور دھد که فرصت  از وزیر می: گفت 
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 .اصالحيه قانون کار داده شود
 درصدی مزد ١٠کارگران در بررسی اصالحيه قانون کار بدون تعصب ھستند و حتی معتقدند افزایش :  گفتوی

  کارگران قراردادی که در پيش نویس آمده است قابليت اجرا ندارد وموضوعی است که در دوران وزارت جھرمی
 .انجام و شکست خورد
کارگر وکانون   سراسرکشور، مجمع عالی نمایندگانکار کانون عالی شوراھای اسالمی : علی بيگی تاکيد کرد

کارگری در موضوع پيش نویس اصالحيه قانون کار ھمدلی دارند ونظرشان در این خصوص  ھای صنفی عالی انجمن
 .یکی است

ھای الزم را به  وي با اشاره به اینکه مجلس در قانون برنامه پنجم توسعه کشور دولت را مکلف کرده که زمينه
 جانبه گرایی در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ٣اگر : ھای کارگری فراھم کند، اظھارداشت عتراضمنظور ا

کارگران را  ھای اعتراض رعایت نشود ما نيز از وزارت کشور خواھيم خواست که این متن قانونی را اجرا و زمينه
 .کند فراھم

کارگری با  یس یک طرفه قانون کار تعامل نھادھاییکی دیگر از راھکارھای مقابله با پيش نو: گفت علی بيگی
 .خواھد بود مجلس به خصوص کميسيون اجتماعی مجلس

 .کار را تغيير دھند خواھند قانون کار را ندارند می که آقایان قصد اصالح قانون معتقدیم: گفت وی

  
 شان اعتراضات ھزاران معلم اخراجی به وضعيت ناروشن شغلی

 89 در آستانه سال تحصيلی ھزاران تن از معلم ھایی که سال : آمده است 90 شھریور 29 بر پایه گزار رسيده در
به دستور حاج بابایی وزیر آموزش و پرورش اخراج شده اند، در تھران طی روزھای اخير در نقاط مختلف تھران 

 .تجمعات اعتراضی برگزار کرده اند
پس از آن گروھی از . اما با بی اعتنایی مجلسيان روبرو شداین اعتراضات ابتدا در مقابل مجلس برگزار گردید، 

نھاد مربوطه نيز نه تنھا واکنشی در جھت رسيدگی به . معلمين در مقابل دفتر ریاست جمھوری اجتماع کردند
چنانچه به شعار دادن ادامه دھند به کارشان : خواست ھای معترضين نشان نداد، بلکه به تھدید آنھا نيز پرداخت

 .ی نخواھد شدرسيدگ
یکی از معلمين در گفتگو با خبرگزاری موج گفته است که بسياری از . تجمع اعتراضی بعدی در مقابل مجلس بود

 .معلمين مجبورند از شھرھای مختلف راھی تھران شوند تا خواسته ھای خود را به گوش مسئولين برسانند
د، ناچارند برای گذراندن شب در مقبره خمينی حتی برخی از معلمينی که بار سفر بسته و به تھرن آمده ان

 20نام برده می شود، در مجموع ” معلم شرکتی“تعداد معلمين معترض و اخراجی که از آنھا به عنوان . بخوابند
این معلمين از طریق شرکت ھای پيمانی آموزش دیده و پس از قبولی در آزمون به عنوان نيروی . ھزار نفر است

 با مخالفت وزیر آموزش و پرورش مواجه گردید و اخراح 89 کردند، اما اشتغال آنھا در سال شرکتی آغاز به کار
 .شدند

 ھزار تن از 17 ھزار تن از آنھا که دارای حرفه و تخصص دیگری بوده اند، استخدام شده اند، اما ھنوز 3تا کنون 
 .معملين شرکتی در بالتکليفی و بيکاری به سر می برند

  کارگری باشيد منتطر اعتراضات
  

 کار کانون عالی شوراھای اسالمی ریيس ھيات مدیره:  آمده است ایلنادولتیخبرگزاری به نوشته 
پيش نویس اصالحيه  متاسفانه وزارت تعاون، کارو رفاه اجتماعی به نظرات جامعه کارگری در: سراسرکشورگفت

  .دھد قانون کار اھميتی نمی
 به ھمين دليل نھادھای کارگری در جلسه امروز و فردای وزارت: نگار ایلنا افزودخبر وگو با اوليا علی بيگی درگفت

  .تعاون، کار و رفاه اجتماعی شرکت نخواھندکرد
 کار استان کرمانشاه با بيان اینکه مسووالن روابط کار وزارت تعاون، کار و اسالمی کانون ھماھنگی شوراھای ریيس

ما : اند، اظھار داشت داده شناسی بر روی اصالحيه قانون کار انجام کار سال کار ۴رفاه اجتماعی مدعی ھستند 
بررسی پيش نویس اصالحيه قانون کار ھستيم تا   ماھه به تشکالت کارگری وکارفرمایی برای٢خواھان فرصت

  .پيش رود روند بررسی اصالحيه قانون کار بدون تنش
تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خصوص ارایه  کار وزارتعلی بيگی در پاسخ به این سوال که چرا معاونت روابط 

  .ھا پرسيد این موضوع را باید از خود آن: دارند، گفت پيش نویس اصالحيه قانون کار به دولت عجله
گرایی   جانبه٣کار سراسرکشور با اشاره به اعتقاد شيخ االسالمی به اصل  شوارھای اسالمی کانون عالی ریيس

ماھه به کارگران برای بررسی  ٢خواھيم که به معاونت روابط کار خود دستور دھد که فرصت  از وزیر می: گفت 
   .اصالحيه قانون کار داده شود

  درصدی مزد١٠در بررسی اصالحيه قانون کار بدون تعصب ھستند و حتی معتقدند افزایش  کارگران: وی گفت
  دوران وزارت جھرمی ندارد وموضوعی است که درکارگران قراردادی که در پيش نویس آمده است قابليت اجرا 

  .انجام و شکست خورد
کارگر وکانون  کار سراسرکشور، مجمع عالی نمایندگان شوراھای اسالمی  کانون عالی: علی بيگی تاکيد کرد

 کارگری در موضوع پيش نویس اصالحيه قانون کار ھمدلی دارند ونظرشان در این خصوص صنفی ھای عالی انجمن
   . استیکی
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ھای الزم را به  را مکلف کرده که زمينه وي با اشاره به اینکه مجلس در قانون برنامه پنجم توسعه کشور دولت
 جانبه گرایی در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ٣اگر : اظھارداشت ھای کارگری فراھم کند، منظور اعتراض
کارگران را  اعتراض ھای ن متن قانونی را اجرا و زمينهنيز از وزارت کشور خواھيم خواست که ای رعایت نشود ما

  .کند فراھم
کارگری با  با پيش نویس یک طرفه قانون کار تعامل نھادھای یکی دیگر از راھکارھای مقابله: گفت علی بيگی

  .خواھد بود اجتماعی مجلس مجلس به خصوص کميسيون
  .کار را تغيير دھند خواھند قانون دارند مین کار را که آقایان قصد اصالح قانون معتقدیم: گفت وی

 
  کارگران بازدید نيمه تمام معاون وزیر در پی اعتراض تند

 

 اخيرا معاون یکی از وزارتخانه ھای زیربنایی کشور  شھریور آمده است 30 در به گزارش اختصاصی محرمانه آنالین
برو می شود که برای رھایی از وضعيت پيش آمده در حين بازدید از یک کارخانه با اعتراض تند و خشن کارگران رو

 بازدید خود را نيمه تمام رھا می کند
 چند روز پيش معاون یکی از وزارتخانه ھای زیر بنایی کشور برای بازدید از -به گزارش اختصاصی محرمانه آنالین

 .بی توام می شودیک کارخانه در استان خوزستان راھی این استان می شود که این بازدید با حواشی جال
معاون وزیر مربوطه که اتفاقا از چھره ھای سرشناس رسانه ای کشور محسوب می شود با ورود به کارخانه در 

 کارگر معترض و خشمگين را می بيند که نسبت به بی عدالتی ھا و عدم پرداخت حقوق ماھيانه 300مقابل خود 
 .خود به شدت معترض بودند
 حدی بود که معاون وزیر مجال گفت و گو و صحبت با کارگران را پيدا نمی کند و ادامه خشم و عصبانيت کارگران به

 .حضور خود در صحنه را ميسر نمی داند و بالفاصله برای رھایی از وضعيت پيش آمده کارخانه را ترک می کند
ئوالن کارخانه گزارش نکته حائز اھميت در این بازدید این است که قبل از سفر معاون وزیر به این کارخانه مس

 .خالف از وضعيت کارگران و امور جاری این کارخانه به دفتر معاونت این وزارتخانه ارائه داده بودند
چرا که معاون وزیر با استناد به این گزارش مطلوب برای تشکر و قدردانی از مدیران کارخانه راھی استان 

 .ن گزارش مذکور می شودخوزستان ميشود اما با حضور در صحنه متوجه کذب بود
کارگران این کارخانه نسبت به بی عدالتی ھا و عدم پرداخت به موقع حقوق به شدت عصبانی بوده اند به 

 .طوریکه پيش بينی می شد در صورت ادامه حضور معاون وزیر اتفاقات ناخوشایندی رخ می داد
گران این کارخانه را داده است و ھمچنين گفته می شود وزارتخانه مذکور دستور رسيدگی فوری به مشکالت کار

 .مدیران این کارخانه به صورت کتبی توبيخ شده اند

  
 کردند کارگران جلسات پيش نویس اصالحيه قانون کار را تحریم

درحالي كه امروز آخرين جلسه شوراي عالي كار براي بررسي :آمده است دنيای اقتصادبه نوشته روزنامه دولتی 
 كار  انون كار است، ھيچ كدام از نمايندگان كارگري از سوي كانون عالي شوراھاي اسالمينھايي پيش نويس ق

ھاي صنفي كارگري و مجمع عالي نمايندگان در جلسه روز گذشته حضور  سراسر كشور، كانون عالي انجمن
 .نداشتند

ر حال بررسی است، به موضوع پيش نویس اصالح قانون کار که مدتی است در بين جامعه کارگری و کارفرمایی د
اي برای اصالح  نمایندگان کارگری معتقدند وزارت کار نباید عجله. نارضایتی فعاالن جامعه کارگری انجاميده است

به ھمين دليل .  ماه وقت برای بررسی پيش نویس ھستند2قانون کار داشته باشد و در این رابطه نيز خواھان 
بحث . نویس است شرکت نکرده و نخواھند کرد ن جلسه بررسی پيشھم در نشست روز گذشته و امروز که آخری

 .برانگيز پيش نویس اصالحيه است تعيين عيدی و پاداش و حداقل دستمزد از موضوعات چالش
اند، از   قانون كار حضور داشته  جمعي از نمايندگان كارگري كه در جلسات قبلي اصالحيه گفته بر این اساس بنا به
گرايي و نظرات نمايندگان كارگري   تعاون، كار و رفاه اجتماعي در روند اصالح قانون كار سه جانبه آنجايي كه وزارت
 .كنند اند، آنان نيز به نشانه اعتراض در جلسات نھايي شركت نمي را اعمال نكرده
  قانون كار نويس اصالح انتقاد به پيش
 نمايندگان كارگري  اي صنفي كارگري كشور در جلسهھ اللھي، عضو ھيات مديره كانون عالي انجمن ابوالفضل فتح

» بايد« شوراي عالي كار يك  حضور نمايندگان كارگري در جلسه:  قانون كار گفت نويس اصالحيه براي بررسي پيش
 .است به شرطي كه شأن و جايگاه كانون عالي رعايت شود

 اينكه پيشنھاد ما يكپارچگي و اتحاد ھاي صنفي كارگري كشور با بيان عضو ھيات مديره كانون عالي انجمن
ھاي انضباطي  نويس اھميت زيادي به كميته با توجه به اينكه در اين پيش: ھاي كارگري است، بيان كرد تشكل

ھمچنين كار موقتي كه در اين : وي گفت. داده شده است، نقش تشكيالت كارگري يا کمرنگ يا حذف شده است
 .ارد و بايد حذف شودنويس ارائه شده، ھيچ معني ند پيش

 خواسته کارگران 3
ھای عالی کارگری برای اصالح قانون کار در شورای عالی کار  تشکل: رييس مجمع عالی نمایندگان کارگری گفت

 . خواسته دارند و با رعایت این موارد با دولت مذاکره خواھند کرد3
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طی توافقی که با مسووالن : ھا عنوان کرد هدر خصوص این خواست» فارس«وگو با  محمد یاراحمدیان در گفت سيد 
این وزارتخانه شده بود و در جلسات شورا مطرح شد، کارگران معتقدند که نياز به زمان دو ماھه برای کار 

بندی در تشکيالت عالی مجمع و ھمچنين  کارشناسی با روال تعيين شده و اخذ نظرات مجامع استانی و جمع
 .ارگری است عالی ک نظرنھایی در سه تشکل

نویس  رييس ھيات مدیره مجمع عالی نمایندگان کارگری در خصوص دومين خواسته کارگران از دولت در بحث پيش
 قانون برنامه پنجم نيز تکليف 25 تکليف قانونی دارد، در ماده 73ھمان طور که دولت در بحث ماده : قانون کار گفت

 .ح قانون کار است مبنی بر اصال73دارد و این ماده مقدم بر ماده 
 قانون برنامه پنجم به آن اشاره شده 25در صورتی که سند کار شایسته که در ماده : این فعال کارگری تاکيد کرد

 .ھا قانون کار را اصالح کرد دھا و مباحث کيفی و شاخص توان از لحاظ رعایت استاندار تھيه شود، می
: ح قانون کار را شيوه و نحوه چگونگی اصالح دانست و بيان كردیاراحمدیان سومين خواسته کارگران در فرآیند اصال

توان با کار غير کارشناسی و بدون  نویس باید ماده به ماده و ھمه جزئيات آن بررسی و بحث شود و نمی این پيش
 .رضایت طرفين قانون را اصالح کرد
 نظر متفاوت نماینده کارفرمایان

مطرح : تاکيد کرد» مھر«وگو با  ی کار و نماینده کارفرمایان کشور در گفتاما سيد حمزه درواری، عضو شورای عال
رسد   درصد مباحث پيش نویس اصالح قانون کار با منافع کارگران در تضاد است؛ اما به نظر مي98شده است که 
 قانون کار ضد نویس اصالح ھای مناسبی را در این زمينه انجام دھند؛ چرا که از پيش اند بررسی کارگران نتوانسته

 .شود کارگری بودن برداشت نمی

  

  جمع کارگران شرکت آونگان اراک مقابل مجلس
  
  

تعدادی از کارگران :  شھریور آمده ست 30 درچھارنشبه در تاریخ  گزارش دریافتی- اخبار روز به نوشته سایت 
 مقابل مجلس تجمع ماه حقوق و دستمزد شان صبح امروز در٨١شرکت آونگان در اعتراض به عدم پرداخت 

   .کردند
 ماه گذشته ٨١به گزارش فارس کارگران شرکت آونگان صبح امروز در اعتراض به عدم پرداخت حقوق خود در 

   .در مقابل ساختمان بھارستان تجمع کردند
قانون اساسی رژیم اسالمی درچند ۴۴خاطرنشان می شود که شرکت آونگان اراک در راستای تحقق اصل 

از آن تاریخ تاکنون کارگران دررابطه با دریافت حقوقشان با . خش خصوصی واگذار شده استسال پيش به ب
کارگران شرکت آونگان طی چندسال گذشته حرکات اعتراضی متعددی رادرھمين .مشکل مواجه ھستند
   .رابطه سازمان داده اند

  
بنقل ازیکی از کارگران این جھت اطالع بيشترازمشکالت کارگران شرکت آونگان، نظرتان را به یک گزارش 

   :شرکت جلب می کنيم
 پرسنل بود که در زمينه ساخت دکل ھای انتقال نيرو و مخابرات و ٧٠٠شرکت آونگان یک شرکت دولتی با 

 زمزمه ھای واگذاری شرکت به بخش ٢٨در اواخر سال . توليد نبشی ھای ساختمانی فعاليت می کرد
ران بالفاصله به این خبرھا واکنش نشان دادند و با دست زدن به کارگ.  به گوش رسيد۴۴خصوصی طبق اصل 

 درصد از ٢در نتيجه این اعتراضات . چندین اعتصاب غذا و تجمع در شرکت ، نارضایتی خود را اعالم کردند
در نيمه اول سال . سھام شرکت به کارگران واگذار گردید که بھای آن طی چند ماه از حقوق آنان کسر شد

 ميليارد تومان و به صورت اقساطی به فروش رفته است ١٢د که شرکت در بورس تھران به مبلغ  گفته ش٨٣
شرکت در حالی به این مبلغ فروخته . ولی بعدھا معلوم گردید که واگذاری از طریق بورس انجام نشده است

اه تست دکل در چندین خانه ویالیی در شھرک صنعتی ، ایستگ: شد که دارایی ھای آن شامل موارد زیر بود
، ...خمين روبروی دانشگاه فلق ، چندین دستگاه خودرو سواری ، آمبوالنس ، جرثقيل ، ليفتراک و-جاده اراک

در آن زمان . ساختمان دفتر مرکزی شرکت در تھران ، چندین تن بار و محصول و دستگاه در گمرک بندرعباس
غالم عباس جعفری . را حراج بيت المال ناميدندکارگران شرکت اجتماعات زیادی برپا کردند و فروش شرکت 

مالک جدید کارخانه طی مراسمی با حضور نماینده استاندار و فرماندار وقت معرفی گردید و نماینده استاندار 
. در سخنرانی خویش عنوان کرد که آقای جعفری در مسير پيشرفت آونگان و شما کارگران قدم برمی دارد

 ساله مجرد خود انتقال داد و نامبرده ٢٣شرکت را به مجتبی جعفری فرزند غالم عباس جعفری مالکيت 
 ایستگاه تست دکل ، منازل مسکونی در شھرک صنعتی و به ٨٣در نيمه دوم سال . مدیرعامل شرکت شد

با ھر فروش یا تحولی در . دنبال آن ماشين ھا ، محصوالت نيمه ساخته به صورت تدریجی به فروش رسيد
کارگران اعتراضات . ن دست به تجمع می زدند و عليه اقدامات ویرانگر مدیریت شعار می دادندشرکت کارگرا

خود را با نمایندگان مجلس مطرح کردند و در اولين سفر استانی ریيس جمھور با پالکاردھا و نامه ھایی به 
سالن غذاخوری  ۵٨در اواخر سال . اطالع ریيس جمھور نيز رساندند ولی ھيچ نتيجه ای عایدشان نشد
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 ھزار تومان پول غذا ۴٠به کارگران رسمی ماھانه . کارگران بسته شد و کار روزانه یک ساعت کاھش یافت
 ۶٨در نيمه اول سال . داده شد ولی کارگران قراردادی نه غذایی داشتند و نه پولی به خاطر آن دریافت کردند

توليد شرکت نيز از . پرداخت دستمزدھا نيز آغاز شددر حالی که عيدی کارگران پرداخت نشده بود ، تاخير در 
آنھا جاده ی جلوی . دوباره اعتراضات کارگران شروع شد.  تن رسيد١٠ به روزانه ٢٨ تن در سال ١٢٠روزانه 

کارخانه را بستند که به دنبال آن فرماندار وقت آمد و قول ھایی داد و به خون شھدا قسم خورد که ریشه ظلم 
 ميليارد تومان وام گرفته و ایشان باید شرکت را راه اندازی ١۶٠ه ما خبر داریم که آقای جعفری گفت ک. را بکند

 نفر از کارگران قراردادی ۵٠ با اخراج ۶٨در اواخر سال . کند و حقوق کارگر را بدھد اما نتيجه ای دیده نشد
اضات کارگران در آستانه  شرکت راکد بود و توليد نداشت ، و اعتر٧٨سال . سرکوب کارگران تشدید شد

نيمه اول . بازنشستگی و کارگران قراردادی اخراج شده که به دنبال حقوق و سنوات شان بودند آغاز شده بود
کارگران به امام جمعه شھر مراجعه .  بعد از عقب افتادن عيدی و حقوق ، موج اعتراضات شروع شد٨٨سال 

. ست ولی اگر مسایل دینی دارید بگویيد تا حل کنمکردند که وی در پاسخ گفت کاری از من ساخته ني
به دنبال پرداخت نشدن بدھی شرکت به سرویس ھای . مراجعه به نمایندگان مجلس ھم بی نتيجه بود

حمل و نقل ، سرویس ھا نيز قطع شد و مدیریت شرکت در پاسخ گفت که کارگران خودشان بيایند و بروند و 
از تيرماه حقوق . راردادی و رسمی به خاطر تفاوت منافع تفرقه ایجاد شدبين کارگران ق. سرویس نمی خواھند

مردادماه . کارگران رسمی پرداخت شد ولی به کارگران قراردادی چيزی داده نشد و آنان تھدید به اخراج شدند
. نشد روز تاخير داده شد ولی حقوق قراردادی ھا پرداخت ٢٠حقوق کارگران رسمی با اعتراضاتی که کردند با 

 شھرک صنعتی در محل ١٧به دنبال این اتفاقات ، کارگران مدیران شرکت را بيرون کردند و ماموران کالنتری 
در شھریور غالم عباس جعفری پس از جلساتی با استانداری و فرمانداری به شرکت آمد و در . حاضر شدند

پس از آن . ن قول بھبود اوضاع را دادمسجد شرکت و در حضور نماینده استاندار و نيروی انتظامی به کارگرا
 نفر از کارگران ٧۵حقوق یک ماه کارگران رسمی و قراردادی ھای گروه بندی شده پرداخت شد ولی به 

با این ترفند . قراردادی شامل کارگران انبار ، خدمات و تاسيسات شرکت به بھانه کمبود بودجه پولی داده نشد
بعد از این ماجرا جعفری پسر شاکی شد که چرا . ر شرکت خارج کند تن نبشی را از انبا١٧٠وی توانست 

پدرم را به شرکت راه دادید و گذاشتيد اموال مرا ببرد و از سوی دیگر جعفری پدر مدعی شد که از پسرش 
کارگران که حاال . مھرماه کارگران مانع ورود جعفری پدر به شرکت و خروج بار از آن شدند. طلب داشته است

بعضی کارگران .  نفر رسيده بود از نگرفتن حقوق و بيکاری و رکود شرکت عاصی بودند۵٠٠ان به تعدادش
رسمی قصد بازنشستگی داشتند که خبردار شدند حق بيمه این چند سال از حقوق شان کسر گردیده ولی 

 کارگاه قطع از سوی دیگر به دنبال بدھی شرکت ، آب ، گاز ، برق و تلفن. به حساب بيمه واریز نشده است
کارگران اعتراض می کردند و جلوی درب شرکت جمع می شدند و نيروی انتظامی با حضور در محل مانع . شد

   .خروج کارگران از شرکت می شد
آبان ماه کارگران به استانداری رفتند و باز ھم طبق صورت جلساتی که نماینده استاندار و آقایان جعفری امضا 

پليس . آذرماه ، کارگران به فرمانداری رفتند.  ، ولی کارگران حقوقی دریافت نکردندکردند قول ھایی داده شد
فرماندار پس از شنيدن . ضد شورش اجتماع کارگران را محاصره کرد و آنان را به نمازخانه فرمانداری ھدایت کرد

دی ماه با قول . آیدمشکالت کارگران با زبان بی زبانی گفت که من کاره ای نيستم و کمکی از دستم برنمی 
ھایی که داده شده بود اعتراضات فروکش کرده بود و به علت ناآرامی ھای پس از انتخابات کارگران اعتراض 

بھمن ماه خرید عيد آغاز شده بود ولی کارگران دست . نمی کردند تا بھانه ای برای سرکوب به دست ندھند
وع شد که نيروھای ضد شورش و لباس شخصی از اعتراض ھا جلوی درب شرکت دوباره شر. شان خالی بود

تعدادی از کارگران که با فيلم برداری شناسایی شده بودند . راه رسيدند و با باتوم و اسپری پذیرایی کردند
در دور بعدی اعتراضات ، کارگران برای آنکه با . دستگير شدند و تا آزادی آنھا ، اعتراضات کم رنگ شد

خابات یکی خوانده نشوند بر پالکاردھای شان می نوشتند که ما اغتشاش گر نيستيم تظاھرکنندگان بعد از انت
سر ظھر نيز . ، ما تابع والیت فقيه ھستيم ولی از ظلم ظالم بيزاریم وحقوق عقب افتاده خود را می خواھيم

 یا با این حال ماموران گارد ضد شورش حتا پالکاردھای. نماز جماعت جلوی درب شرکت خوانده می شد
تمامی تجمعات با حضور پليس ضد شورش و لباس شخصی ھای . حسين را از آنھا گرفتند و در آتش انداختند

در بھمن ماه ، کارگران به استانداری مراجعه کردند و شعار می دادند . اسپری به دست برگزار می شد
 از تجمع شروع شد ، وقتی از پشت بام استانداری فيلم برداری" . حقوق کارگری ، حق مسلم ماست "

کارگران می خواستند استاندار را ببينند که موفق . کارگر بيچاره ، فيلم برداری نداره : کارگران شعار دادند
روز بعد آنھا به فرمانداری رفتند و وقتی نتيجه نگرفتند ، . نشدند و پليس ضد شورش محاصره شان کرده بود

ری حرکت کردند که در این مسير در خيابان امام خمينی ، پليس ضد آرام آرام ، با پای پياده به سمت استاندا
شورش با باتوم و گاز فلفل کارگران را مرد ضرب و شتم قرار دادند و متفرق کردند که طی آن تعدادی از 

.  ماه حقوق کارگران پرداخت نشده بود٨اسفند ماه در حالی سررسيد که . کارگران مجروح و مصدوم شدند
عفری از بازنشستگان گرفته تا قراردادی ھای اخراج شده ، پيمانکاران غذا ،رانندگان سرویس ھای طلبکاران ج

یکی پس از دیگری حکم توقيف اموال می ...حمل و نقل ، بانک ھا ، شرکت ھای آب ، برق ، گاز ومخابرات و
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مثال اعضای شورای . نشددر این ميان چه سوء استفاده ھا که . گرفتند و اجناس و اموال شرکت را می بردند
اسالمی کار در مناقصه توقيف اموال شرکت کردند و چندین تن نبشی گالوانيزه و سورت شده و آماده تحویل 

حال شما .  تومان فروختند۵٠٠ تومان خریدند و به شرکت گام که رقيب آونگان بود به کيلویی ١٩٠را کيلویی 
 ماه حقوق نگرفته چه کند؟ یا آن کارگر رسمی ٨و مستاجر است و بگویيد کارگر قراردادی که تازه ازدواج کرده 

 سال سابقه باید خانه اش را بفروشد و به حساب بيمه بریزد تا بتواند ٨٢که بچه ھای بزرگ دارد و با 
 بازنشسته شود؟ این خصوصی سازی به نفع کيست؟ جواب این ظلم ھا را چه کسی باید بدھد؟

 
 كارگران يديجزئيات حذف مصوبه پرداخت ع

  

مشاور ارشد كانون عالي شوراھاي :  شھریور آمده است 30به نوشته خبرگزاری دولتی مھر ایران در تاریخ 
اسالمي كار كشور با اعالم اينكه با ھدف كم كردن عيدي پايان سال كارگران مصوبه مجلس حذف شده است، 

بھانه مناسبي است براي ثروت ” يدي به شوراواگذاري مسئوليت تعيين ع“و ” شرايط اقتصادي كشور“بند : گفت
 . اندوزي برخي افراد

 
هللا صالحي در گفتگو با مھر در مورد روند اصالح قانون كار و ارائه پيش نويس آن به نمايندگان كارگري و  ولي

ه آينده از  دھ2نگاه به موضوع اصالح قانون كار بايد به نحوي باشد كه بتوانيم تا حداقل : كارفرمايي كشور، گفت
 .آن استفاده كنيم

خوايم فرصتي  ما به عنوان گروه كارگي مي: مشاور ارشد كانون عالي شوراھاي اسالمي كار كشور اظھار داشت
 .را در اختيار داشته باشيم تا بتوانيم نظراتمان را جمع بندي و ارائه كنيم
ط بخشي از مواد اصالح قانون كار را در صالحي با تاكيد بر اينكه در طول نشستھاي قبلي شوراي عالي كار فق

ما در جلسات گفتيم كه الزم است تا پيش نويس اصالح قانون كار را به صورت : اختيار ما قرار دادند، بيان داشت
 ماه 9كامل در اختيارمان قرار دھند و استدالل ما نيز اين است كه وقتي وزارت كار براي تدوين پيش نويس حدود 

 . ماه زمان در اختيار داشته باشيم2حال براي جمع بندي نظرات كارگران ما بايد حداقل زمان داشته است 
با اينكه در نشستھاي قبلي، اعضاي شوراي عالي : عضو سابق شوراي عالي كار و نماينده كارگران كشور افزود

در روز گذشته نشست پنجم دانيم كه چه شد وزارت كار   ماھه به كارگران را پذيرفتند اما نمي2كار تلويحا فرصت 
 .شوراي عالي كار را برگزار كرد

اين مسائل باعث شد كه ما به عنوان نمايندگان كارگران نتوانيم در نشست شوراي عالي كار : وي ادامه داد
 جانبه و با مشاركت كارگران و كارفرمايان تدوين و 3خواھد كه يك قانون  حضور پيدا كنيم اما اگر وزارت كار مي

 .اتي شود بايد نه تنھا فرصتي را در اختيار كارگران قرار دھد بلكه حوصله داشته باشدعملي
ھا كارشناس روابط كار در  به گفته صالحي، منافع كارگران امروز با دو دھه قبل تغيير كرده است و كارگران امروز ده

 كشور بھا بدھد و از اين ظرفيت عظيم در ھاي خود دارند، بنابراين وزارت كار بايد به نظرات جامعه كارگري بين گروه
 .راستاي بھبود اصالح قانون كار استفاده كند

بايد به اين سئوال پاسخ داده شود كه آيا در حال حاضر : نماينده سابق كارگران در شوراي عالي كار اظھار داشت
توانيم در حالي كه  ميپيش نويس ارائه شده خواھد توانست مسائل توليد و جامعه كارگري را حل كند؟ ما ن

 .تري مانند سند كار شايسته را در پيش رو داريم با عجله زياد به جمع بندي اصالح قانون كار بپردازيم مسائل مھم
 ماه زمان 9وقتي وزارت كار براي تدوين پيش نويس اصالح قانون كار : اين مقام مسئول كارگري كشور بيان داشت

 ماھه زمان زيادي نيست و 2ھاي كارشناسي كارگران در مدت زمان   بررسيدر اختيار داشته است جمع بندي و
 .بايد اين زمان در اختيار كارگان قرار داده شود

يا بايد ھمزمان با شروع تدوين پيش نويس اصالح قانون كار از كارگران و كارفرمايان نظرخواھي : صالحي تاكيد كرد
ن نيز ھمزمان با وزارتخانه تدوين پيشنھادات خود را آغاز كند؛ حال كه كردند كارگرا كردند و يا اينكه اعالم مي مي

 .ھيچ يك از اين موارد اجرايي نشده است، پس بايد يك فرصتي براي اين كار در نظر گرفته شود
 درصد موارد پيش نويس ارائه 90البته قالب فعلي : مشاور ارشد كانون عالي شوراھاي اسالمي كار كشور افزود

حال برخي مواد و نكات نيز به صورت جديد . ون كار ھمان موضوعاتي است كه در قانون فعلي وجود داردشده قان
 .به مواد قانون كار اضافه شده است

 به عنوان يكي از مواد مھم و مورد توجه جامعه كارگري به دليل ارتباط آن با موضوع 41ماده : وي بيان داشت
ن نرخ تورم واقعي و معيشت خانوار مورد تصميم گيري واقع شود دستمزد به نحوي است كه اگر طبق ھما

اند بندھايي مانند شرايط اقتصادي كشور و موضوع تعيين  تواند پاسخگوي نيازھاي كارگران باشد اما آمده مي
 .اند عيدي در شورا را به آن افزوده

بايد پرسيد آيا مسئله .  قانون كار مخالفند41به گفته صالحي، ھم اكنون بسياري از كارفرمايان نيز با تغييرات ماده 
 برابر حداقل دستمزد خود در 2شود؟ آيا اگر كارگر  ضعف توليد و صنعت به عيدي پايان سال كارگران مربوط مي

 شود؟ پايان سال از كارفرما عيدي نگيرد مشكل حل مي
ند و مصوبه مجلس در مورد عيدي ا متاسفانه با اھداف نامشخص آمده: اين مقام مسئول كارگري خاطر نشان كرد
اند و اين واگذاري مسئوليت تعيين آن به شوراي عالي كار معنايي جز  كارگران را در تدوين پيش نويس حذف كرده

 .تالش براي كم كردن عيدي پايان سال كارگران ندارد
يز موضوع شرايط مشاور كانون عالي شوراھاي اسالمي كار كشور در موضوع تعيين حداقل دستمزد ساليانه ن
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نرخ تورم ساليانه خود برآيندي از : اقتصادي كشور را در حالي به عنوان يك بند مستقل مطرح كرده اند، گفت
وضعيت اقتصادي كشور است، بنابراين شرايط اقتصادي كشور در اين ماده از قانون كار از قبل وجود داشته است 

 .رار گيردو نبايد به عنوان يك موضوع مستقل مورد تاكيد ق
اي شود در دست  تواند بھانه  قانون كار فقط مي41متاسفانه بندھاي اضافه شده به ماده : صالحي ادامه داد

 .اي كه بخواھند به دنبال ثروت اندوزي باشند و كساني كه دلشان براي توليد و اشتغال كشور نسوخته است عده
ر يك موضوع چند پھلو است در حالي كه تعيين موضوع در نظر گرفتن شرايط اقتصادي كشو: وي تصريح كرد

 .دستمزد براي نيروي كار يك مسئله جدي است
وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي نبايد يك پيش نويسي را در اختيار : اين مقام مسئول كارگري اظھار داشت

 را امضا كنيد در حالي كه كارگران و كارفرمايان قرار دھد و سپس بگويد براي ارسال به دولت و مجلس بياييد آن
توانستند بررسي كنند چرا بسياري از مواد قانون كار تاكنون اجرايي نشده است؟ ھمچنين دليل عدم  مي

ھاي دسته جمعي و ضمانت اجرايي قانون چرا مورد توجه قرار نگرفته  استفاده از مفاھيم مناسبي مانند پيمان
 است؟

 

   متروی اھواز ادامه داردعليرغم وعده و تھدید، اعتصاب کارگران
 

وعده پریروز شھردار اھواز ھم توخالی درآمد و تا به امروز حقوق : اتحاد بين المللی در حمایت از کارگران ایران 
روز گذشته ھالکویی مدیرعامل قطارشھری . عقب افتاده کارگران اعتصابی متروی اھواز پرداخت نشده است

   .د که در صورت ادامه اعتصاب بيشتر ضرر خواھند کرداھواز کارگران اعتصابی را تھدید کر
  مجموع حقوق یک:  شھریور به خبرنگار ایسنا گفت٠٣عباس ھالکویی مدیرعامل قطار شھری اھواز بتاریخ 

که   ميليون تومان است و با توجه به این۵٠٠) پيمانکار پروژه قطار شھری اھواز(ماه کارگران شرکت کيسون 
تواند حقوق  رد تومان از سوی کارفرما به پيمانکار پرداخت شده، به این ترتيب کيسون می ميليا١،۵تازگی  به
   .ماه کارگران را پرداخت کند سه

پيمانکار پروژه در صورتی که به ادامه کار تمایل دارد، باید پرداخت حقوق کارگران را در اولویت قرار : وی افزود
   .دھد

در صورتی که به . کنند صورتی که به سر کار بازنگردند، بيشتر ضرر میکارگران ھم در : ھالکویی تصریح کرد
ھا پرداخت  ھا با تاخير پرداخت شود، ولی در ھر صورت این حق آن کار خود ادامه دھند، ممکن است حقوق آن

کن ھا پرداخت شود و حتی مم اند که حقوقی به آن شود، ولی اگر به کار خود بازنگردند، کاری انجام نداده می
   .ھا تسویه کند و اخراج شوند است پيمانکار با آن

ماه   روز دیگر حقوق یک١٠پيمانکار ھم متعھد شده که تا : مدیرعامل سازمان قطار شھری اھواز تاکيد کرد
   .کارگران را پرداخت کند

 دست از کار بنا بھمين گزارش، کارگران متروی اھواز از روز پنجم شھریورماه به دليل تاخير در پرداخت حقوق
   .اند کشيده

htm.ahvaz_metro/ 11/19_9_11_HTML/com.etehadbinalmelali.www:// http  
  

  تجمع اعتراضی کارگران متروی کرج
  

مقابل کارگاه متروی کرج در ميدان امام حسين ) پيمانکار قطارشھری کرج(تعدادی از کارگران شرکت سابير 
   .تجمع کرده اند

 شھریور در مقابل کارگاه قطارشھری کرج در ميدان امام حسين با انگيزه ٠٣جمع روز به گزارش ایلنا این ت
   .احقاق حقوق معوقه کارگران صورت پذیرفته است

 ماه ھست که حقوق خود را از شرکت سابير دریافت نکرده ایم و در ٧مدت : یکی از تجمع کنندگان گفت
   . ایمتأمين معشيت خود و خانواده ھایمان دچار مشکل شده

   . کارگر برای شرکت سابير در کارگاه ھای مختلف قطارشھری کرج در حال فعاليت ھستند١٢٠٠بيش از 
بنا به ھمين گزارش نيروی انتظامی در محل حضور یافته و ھيچ یک از مدیران ارشد شھرداری کرج و شرکت 

  .سابير حاضر به پاسخگویی به کارگران نشدند
  

H111شدند  ت نيشكر كارون خواستار حل مشكالت خودكارگران كشت و صنع  
 

العاده كميسيون كارگري استان خوزستان و جلسه كميسيون كارگري در  علي رغم برگزاري جلسات فوق
اي كه در محل فرمانداري شوشتر تشكيل شد مقرر گرديد مشكالت صنفي  شھرستان شوشتر در آخرين جلسه
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 400لت عدم رسيدگي و ادامه مشكالت، گروھي از كارگران كه بين متأسفانه به ع. اين قشر زحمتكش رفع شود
  . نفر بودند با اجتماع در دفتر مركزي بار ديگر خواستار حل مشكالت صنفي خود شدند500الي 

  
  اخراج کارگران شرکت آنتن سازی کيھان

  

و آیفون تصویری است و شرکت کيھان واقع در شھر صنعتی رشت که از چند سال قبل درحال توليد آنتن تلویزیون 
 نفر از 15اخيرا ھم تصميم گرفته که المپ روشنایی توليد کند و خط توليد آن ھم در حال راه اندازی است ، تعداد 

 سال سابقه کاری دارند ، اخراج نموده 3 ماه تا 18کارگران خود را بدون پرداخت حق سنوات و سایر مزایا که از 
  .است 

 ميليون تومانی 120نام پور قلی است، ھمه روزه با اتومبيل مدل باالی لکسوس مدیریت شرکت که شخصی به 
من با بيمه ھماھنگ : " خود ، جلوی کارگران ، مانور اقتدار و قدرت می دھد کارگران را تھدید نموده می گوید 

 چيری است که فعلن سود من از کارخانه کمتر از آن" و یا " شما ھيچ کاری نمی توانيد انجام دھيد . ھستم 
  ؟" !بتوانم شما را در شرکت مشغول به کار نمایم 

چراکه به روایت کارگران شرکت، ھر زمان که مامور . البته گفته وی در ھماھنگی با بيمه، زیاد ھم بی ربط نيست 
د ظرف مخصوص بيمه فعال شده و کارگران بای" چراغ"و " آژیر"بيمه برای بازدید به آنجا می آید، قبل از ورودش 

ی بيمه که مثلن باید مدافع حقوق کارگران  مدت زمانی کوتاه و به ھر طریقی که شده متواری شوند ، تا نماینده
" با انصاف "مدیریت " پورقلی"باشد، از وجود احتمالی کارگران شرکت بویی نبرده و گزارشی ھماھنگ با آقای 

  !شرکت به اداره بيمه ارایه نماید
ی ناميمون و مشمئز کننده، حتی در پرداخت حق بيمه توسط خود کارگران نيز به وضوح این ارتباط و ھماھنگ

چرا که مبلغ دریافتی پرسنل به عنوان حقوق ماھانه، بعد از کسر حق بيمه کامل آنان که باید از . نمایان است
ن شرکت قرار دارد، طرف کارفرما پرداخت گردد، به آنان داده می شود و اداره بيمه ھم که در چند صد متری آ

  !! .مثلن از این موضوع بی اطالع است 
ی  ای جز اتحاد، اعتراض و مبارزه ه ھای بی دليل و بازگشت به کار، چار  کارگران برای جلوگيری از این گونه اخراج

ادارات کار و بيمه با " تسامح و تساھل "ھا محصول سياست   جمعی ندارند زیرا بسياری از این اخراج دسته
است، اداراتی که بنا به ادعای خودشان حافظ منافع " پور قلی"چون  کارفرمایان طماع و سود طلبی ھم

  !اند کارگران
  "ھای کارگری کميته ھماھنگی برای کمک به ایجاد تشکل"

  90شھریور 
  

  ترويج قراردادھای سفيدامضا در واحدھای توليدی

دبير اجرايی خانه کارگر شھرستان شيراز با انتقاد از   :  شھریور آمده است30به نوشته سایت دولتی ایلنا در
 . شود با اصالح قانون کار اشتغال ايجاد نمي: پيش نويس قانون کار فعلی تصريح کرد

ھای حمايتی دولت از کارگران شد و  وگو با خبرنگار ايلنا خواستار افزايش سياست علی راستگو در گفت
 . شود يش نويس قانون کار مشکالت واحدھای صنعتی حل نميبا تاييد و تصويب پ: خاطرنشان ساخت

ھا  با اجرای قانون ھدفمندی يارانه: وی با اشاره به وضعيت بحرانی واحدھای توليدی کشور خاطرنشان ساخت
 . اند بخش زيادی از واحدھای توليدی کشور با بحران تامين نقدينگی مواجه شده

کنونی قانون کار را در راستای حفظ منافع دولت و کارفرما عنوان کرد و دبيراجرايی خانه کارگرشيراز پيش نويس 
با تصويب اين پيش نويس شاھد اخراج بی رويه کارگران به خصوص کارگران قراردادی از : خاطرنشان ساخت

 . واحدھای توليدی خواھيم بود
 درصد از 50 قراردادھای موقت کار به علت افزايش: راستگو با انتقاد از عدم اجرای کامل قانون کار ياد آور شد

 . موارد اجرايی قانون حذف شده است
  
  

  مازندران  درددل وابراز نارضایتی کارگران شرکت زراعی دشت ناز
  

 جمعی از کارگران شرکت زراعی دشت ناز مياندرود در :آمده است فارس از مياندرودسایت دولتی به گزارش 
 از وضعيت شغلی خود ابراز نارضایتی کرده و از مسئوالن فضای کار و وگو با خبر نگار فارس در مياندرود گفت
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  .کارگری استان و کشور تقاضای توجه و رسيدگی کردند
ترین مشکل خود را نداشتن  این کارگران که به دليل نداشتن امنيت شغلی نخواستند نام آنھا ذکر شود عمده

  .دندوکار به صورت روزمزدی عنوان کر قرارداد با این شرکت
کنم و زندگی من از این شغل  سال است که در این شرکت کار می12: یکی از کارگران در این باره اظھار داشت

کنند که انگار ما این شغل را به  شود اما مدیران این شرکت طوری با من و دیگر کارگران برخورد می تامين می
  .ایم عنوان شغل دوم خود انتخاب کرده

 کار شرکت عقب باشد ما باید به صورت فشرده کار کنيم و حتی در مواقعی که مقتضيات ھر وقت که: وی افزود
ایم اما بالفاصله بعد از آن به ما گفته شده که فعال  ساعت بدون استراحت و وقفه کار کرده38شرکت ایجاب کرده 

  .ساله ماست12دھيم و این شغل  با شما کار نداریم و به شما اطالع می
ھر وقت که به ما اعالم شود باید در شرکت حاضر باشيم و در غير : ر این زمينه بيان داشتکارگر دیگری د

شود و با توجه به بيکاری در منطقه سریعا شخص دیگری  صورت ھمين موقعيت پاره وقت نيز از ما سلب می این
  .شود بدون عقد قرارداد جایگزین می

تی از گذشته تاکنون باید از بيکاری در منطقه سو استفاده وی با طرح این سوال که آیا مدیران این شرکت دول
پذیری از جانب شرکت به کار  کرده و کارگران را بدون قرارداد و حق اوالد، ھمسر، مسکن و ھرگونه مسئوليت

  .بگيرند
خود قرار ھای دولتی قانون کار رعایت نشود و کارگران و کارفرمایان در جایگاه قانونی  اگر در شرکت: وی ادامه داد

  .گریز باید داشته باشيم ھای خصوصی و بعضا قانون نداشته باشند چه توقعی از شرکت
از اول دی تا شانزدھم فروردین ھر سال : فرد دیگری از این گروه کارگری در مورد وضعيت شغلی خود بيان داشت

ر چند کارگران را کامال در اختيار دارد کند با اینکار ھ ناز بيمه کارگران را به پيمانکار واگذار می شرکت زراعی دشت
  .کند ھای قانونی در برابر کارگران شانه خالی می اما به نوعی قانون را دور زده و از مسئوليت

ھای بيمه شدنم را جمع کنم کمتر از   سال کار برای این شرکت اگر ماه10من پس از : وی در این مورد ادامه داد
  .سالگی کار کنم تا بازنشست شوم60ادامه پيدا کند من باید تا شود اگر این تناسب  ھفت سال می

از : وی درباره پرسش خبرنگار فارس مبنی بر دليل عدم اعتراض کارگران و پيگيری از مراجع قانونی بيان داشت
 که ھيچ قراردادی با ما بسته نشده ترس از بيکاری و اخراج جرات پيگيری این مساله را از کارگران  آنجایی

  گيرد یم
  

   ماھه پرداخت حقوقشان7تجمع اعتراضی کارگران متروی کرج بدليل تاخير

  
پيمانكار قطارشھري (تعدادی از كارگران شركت سابير :  شھریور آمده است 30به نوشته سایت دولتی ایلنا در

  .مقابل کارگاه متروی کرج در ميدان امام حسين تجمع كرده اند)كرج 
با انگيزه ) ع(شھریور در مقابل كارگاه قطارشھري كرج در ميدان امام حسين 30امروزبه گزارش ایلنا،اين تجمع 

  .احقاق حقوق معوقه كارگران صورت پذيرفته است
 ماه ھست كه حقوق خود را از شركت سابير دريافت نكرده ايم و در تأمين 7مدت : يكي از تجمع كنندگان گفت

  .ايممعشيت خود و خانواده ھايمان دچار مشكل شده 
  . كارگر براي شركت سابير در كارگاه ھاي مختلف قطارشھري كرج در حال فعاليت ھستند1200بيش از 

بنا به ھمين گزارش نيروي انتظامي در كنار تجمع كنندگان حاضر است و اين تجمع در آرامش كامل در حال انجام 
  .ر اين تجمع حاضر نشده استاست اما ھيچ يك از مديران ارشد شھرداري كرج و شركت سابير تاكنون د

 خوزستان  فزايش بيکاری درا

است  کند و اين در حالی  به گزارش خبرگزاری نيمه دولتی مھر بيکاری در خرمشھر بيداد مي:وله به گزارش دويچه 
اين امر سبب شده . که عمده اشتغال موجود در صنايع و کارخانجات اين استان در اختيار نيروھای غيربومی است

 . يکاری جوانان بومی در شھرھايی مانند خرمشھر به شدت افزايش يابدکه ب
ھای شغلی در شھرھای آبادان  مصطفی مطورزاده، نماينده مردم خرمشھر در مجلس ايران با تائيد اين که فرصت

واقعيت اين است که نبض اشتغال « : و خرمشھر و در کل خوزستان در اختيار نيروھای غيربومی است، گفت
ھا  ھای بزرگ استان خوزستان را غيربومي زند، زيرا ھمه پيمانکاران پروژه ھا مي ن در دستان غير بومياستا

گذار حضور اقوام و آشنايان خود در شھرھای خوزستان به خصوص  دھند و آنھا ھمواره در اين مدت پايه تشکيل مي
 .«اند آبادان و خرمشھر بوده

صادی مجلس است، تصريح کرد که ورود نيروھای غيربومی به مصطفی مطور زاده، که عضو کميسيون اقت
ذھاب، با تشديد بيکاری در  و ھای اضافی فراوانی چون تامين خوابگاه و خوراک و اياب غير از ھزينه خوزستان به

  .خوزستان باعث ايجاد برخی ناھنجارھای اجتماعی و فرھنگی در شھرھای اين استان شده است
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 بودجه راھکار اساسی برا ی حل بحران درياچه اروميه را عضو کميسيون برنامه و

  دعا برای نزول باران دانست

با توجه به دخيل دانستن عوامل انسانی در بحران درياچه : شھریور آمده است 30در  آتی نيوزبه نوشته سایت  
ھای اولويت دار و  ان پروژه پروژه را به عنو24اروميه و بخش کشاورزي، ستاد مديريت بحران درياچه اروميه اجرای 

دراين خصوص نظر عباسعلی نورا، نماينده مردم . اضطراری در زمينه احيای درياچه اروميه آغاز کرده است
 . سيستان و بلوچستان که عضو کميسيون برنامه و بودجه و محاسبات است را جويا شديم

بايد : ه را دعا برای نزول باران دانست و افرودوی در پاسخ به سوال راھکار اساسی برا ی حل بحران درياچه ارومي
 . روی سدھای که بر درياچه اروميه ساختيم، تجديد نظری کنيم

نظر شخصی بنده اين است که به جای آنکه آب شيرين را به درياچه اروميه ريخته و تلخش کنيم، ما : نورا گفت
دليلی ندارد که از آب شيرين مورد استفاده . پاژ کنيم متر مکعب در ثانيه از دريای خزر آب پم4 الی 3می توانيم با 

 400 الی 300اين مسافتی حدود . می توان از آب دريای خزر استفاده کرد. از کشاورزی در اين کار استفاده شود
 کيلومتر داريم، چه اشکالی دارد که ما بياييم و چند 700ما اکنون جابه جايی ھای آب در متراژ . کيلومتر است

اگر در اين خصوص تصميم . ن متر مربع آب را از درياچه خزر به درياچه اروميه انتقال دھيم، و اين شدنی استميليو
اگر کار به صورت ضربتی و فورس ماژور .  سال انجام می شود3 الی2گيری صورت گيرد، برای ميان مدت بين 

 . کل و مانعی ھم نداردصورت گيرد، می تواند يک ساله ھم تمام شود که ارزش ھم دارد، ھيچ مش
اگر بتوانيم با يکی از کشورھای ھمسايه قرارداد بسته تا آب را از سطح باالتری انتقال دھيم، : وی ھمچنين افزود

من تنھا راه حل و نجات درياچه اروميه را در اين می بينم، و ھر راه ديگری . خيلی از مشکالت ما حل خواھد شد
 .  جراحی می کنی و آسيب به قسمت ديگر می خوردمانند جراحی است که يک قسمت را

اگر ما آب را از کشاورزان بگيريم، رودخانه ھا را خشک کنيم، بخش : نماينده مردم زابل و زھک در ادامه گفت
 . کشاورزی را از بين ببريم، که درياچه را آباد سازيم، به يقين يک فاجعه اجتماعی و اشتغال ايجاد خواھد شد

اگر يک .  متر آب شيرين به شھرھای کم آب پمپاژ کرده ايم1000 تا 800ما برا ی متراژھای :  کردوی خاطر نشان
از . ميليارد دالر ھزينه باشد، به راحتی می توان آب دريای خزر را بدون ھيچ مشکلی به درياچه اروميه پمپاژ کرد

  . سدھا ھم می توان کمک گرفت
  
  

 توليدی یترويج قراردادھای سفيدامضا در واحدھا
 

 دبير اجرايی خانه کارگر شھرستان شيراز با انتقاد از :  شھریور آمده است 31به نوشته سایت دولتی ایلنا در 
 .شود با اصالح قانون کار اشتغال ايجاد نمي: پيش نويس قانون کار فعلی تصريح کرد

ی دولت از کارگران شد و ھای حمايت وگو با خبرنگار ايلنا خواستار افزايش سياست علی راستگو در گفت
 .شود با تاييد و تصويب پيش نويس قانون کار مشکالت واحدھای صنعتی حل نمي: خاطرنشان ساخت

ھا  با اجرای قانون ھدفمندی يارانه: وی با اشاره به وضعيت بحرانی واحدھای توليدی کشور خاطرنشان ساخت
 .اند گی مواجه شدهبخش زيادی از واحدھای توليدی کشور با بحران تامين نقدين

دبيراجرايی خانه کارگرشيراز پيش نويس کنونی قانون کار را در راستای حفظ منافع دولت و کارفرما عنوان کرد و 
با تصويب اين پيش نويس شاھد اخراج بی رويه کارگران به خصوص کارگران قراردادی از : خاطرنشان ساخت

 .واحدھای توليدی خواھيم بود
 درصد از 50به علت افزايش قراردادھای موقت کار : از عدم اجرای کامل قانون کار ياد آور شدراستگو با انتقاد 

 .موارد اجرايی قانون حذف شده است

H112گرفت  جرثقيل ساختماني جان كارگر جوان را  

ي و اي از دكل جرثقيل ثابت ساختمان  سقوط قطعه:  شھریور آمده است 30در مھردولتی به گزارش خبرگزاري 
 .برخورد آن با كارگري كه در كارگاه ساختماني مشغول كار بود، باعث مرگ وي شد

به گزارش خبرگزاري مھر، اين حادثه ھنگام افزودن يك قطعه به دكل جرثقيل رخ داد كه به علت آزاد شدن ترمز 
در محل گودبرداري شده جرثقيل اين قطعه ھمراه با كابل باالبر آن سقوط كرد و روي يكي از كارگراني افتاد كه 

 .مشغول كار بودند
 اطالع رساني شد و در پي آن آتش نشانان 125شنبه به سامانه   دقيقه روز سه18:04رخداد اين حادثه ساعت 

 آتش نشاني بالفاصله راھي محل حادثه در خيابان سيد جمال الدين اسدآبادي، 14 و گروه نجات 18ايستگاه 
 .ندپشت بيمارستان حضرت فاطمه شد

به گفته عليرضا جبارزاده فرمانده آتش نشانان، پيش از رسيدن آتش نشانان ھمكاران اين كارگر وي را از زير قطعه 
درنگ ھمزمان با ايمن سازي محل و پيشگيري از حركت قطعه رھا  جرثقيل بيرون آورده بودند و آتش نشانان بي

 .ادثه شدندشده جرثقيل، خواستار حضور امدادگران اورژانس در محل ح
 .امدادگران اورژانس با انجام معاينات الزم در محل حادثه، مرگ اين كارگر جوان را تائيد و اعالم كردند
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   روز گذشته١٠ُ کولبر و کاسب کرد در طی ۵قتل 

 
ُروند کشتار کولبران و کاسبکاران کرد توسط نيروھای انتظامی در طی : شھریور می نویسد 30در خبرگزاری ھرانا 

ُ کولبر و کاسبکار کرد بر اثر ۵ روز گذشته ١٠وزھای گذشه به شدت افزايش يافته است به طوريکه تنھا در ر
تيراندازی مستقيم نيروھای انتظامی يا به سبب تعقيب گريز نيروھای انتظامی به ظن حمل کاالی قاچاق به قتل 

 . اند رسيده
ُاالن حقوق بشر در ايران، آمار قتل کولبران و کاسبکاران کرد بنابه اطالع گزارشگران ھرانا، ارگان خبری مجموعه فع

 شھروند و در مناطق مرزی مريوان يک شھروند و در مھاباد ٣بدين صورت بوده که تنھا در مناطق مرزی سردشت 
پرده اش جان س نيز بر اثر تعقيب گريز نيروھای انتظامی با خودوری يک کاسبکار ، راننده آن بر اثر واژگونی خودروه

 . است
 : آمار بدين شرح است

 شھريورماه نيروھای انتظامی در جاده مھاباد به تھران خودروی يک شھروند مھابادی به نام ٢١روز يکشنبه - 
فرزند محمد به ظن حمل کاالی قاچاق مورد تعقيب گريز قرار داده که در نتيجه آن خودروی » سامان کاک اللھی«

 . دھد خويش را از دست ميوی واژگون شده و نامبرده جان 
از توابع مريوان تعدادی از » دوله بی« شھريورماه نيروھای انتظامی در منطقه مرزی ٢١روز يکشنبه مورخ - 

فرزند » حمدی خوش نمک«دھند که در نتيجه يک جوان به نام  کولبران را مورد ھدف تيراندازی خويش قرار مي
 . رسد ٔ مريوان به دليل اصابت گلوله نيروی انتظامی به قتل مياز توابع» وله ژير«محمد امين اھل روستای 

از توابع شھرستان » ھورمز آوا« شھريورماه نيروھای انتظامی در اطراف روستای ٢۶اوايل صبح شنبه مورخ - 
» شيرزاد امانی«دھند که بر اثر آن يک نفر به نام  سردشت تعدادی از کولبران و کاسبکاران را مورد ھدف قرار مي

 . رسد ھا به قتل مي توسط اين نيرو
از توابع شھرستان سردشت » مارغانی« شھريورماه نيروھای انتظامی در روستای ٢٧ظھر روز يک شنبه مورخ - 

» آوات يوسفی« ساله به نام ٢٧ُتعدادی از ماشين کاسبکاران کرد را مورد ھدف قرار داده که ابر اثر آن يک جوان 
اند که خودروی اين شھروند فاقد ھر گونه کاالی قاچاق بوده  دان محلی اعالم کردهشاھ. سپارد در دم جان مي

 . اند است و نيروھای انتظامی بدون ھيچ دليلی وی را به قتل رسانده
ی از توابع شھرستان » درمان آوا« شھريورماه نيروھای انتظامی در نزديکی روستای ٣٠امروز چھارشنبه مورخ - 

اھل » احمد مام رستم«کنند که بر اثر آن يک تن به نام   از کاسبکاران تيراندازی ميسردشت به سوی تعدادی
 . رسد از توابع شھرستان سردشت به قتل مي» قله رشه«روستای 

 است و عدم پيگير قضايی نيروھای  شاھدان محلی اعالم کردند که اين فرد ھيچگونه کاالی را حمل نکرده
بندند سبب شده که روند کشتار شھروندان مرزنشين  ا به آسانی به رگبار ميانتظامی که شھروندان مرزنشين ر
  . ھای گذشته شدت بيشتری به خود بگيرد ذر مناطق مرزی سردشت در ھفته

  

  نبض اشتغال خوزستان در دستان غير بوميھا/ بيداد بيکاری در خرمشھر

 
يکاری در خرمشھر در حالی بيداد می کند که ب:  شھریور آمده است 31 در خبرگزاری مھربه نوشته سایت دولتی 

 . عمده اشتغال موجود در استان خوزستان در دستان نيروھای غير بومی قرار گرفته است
 . به گزارش خبرنگار مھر، خوزستان ازجمله مناطقی است که ظرفيتھای پرشماری برای اشتغال دارد

ز فرصتھای بسيار مناسبی تبديل کرده که می تواند وجود صنايع و کارخانجات مختلف، اين استان را به يکی ا
 . شرايط اشتغال را در خوزستان به شکل مطلوبی بھبود ببخشد

اين در حاليست که عمده اشتغال موجود در صنايع و کارخانجات اين استان در اختيار نيروھای غير بومی است و 
 . رمشھر بيداد کنداين امر سبب شده که بيکاری جوانان بومی در شھرھايی مانند خ

 ساله خرمشھری بيکاری است که به گفته خودش ليسانس مديريت بازرگانی از دانشگاه آزاد 29عدنان جوان 
آبادان دارد ولی اکنون پنج سال است که بيکار در خانه نشسته ھر چند در اين مدت کارھای فراوانی را تجربه 

 . کرده که به شکست انجاميده است
 ساله بودم که 24ليسانس را که گرفتم با ھزار اميد و آرزو به خدمت سربازی رفتم و تقريبا : عدنان می گويد

خدمت سربازی را تمام کردم که ای کاش تمام نمی شد و تا حاال سرباز بودم زيرا پايان خدمت سربازی تازه آغاز 
مامی آزمونھای استخدامی ھم بعد از سربازی به ھمه جا سر زدم که کاری پيدا کنم و در ت. بدبختی ھايم بود

 . شرکت کردم ولی فايده نداشت
 . حتی مدتی کنار جاده ساحلی خرمشھر سيگار فروختم: وی افزود

مشکل ما جوانان خرمشھری و آبادانی اين است که بايد نظاره گر اشتغال بچه ھای : عدنان تحصيلکره می گويد
من زياد به اين موضوع دقت کرده ام اغلب . وزيمساير مناطق کشور باشيم ولی خودمان در تب بيکاری بس

در پااليشگاه آبادان که به . کسانی که بعد از پايان جنگ در بندر خرمشھر مشغول به کار شدند بومی نيستند
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 . تنھايی می تواند استان را از بيکاری رھا کند ھم وضعيت ھمين است
 رودخانه کارون در حدفاصل ايستگاه يک تا ھفت آبادان کافی است يک روز به خانه ھای بزرگ کنار: وی ادامه داد

سر بزنيد تا ببينيد خانه ھای بزرگ اکنون در اجاره کارگرانی است که از ساير شھرھای ايران در مناطق مختلف 
 . شھرھای آبادان و خرمشھر صاحب شغل ھستند ولی جوانان آبادانی و خرمشھری از اين موھبت بی نصيبند

را ھم گفت که وقتی منطقه آزاد اروند تاسيس شد جوانان آبادان و خرمشھر احساس کردند قرار عدنان حتی اين 
است تحولی بزرگ برای اشتغال آنھا ايجاد شود و ھيوالی بيکاری برای ھميشه از ميان جوانان اين شھرھا برود 

 . ن تر از وضعيت ماستولی اکنون وضعيت اشتغال بازنشسته ھا در اين سازمان عظيم بسيار راحت تر و آسا
عدنان حتی عقيده دارد که شايد در اين وضعيت، مھمان نوازی ما جنوبيھا ھم يکی از مشکالت است که با 

آغوش باز پذيرای ھر کسی از ساير شھرھای کشور می شويم و اغلب کسانی که برای کار به اينجا آمده اند با 
 .  در اين شھرھا اقامت کنندوجود گرمای طاقت فرسا و گرد و غبار عالقه دارند

در اين خصوص نماينده مردم خرمشھر نيز با تائيد اين موضوع که فرصتھای شغلی به وجود آمده در شھرھای 
واقعيت اين است که : آبادان و خرمشھر و در کل خوزستان در اختيار نيروھای غيربومی قرار می گيرد، می گويد

ا می زند زيرا ھمه پيمانکاران پروژه ھای بزرگ استان خوزستان را نبض اشتغال استان در دستان غير بومی ھ
غيربوميھا تشکل می دھند و آنھا ھمواره در اين مدت پايه گذار حضور اقوام و آشنايان خود در شھرھای خوزستان 

 . به خصوص آبادان و خرمشھر بوده اند
ی دانش و تخصص کافی را ندارند و شرکتھا اينکه برخيھا می گويند جوانان خوزستان: مصطفی مطور زاده افزود

که ( مجبور به استخدام افراد غيربومی می شوند را قبول ندارم زيرا حتی بر فرض محال اگر قرار است متخصصی 
 نفر ديگر 10وارد شرکتی يا پروژه ای شود بی شک در کنار آن حداقل ) در خوزستان اين تخصص را نداشته باشيم

ارگر ساده نياز است که متاسفانه در شرايط فعلی چنين وضعيتی در استان ديده نمی با تخصصھای عمومی و ک
 . شود و ورودی غير بومی ھا به استان خوزستان فوق العاده باالست

خوزستان استانی است که اغلب پروژه ھای بزرگ و ملی در آن اجرا می شود که معموال : وی ادامه داد
می و دارای رتبه بندی باال ھستند اما اين پيمانکاران متاسفانه در اجرای اين پروژه پيمانکاران اين پروژه ھا، غيربو

ھا تعھد قانونی و وجدانی ندارند که فرصتھای ايجاد شده اشتغال را در اختيار جوانان ھمان مناطق قرار دھند و 
ر حالی است که در اغلب عالقه دارند که از جوانان و آشنايان شھر خودشان در کار خود استفاده کنند اين د

 . شھرھای خوزستان نرخ بيکاری از متوسط کشوری باالتر است
ورود نيروھای غيربومی به خوزستان به غير از اينکه ھزينه ھای : عضو کميسيون اقتصادی مجلس تصريح کرد

د پديده شوم اضافی فراوانی مثل تامين خوابگاه و خوراک و اياب و ذھاب به اقتصاد ما وارد می کند با تشدي
بيکاری در مناطق خوزستان باعث ايجاد برخی ناھنجارھای اجتماعی و فرھنگی در شھرھای استان خوزستان 

 . شده است
در اين مدت نمايندگان تالش فراوانی برای جلوگيری از ورود نيروھای غيربومی به خوزستان : مطور زاده گفت

 گرفته ولی اين مشکل ھمچنان پا برجاست به ھمين داشته اند که شايد حساسيت ھايی در اين مدت صورت
دليل از دولت و شخص رئيس جمھور انتظار داريم به حرمت نجابت و دفاع جانانه ای که مردم خوزستان به 

خصوص شھرھای آبادان و خرمشھر از خاک اين کشور داشته اند با اين مسئله به صورت جدی و دلسوزانه 
  . به روی جوانان بيکار خوزستان گشودبرخورد شود و درھای اشتغال را

  

  فعال حقوق زنان؛ بيانيه عفو بين الملل, بازداشت فرشته شيرازی

 شھريور فراخوانی فوری برای ٢٣عفو بين المللی : شھریور آمده است 31 در تغيير برای برابریبه نوشته سایت 
زي، يک فعال حقوق زنان و عضو کارزار يک فرشته شيرا: نجات جان فرشته شيرازی داد، دراين فراخوان آمده است

 .  سپتامبر در شھر آمل در شمال ايران دستگير شد۴روز ) معروف به مبارزه برای برابری(ميليون امضا 
 

 بعد از ٢٠١١ سپتامبر ۴فرشته شيرازي، مادر دو فرزند و يک فعال حقوق زنان روز . داليل دستگيری او نامعلومند
دليل اصلی دستگيری او نامعلوم است ولی گمان . العات در آمل احضار شد دستگير شداينکه به دفتر وزارت اط

می رود به پرونده ای که دو سال قبل در رابطه با فعاليتھای حقوق زنانش و نوشته ھا در بالگش عليه او باز شد 
فا بخاطر بکار بردن در اين مورد عفو بين المللی او را زندانی عقيدتی می داند که صر. ارتباط داشته باشد

فرشته شيرازی در حال حاضر در بخش زنان زندان آمل نگه . مسالمت آميز حق آزادی بيان دستگير شده است
او . داشته می شود و گزارش شده اجازه ندارد به خانواده اش تلفن بزند يا ديدارھايی از آنھا داشته باشد

 . دسترسی به وکيل ندارد
 

، فرشته شيرازی به دفتر وزارت اطالعات در آمل احضار شد و درباره کارزار ٢٠٠٩وت  ا٢۵ و ٢۴دو سال پيش در 
يک ميليون امضا، دوستانش در آمل، و ھمينطور نوشته ھايش در رابطه با اين کارزار در بالگ شخصيش مورد 

 . بازجويی قرار گرفت
 

 اجتماعی متشکل از شبکه ای از افراد  شروع شد، يک ابتکار ريشه دار٢٠٠۶کارزار يک ميليون امضا که در سال 
بسياری از فعالين بخاطر شرکتشان در اين کارزار . متعھد به خاتمه دادن به تبعيض عليه زنان در قوانين ايران است

  .دستگير يا مورد آزاد قرار گرفته اند
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H113حقوقشان   آرام كارگران مترو كرج در اعتراض به عدم پرداختتجمع 

تعدادی از كارگران شركت سابير، پيمانكار :  البرز: شھریور آمده است 31به نوشته سایت دولتی ایلنا در تاریخ 
 .قطارشھري كرج در ميدان امام حسين تجمع كرده اند

با انگيزه احقاق حقوق ) ع(ج در ميدان امام حسين به گزارش ایلنا،اين تجمع در مقابل كارگاه قطارشھري كر
 .معوقه كارگران صورت پذيرفته است

 ماه ھست كه حقوق خود را از شركت سابير دريافت نكرده ايم و در تأمين 7مدت : يكي از تجمع كنندگان گفت
 .معشيت خود و خانواده ھايمان دچار مشكل شده ايم

 . كارگاه ھاي مختلف قطارشھري كرج در حال فعاليت ھستند كارگر براي شركت سابير در1200بيش از 
نيروي انتظامي در كنار تجمع كنندگان حاضر است و اين تجمع در آرامش كامل در حال انجام است اما ھيچ يك از 

 .مديران ارشد شھرداري كرج و شركت سابير تاكنون در اين تجمع حاضر نشده است

  

حيات وحش در معرض تجاوز ساخت و :ن تھرا ھا در يك قدمي قوچ ھا و ميش
  سازھا

 
اى كه تنھا   شايد كسى باورش نشود در منطقه : شھریور آمده است 31به نوشته سایت دولتی ایلنا در تاریخ 

 .  دقيقه با تھران آلوده و دود زده فاصله دارد حيات وحشى كم نظير با آرامش به گشت وگذار مشغولند20
كشد، تھران دود گرفته را نظاره  را نيز با خود يدك مي" چشم انداز تھران"ن منطقه كه نام حيواناتى كه ھر روز از اي

 . كنند مي
 . اينجا منطقه حفاظت شده ورجين، چشم انداز شھر تھران واقع درشھرستان شميرانات استان تھران است

ناسبى برخوردار است؛ از نظر ھاى دسترسى م به واسطه خصوصيات ويژه خود و نزديكى به تھران از راه" ورجين"
 . تنوع زيستى ھم بسيار قابل توجه

شايد كمتر كسى بداند كه درھمين نزديكى تھران يعنى منطقه حفاظت شده ورجين، قوچ و ميش البرز مركزي، 
 . دھند اى و گراز، بدون ھراس به حيات خود ادامه مي كل و بز، پلنگ، گرگ و حتى خرس قھوه

اند و در اين ميان ھما ازجمله پرندگان  ھاى شاخص اين منطقه اب، شاھين و باز ھم پرنده دليجه، كبك، عق ھما،
 . شكارى حمايت شده اين منطقه است

، منطقه ورجين  اند زاده در امان نبوده ھاى حيات وحش در كشور ما كه از دستبرد اين آدمي اما مانند ساير زيستگاه
 . ھا بى نصيب نيست نيز ازاين تعارض

، فرمانده يگان حفاظت اداره كل محيط زيست استان تھران، در گفت وگو با خبرنگار ايلنا "زاده ماعيل ميراناس"
ھاى بدون  مھمترين عوامل تھديد كننده ورجين را تخريب،تصرف و تغيير كاربرى اراضي، انجام عمليات جاده سازي

 .داند ارزيابى زيست محيطي، چراى بى رويه و مازاد بر ظرفيت مراتع مي
ھاى قوچ و ميش درحالت طبيعى در اين مناطق از پارك ملى الر به سمت منطقه حفاظت  گله«: دھد او ادامه مي

 .« كنند شده ورجين آمده و پس از يكى دو ماه اقامت دراينجا به سمت سرخه حصار كوچ مي
داند كه  ون را عاملى مي سال پيش تاكن20سازى از  رويه، توسعه شھرھاوجاده ميرانزاده ساخت وسازھاى بي

اى شدن حيات  گويد كه ھمين امر موجب جزيره ھاى قوچ و ميش را بسته و مي ھاى ارتباطى گله گدارھا يا گذرگاه
 . وحش شده است

ھا و مناطق اداره كل محيط زيست استان تھران نيز اين مطلب را  كارشناس مسوول امور زيستگاه ، "محمد كرمى"
شود اين حيوانات مجبور به  نبود امكان كوچ براى حيات وحش موجب مي«: گويد رنگار ايلنا ميكند و به خب تاييد مي
شدن  تواند زوال ژنتيكي، ضعيف  مي) ھاى ساله دوره100(اى شوند كه اين امر در دراز مدت  ھاى درون گله آميزش

 .« و آسيب پذير شدن نسل آنھا رابه دنبال داشته باشد
كنند اما از ورجين  ھا اين است كه اين حيوانات از منطقه الر به ورجين كوچ مي ھا و ميش مشكل قوچ«: گويد او مي

ھا و توسعه شھرھا بسته شده است و ھمين امر حيوانات را در معرض  گدار آنھا به خاطر عواملى مانند بزرگراه
 .« دھد حوادث جدى قرار مي

شود كه بدانيم اتوبان بابايى دقيقا بين پارك ملى  يبيشتر جالب توجه م ھاى اين مقام مسوول ھنگامى  گفته
سرخه حصار و ورجين قرار گرفته و راه را براى عبور حيات وحش بسته است، به طورى كه حيات وحش به ويژه در 

شوند و ھمين  ھا و مناطق مسكونى نزديك مي كنند به كنار جاده زمستان كه با بارش برف، مشكل تغذيه پيدا مي
 . كند را براى سودجويان بسيار آسان ميشكار آنھا 

ھا و كريدورھا راھى براى عبور حيات وحش  وسيله گذرگاه زاده در ساير نقاط دنيا، چنين مواقعى به به گفته ميران
 . شود اما متاسفانه در كشور ما براى اين مناطق چنين تمھيداتى انديشيده نشده است ايجاد مي

 مانند پرديس و جاده جاجرود نيز ھمانند اتوبان بابايى راه عبور را بر حيات وحش ھايى كند كه اتوبان او ضافه مي
 . اند منطقه بسته

  مامور10ھزار ھكتار تنھا با 27حفاظت از 
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 907 ھزار و 26مسوول منطقه حفاظت شده ورجين ، اين منطقه با وسعت " زاده على يگان امام"اما به گفته 
 . شود  مي مامور مراقبت10ھكتار تنھا با 

 مامور براى مراقبت 5با اين وسعت منطقه در ھر شيفت كارى تنھا « :گويد او در گفت و گو با خبرنگار ايلنا مي
 .« كند وجود دارد كه كار را بسيار سخت مي

كند،  تر مي  دقيقه فاصله دارد و اين حفاظت اين مناطق را مشكل20اينجا با تھران تنھا «:دھد زاده ادامه مي يگان
 .« كند چرا كه ين فاصله كم شكارچيان را براى شكار قوچ و ميش و كل و بز مشتاق مي

شود چون با بارش برف  به گفته وى مشكل حفاظت حيات وحش در زمستان براى محيط بانان دو چندان مي
 . شود سنگين، حيات وحش با كمبود علوفه مواجه و مجبور به كوچ به سمت سرخه حصار مي

شوند و چون  ھا روبرو مي حيات وحش به ويژه در زمستان، ھنگام كوچ، به موانعى مانند جاده«:گويد يگان زاده مي
شود محيط بانان مجبور  عبور آنھا از جاده با توجه به حجم و ترافيك خودروھا موجب برخورد و مرگ اين جانوران مي

 .« دور كنندھا  ھاى مختلف مانند ريختن علوفه آنھا را از جاده شوند به روش مي
   پايان پيام

  
  

  افزايش بيکاری در خوزستان

به گزارش خبرگزاری نيمه دولتی مھر بيکاری در خرمشھر : شھریور آمده است 31 در وله دويچه به نوشته سایت 
است که عمده اشتغال موجود در صنايع و کارخانجات اين استان در اختيار نيروھای  کند و اين در حالی  بيداد مي

 . اين امر سبب شده که بيکاری جوانان بومی در شھرھايی مانند خرمشھر به شدت افزايش يابد. ومی استغيرب
ھای شغلی در شھرھای آبادان  مصطفی مطورزاده، نماينده مردم خرمشھر در مجلس ايران با تائيد اين که فرصت

يت اين است که نبض اشتغال واقع« : و خرمشھر و در کل خوزستان در اختيار نيروھای غيربومی است، گفت
ھا  ھای بزرگ استان خوزستان را غيربومي زند، زيرا ھمه پيمانکاران پروژه ھا مي استان در دستان غير بومي

گذار حضور اقوام و آشنايان خود در شھرھای خوزستان به خصوص  دھند و آنھا ھمواره در اين مدت پايه تشکيل مي
 .« اند آبادان و خرمشھر بوده

 مطور زاده، که عضو کميسيون اقتصادی مجلس است، تصريح کرد که ورود نيروھای غيربومی به مصطفی
ذھاب، با تشديد بيکاری در  و ھای اضافی فراوانی چون تامين خوابگاه و خوراک و اياب غير از ھزينه خوزستان به

  . شده استخوزستان باعث ايجاد برخی ناھنجارھای اجتماعی و فرھنگی در شھرھای اين استان 
  
  

   اوين به مناسبت اول مھر٣۵٠پيام معلمان زندانی بند 

ای را به نقل از عبدهللا  منابع خبری ، بيانيه:  آمده است شھریور13 درسحام نيوزت اصالح طلب یبه نوشته سا
 با اند که در آن  زندان اوين، منتشر کرده٣۵٠مومني، محمد داوری و علی پورسليمان، سه معلم زندانی بند 
سه سال است که صدای زنگ اول مھر را از ”: اشاره به نزديک شدن روز بازگشايی مدارس در ايران آمده است

 “. شنويم پشت ديوارھای بلند اوين مي
 زندان اوين ھستند که به گفته ٣۵٠عبدهللا مومني، محمد داوری و علی پورسليمان سه معلم زندانی در بند 

اين سه معلم . زنگ اول مھر را از پشت ديوارھای بلند اوين می شنوندخودشان سه سال است که صدای 
خشنوديم که ھم ما و ھم : زندانی در بيانيه ای که از داخل زندان به بيرون ارسال کرده اند، نوشته اند

شاگردانمان پس از خلق حماسه ھای عظيم و جنبش سبز ملت ايران بر سر عھدی که در پيشگاه آموزگار 
امروز آحاد ملت بزرگ ايران در مسير آگاھی تا رھايی گام بر می دارند و ما مفتخريم . ه ايم پايداريمبشريت بست

 . که در اين مسير ھمگام ھموطنان مان ھستيم
دارند و ما مفتخريم که در اين  در مسير آگاھی تا رھايی گام بر مي”آنھا در بيانيه خود نوشته اند که مردم ايران 

 .“مان ھستيم نانمسير ھمگام ھموط
گزارش سايت خبری کلمه حاکيست که اين سه معلم زندانی بيانيه خود را از داخل زندان به بيرون ارسال 

 . اند کرده
عبدهللا مومني، عضو ستاد مھدی کروبی در انتخابات مناقشه برانگيز رياست جمھوری گذشته در ايران بود که 

 . پس از انتخابات بازداشت و روانه زندان شد
محمد داوری سردبير سحام نيوز، سايت حزب اعتماد ملی بود که سال گذشته از سوی کميته بين المللی دفاع 

 . از روزنامه نگاران، برنده جايزه آزادی مطبوعات شد
علی پورسليمان نيز يکی از اعضای سازمان معلمان ايران است که در حال حاضر در زندان دوران محکوميت خود را 

 . کند سپری مي
 

 : در اين نامه آمده است
روزگشوده شدن دروازه ھای . بار ديگر شميم مھر ورزيدن گرفت و به يادمان آورد خاطرات روز آغازين آموختن را
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روز برافراشته شدن پرچم آگاھی و نواخته شدن پرچم آگاھی و نواخته شدن سرور و . دانش آموزی و مھرورزی را
 . محبت

زش برای رھروان و راھبرانش ضرورتی است و مداومت در آن موھبتی است که به دست گام نھادن به مسير آمو
اگر اينگونه باشی می توانی عمری شاگردی کنی بی آنکه در مدرسه باشی و . نمی آيد جز آنکه عاشق باشی

 . معلمی کنی اگر به جبر حکم حاکم از مدرسه رانده شوی و ما اينگونه ايم
ومين سال پياپی زنگ آغاز مھرماه را از پشت ديوارھای بلند زندان اوين می شنويم که چه باک که اکنون برای س

چه کنيم که اميدمان در ساختن ايرانی آزاد و آباد بر بنيان معرفت و آگاھی . ما شيفتگان آموزگاری مان ھستيم
 . کم رمق شده است که ما سنت آموختن را ھنوز در خاطر داريم

ی بھتر برای ميھنمان را از پشت صندلی ھای مدرسه به شاگردانمان بياموزيم و ھمگام با ما کوشيديم رويای فردا
آرمانھای سبز ملت به ظلم اعتراض کرديم و امروز تاوان آشفتن خواب دشمنان خردورزی و نيک انديشی را را به 

 . دردآورترين وجه اش که فراغت از معلمی است می پردازيم
م شاگردانمان پس از خلق حماسه ھای عظيم و جنبش سبز ملت ايران بر سر اما خشنوديم که ھم ما و ھ

امروز آحاد ملت بزرگ ايران در مسير آگاھی تا رھايی . عھدی که در پيشگاه آموزگار بشريت بسته ايم پايداريم
 . گام بر می دارند و ما مفتخريم که در اين مسير ھمگام ھموطنان مان ھستيم

 .  می داريم و برای ھمکاران و دانش آموزان عزيز ميھنمان مان ارزوی سالی پر ثمر را داريمآغاز ماه مھر را گرامی
   علی پورسليمان-  محمد داوری - عبدهللا مومنی

   زندان اوين٣۵٠بند 
 

 همراسم به مناسبت آزادی کورش بخشند

 روز در اطالعات ٢٢ کورش بخشنده عضو کميته ھماھنگی برای کمک به ایجاد تشکل ھای کارگری که به مدت
 .  ميليون تومانی آزاد شد٧٠ شھریور با قرار وثيقه ٢٧سنندج در بازداشت بود در تاریخ 

به ھمين مناسبت از طرف اعضای کميته ھماھنگی و جمعی از فعالين کارگری شھرسنندج مراسمی به 
تر مراسم پرشوری برگزار در این مراسم حاضرین با حلقه ی گل و ازادی کبو. مناسبت آزادی وی برگزار شد

 . کردند
الزم به ذکر است که نامبرده در طول بازداشت در زندان انفرادی و در شرایط نامناسب زندانی بوده و ھمچنين 

بعد از ظھر و بدون اطالع دادن به خانواده وی را در بيرون از شھر سنندج رھا کرده ١:٣٠مامورین امنيتی ساعت 
 .بودند

  
 ای کمک به ایجاد تشکل ھای کارگریکميته ھماھنگی بر

 
 ١٣٩٠ شھریور ٣١پنجشنبه 

 

  


	ازسلسله بحث های روزشمارکارگری سه ماهه دوم سال۱٣۹۰،فراهم آمدن پیشزمینه تغییرات پایه ای درقانون کار مصوبه "مصلحت نظام"به نام "اصلاحات" درقانون کار،بدون هیچ حدازدخالتگری کارگران ونمایندکان واقعی کارگران ایران بوده است .این حادثه ازلحظه شروع وبویژه ازتاریخ انتشار آن دررسانه های دولتی،کنش و واکنش های همه جانبه ای را اولا در نزد، کارگران خانه کارگری یعنی خودی ها و همینطور در مجامع و محافل کارگری ازجمله در نزد " جمعی از رانندگان شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه " و یااز جانب " کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری" و همینطور بعضی اشخاص در درون و برون کشورو احزاب و سازمان های چندی تا حال انتشار پیدا کرده است . آنچه که مهم می نماید جزئیات کامل پیش نویس اصلاح قانون کار ،ازسوی خبر گزاری دولتی مهر درشهریور ماه،انتشار بیرونی یافته است.عکس العمل وصف بندی گسترده ای حتی در درون خودی ها یعنی دردرون خانه کارگری ها و شورای اسلامی ها برانگیخته، و فعالین مستقل و تشکل ها و جریانات کارگری درون وبرون – که پیشتر آوردم - وهمنیطورمیزان پیشروی کارگران درسطح اعتراضات کارخانجات پتروشیمی ماهشهر و بندرامام و همینطور پتروسینا درپتروشیمی آبادان،همه و همه وسیله شد،وزارت کار ورئیس دولت،درعقب نشینی اعلام نشده، نسبت به مضمون نقدهای صورت گرفته،فعلا تغییرات صورت داده در قانون کار را در آب نمک بخواباند. بطوری که دولت در واگذاری آن به مجلس دچار تردید شده است.نکته مرکزی این تغییرات صورت گرفته در این است که کارگران هیج نقشی درتدوین،تغییر و اصلاح قانون نداشته و عمده تغییرات صورت گرفته درمفادقانون و تبصره ها و الحاقات آن،حاصل تراوشات ذهنی نمایندگان تیپیک سرمایه داری حاکم است . بحث تغییرات پایه ای پیرامون تعیین نرخ دستمزدها و حذف پاداش و عیدی و زیر گرفته شدن موقعیت و جایگاه کارگران و خاصه نادیده گرفته شدن ایجاد و احیاء تشکلات مستقل کارگری و تثبیت کارگران قراردادی و غیره همه در این تغییرات نادیده گرفته شده و اینبار از طرف دولت احمدی نژاد و مجلس اسلامی،جنبه قانونی پیدا خواهدکرد. این سطح از قانون کار مصوب شده-چنانچه تصویب آن صورت پذیرد- دراساس موقعیت کارگران را با دوران بردگی و بهره برداری فزون طلبانه سرمایه داری حاکم برابر می شمارد. 
	توجه به بازتاب های صورت گرفته دررسانه های رژیم بیش ازهرچیز بیانگر این استدلال ما است.در مطبوعات رژیم از قول؛ نظری جلالی،معاون وزیر تعاون،کارو رفاه اجتماعی،درتوجیه بحث تعیین دستمزدها وتغییرات صورت گرفته درپیش نویس قانون کارآمده است:" اینکه مابندشرایط اقتصادی کشور را برای تعیین حداقل دستمزد سالیانه کارگران به وظایف شورای عالی کار اضافه کردیم،این است که به هرحال شرایط اقتصادی کشورباید درهر تصمیم گیری اقتصادی لحاظ شود. " وی درپاسخ سوال خبرنگاری که پرسید ممکن است کارفرمایان شرایط اقتصادی کشور را بهانه ای برای عدم افزایش مناسب دستمزد و عیدی سالیانه کارگران قراردهند،تاکیدکرد:"درشورای عالی کار فقط کارفرمایان نیستند که تصمیم می گیرند و کارگران نیز نماینده هایی را خواهند داشت. هدف ما بهبود وضعیت معشیتی نیروی کار و رنگین شدن سفره خانوار کارگری است."(خبرگزاری دولتی مهر،درتاریخ ۲۸ شهریور)،درقبال چنین دروغ پرانی اشکار "نظری جلالی"معاون وزیر تعاون ورفاه اجتماعی ، که پای حضور نمایندگان کارگران را دراین تغییرات صورت گرفته به میان می کشد.لازم به توضیح است که حمیدحاجی اسماعیلی در همان مصاحبه با خبرگزاری دولتی فارس اظهار داشت:"در شورای عالی کارتمرکز قدرت وجود دارد وکارگران در اقلیت هستند و درحال حاضر ترکیب شورا سه جانبه نیست" به این اظهارات باید این را هم اضافه نمایم که همان تعداد نماینده گان کارگران نیز کارگران مستقل و یا برگزیدگان کارگران و تشکل های مستقل آنان نیستند بلکه وابستگان به رژیم بوده و فقط عنوان "نماینده کارگران"را به دروغ با خود یدک می کشند.دراین رابطه اظهارات یکی ازفعالین سندیکای مستقل شرکت واحد تهران و حومه آقای "پیرهادی" خواندنی است . اودرسایت سندیکا ودرنقد ازاین " اصلاحات قانون کار " می نویسد: " ... درسه سال گذشته دروزارت کارومجلس شورای اسلامی تحرکاتی جهت اصلاح قانون کارصورت گرفته و پیش نویس هایی جهت اصلاح قانون کارتهیه شده است.اما تعجب آوراست که تا به حال کارگران که اکثریت افراد جامعه را تشکیل می دهند،دررابطه باقانون کارکه به حقوق و سرنوشتشان وابسته است وذینفع اصلی این ماجرا می باشند، هیچگونه اطلاعی ازتغییرات واصلاح قانون کارندارند.درگذشته هم تغییرات یا اصلاحاتی که صورت گرفته تا زمان ابلاغ واجرای آن قانون، کارگران بی اطلاع بودند و کسانی که آن قوانین را تایید کرده اند یا از مشکلات کارگران بی خبرند یا کارگران درتعیین وانتخاب آنها دخالتی نداشته اند. قائم مقام وزارت کارویکی ازمشاورین وزیردراین باره اعلام کردند :  طبق الزام قانون برنامه پنجم اصلاح قانون کار قطعی خواهد بود و بدون حضور صاحبان اصلی آن (کارگران) اصلاح قانون کارصورت نمی گیرد"(سایت سندیکای شرکت واحد،تاریخ  ۲۸ تیر ۱٣۹۰)همانطوری که تا به امروز و به دفعات نوشتم؛در سرمایه داری حاکم درایران اسلامی،بحث "سه جانبه گرایی"صرفنظرازهر موضعی که نسبت به آن داشته باشیم تا به امروزدرسلسله مباحث وحل معضلات کارگری وخاصه امرتعیین نرخ دستمزد های سالیانه کارگران، محلی ازاعراب نداشته است. درحالی که نمایندگان شورای عالی نیز به نام کارگران.همان مامورین حراستی وامنیتی نظام هستند ودرعوض نمایندگان مستقل کارگران ایران،هیچگاه طرف مذاکره دولت بمثابه بزرگترین کارفرماونمایندگان کارفریان بخش خودمانی شده اقتصاد کشور،پای مذاکرات حضورنداشته اند.تاسهم مستقل خویش وهم طبقه ی های خودرا در راستای دفاع از منافع طبقاتی خود ایفاء نمایند.   
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	به گزارش خبرگزاری دولتی مهردر تاریخ 18 تیر آمده است :   رشد نگران کننده آمار بيماران دياليزی در کشور و نياز به پيوند کليه باعث شده که موضوع اهدای کليه از افراد زنده همچنان در اولويت برنامه های دستگاههای مربوطه قرار بگيرد. زيرا پيوند از بيمار مرگ مغزی آنطور که بايد و شايد نتوانسته سهم زيادی از تعداد زياد پيوندهای کليه را به خود اختصاص دهد.  آمارها نشان می دهد در سال 89 تعداد دو هزار و 285 پيوند کليه در کشور انجام شده است که هزار و 690 مورد آن از افراد داوطلب و 595 پيوند هم از بيماران مرگ مغزی بوده است.  دکتر ايرج نجفي، عضو انجمن نفرولوژی با اشاره به ابتلای 10 تا 15 ميليون ايرانی به بيماری کليوي، عنوان داشته که اين افراد از بيماری خود اطلاعی ندارند و اين مسئله با توجه به عوارض ناگوار بيماری کليوي، می تواند خطرناک باشد.  رشد بيماران کليوی در کشور که به گفته رئيس انجمن خيريه حمايت از بيماران کليوي، به مرز 20 درصد رسيده است، باعث شده که تعداد بيماران دياليزی و پيوند کليه هم افزايش يابد. متاسفانه بيمارانی که دچار تخريب کليه می شوند، بدن شان هميشه به دياليز جواب نمی دهد و می بايست پيوند کليه شوند. در چنين وضعيتی است که تقاضا برای پيوند کليه بالا می رود و از سوی ديگر پيوند از بيمار مرگ مغزی در کشور به اندازه ای نيست که بتوان به تمامی درخواستها پاسخ داد.  همين مسئله سبب شده که برخی برای تامين هزينه های مادی زندگی نسبت به فروش کليه خود اقدام کنند. بطوريکه شنيده می شود قيمت کليه در بازار غيررسمی فروش کليه به مرز 10 ميليون هم می رسد.  اين در حالی است که گفته می شود افرادی هم هستند که حاضرند برای داشتن کليه سالم، مبالغ بيشتر از 10 ميليون را بدهند. به گفته يکی از مديران انجمنهای خيريه بيماران کليوي، برخی از ايرانيان خارج از کشور که دچار نارسايی کليوی هستند و می بايست پيوند شوند، حاضرند به متقاضيان فروش کليه مبالغی در حد 50 تا 100 ميليون هم بدهند که البته اين مبلغ را در قالب خريد خانه برای فروشنده کليه پرداخت می کنند.  اما اين تنها يک روی سکه خريد و فروش کليه است بطوريکه در برخی استانها، به گفته يکی از مديران انجمنهای خيريه حمايت از بيماران کليوي، پای دختران جوان به بازار غيررسمی فروش کليه باز شده و اين افراد بنا به دلايل گوناگون که فقط مباحث مالی و اقتصادی است، متقاضی پرو پاقرص فروش کليه هستند.  حسين بيگلري، مدير انجمن خيريه حمايت از بيماران کليوی کرمانشاه در گفتگو با خبرنگار مهر اعلام کرد: متاسفانه کرمانشاه هنوز به عنوان يک شهر جنگ زده شناخته می شود و موقعيتی برای فعاليت اقتصادی جوانان در اين استان وجود ندارد. همين مسئله باعث شده که برخی از اين افراد برای تامين هزينه های زندگی مبادرت به فروش کليه خود بکنند که البته کار درستی نيست.  وی با اعلام اينکه بيشترين مبلغی که از راه فروش کليه به متقاضيان می رسد 6 ميليون تومان است، افزود: البته ما تلاش می کنيم که اين افراد از فروش کليه خود منصرف شوند اما به دليل نياز به پيوند، ناچاريم که آنها را در ليست فروش کليه قرار دهيم.  مسئول بيماران خاص و صعب العلاج استان کرمانشاه با اشاره به سن جوان متقاضيان فروش کليه که اغلب بين 20 تا 30 سال هستند، گفت: در اين بين دختران جوانی هم به ما مراجعه می کنند و قصد فروش کليه خود را دارند.  بيگلری با اشاره به بالا بودن تعداد متقاضيان فروش کليه در کرمانشاه، افزود: بعضا از متقاضيان برای پيوند کليه در استانهای ديگر استفاده می شود. به نوعی استان کرمانشاه صادر کننده کليه به ساير استانها محسوب می شود.  مدير انجمن خيريه حمايت از بيماران کليوی کرمانشاه با عنوان اين مطلب که از نظر اهدا کننده در استان هيچ مشکلی نداريم، ادامه داد: تقاضای ما از بانکها اين است که بودجه و اعتباری در اختيار انجمن قرار دهند تا بتوان با پرداخت وام به متقاضيان، آنها را از فروش کليه منصرف ساخت.  بيگلری همچنين از مسافرت متقاضيان فروش کليه به کلانشهرها به خصوص تهران خبر داد و گفت: اين افراد با سفر به تهران سعی می کنند کليه خود را با قيمت بيشتری بفروشند.  به گفته وي، هم اکنون 328 بيمار دياليزی در استان کرمانشاه وجود دارد و تاکنون هزار و 250 مورد پوند کليه نيز در اين استان انجام شده است.   مرگ یک کارگر در سنندج 
	بیانیه شماره 8 
	5 ماه دستمزد معوقه برای کارگران مخابرات تهران 
	اخراج کارگران در شرکت سونی 
	کارگران کارخانه ایران برک ۶ ماه بدون حقوق 
	کارگران کارخانه تولید قطعات یدکی درتهران دو ماه است حقوق نگرفتهاند 


	کارگر زندانی، زندانی سیاسی، آزاد باید گردد 
	حقوق ۶ ماه اخیر کارگران و پرسنل قطار شهری اهواز پرداخت نشده است 

	!مدافع و مبلغ جناح های مختلف سرمایه نشویم 
	اطلاعيه : اعلام اعتصاب عمومی در كردستان ايران 
	برگزاری دادگاه پدرام نصرللهی 
	 
	برگزاری دادگاه وفا قادری 
	نفوذ ضایعات صنعتی دخانیات به آب شرب رشت. 

	راهپیمایی وتجمع اعتراضی چند باره کارگران نساجی مازندران دررابطه با عدم پرداخت حقوق 
	کارگران معترض نساجی مازندران:آقای معاون استاندارمامشکل داریم وشما حرف های قشنگ می زنید 

	مرگ زود هنگام كارت خريد اعتباري كارمندان با نامه بهمنی!  
	چرا مدعیان چند کارگر خودرو سازی و جمعی کارگران سایپا در مقابل دستگیری کارگران ساکت مانده اند 
	برگزاری دادگاه پدرام نصرللهی 
	برگزاری دادگاه وفا قادری 
	اخراج 70 كارگر كارخانه قند ورامين 
	برگزاری دادگاه یداله قطبی از دستگیر شدگان اول ماه مه 90 
	دو حادثه در کمتر از 15 روز در پالایشگاه تهران/7 کشته و زخمی نتیجه بی توجهی به ایمنی 
	رانندگان اتوبوسراني زير خط فقر 
	بیانیه هیئت موسس تشکیل سندیکای رانندگان مسافربرهای شخصی اندیمشک و حومه 
	عدم پرداخت ۷ ماه حقوق كارگران تصفيهخانه طبس 
	اعتصاب عمومی گسترده امروز در کردستان ایران و... 

	حضور نماینده انجمن صنفی معلمان کردستان در اجلاس اتحادیه جهانی معلمان 
	 وضعيت کارخانه تعطيلشده طلاي "آقدره" تکاب و کارگران بيکار آن همچنان در هالهاي از ابهام  
	به گزارش ایسنا درتاریخ 27 تیر آمده است : کارخانه فرآوري و استحصال طلاي "پويا زرکان آقدره" تکاب، اواخر فروردين امسال به علت آنچه که شکستگي يکي از قطعات اصلي چرخدنده آسياب بزرگ آن عنوان شده، تعطيل شد و هم اکنون پس از گذشت سه ماه از تعطيلي اين کارخانه هيچ نشانهاي مبني بر بازگشايي مجدد آن ديده نميشود. مديرعامل کارخانه طلاي آقدره، پيشتر و در هنگام تعطيلي آن، توقف فعاليت اين کارخانه را تنها 4 ماه اعلام کرده بود و در حالي که اکنون سه ماه از آن زمان گذشته، ولي ظاهرا اقدام جدي براي بازگشايي مجدد کارخانه انجام نشده است. با وجود وعدههاي مسئولان براي تسريع در بازگشايي دومين کارخانه استحصال طلاي کشور در "آقدره" شهرستان تکاب در جنوبشرقي آذربايجانغربي و با توجه به مکاتبات و درخواستهاي مکرر کارگران، وضعيت بازگشايي مجدد اين کارخانه همچنان در هالهاي از ابهام است و کارگران بيکار شدهي اين واحد بزرگ صنعتي، در وضعيت نامعلومي بهسر ميبرند. فرماندار شهرستان تکاب نيز در همان زمان از تعيين مهلت دوماهه و ضربالاجل براي مسئولان کارخانه طلاي آقدره تکاب خبر داده و از مسئولان کارخانه خواسته بود هرچه سريعتر نسبت به بازگشايي مجدد کارخانه طلا اقدام كنند، مهلتي که اکنون يک ماه از مدت آن ميگذرد اما نه خبري از بازگشايي است و نه خبري از تعيين تکليف کارگران بيکار شده آن. از طرفي، در سفري که معاون امور معادن و صنايع معدني وزارت صنايع و معادن به شهرستان تکاب داشت، در ديدار با نماينده کارگران و مسئولان کارخانه طلاي آقدره، از آنها خواست تکليف کارگران را سريعا روشن و نسبت به بازگشت به کار مجدد آنها اقدام كنند. "وجيهالله جعفري"، در اين ديدار خطاب به مسئولان کارخانه و نيز مديران اجرايي تکاب، گفت: مسئله بازگشت کارگران بيکار شده کارخانه طلاي آقدره تکاب بايد به اولويت اصلي دستگاههاي اجرايي تبديل شود و بازگشايي کارخانه و مشغول بکار شدن کارگران، بايد با سرعت و جديت پيگيري شود. گويي، تاکيد وزارت صنايع و معادن در اين زمينه کارگشا نشده است، بهطوريکه کارگران بيکار شده کارخانه طلاي آقدره تکاب، ميگويند: هيچ تغييري در وضعيت شغلي آنها صورت نگرفته و همچنان سرگردان و بلاتکليف هستند! يکي از کارگران باسابقه اين کارخانه در اين خصوص گفت: مهلت دوماهه فرماندار تکاب به مسئولان کارخانه در حالي به اتمام رسيده است که با گذشت سه ماه از تعطيلي کارخانه، هيچ اقدامي براي بازگشايي کارخانه صورت نگرفته و تمام وعدههاي مديران کارخانه براي بازگشت به کار کارگران، فقط در حد حرف و مصاحبه بوده است. "سيدهادي حسيني" افزود: کارخانه طلاي آقدره به هيچيک از تعهدات خود در قبال کارگران بيکار شده عمل نميکند و حتي نسبت به اجراي مصوبات کميته کارگري شهرستان تکاب نيز بياعتنا بوده است. وي تاکيد کرد: در جلسهاي که با حضور معادن وزير صنايع در تکاب برگزار شد، مقرر شد 150 نفر از کارگران سر کار خود بازگردند و بقيه در بخشهاي مختلف معدن آقدره مشغول به کار شوند اما هيچ يک از اين مصوبات از سوي مسئولان کارخانه عملي نشده است و وعدههاي مسئولان تا کنون تحقق نيافته است. وي تصريح کرد: در اين ديدار مقرر شد 170 نفر از کارگران بيکار شده از مزاياي بيمه بيکاري بهرهمند شوند اما اين امر پس از سه ماه از تعطيلي کارخانه، محقق شد و کارگران حقوق و مزاياي بيمه بيکاري را دريافت کردند. يکي ديگر از کارگران کارخانه طلاي آقدره نيز از اوضاع نامناسب معيشتي کارگران ابراز ناخرسندي كرد و گفت: سه ماه از تعطيلي کارخانه طلا ميگذرد و کارگران با مشکلات معيشتي فراواني دستوپنجه نرم ميکنند. "حسن شعباني" يادآور شد: کارگران بيکار شده کارخانه طلاي آقدره در مدت بيکاري خود چشم انتظار دريافت بيمه بيکاري بودند اما با عدم پرداخت بيمه بيکاري در اين مدت، مشکلات معيشتي به وضعيت شغلي آنان نيز افزوده شده است. نماينده کارگران شاغل در کارخانه طلاي آقدره نيز گفت: تاکنون بيش از 9 بار جلسات شوراي تامين امنيت کارگري با حضور مسئولان شهرستان تکاب و مديران کارخانه برگزار شده، اما هيچيک از مصوبات اين جلسات از سوي کارخانه مورد توجه و عمل قرار نگرفته است. "حسن قرباني" خاطرنشان کرد: قراردادهاي واسطهاي يکماهه، شيوه تنظيم قرارداد و ساعات کار، امنيت بهداشتي و نحوه اعمال بيمه کارگري از مهمترين مطالبات کارگران بيکار شده است که مسئولان کارخانه هيچ اعتنايي به اين موارد نميکنند. وي اظهار كرد: بيمه کارگران کارخانه طلاي آقدره تکاب طي سالهاي 82 تا 88 در رديف بيمه کارگر ساده بوده است در حالي که ميبايد طبق قانون مشاغل سخت و با توجه نحوه ميزان کار در اين واحد بزرگ صنعتي، بيمه کارگران کارخانه طلا بهازاي هر يک سال فعاليت، معادل 1.5 سال اعمال شود. وي تصريح کرد: در زمينه کارگران، کارخانه طلاي آقدره کوتاهي و تخلف كرده است و هيچ اطلاعي به کارگران نداده است و همين امر موجب ضرر و زيان کارگران شده است. وي از مسئولان دستگاههاي اجرايي ذيربط خواست، تمهيداتي براي تحقق مطالبات کارگران و بازگشت به کار آنها بيانديشند. بر پايه اين گزارش، با تعطيلي کارخانه طلاي آقدره تکاب، بيش از 300 نفر از کارگران اين کارخانه شغل خود را از دست دادهاند. 
	 
	گیاهان دارویی در ایران مورد بی توجهی دولت و مسئولین است :  
	 
	عد م دريافت حقوق ارديبهشت و خرداد كاركنان توليدي نوشاب تهران 
	یك شركت در اردبیل تمامی كارگران خود را اخراج كرد 
	شركت سیلوی ۵٠هزار تنی روكندی تمامی كارگران خود را اخراج كرد 
	تنها 400 كارگر از 3500 كارگر در شركت پارس الكتريك باقي مانده اند 
	تجمع واعتراض مستمر كارگران شركت آرد ماشين در قزوين جلو استانداري وفرمانداري 

	كارگران كارخانه توليد آزبست ساريت مازندران بيش ازيكماه است حقوق معوقه دارند 
	کارگران منطقه آزاد تجاری اروند دست از کار کشیدند 
	شركت پارس متال مجددا بحراني شده و تمامي كارگران قرار دادي آن اخراج شدند 
	اعتراف به اخراج گسترده کارگران 
	تعطیلی کارخانه عروسک سازی تهران 

	کارگران کارخانه ریسندگی و بافندگی کاشان : سی وسه ماه حقوق معوقه داریم 
	آقایان مسوول یک ماه بدون حقوق را برای خودتان تصور کنید 
	شرکت ایران پرلین در آستانه تعطیلی قرار دارد 

	اعتصاب کارگران نوپوش 
	سانحه رانندگی جان چند کارگر شهر صنعتی رشت را گرفت 
	۳۳ ماه حقوق معوقه داریم 
	 
	کشمکشهای کارگران و مدیریت پتروشیمی بندر امام 

	تاخیر4ماهه درپرداخت حقوق کارگران وکارمندان شرکت فراساز 
	به نوشته خبرگزاری دولتی فارس در تاریخ اول مرداد آمده است : به دليل عدم پرداخت حق بيمه كارگران، سازمان تامين اجتماعي كليه خدمات خود از جمله تمديد دفترچه درماني كارگران و دريافت ليست و ارائه امتيازات بيمهاي را متوقف و منوط به پرداخت بدهي شركت نموده است. 

	تاخیر4ماهه درپرداخت حقوق کارگران وکارمندان شرکت فراساز 
	به دليل عدم پرداخت حق بيمه كارگران، سازمان تامين اجتماعي كليه خدمات خود از جمله تمديد دفترچه درماني كارگران و دريافت ليست و ارائه امتيازات بيمهاي را متوقف و منوط به پرداخت بدهي شركت نموده است. 
	پیام تشكر و همبستگی علی نجاتی 

	تجمع اعتراضی کارگران فضای سبزشهرداری اهواز مقابل استانداری 
	دررابطه با عدم پرداخت 4ماه حقوقشان  

	بلبشویی در واگذاری کارت های اعتباری کارگران!؟ 
	اعتصاب 4روزه کارگران شرکت آهنگری تراکتورسازی تبریز 
	تجمع كارگران شركت خصوصي آهنگري تراكتورسازي تبريز پس از گذشت چهار روز با قبول اجرايي شدن برخي از خواستههاي آنان به پايان رسيد. 
	تجمع كارگران شركت خصوصي آهنگري تراكتورسازي تبريز 
	تعطيلي شركت برنا لبن توليد كنده لبنيات در كرج 

	تعداد قربانیان حادثه جاده شهر صنعتی رشت افزایش یافت 
	گفتگو با یکی از فعالان سندیکای کارگران نقاش ساختمان 
	بحران اقتصادی در ماشین سازی عباسیان 
	فولاد کاویان کارگران را به کام مرگ می فرستد 
	اعلام حکم پدرام نصرللهی 

	اعلام حکم وفا قادری و یداله قطبی از دستگیر شدگان اول ماه مه 
	تشنج در انتخابات کانون بازنشستگان تهران 

	تجمع اعتراضی کارگرانی که در آستانه ماه رمضان بیکار شدند 
	صدور حکم برای غلامرضا خانی کارگر شرکت واحد 
	علی نجاتی به یک سال زندان محکوم شد 
	بيش از 1000 كارگر در شركت آرتاويل تاير اردبيل 7 ماه حقوق معوقه طلب دارند 
	ما كار مي خواهيم حقوق معوقه را پر داخت كنيد 
	تعطيلي وبيكاري كارگران به شركت صنايع گلپور هم رسيد 

	گزارش تجمع كارگران شركت مخابرات: زن خبرنگار هدف كتك و حمله ماموران 
	تجمع اعتراضی کارگران ساختمانی در سنندج 
	كليه كارخانجات و واحد هاي صنعتي شوشتر نيمه تعطيل است 

	تجمع اعتراضی کارگران ساختمانی در سنندج 
	هفتمين روز اعتصاب بخشی از کارگران تراکتور سازی تبريز 

	کارگران مخابرات راه دورایران بار دیگر مقابل استانداری فارس اجتماع کردند  
	ادامه تجمعات اعتراضی معلمان  
	علی نجاتی تنها نخواهد بود - بهزاد سهرابی 
	حکم شلاق یک معلم در ساری اجراءشد 

	کارگران شرکت رباط مخزن هنوز دو ماه از حقوق های سال گذشته خود را درریافت نکرده اند 
	تجمع اعتراضی جمعی از کارگران ساختمانی در سنندج 
	بازداشت هفت فعال فرهنگی در گیلان غرب کرمانشاه 
	کارشناسان اقتصادی: نرخ بیکاری ۲۰ درصد است 
	اعتصاب پارچهفروشان در بازار تهران وارد دومین هفته شد 
	بیانیه اعلام موجودیت هییت موسس برای تشکیل سندیکای کارگران زن شرکت کیف و کفش زنانه ی مهرانه شوشتر 

	کارگران کارخانه ساسان دست به اعتصاب زدن 
	  اخراج کارگران شرکت متک ونظاره گری استانداری اصفهان 
	شیخ الاسلامی؛ اصلاح قانون کار و کارت های اعتباری 
	در حاشیه یک گفتگو؛ قانون کار جدید، استثمار بیشتر 
	گزارش کوتاه از عمران البرز و نوپوش 
	فعالان ضدسرمایه داری گیلان 

	اعتصاب وتجمع اعتراضی رانندگان تاکسی درشهرهای مازندران 
	ادامه اعتصاب کارگران ساسان درگیر شدن کارگران با مدیریت و پلیس امنیت 
	خبرگزاری هرانا در تاریخ 20 مرداد نوشت : مسوولان امنيتی درحالي با مرخصی افشين اسانلو فعال کارگری و برادر منصور اسانلو رييس سيندکای کارگران شرکت واحد در نهمين ماه بازداشت مخالفت ميکنند که بر اساس گزارشها مادر اين دو برادر نيز به دليل عارضه نخاعی در بيمارستان لبافينژاد تهران بستری شده و در انتظار عمل جراحی است.  به گزارش بامدادخبر، افشين اسانلو که اول آذر ماه سال ۸۹ در ترمينال جنوب توسط ماموران امنيتی بازداشت شد، پس از فشارهای وارد شده در دوران بازجويی در بندهای ۲۰۹ و ۲۴۰، خود نيز دچار آسيبهای جدی شده و بر اساس نظر پزشکان زندان نياز به انجام جراحی در بيمارستانی بيرون از زندان دارد.  افشين اسانلو هماکنون در بند ۳۵۰ زندان اوين به سر ميبرد.   تجمع سه روز پی در پی کارگران فولاد میبد دراعتراض به پرداخت نشدن حقوق معوقه  
	تجمع رانندگان تاکسی؛ صنفی یا سیاسی؟ 
	در حاشیه فرامین جناب سرهنگ 
	خبر آزادی سید بیوک سید لر 
	سایت بى بى سى در تاریخ 25 مرداد گزارش داد :نمايندگان مجلس ايران در جلسه روز سه شنبه، ۲۵ مرداد (۱۶ اوت)، با دو فوريت طرح جلوگيری از خشک شدن درياچه اروميه از طريق انتقال و پمپاژ آب از رودخانه های ارس و سيلوه، مخالفت کردند و اين طرح به صورت عادی در کميسيون مربوطه بررسی خواهد شد.  نمايندگان موافق دو فوريت طرح گفتند که خشک شدن درياچه اروميه باعث پراکنده شدن نمک و يک فاجعه زيست محيطی در شماری از استان های کشور می شود و دولت را به ناديده گرفتن اين بحران متهم ساختند اما نمايندگان مخالف، اصرار بر بررسی سريع اين طرح را اقدامی از سر احساسات دانستند و گفتند که طرح نياز به بررسی های جامع دارد.  نايب رئيس مجلس گفته است که مخالفت با دو فوريت طرح جلوگيری از خشک شدن رودخانه اروميه به معنای مخالفت با اصل موضوع نيست بلکه مجلس می خواهد کار کارشناسی بيشتری در کميسيون انجام شود 
	گزارش یکی از کارگران شرکت سقزسازی کردستان (ون) 
	ما آمدیم بگوئیم که دنبای امروز متعلق به جوانان است 
	“اگر حتی یک دقیقه بنشینید با اردنگی از کار خانه اخراجتان میکنم|” 

	چایی که باید کود شود را به مردم می فروشند! 
	 
	اولين جلسه ي رسمي هييت موسس سنديكاي زنان شركت كيف وكفش مهرانه شوشتر برگزار شد  
	در جلسه كميسيون اجتماعی مجلس کلیات طرح تعیین حقوق بيكاران تصويب شد 
	 
	کارگران ایران خودرو محاکمه کارگران را محکوم می کنند 

	گروه صنعتی آردل نابود شد و کارگران آن بیکار 

	دو گزارش از ایران پوپلین و پخش مواد غذایی سهند 
	انهدام شركت جنرال سياست خصوصي سازي 

	مهدی نورزمانی دبیر اجرایی خانه کارگر و کارگران نمک نشناس ساوه 
	حاشيهنشيني در پس سراب شهرنشيني! 
	کارخانههای فرآوری شيردر آستانه تعطيلی:کارگران کارخانههای شير چندين ماه حقوق دريافت نکردهاند 
	به نوشته سایت آفتاب در 2 شهریور آمده است : عدم پرداخت يارانه شير به کارخانهداران موجب ايجاد مشکلات فراوان برای دامداران شده است و بسياری از کارخانههای فرآوری شير در استان قم در شرف تعطيلی قرار گرفتهاند.  "زمانی که ميبينم دامها از گرسنگی سر خود را به ديوار ميکوبند، گريهام ميگيرد و شايد هيچکس اين حس را درک نکند ولی من آنها را ميفهمم". اين شايد درد دل امروز بسياری از دامداران قمی باشد چرا که پشت پرده بدقوليها چيزی جز عدم توان پرداخت پول شير به دامداران توسط کارخانههای فرآوری شير، مشکلات مالی و تعديل نيرو کارخانههای شير، نبود نقدينگی و ناتوانی دامداران در خريد علوفه مورد نياز دامها، روانه کردن دام به سوی کشتارگاه و... نيست.  وعده و وعيدهای مکرر و بدقولی مسئولان در تحقق آنها در خصوص پرداخت بدهی يارانه شير به کارخانهداران موجب شده است تا بسياری از کارخانههای فرآوری شير در استان قم در شرف تعطيلی قرار گيرند.  بدهی يارانه شير و عدم اجرايی شدن بستههای حمايتی دولت از چرخه توليد بعد از حذف يارانهها اين روزها بسياری از دامداران و کارخانه داران فرآوری شير در کل کشور را با مشکلات عديدهای رو به رو کرده است که دامداران و کارخانه داران استان قم نيز از اين موضوع مستثنی نيستند.  در اين رابطه تا کنون پيگيريهای بسياری از سوی مسئولان استان و نمايندگان مردم قم در مجلس شورای اسلامی صورت گرفته است.  تأخير 11 ماهه پرداخت يارانه شير / دامداران اولين متضرران  رئيس هيأت مديره دامداری های مجتمع لبن استان قم در اين خصوص بيان داشت: زيرپايه کار کارخانههای مواد لبني، شير خام است و توليد کننده اين شير دامدار.  غلام اسماعيل بيک با بيان اينکه تا کنون به طور ميانگين 6 ماه از سال 89 و 5 ماه از آغاز سال جديد و در مجموع نزديک به 11 ماه است که پول يارانه شير به حساب کارخانهداران واريز نشده است، تصريح کرد: متاسفانه با ندادن اين پول از طرف دولت، اولين فشار به دامداران وارد ميشود چرا که پول آنها پيش کارخانه داران مانده است.  کارگران کارخانههای شير چندين ماه حقوق دريافت نکردهاند  وی يادآور شد: در گذشته بين 20 روز تا حداکثر يک ماه بعد از تاريخ فروش شير از سوی دامداران به کارخانه داران پول آنها پرداخت ميشد اما اين روزها وضع به شکل ديگری است.  اسماعيل بيک با اشاره به اين که اغلب کارگران کارخانههای شير چندينماه است که حقوق دريافت نکردهاند، گفت: کارگر را ميشود قانع کرد اما دامداران به هيچ وجه قانع نميشوند چرا که دامهای آنان برای اينکه شير توليد کنند احتياج به غذا دارند.  وی در اين خصوص ادامه داد: مسئولان دامدار نيستند ولی من افتخار ميکنم که دامدار هستم و من زمانی که ميبينم دامها از گرسنگی سر خود را به ديوار ميکوبند، گريهام ميگيرد و شايد هيچکس اين حس را درک نکند.  سه کارخانه فرآوری شير در قم در شرف تعطيلی  رئيس هيأت مديره دامداريهای مجتمع لبن استان قم با بيان اينکه هم اکنون بسياری از کارخانههای شير استان با کمترين ظرفيت خود کار ميکنند، اظهار داشت: بسياری ديگر نيز به دليل عدم پرداخت به موقع معوقات دولت توان مالی ندارند و در شرف تعطيلی هستند و تا جايی که بنده اطلاع دارم سه کارخانه در استان در حال تعطيلی است.  ورشکستگی 30 تا 35 درصد دامداران در شهرک لبن قم  در اين رابطه معاون مدير عامل شرکت تعاونی لبن نيز در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به مشکلات دامداران پيرو عدم پرداخت معوقات يارانه شير به کارخانه داران فرآوری شير گفت: در حال حاضر دامداران روزی خور شدهاند و اگر پول نباشد دچار مشکل ميشوند و از اول امسال نيز تنها در شهرک لبن استان 30 تا 35 درصد دامداران ورشکست شدهاند.  حسين امدادی با بيان اينکه در کل استان نيز 40 تا 50 درصد دامداريها دچار ورشکستی شدهاند، تصريح کرد: بسياری از دامداران به بانکها بدهکار هستند و مجبور شدهاند تا سرمايه خود که همان دامهايشان است را به زير و يا نصف قيمت به کشتارگاهها بفرستند.  دامداران برخی دامها را قربانی تأمين غذای دامهای ديگر ميکنند  وی با اشاره به اين که دامداريها ورشکست شدهاند و يا دامهای آنان به 50 درصد تقليل يافته است، يادآور شد: دامداران برای تأمين غذای تعدادی از دامهای خود مجبور به قربانی و کشتار برخی ديگر از دامهای واحد خود ميشوند تا پول حاصل از آن را به کنسانتره برای دامهای ديگر تبديل کنند و اين باعث شده تا تعداد دامهای مولد شير در استان تا حد زيادی کاهش پيدا کند و توليد شير به مقدار زيادی کم شود.  کارگران زيادی بيکار شدند  معاون مدير عامل شرکت تعاونی لبن قم با بيان اينکه اگر دامدار نتواند دوام بياورد، کارخانه فرآوری شيری هم وجود ندارد، افزود: هم اکنون بسياری از کارخانه داران نيروهای خود را تعديل کردهاند و اين باعث بيکاری بسياری از کارگران اين کارخانهها شده و اگر اين معوقات تا چند روز آينده واريز نشود چندين کارخانه در استان تعطيل خواهند شد.  در روزهای اخير نيز در اعتراض به بدقوليها در پرداخت بدهی يارانه شير چندين تجمع از سوی نمايندگان اتحاديه و کارخانههای فرآوری شير کشور در مقابل وزارت بازرگانی صورت گرفته که تا کنون نتوانسته کمکی به تحقق خواسته آنان کند.  پيگيری مسئولان استان و نمايندگان قم در مجلس  در ادامه رئيس هيئت مديره دامداريهای مجتمع لبن قم با اشاره پيگيريهای صورت گرفته در اين خصوص گفت: تا کنون کارهای زيادی در اين رابطه صورت گرفته است و نامههايی نيز به دفتر رئيس مجلس شورای اسلامی دکتر لاريجانی در قم و تهران، همچنين نمايندگان مردم قم در مجلس شورای اسلامی ارسال شده است و آنان نيز پيگير اين موضوع هستند.  غلام اسماعيل بيک گفت: برای مثال حجت الاسلام آشتيانی چند روز قبل در نطق پيش از دستور خود در مجلس به در شرف تعطيلی قرار گرفتن کارخانههای فرآوری شير در استان به دليل عدم پرداخت يارانه شير اشاره کرد و از مسئولان تقاضای رسيدگی و حل هر چه سريعتر اين مشکل را کرد.  وی با بيان اينکه تا کنون در اين خصوص با بدقوليهای مکرر مسئولان مواجه شدهاند، اظهار داشت: در اين رابطه تا کنون چندين بار در مقابل وزارت بازرگانی تجمع هايی صورت گرفته و پيگيريهای زيادی نيز با مراجعه به دفتر رئيسجمهوری و معاونت نظارت راهبری رياستجمهوری انجام شده اما نتيجه بخش نبوده است.  قولهايی که هرگز عملی نشد  اسماعيل بيک ادامه داد: قولهای زيادی از سوی آقايان عزيزی معاون برنامه ريزی و نظارت راهبري، غضنفری وزير سابق بازرگاني، احمدی معاون وزير بازرگانی و ... داده شده و هر بار زمانی برای پرداخت معوقات مشخص شده اما تا کنون از پول خبری نبوده است.  وی يادآور شد: در آخرين اظهارنظر و تصميم گيری وزارت بازرگانی قرار شد تا از روز سهشنبه يکم شهريورماه 140 ميليارد تومان طی مدت 10 روز به حساب کارخانههای فرآوری لبنی کل کشور واريز شود اما هنوز پولی به حساب کارخانه داران استان قم واريز نشده است.  معاون مدير عامل شرکت تعاونی لبن قم نيز در ادامه با اشاره به اينکه کل بدهی معوقات يارانه شير دولت به کارخانه داران کشور مبلغی در حدود 300 ميليارد تومان است، يادآور شد: اين معوقات در مورد شرکت رابتا زير مجموعه شرکت تعاونی مجتمع لبن قم بابت سال 89، 600 ميليون تومان و برای سال 90، نيز 600 ميليون تومان است و متاسفانه از آغاز سال جاری به هيچ کارخانهای در ايران پول يارانه شير پرداخت نشده است.  حسين امدادی افزود: پول يارانهها در نيمه اول سال گذشته پرداخت ميشد اما در نيمه دوم سال و بعد از اجرای قانون هدفمندی يارانهها دولت در پرداخت مبالغ دچار مشکل شد و اين موضوع تا امروز هم ادامه داشته است البته در برج 12 سال گذشته مبلغی پرداخت شد که کفاف معوقات را نداد.  وی ادامه داد: با اينکه پول ما در حساب دولت خوابيده است، در سال گذشته اين شرکت 200 ميليون تومان به بانک سود پرداخت کرده است، مگر يک شرکت چقدر سود می کند که به اين ميزان به بانک نيز سود پرداخت کند.  امدادی با بيان اينکه تاکنون 3 نامه از سوی استاندار قم به دفتر رياست جمهوری ارسال شده است، يادآور شد: حتی با پيگيری استانداری با هر روشی خواستيم به ازای اين معوقات از بانک کشاورزی وام بگيريم وزارت بازرگانی زير بار ضمانت اين طلب نرفت.  
	 
	  معلمان کهکیلویه ای جلوی مجلس تجمع کردند 
	 
	كارگران نساجي بافت بلوچ حتي براي افطار چيزي جز آب خالي وچند عدد خرما ندارند 

	 در اعتراض به ٧ ماه حقوق معوقه؛   ۴٠٠كارگر شركت كیسون دست از كار كشیدند 
	گزارشی از شرکت سیمکو اریکسون 

	 دستگیری و بازداشت کورش بخشنده از فعالین کارگری 
	به نوشته سایت انتخاب درتاریخ 9 شهریور آمده است :نماينده مردم اروميه در مجلس شورای اسلامی گفت: به جا ماندن 10 ميليارد تن نمک و طوفان نمکی نتيجه خشکی درياچه اروميه و تحت تاثير قرار گرفتن زندگی 14 ميليون نفر است.  به گزارش انتخاب، جواد جهانگيرزاده صبح چهارشنبه قبل از برپايی نماز عيد فطر در مصلی امام خمينی(ره) اروميه با بيان اين که خشک شدن درياچه اروميه آوارگی 14 ميليون انسان را به همراه دارد، افزود: اگر هم اکنون اين مشکل را برطرف نکنيم، در آينده چه کسی توانايی جلوگيری از سونامی نمک را دارد.  وی موضوع خشک شدن درياچه اروميه را يک موضوع ملی و زيست بومی دانست و اظهار داشت: مشکل درياچه اروميه همانند خشکی هامون نيست که هيچ تاثير منفی در زندگی مردم و حيات زيستی منطقه نداشت.  جهانگيرزاده با بيان اين که عدم جلوگيری از خشک شدن درياچه اروميه در آينده پشيمانی را برای مسئولان به دنبال خواهد داشت، تصريح کرد: درياچه شور اروميه مايه حيات مردم آن منطقه است و نبودن آن به ضرر کشور تمام می شود.  عضو کميسيون امنيت ملی مجلس با اشاره به راهپيمايی غير قانونی روز شنبه برخی در اعتراض به اقدام نمايندگان مجلس مبنی بر رد طرح دو فوريت نجات درياچه اروميه، بيان داشت: اعتراض مردم، اتحاد و انسجام و در کنار هم بودن برای نجات درياچه اروميه را نشان داد ولی توهين به دولت و نمايندگان در شان و منزلت مردم غيور و سلحشور آذربايجان غربی نبود.  وی سدسازي، احداث ميانگذر درياچه اروميه، بهره برداری بيش از حد از منابع آبی به ويژه سفره های آب زير زمينی و هدر رفت آب استحصال شده بويژه در بخش کشاورزی و خشکسالی و کاهش ميزان نزولات جوی را مهمترين عوامل کاهش سطح آب درياچه و قرار گرفتن در وضعيت بحرانی برشمرد.  ارتقای رتبه کشاورزی آذربايجان غربی افتخار نيست  اين مسئول با اشاره به اينکه ارتقا رتبه کشاورزی آذربايجان غربی افتخار نيست، افزود: چراکه در صورت عدم توجه به مديريت آب مصرفی توسط کشاورزان، ادامه خشکسالی و در نتيجه خشکی درياچه ارميه، کشاورزی در استان را نابود خواهد کرد.  وی گفت: اينکه مسئولان آذربايجان شرقی نيت اين را داشته باشند که از محل انتقال آب از ارس به درياچه اروميه بهرهای برای کشاورزی مناطق مرند و يکانات و شبستر و احيا اراضی خشک شده آنها ببرند درست نيست و عملا احيای درياچه اروميه را با مشکل مواجه خواهد کرد.  به گزارش انتخاب به نقل از مهر، جهانگيرزاده با بيان اينکه به دليل جهت وزش باد از غرب به شرق، در صورت خشک شدن درياچه اروميه، آسيبهای بيشتر و جدی تری به اراضی آذربايجان شرقی وارد خواهد شد، اظهار داشت: اميدواريم مسئولان و نمايندگان اين استان همکاری و همراهی بيشتری با برنامه های احيای اين درياچه داشته باشند.   اعتراضات کارگران شرکتی شهرداری ارومیه 
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