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 یادداشت کارگری هفته  

عیت کودکان و زنان ها و وض پیمانکاران  شهرداری
 دوران گسترش اپیدمی کروناها در بازیافت زباله

 امیرجواهری لنگرودی 

 
 :های بازیافت زباله یدمی کرونا و وضعیت کارگران سایتدوران اپ

هایی  آسیب ها وپا خود رد مسائل کارگری کشور از ی پیمانکاری و عوامل ریز و درشت آن در حوزه
: ها را بدین شکل برشمرد توان آن می« کارگری هفتهروزشمار» جا گذاشته که با مراجعه به اخبار هب



 

 

بردگی کشاندن کودکان  ی حوزه ،ها های بازیافت زباله ، سایتها بالتکلیفی وضعیت کارگران شهرداری
مشهود  درجای جای کشورعوارض آن ها و آسیبکه ، ها تخیابانی پیرامون همین جمع آوری بازیافکار
 . است

د بازخورچنان شهرداری محمد شهر کرج با کارگران درروهای پیمانکارگذشته درگیری نی ی طی هفته
حل فراری برای شرکت جا گذاشت که م هخود ب مجازی ازاجتماعی های  بین مخاطبان شبکهوسیعی در

مقام قضایی مورد وارسی با حضورویژه شکل  موضوع بهطوری که  ه، بجا نگذاشت پیمانکاری به
که اخراج  حالیدر .اخراج شدند ،اتفاق آن سه نیروی شرکت پیمانکاری بعد ازگفته شد  قرارگرفت و

چندمین درگیری  این های گذشته طی ماه ؛ چرا کهوجه اصولی حل مشکل نیست نیروهای خطاکار،
جیب  بهاین میان سود حاصل در. خرین آن نیز نخواهد بودو آ با کارگران استنیروی پیمانکارعوامل 
که  است و داللی ی واسطه این رابطه. ی بحران در وجود اوست ریشهکه  شود ی سرریز میپیمانکار

 . باید قطع گردد

شان  اعتراضات قبلی ی ادامه رکارگران سایت پسماند صفیره اهوازدرفتگران و اعتراضات سریالی 
پاسخ نگرفته  هنوز ،خودمعیشتی  نسبت به بالتکلیفی شغلی و اهواز شورای شهر شهرداری وبرابردر

اصلی  عنصردهند،  ی کارگران پسماند را تشکیل می زنان سرپرست خانوار که بخش عمده .است
  .ندکه با پیمانکار شهرداری طرف حسابهستند درگیری این جمع 

به بسیار سنگینی به آنها پرداخت نشدن به موقع و کامل حقوق، ضر» :گویند ارگران معترض میک
با مدیران سایت  انکارایم؛ پیم ترین نیازهای خود درمانده مین سادهأکند؛ هم اکنون حتی درت وارد می

زمان  رد»  :که ست و این درحالی «.رود صفیره دچاراختالف است و دود این اختالف به چشم ما می
کارگران مدیریت پسماند با وجود دریافت حقوق تعطیل بودند، با  کارمندان و شیوع کرونا بسیاری از

به ما هیچ حقوقی پرداخت نکرد؛ پیمانکار در روزهایی که سایت تفکیک زباله را  این وجود، پیمانکار
محل کار را  حضوردر رد؛ درحالی که ما آمادگیگی کند، حقوقی برای ما درنظرنمی تعطیل اعالم می

 محل کار روز اجازه حضور در ۰۱تنها  تیرماه امسال نیز در»: افزاید یکی از کارگران می «.داریم
سایت پسماند صفیره در . «آن به دلیل آتش سوزی، تفکیک زباله تعطیل شد پس از را به ما دادند و

 ۶۱این جمع نیز  از زن و نفر ۳۶این تعداد  نفر مشغول به کارهستند که از ۰۲۱مجموع  در اهواز
سرسود  مشکالت قابل بحث جابجایی پیمانکاران بر دیگر از .هستند ادهنفر از زنان سرپرست خانو

ضرر و زیان ها یا کارفرما است که  اریعقد قرارداد با شهرد ها و ی اختالف با شهرداری برپایه بیشتر
 . گردد میمتوجه کارگران  پیمانکاری، جابجایی هربا تغییر و آن 

و صد البته تا  گردد با اعتراضات پیگیر آنان دنبال میطی این هفته نیز  (پاک بانان)رفتگران موقعیت 
 یافته باید به شکل سازمان، این اعتراضات ها که همان پیمانکارانند؛ قطع نگردد که دست واسطه زمانی

 . دنبال گردد

 :پیمانکاران و کودکان کار

خیابان و وکار کودکان وجودارانکاهم را به خود معطوف داشته؛چه نگ آن «تهکارگری هفشمارروز»در
وضعیت گستردگی اپیدمی  اما آنچه در .ست یجانب کارگزاران حکومتازکشورمیلیونی در ابعاددر

پرداختن  لزوم باز، دارد اندیشی وا میره انسان مسئولی را به چاهرو گردد ذهن متبادر می کرونا، به
طریق  توان موج وسیع این خانه خرابی را از ه میامروز .ن معضل بزرگی اجتماعی استبه ای
وجود ها  آوری پسماند راکز رسمی وغیررسمی جمعم هایی که از و با عکس وجو در اینترنت جست

 .ام جا دادههفته این یادداشت  تابلوی باالی را در هایی از آن گوشهمن . دارد، دید

قطع  گزارشات از. دهد نشان می عمق فاجعه را گرد، تدریجی کودکان زبالهرخداد مرگ  ی مشاهده
 امکانات نبود و انگلی واگیردار هایی عفونی و داخلی بدن، بیماری های پا به دلیل عفونت شدن دست و

حاکمیت جا که  آن .هولناک است ی این فاجعه تنها بخشی از ،برای پیگیری درمانبهداشتی و مالی 
 این نیروی میلیونی بردگی کاربه انکار درشت آن، مشترکا   و کارگزاران ریز ی هاسالمی و هم



 

 

 زندگی کودکان بیش از دردناکهای  دری این صحنه این واقعیت است که پرده نشانگر یند،آ برمی
طریق  که از گردد تلقی می ها شهرداری صاحبان مشاغل در هنگفت مالی  منافع پاگذاشتن برهرچیزی 
 ها از مدیریت شهرداری که در ست ای رویهاین  شود و نصیب پیمانکاران می شان، یکایک گشاد دستی
، کسب درآمد با زد و بند و داللی روی خون و جان و است ادامه پیدا کرده شده و تکرار کنونگذشته تا

 .زندگی کودکان کار و زنان کارگر پسماند

قابل کتمان  این موضوع غیر ایی پیمانکاران درباید با صراحت و بدون کمترین تردیدی به قدرت مافی
حل مسئله را مسدود کرده و حتی سوختن و  امکانچرا که تنها این قدرت فراقانونی، . اشاره نمود

نتوانست  -ها ای شدن آن رغم رسانه علی -پسماند تا به امروز مراکز کشته شدن کودکان زباله گرد در
 . ها شود اریان در شهردنشینی این سودجوی باعث عقب

شاید  ،مجازیاجتماعی های  در شبکهآن  افشای و بحران انسانیای کردن این  رسانه با امروزگرچه 
میلیونی کودکان  ی گسترده تکلیف این فقر وارسی تعیین گردی کودکان مبارزه کرد، اما بتوان با زباله

 .صد البته احتیاج به زمان دارد !چه خواهد شد؟ کارخیابانی و

، که از آن تاریخ تا به امروز به ود محمود آبادگ   یاسمن خالقیان از ی النهؤمس به گزارش زنده و نگاهی
او . سازد آشناتر میهایی از این فساد عظیم اجتماعی  مراتب دهشتناک ترهم شده است، ما را با گوشه

ی و از این راه پول است، اما مهم اینه که بتونی کارتو انجام بد ردن، چند قدمیاینجا م  »: می نویسد
 «.دربیاری

گرد  دهد، مرگ تدریجی کودکان زباله اکنون در مراکز رسمی و غیر رسمی پسماند رخ می آنچه که هم
بارها قول  کنند و ها کارمی که بصورت واسطه با شهرداری است پیمانکارانیبرای کسب سود بیشتر 

یکی از .... نامناسب بهداشتی داده شده است یطدلیل استثمار کودکان و ایجاد شرا هها ب برخورد با آن
عمق فاجعه را فقط باید ازنزدیک مشاهده کرد، قطع شدن دست و پا به دلیل » :گوید آنها می
عدم امکانات برای پیگیری درمان  و های عفونی و انگلی واگیردار های داخلی بدن، بیماری عفونت

 اکثرشان از» :الذکر آمده است ی گزارش فوق در ادامه« ...این فاجعه هولناک است تنها بخشی از
گیره، کاری  ها پول می شهرداری از یکسری سرکرده. طرف پیمانکارای مناطق تهران مجوزدارند

گردها میده، اونا هم  کنند و فقط اون کارت رو در ازای پول به زباله نداره، کجا میرن و کجا زندگی می
کنند و همینجا هم  ها کارمی با بازیافتی  مراکز که بیشتر مواقع کنن و میدن به همین ها رو جمع می زباله
 .«خوابند می

ی خود  درباره. برند ها از او حساب می ساله است و خیلی ۳۵لباس سفید بلندی برتن دارد، که  یمرد
انقالب به ایران مهاجرت کرده است، پاسپورت دارد و هر زمان که بخواهد به پیش ازگوید که  می

کرد، اوایل انقالب کشاورز شد؛  ساختمان کار میانقالب درگردد، تا پیش از رود و بازمی می تانافغانس
گیرد، هر کارت ماهیانه  از شهرداری کارت می. شود که نمکی است سالی می ۰۱حال حاضر نیز در
. لی زیاداینجا بچه زیاد داریم خی»: گوید او می .است هزار تومان برای هر یک نفر ۵۱۱میلیون و  ۰

هرکدام به یک . دن و از طرف پیمانکارهای مناطق تهران مجوز دارن قانونی انجام نمی غیر هیچ کار
از « .ره به کارخانه خودش می  هر کدام از ضایعات هم. کنیم بندی می تهرن، آنها را دس منطقه می

گیریم و اگر نداشته باشیم، اجازه نمیده کار  از پیمانکار کارت می»: گوید شود، می ها که سوال می قیمت
های بیمارستانها که  بینن به خصوص بین زباله ها تو کارشون چیزای عجیب غریب زیاد می بچه. کنیم

ای که توسط رئیس کمیسیون سالمت و  مساله« .هاست، شانس بیارن مریض نشن باقی زبالهقاطی 
های  خدمات محیط زیست شورای شهر تهران هم تایید شده و اعالم کرده است که نسوزاندن زباله

لوده  ها به شدت آ بیمارستانی خطرات فراوانی دارد، خطرات آنها بر هیچکس پوشیده نیست این زباله
های متعددی وجود دارد و طبیعی  در درون آنها اجزای بدن انسان، خون، عفونت و میکروب است و

این . کنند شود، همه جا را آلوده می است که آلودگی فراوان دارد و وقتی با بقیه زباله مخلوط می
  (۰)  .ها خاک را آلوده کرده و شیرآبه حاصل از آنها آلودگی باالیی دارند زباله



 

 

 :و سودهای میلیاردی مافیای زباله

در گزارش . اند ها النه کرده خود شهرداری تهران در ها فی المثل در کالن شهری دیگر این باند چشمه
میلیارد  ۰۱۱کنند، شهرداری روزی  هزار تن زباله تولید می ۹ها روزانه  تهرانی»: دیگری آمده است
در این میان فقط سه درصد از . کند آوری ها از سطح شهر جمع کند تا این زباله تومان هزینه می

ساله  ۳ها از کودک  ها در مبدأ تفکیک شده و مابقی تفکیک به عهده کودکانی است که در میان آن زباله
تر از کارگر ارزانی نیست که در  در این تجارت سودآور هیچ چیز ارزشمند. شود ساله یافت می ۰۰تا 

اش  کودک کاری که معاش خانواده. جایی شکایت کند کند و حاضر نیست به ترین شرایط کار می سخت
آید و به همین دلیل است که پیمانکاران ترجیح  به او وابسته است و از ترس بیکار شدن صدایش درنمی

همه برآنند که بخش « .گرد را به عنوان کارگر حفظ کنند دهند به هر قیمتی که شده کودکان زباله می
 .این میان پاک و پاکیم رما د خصوصی خود تخلف می کند و

لیت نظارت عالی در بخش پسماند را به عهده دارد و عبدلی، مدیرعامل ؤسازمان مدیریت پسماند، مس
بکارگیری »: گوید کودکان کار به ایلنا می ها از پیمانکاران یا واسطه ی توجیه استفاده این سازمان در

عبدلی منکر کارکردن این  .«ف استحال تخل بخش خصوصی در این کودکان با شهرداری نیست و
کودکان با پیمانکاران   این البته خیلی از» :دهد ادامه می کودکان با پیمانکاران شهرداری نشده و

 «.لیت هر منطقه با خودش استؤلیت اجرایی نداریم، مسؤما مس. کنند شهرداری کار نمی

آوری زباله  با پیمانکاران جمع قیما  شهرداران منطقه مست»: گوید رابطه با مافیای پسماند می در او
کنند، ما فقط  ناظر، شهردار ناحیه است و صورت وضعیت را خودشان تهیه می. بندند قرارداد می

  (۲)« .کنند، باید از خودشان بپرسید کارفرما خود منطقه است و اگر کنترل نمی. ناظر عالی هستیم

 :حذف پیمانکاران

، پیمانکاران ها ان طرحپیمانکار ؛هستیمپیمانکاران روبروایران ما با سطوح گوناگونی ازدر
، پیمانکاران فنی و پیمانکاران تعمیرات ،پیمانکاران خارجی ،پیمانکاران قراردادی ،ها واگذاری

  .کنند و آن استثمار کارگران است که همه در یک مورد مشترکا  عمل می.... غیره

هم  برابر کمپین رودررویی با پیمانکاران در شمایلدر  ند وحذف پیمانکارانبسیارانی مدعی امروز 
، برخی هیکل وزارت کار نیروهایی در ،ها ی کارگری عوامل ریز و درشت خانهاز. اند صف کشیده

حرف و حدیث و برای فریب کارگران و خریدن این جماعت تنها در مقام  اما.... نمایندگان مجلس و
رند، چرا که خود ولی در عمل حاضر نیستند که قدم اساسی بردااندیشند  زمان به حذف پیمانکاران می

ای  پیمانکاران به گونهو حذف  کرده عمل و به عنوان کارپرداز پیمانکاران  در مقام واسطه و دالل
 . کند خود آنان را نیز قطع می ی جیره

به  ۹۹۰۶ تیر۴ تاریخ  در وزارت کار معاون روابط کارحاتم شاکری  ،عنوان شاهد مثال هب
اگرمجلس قانون حذف پیمانکاران را  درباره قراردادهای پیمانکاری،»: گفتهخبرگزاری تسنیم 

کارگر و حسن  ی عوامل خانه .«کند قبال کرده و آن را اجرا میتصویب کند، وزارت کار از آن است
ند؛ ران خن میر باب حذف پیمانکاران داد سد دنآور می گاه که تریبون ارزانی را گیر آن هر صادقی نیز

 . کنند ر دیگر میروند، آن کا چون به خلوت می

راه انداختن  هاند، با ب ها و داللی اما در این میان تنها کارگرانند که نیروی ذینفع حذف واسطه 
نه به قراردادهای »ای تحت عنوان  با ثبت سوژه مجازیاجتماعی های  کارزارهایی در سطح شبکه

ای  رگران پروژهیعنی کا ،هم اینان. سوی مسؤلین هستند مانکاران ازحذف پی خواستار« پیمانکاری
 به موضوع رودررویی با پیمانکاران دامن زدند و محیط کار در بخشا   طی اعتصاب اخیرخود، نفتگر،

عدم  توجهی به مطالبات کارگران صنعت نفت و همه بی با این. بدل کردند را به موضوع روز آن
 یریت و سرمایه انسانی وزارت نفت برعملکرد پیمانکاران، یکی ازنظارت معاونت توسعه ومد

های  انتقاداتی است که نیروهای این شرکت به وزارتخانه دارند که درسایه این غفلت، شرکت
 .زنند ای را در قراردادهای کارگران رقم می ای خود شرایط ناعادالنه پیمانکاری با رفتارهای سلیقه



 

 

ی وزارت نفت فقط محدود به ابراز همدردی با این کارگران است و هنوز ظاهرا  سیاست مدیران فعل
های اجرایی لحاظ نشده  اقدامی جدی برای برخورد با پیمانکاران متخلف صورت نگرفته و ضمانت

 ،پیمانکاران به حضورکمپین اعتراضی کارگران معترض ی وزیر نفت با وجود  دغدغه .است
، یما در صنعت نفت با انواع قراردادها رسم»: اند لس آوردهمجخطاب به . سازماندهی آنان است

 در. هستیم روبرو یتبعیض ونابسامان ییعن ی، قرارداد معین، قرارداد مستقیم و پیمانكاریپیمان
، یحفار خطوط لوله، سخت صنعت نفت از پخش، گازبان، یها كه زحمت تمام قسمت یصورت

نیروهای پیمانکاری از نمایندگان محترم مجلس تقاضا  ما .دوش این نیروهاست غیره بر و یپتروشیم
  (۶) .«حذف پیمانکار را به جدیت دنبال و تصویب نهایی نمایند  داریم الیحه

مدیرعامل سازمان پسماند شهرداری تهران در پاسخ به در کالن شهر تهران به دفعات شنیده شده که 
صورت عدم پرداخت حقوق کارگران از  اساس قانون کار مکلف است در ال که شهرداری برؤاین س

پیمانکاران  گریزی آن اقدام نیز جلوی قانونهمه  سوی پیمانکار نسبت به پرداخت آن اقدام کند، با این
ها  تفکیک زباله جمع آوری وبرای را کار گی کشاندن کودکان گیرد و آنان موضوع برد را نمی

 .کنند درآمد همچنان دنبال می عنوان یک صنعت پر هب

 : جمعبندی

ها  و کارگران شهرداری کودکان کار ،دردناکی که برای زنان سرپرست خانواردل شرایط بس تلخ واز
های عظیم  یابی حذف و برچیدن شرکت تلخ پیش روی ما است که سازمان ی یک نتیجه ،برشمردم

بدل گردد و همه به  در جامعهعمومی  ای مطالبهبلکه باید به  شود، پیمانکاری خود به خود فراهم نمی
تا زمانی که سود کار کودک چنین نجومی است  تجربه نشان داده است. یافته با آن برآیند ستیز سازمان
با همه . های خود نیستند، شرایط تغییر نخواهد کرد ربط پاسخگوی ضد و نقیض گویی و نهادهای ذی

بس سخت بیکاری از کار،  ی و هزینه داشتندها  هایی که فعاالن حقوق کودک طی این سال تالش
کودک درعمل هیچ جایگاهی  همچنان قانون منع کار ،اند به جان خریده تبعید را زندان و دستگیری و

ای و  سلسله اقدام جنبش توده اینکه در مگر. شرایط موجود نیست در، امیدی به تغییرین کمتر ندارد و
تا . گرد پاک کنیم از وجود کودکان زباله شهر را ی چهره کنشگران اجتماعی، ی پا خاستن همه بهبا 

گری با سودجویی تمام  گر، داللی و واسطه های توطئه ، مافیای شکم پرست و دستزمانی که این نشود
 از ترین شکل ممکن به دور و به کثیفجویند  سود می ،آیه و فتوای آیتی نوخاله، و سوراخی منفذهراز

، ارزان و برده دارانهاین نیروی  ،کارخیابانی و کودکان های مستقل از نبود رسانه چشمان جامعه در
هیچ  ،تر آوردم گونه که پیش همان ،ها برابر کارگران شهرداری اما در .کشی خواهند نمود خاموش بهره

محالت شهرها و  ی دهی سریالی اعتراضات به پهنه اعتصاب و سازمان ادامه اعتراض و راهی جز
هم   اتحاد و بهوجود پیمانکاران،  ت خود ازطرح مشکال ، ضمنمردم پیرامون گره خوردن با

با  وها ن دش اینترنت، به هم پیوسته سازی در های جدید شبکه ظرفیت با استفاده ازتحرکاتشان پیوستگی 
یابی به این مهم برای  دست .پیش سازندازبیشتراعتراضات خود را نیزتأثیر ،ی آن افزایش دامنه

 .رفتگران زحمتکش در شرایط فعلی ممکن است

 :منابع

 مان خو گرفته ایم های زخم با –گزارش یاسمن خالقیان  -خبرگزاری ایلنا -(۰)

653285-https://www.ilna.news/fa/tiny/news 

 پسماند میلیاردی مافیای قربانی گرد، زباله کودکان -فرانک جواهری  -خبرگزاری ایلنا  -(۲) 

614734-https://www.ilna.news/fa/tiny/news 

   کاران برای بی توجهی به مطبات نیروهاهزار و یک دلیل پیمان - خبرگزاری فارس -(۳) 

https://www.farsnews.ir/news/13990429000827 

https://www.ilna.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-5/614734-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%87-%DA%AF%D8%B1%D8%AF-%D9%82%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D9%BE%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF


 

 

ای دست یابی به آرشیو روزشمار کارگری هفته ، می توانند به عالقه مندان به مباحث کارگری بر

 : آرشیو های زیر مراجعه نمایند

 سایت روز شمار جنبش کارگری ایران

http://karegari.com 

  ۱٣۷۹آرشیو روزشمار کارگری هفته سال

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

  ۱٣۷۶آرشیو روزشمار کارگری هفته سال 

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

******* 

می توانید  برای ارسال اخبارتان با ایمیل زیر، شماره دستی  ام در کانال تلگرام و به آدرس فیس بوکم : توجه 

 . مربوط گردید

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

 :روزشمار کارگری هفته 

 :مردم درپارک الیه و در هفتمین روز نوید -*

 
ی تهران هفتمین روز اعدام نوید افکاری  تعدادی از شهروندان با روشن کردن شمع در پارک الله

 .ر کردندرا برگزا
 !یادش گرامی

 اتحاد بازنشستگان
@etehad_bazn 

 :آبان ادامه دارد: نهاد های همبستگی  -*

http://karegari.com/amir.html
mailto:info@karegari.com
https://web.telegram.org/#/im?p=%40etehad_bazn


 

 

 

کشاورزان شهرستان هیرمند نسبت به نداشتن اجازه ی تردد به مزارعشان  -*
 :، تجمع اعتاضی نمودندزیبدنبال  احداث دیوار امنیتی مر

جمعی از کشورزان هیرمند برای انعکاس صدای اعتراضشان :برپایه خبر منتشره آمده است 
نسبت به نداشتن اجازه تردد به مزارعشان در آنسوی مرز بدنبال  احداث دیوار امنیتی مرزی 

زدند و دست به تجمع مقابل دفترامام جمعه این شهرستان در استان سیستان و بلوچستان 
به گزارش یک منبع خبری .خواستار بازگشایی مرز و اجازه ی تردد به مزارعشان شدند

محلی،پس از احداث دیوار مرزی در شمال سیستان و بلوچستان، بسیاری از مزارع کشاورزی 
مردم این منطقه در آنسوی مرز که از قدیم االیام در آن به کشاورزی مشغول بودند قرار 

اث دیوار مرزی کشاورزان بدون داشتن کارت تردد و اجازه گیری از مرزبانان در قبل از احد.گرفت
برای رفع مشکل به : بنابهمین گزارش،کشاورزان شهرستان هیرمند گفتند.حال تردد بودند

ارگان های مختلف نظامی، قضایی و دیگر ارگان ها مراجعه کرده اما هیچ اقدامی صورت نگرفته 
احمد علی موهبتی استاندار بلوچستان و سیستان را مسبب این  کشاورزان این منطقه.است

مخالف تردد »: وضعیت دانستند؛ زیرا در جلسه ای که او با کشاورزان داشته گفته است

 «.کشاورزان از دیوار امنیتی است

 !جای خالی تشکل مستقل پرستاران در دوران کرونائی -*
 

اول شهریورماه، بخشی از پرستاران : ن آمده استبرپایه یادداشت کانال تلگرامی اتحاد کارگرا
در آن . و کادر درمانی بیمارستان خورشید اصفهان مقابل درب بیمارستان تجمعی برگزار کردند

روز سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان خواستهای پرستاران معترض را اینگونه تشریح 
 :کرد

نی بیمارستان دچار خستگی شدید شده اند، از آنجائی که پس از کرونا پرستاران و کادر درما
 .بایستی به پرسنل درمانی استراحت داده شود

پرداخت پاداش پرستاران خواست دوم پرستاران معترض، و پرداخت معوقه های حقوقی دیگر 
 .خواست پرستاران و کارکنان بیمارستان اعالم شد

استراحت دادن به کادر  سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی در همانروز اعالم کرد که برای
در مورد . درمانی، از اول شهریور بیمارستان خورشید دیگر پذیرای بیماران کرونائی نخواهد بود

پرداخت پاداشها و معوقات مزدی هم وعده داد که در صورتی که دولت بودجه وعده داده شده 
 .را پرداخت کند، ما نیز به پرستاران پرداخت خواهیم کرد

رئیس بیمارستان امین . بیمارستان امین اصفهان هم در حال رخ دادن است همین اتفاق در
اصفهان در روزهای پایانی شهریور اعالم کرد تا اطالع ثانوی این بیمارستان هم از پذیرش 

خستگی پرسنل و شرایط ویژه بیمارستان در دوران کرونا . بیماران کرونائی معذور خواهد بود
 .بیماران کرونائی اعالم شددلیل این امتناع از پذیرش 

 :چند نکته
عدم پرداخت به موقع حقوق و مزایا و کارانه های پرستاران باعث شده است که بخش بزرگی 



 

 

 .از پرستاران از کار در این بیمارستانها امتناع کنند
عدم استخدام پرستاران مورد نیاز کادر بیمارستانی، فشار کار را برای پرستاران مشغول بکار 

 .دت باال برده استبه ش
تناقض بین اجرای پروتکل های بهداشتی مورد تائید سازمان بهداشت جهانی، و اصرار 

مسئولین به برگزاری مراسم ویژه مذهبی، خطر ابتالی تعداد بیشتری از هم وطنان به ویروس 
 .کرونا را باال برده است

ه های آنها در نبود بازگشائی مدارس و خطر گسترش کرونا بین دانش آموزان و خانواد
زیرساخت و استاندارد ضروری در مدارس برای جلوگیری از ابتالی به ویروس کرونا از دیگر 

 .دغدغه های پرستاران و کادر درمانی است
اجبار و ضرورت در پوشیدن تجهیزات پزشکی و ماسک، سختی کار را برای پرستاران به شدت 

سک میزان اکسیژن ورودی مورد نیاز به ریه ها را استفاده طوالنی مدت از ما. باال برده است
 .کاهش داده و عوارض ناشی از آن را باال برده است

پرستاران علیرغم حضورشان در صف اول مقابله با کرونا، به دلیل نداشتن تشکیالت مستقل 
                                             .خودشان، تا کنون صدایشان در مطالبه حقوق اشان بجائی نرسیده است

https://t.me/anhaana 

 :برگزاری دادگاه آرش گنجی:کانون نویسندگان ایران -*

 

شهریور  ۹۷روز شنبه : برپایه خبر منتشره کانال تلگرامی کانون نویسندگان ایران آمده است
دادگاه انقالب  ۹۲ی  و عضو کانون نویسندگان ایران در شعبهدادگاه آرش گنجی مترجم 

ی  خرداد اولین جلسه ۹۲روز .شود اسالمی تهران به ریاست قاضی مقیسه برگزار می
دادگاه انقالب اسالمی برگزار شد که به دلیل نامفهوم  ۹۲ی آرش گنجی در شعبه  محاکمه

ابن همه، قاضی مقیسه رئیس دادگاه  با. ی محاکمه به تعویق افتاد بودن برخی موارد، جلسه
میلیون تومانی گنجی را به سه میلیارد تومان افزایش داد، در نتیجه او بازداشت  ۰۲۴وثیقه 

خرداد موقتا و تا پایان مراحل دادرسی از بازداشتگاه  ٣۱پس از تامین وثیقه  گنجی روز . شد
تبلیغ علیه »، «م علیه امنیت ملیاجتماع و تبانی به قصد اقدا»های او  اتهام. اوین آزاد شد

ها را رد کرده  گنجی این اتهام. است« عضویت و همکاری با گروهک مخالف نظام»و « نظام
او  روز یکم                                                                                                 .است

دو روز بعد . بازداشت و به مکان نامعلوم منتقل شددی ماه سال گذشته به دالیل نامعلوم 
در اعتراض به بازداشت او کانون . زندان اوین تحت بازجویی قرار دارد ۹۴۷معلوم شد در بند 

. های اعتراضی منتشر کردند نویسندگان ایران و بسیاری از نویسندگان و نیز پن آمریکا بیانیه
میلیون تومانی تا برگزاری دادگاه از  ۰۲۴ین قرار آرش گنجی پس از چهار هفته بازداشت با تام

 .شهریور آرش گنجی باید در جلسه دادگاه حاضر شود ۹۷صبح روز شنبه .زندان اوین آزاد شد

 :تجمع اهالی شیبان در استان خوزستان د رابطه با خرابی جاده ها -*

tg://resolve/?domain=anhaana


 

 

 

، جمعی از اهالی ۷۷ر شهریو ۹۲امروز جمعه  :است آمده کار اردوی تلگرامی خبرکانال برپایه
شهر شیبان واقع در استان خوزستان، در محل برگزاری نماز جمعه این شهر دست به تجمع 

 .اعتراضی زدند
این شهروندان می گویند که وضعیت غیر استاندارد جاده های شهر شیبان باعث وقوع 

 .تصادفات رانندگی و جان باختن اهالی این شهر شده است

@ordoyekar 

  :انتقال سهیل عربی به مکانی نامعلوم  -*

 
، سهیل ۱٣۷۷شهریور ماه  ۹۲امروز جمعه : برپایه خبر کانال تلگرامی رادیو فرهنگ آمده است

ان به عربی، زندانی سیاسی محبوس در تیپ پنج زندان تهران بزرگ توسط مسئوالن این زند
  .مکان نامعلومی منتقل شد

این انتقال در حالی صورت گرفته که تا این لحظه سهیل عربی به تیپ پنج زندان تهران بزرگ 
بازنگشته و موجی از نگرانی در میان دوستان و نزدیکان این زندانی سیاسی به علت این بی 

ی تلفنی با شبکه این زندانی سیاسی دو روز پیش در مصاحبه ا. خبری بوجود آمده است
تلویزیونی بی بی سی در مورد وضعیت زندان تهران بزرگ توضیحاتی را ارائه کرده بود و به 

احتمال زیاد این انتقال بابت بازجوئی و پرونده سازی جدید بر علیه این زندانی سیاسی صورت 
 ”.گرفته است

@raadiofarhang 

 !شود برابر می۵قیمت دارو با ارز نیمایی  -*
سامانه ارزی بانک مرکزی با عنوان : )به نوشته کانال تلگرامی اتحاد بازنشستگان آمده است

 (با هدف تسهیل تامین ارز( پارچه معامالت ارزی نظام یک)نیما 
یمایی به دارو موجب بروز چالش در تخصیص ارز ن: عضو هیئت مدیره انجمن داروسازان تهران

 .برابر افزایش یابد ۲صنعت داروسازی کشور می شود و باعث خواهد شد قیمت دارو تا 
خورند که از برنامه ریزی درست و  تدبیری مدیرانی را می مردم چوب ناپایداری اقتصاد و بی�

نند و این در حالی است که ک ها را روزمره تعیین می نزدیک به واقعیِت ساالنه ناتوانند و قیمت
ی یک کارگر و یا کارمند و معلم،  همین دولتمردان برای یک میلیون تومان افزایش حقوق ساالنه

بندی در مقابل  اش چیزی جز صف گذارند و نتیجه ها جلسات حضوری و غیر حضوری می ساعت
نند اما همین ک زحمتکشان نیست و بدون افزایشی متناسب با میزان تورم قضیه را تمام می

دولتمردان توانایی ایستادن در مقابل بازار افسار گسیخته را ندارند چون صاحبان آن بازار 

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


 

 

  .سرمایه، قدرت و مدیا دارند
 بکشیم_نفس_توانیم نمی#

 اتحاد بازنشستگان

@etehad_bazn 

 :گزامیداشت یاد نوید بهبودی -*

 

بودی مادرزنده یاد نوید به : آمده است ۷۷شهریور۹۲درتاریخ روز جمعه  برپایه خبرمنتشره؛
نوید جان دیروز روز تولد توبود من مانند هرسال نتونستم روی ماه تو را چهره زیبای »:نوشت

 «نویدم پسرم وحاال نزاشتن حتی بیام پیشت وسنگت راببوسم .تورو ببوسم

 :شدند اخراج کرج محمدشهر در کارگر شتم و ضرب عوامل -*

 

ضرب و شتم یک کارگر  : آمده است ۷۷شهریور۹۲درتاریخ روز جمعه به گزارش خبرنگار ایلنا،
ساختمانی در محمدشهر کرج توسط عوامل یک شرکت پیمانکاری وابسته به شهرداری 

از قرار معلوم، .وز چهارشنبه در فضای مجازی و اینستاگرام بازتاب فراوان داشتمحمدشهر ر
اند اما به  عوامل این شرکت پیمانکاری، یک کارگر ساختمانی را مورد ضرب و شتم قرار داده

سعید صفری .گفته شهردار محمدشهر، درگیری ابتدا توسط کارگر شهرداری آغاز شده است
لک ساختمان در محل حضور نداشت، عوامل شرکت پلیس ساختمان از آنجا که ما: بیان داشت

خصوصی از کارگران خواستند تا ادامه کار را متوقف کنند اما کارگران به اخطارها توجهی نکردند 
و شهربانان اقدام به جمع آوری تعدادی از ابزار کار کارگران کردند که کارگران با هجوم به یکی 

قرار دادند که اصل فیلم در اختیار شهرداری  را زیر دست و پا از عوامل پلیس ساختمان وی 
: گفت  شهردار محمدشهر در خصوص وضعیت کارگر مجروح حادثه درگیری فیزیکی دیروز.است

با حضور مقام قضایی بررسی  وضعیت عمومی این کارگر خوب است و موضوع به صورت ویژه
او تایید . اند عد از این اتفاق اخراج شدهبه گفته او، سه نیروی شرکت پیمانکاری ب .شود می

 .کرده است که این چهارمین درگیری نیروهای پیمانکار با کارگران در سال جاری است

 
و  سیستان#در « نیکو جهان»آتش سوزی مهیب، زندگی مردم روستای  -*
 :را نابود کرد بلوچستان#
 

شهریور بر اثر آتش  ۹۲جمعه : به نوشته کانال تلگرامی اتحاد بازنشستگان آمده است
از « نیکوجهان»روستای  هست و نیست مردم  ای که اتفاق افتاد، تعداد زیادی نخل که سوزی

 .نیکشهر در سیستان و بلوچستان بود کامال سوخت»توابع شهرستان 

tg://search_hashtag/?hashtag=%D9%86%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%85_%D9%86%D9%81%D8%B3_%D8%A8%DA%A9%D8%B4%DB%8C%D9%85
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 شان به فنا رفت،  نیروهای آتش نشانی به موقع به داد مردم نرسیدند و زندگی
در همین روزهای اخیر چند هواپیمای ایرانی به سوریه پرواز کرده تا آتش سوزی آنجا را � 

 .مهار کنند
 شستگاناتحاد بازن

@etehad_bazn 

 :دل نوشته مادر شهید راه آزادی بهنود رمضانی در سالروز تولد فرزندش -*

 
 

 :فرزندم بهنود عزیز:به نوشته کانال تاگرامی رادیو فرهنگ آمده است
 ۱٣۹۱د سال فردا بیست و هشت شهریور ، روز من بو

 روز شادی و پایکوبی، روز غرور مادر شدن
فرزند دلبندم ، انروزها پربودم از حس شادمانی ، غرور،بزرگی و بالیدن به خود که من نیز کامل 

 .تر شدم
انروزها که حس مادرانه را تجربه می کردم هیچگاه فکر نمی کردم که شاید روزی تو را از 

جشن فارغ التحصیلی،جشن ازدواج ، بچه دار شدنت ، .م چه ارزوها در سر داشت. دست بدهم
 .اما این ارزوها را سیه دالن تاریخ نگذاشتند محقق شود.خدمت به هموطنت

حیوان صفتان کور دل تو را به وحشیانه ترین شکل با باتوم و شوکر دریدند تا نون خود و خانواده 
انقدر هم بدون حساب و کتاب دنیا .شان را در غم ما و خون تو زنند ولی کور خواندند

چقدر تالش کردند تا خودشان را تبرئه کنند ولی کمک خداوند عادل سرافرازت کرد و .نیست
روسیاهی ماند برای کسانی که باید تقاص خون بهنود ها ،مصطفی ها، امیر ارشدها، 

 .ستارها، ریحانه ها ، سعیدها و نویدها را پس بدهند
اگر بودی شمع تولد .می گذرد برایمان روزهای بدون تو پسرم حتما می دانی که چه سخت

بیست و هشت سالگیت را فوت می کردی ولی اکنون من بر سرمزارت در بهشت زیبایت از 
خدا اجرای عدالتش و پایان دادن به سیاهی و ظلم را خواهانم تا خون جوان بی گناه دیگری 

  .که زنده امدادخواه خون فرزندم خواهم بود تا زمانی .ریخته نشود
  .این شعر را بهنود عزیزم در روزهای پایان عمر نوزده سالگیش زمزمه می کرد

 سیصد گل سرخ یک گل نصرانی
 ما را ز سر بریده می ترسانی

 گر ما ز سر بریده می ترسیدیم 
 در محفل عاشقان نمی رقصیدیم 

 تولدت مبارک بهنود قهرمان 
 مادر داغدارت 

 ۷۷شهریور  ۹۲

https://www.radiofarhang.nu/archive/32138.htm 

  :پرورش و آموزش تازه گل دسته -*

https://web.telegram.org/#/im?p=%40etehad_bazn
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در به تازگی، وزارتِ آموزش و پرورش، : به نوشته کانال تلگرامی اتحاد بازنشستگان آمده است
ی زبان و ادبیاتِ فارسی را با دارندگاِن  آموختگاِن رشته آزموِن استخدامِی کشوری، دانش

، در استخدام در شغل دبیرِی زبان و ادبیاتِ فارسی، برابر دانسته است تا "مدارِک حوزه"
دیدگِی روزافزوِن زباِن پارسی و معلمانی که حق استخدام رسمی را  گواهی دیگر بر ستم

  .خود باشد  سرزمینِ  دارند، در
 اتحاد بازنشستگان

@etehad_bazn 

 فصلی، کارگران /مجلس در عدالت سهام جامانده میلیون ۰۲ تکلیف تعیین -*
 :دهید قرار ولویتا در را خانوار سرپرست زنان و ساختمانی

969728-https://www.ilna.news/fa/tiny/news 

 

بخش زیادی از کارگران   : آمده است ۷۷شهریور۹۲درتاریخ روز جمعه  به گزارش خبرنگار ایلنا،
کشور نتوانسته اند سهام عدالت دریافت کنند و در بین جاماندگان آن هستند؛ حاال با اعالم 

گان سهام عدالت در صحن علنی مجلس طرح شود، این کارگران اینکه قرار است طرح جاماند
یک کارگر ساختمانی شاغل در استان کردستان که .گویند باید ما را در اولویت قرار دهند می

اکنون چند ماه است به خاطر کرونا و عواقب آن کامالً بیکار است و هیچ شغلی ندارد؛ در این 
اند که بسیاری از آنها مانند ما کارگر  عدالت نگرفتهکارگران بسیاری سهام : گوید رابطه می

ساختمانی و فصلی هستند؛ این کارگران نیمی از سال بیکارند و باید در تخصیص سهام 

 .عدالت، باالترین اولویت را داشته باشند

 داشته را اولویت باالترین امکانات، و ثروتها همه تخصیص در باید درآمد کم کارگران وی، گفته به
 .نیازمندترند همه از ها گروه این چراکه اشندب

های  از قرار معلوم، تفکیک شغلی جاماندگان سهام عدالت یا تمایزگذاری برحسب دهک
درآمدی تاکنون اتفاق نیفتاده اما اگر بخواهند کم درآمدها را در اولویت بگذارند، باید این اتفاق 

بگیران باید در صف  ست خانوار و حداقلیکاران، کارگران پاره وقت، زنان سرپر بیفتد؛ فصلی
 پورابراهیمی محمدرضا                                      .نخست دریافت سهام عدالت قرار بگیرند

شهریور این کمیسیون، اظهار  ۹۰پس از جلسه عصر روز  مجلس اقتصادی کمیسیون رئیس
یف جاماندگان سهام عدالت است مدت کمیسیون اقتصادی مجلس تعیین تکل اولویت کوتاه: کرد

کارگران انتظار دارند نمایندگان مجلس در .میلیون نفر از این سهام جامانده است ۹۴که حدود 
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به این راحتی  طرح جاماندگان، آنها را در اولویت قرار دهند و نگذارند حق اجتماعی کارگران 

  .پایمال شود

 :سد بسته استقالل کاپیتان توئیتری حساب ،برخ -*

 
حساب توییتر کاپیتان استقالل در   :است آمده کار اردوی تلگرامی کانال در منتشره خبر برپایه

 .، از دسترس خارج شد«نه به اعدام»ساعت بعد از توییت انتقادی  ۹۰فاصله 
در توییتی به موضوع اعدام واکنش نشان داد و نوشت؛ فکر، ( شنبه سه)وریا غفوری روز 

ذات انسان مطالباتی دارد که . بل اسارت نیست، نه با زندان نه با اعداماندیشه و آزادی، قا
 .شود هیچ وقت خاموش نمی

وریا غفوری هم . از دسترس خارج شده است( چهارشنبه)حساب توییتر غفوری، امشب 
 .اکنون برای مسابقات لیگ قهرمانان آسیا به همراه استقالل در کشور قطر حضور دارد

@ordoyekar 

 : ؛ جان باختندیک کارگردر حومه اراک بر اثر سقوط از داربست -*

ساله حین  84یک کاگر : آمده است  ۱٣۷۷شهریور  ۹۲در تاریخ روز جمعه  برپایه خبرمنتشره؛
بر اثر سقوط از داربست در دم کار در ساختمانی در دست احداث در یکی از روستاهای اراک 

 .جانش را ازدست داد

  :محمد کرد معلم بازنشسته: ه قلم به کارگران شریف و زحمتکش هفت تپدرود  -*
 ۹۲برپایه یادداشت رسیده به کانال تلگرامی سندیکای نیشکر هفت تپه در تاریخ روز جمعه 

فاسد خصوصی سازی  دوستان بهتر نیست که مبارزه با بخش: آمده است  ۱٣۷۷شهریور 
  .همچنین اسد بیگی و طرفدارانش را تنها از طریق اعتصاب و اعتراض دنبال نکنیم

منظورم این است که عالوه بر اعتصاب روش های دیگری را پیش بگیریم که بتوان جامعه را 
 .بیشتر متوجه هفت تپه کنیم و فشار مضاعفی بر دولت بکار گیریم

 .دن اعتصابات کارگران و زحمت کشان را خسته و نا امید کندچون براساس تجربه طوالنی بو
 .خوب میدانیم که پول و ثروت و تریبون در اختیار دولت و متاسفانه بخش خصوصی سازی است

میتوانند کمی سیاست به خرج دهند و کلیپ هایی از  (اعتصاب) .کارگران عالوه بر بازوی خود
خود و خانواده و کمبودها و نداشتن پول و پرداخت زندگی و سفره ی خالی و بیماری فرزندان 

 .نشدن حقوق رو به نمایش بگذارند و دنیا را از وضع موجود خود هرچه بیشتر مطلع کنند
من مطمئن هستم که با این کار میتوانند خیلی زودتر به اهداف بر حق خود که همان خلع ید 

د و قدمهای بزرگی بسوی پیروزی اسد بیگی و در کل خصوصی سازی را از هفت تپه دور کنن
 .بردارند

 .با کمال تشکر
 تپه  ارسالی به کانال تلگرامی سندیکای کارگران نیشکر هفت

 

 :شهر آبعلی کارگر در حادثه ریزش آوار در مجتمع برف  4مرگ ومصدومیت  -*

یساتی کارگر براثرریزش آوار خاکبرداری به داخل یک کانال تاس 4: برپایه خبرمنتشره آمده است
 .کارگر دیگر مصدوم شدند 4شهر آبعلی جان باختند و  در مجتمع برف 

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


 

 

 یک خاطر به فقط ساله ۴۱ کولبر سقوطگزارش ایلنا از کول بردن کودکان و زنان ؛ -*
 !کند؟ نمی کولبران برای کاری کسی چرا !/هوشمند گوشی

969125-https://www.ilna.news/fa/tiny/news 

 

آمده  ۷۷شهریور۹۲درتاریخ روز جمعه  رنگار ایلنا،خبنسرین هزاره مقدم به گزارش 
تبدیل به « کول ُبردن»ی جدیدی نیست؛ سالهاست که در مناطق مرزی  کولبری پدیده:است

تنها راهکاِر در دسترسِ بخشی از مردم برای گذران زندگی شده است؛ منتها آن چیزی که 
ش از این کولبری، تنها به مرداِن جدیدتر است، تغییر ساختاری در الگوی کولبران است؛ اگر پی

کولبری کودکان و : های جدیدی روبرو هستیم شد، امروز با پدیده سرپرست خانوار محدود می
                                                                                                        .کولبری زناِن سرپرست خانوار

های ماندگار و دیرپای جسمی مانند  کولبری کم نیست؛ به جز آسیب های شغل آسیب
تواند از نظر  های بدن، این شغل می دردهای پشت و ستون فقرات و تحلیل رفتن ماهیچه

ها برای صد یا دویست هزار  روحی تاثیرات منفِی ماندگاری داشته باشد؛ یک کولبر که سال
زار بیم و هراس، از این قله کوه به آن دامنه، افتان و تومان ناقابل، بار بر پشت گذاشته و با ه

های روزمره آن لذت ببرد؛ تلخی  تواند از زندگی با همه زیبایی خیزان پیش رفته، دیگر هرگز نمی
خورد و  دردناِک بار ُبردن برای ادامه حیات، آنقدر جانکاه است که روح را مانند یک خوره می

                                                                                                                  .....رود پیش می ناجوانمردانه در عمق وجود انسان
راینکه کولبران متجاوز مرزی یا قاچاقچی نیستند و نباید با آنها برخورد قهری پور با تاکید ب حسین

دولت قول داده بود که به وضعیت کولبران رسیدگی کند؛ آنها را بیمه کند و : گوید شود؛ می
قلم کاال را به آنها بدهد اما متاسفانه  ۹۲شان ایجاد کند و اجازه وارد کردن  شرکت تعاونی برای

 پرویز                                                            .ها عملی نشد این قول هیچکدام از
نیز در ارتباط با کولبری و معایب آن به ایلنا  (مجلس در دهگالن و قروه نماینده) اوسطی

های  کولبری شغل نیست، یک اجبار است که به دلیل نبود شغل و زیرساخت: گوید می
مسئوالن ارشد نظام هم همگی . اند مردم در نوار مرزی به آن روی آورده مناسب، بخشی از

باید همه دست به . توجه دارند که معضل کولبری باید برطرف شود و دیگر کسی کولبری نکند
دست هم دهند، هم ما نمایندگان مجلس، هم دولت و هم باقی مسئوالن کشور تا کولبری را 

... .های مناسب اقتصادی در نوار مرزی، حل کنیم زیرساختبا ایجاد اشتغال مناسب و ایجاد 
های بسیار  کردستان به عنوان یک استان مرزی، ظرفیت: کند این نماینده مجلس اضافه می

های مختلف از جمله معدن، صنایع، توریسم و صنایع  گذاری در بخش خوبی برای سرمایه
باید همه تالشمان بر این باشد که این ها هنوز بالقوه است؛ ما  دستی دارد منتها این ظرفیت

های برخوردار کشور  ها را بالفعل کنیم و اگر این اتفاق بیفتد، کردستان جزو استان ظرفیت
ها فراهم  شرط اگر این پیش. تواند به یک قطب اقتصادی تبدیل شود  کردستان می. خواهد شد

ما این را با جدیت . ماند شود، دیگر نشانی از کولبری که اصال شغل نیست، باقی نخواهد
باید : همه این اظهارات، از ُبعد نظری و روی کاغذ، خیلی هم خوب است.پیگیری خواهیم کرد
های مرزی شکوفا شد و هرچه بالقوه است به فعل و عمل درآید؛ باید  استعدادهای استان

د؛ باید کولبری نباشد؛ کارخانه و کارگاه و معدن زده شود تا مردان و زنان بروند و در آنها کار کنن
ها تا زمانیکه اشتغال واقعی و عملی ایجاد نشود، فقط یک حرف است؛ هیچ  اما همه این حرف
بکاهند یا جای خالی فرهاد « مانی هاشمی»های مادر  توانند از غصه ها نمی کدام از این حرف

 .های برف را پر کنند خسروی، کودِک کولبِر جان سپرده در میان توده

https://www.ilna.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/969125-%D8%B3%D9%82%D9%88%D8%B7-%DA%A9%D9%88%D9%84%D8%A8%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87-%D9%81%D9%82%D8%B7-%D8%A8%D9%87-%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%B1-%DB%8C%DA%A9-%DA%AF%D9%88%D8%B4%DB%8C-%D9%87%D9%88%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%AF-%DA%86%D8%B1%D8%A7-%DA%A9%D8%B3%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%88%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF
https://www.ilna.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/969125-%D8%B3%D9%82%D9%88%D8%B7-%DA%A9%D9%88%D9%84%D8%A8%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87-%D9%81%D9%82%D8%B7-%D8%A8%D9%87-%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%B1-%DB%8C%DA%A9-%DA%AF%D9%88%D8%B4%DB%8C-%D9%87%D9%88%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%AF-%DA%86%D8%B1%D8%A7-%DA%A9%D8%B3%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%88%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF


 

 

 :ونده سازی قوه قضاییه برای عباس عسگریپر -*

 
 ۷۲عباس عسگری از معترضان آبان :است آمده کار اردوی تلگرامی کانال در خبرمنتشره برپایه

او در . ساله که در اعتراضات آبان کشته شد، متهم کردند۱۶را به قتل رضا نیسی نوجوان 
ها شکنجه، عباس از اتهام قتل  ماهبعد از  .اعتراضات، جسد رضا را بر دوش خود حمل کرده بود

 .اش کنند محاکمه" شرکت در اغتشاشات"و " محاربه"خواهند به اتهام تبرئه شد، حاال می
@ordoyekar 

 : د برگزار می کننخارج از کشور  -جنبش کارگری در ایران نهادهای همبستگی  -*

 

 :زنان آرزم –داغداران و دادخواهان  -*

                                                                                                                   
ی  آنچه در چند دهه: آمده است ۱٣۷۷شهریور  ۹۲, جمعهبه نوشته سایت اخبار روز در تاریخ 

تر شده و  روز سنگین ی مادران داغدار ایرانی روزبه سال گذشته بر گرده ۰۱اخیر و به ویژه در 
در قابِ : گیرد به راستی که در قاب تصویر هریک از این مادران جای می کمر آنان را خم کرده 

مادر امیرشکاری، مادر میالنی، مادر طالبی،  تصویر مادر لطفی، مادر بهکیش، مادر ریاحی،
چوبیان، مادر هاشمی، مادر  پور، مادر سرحدی، مادر گل مادر قائدی، مادرآبکناری، مادر حسین

. …شاهی، مادر شریفی، مادر زینالی، مادر صالحی، مادر یوسفی، مادرشاهسوندی،  پنجه
جان  ی مادرانی که پیکر بیو تمام… مادِر ندا، ریحانه، رامین، شهرام، لقمان، عجم،

تا به امروز   شصت ی  های شاه تحویل گرفتند تا هزاران مادری که از دهه فرزندانشان را از زندان
بر مرگ فرزندانشان مویه کردند و کمتر نامشان را شنیدیم، و آخر از همه، در قاب تصویر بهیه 

مرگ نوید بر جان او و مردم گذاشته  و به همراه آن، داغی تازه که با( مادر نوید افکاری)نامجو 
                                                                                                                         .شد

های حکومِت استثمار، تبعیض و گلوله را در  سخن از تصاویر زنانی است که نقشِ تمام سال 

https://web.telegram.org/#/im?p=%40ordoyekar
https://www.akhbar-rooz.com/2020/09/18/


 

 

گذارند،  سخن از زنانی است که حتی نام و هویت خود را وامی. اند داده قاب چهره خود جای
دارند و یا  گزینند تا یاد و خاطره فرزندانشان را زنده نگه نامی جدید و هویتی جدید را برمی

« بهیه نامجو»سخن از . استواری و ماندگاری مبارزه آنان را نمایش دهند و حافظش باشند
. اند را بخوانند گویی او را خوانده« نوید»اگر . است، خوِد نوید است« مادر نوید»است که اکنون 

: دهد بینیم که دلداری می کند و ما در نگاه و برلبانش نوید را می گردد، نگاهتان می برمی
ست که به زباِن امیرارشد زیر گوش بهیه نامجو  ا   و این شهین« !نگران نباشید، خیالتان راحت»

در کنار هم . شویم پوشیم؛ افسرده نمی کنیم، رخت سیاه نمی ما گریه نمی»: گوید به نجوا می
                                                                                                                .یابد پیام او را درمی« نوید»و بهیه نامجو در کالبد « ..هستیم تا روز دادخواهی

ها  از آمال، آرزوها، خواسته یابیم که بارها  هایی را می زنیم ، انسان تی از این زنان حرف میوق
بار اول زمانی که . ها را به فراموشی سپردند و اشتیاقات انسانی خود صرفنظر کردند و آن

شوند، نقش همسری و مادری را بازی « مادر»و قرار بود  دادند  ای را در رحم پرورش می نطفه
و بار دیگر   .باشد  «بهشت زیر پایشان»نند، موجودی دیگر خلق کنند، مقدس باشند و ک

بار اول بخشی از . زمانی که فرزند را از وجودش جدا کردند و به دنیای نیستی فرستادند
وجودش را در قالب فرزند به دنیا بخشید، و بار دوم با از دست دادن فرزند آنچه را که از 

بود لبریز از فرزند کرد و دوباره او را به درونش فرا خواند تا زنده نگهش دارد و وجودش باقیمانده 
                                                                 .میرد آید و با مرگ فرزند در او می با فرزندش به دنیا می: گویی خود هویتی ندارد. زنده بماند

کشند، پیراهن  کنند، فریاد می کنند، مویه می وگواری میها بر مرگ مردگانشان س زنده
نام و نشان در خلوتی روز و یا  حرمتی در گوری بی درانند، اما فرزند او را، دژخیمانش با بی می

. سپارند که حتی اجازه رفتن و دیدار از خاک گور را هم ندارد شبانه، بدون حضور او به خاک می
یابد که بر  اش مراسم سوگواری بگیرد، کسی را نمی دست رفته یابد برای فرزند از اجازه نمی

مانند به  گیرند و آنان که می بسیاری از ترس سراغش را نمی. اش سربگذارد و بگرید شانه
ای که گاه حتی در  عنوان مادر اعدامی و مبارز از او انتظار استقامت و استواری دارند به گونه

گذارد و تصویری  خود و خود بودن را وامی  .دارد ود روا نمیهم مویه و سوگواری را بر خ  خلوت
آن چنانکه در سیمای : از فرزند از دست رفته گذارد، تصویر و نمایی  دیگر از خود به نمایش می

گوهر »بینیم و بر دوش نحیف و استخوانی  لبخند امیدوارانه رامین را می  «شریفه  دایه»
« نه» م که گویی به استثمار و بهره کشی و خرافه، بینی نیرومندی را می  ، ستار«عشقی

های شعله را با نماد اتحاد و همبستگی ودر مبارزه  بینیم که مشت ریحانه را می . گوید می
بینیم که از خالل  را می فشرد و عالمت پیروزی مصطفی  علیه تجاوز و مردساالری بهم می

باید در موقعیت و مقام فرزند از دست  یک شبه. رود به سویمان نشانه می شهناز   انگشتان
دار بوده باشد فارغ  رفته ظاهر شود گو اینکه تا همین چند روز پیش ممکن است فقط زنی خانه

قلم از شرح ابعاد وحشتناک                                       .از هر گونه گرایش یا تمایل سیاسی
های چندگانه و ژرف، چیزی  ا تحمل این ستمقطع . بار قاصر است این شرایط دردناک و ستم

بر دوش   زنان داغدار رنجی چندگانه و سنگین را. فراتر از یک تبعیض جنسیتی روزمره است
دیده و نابسامان  بسیاری از آنان پس از کشته شدن فرزنداشان باید خانواده آسیب . کشند می
اند تمامی بار  وهر مجبور بودهچه بسا به خاطر بیماری و مرگ ش. دوباره سامان دهند را 

ی  و عصیان زده  فرزندان به خشم آمده. اقتصادی و روانی بازماندگان را به دوش بکشند
مراقبت و محافظت کنند و  دیگرشان را از تیررسِ غضب و کنکاش حاکمیت و خشم خودشان 

ی اینکه  اسطههای اجتماعی بسیاری را بو ها و محرومیت ها بار محدودیت ی این عالوه بر همه
                                                                                                                     .اند تحمل کنند مادر اعدامی بوده

شان  موهای سپید گشته. نشیند شوند، بر صورتشان چروک می ی آنان یک شبه پیر می همه
تا آخر عمر   های معترضشان را که برخی به فریاد و برخی به نجوا، و لب کنیم  را نظاره می

                                                                                                .«کنیم بخشیم و نه فراموش می نه می»: شود همواره و همه جا با یک جمله گشوده می
هم داغ بر دل دارند و جگرشان سوخته  ، برادران، همسران و فرزندان قطعا پدران، خواهران

ی خویشاوند اعدامی بودن متحمل  ای را به واسطه های چندگانه ها هم مصیبت است، قطعا آن
بهشت »  ی که در ازای وعده سوزند  در جهنمی می« مادران داغدار»  ولی… شوند و می

اما اکنون بسیاری از این                                                   .به آنان عرضه شده« مقدس
ی آنان با  و برای همیشه رابطه. اند زنان از بازی کردن نقش و هویت فرزندان خود فراتر رفته

از . حاکمیت و همه قدرتمندان که توپ و گلوله و رسانه در اختیار دارند، از جنسی دیگر است



 

 

از . ی ندا است با دشمن مردم از جنس رابطه. گرش کنجهی یوسف است با ش جنس رابطه
                                                                                                      .اند هاست به دادخواهی برخاسته ها سال آن. ی نوید است با جالدش  جنس رابطه

یا ایران، دردشان   اند، آرژانتین یا مکزیک، شیلی جا زیستهکند این مادران بپاخاسته ک فرق نمی
ست تصویری از فرزندانشان را روی سینه بفشارند و در کنار هم  کافی  .و عزمشان یکی است

به اهتزار  مرزها محو گردند و پرچم دادخواهی مشترکشان   ی شگفت بایستند تا در یک لحظه
« داد»باالخره « دادخواهی»و این . لی خواهرانه استاکنون زماِن همد. درآید و افراشته گردد

بلکه به عنوان مادر   …این زنان را هم خواهد ستاند که نه تنها به عنوان زن، مادر، همسر و
  .اند های بسیاری را تحمل کرده ها و محرومیت اعدامی ستم

می  نایراکانال تلگرامی کانون نویسندگان /  ای که گذشت آزادی بیان در هفته -*

 : نویسد

سهیل عربی، زندانی عقیدتی در این روز به : آمده است  ۱٣۷۷شهریور ۹۲جمعه در تاریخ روز 
ی انتقال به بهداری از بند خود در زندان تهران بزرگ خارج و به صورت تنبیهی به زندان  بهانه

شهر  های انفرادی زندان رجایی اکنون در یکی از سلول وی هم. رجایی شهر کرج تبعید شد
 .شود کرج معروف به سوئیت نگهداری می

در بند زنان  ۷۹ی سینما که از تیر  کننده وند، نویسنده، کارگردان و تهیه در این روز مریم ابراهیم -
زندان اوین بازداشت است، در اعتراض به تداوم بازداشت و بالتکلیفی خود با خوردن قرص 

 .تهران منتقل شداقدام به خودکشی کرد و به بیمارستان لقمان 

نگار، چهارشنبه نوزدهم شهریور  خسرو صادقی بروجنی، نویسنده و روزنامه -*
 : برای اجرای حکم به زندان اوین منتقل شد

                                                                            ؛ خسرو صادقی بروجنی(٣)مرور :کانون نویسندگان ایران
ی مبارزه با سانسور و دفاع از آزادی  وضعیت نویسندگان و فعاالن عرصه" مرور"ی  صفحهدر زیر

                                                                            .شود اند، مرور می بیان که به هر شکلی از جمله زندانی شدن زیر فشار قرار گرفته
خسرو .کنیم نگار را مرور می قی بروجنی، نویسنده و روزنامهدر این نوبت وضعیت خسرو صاد

نگار، چهارشنبه نوزدهم شهریور برای اجرای حکم به زندان  صادقی بروجنی، نویسنده و روزنامه
، متعاقب چند جلسه ۱٣۷۲اردیبهشت سال  ۱۷او نخستین بار در تاریخ  . اوین منتقل شد

زندان اوین، تفهیم اتهام شد و پس ( شهید مقدس) ٣٣ی  احضار و بازجویی در دادسرای ناحیه
از زمان تعیین . میلیون تومانی تغییر کرد ٣۴۴ی  از صدور قرار بازداشت وی، آن قرار به وثیقه

اردیبهشت در بازداشت  ۹٣تا ۱۲ی اداری آخر هفته از تاریخ  وثیقه تا تأمین آن و به دلیل وقفه
دادگاه انقالب به  ۹۲ی  مرداد ماه در شعبه ۶یخ ی دادگاه او در تار جلسه. موقت به سر برد

ریاست قاضی محمد مقیسه برگزار شد و در بهمن ماه همان سال حکم محکومیت او به 
و « اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور»، «تبلیغ علیه نظام»های                     هشت سال زندان به اتهام

که نهایتاً پس از تالش وکیل وی پیام . ر شدصاد« توهین به بنیانگذار جمهوری اسالمی»
هفت »، «تبلیغ علیه نظام»دادگاه تجدید نظر با برداشتن اتهام  ٣۶ی  ابوطالبی زنوزی، شعبه

توهین به »و « اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور»سال از این محکومیت را به دو اتهام 
قانون مجازات  ۱٣۰ا استناد به ماده تائید کرد که از این میزان ب« بنیانگذار جمهوری اسالمی

                                                                                                                                     .سال زندان برای وی قابل اجراست ۲اسالمی، مجازات اشد یعنی 
های اخیر ضمن  شناسی است و در سال جامعهی  آموخته خسرو صادقی بروجنی، دانش

ی نئولیبرالیسم و اقتصاد سیاسی ایران، مقاالت متعددی در این زمینه نوشته  پژوهش در حوزه
ای از مقاالت اوست که توسط نشر  مجموعه« نئولیبرالیسم در بوته نقد»کتاب . است

سازی و  جهانی»و کتاب دیگر ا. در انگلستان منتشر شد (H&S Media) اس مدیا.اند.اچ
صادقی همچنین عضو هیئت . منتشر کرد ۱٣۷۴را انتشارات پرسش در سال « نابرابری
                                                                                                    .ی قلمرو رفاه است ی ماهنامه تحریریه

جاری طی سفری به استان آذربایجان غربی،  مرداد سال ۹۲خسرو صادقی بروجنی در 



 

 

شهریور ماه برای اجرای حکم هفت سال حبس به  ۱۷روز، چهارشنبه  ۹٣بازداشت و پس از 

 .از وضعیت فعلی او در زندان خبری منتشر نشده است. زندان اوین منتقل شد

 :ماه حقوق معوقه ی خود ۴۰اعتصاب مجدد کارگران شهرداری اللی به 
 

 

دور دوم اعتراض کارگران شهرداری  :است آمده کار اردوی تلگرامی کانال در منتشره برخ برپایه
ماه حقوق معوقه ی خود بعد از آن شکل گرفته است که آنها معتقدند برخی  ۱۹اللی به 

شهریور و نیز اعزام  ۱۴مسئولین به وعده هایی مثل پرداخت بخشی از حقوق معوقه تا 
پیگیری مشکالت شهرداری اللی و سایر شهرهای حوزه ی هیأتی از وزارت کشور برای 
 .انتخابیه عملی نشده است

@ordoyekar 

 ، ۴۸۳۱شروع  شد و در آبان سال  ۴۸۳۵اعتصابات  کارگران هفت تپه از سال  -*

 :را تشکیل بدهند( یکاسند)کارگران توانستند تشکل مستقل خود 

 

  اعتصاب_اتحاد#

 آزادی_کار_نان#

  آبادی_رفاه_شادی#

  مزدی_کار_و_استثمار_باد_نابود#

 .این دور از اعتصابات کارگران هفت تپه نه اولین اعتصاب و نه آخرین آنها خواهد بود

شد این دور از اعتصابات کارگران هفت تپه موفقیت های بیشماری را بدست آورد و موفق 
خواسته و مطالبات کارگران را به بهترین شکل اعالم نماید، مطالباتی که خواست میلیونها 

 .کارگر و زحمتکش در این کشور است
پیشروی کارگران با نمایندگان بیشمار که به هر شکل، هر کجا و با استفاده از هر تریبونی 

ی و سختی های توانستند در عمل، مشکالت اصلی و سیاستهای که دلیل بر گرسنگ
بیشماری در زندگی اکثریت مردم است و بی اعتباری کل دستگاه را برای همگان نمایان تر 

 .کنند
تریبون ها و رسانه های موجود در جامعه باید در اختیار همگان باشد و صدای کلیه مردم و   

م سازد، نیازها آنها را منعکس کند و تامین امنیت همگان در همه زمینه ها را باید فراه
مکانهایی فراهم آید تا مورد استفاده برای تصمیات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی 

باشد، تا بتواند به بهترین شکل منافع کل مردم را اداره و مدیریت کرد، اما متاسفانه تمام ... و 
افع خود تریبون های موجود در دست تعدادی محدود، مانند یک خانواده برای تامین و تضمین من

و حفظ مالکیت خصوصی و فردی قرار گرفته است و به فجعیترین شکل علیه مردم استفاده 
 .میشود

حمایتهای بیشمار و همبستگی های بین المللی فراوان با مبارزه کارگران هفت تپه و دیگر 
بخشهای کارگری و نزدیکتر شدن کارگران و تشکل های مستقل و همصدا شدن با هم، 

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


 

 

نمایش قدرت کارگران و مردم علیه زور، ستم، استثمار و تبعیض بوده و زمینه گوشه ای از 
 .اتحاد سراسری کارگران، برای پیشرویها و پیروزیهای بیشتر پی ریزی شده است

نزدیکی ها وتجربیات بیشتر و ارزشمند در این دوره نیز برای کارگران بدست آمده که با 
 .تر مبارزات خود را پیش خواهند برداستفاده از آنها، دوره های بعدی موثر

توهم به حاکمان و مالکان و صاحبان سرمایه در کل به حاشیه رفته است  و همچنین در این 
دوره نیز شکستن و صدمه زدن به اتحاد کارگران ناموفق بود و کارگران موفق شدند، با 

و به جامعه نشان دادند  سازماندهی این دوره از اعتصابات را با شکوه ترین شکل به پیش ببرند
که  سیاست ها و برنامه ریزی های این حاکمان به نفع جامعه نیست و کاری در دستور برای 

 .بهتر شدن شرایط و اوضاع موجود در دست ندارند
بار دیگر تاکیدی بر این شد که کارگران و متحدینش تنها با اتکا به نیروی خود باید اعتماد داشته 

این اوضاع و شرایط غیر قابل تحمل را سازمانیافته، جمعی و مستقل باشند و رهایی از 
 .میتوانند بدست آورند

کارگران هفت تپه این دور نیز موفقیت های بیشماری نه تنها برای خود، بلکه برای دیگر 
بخشهای جنبش کارگری و دیگر زحمتکشان بدست آوردند، مبارزات و استقامت و پیگیری و 

فت تپه، الگو و تجربه ای برای خواسته ها و مطالبات و کسب حق وحقوق یکصدایی کارگران ه
گردید وکارگران نشان دادند که میتوانند اداره و سازماندهی اجتماعی را به خوبی به اجرا 

 .بگذارند
همه کارگران و زحمتکشان و معترضین در سختترین شرایط صدای خود را رسا کردند و در 

واقعیت این است که تا خواسته ها ومطالبات یک . ایستاده گی شدمقابل زور و آزار، محکم 
 .زندگی سالم و انسانی برقرار نشود، اعتراض و اعتصاب پا برجاست
 .تغییر بنیادی این اوضاع میتواند آرامش برای همگان به همرا ه بیاورد

و برزن این  کارگران و زحمتکشان در دور آتی در کارخانه ها، محل کار، خیابانها و هر گوشه
  .کشور متحدتر به مبارزه و اعتراض خود ادامه خواهند داد

 زنده باد کارگران هفت تپه
 زنده باد اتحاد سراسری

زنده باد مبارزه طبقاتی  کارگران علیه ستم، استثمار، تبعیض و نابرابری های  نظام سرمایه 
 داری

 !ما برمیگردیم
 ۱٣۷۷شهریور  ۹۷شنبه

 رهفت تپهسندیکای کارگران نیشک

 باز تکثیر از

 نهادهای همبستگی با جنبش کارگری در ایران ـ خارج از کشور

کارگر یک کارگاه تصفیه روغن بستان آباد بر اثر گازگرفتگی  4مرگ ومصدومیت  -*
 : در مخزن روغن سوخته

ساله حین کار  تمیز کردن مخزن  08و  60،  64کارگر تن6تعداد : برپایه خبرمنتشره آمده است
استان  آباد در وغن سوخته در یک کارگاه تصفیه روغن در روستای گورچین  شهرستان بستانر

آذربایجان شرقی براثر گازگرفتگی جان خودرا ازدست دادند ویک کارگر دیگردراین حادثه  

 .مسموم وبه بیمارستان منتقل شد



 

 

 !کنند ای که در یخچال و حمام زندگی می روایتی از دو خانواده -*

 
: نوشته کانال تلگرامی اتحاد بازنشستگان به نقل از منبع صبح امروز خراسان آورده استبه 

ها در انتهای  خانه محقر آن. های خانگی و پر از زباله طی کردیم ای را از میان فاضالب کوچه
ما چهار »: وارد خانه که شدیم، هدیه، حمامی در گوشه حیاط نشانم داد و گفت. کوچه بود

مان را بپردازیم، صاحب  خاطر اینکه نتوانستیم اجاره خانه به. کنیم ن حمام زندگی مینفری در ای
 .«ام ساکن شویم خانه ما را بیرون کرد و مجبور شدیم در حمام خانه عمه

شرایط زندگی به نحوی بود که در داخل یک اتاق دو در دو که در واقع یک حمام بود؛ تمام 
ت و دوش حمام هنوز به دیوارها متصل بود و بوی نَمی، که شیرآال. وسایلشان را چیده بودند

پتویی به عنوان فرش پهن . شدت مشکل کرده بود داخل فضا پیچیده بود شرایط تنفسی را به
خانواده چهار نفره . شد ای در اطراف مشاهده می های کهنه و رنگ پریده کرده بودند و بالشتک

شان  ها لباس. اق گازی برای خود درست کرده بودندهدیه در بیرون حمام با چیدن چند آجر، اج
 .خوابیدند به دیوار حیاط آویزان بود و به خاطر کوچک بودن فضا پدر و پسر خانواده در حیاط می

شد و بازهم ردپای اعتیاد که  سرپناه بودن خالصه نمی اما داستان این خانواده تنها به بی
ها  توانستید در چهره آن شود را می ش شده میهای فرامو همراه با فقر، مهمان این زندگی

 .ببینید
مادرم قبالً درگیر اعتیاد بود و حاال گاهی تریاک ». گفت هدیه از مادرش و وضعیت اعتیاد او می

کاریست و از زمانی که به  پدرم کارگر گچ. خورد ها هم شربت متادون می بعضی وقت. کشد می
 .«کند تریاک مصرف میخاطر دارم مواد مخدر سنتی مثل شیره و 

اش  ساله ۱٣کردیم مادرش جلو آمد از او درباره پسر  زمانی که داشتیم با هدیه صحبت می
 .پرسیدیم

از حدود دو، سه ماه پیش با یک نفر دوست شد و االن هروئین . علیرضا کالس هفتم است»
 .«ن کنیمبرای کمک به پسرم سعی کردیم شیره و تریاک را جایگزین هروئی. کند مصرف می

های پزشکی تحت نظارت  با دیدن علیرضا متوجه شدیم که او نیازی جدی به درمان و مراقبت
 .کادر درمانی مجرب و مصرف داروهای خاص دارد تا از افیون اعتیاد، جان سالم به در ببرد

تر از آن حمام نمور و تاریک خانواده چهار نفره، مردی به نام مجید همراه با  کمی آن طرف
همین ! کنند؛ یک یخچال ویترینی در ورودی شهر سبزوار سرش در یک یخچال زندگی میهم

های عجیب و غریب و  های شیک که پر از انواع نوشیدنی های ویترینی سوپرمارکت یخچال
با خودم گفتم، شاید ! حاال شده سرپناه دو انسان. دار هستند های موادغذایی مارک بسته

 .باشد تمرینی برای خوابیدن درگور
کنار پمپ بنزین وجود  -واقع در میدان سربداران-ای در ورودی شهر  یخچالی در جلوی مغازه

ای داشت، بیرون آمد و با ما شروع به صحبت  مجید از یخچالی که درهای شیشه. داشت
مدتی است به دلیل بیکاری و نداشتن سر پناه مجبور به زندگی در این یخچال »:کرد

ایم و در طبقه پایین  مان را گذاشته ک طبقه وسایل شخص و مواد غذاییی. بالاستفاده شدیم
 «خوابیم می

 امروز منبع صبح 
 ؟کجایی_عدالت#

 اتحاد بازنشستگان

@etehad_bazn 
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ی ثبت احوال اردبیل از صدور  دیوارنویسی اعتراضی در خصوص خودداری اداره -*
 :دلیل فارسی نبودن نام انتخابی شناسنامه برای کودکان به

 
 ۱نطقه بنا به ادعای ثبت احوال م: آمده استاتحاد بازنشستگان برپایه خبر کانال تلگرامی 

 .تن از اساتید زبان فارسی برسد ٣اردبیل تمامی اسامی ثبت احوال باید به تایید 
و " محافظت از هویت کودکان"در کنار برخی از این دیوارنویسی ها که در آن جمالتی مانند 

به چشم " آییل"استفاده شده است نام " گذاری برای فرزندم را ندارد حکومت حق نام"
 .خورد می

داره ثبت احوال اردبیل به صورت شفاهی به والدین یک کودک اردبیلی اعالم کرده بود پیشتر ا
، باید نام دیگری را برای فرزند خود "بیدار شو"به معنای « آییل»که در عوض نام دخترانه 

 .برگزینند
 منبع هرانا

های  ند نامحق دار... ها نهایت استبداد است و ترک و کرد و ی زبان فارسی بر دیگر زبان سلطه
  .متعلق به قومیت خود را انتخاب کنند

هایی با اصالت ایرانی واکنش نشان  سابقا از سوی ثبت احوال در برابر اسامی غربی یا حتا نام
 .شد داده می

 .است محکوم#شدت  به ها قومیت#در عالیق  گری دخالت#ز ا احوال_ثبت#موضع 
 اتحاد بازنشستگان

@etehad_bazn 

مریوان نسبت به بالتکلیفی شغلی مقابل سازمان  8اعتراضی رانندگان کد  -* 

 : ؛ دست به تجمع و اعتصاب زدندو مسافر مریوان و حومهمدیریت حمل و نقل بار 

مریوان برای  4رانندگان کد  :آمده است ۱٣۷۷شهریور  ۹۷برپایه خبرمنتشره؛ درتاریخ روزشنبه 
انعکاس صدای اعتراضشان نسبت به بالتکلیفی شغلی دست از کار کشیده وبا به صف کردن 

 .ار و مسافر مریوان و حومه اجتماع کردندمقابل سازمان مدیریت حمل و نقل ب خودروهایشان

 

مریوان برای  4رانندگان کد  :آمده است ۱٣۷۷شهریور  ۹۷برپایه خبرمنتشره؛ درتاریخ روزشنبه 
انعکاس صدای اعتراضشان نسبت به بالتکلیفی شغلی دست از کار کشیده وبا به صف کردن 

حومه اجتماع  مریوان و مقابل سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر خودروهایشان
شهرستان مریوان، در اعتراض به برسمیت  4جمعی از رانندگان کد فوق ،بنابه گزارش .کردند

شهریور مقابل سازمان مدیریت حمل و نقل بار و 42های خود، روزشنبه شناخته نشدن فعالیت
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ای به  مهدستگاه تاکسی دارند و در نا 40این رانندگان؛.مسافر مریوان و حومه تجمع کردند
میلیون  00ماه و با وجود دریافت  0اند که بعد از  رئیس پلیس راهور شهرستان مریوان، قید کرده

، که در همین مسیرها مسافر 4تومان از هر راننده توسط تاکسیرانی، رانندگانی غیرکد 
ها اجازه کار  ورزند و به آن ها خودداری می کنند، از به رسمیت شناختن آن جا می جابه

به گفته این رانندگان، چند بار به اصرار تاکسیرانی در مسیرهای مورد نظر حاضر .دهند مین
کاری قرار گرفتند؛ چراکه این گروه از رانندگان بر خط خود  شدند؛ اما مورد اهانت و کتک

 .احساس مالکیت دارند

روز است که ناپدید شده  01در حین بازجویی  افکاری_نوید#شاهد شکنجه  -*
 :است 

 
مهدی محمودیان؛ نزدیک به  :است آمده کار اردوی تلگرامی کانال در منتشره خبر برپایه

ت به شکنجه شاهین ناصری، فردی که در دادگاه نسب»خانواده افکاری در توئیتر نوشته که 
 .روز است که ناپدید شده است ۱۴شدن نوید افکاری در حین بازجویی شهادت داد، 

اند که او علیه مامورین آن  گویا او را تحویل همان نهادی داده»محمودیان در توییتش نوشته 
 «.شهادت داده است

ام های شهادتی که محمودیان منتشر کرده، نوشته است که هنگ شاهین ناصری در برگه
بازداشت از اتاقی دیده است که نوید افکاری روی زمین افتاده و دو مامور لباس شخصی با 

 لوله فوالدی در حال زدن او هستند
@ordoyekar 

 :آفتابییاسر : از گیری کرونا در دوران همه گردها زندگی زیرزمینی زباله -*
 https://www.radiozamaneh.com/528358 

تا جای . در فضاهای عمومی ماسک بزنید: برپایه مقاله منتشره در وبسایت زمانه آمده است 
تان  خریدهای. ها را با صابون بشویید مرتب دست. ممکن سطح اجسام و وسایل را لمس نکنید

از حضور غیرضروری در فضاهای عمومی . فاصله اجتماعی را رعایت کنید. را ضدعفونی کنید
…پرهیز کنید   

شناس به همراه گروهی از پژوهشگران  بنا به آمارهایی که کامیل احمدی، پژوهشگر و مردم
ن گرد غیررسمی در ایرا هزار زباله ۱۰آوری کرده، حداقل  گردی کودکان جمع در خصوص زباله

. سال دارند ۱۹تا  ۱۱درصد  ۹٣سال، و  ۱۹تا  ۱۲درصد  ٣۴ها  وجود دارند که از میان آن
 .اند بوده ۱۷حال، کمتر در معرض تهاجم ویروس کووید  ای که حداقل تا به های سنی گروه
در  ۱۷ست به شهروندان، به عنوان سیاست اصلی مبارزه با ویروس کووید  هایی ها توصیه این

یکی از . گیرد های اجتماعی را در بر نمی ها برخی از گروه اما این توصیه. دوران پاندمی
های  گردها هستند که با جمعیت چند هزار نفری در حاشیه ها زباله ترین این گروه شاخص

اند،  اکثریت آنان مهاجران افغانستانی و بدون مدرک شناسایی. کنند شهرها زندگی می
ها قرار دارند و چنانچه بیمار  ند در معرض انواع آلودگیهایی که بخواهند یا نخواه جمعیت

های  پروتکل. نخواهند برد  بهره  از خدمات بهداشتی« شهروندان رسمی»شوند، مانند 
 .ماند شده، برای این افراد بیشتر به شوخی تلخی می بهداشتی توصیه

با . ن بازگشتندهای اسفند و فروردین بخش چشمگیری از مهاجران افغان به کشورشا در ماه
ها در سطح شهرها، آنان هنوز هم وجود  کنندگان زباله آوری وجود کمرنگ شدن حضور جمع

های  های آجرپزی و بافت ای، عمدتا در مناطق کوره  این افراد همچنان در مناطق حاشیه. دارند
 .کنند فرسوده زندگی می
 گذاشته است؟ چه تاثیری بر زندگی و کسب و کار آنان ۱۷شیوع ویروس کووید 

. کند های خشک را از ترها جدا می هایش زباله شود و با دست خم می:  ماسک اشباح بی
خورم و در مورد وضعیت  را می« کش استفاده کنی تونی از ماسک و دست نمی»سؤاِل 
ها بیشتر شدند و  گوید چیز زیادی تغییر نکرده، فقط زباله می. پرسم وکارش می کسب

ها که به افغانستان رفتند، درحال بازگشتن  گوید خیلی ولی در ادامه می. تر گردها کم زباله
 .گردی هم ادامه دارد زباله هست و اشتغال زباله. هستند
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آباد به  پرسم که رهگذران حوالی پارک بهجت این سؤال را در حالی می« رفتار مردم چطوره؟»
اندازد و  شانه باال می. عبور نکنند کنند تا از کنار ما ای مسیرشان را عوض می شده شکل اغراق

گردها که تا پیش از این، عضوهای  زباله. پاسخ این جواب واضح است. دهد جواب روشنی نمی
کردند، حاال حسابی توی چشم  ها حرکت می نامرئی جامعه بودند و چون اشباحی در تاریکی

طور جدی از  باید به گردها هستند و گویی عامل اصلی اپیدمی کنونی زباله. ها هستند آدم
اجتماعی توصیه شده؛ انگار که برخی از   گذاری ای بیش از فاصله ها فاصله گرفت؛ فاصله آن

خواهند هر طور که ممکن است بهشان بفهمانند که حضورشان ناخوشایند  رهگذران می
  .است

ها توان  دهند که شهرداری ارائه می« شهروندان»گردها خدماتی به  باید بپذیریم که زباله
های شهرها  در حال حاضر هیچ مکانیسم کارآمدی برای تفکیک زباله. شان را ندارند اجرای

ها،  ای برای دولت و شهرداری گردها بدون هیچ هزینه در چنین وضعیتی زباله. وجود ندارد
های تولید شده را وارد سیستم تفکیک زباله  ای بخش عمده زباله هیچ صدای اعتراضی بی
چنانچه بیمار . شان وجود ندارد هیچ تضمینی برای سالمت ماندن. بیمه نیستند. کنند می

کنند و  در خارج از شهرها زندگی می. پذیرند ها را نمی های درمانی به سادگی آن شوند، مرکز
ها  و حاال، با آن. اصال گویی وجود ندارند. کنند جز در ساعات کار در فضاهای عمومی تردد نمی

ها  های آن شهرداری با همکاری پلیس پاتوق. شود قرون وسطی برخورد میهمچون جذامیان 
. کنند شان می کند، و از این سو شهروندان چون حامالن بیماری نگاه طور مرتب منهدم می را به

ها سایه  افتد که اضطراب بیماری و مرگ بر سر همه جمعیت ها در دورانی اتفاق می و همه این
گردها این اضطراب را در شدیدترین شکل  زباله. ها مستثنا نیستند انیها از این نگر آن. دارد

با عدم امنیت، و توامان با تحقیری شدیدتر از شرایط . کنند ممکن و به تنهایی تجربه می
شود  ها بلند می هوایی که از زباله. کش بپوشند توانند ماسک بزنند و نه دست نه می. معمول
حال،  با این. ها نوشته نشده است چون هیچ پروتکلی برای آن .شان خواهد پیچید های در ریه

چرا که زباله همیشه در دسترس است، و شهر برخالف آنچه که . دهند به کارشان ادامه می
 .کند به حضورشان نیاز دارد وانمود می
زیر سایه نگاه سنگین . از والیت سرپل آمده. سال دارد ۹۱. اسمش فدا است چرا زباله؟

آیا نگران بیماری نیست؟ . هایم پاسخ دهد ایستد تا با شک و تردید به سؤال می رهگذران
طور معمول  به. ولی چاره دیگری ندارد. گوید اگر قرار بود بیمار شود تا به حال شده بود می

هزار تومان نیز افزایش پیدا  ۲۴هزار تومان درآمد داشته و این روزها گاهی تا  ۲۴روزانه حدود 
  .حال عالئمی نداشته ولی تا به. دهد گوید اگر بیمار شود هم به کارش ادامه می می. کند می

دانند، اما واضح  وکار را پرسود می ها این کسب خیلی. تا شهر زنده است، زباله هم هست
اگر شهرداری تهران . ها است های شهرداری کاران و رابط است که این سود از آن پیمان

گردها  لیارد تومان کرایه بدهد، درصد ناچیزی از این مبلغ به زبالهمی ۹۴۴های شهر را  زباله
ها هستند که بخش عمده این  بگیران زمین و سرگروه کاران، اجاره در این میان پیمان. رسد می

حلقه آخر این زنجیره کودکان و مهاجران عمدتا افغان هستند که به . زنند پول را به جیب می
 .پردازند آوری و تفکیک زباله می دهی شده و به جمع نهای مجزا سازما صورت گروه

. اسفند سال گذشته به افغانستان رفت و اردیبهشت امسال بازگشته. ساله است ۱۹حسن 
به گفته او . اند اند، پنج نفر دوباره به ایران آمده شان بوده گوید از ده نفری که در جریان رفتن می

گرد دارد جایی که  نفر زباله ۹۴۴ند، در حال حاضر حدود کن ای که در آن زباله تفکیک می منطقه
ها در آن فضا ساکن  اردیبهشت ماه تخریب شد، و حاال پس از یکی دو ماه همان جمعیت

داند  تا جایی که می« آیا کسی بیمار شده است با عالیمی شبیه سرماخوردگی؟». اند شده
 . کس بیمار نشده هیچ
وگوهای شفاهی  معرض بیماری قرار دارند، اما مشاهدات و گفتطور مستقیم در  گردها به زباله

این موضوع را با . دهد گرد به دست نمی های زباله هیچ نشانی از بروز بیماری در میان جمعیت
او هم . گذارم کند در میان می گردها را واکسینه می هاست داوطلبانه زباله پزشکی که سال

ود آباد که اخیرا در روستاهای اطرافش تردد کرده تایید صحت این ادعا را در مناطق اطراف محم
گرد  های زباله گوید تا اوایل مرداد ماه هیچ نشان یا خبری از اینکه برخی از بچه می. کند می

 .بیمار شده باشند نشنیده است



 

 

کنندگان زباله  آوری ای از بیماری در میان جمع یکی از دالیل اینکه تا به امروز نشانه جدی
بنا به آمارهایی که کامیل احمدی، پژوهشگر و . ها دانست توان سن آن ده نشده را میمشاه
آوری کرده،  گردی کودکان جمع شناس به همراه گروهی از پژوهشگران در خصوص زباله مردم

 ۱۹تا  ۱۲درصد  ٣۴ها  گرد غیررسمی در ایران وجود دارند که از میان آن هزار زباله ۱۰حداقل 
حال، کمتر در معرض  ای که حداقل تا به های سنی گروه. سال دارند ۱۹تا  ۱۱ درصد ۹٣سال، و 

 .اند بوده ۱۷تهاجم ویروس کووید 
ها بیشتر ساعات روز را در معرض  کند؛ آن بینانه دیگری را نیز مطرح می دکتر احتمال خوش

  جذب باالی ویتامینها به دلیل  توان امیدوار بود سیستم ایمنی آن آفتاب قرار دارند، بنابراین می
ها به دلیل اینکه همیشه در تماس با  از طرفی، آن. دی در وضعیت مناسبی قرار داشته باشد

شان تا حد مطلوبی هوشیار و  ها هستند، احتماال سیستم ایمنی بدن ها و باکتری ویروس
توجه به  بی گردها بیمار شوند ولی گوید از طرفی دیگر، احتمال اینکه زباله دکتر می. آماده است

. اند که مثل ماشین کار کنند ها عادت کرده آن. کارشان ادامه دهند زیاد است عالئم بیماری به
چنانچه بیمار شوند، بعید نیست عالیم بیماری را پنهان کنند چرا که مشخص نیست با علنی 

ه ها چون شهروندان دیگر نه ب آن. کشد شدن عالئم بیماری چه وضعیتی انتظارشان را می
 .خدمات بهداشتی دسترسی دارند و نه به فضای استراحت مطلوب

  .ایمن نخواهد کرد ۱۷های ویروس کووید  گردها را در برابر آسیب ها، زباله اما همه این فرضیه
دهد که  طور نشان می هرچند که شواهد این: گردها، قربانیان بالقوه این روزها زباله

شود، اما در  نان و جوانان خطر چندانی محسوب نمیبرای کودکان، نوجوا ۱۷ویروس کووید 
هایی  زنی های ابتدایی تابستان، با استناد به آمار سنی بیماران و قربانیان کرونا، گمانه هفته

آمارهای . تر از پیش شده است تهاجمی  مطرح شد که رفتار ویروس در مقابل سنین پایین
  .کند زنی را تایید می ماه این گمانه ها در شهرهای مختلف ایران در مرداد بیمارستان

های مستعد آلوده شدن به  گروه ها را به  های دیگری دارند که آن گردها ویژگی از طرفی، زباله
های  امروز روشن است که قربانیان اصلی بیماری کرونا، جمعیت. کند تر می نزدیک ۱۷کووید 

اپیدمی از چندین جهت تحت فشار  افرادی با درآمدهای ناچیز، که در دوران. محروم هستند
ها ناچار  آن. توانند بدون کار کردن مدت زیادی دوام بیاورند های محروم، نمی قرار دارند؛ گروه

گیرند که شانس ابتال به بیماری زیاد  هایی قرار می هستند همیشه کار کنند، بنابراین در محیط
  .است

کند، عدم توانایی پیشگیری  دن از بیماری میها را مستعد آسیب دی دیگری که این گروه  ویژگی
شده را به صورت کامل  های توصیه توانند پروتکل این افراد نمی. و سپس درمان بیماری است

در درجه نخست به دلیل در دسترس نبودن امکانات : ش روشن است دالیل. اجرا کنند
ی در طول روز، که دوم انجام کار فیزیکی و بدن. کش بهداشتی نظیر الکل، ماسک و دست

 .کند های بهداشتی را برای آنان دشوار می رعایت توصیه
تقریبا . چیزها زنده بماند  تواند زمان نسبتا زیادی روی سطح می ۱۷دانیم که ویروس کووید  می

گوید  محمد می. کنند استفاده می  کنند از دست هایی که زباله تفکیک می تمامی بچه
او و دوازده نفر دیگر، در پشت یکی . کش بپوشد سک بزند و دستتواند حین کار کردن ما نمی

در فضای نامساعدی از لحاظ . کنند های حوالی روستای محمود آباد زندگی می از کوره
. رسانند جا شب را به صبح می کنند و در همان بهداشتی و امکانات زندگی زباله تفکیک می

ورتی که بیمار شود به بیمارستان نخواهد ولی در ص. شود کند که بیمار نمی محمد فکر می
  .داند که پذیرش نخواهد شد رفت چون می

آوری و بازیافت زباله فعال هستند، دقیقا  طور مستقیم در چرخه جمع در نتیجه افرادی که به
هایی هستند که کمترین امکانات بهداشتی را برای مصونیت در مقابل انتقال این ویروس  همان

توانند از خدمات بهداشتی  مه چنانچه بیمار شوند، مانند شهروندان عادی نمیدارند و در ادا
  .موجود بهره ببرند

آنکه  زند، بی در تمامی ساعات روز در شهر پرسه می: کشی حداکثری، یک ضرورت بهره
حسن سابقا در گود عمو حیدر، که به تازگی تخریب شده . ای حرف از دهانش خارج شود کلمه

شان پخش شده، و در یک محوطه باز در حوالی یک مرکز ترک اعتیاد  حاال گروه ساکن بود ولی
ها در سطح  دانند که آن گردها را دارند می وگو با زباله کسانی که تجربه گفت. کند زندگی می



 

 

وقتی حرف . گریزند کنند و می اغلب اعتماد نمی. دهند شهر به سادگی تن به حرف زدن نمی
  .شان غیرعادی است که چقدر حرف زدن برایشود  زنند مشخص می می

با ». زند گوید تقریبا هیچ وقت با کسی حرف نمی می. پرسم همین را در قالب سؤال می
تواند  رساند که نمی با اکراه این معنی را می« ها؟ دارها چطور؟ یا راننده ها و مغازه فروشنده

تواند  نمی. د در سطح شهر چیزی بخوردتوان معموال حتی نمی. ها شود ها و مغازه وارد فروشگاه
ای  از هیچ وسیله نقلیه. ایستد جایی برای استراحت نمی. روها با آسودگی حرکت کند در پیاده

شاید بتواند، اما . داند جواب این سؤال را نمی« خواهی؟ توانی یا نمی نمی». کند استفاده نمی
 .رسد حاضر نیست امتحان کند به نظر می

اگر بیمار شود چه؟ یا . کند هر، چون عضو اضافی و ناخوشایندی تردد میحاال در سطح ش
های خشک کپک زده و  ها، نان پالستیک دهد، یا در کنج بنایی که خورده کارش ادامه می به

  .کند شوند، مدتی خود را بستری می کاغذها جدا می
. ای سیستماتیک است گردها نه یک رویداد ناخواسته، که مسئله زباله  زائد و نامرئی بودن

کشی حداکثری از  ها هستند و بهره ها یک منبع درآمد همیشگی و پایدار برای شهرداری زباله
های همیشه در حاشیه از اقتضائات ضروری این چرخه اقتصادی  گردها به عنوان گروه زباله

ها در  ور آنها، ولی هر دو به حض خواهند و نه شهرداری ظاهراً نه شهروندان آنان را می. است
ها کمین کرده  گیر پشت درهای خانه حتی در شرایطی که بیماری همه. ها نیازمندند حاشیه

 .ای هیچ هزینه بی. شوند های خالی تفکیک می ها با دست است، باز هم زباله
 
ادامه اعتراضات کارگران سایت پسماند صفیره اهواز نسبت به بالتکلیفی شغلی و  -*

 :معیشتی

 

، جمعی از کارگران سایت پسماند صفیره اهواز در ادامه ۷۷شهریور ماه  ۹۷شنبه روز 
اعتراضات قبلی، با برپایی تجمع اعتراضی دیگری، مقابل ساختمان شهرداری و شورای شهر 

یک خانم کارگر در .اهواز به اعتراضات خود نسبت به بالتکلیفی شغلی و معیشتی ادامه دادند
تا اردیبهشت امسال که به دلیل ( ۷۲)کارگران از اسفند پارسال »: این تجمع اعتراضی گفت

های  اند، حتی سنوات سال اند، هیچ حقوقی دریافت نکرده شیوع ویروس کرونا بیکار شده
در زمان شیوع کرونا بسیاری از کارمندان »: وی افزود« گذشته هم به آنها پرداخت نشده است

فت حقوق تعطیل بودند، با این وجود، پیمانکار به ما هیچ و کارگران مدیریت پسماند با وجود دریا
کند،  حقوقی پرداخت نکرد؛ پیمانکار در روزهایی که سایت تفکیک زباله را تعطیل اعالم می

این کارگر «.گیرد؛ درحالی که ما آمادگی حضور در محل کار را داریم حقوقی برای ما در نظر نمی
وز اجازه حضور در محل کار را به ما دادند و پس از آن به دلیل ر ۱۴در تیر امسال نیز تنها »: افزود

                                                                                                              «.آتش سوزی، تفکیک زباله تعطیل شد
رپرست خانوار هستند و بیشتر کارگران سایت پسماند صفیره اهواز ، زنان س»: وی گفت

پرداخت نشدن به موقع و کامل حقوق، ضربه بسیار سنگینی به آنها وارد می کند؛ هم اکنون 
ایم؛ پیمانکار با مدیران سایت صفیره دچار  ترین نیازهای خود درمانده حتی در تامین ساده

به یادآوری است که  الزم                     «.رود اختالف است و دود این اختالف در چشم ما می
،کارگران سایت پسماند صفیره اهواز برای انعکاس هرچه ۷۷مرداد ماه  ۹۹روز چهارشنبه 

بیشتر صدای اعتراض خود، نسبت به بالتکلیفی شغلی ومعیشتی دست به تجمع اعتراضی 
مقابل ساختمان سازمان مدیریت پسماند شهرداری اهواز واقع در خیابان شیخ بهایی جنوبی 

هر »:یکی ازکارگران در این تجمع گفته بود                                                   .زدند
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شود و از فروردین سال جاری هم، کارگران  ها بدتر می ساله با تغییر پیمانکار، وضعیت پرداختی
ار نفر مشغول به ک ۱۹۴سایت پسماند صفیره اهواز در مجموع «.اند هیچ حقوقی دریافت نکرده

 .نفر از زنان سرپرست خانوار هستند ٣۴نفر زن و از این جمع نیز  ۶٣هستند که از این تعداد 

ادامه اعتراضات کارگران سایت پسماند صفیره اهوازنسبت به بالتکلیفی شغلی  -*
ومعیشتی با تجمع دوباره مقابل ساختمان شهرداری و شورای اسالمی شهر 

 :اهواز

جمعی از کارگران سایت :آمده است ۱٣۷۷شهریور  ۹۷روزشنبه  برپایه خبرمنتشره؛ درتاریخ
پسماند صفیره اهوازبا برپایی تجمعی دیگر مقابل ساختمان شهرداری و شورای اسالمی 

یکی از .شهر اهواز به اعتراضاتشان نسبت به بالتکلیفی شغلی ومعیشتی ادامه دادند
ران از اسفند پارسال تا اردیبهشت کارگ:کارگران زن حاضر درتجمع به خبرنگار رسانه ای گفت

اند هیچ حقوقی دریافت نکرده اند، حتی  امسال که به دلیل شیوع ویروس کرونا بیکار شده
در زمان شیوع کرونا : وی افزود.سنوات سال های گذشته هم به آنها پرداخت نشده است

بودند با این وجود  بسیاری از کارمندان و کارگران مدیریت پسماند با وجود دریافت حقوق تعطیل
پیمانکار در روزهایی که سایت تفکیک زباله را تعطیل . پیمانکار به ما هیچ حقوقی پرداخت نکرد

گیرد درحالیکه ما آمادگی حضور در محل کار را  کند حقوقی برای ما در نظر نمی اعالم می
کار را به ما دادند و  روز اجازه حضور در محل 01در تیر امسال نیز تنها : این کارگر افزود.داریم

بیشتر کارگران این سایت : وی گفت.پس از آن به دلیل آتش سوزی، تفکیک زباله تعطیل شد
زنان سرپرست خانوار هستند و پرداخت نشدن به موقع و کامل حقوق ضربه بسیار سنگینی 

پیمانکار با . ایم ترین نیازهای خود درمانده به آنها وارد می کند؛ هم اکنون حتی در تامین ساده

 .رود مدیران سایت صفیره دچار اختالف است و دود این اختالف در چشم ما می

 :پنج بزرگراه دیگر کشور به بخش خصوصی واگذار شد -*
 

معاون : به نوشته کانال تلگرامی اتحاد بازنشستگان به نقل از منبع میدان آمده است
برداری از  بخش خصوصی احداث و بهره  :تریزی و مدیریت منابع وزیر راه و شهرسازی گف برنامه

 .پنج طرح بزرگراهی کشور را از طریق مشارکت با دولت برعهده خواهد گرفت

در این روش : گفت  BOTغفاری با اشاره به روش واگذاری پنج طرح را مشارکت به روش

از بخشی از سرمایه مورد نیاز توسط دولت به بخش خصوصی اعطا و بخشی از اعتبار مورد نی
پس از اتمام یا در جریان مراحل احداث با توجه به نوع . شود توسط بخش خصوصی هزینه می

برداری و اخذ عوارض تردد از  قرارداد منعقد شده، اصل و سود آورده بخش خصوصی با بهره
 –خمام  –در این قالب احداث پروژه بزرگراه امامزاده هاشم . شود وسایل نقلیه تامین می

های  درصدی بخش غیردولتی یکی از پروژه ۹۴درصدی دولت و  ٣۴ا مشارکت آقاسیدشریف ب
 .مهم این وزارتخانه است که بزودی واگذار خواهد شد

سال ۹۴گذار احداث و طی  ساله توسط سرمایه٣ی  این طرح در شهرهای دیگر در یک دوره
 .برداری بخش خصوصی قرار خواهد گرفت مورد بهره

های اخیر دولت عزم خود را برای حراج هر دارایی  قادات، در ماهرغم انت گفتنی است علی� 
های فساد  ای که این روزها قابل فروش باشد جزم کرده است در حالی که پرونده عمومی
 .شوند های قبل روی هم تلمبار می های سال واگذاری

 اتحاد بازنشستگان
@etehad_bazn 

 :دادگاه عضو کانون  برگزار نشد:کانون نویسندگان ایران -*

ی آرش گنجی به دلیل غیبت قاضی مقیسه امروز   محاکمه: برپایه خبر منتشره آمده است 
تر برای  ناصر زرافشان وکیل  آرش گنجی فرستاده شده  ای که پیش طبق ابالغیه.برگزار نشد
ریور باید دادگاه آرش گنجی مترجم و منشی هیئت دبیران کانون نویسندگان شه ۹۷بود، امروز 

آرش و وکیل او در دادگاه حاضر . شد دادگاه انقالب اسالمی برگزار می ۹۲ی  ایران در شعبه

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


 

 

شدند؛ اما به سبب عدم حضور قاضی مقیسه، رئیس دادگاه، محاکمه گنجی به بعد موکول 

 .شد

 :داری های استان کهگیلویه و بویراحمدمعوقات مزدی کارگران شهر -*
 

مهدی روشنفکر نماینده مجلس از  :است آمده کار اردوی تلگرامی کانال در منتشره خبر برپایه
های استان  بویراحمد، دنا و مارگون با اشاره به عدم پرداخت معوقات مزدی کارگران شهرداری

رداری ها در این استان وجود دارد مشکالت بسیاری در حوزه شه»: کهگیلویه و بویراحمد گفته
ویژه در   ماه حقوق کارگران شهرداری ها به ۶که از جمله آن ها می توان به عقب افتادگی 

 «.شهرداری یاسوج اشاره کرد
ها ایجاد  وضعیت نیروهای شرکتی و قراردادی مشکالت زیادی را برای شهرداری»به گفته وی 

مورد توجه ( باید)ای نیروها نسبت به سایر ادارات همسان سازی حقوق و مزای»و « کرده اند
 «.قرار گیرد

  @ordoyekar 

 کارگران پیمانی اخراجی اداره امور ورزش شرکت بهره برداری نفت و گاز -*
، مانداری گچسارانگچساران برای باز گشت بکاربا برپایی تجمعات مقابل فر

 :همچنان ادامه می دهند 

 

کنش های کارگران پیمانی :آمده است ۱٣۷۷شهریور  ۹۷برپایه خبرمنتشره؛ درتاریخ روزشنبه 
اخراجی اداره امور ورزش شرکت بهره برداری نفت و گازگچساران برای باز گشت بکاربا برپایی 

                                                                                                                              .داری گچساران کماکان ادامه داردتجمعات مقابل فرمان
در این روزها هم جمعی از مربیان امور ورزش نفت و گاز گچساران که تنها منبع فوق به گزارش 

ن شهرستان بود، و تنها از مزایای ارکان درآمدشان همین راه مربیگری در ورزش شرکت نفت ای
ای است که مهر اخراج از شغل  کشیدند چند هفته ثالث بودن در نفت فقط نامش را یدک می

با )حقوق ماهیانه مربیان امور ورزش نفت و گاز گچساران .هم برپیشانی شان حک شده است
 01دریافتی که غالباً باالی  (وجود ساختار، وثبت در سامانه ساپنا به عنوان ارکان ثالث مستمر

سال سابقه کاری و بعضاً تحصیالت آکادمیک هستند به یک میلیون و چهارصد هزارتومان هم 

 .رسد نمی

بیمارستان در محاصره نیروهای /نسرین ستوده به بیمارستان منتقل شد -*
 :امنیتی
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رضا خندان   :است آمده  خندان رضا از نقل به کار اردوی تلگرامی کانال در منتشره خبر برپایه

همسر نسرین ستوده زندانی سیاسی که در اعتراض به شرایط زندانیان دست به اعتصاب 
غذا زده خبر داده که از زندان اوین تهران به او اطالع داده اند همسرش به دلیل مشکالت 

 .قلبی از زندان به بیمارستان فرستاده شده است
ست پر شده  در اورژانس آن بستری ستوده_نسرین#که  براساس این خبر بیمارستان طالقانی

 .ها توانستند برای چند دقیقه مادرشان را ببینند بچه. از ماموران امنیتی
اش در بخش عمومی، خطر ابتال به کرونا را  گهداریاگرچه سطح هوشیاری او خوب است اما ن

 .روز اعتصاب غذا ۰۴هم بعد از  کند؛ آن هم اضافه می
@ordoyekar 

کارگران کارخانه نساجی پاکان با مشکل عدم پرداخت کامل وبموقع حقوق و  -*
 : ، دست و پنجه نرم می کنندامنیت شغلی حق بیمه ونداشتن

ماه هاست که کارگران :آمده است ۱٣۷۷شهریور  ۹۷برپایه خبرمنتشره؛ درتاریخ روزشنبه 
کارخانه نساجی پاکان واقع در جنوب شرق تهران درحال دست وپنجه نرم کردن با مشکل عدم 

ارگران کارخانه ک.پرداخت کامل وبموقع حقوق و حق بیمه ونداشتن امنیت شغلی هستند
اند به  نساجی پاکان با بیان اینکه کارگران این واحد در سال جاری حقوق کامل دریافت نکرده

                                                                                                                                     .ایم الحساب دریافت کرده ماه است که فقط علی 3ما حدود : خبرنگار رسانه ای گفتند
ایم،  این کارگران با اشاره به اینکه برای پرداخت حقوق بارها با مسئوالن کارخانه صحبت کرده

مسئوالن این کارخانه همواره اذعان دارند که این واحد تولیدکننده قطعات نمدی : اضافه کردند
اند  ویل محصوالت سفارشی به خودروسازان، نتوانستهها از تح خودرو بعد از گذشت ماه

یکی از این کارگران با بیان اینکه زمانی این .مطالبات خود را از این تولیدکنندگان دریافت کنند
اگر : نفر رسیده است، افزود 48کارگر شاغل داشت که امروز شمار آنها به  461کارخانه حدود 

د با حداقل ظرفیت تولید و نیروی انسانی کار ش مطالبات کارخانه به موقع پرداخت می
این کارگر معترض با بیان اینکه این واحد در زمینه فروش و سفارش محصوالت ... .کردیم نمی

در حال حاضر آنچه باعث کندی کار کارگران شده تامین : تولیدی مشکلی ندارد، تصریح کرد
مواد اولیه با افزایش قیمت مواد اولیه به گفته وی، جدا از کمبود .نشدن مواد اولیه تولید است

ضایعات فرش ومحصوالت نمدی به عنوان مواد اولیه تولید از سال . تولید نیز روبرو هستیم
بخش عمده : او افزود.گذشته تا هم اکنون سه تا چهار برابر افزایش قیمت داشته است

گردد و در این بین  مشکالت این واحد تولیدی به مطالبات دارایی وتامین اجتماعی باز می
پافشاری اداره دارایی وتامین اجتماعی برای وصول طلب معوقه باعث نگرانی کارگران 

                  ...                                                                                                                         .باقیمانده از بابت آینده شغلی شده است
یکی دیگر از کارگران این کارخانه در ادامه با بیان اینکه با توجه به بدهی سنگین این کارخانه 

دانم کارخانه نساجی پاکان بتواند به این زودی بدهی خود را با سازمان تامین  بعید می
کارگران شواهد بیانگر این موضوع است که مشکل و شرایط : اجتماعی تسویه کند، افزود

کارگر در چهار سال گذشته در کارخانه پاکان  461: وی بیان کرد.دار است کارخانه همچنان ادامه
مشغول به فعالیت بودند اما مشکالت و وضعیت اقتصادی سبب شد تعداد آنها در حال حاضر 

tg://search_hashtag/?hashtag=%D9%86%D8%B3%D8%B1%DB%8C%D9%86_%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%AF%D9%87
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به گفته وی، باتوجه به اینکه مبلغ بدهی دو خودروساز بزرگ به ....نفر کاهش یابد 48به 
شود، بنابراین به دلیل پرداخت نکردن و پرداخت ناکافی  ارخانه پاکان هر ماه بیشتر میک

دهند به جای پرداخت حقوق کامل به کارگران، مواد  ها به کارخانه، مسئوالن ترجیح می بدهی
های خودروساز از محصوالت شرکت پاکان  او در ادامه با بیان اینکه شرکت.اولیه خریداری کنند

هایی است  ها دارای مزیت اگرچه فروش محصوالت به این شرکت: کنند، ادامه داد میاستقبال 
های مذکور سبب  عدم پرداخت پول در موعد مقرر توسط شرکت  اما نباید فراموش کرد که

 .شود که کارخانه پاکان با مشکالتی مواجه شود می

شهر  مجتمع برف  درباره پیمان رضایی یکی از جان باختگان حادثه ریزش آوار در -*
 :آبعلی

 

پیمان »خانواده مهندس  :آمده است ۷۷شهریور ۹۷شنبه درتاریخ روز  برپایه خبرمنتشره؛
پیمان تحصیالت : شهر آبعلی یکی از جان باختگان حادثه ریزش آوار در مجتمع برف « رضایی

برپایه .تعالیه داشت و در زمان حادثه به عنوان سرپرست،مسئولیت کارگاه را بر عهده داش
های عمرانی را داشت و مدت یک  سال سابقه کار در پروژه 08پیمان حدودا :گزارش افزودند

اینطور که : شهر آبعلی گفتند  آنها درباره حادثه مرگبار مجتمع برف .سال بود که ازدواج کرده بود
انش را که از ایم که در روز حادثه پیمان مشغول کار بود که ناگهان صدای دو نفر از همکار شنیده

زدند و  شنود که فریاد می کارگران تاسیساتی بودند را زیر خروارها خاک در داخل کانال می
وقفه به همکارانش که سرپرستی آنهارا  از قرار معلوم پیمان خود را بی. خواستند نجات می

نوشت رساند تا آن دو را نجات دهد، غافل از اینکه روزگار سر برعهده داشته داخل کانال می
دیگری برایشان رقم زد و با نجات یکی از همکاران خود همانند یکی دیگر از کارگران گرفتار 

امدادگران بالفاصله خود را به پیمان :آنها اضافه کردند.بازد شود و جان می خروارها خاک می
رسانند اما تالش آنها برای نجات وی بیهوده بوده و او در محل جان خود را از دست  می
هایی از اعضای بدن  از قرار معلوم در پزشکی قانونی پس از تکمیل تحقیقات قسمت.دهد می

دوست وی برای اهدا به بیماران نیازمند جدا شده  این مهندس جوان با موافقت خانواده انسان

 .است

 :کارگران شهرداری آغاجاری بار دیگر دست به اعتصاب زدند -*

 

ماه  ٣درپی عدم دریافت مطالبات در : ی کار آمده استبه نوشته خبری کانال تلگرامی اردو
 .گذشته، کارگران شهرداری آغاجاری برای بار دوم در این ماه دست به اعتصاب زدند

@ordoyekar 
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می  ایراننویسندگان کانال تلگرامی کانون /  ای که گذشت آزادی بیان در هفته -*

 : نویسد

نسرین ستوده، وکیل دادگستری و فعال : آمده است۱٣۷۷ شهریور ۹۷شنبه در تاریخ روز 
حقوق بشر زندانی، در پی مشکل قلبی در این روز از زندان اوین به بیمارستان طالقانی اعزام 

 .مرداد امسال در  اعتصاب غذا است ۹۱خانم ستوده از . شد

، فعال مدنی زندانی در این روز از زندان اوین به بیمارستان طالقانی تهران صبا کردافشاری -
ها بدون رسیدگی مناسب پزشکی مجدداً به  ی عدم پرداخت هزینه اعزام شد؛ اما به بهانه

 .زندان بازگردانده شد

که ای با اشاره به اینکه خانم کردافشاری از ناراحتی گوارشی  الملل در بیانیه سازمان عفو بین
او را »برد، از مقامات جمهوری اسالمی خواست که  در زمان زندان تشدید شده رنج می

درنگ و بدون قید و شرط آزاد کنند و تا زمان آزادی، دسترسی وی به خدمات درمانی  بی

 .«مناسب را تضمین کنند

ر یکی محمد داوری، فعال مدنی توسط دادگاه تجدیدنظر استان فارس از بابت اتهام عضویت د -
ماه حبس تعزیری و از بابت اتهام فعالیت تبلیغی علیه  ۷سال و  ۹های مخالف نظام به  از گروه

به آقای داوری گفته شده باید خود را طی هفته . سال حبس تعزیری محکوم شد ۱نظام به 
 .جاری جهت تحمل حبس به واحد اجرای احکام دادسرای عمومی و انقالب شیراز معرفی کند

های ماندانا  نگاران و نویسندگان در شهرستان آبادان به نام روز پنج تن از روزنامه در این -
صادقی، داریوش معمار، هدی کریمی صدر، کوروش کرم پور و سیدحسن موسوی، به اتهام 

به دادگاه کیفری استان خوزستان احضار « توهین به رهبری»و « فعالیت تبلیغی علیه نظام»
 .شدند

ش گنجی، مترجم و منشی هیئت دبیران کانون نویسندگان ایران به همراه ناصر در این روز آر -
ی دادگاه به  دادگاه انقالب حضور یافتند که جلسه ۹۲ی  زرافشان وکیل مدافع وی، در شعبه

 .دلیل عدم حضور قاضی مقیسه، برگزار نشد

 خودروسازها /اند نگرفته کامل حقوق هاست ماه پاکان نساجی کارگران -*
 :بپردازند را هایشان بدهی
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کارگران کارخانه  با:آمده است ۷۷شهریور ۹۷شنبه نا؛درتاریخ روز به گزارش خبرگزاری ایل
اند به  نساجی پاکان با بیان اینکه کارگران این واحد در سال جاری حقوق کامل دریافت نکرده

این کارگران با .ایم الحساب دریافت کرده ماه است که فقط علی ۶ما حدود : خبرنگار ایلنا گفتند
مسئوالن : ایم، افزود اخت حقوق بارها با مسئوالن کارخانه صحبت کردهاشاره به اینکه برای پرد

این کارخانه همواره اذعان دارند که این واحد تولیدکننده قطعات نمدی خودرو بعد از گذشت 
اند مطالبات خود را از این  ها از تحویل محصوالت سفارشی به خودروسازان، نتوانسته ماه

های خودروساز بویژه دو  گفته یکی از کارگران؛ اگر شرکتبه .تولیدکنندگان دریافت کنند

https://www.ilna.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/970193-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%AC%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%86%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%AF%D9%87%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C%D8%B4%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF
https://www.ilna.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/970193-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%AC%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%86%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%AF%D9%87%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C%D8%B4%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF


 

 

های مالی خود را ندارند،  خودروساز بزرگ با مشکالتی مواجه هستند که امکان پرداخت طلب
کنند؟او با بیان اینکه زمانی این کارخانه  چرا حقوق و مزایای کارگرانشان را سر موعد واریز می

اگر مطالبات : نفر رسیده است، افزود ۹۰شمار آنها به کارگر شاغل داشت که امروز  ۹٣۴حدود 
     ....                                                                                                                         .کردیم شد با حداقل ظرفیت تولید و نیروی انسانی کار نمی کارخانه به موقع پرداخت می

یکی دیگر از کارگران این کارخانه در ادامه با بیان اینکه با توجه به بدهی سنگین این کارخانه 
دانم کارخانه نساجی پاکان بتواند به این زودی بدهی خود را با سازمان تامین  بعید می

شواهد بیانگر این موضوع است که مشکل و شرایط کارگران : اجتماعی تسویه کند، افزود
کارگر در چهار سال گذشته در کارخانه  ۹٣۴: وی بیان کرد.دار است همچنان ادامه کارخانه

پاکان مشغول به فعالیت بودند اما مشکالت و وضعیت اقتصادی سبب شد تعداد آنها در حال 
به گفته وی، باتوجه به اینکه مبلغ بدهی دو خودروساز بزرگ به ... .نفر کاهش یابد ۹۰حاضر به 

شود، بنابراین به دلیل پرداخت نکردن و پرداخت ناکافی  ر ماه بیشتر میکارخانه پاکان ه
دهند به جای پرداخت حقوق کامل به کارگران، مواد  ها به کارخانه، مسئوالن ترجیح می بدهی

های خودروساز از محصوالت شرکت پاکان  او در ادامه با بیان اینکه شرکت.اولیه خریداری کنند
هایی است  ها دارای مزیت اگرچه فروش محصوالت به این شرکت: داد کنند، ادامه استقبال می

های مذکور سبب  عدم پرداخت پول در موعد مقرر توسط شرکت  اما نباید فراموش کرد که
وی با اشاره به اینکه کارگران کارخانه به .شود که کارخانه پاکان با مشکالتی مواجه شود می

کارگران کارخانه پاکان برای گذراندن امور خانواده، : دگذرانند، افزو سختی اموراتشان را می
 .کنند اقدام به خرید نسیه می

 : ، شدیدا مصدوم شدساله در شهرمحمدیه براثر سقوط 26یک کارگر  -*

ساله حین کار  34یک کارگر  :آمده است ۷۷شهریور ۹۷شنبه درتاریخ روز  برپایه خبرمنتشره؛
هرمحمدیه شهرستان البرز در استان قزوین درپی سقوط ش 4دریک ساختمان نیمه کاره در فاز

از طبقه سیزدهم به طبقه یازدهم دچار آسیب نخاعی و ترومای سر و گردن شد وبه 

 .بیمارستان انتقال یافت

 :اهواز شهر پسماند مدیریت سایت کارگران اعتراض -*

ایت مدیریت جمعی از کارگران س: به نوشته خبری کانال تلگرامی اردوی کار آمده است
شهریوربا برگزاری تجمع اعتراضی در مقابل ساختمان  ۹۷پسماند شهر اهواز، امروز شنبه 

 .شهرداری و شورای اسالمی، خواستار رسیدگی به مطالبات مزدی خود شدند
@ordoyekar 

 :رداری دهدشتادامه تجمع کارکنان شه -*

 
کارکنان قرارداد موقت شهرداری  : به نوشته خبری کانال تلگرامی اردوی کار آمده است

دهدشت در اعتراض به وضعیت استخدامی و سطح نازل حقوق های برای چندمین روز متوالی 
 .دست به تجمع زدند

به دهدشت  این کارگران روز پنجشنبه هفته گذشته نیز همزمان با سفر معاون وزیر کشور
تجمع کردند و خواستار رسیدگی مقامات به مشکل استخدامی خود شده و با نوشتن نامه و 
امضاء آن، اعتراض خود را نسبت به وضعیت کنونی قرارداد شغلی و پائین بودن حقوقهایشان 

 .اعالم کردند

r@ordoyeka 

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


 

 

 :اعتصاب مجدد کارگران شهرداری اللی  -*

  

عتصاب و اعتراض کارگران شهرداری اللی که از چند روز ا: به نوشته وبسایت پیام آمده است
                                                           .پیش تاکنون در اعتراض به عدم پرداخت معوقاتشان آغاز شده است، همچنان ادامه دارد

شهریور ماه نیز همانند روزهای گذشته با برپایی تجمع در مقابل  42این کارگران روز شنبه 
ماه دستمزد  04ساختمان شهرداری و خودداری از جمع آوری زباله های خواستار پرداخت 

شهریور ماه بخشی از معوقاتشان  01معترضین می گویند قرار بود تا روز . معوقه خود شدند
 .روز از موعد مقرر این امر محقق نشده است 41د ولی اکنون با گذشت حدود پرداخت شو

 : ضارب فرد چند سطتو ساوه اورژانس مامور دو شتم و ضرب -*

 

« بهرام صیدی»: آمده است۱٣۷۷شهریور  ٣۴در تاریخ روز یکشنبهایلنا، خبرگزاری به گزارش
 ۹۹:۴۶در ساعت : درباره ضرب و شتم دو مامور اورژانس ساوه توسط چند فرد ضارب گفت

 ۱۱۲شب گذشته مرکز ارتباطات و هدایت عملیات شهرستان ساوه تیم عملیاتی اورژانس 
را برای ارائه خدمات پیش بیمارستانی یک مورد درگیری و نزاع در بلوار آزادی، کوچه  شهری

تیم عملیاتی بعد از رسیدن به محل حادثه بالفاصله : وی ادامه داد.اعزام کرد« ٣۱آزادی »
اقدامات درمانی پیش بیمارستانی را روی یکی از مصدومان این درگیری انجام دادند اما در حین 

به گفته سرپرست اورژانس .ات از طرف افراد طرف دعوا مورد ضرب و شتم قرار گرفتنداین اقدام
نفر از پرسنل از ناحیه گردن و ۹ساوه در جریان حمله به نیروهای تیم عملیاتی شهری، 

ها  و ضرب و شتم آن ۱۱۲حمله به نیروهای اورژانس : صیدی گفت.پیشانی دچار جراحت شدند

 .دی اتفاق افتاده استدر ساوه قبال نیز در موار

ای با دعوت  روز گذشته در سازمان برنامه و بودجه جلسه؛  حرف حرف حرف -*
  :ها تشکیل شد نوبخت از تعدادی از بازنشسته

 
به آنها گفت من  نوبخت: برپایه خبر منتشره در کانال تلگرامی اتحاد بازنشستگان آمده است

بازی تمجیداتی تحویل  مذاکره و با زبان ام نه جهت شما را به عنوان مشاور خود گرفته
  .شیفتگانش داد که بارها کف زدن تحویل گرفت

در ادامه اشاره کرد که در پایان مهر افزایش حقوق شما انجام خواهد گرفت اما ممکن است 
ست که اکثر  حاال این اشکاالت چیست؛ احتماال هزارتویی. جدول اشکاالتی داشته باشد

 .آورند ز آن سر در نمیبازنشستگان چندان ا
 "ها فشار سخت تحریم"های کشدار و تکراری همیشگی روی  وی بین حرف

های حقوقی ما اصابت  ها به حکم هم انگشت گذاشت که امیدواریم تشعشعات این تحریم
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 .نکنند
کار من رفتن به " اش گفت های مردمی در بخشی دیگر از سخنانش برای اثبات فعالیت

باید پرسید اگر کار شما این است پس ". ت؛ بله اینها کارهای من استها و کپرهاس استان
تا کنون  ۷۹ای کدامند که از سال  چرا کپرنشینی برچیده نشده؟ و کارهایی را که برایشان کرده

 اند؟ هنوز کپرنشین
ی ایران و عراق بعد از جنگ پرداخت و گفت ببینید آنها در چه  در بحثی دیگر به مقایسه

 .تند و ما کجا هستیموضعیتی هس
ست که ببینیم کجا هستیم و از  ؟ توجهی به بهای دالر و طال و تورم کافی!واقعا کجا هستیم؟

 .گنجد مشکالت دیگر همه آگاهیم که در این نوشته نمی
های ممتد از دعوت شدگان  در پایان یکی از مداحان نوبخت سخنانی مطرح کرد و دست زدن

 .مسخ شده تحویل گرفت
 .اند ها جز بله قربان گویی و نمایش خود، کاری از پیش نبرده نی که در این سالمدعوی

ی قانون مدیریت خدمات  شروع شده و با عدم اجرای مصوبه ۲۹گری فرهنگیان از سال  مطالبه
سال که نتایج فعلی آن هنوز هم ۱٣اوج گرفته است و امروز بعد از گذشت  ۲۶کشوری از سال 

ی فعالین بازنشسته کشانده  گری کلیه ی مطالبه ای را به مصادره عدهروشن نیست، متاسفانه 
 .است

 اتحاد بازنشستگان
@etehad_bazn 

 
درباره ی ؛  بیانیه ی شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران -*

 :وی جلد کتابهای درسی برداشتن نماد دختران از ر
 

هموطنان ارجمند، پدرها، مادرها، آمده است  :کانال تلگرامی شورای هماهنگیبه نوشته 
 اندیشمندان و دلسوزان آموزش و پرورش

همانطور که شما خود در طول چهار دهه ی گذشته باحاکمیت و سیستم آموزش و پرورش  
یتی وسازمانهای اجتماعی که ماهیت آشنایی دارید، برخالف همه ی سیستمهای نوین مدیر

  .روابط اجتماعی ، تعیین کننده ی نوع کنش و واکنش و ارتباط متقابل آنان با همدیگر است
سازمانهای رسمی اندیشه ها وابزارهایی هستند ،که : "همانطور که علم مدیریت می گوید

مراهی و برای برطرف کردن نیازهای اساسی جامعه بوجود می آیند، و برای جلب ه
هماهنگی و مشارکت عوامل اجرایی از یک طرف و مدیران و برنامه ریزان آن سازمان از سویی 
دیگر، بایستی روابط اقناعی و دوطرفه برقرارباشد، تا آن سازمان در اجرای برنامه ها ورسیدن 

 ".به اهداف خود پیروزشود
هم اندیشی،  -مدیریت شوربختانه قدرت مدیران سیستم کنونی ، نه برمبنای اصول علم 

بلکه فقط برپایه ی تنبیه و زور وسرکوب پی  - پاداش ، قانونمندی، تخصص یا نفوذ شخصیت
ریزی شده است، و ساختار این سیستم برپایه ی دستور قاطعانه ازباال به پایین، تحکم و 

برنامه ها دیکته ، تحمیق مجریان ، بدون کوچکترین توجه و اهمیتی به نتیجه و بازخورد اجرای 
 .انجام می شود

این شیوه های مدیریتی فرسوده ازهرگونه نگاه علمی برای برنامه ریزی ، تصمیم گیری، 
مدیریت و رهبری بر مبنای هیچکدام از روابط  .سازماندهی ، نظارت و کنترل بی بهره است

ر و کنترلهای تنظیم نگردیده بلکه فقط برپایه ی زو( انسان مدار و وظیفه مدار)انسانی و علمی 
 .غیرعلمی و غیر انسانی پایه ریزی شده اند

همانطور که در روند کار و در گام های اجرایی نیز می توان کمبودهای اینگونه برنامه ریزی ها 
   .و صرفا احساسی و سلیقه ای را دید( حتی غیر دینی)ی غیرعلمی

ه دهه هاست حکمران یک این گونه مدیریت ورهبری سازمانی ، بویژه در آموزش و پرورش ک
ملت است، ریشه در دردی عمیق و اندیشه ای منحرف دارد، که هرگزبا توجیهات غیر معقول، 

برطرف کردن ایرادات جزئی و پوزش خواستن افراد ی در سطح وزیران ناکارآمد اصالح شدنی 
 .نیست
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ن تاریخ کشور و از برداشتن نماد دختران روی جلد کتابهای درسی گرفته، تا وارونه جلوه داد
تاریخ سازیهای دروغین، تا حذف دستاورهای جامعه شناختی، روانشناختی، فلسفی و سایر 

تجربیات علمی نوع بشر، و پولی سازی تعلیم و تربیت ، ریشه در باوری کهنه دارد ، که 
قرنهاست می رود تا پس از انهدام عقالنیت ، انحطاط اخالق و عواطف انسانی، مانند موریانه 

حیوانی "یا " برده ای سخت کوش "روح انسان ایرانی را از انسانیت تهی نموده، و انسان را به 
 .دگرگون سازد "کاربلد

ازاین رو شایسته است، برای رهایی از این سقوط قرن، که هیچ انسان و شهروندی را ازخطر 
ش هزینه ها نابودی آن پناهی نیست، چاره ای دیگراندیشید، و دست در دست هم، برای کاه

 .راهی بزرگ جستجو نمود
در این راستا شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران، همگام با سایر اقشار و 

اصناف جامعه، نسبت به برداشتن نماد دختران از جلد کتابهای درسی، وارونه نمودن تاریخ ، 
ابراز .... فلسفه و ناکام گذاشتن جوانان از علوم بشری مانند جامعه شناسی، روانشناسی،

ناخشنودی نموده و آمادگی خود را برای هرگونه مشارکت و هم اندیشی وهمراهی اعالم 
 .می نماید

 با سپاس شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران
 0622شهریور  30

@kashowra 

 :آهن راه فنی ابنیه کارگران به ایمنی کفش و لباس ارائه در تأخیر -*

970788-https://www.ilna.news/fa/tiny/news 

  

تعدادی از کارگران : آمده است۱٣۷۷شهریور  ٣۴در تاریخ روز یکشنبهایلنا، خبرگزاری به گزارش
های پیمانکاری در ارائه لباس و  تاخیر شرکت: آهن در تماس با خبرنگار ایلنا، گفتند ابنیه فنی راه

های زیاد و در میان  ان از سال گذشته شروع شد اما با وجود پیگیریکفش ایمنی به کارگر
آنها .گذاشتن این معضل با مسئولین ایمنی، هنوز اقدامی جدی درباره آن صورت نگرفته است

ماه یکبار لباس ایمنی و هر سال یکبار  ۶ها بدین ترتیب است که هر  با بیان اینکه عرف کارگاه
های پیمانکاری به دلیل مشکالت مالی یا هر  شود اما شرکت میکفش ایمنی به کارگران داده 

اند و  کارگران از لحاظ ایمنی در مضیقه: کنند، افزودند دلیل دیگری این عرف را رعایت نمی
شرکت پیمانکاری نیز هم این معضل . توانند لباس و کفش ایمنی تهیه کنند خودشان هم نمی

های مختلف از تهیه لباس و کفش ایمنی برای  هانهکند و به ب صورت جدی پیگیری نمی را به
توانند با  به گفته کارگران، محیط کارگاه صنعتی است و کارگران نمی.زند کارگران سر باز می

اساسا چنین اقدامی از نظر ایمنی ممنوع است و مسئولین ایمنی . لباس شخصی کار کنند
کارگران پیمانی .نی وارد کارگاه شونددهند بدون لباس و کفش ایم نیز به کارگران اجازه نمی

ها به مسئولین خطوط ابنیه فنی  این معضل را بار: آهن در پایان اظهار داشتند ابنیه فنی راه
 .کنند ایم اما ظاهرا فشاری به پیمانکار وارد نمی آهن گوشزد کرده راه
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  :وضعیت کولبران از قول نماینده ی مهاباد در مجلس -*

  
ی  ی نماینده به گفته: شره در کانال تلگرامی اتحاد بازنشستگان آمده استبرپایه خبر منت

کولبر در مناطق مرزی کشور کشته و زخمی  ۱۶۶مهاباد در مجلس، طی یک سال گذشته 
طور رسمی برای تردد  به ۷۹و  ۷۶اند که بر خالف انتظار، دولت معابری که در سال های  شده

کند باید شغل  دولت زمانی که شغلی را تعطیل می. ردکولبران تعریف شده بود را مسدود ک
جایگزینی را تعریف کند اما این کار را هم نکرد و این امر باعث شد کولبران برای معیشت به 
 .سمت معابر مرزی و غیر رسمی بروند و به دست نیروهای مرزبانی کشته و یا زخمی شوند

ار دیگری داشته باشیم؟ کاری را تعطیل دولت کدام کار را درست انجام داده که حاال انتظ
ی مجلس پس از  ما اصال تعجب نکردیم اما نماینده. کند کند و کار دیگری را جایگزینش نمی می

شد قبل از این که  می. نفر حاال به یادش افتاده که حرفی بزند ۱۶۶کشته و زخمی شدن 
 !نفر برسند چیزی بگوید اما حاال چرا؟ ۹۴ها به  جانباخته

ی چنین مجلسی باشد و هم  تواند هم نماینده آن موقع نماینده نبوده؟ اکنون چطور میدر 
 ؟؟؟!!!دادخواه کولبران

 اتحاد بازنشستگان
@etehad_bazn 

 : هرانت و اراک در کارگر دو سقوط -*

 

در حادثه اول که روز  : آمده است۱٣۷۷شهریور  ٣۴در تاریخ روز یکشنبه به گزارش خبرنگار ایلنا،
ساله حین کار ۰۹در منطقه روستایی شهر اراک رخ داد، یک کارگر ( شهریور ماه ۹۷)گذشته 

سرهنگ محمود .در یک ساختمان درحال ساخت از ارتفاع داربست سقوط کرد و جان باخت
: با تشریح این حادثه گفت( معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان مرکزی) خلجی

مبنی بر  ۱۱۴های پلیس  روز گذشته با اعالم گزارش مردمی به مرکز فوریت ۱۶:۹۹ساعت 
ساله در پی سقوط از ارتفاع داربست در هنگام کار در ساختمان در یکی از ۰۹فوت مردی 

                                      .اصله واحدهای امدادی و انتظامی به محل اعزام شدندروستاهای این شهرستان اراک، بالف
ساله ۹۱شود، کارگر  مربوط می( شهریور ماه ۹۷)اما در حادثه دیگر که زمان آن به روز گذشته 

کند و به طرز  متری چاهی به عمق سقوط می ٣۲دیگری حین انجام کار ناگهان از ارتفاع 
درباره این حادثه که در ( سخنگوی آتش نشانی تهران)جالل ملکی .سایی زنده ماندآ معجزه

کارگری : ها گفته است یک پروژه ساختمانی در حوالی خیابان آذربایجان اتفاق افتاده، به رسانه
متری به عمق سقوط کرد و  ٣۲احتیاطی به درون چاهی به ارتفاع  جوان حین کار به دلیل بی

نشانان بالفاصله فرد مصدوم را از چاه خارج کردند و برای مداوا در  ته وی؛ آتشبه گف.نجات یافت
های الزم مشخص شد وی به جز  اختیار عوامل اورژانس قرار دادند که پس از بررسی

 .چندخراش سطحی کامالسالم است و حتی با پای خود سوار آمبوالنس اورژانس شد
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راثر حوادث کاری جان خودرا ازدست کارگر ب 957در پنج ماهه اول سال جاری  -*

 : درصدی 4افزایش  -دادند 

در پنج ماهه نخست : آمده است۱٣۷۷شهریور  ٣۴در تاریخ روز یکشنبه برپایه گزارش منتشره؛
نفر در حوادث کار جان خود را از دست دادند، این رقم در مقایسه با مدت  02:سال جاری 

درصد بیشتر شده  8.0نفر بود،  42:اشی از کار مشابه سال قبل که آمار متوفیات حوادث ن
متوفی  06و آذربایجان شرقی با  00، مازندران با 0:0در این مدت استان های تهران با .است

به گزارش                                                     .بیشترین آمار تلفات حوادث کار را داشته اند
الملل سازمان پزشکی قانونی کشور، از کل تلفات حوادث  بین اداره کل روابط عمومی و امور

نفر زن بودند این در حالی است که در  02نفر مرد و  81:کار در پنج ماهه ابتدایی سال جاری، 
در .و تعداد زنان چهار نفر بود 40:مدت مشابه سال قبل تعداد مردان فوت شده در حوادث کار 

متوفی بیشترین  06و آذربایجان شرقی با  00مازندران با  ،0:0این مدت استان های تهران با 
درصد تلفات حوادث  81                                             .آمار تلفات حوادث کار را داشته اند
مطابق سال های گذشته، در پنج ماهه نخست امسال نیز : کار به دلیل سقوط از بلندی است

کار، سقوط از بلندی است که معموال حدود نیمی از تلفات این بیشترین علت مرگ در حوادث 
درصد مرگ های ناشی از حوادث  81در پنج ماهه امسال . حوادث را به خود اختصاص می دهد

                                                                   .نفر از کل متوفیات را در برمی گیرد 613کار در پی سقوط از بلندی اتفاق افتاده است که 
متوفی بیشترین آمار مرگ در حوادث کار را داشته است  048پس از آن اصابت جسم سخت با 

                                                                                                     .درصد از کل تلفات به این علت مربوط می شود 48.4که 
متوفی در رتبه های بعدی تلفات  63و سوختگی با  04، کمبود اکسیژن با 000برق گرفتگی با 

                                                          .نفر نیز به دالیلی دیگر در حین کار جان خود را از دست داده اند 1:. حوادث کار قرار دارند
مطابق آمارهای سازمان پزشکی قانونی کشور، تعداد :اردرصدی مصدومان حوادث ک 00کاهش 

مصدومان حوادث کار که در پنج ماهه ابتدایی سال جاری به مراکز پزشکی قانونی مراجعه 
تعداد مصدومان ارجاعی به پزشکی قانونی در این . درصد کاهش یافته است 00.0کرده اند، 

 322هزار و  00مدت مشابه سال قبل نفر ثبت شده است که این رقم در  814هزار و  01مدت 

  .نفر بوده است

 عمده دارها، خانهدهد؛ گزارش مرکز آمار و اطالعات راهبردی وزارت کار نشان می -*
 :کشور در غیرفعال گروه

970595-fa/tiny/newshttps://www.ilna.news/ 

 

مرکز آمار و اطالعات  :آمده است ۱٣۷۷شهریور ۴٣در تاریخ روز  ایلنا، خبرگزاریبه گزارش  
 ۷۲ای درباره بازار کار در سال  راهبردی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اینفوگرافی تازه

از جمله این .تهای مختلف کار اس ای درباره شاخص منتشر کرده که حاوی اطالعات مقایسه
مانند سال . سال اشاره کرد ۱۲توان به وضعیت جمعیت غیرفعال باالی  اطالعات تفکیکی می

دار عمده گروه تشکیل دهنده افراد غیرفعال را تشکیل  ، سال گذشته نیز افراد خانه۷۹
 های بزرگ تشکیل دهنده زنان و مردانی که درآمد بدون کار دارند نیز از دیگر گروه. دهند می

https://www.ilna.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/970595-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D8%B9%D9%85%D8%AF%D9%87-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1
https://www.ilna.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/970595-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D8%B9%D9%85%D8%AF%D9%87-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1


 

 

محصالن و . جمعیت غیر فعال هستند که در این مورد تعداد مردان بیش از زنان است
های عمده غیر فعال  دیگر گروه( افرادی که بازنشستگی پیش از موعد دارند)بازنشستگان 

هاست که سنجش آن با  های مورد بررسی نرخ بیکاری در استان یکی دیگر از شاخص.هستند
خراسان جنوبی در حالی که با . دهد جالب توجهی به دست می مشارکت اقتصادی آنها نتایج

درصدی بهترین وضعیت اشتغال کشور را داشته است، از نظر مشارکت اقتصادی  ۶.۷بیکاری 
از . درصد است ۰۲.۱نیز وضعیت قابل قبولی دارد و نرخ این شاخص اشتغال برای این استان 

ر قعر جدول اشتغال قرار دارد، مشارکت درصدی د ۱۲.۲طرف دیگر کرمانشاه که با بیکاری 
  .درصدی دارد ۰۹.۰اقتصادی 

 
های عفونی  ی کارگران در مرکز تفکیک و محو زباله گزارشی از زندگی روزمره -*

 :تهران

 
ها  هایی که آدم ایم لباس عادت کرده: به نوشته کانال تلگرامی اتحاد بازنشستگان آمده است 

های عفونی مراکز درمانی  ها و بخش دارند، در بیمارستان گه میرا از ویروس کرونا در امان ن
بلعد،  نشینان را می تن پسماند عفونی پایتخت۱۹۴ببینیم؛ اما در جنوب تهران، جایی که روزانه 
 .شود ها اجرا می های عفونی بیمارستان ترتیبات بهداشتی هر روز درست مثل بخش

. رونا اینجا نه یک توصیه، که یک الزام استهای مخصوص محافظت از ویروس ک پوشیدن لباس
را ندارد؛ جایی که دورتادورش  ۲کسی بدون ماسک و لباس محافظ اجازه ورود به سلول شماره

سلول عفونی مرکز پسماند، خط خطر آخر مبارزه . ها ها خبری است و نه از ساختمان نه از آدم
 .با کروناست

آوری و دفن  اران در ارتباط هستند، در مرکز جمعها، کادر درمان با بیم اگر در بیمارستان
شده کادر پزشکی  مانده غذا، تجهیزات مصرف پسماندهای عفونی آرادکوه، کارگران با خون، ته

 .اند های عفونی مواجه و شیرابه زباله
هکتار ۱٣۶۱وسعت  دشت بزرگی است به. کوچه و خیابان ندارد. آرادکوه، شبیه شهر نیست

بعد از گذر از . اند برای نگهداری، تفکیک و در نهایت دفن زباله، تقسیم کرده هایش را که زمین
ای باریک به بخش تفکیک  سایت اداری و عبور از کنار مرکز تولید کمپوست که با جاده

پسماندهای خانگی راه دارد، در فاصله یکی دو کیلومتر از مرکز تولید کمپوست، روی تابلویی 
 «.ماندهای عفونیفاز دفن پس»: اند نوشته

 منبع همشهری
 بکشیم_نفس_توانیم نمی#

 اتحاد بازنشستگان

https://t.me/etehad_Bazn/6491 

 خواستار /ازاهو پسماند کارخانه کارگر ۴۰۲ مزدی و شغلی بالتکلیفی ادامه -*
 :هستیم شهرداری مداخله

970696-https://www.ilna.news/fa/tiny/news 
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https://www.ilna.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/970696-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AA%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%81%DB%8C-%D8%B4%D8%BA%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%B2%D8%AF%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%BE%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%87-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%85
https://www.ilna.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/970696-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AA%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%81%DB%8C-%D8%B4%D8%BA%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%B2%D8%AF%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%BE%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%87-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%85


 

 

 

کارگر سایت  ۱۹۴ : آمده است۱٣۷۷شهریور  ٣۴در تاریخ روز یکشنبه به گزارش خبرنگار ایلنا،
این کارگران روز . مدیریت پسماند اهواز حدود شش ماه معوقات مزدی پرداخت نشده؛ دارند

مقابل ساختمان شهرداری و شورای شهر اهواز دست به تجمع ( شهریور ۹۷شنبه )گذشته 
عدم پرداخت دستمزد و مطالبات خود چندین بار به شهرداری و   این کارگران در اعتراض به.زدند

آنها عالوه بر دستمزد، از . ای نداشته است شورای شهر مراجعه کرده بودند که تاکنون نتیجه
مسئوالن : اند کارگران معترض مدعی.اتی پرداخت نشده دارندسال گذشته نیز مطالبات سنو

را متوقف کرده و هیچ « صغیره»شهری اهواز از دهم تیر ماه سال جاری فعالیت سایت پسماند 
ای برای ادامه فعالیت آن ندارند بنابراین کارگرانی که غالب آنها را زنان و زنان سرپرست  برنامه

بیکاری و تامین معاش روبرو شده و هیچ خبری از پرداخت  دهند، با مشکل خانوار تشکیل می
از قرار معلوم این کارگران که دو ماه حقوق و بیمه آنها در سال .مطالبات مزدی آنها نیست

گیری حقوق  جاری پرداخت نشده، خواستار دخالت شهرداری برای تعیین تکلیف و بازپس
یت صغیره اهواز در ادامه مشکالت خود کارگران پسماند سا.شان از پیمانکار هستند ماهانه
ای قرار داده تا حقوق  های مالی خود را بهانه پیمانکار پرداخت نشدن صورت وضعیت: گفتند

کارگران را پرداخت نکند و مسئوالن شهری هم با نادیده گرفتن کارگران پسماند، پاسخگوی 
کرونا در روزهایی که سایت  در زمان شیوع: کارگران همچنین تاکید دارند.مطالباتشان نیستند

تفکیک زباله را تعطیل اعالم کردند، پیمانکار سایت هیچ حقوقی برای ما در نظر نگرفت 
آنها در ادامه از بدعهدی مسئوالنی .درحالیکه ما آمادگی حضور در محل کار خود را داشتیم

( مرداد ماه ۹۹)به آخرین تجمع ما به چهارشن: شوند و افزودند گفتند که پیگیر مطالباتشان نمی
در هر تجمع مسئوالن وعده پیگیری . گردد که مقابل ساختمان محل کار خود تجمع کردیم برمی

 .گیرد دهند اما در نهایت هیچ اقدامی از سوی انها صورت نمی مطالبات را می

 سهم ناچیز تسهیالت:های صنفی گیالن مطرح شد اندیشی تشکل در هم -*
 امکانات به دسترسی در استان ترین حرومم گیالن /اجتماعی تامین بازنشستگان

 و کارگر هزار ۰۸۳ /سازی همسان قالب در مستمری ناچیز افرایش /است درمان
 :هستند عدالت سهام از محروم بازنشسته

 

970677-https://www.ilna.news/fa/tiny/news 

ابتدای این دیدار در  : آمده است۱٣۷۷شهریور  ٣۴در تاریخ روز یکشنبه به گزارش خبرنگار ایلنا،
درصد جمعیت  ۰۷دبیر اجرایی خانه کارگر تشکیالت گیالن با اشاره بیان اینکه « حسن ایزدی»

، یعنی دفترچه تامین "پاسپورت کارگری"که دارای  دهند استان را کارگران تشکیل می
استان زیر خط فقر و  درصد از کارگران و بازنشستگان  1:: اجتماعی هستند، اظهار داشت

سازی حقوق به انجام  متناسب متاسفانه بعد از گذشت یازده سال که. بگیر هستند داقلح
افرایش ناچیز  حل نکرد؛ چراکه رسید، بازهم این افزایش مشکلی را از بازنشستگان

آور زندگی کارگران و  های سرسام سازی به هیچ وجه کفاف هزینه در قالب همسان مستمری
دبیر اجرایی خانه کارگر گیالن در ادامه مهمترین                     .دهد را نمی  بازنشستگان

معضالت جامعه کارگری را در حال حاضر مشکل امنیت شغلی و معیشت عنوان کرد و 
سهام   هزار نفر از ۹٣۲ درصد کارگران و بازنشستگان یعنی ۹۴تا  ۶۴هنوز : خاطرنشان ساخت

....                                   .اتخاذ نشده است هیچ تصمیمیو متاسفانه در این خصوص  عدالت محروم هستند
اکثر  کانون بازنشستگان شهرستان رشت با بیان اینکه رئیس« ابراهیم یوسف زاده»در ادامه 

https://www.ilna.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/970677-%D8%AA%D8%B3%D9%87%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D8%A7%DA%86%DB%8C%D8%B2-%D8%B3%D9%87%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%DA%AF%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%88%D9%85-%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%86%D8%A7%DA%86%DB%8C%D8%B2-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D9%87%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%88%D9%85-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D9%87%D8%A7%D9%85-%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AA-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF
https://www.ilna.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/970677-%D8%AA%D8%B3%D9%87%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D8%A7%DA%86%DB%8C%D8%B2-%D8%B3%D9%87%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%DA%AF%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%88%D9%85-%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%86%D8%A7%DA%86%DB%8C%D8%B2-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D9%87%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%88%D9%85-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D9%87%D8%A7%D9%85-%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AA-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF
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هزینه درمان و معیشت برای بازنشستگان تامین  :بازنشستگان سالمند هستند، افزود
ست و شکاف و تبعیض بین افزایش دستمزد آور ا اجتماعی بسیار کمر شکن و سرسام

بازنشستگان تامین اجتماعی در مقایسه با افزایش دستمزد بازنشستگان لشکری و کشوری 
متاسفانه تسهیالتی که برای بازنشستگان تامین : بسیار فاحش است، اظهار داشت

سهیالت ها ت شود ناچیز اما برای لشکری و کشوری اجتماعی از سوی دولت درنظر گرفته می
عدالتی  مصداق بی  شود و این ده میلیون تومانی و بیست میلیون تومانی در نظر گرفته می

رییس کانون شوراهای )در ادامه غالمرضا خوالگر                                             .است
بود که قرار براین  ۷۲طبق وعده نمایندگان مجلس در اسفند : گفت( اسالمی کار استان گیالن

سال است به قراردادهای معین و قرار  ۹۲خدماتی که سابقه آنها حدود   نیروهای شرکتی و
اما این کار صورت نگرفت و  دادهای معین نیز به قراردادهای پیمانی یا رسمی تبدیل شوند؛

. متاسفانه خیلی از کارگران قرار دادمعین قربانی این بخشنامه شدند و تبدیل به کارمند شدند
سال سابقه با احتساب سختی و زیان آور  ۹۷سال و  ۹۲ این کارگران هرکدام با رحالیکهد

اما نه تنها بازنشسته نشدند بلکه  توانستند با حقوق مصوب قانون کار بازنشسته شوند؛ می
وی در ادامه  .حقوق و دستمزد بازنشستگی آنها نیز تا پنجاه درصد با این وضعیت کاهش یافت

استان این است که در نصب مدیران کل در ادارات استان افراد  ما از نمایندگان خواسته: افزود
....                                                                              .پذیر را در راس کار قرار دهند شایسته و مسئولیت

کدام مقام و مسئول  :گفت...  دراندبیر اجرایی خانه کارگر مازن« نصرهللا دریابیگی»در ادامه 
. تواند زندگی کند که کارگران بتوانند میلیون و هفتصد هزار تومان می ۹امروز با این حقوق ناچیز 

وی در ادامه خواستار احیای بن کارگری با ارز .اند کارگران واقعا در این مورد مظلوم واقع شده
دبیر ....کند و دردی از ما دوا نمی زاست تورم یارانه و مانند یارانه :تومانی شد و افزود ۰۹۴۴

تامین اجتماعی متعلق به جامعه : اجرایی خانه کارگر مازندران در خاتمه سخنان خود افزود
کارگری و کارگران است لذا در انتخاب مدیرعامل، اعضای هییت مدیره و بودجه سالیانه آن باید 

ین خصوص خواسته ما تشکیل شورای روسای جامعه کارگری حق نظر داشته باشند و در ا
بر ( رئیس مجمع نمایندگان گیالن)در پایان دنیامالی ....عالی تامین اجتماعی در کشور است

ضرورت پیگیری مطالبات جدی جامعه کارگری استان همچون ارتقای امنیت شغلی، بهبود 
: د و افزوددرآمد و معیشت، ارتقای خدمات درمانی و افزایش حقوق بازنشستگان تاکید کر

بینی شده در استراتژی  کارگری بهترین شیوه تالش برای تحقق اهداف پیش حمایت از جامعه
 جهش تولید است

 : ی یوسف بهمنی با منبع خبری امتداد گفتگو  انتشار کامل -*

: تپه نماینده کارگران هفت:  به گزارش کانال تلگرامی سندیکای نیشکر هفت تپه آمده است
قول بازگشت / تپه نیست های آقایان برای حل مشکالت هفت نوز هیچ خبری از تحقق وعدهه

  پایه بود بی  به کار کارگران اخراجی از اساس،

تپه که با  به رغم گذشت چند هفته از پایان اعتصابات کارگران هفت: محمد جعفری -امتداد
مطالبات کارگری در این  مجلس صورت گرفت، 21حضور برخی از نمایندگان کمیسیون اصل 

                                                                                                     .های داده شده به کارگران نیست شرکت، همچنان معوق مانده و خبری از تحقق وعده
تپه به اشاره به  ری هفتنماینده کارگران و یکی از سخنرانان اعتراضات کارگ :یوسف بهمنی

با گذشت چند هفته از پایان : وضعیت کنونی در این شرکت در گفتگو با امتداد، بیان داشت
ای با حضور  اعتصابات کارگران و در حالی که با حضور نمایندگان کارگران، بنا بود تا جلسه

یندگان کارگری مجلس، نمایندگان دیوان محاسبات، وزیر اقتصاد و نما 21اعضای کمیسیون اصل
                                                                                                                                            .زنند های مختلف از برگزاری آن سر باز می ای است که به بهانه برگزار شود، چند هفته

رگران رای داده و عنوان کرد که آقایان اسدبیگی، اهلیت و صالحیت دیوان محاسبات به نفع کا
با صحبتی که با نمایندگان کمیسیون داشتیم، بنا شد اگر وزارت . تپه را ندارند گری هفت تولی

اقتصاد در این رابطه، اقدام نکرد، نسبت به استیضاح وزیر اقدام شود که تاکنون خبری از این 
بنا بود دیوان محاسبات از طریق دادستان کل بحث خلع ید را  همچنین،. ماجرا نشده است

بحث .ای قرار دارد پیگیری کند که هنوز جوابی به ما داده نشده که این مسئله در چه پروسه
ای برای من و  دیگر در خصوص وضعیت کارگران، ماجرای احکام قضائی بود که تا کنون، احضاریه



 

 

ای تشکیل شده و در  نفر از کارگران، پرونده03تها برای من. سایر کارگران فرستاده نشده است
هاست، اقدامی برای آن صورت نگرفته و در بالتکلیفی به سر  مرحله تجدیدنظر اهواز بود که ماه

خاور و ابراهیم عباسی منجزی نیز  همچنین برای من، محمد خنیفر، مسلم چشمه. بریم می
                                                                                                                       .به آن هم، رسیدگی نشده استدر دادگاه شوش پرونده مفتوح وجود دارد که 

                                        :                                                        پایه بود بی  قول بازگشت به کار کارگران اخراجی از اساس،
تپه، یکی از  در شرکت هفت 21در زمان مرحله بازدید و حضور نمایندگان کمیسیون اصل

چرا . پایه بوده است ها، بحث بازگشت به کار کارگران اخراجی بود که ظاهرا از اساس بی وعده
الر بیژنی برای پیگیری مسئله که آقایان گفتند که آقایان، محمد خنیفر، ایمان افضلی و سا

بازگشت به کار خود به ستاد خبری وزارت اطالعات مراجعه کنند تا اقدامات الزم در این زمینه 
صورت بگیرد و با این حال، همکاران من تا چند ساعت در این محل معطل شده و حتی جوابی 

                                                                                               .ها داده نشد هم به آن
:                                                                             کند ای با کارگران برخورد می پلیس امنیت به شکل زننده

رگران برخورد ای با کا متاسفانه برای دومین بار هم است که پلیس امنیت با شکل فجیع و زننده
ای  ها به شکل زنندهکرده و با ایجاد درگیری و بدون نشان دادن حکم ماموریت خود با بچه

حتی در یک مورد، عباسی یکی از همکاران ما به مامورین عنوان کرد که باید . کنند برخورد می
مامورین با حکم خود را به رویت کارگران برسانند تا همکاری از سوی ما صورت بگیرد و یکی از 

همانگونه که لباس نیروی .رفتاری زننده، حتی اقدام به پاره کردن لباس کار عباسی کردند
توانند  انتظامی، حرمت و احترام داشته، لباس کارگر نیز، حرمت و احترام دارد و آیا کارگران می

حرمتی شده به لباس مامور ناجا  شان بی و حق دارند تا به همان شکل که به لباس
                                                                                                                                    احترامی کنند؟ بی

                           :                                                         دهد پلیس امنیت، مسئله اسماعیل بخشی را امنیتی جلوه می
در خصوص مسئله اسماعیل بخشی هم، متاسفانه ما به هر دری زدیم به در بسته خوردیم و 

کنیم، آقایان پلیس امنیت، ماجرای اسماعیل را امنیتی  هر زمان که مسئله او را پرس و جو می
تعدادی از  حتی در ماجرای بحث بازگشت به کار کارگران اخراجی هم که. دهند جلوه می

ها به ستاد خبری مراجعه کردند، نامی از اسماعیل برای این مسئله برده نشد و این در  بچه
حالی است که دغدغه اول ما، اسماعیل بخشی بوده و خیلی برای ما و حقوق کارگران 

                                                                                          .زحمت کشیده است
ای برای اسماعیل  متاسفانه، آقای صادقی و امثالهم در پلیس امنیت شهرستان، چه پرونده

                                                                                      ؟. خوریم اند که از هر مسیری برویم، به مسئله امنیتی برمی درست کرده
ها  هم، هر زمان از بازگشت به کار اخراجی 21ر همان جلسات با کمیسیون اصل حتی ما د
ای، استاندار خوزستان به  حتی در جلسه. کشیدند زدیم، مسئله امنیتی را پیش می حرف می

مگر این کارگران، اسلحه حمل کرده . نیکزاد گفته بود که مسئله این افراد، امنیتی بوده است
هم قوه قضائیه، هم                                                              ؟اند گذاری کرده یا بمب

و هم سازمان بازرسی کل کشور برای حل مشکالت  21دیوان محاسبات، هم کمیسیون اصل
کارگران قول مساعدت دادند و متاسفانه، هنوز خبری از حل مسائل نبوده و حتی عوامل 

                                                                .زنند بکاری در شرکت بوده و نظم کار را هم به هم میکارفرما، همچنان مشغول خرا
:                                                          تپه نیست های آقایان برای حل مشکالت هفت هنوز هیچ خبری از تحقق وعده

تپه، قول اقدام تا نیمه  ت کارگران و رسیدگی به وضعیت هفتآقایان برای حل مشکال
االن هم، دستگاه . ها نیست شهریورماه را داده بودند که هنوز هیچ خبری از تحقق این وعده

های کارگران معلق شده  کاری اند و همه اضافه ورود و خروج شرکت را از عمد، خاموش کرده
عتصابات و اعتراضات را از سر بگیرد، حتما در این رابطه اگر کارگر به این نتیجه برسد که ا.است

 .اقدام خواهیم کرد و تابع حرف کارگر هستیم

/ بندی مشاغل تجمع کارگران پیمانکاری پاالیشگاه آبادان برای اصالح طرح طبقه -*
 :است  ای و غیرکارشناسی طرح اجرا شده سلیقه
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نفر  ۹۴۴صبح امروز بیش از :آمده است ۱٣۷۷شهریور ۴٣در تاریخ روز  ایلنا، خبرگزاریبه گزارش 
و شماری دیگر از کارگران « طناب بند»، «استیج بند»، «حمل ونقل»از کارگران واحدهای 

پیمانکاری پاالیشگاه آبادان با حضور در مقابل دفتر مرکزی، نسبت به رویه اجرای طرح 
کارگر در  ۱۶۴در مجموع حدود : این کارگران افزودند.بندی مشاغل خود اعتراض کردند طبقه

نفر نیز در واحد طناب بند  ۲۴د و حدود کارگر در بخش استیج بن ۰۴بخش حمل ونقل و بیش از 
بندی  پاالیشگاه تحت مسئولیت چند پیمانکار مشغول کارند که به رویه اجرای طرح طبقه
به گفته .مشاغل خود در این واحد پاالیشگاهی که اخیرا در حال انجام است، اعتراض دارند

ن طرح به کارگران واحدهای کارگران؛ بخش دیگری از ناراحتی کارگران این است که در اجرای ای
ها، طناب بندها و نیروهای تعمیرات که پیش از این  حمل ونقل، استیج بند، بنا و نقاش کوره برج

العاده شغل کمتری  اند تا فوق آمدند را ستادی محسوب کرده نیروهای عملیاتی به حساب می
ز موارد اعتراض کارگران این است کارگران پاالیشگاه آبادان با بیان اینکه یکی دیگر ا... .بپردازند

این درحالیست که : خواهند طرح را اجرا کنند، در ادامه افزودند یابی شغلی می که بدون ارزش
گیری اجرای این طرح از طرف مسئوالن سیاسی و  نمایندگان کارگری حاضر در جلسات تصمیم

واریم وزارت نفت در مقابل امید: گویند کارگران در خاتمه می .اند نمایندگان مجلس معرفی شده
پیگیری کارگران پاالیشگاه آبادان، قانون را هرچه زودتر به درستی اجرایی کند و ما نیز به 

 .مان برسیم حق

داران حاضرند که خودروها در پارکینگ زیر انبوهی از خاک بمانند اما با  کارخانه -*

 :قیمت مناسب به دست مردم نرسد

 
 

ست که  داران غرب ا حکایت سرمایه: اتحاد بازنشستگان آمده است  به نوشته کانال تلگرامی
 !!!دلیل تولید زیاد گندم و پایین آمدن قیمت، آنها را به دریا ریختند تا ارزان نفروشند به

 !بیش از این انتظاری نیست
 اتحاد بازنشستگان

etehad_bazn@ 

 به مختلف های بهانه به کرونا بیکاری مستمری:عضو شوراهای اسالمی کار -*
 :شود می تخلف سربازی دوران بیمه حق درباره /است نشده داده مشموالن برخی
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عضو )محسن باقری  : آمده است ۱٣۷۷شهریور ۴٣در تاریخ روز  ایلنا، خبرگزاریبه گزارش  
که این هفته مهمان برنامه کارگر ایرانی بود، در جواب سوال مخاطبی ( شوراهای اسالمی کار

ر حقوق خود تواند اکنون پیگی کرد شش ماه است از کار بیکار شده و آیا می که عنوان می
به جز بحث بیمه بیکاری که برای برقرار شدن آن یک ماه فرصت هست، در : باشد، عنوان کرد

شود نتوان حقوق و مطالبات را پیگیری کرد و افراد از طریق  موارد دیگر گذشت زمان باعث نمی
: او همچنین درباره بحث بازنشستگی گفت.توانند پیگیر باشند شوراهای حل اختالف می

 ۲۲پردازی کمتری بازنشسته شوند، اگر زن هستند در  نی که قصد دارند با سابقه بیمهکسا
توانند  سالگی با این مقدار سابقه می ۶۴سال سابقه و اگر مرد هستند در  ۹۴سالگی با 

بیمه : این فعال کارگری همچنین در جواب سوالی درباره بیمه اختیاری گفت.بازنشسته شوند
هایی دارد، ازجمله اینکه مشمول از کارافتادگی و  ه اجباری محدودیتاختیاری نسبت به بیم

شاهد جعل عناوین من درآوردی در زمینه قراردادها : گفت...باقری ....شود بیمه بیکاری نمی
در قانون سه . گیرد های دولتی و عمومی هم صورت می هستیم که این کار از سوی دستگاه

قراردادهای . هم دائم، موقت و قرارداد کار معین هستندنوع قرارداد بیشتر نداریم و آنها 
این عضو شوراهای اسالمی کار .شنویم غیرقانونی هستند که نامشان را می... حجمی و

: همچنین در جواب سوال مخاطبی درباره پرداخت پول برای احتساب بیمه سربازی عنوان کرد
کسی که قبل رفتن به سربازی  قانون تامین اجتماعی بیمه سربازی هر ۷۲بر اساس ماده 

او .کند بیمه پردازی داشته باشد رایگان است، اما سازمان تامین اجتماعی این را رعایت نمی
مستمری بیکاری : در جواب گالیه مخاطبی درباره عدم پرداخت مستمری بیکاری کرونا گفت

از دولت انتظار های مختلف پرداخت نشده و  برخی بیکارشدگان بر اثر شیوع کرونا به بهانه
گویند  برای مثال در رابطه با مدارک ارائه شده می. رود مشکالت پیش آمده را رفع کند می

این توجیهات به هیچ وجه پذیرفتنی نیست و . مشکل داشته یا مدارک گم شده است  سامانه
دولت موظف است درباره مساله مهمی مثل پرداخت بیمه بیکاری کرونا دقت و سرعت داشته 

  .شدبا

 اعتراضات کارگران کارخانه آب معدنی داماش نسبت به بالتکلیفی شغلی و -*

 ادامه داردبه شکل سریالی معیشتی 

 

دور جدید اعتراضات کارگران آب : آمده است ۱٣۷۷شهریور ۴٣تاریخ روز در  ،برپایه خبر منتشره
معدنی داماش که از اوایل ماه جاری با برپایی تجمعات مقابل کارخانه ومراکز قدرت در 

یکی از کارگران معترض .شهرستان رودباردراستان گیالن آغاز شده است کماکان ادامه دارد
ها با بانک ملی برای جلوگیری از تعطیلی  اینکه رایزنی کارخانه آب معدنی داماش با تاکید بر

کارگران در حال حاضر سه ماه حقوق :این شرکت به جایی نرسیده، به خبرنگار رسانه ای گفت
وی با .شان توسط کارفرما پرداخت نشده است معوق دارند و بیش از سه ماه نیز حق بیمه

ها پیش مدیر منصوب بانک ملی برای  ماه: اشاره به نقصان در وضعیت تولید در شرکت،افزود
جلوگیری از کاهش و تعطیلی احتمالی این واحد درخواست تسهیالت برای تامین سرمایه در 



 

 

گردش از بانک ملی کرده بود که تا امروز هیچ پاسخی به این درخواست که رقمش نیز ناچیز 
رغم آنکه  اش را علیبانک ملی آب معدنی دام:این کارگر ادامه داد.است، داده نشده است

نه حاضر است آن . تولیداتش دارای مشتری خوب در بازار است در حالت بالتکلیفی نگاه داشته

 .کند را واگذار کند و نه نقدینگی مورد نیازش برای ادامه حیات را تامین می

 /سخت مشاغل به زنان اجبار به نسبت هشداروگو با ایلنا مطرح شد؛ در گفت -*
 :شود می رفع زنان نفع به مثبت تبعیض با شغلی نابرابری
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که جهان به  درحالی :آمده است ۱٣۷۷شهریور ۴٣در تاریخ روز  ایلنا، ریخبرگزابه گزارش  
کند، اما در بسیاری نقاط دنیا ازجمله کشور  آور حرکت می سمت محو مشاغل سخت و زیان

هایی از  مشاغل کند است و به دلیل تقاضای باال برای کار، گروه  سازی خودمان هنوز روند ایمن
. دهند آور می یدا کردن کار دارند، تن به مشاغل سخت و زیانافراد که شانس کمتری برای پ

کرد،  ماجرای کولبر نوجوانی را که همراه با مادرش برای خرید گوشی هوشمند کولبری می
شک برای یک  از اینکه بگذریم که کولبری شغل مناسبی برای هیچکس نیست، بی. مرور کنید

مورد مشاغل سختی مثل کار روی زمین،  نوجوان و زن اصال مناسب نیست، همانطور که در
نیز که اتفاقا زنان مرزنشین در مواردی به آن مشغول هستند، باید به توان بدنی ... صیادی و

 فعال و کار روابط کارشناس) قدیرزاده مهناز                                       .افراد توجه کرد
دی از اولویت خارج کردن زنان در بحث اشتغال منجر در موارد زیا: گوید به ایلنا می (زنان حقوق

                         .به تن دادن آنها به مشاغلی شده که کمتر کسی حاضر به انجام آنهاست
مباحث مختلفی درباره کمک به اشتغال مرزنشینان از  :کارها سازی آسان از زنان سهم

افتد، افرادی این  لخی برای کولبری میهر وقت اتفاق ت. ها مطرح است طریق ایجاد تعاونی
سازی  ایجاد تعاونی برای مرزنشینان در واقع فعالیتی در راستای آسان. کنند ایده را مطرح می

ها به صورت کلی مواردی مثل کولبری را از  شاید توسعه تعاونی. برخی مشاغل سخت است
شود و افرادی  ی پیدا میبین نبرد، اما الاقل در جایی که کولبری شغلی رایج است، بدیل

                                                              ....توانند از کار غیررسمی به سوی کار رسمی بروند می
های مختلف رفع تبعیض  دهد در حوزه های جهانی نشان می بررسی:زنان نفع به تبعیض

اینکه برای رعایت عدالت باید  جنسیتی نیازمند تبعیض مثبت به نفع زنان است، یعنی
                                                                                                                                                .امتیازاتی برای زنان قائل شد تا شرایط برابر شود

شوار برای هر فردی در هر سن و سال و حتی شرایط کولبری کاری د: کند قدیرزاده عنوان می
کند، بیشتر از دیگران  بدنی است، اما مشخص است که وقتی یک نوجوان یا زن کولبری می

به همین ترتیب درباره مشاغل سختی مثل صیادی که در . دهد خود را در معرض خطر قرار می
. کنند اوضاع به همین شکل است مناطق ساحلی ما رواج دارد و زنان هم در آنها فعالیت می

این نگرانی وجود دارد که زنان به . ردگیری است  حتی در بحث کشاورزی چنین چیزی قابل
 .....های موجود نتوانند خود را از شرایط سخت کاری نجات دهند دلیل تبعیض

 : یک خانم فرهنگی سمنانی مبتال به کرونا -*
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https://www.ilna.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/970313-%D9%87%D8%B4%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%AC%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%BA%D9%84-%D8%B3%D8%AE%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%D8%BA%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D8%A8%D8%B9%DB%8C%D8%B6-%D9%85%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D9%81%D8%B9-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF


 

 

 
 
 .ه فکر سالمت کادر آموزشی باشیدب:است آمده ایسنا ی خبرگزار نوشته به

ی من درگیرشده است، ولی دو تن از معاونین، مشاور و سه تن از  درصد از ریه ۲۴ متاسفانه
 .معلمان دیگر که همگی درگیر امتحانات نهایی بودیم در منزل هستند

و این شرایط خاص  این روزها کادر آموزشی و قشر فرهنگیان کشور خیلی مظلوم واقع شده

 .ای به کادر آموزشی، معلمان و دبیران شود طلبد که حمایت و توجه ویژه می

می  ایرانکانال تلگرامی کانون نویسندگان /  ای که گذشت آزادی بیان در هفته -*

 : نویسد

 : آمده است ۱٣۷۷ شهریور ٣۴یکشنبه در تاریخ روز 

این روز از بازداشت های اجتماعی دادسرای قم، در  جانشین قرارگاه کنترل و کاهش آسیب -
ی مدلینگ فعال بودند، در ده ماه گذشته و به دلیل آنچه  ها در زمینه شهروند که بیشتر آن ۱۴۲

 . خوانده شده، خبر داد« عوامل انتشار محتوای غیراخالقی در فضای مجازی»

 صیادان معیشت به ها خارجی صید کنترلوگو با ایلنا مطرح شد؛ در گفت -*
 : شود برخورد هویت بی شناورهای محصوالت خرید با /کند می کمک خوزستانی
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: غالمرضا دهقانی گفت  :آمده است ۱٣۷۷شهریور ۴٣در تاریخ روز  ایلنا، خبرگزاریبه گزارش 
هویت با موتورهای  گیرد که شناورهای بی خرید صید صیادان روی آب از طرف افرادی صورت می

. خرند یا شناور غیرمجاز را شناور مجاز را می برای این افراد فرقی ندارد که محصول. قوی دارند
صیادان . شود این باعث مشتری داشتن محصوالت صیادان غیرمجاز و خروج آنها از استان می

های این  ها در آب او همچنین صید خارجی.تر با این موضوع هستند خواستار برخوردهای قوی
افتد، اما  ی این اتفاق میهای مشترک گاه در صیدگاه: استان را محدود دانست و گفت

های خوزستان به  ها در آب های اخیر بسیار خوب بوده و میزان صید خارجی برخوردها در سال
 .شدت کنترل شده است که این به نفع معیشت صیادان این استان است

 
بندی  کارگران پیمانکاری پاالیشگاه آبادان در اعتراض به شیوه اجرای طرح طبقه -*

 :ردندمشاغل تجمع ک

https://www.ilna.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/970162-%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84-%D8%B5%DB%8C%D8%AF-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B9%DB%8C%D8%B4%D8%AA-%D8%B5%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%B2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D9%85%DA%A9-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D8%A7-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%DB%8C-%D9%87%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%B4%D9%88%D8%AF
https://www.ilna.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/970162-%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84-%D8%B5%DB%8C%D8%AF-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B9%DB%8C%D8%B4%D8%AA-%D8%B5%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%B2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D9%85%DA%A9-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D8%A7-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%DB%8C-%D9%87%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%B4%D9%88%D8%AF


 

 

 
 
نفر از کارگران  ۹۴۴صبح امروز بیش از  :آمده است  اردوی کار تلگرامی کانال نوشته به

و شماری دیگر از کارگران پیمانکاری « طناب بند»، «استیج بند»، «حمل ونقل»واحدهای 
بندی مشاغل  پاالیشگاه آبادان با حضور در مقابل دفتر مرکزی، نسبت به رویه اجرای طرح طبقه

 .اعتراض کردندخود 
اند و قرار  در این طرح؛ کارگران پاالیشگاه آبادان را به دو دسته ستادی و عملیاتی تقسیم کرده

العاده شغل تعلق بگیرد؛ برای  درصد مزایای فوق ۷۴شده به کارگران عملیاتی در این طرح 
، استیج در عین حال کارگران واحدهای حمل ونقل. درصد ۹۴کارگران ستادی و پشتیبان نیز 

ها، طناب بندها و نیروهای تعمیرات که پیش از این نیروهای عملیاتی  بند، بنا و نقاش کوره برج
 .العاده شغل کمتری بدهند اند تا فوق آمدند را ستادی محسوب کرده به حساب می

خواهند طرح را اجرا کنند و این درحالیست  یابی شغلی می کارگران می گویند که بدون ارزش
گیری اجرای این طرح از طرف مسئوالن  یندگان کارگری حاضر در جلسات تصمیمکه نما

 اند سیاسی و نمایندگان مجلس معرفی شده

@ordoyekar 

 ها شهرداری سازمان /استخدامی وضعیت تبدیل از دهدشت کارگران نگرانی -*

 :کند مداخله
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یکی از کارکنان :آمده است ۱٣۷۷شهریور ٣۱ دوشنبه روز درتاریخبه گزارش خبرگزاری ایلنا؛
شماری از کارکنان : شهرداری دهدشت در استان کهکیلویه و بویراحمد به خبرنگار ایلنا گفت

سال و داری مدارک کارشناسی و باالتر هستیم که از  ۱۲شهرداری دهدشت با سوابق باالی 
بالغ شده و قرارداد ها ا مان از سوی سازمان شهرداری سال گذشته بخشنامه تبدیل وضعیت

کاری ما از موقت به قرارداد دائم و مستقیم تبدیل شد و بدین ترتیب تا حدودی بخشی از 
اینکه اخیرا مکاتباتی مبنی بر حذف  ناو با بیا.مشکالت در حوزه حقوق و مزایا برطرف شد

ضعیت باتوجه به و: ایم، افزود احکام مذکور صورت گرفته و ما نگران امنیت شغلی خود شده
ها به نسبت سایر  اقتصادی امروز جامعه و اینکه حقوق دریافتی ما کارگران و کارکنان شهرداری

ها برخوردار است و بیشترین زحمت هم متعلق به این قشر  ادارات و نهادهای دولتی از حداقل
زحمتکش است، موضوعات اینچنینی باعث ایجاد مشکالت روحی و روانی در میان کارگران 

                                                        .شود باعث از بین بردن انگیزه کاری میشده و 
اصرار شهرداری برای تغییر دوباره وضعیت استخدامی : کارگر شهرداری دهدشت گفت یکی

کارگران و کارکنان شهرداری برای ما قابل فهم نیست با این حال ما انتظار داریم مسئوالن برای 

https://web.telegram.org/#/im?p=%40ordoyekar
https://www.ilna.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/970825-%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D9%87%D8%AF%D8%B4%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%A8%D8%AF%DB%8C%D9%84-%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%87-%DA%A9%D9%86%D8%AF
https://www.ilna.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/970825-%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D9%87%D8%AF%D8%B4%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%A8%D8%AF%DB%8C%D9%84-%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%87-%DA%A9%D9%86%D8%AF


 

 

این کارگر قراردادی ....اندیشی کنند و شرایط کار را به جای ارتقا، پایین نیاورند چاره  آن
های این چنینی که با آینده شغلی کارگران سر و  بخشنامه: شهرداری دهدشت در پایان گفت

 .کار دارد نباید طوری نوشته شوند که امنیت شغلی کارگران را به خطر اندازند

قند تربت جام نسبت به عدم پرداخت ماه ها حقوق،حق اضافه  کارگران کارخانه -*
؛ کاری وحق بیمه و وعده های توخالی مسئوالن شهرستان واستان مقابل اداره کار

 : تجمع اعتراضی نمودند

 

کارگران کارخانه قند  »:آمده است ۱٣۷۷شهریور ٣۱ دوشنبه روز درتاریخ برپایه خبرمنتشره؛
ی اعتراضشان نسبت به عدم پرداخت ماه ها حقوق،حق اضافه تربت جام برای انعکاس صدا

کاری وحق بیمه و وعده های توخالی مسئوالن شهرستان واستان دست به تجمع مقابل اداره 
از سال : یکی از کارگران حاضر درتجمع گفت.کاراین شهرستان در استان خراسان رضوی زدند

حقوق 0622از شهریور  و از ابتدای سال  بیمه تامین اجتماعی 0624اضافه کار وازسال  :062
از آبان ماه : وی ادامه داد.قند تربت جام از سوی کارفرما پرداخت نشده است  کارگران کارخانه

مان بودیم و با مسئوالن استانی و شهرستانی مکاتبه و حتی بصورت  پیگیر حقوق :062سال 
 تا به حال هیچ اقدامی نشده استحضوری مالقات داشتیم و مسئوالن فقط وعده داده اند اما 

علت بدهکاری کارخانه کمبود مواد اولیه و چغندر و نبود نقدینگی و :این کارگر معترض افزود.
قرار بود ( شهریور60)امروز: وی درخاتمه گفت.همچنین بورسی بودن مدیران کارخانه می باشد

این جلسه از طرف با مسئوالن شهرستان جلسه ای در مصلی تربت جام داشته باشیم که 

 .مسئوالن کنسل شد و گفتند جلسه ای را با حضور مدیران کارخانه برگزار خواهیم کرد

 ۶۹ ابتدای از ها مستمری سازی همسان اجرای:وگو با ایلنا مطرح شد در گفت -*
 از پوشی چشم /دارد تاخیر ماه ۵ و سال ۸اجتماعی تامین /است الزامی

 :نیست پذیرش قابل سخت مشاغل بازنشستگان
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سیدحسن »:آمده است ۱٣۷۷رشهریو ٣۱ دوشنبه روز درتاریخبه گزارش خبرگزاری ایلنا؛
در گفتگو با خبرنگار ایلنا، با اشاره به نقدهای وارد به نحوه اجرای قانون « هاشمی
 ۱۹ماده ( ب)از آنجا که قانونگذار در بند »: سازی در سازمان تامین اجتماعی، گفت همسان

ه و از قانون برنامه ششم توسعه، سازمان تامین اجتماعی را مکلف به اجرای این مهم کرد
، سال آغاز برنامه ششم است، این نهاد عمومی غیردولتی، مکلف است که ۷۶آنجا که 
اجرای  ۷۷که سازمان از مرداد  اجرا کند؛ درحالی ۷۶سازی را از ابتدای سال  همسان
، باید در (ماه ۰۱)ماه تاخیر  ۲سال و  ٣وی با بیان اینکه  «.سازی را آغاز کرده است همسان

https://www.ilna.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/970819-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D8%AF%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D8%A7%D8%AE%DB%8C%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%DA%86%D8%B4%D9%85-%D9%BE%D9%88%D8%B4%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%BA%D9%84-%D8%B3%D8%AE%D8%AA-%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%D8%B4-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA
https://www.ilna.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/970819-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D8%AF%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D8%A7%D8%AE%DB%8C%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%DA%86%D8%B4%D9%85-%D9%BE%D9%88%D8%B4%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%BA%D9%84-%D8%B3%D8%AE%D8%AA-%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%D8%B4-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA
https://www.ilna.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/970819-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D8%AF%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D8%A7%D8%AE%DB%8C%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%DA%86%D8%B4%D9%85-%D9%BE%D9%88%D8%B4%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%BA%D9%84-%D8%B3%D8%AE%D8%AA-%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%D8%B4-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA
https://www.ilna.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/970819-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D8%AF%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D8%A7%D8%AE%DB%8C%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%DA%86%D8%B4%D9%85-%D9%BE%D9%88%D8%B4%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%BA%D9%84-%D8%B3%D8%AE%D8%AA-%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%D8%B4-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA


 

 

گریزی کند و در  سازمان تامین اجتماعی نباید قانون»: زی لحاظ شود، گفتسا اجرای همسان
ماه را لحاظ کند؛ چراکه قانون بر چنین الزامی تاکید کرده  ۰۱سازی این  محاسبه همسان

سازی رافع تکالیف سازمان نیست و نباید این تکلیف را پشت  تاخیر در اجرای همسان. است
                                                                                                              «.گوش بیندازد

بگیر تامین اجتماعی شهرستان اصفهان با بیان  رئیس کانون کارگران بازنشسته و مستمری
 اگر این مدت»: ماه را محاسبه و پرداخت کند، گفت ۰۱التفاوت این  اینکه سازمان باید مابه

                                                                                                    ...«.اش دانست  توان سازمان را متعهد به تکلیف قانونی محاسبه نشود نمی
: بگیر تامین اجتماعی شهرستان اصفهان، افزود رئیس کانون کارگران بازنشسته و مستمری

کند و بدتر از آن برای زیستن در فقر با مستمری  بگیر برای رنج کشیدن کار نمی اقلیکارگر حد»
دهد؛ درحالیکه خوب به یاد داریم در  هزار تومانی درخواست بازنشستگی نمی ۲۴۴میلیون و  ۹

مدیران و برخی از کارمندان سازمان « کارکنان دولت  قانون نظام هماهنگ پرداخت»زمان اجرای 
 ۱۴۴حقوق برخی از اینها تا . اعی در قالب کارمندی برای ترمیم خود اقدام کردندتامین اجتم

شدگان در سازمان، منابعی که امروز سازمان  درصد افزایش یافت؛ آنهم از محل منابع بیمه
  «.دهدحاضر نیست درصدی برای بازنشستگان مشاغل سخت و زیان آور اختصاص 

 :طیلی مدارسکمپین حفاظت از جان فرزندان و تع -*
 
کمپین حفاظت از جان فرزندان با انتشار : آمده است  هم راه کارگران تلگرامی کانال نوشته به

یکی از مواردی که »: این کمپین آورده است. متنی خواستار حمایت از مطالبه خود شده است
رس درکمپین مورد توجه می باشد، جمع آوری امضاء همراهان مبنی بر درخواست تعطیلی مدا

 در شرایطی که هیچ نقطه ای از کشور در وضعیت سفید قرار ندارد می باشد، 
بنابراین دوستانی که مایلند اسامی خودرا برای امضای درخواست تعطیلی مدارس تا اطالع 

 «.ثانوی وبهبود شرایط اعالم نمایند
شما . رده اندنفر حمایت خود را تعطیلی مدارس اعالم ک 061طی روز گذشته تا امروز بیش الز 

هم می توانید برای مشاهده اسامی امضاکنندگان و گذاشتن امضای خود در گروه کمپین به 
 :لینک زیر کلیک کنید

@farzandamrabemadresenemiferestam 

 چگونه بورس در شستا سهام وضعیت گویند نمی کارگران به چرامازیار گیالنی ؛ -*
 !است؟

970152-https://www.ilna.news/fa/tiny/news 

 
 

 نژاد یالنیگ مازیار:آمده است ۱٣۷۷شهریور ٣۱ دوشنبه روز درتاریخبه گزارش خبرگزاری ایلنا؛
در گفتگو با خبرنگار ایلنا، با تاکید بر ضررورت شفافیت و ارائه آمار  (فلزکار کارگران صنفی فعال)

شستا و : گوید هایشان، می دقیق به کارگران در ارتباط با آخرین وضعیت داشته
ضعیت های آن متعلق به طبقه کارگر است و بنابراین کارگران باید در جریان آخرین و زیرمجموعه

 .سهام آن و باال و پایین رفتن ارزش این سهام باشند
اند و هیچ چیز به کارگران  علیرغم تمام تبلیغاتی صورت گرفته، امروز سکوت کرده: گوید وی می

درصد سهام عرضه  ۱۴چرا هیچ اطالعاتی در مورد وضعیت : دهد وی ادامه می!گویند نمی
گویند چقدر این سهام سود داشته و چقدر  یشود؟ چرا نم ی شستا در بورس ارایه نمی شده

https://web.telegram.org/#/im?p=%40farzandamrabemadresenemiferestam
https://www.ilna.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/970152-%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%85%DB%8C-%DA%AF%D9%88%DB%8C%D9%86%D8%AF-%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%B3%D9%87%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%B3%D8%AA%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.ilna.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/970152-%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%85%DB%8C-%DA%AF%D9%88%DB%8C%D9%86%D8%AF-%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%B3%D9%87%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%B3%D8%AA%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA


 

 

شهریور حدود  ٣و  ۹در تاریخ »: است  زیان؟ فقط آقای رضوانی فر مدیرعامل شستا اعالم کرده
اند تا این  های زیرمجموعه شستا را خریداری کرده میلیارد تومان از سهام شرکت ۱۹۴۴

                                                    منظور از ضرر چیست؟« .سهامداران زیاد ضرر نکنند
نژاد با تاکید براینکه وظیفه مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی و سایر مقامات این  گیالنی

های  باید در مورد دارایی: کند های تاریخی کارگران است؛ تاکید می سازمان صیانت از اندوخته
غلط موجب ضرر و خسران کارگران شود، کارگران دقت الزم اعمال شود چراکه اگر تصمیمات 

مقامات باید پاسخگو باشند و باید ضررها را از جیب خود بازپرداخت کنند چراکه همه تصمیمات 
ی کارگران اخذ  از جمله عرضه سهام شستا در بورس را خودشان به تنهایی و بدون مداخله

 !اند و لذا امروز باید پاسخگو باشند کرده

  :اهواز پسماند کارخانه کارگران بالتکلیفی ادامه -*

 

کارگر  ۱۹۴ادامه بالتکلیفی شغلی و مزدی  :است نوشته کار اردوی تلگرامی کانال نوشته به
 خواستار مداخله شهرداری هستیم/ کارخانه پسماند اهواز

این . کارگران سایت مدیریت پسماند اهواز شش ماه مطالبات مزدی پرداخت نشده؛ دارند
 .اند رسد چندین بار به شرایط موجود اعتراض کرده نفر می ۱۹۴عدادشان به حدود کارگران که ت

@ordoyekar 

 مخابرات کارگزار یک گرفتگی   برق دشوار   درماندر تماس با ایلنا مطرح شد؛ -*
 ها رسمی رفاهیات   و مزایا از اما هستند رسمی کارگزاران /اردبیل در روستایی
 :محرومند
971093-https://www.ilna.news/fa/tiny/news 

 

 نمایندگان جامعه:آمده است ۱٣۷۷شهریور ٣۱ دوشنبه روز درتاریخبه گزارش خبرگزاری ایلنا؛
گرفتگی یکی از همکاران  کارگزاران مخابرات روستایی کشور در تماس با خبرنگار ایلنا، از برق

از قرار معلوم، این کارگزار در روز تاسوعا حین رفع خرابی دچار .خود در استان اردبیل خبر دادند
ه برق گرفتگی شدید شده واز باالی تیر افتاده؛ او در عین حال دچار شکستگی دندان هم شد
. است؛ در حال حاضر این کارگزار مخابرات روستایی در حال طی کردن مراحل درمان است

در عین حال، نمایندگان جامعه .کارگزار مصدوم بیش از ده سال سابقه کار داشته است
: گویند کارگزاران روستایی کشور از تبعیض میان خود و کارگزاران شهری انتقاد دارند و می

ها محرومیم؛ هنوز همان حداقل  ایم اما از مزایا و رفاهیات رسمی دهمدتی است که رسمی ش
گیریم درحالیکه دستمزد کارمندان رسمی مخابرات بیش از چهار میلیون  حقوق قانون کار را می

گیریم در معرض خطرات  ما در شرایطی که حقوق کمی می: گویند آنها می....تومان است
های گذشته بعد از اعتراض  در هفته.ین عادالنه نیستگرفتگی هستیم و ا بسیار ازجمله برق

https://web.telegram.org/#/im?p=%40ordoyekar
https://www.ilna.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/971093-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B4%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D9%82-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA%DA%AF%DB%8C-%DB%8C%DA%A9-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D9%84-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%B3%D9%85%DB%8C-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D9%85%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%A7-%D8%B1%D9%81%D8%A7%D9%87%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D8%B3%D9%85%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%88%D9%85%D9%86%D8%AF
https://www.ilna.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/971093-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B4%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D9%82-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA%DA%AF%DB%8C-%DB%8C%DA%A9-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D9%84-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%B3%D9%85%DB%8C-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D9%85%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%A7-%D8%B1%D9%81%D8%A7%D9%87%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D8%B3%D9%85%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%88%D9%85%D9%86%D8%AF
https://www.ilna.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/971093-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B4%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D9%82-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA%DA%AF%DB%8C-%DB%8C%DA%A9-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D9%84-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%B3%D9%85%DB%8C-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D9%85%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%A7-%D8%B1%D9%81%D8%A7%D9%87%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D8%B3%D9%85%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%88%D9%85%D9%86%D8%AF
https://www.ilna.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/971093-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B4%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D9%82-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA%DA%AF%DB%8C-%DB%8C%DA%A9-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D9%84-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%B3%D9%85%DB%8C-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D9%85%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%A7-%D8%B1%D9%81%D8%A7%D9%87%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D8%B3%D9%85%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%88%D9%85%D9%86%D8%AF


 

 

کارگزاران مخابرات روستایی، روابط عمومی شرکت مخابرات ایران اعالم کرد به زودی 

 .شود نشستی با حضور نمایندگان کارگزاران برگزار شده و مطالبات آنها بررسی می

امیر جواهری : ء از تهیه و اجرا ۶۴۸۶شهريور  ۸۴اخبار اعتراضات کارگری دوشنبه  -*

 :لنگرودی

https://www.radiofarhang.nu/archive/32212.htm 

 
این هفته با درود به شما شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ ، امیر جواهری هستم و برنامه کارگری 

اعدام های دیروز و امروز و نگاهی به  :معرفی می کنم شامل ۱٣۷۷شهريور  ٣۴يكشنبه
 -اخبار کارگری  -لیست اعدام های پیشروی و وظایف ما درقبال آن .... مادران داغدار و دادخواه 

اعتراضات کارگران شهرداری ها و نگاهی به مضمون  -در مرحله سوم  02گسترش کوید 
ی  آنچه در چند دهه: اما مادران داغدار و دادخواه...ی زندگی کارگران شهرداری دشواری ها

تر شده و  روز سنگین ی مادران داغدار ایرانی روزبه سال گذشته بر گرده ۱۰اخیر و به ویژه در 
در قابِ : گیرد کمر آنان را خم کرده به راستی که در قاب تصویر هریک از این مادران جای می

لطفی، مادر بهکیش، مادر ریاحی، مادر امیرشکاری، مادر میالنی، مادر طالبی،  تصویر مادر
چوبیان، مادر هاشمی، مادر  پور، مادر سرحدی، مادر گل مادر قائدی، مادرآبکناری، مادر حسین

. …شاهی، مادر شریفی، مادر زینالی، مادر صالحی، مادر یوسفی، مادرشاهسوندی،  پنجه
جان  و تمامی مادرانی که پیکر بی… ر، رامین، شهرام، لقمان، عجم،مادِر ندا، ریحانه، ستا

شصت تا به امروز  ی  های شاه تحویل گرفتند تا هزاران مادری که از دهه فرزندانشان را از زندان
بر مرگ فرزندانشان مویه کردند و کمتر نامشان را شنیدیم، و آخر از همه، در قاب تصویر بهیه 

و به همراه آن، داغی تازه که با مرگ نوید بر جان او و مردم گذاشته ( اریمادر نوید افک)نامجو 
شما می توانید آنرا از طریق سایت رادیو فرهنگ و شبکه های پخش تبلیغی رادیو ...... شد

  .دنبال کنید( اینستاگرام و توئیتر  -واتس آپ -تلگرام  -فیس بوک ) فرهنگ 

بندی مشاغل در شرکت  ازنگری طرح طبقههای کارگران، ب اعتراضات و پیگیری -*
 :واحد را در آستانه اجرا قرار داده است

 
بازنگری طرح : برپایه نوشته کانال تلگرامی شرکت و احد اتوبوسرانی تهران و حومه آمده است

گردد، در شرکت واحد  بندی مشاغل که منجر به افزایش حقوق قابل مالحظه کارگران می طبقه
، متعاقب اعتصابات و اعتراضات بازنگری شد که ۲۲آخرین مرتبه در سال  اتوبوسرانی تهران

برابر مقررات طرح طبقه . حقوق کارگران نسبت به قبل از بازنگری طرح، بسیار افزایش یافت

tg://unsafe_url/?url=https%3A%2F%2Fwww.radiofarhang.nu%2Farchive%2F32212.htm


 

 

بندی مشاغل هر پنج سال یکبار بایدبازنگری گردد اما مدیران همواره به دلیل افزایش حقوق 
 .کنند بندی مشاغل امتناع می طبقهکارگران از بازنگری در طرح 

کارگران شرکت واحد در سه سال گذشته با هماهنگی سندیکا اعتراضاتی را را نسبت به 
اند که اکنون بازنگری در طرح در آستانه  بندی مشاغل انجام داده عدم بازنگری در طرح طبقه

 .اجراء قرار گرفته است
 .های زیر مشاهده کنید هایی از اعتراضات کارگران را در لینک نمونه

t.me/vahedsyndica 

 در کرونا وضعیت:کانون کارگران ساختمانی استان کردستان درخواست کرد -*
 !کنید حذف را کتبی آزمون است، قرمز ها استان

971128-https://www.ilna.news/fa/tiny/news 
 

  
ن کانون کارگرا:آمده است ۱٣۷۷شهریور ٣۱ دوشنبه روز درتاریخبه گزارش خبرگزاری ایلنا؛

ای خواستار برچیده  ای خطاب به سازمان فنی و حرفه ساختمانی استان کردستان در نامه
                                                                                                                                            .شدن آزمون کتبی برای گرفتن کارت مهارت شد

های مختلف اشاره شده و درخواست شده  در این نامه، به اوضاع بحرانی کرونا در استان

 .دهد، کامل برچیده شود آزمون کتبی که خطر واگیری بیماری را افزایش می

سوادی و کم  کند؟ از بی دولت با بازگشایی مدارس چه اهدافی را دنبال می -*
 آموزان هراس دارد؟ دانشی دانش

از اختالف طبقاتی . خواهد شرایط غیر عادی را عادی جلوه دهد ون همیشه میچ نه، هم
های آموزش آنالین را بپردازد،  خواهد برای محرومان هزینه هولناک با خبر است اما چون نمی
گویا همچون کاسبان ". هم حضوری داریم و هم آنالین"گوید  مدارس را باز کرده و با افتخار می

آموزان  اما این آتش به جان فرهنگیان، دانش. این طور در بوق و کرنا کرده آتش زده به مالش که
  .هایشان افتاده و به همین ترتیب شیوع بیماری بیش از پیش گسترش یافته است و خانواده

 اتحاد بازنشستگان
@etehad_bazn 

پز است، چگونه مواد ضد  ری که خوراکش نان خالی و سیب زمینی آبکارگ -*
 عفونی کننده بخرد؟

 
های  هادی ابوی، دبیر کل کانون عالی انجمن :است نوشته کار اردوی تلگرامی کانال نوشته به

درآمد برخی کارگران کم شده یا به صفر رسیده است و از طرف دیگر : صنفی کارگران گفته
آنها اگر . کارگران در شرایط عادی قادر به تامین معیشت خود نیستند. فته استها باال ر هزینه

های خود را  قرارداد داشته باشند و حقوق حداقلی بگیرند، در بهترین حالت یک سوم هزینه
کارگری که به نان شب محتاج است و نان خالی و سیب زمینی آب پز سهم . کنند تامین می

ر قرار است مواد ضدعفونی کننده بخرد یا با تغذیه مناسب چطو. سفره های کارگران است
 ایمنی بدن خود را افزایش دهد؟

میلیون و 4میلیون تومان است و کارگران هنوز 01در حال حاضر خط فقر : ابوی دیروز گفته بود

tg://resolve/?domain=vahedsyndica
https://www.ilna.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/971128-%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7-%D9%82%D8%B1%D9%85%D8%B2-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%DA%A9%D8%AA%D8%A8%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%AD%D8%B0%D9%81-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D8%AF
https://www.ilna.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/971128-%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7-%D9%82%D8%B1%D9%85%D8%B2-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%DA%A9%D8%AA%D8%A8%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%AD%D8%B0%D9%81-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D8%AF
https://www.ilna.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/971128-%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7-%D9%82%D8%B1%D9%85%D8%B2-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%DA%A9%D8%AA%D8%A8%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%AD%D8%B0%D9%81-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D8%AF
https://web.telegram.org/#/im?p=%40etehad_bazn


 

 

 .خورده ای دریافت می کنند

@ordoyekar 

 غیرواقعی عناوین درج /طلبکارند مزدی مطالبات ماه دو الوند شهرداری کارگران -*
 :بیمه لیست در شغلی

971196-https://www.ilna.news/fa/tiny/news 

 

جمعی از کارگران   :آمده است ۱٣۷۷شهریور ٣۱ دوشنبه روز درتاریخبه گزارش خبرگزاری ایلنا؛
کنند، در تماس با خبرنگار ایلنا، از عدم  مجموعه شهرداری الوند که در بخش خدمات کار می

کارگران که در حال حاضر دو ماه مزد معوقه مرداد و این .پرداخت مطالبات معوق خود خبر دادند
مان از سوی کارفرمای شرکت  حقوق ماهانه: گویند شهریور ماه را طلبکارند، در ادامه می

شود در عین حال شهرداری الوند آگاهانه یا  پیمانکاری به صورت حداقلی پرداخت می
لیست بیمه سازمان تامین غیرآگاهانه از درج عنوان واقعی شغلی کارگران خدماتی در 

هستند که از این وضعیت در زمان   نهایت این کارگران  کند و در  اجتماعی خودداری می
کارگر  ۲۴حدود : گویند کارگران می.کنند آور زیان می بازنشستگی با قانون مشاغل سخت و زیان

در شرایط کار در سطح شهر فعالیت دارند که  در بخش خدمات شهرداری الوند به صورت شب
باتوجه به ماهیت فعالیت : کارگران این شهرداری معتقدند.آور مشغول کارند سخت و زیان

کارگران خدماتی و نیز شرایط آلودگی محیط کار، تمامی کارگران خدماتی این واحد مشمول 
ثباتی  طبق اظهارات کارگران این واحد خدمات شهری؛ بی....گیرند قرار می« سختی کار»قانون 

ای نیروی انسانی با آن مواجهیم، توان روحی  های واسطه اکنون با حضور شرکت که هم شغلی
شود؛  به نقل از کارگران شهرداری الوند گفته می.وجسمی کارگران را برای کار گرفته است

کارگران خدماتی همچنین فاقد فیش حقوقی و یک نسخه از قرارداد کار خود با 
ار شهرداری الوند در هر نوبت عقد قرارداد یک نسخه قرارداد پیمانک. پیمانکارشهرداری هستند

 .گیرد دهد و از آنها بدون هیچ اظهارنظری امضا می خالی را جلوی کارگران قرار می

  :کودک کرمانشاهی بر اثر بیماری کرونا 01فوت  -*

 
ی معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشک :است نوشته کار اردوی تلگرامی کانال نوشته به

باید والدین را ترغیب : کرمانشاه با اشاره به تشدید وضعیت بیماری کرونا در این استان گفت
 .کنیم که کودکان خود را به مدرسه نفرستند و آموزش را از طریق فضای مجازی پیگیری کنند

@ordoyekar 

https://web.telegram.org/#/im?p=%40ordoyekar
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https://www.ilna.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/971196-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%86%D8%AF-%D8%AF%D9%88-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B2%D8%AF%DB%8C-%D8%B7%D9%84%D8%A8%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF-%D8%AF%D8%B1%D8%AC-%D8%B9%D9%86%D8%A7%D9%88%DB%8C%D9%86-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%DB%8C-%D8%B4%D8%BA%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%84%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87
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 /است ترال صید از تربیش غیرمجاز صید خطر:حادیه صیادی کل کشوررئیس ات -*
 :نکنید منحرف را اذهان

971213-https://www.ilna.news/fa/tiny/news 

 

در روزهای اخیر   :آمده است ۱٣۷۷شهریور ٣۱  دوشنبه روز تاریخ در به گزارش خبرنگار ایلنا، 
 های ایران دهنده صید ترال در آب ها و تصاویر منتشر شد که نشان بار دیگر انبوهی از فیلم

منتشر کنندگان این تصاویر تاکید دارند که صید ترال با شدت و حدت در سواحل ایران از . بودند
                                                                                                               .ها در حال انجام است طرف چینی

های  صید ترال گونه: در این باره به ایلنا گفت (دی کل کشوررئیس اتحادیه صیا)یعقوب دوجی 
مختلف دارد و برای مثال بخشی از آن مربوط به صید ماهی، بخشی دیگر میگو و بخشی هم 

های ایران مطرح بود مربوط  ها در آب آن چیزی که درباره صید چینی. ماهیان حرام گوشت است
رسید، اما به  البته نفع این صید به ایران می. ندشد به فانوس ماهیان بود که اساسا صادر می

ها یعنی صید با ترالرهایی که فقط چینی هم  هایی که راه افتاد، صید خارجی دنبال حاشیه
صیدی که اتفاق : او تاکید کرد.نبودند و از تایلند، فیلیپین و اسپانیا هم بودند، متوقف شد

برای مثال صید . قواعد مشخص خودش را دارد افتد با ترالرهایی با مالکیت ایرانی است و می

 ....شود مایل ممنوع است و با متخلفان برخورد می ۱۹در محدوده کمتر از 

درخواست بازگشت محدودیت ها و دورکاری / شرایط کامال قرمز در تهران  -*
 :کارمندان

 
ان با بیان رییس ستاد کرونای استان تهر :است نوشته کار اردوی تلگرامی کانال نوشته به

اینکه تهران وارد موج سوم کرونا شده و اگر مداخالت جدی صورت نگیرد هفته های سختی را 
نامه ای از طرف ستاد کرونای استان تهران برای بازگشت : خواهیم داشت، گفت

های کرونایی به ویژه بحث دورکاری در استان تهران به وزیر بهداشت ارسال شده  محدودیت
 .است

@ordoyekar 

 :اشتغال در بالتکلیفی /اهواز شهری قطار کارگر ۰۲۲ مطالبات ماه ۴۵ تعویق -*

971226-https://www.ilna.news/fa/tiny/news 
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کارگران پروژه   :آمده است ۷۷۱٣شهریور ٣۱  دوشنبه روز تاریخ در به گزارش خبرگزاری ایلنا؛
باوجود : به خبرنگار ایلنا گفتند( شهریور ماه ٣۱دوشنبه، )قطاری شهری اهواز صبح امروز 

اند اما پیمانکار مربوطه از  پیگیری مداومی که برای دریافت به موقع دستمزدشان انجام داده
جام تعهدات مزدی ابتدای سال گذشته با متوقف کردن فعالیت پروژه تاکنون نسبت به ان

 ۷۱بر پایه اظهارات این کارگران، مسئولیت کنونی این کارگران از سال .بدحساب بوده است
تاکنون به همان شرکت پیمانکاری که در حال حاضر مجری پروژه قطار شهری اهواز است، 

سازمان قطار شهری اهواز با فسخ قرارداد، ( شهریور ماه ٣۴)سپرده شد اما از روز گذشته 
از قرار معلوم .سئولیت ساخت پروژه را به قرارگاه سازندگی خاتم االنبیاء واگذار کرده استم

خود  ۷۷نفر است، عالوه بر دستمزد، عیدی سال  ۹۴۴این کارگران که شمار آنها در حال حاضر 
کارگران این پروژه عمرانی اظهار .وضعیت شغلی آنها مشخص نیست. اند را دریافت نکرده

متوقف شده است و در  ۷۹های پایانی سال  لیت پروژه قطار شهری اهواز از ماهفعا: داشتند
آالت و  کارگر نگهبان، انباردار و تاسیساتی برای نگهداری از ماشین ۹۴۴حال حاضر به جز 

به گفته یکی .شود ژنراتورها و همچنین تخلیه آب کارگاه، کارگر دیگری در این کارگاه حاضر نمی
جاری چندین تجمع  ز چند ماه معوقات مزدی، کارگران در خرداد ماه سالاز کارگران، بعد ا

اعتراضی برپا کردند که در نتیجه آن برخی مسئوالن وعده رسیدگی به وضعیت کارگران 
باقیمانده قطار شهری را دادند اما با گذشت بیش از سه ماه، هنوز پرداخت معوقات مزدی 

 ....تکارگران به صورت کامل برآورده نشده اس

 :مرگ نادر مختاری، از معترضان آبان در بازداشتگاه کهریزک -*

 
 ۱٣۷۲نادر مختاری از معترضان اعتراضات آبان :آمده است  اردوی کار تلگرامی کانال نوشته به

 .شهریور در بازداشتگاه کهریزک درگذشت ۹۷در کرج روز شنبه 
است که  در شهر کرج بوده ۱٣۷۲ساله و از معترضان آبان  ٣۲به گزارش کلمه، نادر مختاری 

پس از اعتراضات آبان به مدت یک ماه مفقود شده بود، خانواده او پس از یک ماه وی را در 
 .کنند حالی که در کما بوده است در بیمارستان شهدای شهر ری شناسایی و پیدا می

باتوم در اعتراضات و وخامت اوضاع علت ضربات  این زندانی سیاسی و از معترضان آبان به
و پس از بهوش آمدن و  ۱٣۷۷وی بالفاصله قبل از نوروز . جسمی چند ماه در کما بوده است

برخالف نظر پزشکان متخصص و خانواده توسط ماموران امنیتی به بازداشتگاه کهریزک 
ی و زندانی منتقل شده و در بهداری این زندان، با وضعیتی وخیم بستر( کنونی ۱۱۱سروش )

 .شود می
ماموران امنیتی باوجود وخامت حال این زندانی اصرار بر نگهداری وی در بازداشتگاه کهریزک 

تر شدن حال وی شده و در نهایت روز  اند که این امر منجر به وخیم کرده( کنونی ۱۱۱سروش )
 .شهریور درگذشته است ۹۷شنبه 



 

 

 کلمه:منبع/ انواده تحویل داده نشدهاین منبع آگاه گفته که تاکنون جنازه وی به خ

@ordoyekar 

 حقوق سازی همسان طراز:مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری -*
 : شاغالن حقوق میانگین درصد ۶۲ با بازنشستگان

971411-https://www.ilna.news/fa/tiny/news 
 افتخاری، اکبر :آمده است ۱٣۷۷شهریور ٣۱  دوشنبه روز تاریخ در،ایلنا خبرگزاری گزارش به

 خبر بازنشستگان سازی همسان خصوص در امروز کشور، بازنشستگی صندوق مدیرعامل
 امروز، عصر برسانم گرامی بازنشستگان اطالع به که خوشوقتم بسیار :گفت و داد جدیدی
 و کشوری بازنشستگان حقوق (سازی همسان) سازی متناسب نامه آیین وزیران محترم هیئت

 صندوق که ارجمند بازنشستگان مطالبات از یکی ترتیب، بدین و کرد تصویب را لشکری
 .پوشید خود به عمل جامه بود، آن پیگیر مجّدانه نیز کشوری بازنشستگی

 :کرد اعالم کشوری بازنشستگان به خطاب را زیر نکات ادامه، در وی
 و قانونی روال تا باشید شکیبا لطفا .شود می اعالم و صادر جدید احکام دیگر روز چند تا- ۱

 .شود طی اجرایی
 پرداخت سازی همسان نامه آیین براساس کشوری بازنشستگان حقوق بعد، به مهرماه از- ۹

 .شد خواهد
 بازنشستگی صندوق سایت به مراجعه با توانید می احکام صدور از پس را اطالعات همه- ٣

 Cspf.ir.و Sabasrm.ir سایت دو هر .بفرمایید مشاهده خود دیدج حکم در کشوری
 

نفرات برتر کنکور سراسری % 5فقط : بازتاب کاالیی شدن آموزش در نتایج کنکور -*
 :امسال در مدارس دولتی درس خوانده اند

 
کنکور امسال تا جایی که نتایج آماری آن  :آمده است  اردوی کار تلگرامی الکان نوشته به

این نتایج تیر خالصی بر  .نشان می دهد بازتابی است از کاالیی شدن آموزش
درصد  ۲دهد؛  بررسی گروه دانشگاه روزنامه فرهیختگان نشان می. است آموزشی_عدالت#

 .از مدارس دولتی است ۷۷مدارس محل تحصیل نفرات برتر کنکور 
 درصد هم نمونه دولتی است ۱۴درصد غیرانتفاعی و  ۱۲درصد مدارس نفرات برتر سمپاد، ۶۹

@ordoyekar 

می  ایرانکانال تلگرامی کانون نویسندگان /  ای که گذشت آزادی بیان در هفته -*

 : نویسد

در این روزخبر رسید که امیر پیاده به : آمده است ۱٣۷۷ شهریور ٣۱دوشنبه در تاریخ روز 
ی پیاده فعال آقا. اطالعات سپاه شهرستان بوکان احضار و مورد بازجویی قرار گرفته است

ی آموزش زبان کردی بیان است که احضار و بازجویی وی، مرتبط  فرهنگی و مسئول موسسه
 .های فرهنگی و آموزشی این مؤسسه عنوان شده است با فعالیت
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با کارگردانی محمد رحمانیان به دلیل « عشق روزهای کرونا»در این روز خبر رسید تئاتر  -

 .با سانسور مواجه شده استحضور گربه در یکی از اپیزودها 

در اين روز جمعی از دانشجویان دانشگاه بوعلی سینای همدان خبر دادند که حراست  -
توهین به وزیر »ی دانشجویی، با اتهام  ی مطالب کانال تلگرامی یک نشریه دانشگاه به بهانه

قرار داده و تعدادی از دانشجویان معترض وضعیت دانشگاه را احضار و مورد بازخواست « علوم
 .خواهان مشاهده و بررسی تلفن همراه دانشجو شده است

منابع همسان سازی حقوق بازنشستگان کشوری، با حراج سرمایه بین النسلی  -*
 این بازنشستگان تامین می شود؟

 
سازی حقوق یک و نیم میلیون  همسان: آمده است  هم راه کارگران تلگرامی کانال نوشته به

در بوق . هزار میلیارد تومان اعتبار دارد۱۴ق کشوری، در سال جاری نیاز به ی صندو بازنشسته
و کرنا کرده و با یک دنیا منت گذاری مدعی هستند که این اعتبار از مهرماه صرف اجرای 

با این حال پشت صحنه منابع این . سازی و ارتقای دریافتی بازنشستگان می شود همسان
این سوال مطرح است . یکی تحرکات خطرناکی جریان داردهمسان سازی تاریک است و در تار

که منابع مالی همسان سازی حقوق بازنشستگان صندوق کشوری با توجه به وضعیت بد این 
صندوق از نظر ضریب پشتیبانی و توانمندی مالی چطور قرار است تامین شود؟ آیا در شرایطی 

ارد آیا از طریق حراج دارایی های که بازنشسته هیچ نظارتی بر عملکرد مدیران رانتی ند
سرمایه گذاری شده در شرکت های زیر مجموعه پنج هلدینگ این صندوق نیست که بودجه 

 سازی قرار است تامین شود؟ همسان
این سوال بعد از فاش شدن مزایده ای که برای واگذاری کارخانه ماهی تن بندرعباس به 

کارگر این کارخانه و مداخله سریع  041عتراض غارتگران بخش خصوصی برگزار شد و از طریق ا
مقامات قضایی علنی گردید بیش از پیش حساسیت بازنشستگان صندوق کشوری را 

 .برانگیخته است
کارگران این کارخانه، متوجه شدند که مدیران صندوق می خواسته اند این قدیمی ترین 

ما کارگران »: ران این کارخانه گفتهیکی از کارگ. کارخانه ماهی تن را به ثمن بخس واگذار کنند
نفر هم سر کار  ۲۴نفر،  ۱۲۴رسید از ما  نگران این اتفاق بودیم که اگر مزایده به سرانجام می

 «.ماندند باقی نمی
بیم »مجتبی قهرمانی دادستان هرمزگان در توضیح علت متوقف کردن این معامله با اشاره به 

هزار بازنشسته کشوری به صورت بالفعل و  ۲۴۴و  میلیون  گفته که حدود یک« تضییع حقوق
حدود دو و نیم میلیون نفر از کل کارکنان کشور با پرداخت حق بازنشستگی به صورت بالقوه در 

خانوار  ۱۲۴شرکت کنسرو تن ماهی بندرعباس دارای نفع هستند و همچنین زندگی حدود 
 «.زنان سرپرست خانوارند ها شود که بیشتر آن بندرعباسی از این کارخانه تامین می

های زیرمجموعه صندوق  های شیالتی بندرعباس که از شرکت واگذاری شرکت فرآورده
بازنشستگان . بازنشستگی کشوری است بعد از اعتراض کارگران و مداخله دادستانی لغو شد

 که متوجه حرکت خزنده مدیریت صندوق برای غارت اموال خود شده بودند در نامه ای به وزیر
 :نوشتند« اموال ما را چوب حراج نزنید»کار با اعالم این که 

میلیون بازنشسته کشوری  ۱.۲بازهم سخن از زد و بند و به ثمن بخس فروختن اموال حدود »
های شیالتی بندرعباس و یا به عبارتی نخستین کارخانه کنسرو  و آن هم شامل فرآورده

انی بموقع همکاران دلسوز به مجتبی رس ماهی با قیمت غیر واقعی است که با اطالع
قهرمانی دادستان عمومی و انقالب مرکز استان هرمزگان و توقِف مزایده کامال خسارت بار، 

درصد سهام شرکت مجتمع طیور فارس که  ۷۹/۹۷صحبت از فروش . همه چیز فعالً متوقف شد
ساله  ۶۴دمت سهم از کل سهام نخستین کارخانه تن ماهی کشور با ق ۱۷/۰۲۲/۷۷۲معادل 

میلیون قوطی کنسرو در سال است که دادستان  ۲۰متر مربع و ظرفیت  ۷۹۶۶۶با زیر بنای 
استان هرمزگان به موقع به داد بازنشستگان رسیدند و به منظور جلوگیری از تضییع اموال 

 «.عمومی، بالفاصله متوقف گردید
ر اعتراض به موقع کارگران و اما یک یا دو مورد از غارت اموال بازنشستگان را اگر در اث



 

 

حساسیت بازنشستگان کشوری توانستند متوقف کنند با توجه به رفتار پنهان کارانه صندوق و 
برنامه ریزی و اجرا با چراغ خاموش و عدم مشارکت نهادی بازنشستگان در تصمیمات صندوق، 

 سرنوشت سایر دارایی های بازنشستگان چه خواهد بود؟
سازی از طریق چوب حراج زدن به پس انداز بین النسلی بازنشستگان تامین منابع همسان 

منابع به غارت . هیچ معنای دیگری جز سوزاندن چوب سقف خانه به بهانه گرم کردن آن ندارد
رفته را بعدا از هیچ راه دیگری جز چاپ اسکناس بدون پشتوانه و دالرفروشی دولت و افزایش 

نمونه واگذاری . نخواهند کرد« تامین»اخ طبقات محروم تورم و دست کردن مجدد در جیب سور
های شیالتی بندرعباس خصوصیات همسان سازی مورد نظر دولت را در  شرکت فرآورده

صندوق کشوری که واقعا مشتی نمونه خروار است نشان می دهد که مشتمل بر فقرات زیر 
 :است

 عدم اجرای تعهدات دولت در تامین منابع همسان سازی
ی شرکت های تولیدی بیشتر و بیکاری باز هم گسترده تر کارگران به نام همسان سازی نابود

 حقوق بازنشستگان، 
غارت سرمایه بین النسلی بازنشستگان از طریق واگذاری شرکت ها و سهام به عوامل 

 «مزایده عمومی»وابسته به خودشان زیر پوشش 
شتیبانی صندوق ها از طریق حذف دور زدن بحران فرونشست منابع مالی و تقلیل ضریب پ

 شرایط بازتولید سرمایه و مصرف سرمایه ثابت
 .دامن زدن به شکاف ها و اختالفات میان ذینفعان صندوق های مختلف بازنشستگان

 :کشاورزان روستای صالح داوود در شوش تجمع کردند -*

 

ح داوود در اعتراض به کشاورزان روستای صال :آمده است  اردوی کار تلگرامی کانال نوشته به
نحوه عقد قرارداد چغندر قند توسط شرکت بیستون و اسالم آباد کرمانشاه در بخشداری فتح 

 .المبین در شوش تجمع کردند
کشاورزان می گویند امسال نمایندگان این شرکت ها گزینشی و فقط با افراد دارای سطوح 

  .کشت با وسعت باال قراداد میبندند
 .قاق حق خود توسط بخشدار فتح المبین شوش شدندآنان خواستار اح

@ordoyekar 

 تامین   برای «مزایده» آیا / کشوری بازنشستگان اموال حراج  نامعلوم   آینده -*
 !است؟ سازی همسان ی بودجه
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آمده  ۱٣۷۷شهریور ٣۱  دوشنبه روز تاریخ درایلنا، خبرگزاری مقدم هزاره نسرین گزارش به
های  های زیرمجموعه صندوق شرکت»گوید  جمهور به صراحت می وقتی رئیس  :است

https://web.telegram.org/#/im?p=%40ordoyekar
https://www.ilna.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/970679-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A2%DB%8C%D8%A7-%D9%85%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87-%D9%87%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.ilna.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/970679-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A2%DB%8C%D8%A7-%D9%85%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87-%D9%87%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA


 

 

ست که صیانت از  دیگر کامالً بدیهی« بازنشستگی اگر الزم باشد باید مجانی واگذار شوند
نسلی نیروی کار هیچ جایگاهی نداشته باشد و مزایده پشت مزایده برای  اموال تاریخی و بینِ 

، ۷۹در اسفندماه .های بازنشستگی برگزار شود های زیرمجموعه صندوق واگذاری شرکت
سهامداری » :جمهور با بیان اینکه مدیریت اقتصادی به عهده وزارت کار نیست، گفت رئیس

سال آینده سال واگذاری . کار اقتصادی انجام دهداشکالی ندارد، ولی نباید این وزارتخانه 
کنند، ولی برای این واگذاری  ها البته کارشکنی می بعضی. های مربوط به شستاست شرکت

های ضررده باید مجانی واگذار  حتی شرکت. این را واقعا باید جمع کرد. باید محکم ایستاد
جود داشته باشد، البته سهامداری ام تا پایان دولت نباید شستا و به وزیر کار گفته. شود

                                                                                                      «.اشکالی ندارد
های بعد حفظ شود،  در این شرایط، اموالی که متعلق به نیروی کار است و باید برای نسل

شود تا بخش خصوصِی ناکارآمد که بارها  مزایده گذاشته میهای غیرواقعی به  راحت با قیمت
اکریل  های صنعتی ازجمله نیشکر هفت تپه، پلی و بارها با به ورشکستگی کشاندن غول

های  سازی تبریز نشان داده صالحیت کافی ندارد، بتواند اموال و سرمایه اصفهان و ماشین
این اوضاع، اگر نیروی کار غفلت بورزد و  در. کند« تصاحب»تاریخی بازنشستگان کشور را راحت 

ها،  های زیرمجموعه صندوق گری نکند، بسیار زود شرکت در این زمینه مطالبه
                                                                                     .....ماند خواهند شد و چیزی برای آیندگان باقی نمی« سازی خودمانی»

کارگر کارخانه ماهی تن بندرعباس، در روزهای  ۱۲۴نمونه   برای!شد؟ لغو ها مزایده چرا
تر از قیمت واقعی  ای بودند که قرار بود کارخانه را با قیمتی بسیار پایین اخیر در تب و تاب مزایده

و حقیقی به بخش خصوصی واگذار کند؛ این مزایده با ورود دادستان هرمزگان به موضوع لغو 
خواستند به  ترین کارخانه ماهی تن را می یکی از کارگران این کارخانه با بیان اینکه قدیمی. دش

 سرانجام به مزایده اگر که بودیم اتفاق این نگران کارگران ما :گوید ثمن بخس واگذار کنند؛ می
 منصور                              !...ماندند نمی باقی کار سر هم نفر ۲۴ نفر، ۱۲۴ ما از رسید می

ی بازنشستگان کشور،  ترین مطالبه با تاکید بر اینکه یکی از مهم (بازنشسته معلم) میرزایی
ها و قرار گرفتن نمایندگان واقعی بازنشستگان در راس هرم  تغییر ساختار مدیریتی صندوق

ند، نه ها را مدیریت کن اگر بازنشستگان بتوانند خودشان صندوق»:گوید مدیریتی آنهاست؛ می
رسد و نه در تخصیص اعتبارات سر  ها به ثمن بخس به فروش می اموال و شرکت

گیرند  های هنگفت می ها بعضاً حقوق کاله می ماند؛ چرا مدیران صندوق بگیران بی مستمری
ها انتظار بکشد و تازه  سازی باید ماه اما بازنشسته برای چند صد هزار تومان افزایش همسان

سازی  داشته باشد که نکند اموال خودم را بفروشند و خرج همسان این واهمه را هم
های صندوق  های واگذاری شرکت با ورود مقام قضایی، مزایده« فعالً »در هر حال، «!کنند؟

های نئولیبرال و  دولت! بازنشستگی کشور متوقف شده است اما چه کسی از فردا خبر دارد؟
ها  بست رفت از بن را تنها راه برون« سازی کچاب»و « تعدیل ساختاری»هایی که  اندیشه

نخواهند شد؛ مزایده پشت مزایده، دیگر سالهاست   توجه به اموال بازنشستگان دانند، بی می
 .که یک روال عادی شده است

 : ۶۶کولبر طی شش ماه نخست سال  ۴٤۸شدن  کشته و زخمی  -*

 
 
رش منابع خبری حقوق بشری محلی از به گزا:آمده است  اردوی کار تلگرامی کانال نوشته به

کولبر در کردستان ایران کشته و  ۱٤٣مجموع  ۱٣۷۷کردستان طی شش ماه نخست سال 
 .اند زخمی شده



 

 

  .تن زخمی شده اند ۱۴١کولبرکشته و  ٣۹براساس این آمار 
 :شدن کولبران به شرح زیر است نحوه کشته و زخمی 

 ردمو ۱۴۱: شلیک مستقیم نیروهای نظامی ایران
 مورد ۱٣: شلیک نیروهای نظامی ترکیه

 مورد ٤: سقوط از ارتفاع
 مورد ۹: ضرب و شتم توسط نیروهای نظامی

 مورد ۹: سقوط به داخل رودخانه
 مورد ۱: انفجار مین

 مورد ۱: نامعلوم

 مورد ۱۷: کشته و زخمی شدن درپی سوانح رانندگی

 ۴۲ وام نفر هزار ۰۱ /کشوری بازنشستگان ضروری وام ششم مرحله آغاز -*

 :کنند می دریافت میلیونی
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کل به نقل از اداره    :آمده است ۷۷مهر ۴۱در تاریخ روز سه شنبه  ،ایلناخبرگزاری به گزارش 
با : روابط عمومی و امور بین الملل صندوق بازنشستگی کشوری، فتح هللا شعبانی، گفت

بگیران این  هماهنگی بانک عامل نوبت ششم از مرحله دوم وام ضروری بازنشستگان و وظیفه
به حساب مشموالن واریز  22سه شنبه اول مهرماه   میلیون تومان تا عصر ۱۴صندوق به مبلغ 

 .میشود
                                                         .میلیونی دریافت میکنند ۱۴هزار نفر وام  48در این نوبت بیش از  :وی گفت

مدیرکل امور فرهنگی و اجتماعی صندوق :جزئیات پرداخت وام به بازنشستگان
دو روز آینده میلیون تومانی به بازنشستگان ظرف  01بازنشستگی کشوری نیز از واریز وامهای 

 .شود از آبانماه ثبت نام برای پرداخت وام به بازنشستگان آغاز می: خبر داد و گفت
این : فرد با اشاره به پرداخت جزئیات وام به بازنشستگان کشور، اظهار داشت محمود مرتضایی

افرادی  میلیون تومان افزایش پیدا کرده و طی یکی دو روز آینده به 01میلیون تومان به  :وام از 
 .کنیم بندی آنها مشخص شده است، پرداخت می نام کرده و اولویت که قبالً ثبت

های دریافتی  اند یا وام نام کرده و قبالً وام دریافت نکرده تمام بازنشستگانی که ثبت: وی افزود
نام کنند؛ ضمن اینکه افرادی که مشکل  توانند برای دریافت وام ثبت آنها تسویه شده است، می

                                                                                                                  .کنند های خاص دارند، کمک بیشتری دریافت می سمی یا بیماریج
مدیرکل امور فرهنگی و اجتماعی صندوق بازنشستگی کشوری با اشاره به چگونگی پرداخت 

درصد است و بازنشسته  8اقساط وام به صورت سه ساله با سود : شان کردوام، خاطرن

 ....متقاضی میتواند برای دریافت وام درخواست خود را در سامانه این سازمان زمان ثبت کند

https://www.ilna.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/971675-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%84%D9%87-%D8%B4%D8%B4%D9%85-%D9%88%D8%A7%D9%85-%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%85-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF
https://www.ilna.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/971675-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%84%D9%87-%D8%B4%D8%B4%D9%85-%D9%88%D8%A7%D9%85-%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%85-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF


 

 

 :معدنی کارکاوان جلیلی سوادکوه -اعتصاب کارگران شرکت صنعتی -*

 
معدنی کارکاوان  -ارگران شرکت صنعتیک  :آمده است  اردوی کار تلگرامی کانال نوشته به

کارگران که دیروز هم در .جلیلی سوادکوه برای سومین روز متوالی دست به اعتصاب زده اند
برابر فرمانداری سوادکوه تجمع کرده بودند، ضمن اعتراض به اجرای ناقص طرح طبقه بندی 

، همچنین مشاغل خواهان اجرای درست این طرح و افزایش حقوق شان از این طریق
بهداشت محیط و وجود تجهیزات ایمنی در معدن هستند و اعالم کردند تا دسترسی به 

 .دهند مطالباتشان به اعتصاب خود ادامه می

@ordoyekar  

 :ها زرسی از داروخانههای مشترک با آغاز گشت: سازمان حمایت اعالم کرد -*

https://www.mehrnews.com/news/5030180 

 
 :آمده است ۷۷مهر ۴۱شنبه  در تاریخ روز سهصمت،  به نقل از وزارت خبرگزاری مهر به گزارش

سازمان حمایت از آغاز گشت های مشترک بازرسی به همراه سازمان غذا و دارو از داروخانه 
داروخانه ها مکلف به ارائه اقالم بهداشتی مورد نیاز مردم با نرخ : ها خبر داد و اعالم کرد

 .مصوب هستند
با همکاری بازرسان : اعالم کرد ای سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در اطالعیه

های  های علوم پزشکی و بازرسان سازمان غذا و دارو، گشت سازمان حمایت و دانشگاه
های سراسر کشور برای کنترل روند عرضه و قیمت عرضه ماسک  مشترک بازرسی از داروخانه

مصوبات ستاد در این اطالعیه آمده است؛ بر اساس ....شود و اقالم ضدعفونی کننده انجام می
ها به  میلیون ماسک برای عرضه در داروخانه ۹مقرر شده روزانه  کرونا لجستیک مقابله با

تومان انجام پذیرد و به همین میزان نیز ماسک سه  ۱،٣۴۴مصرف کنندگان به قیمت حداکثر 
ها مکلف هستند تا  داده شود و بر این اساس کلیه داروخانهالیه به مراکز درمانی تحویل 

در این طرح با متخلفان احتمالی که ....نسبت به تأمین نیازهای مردم به نرخ مصوب اقدام کنند
داشته باشند، … گرانفروشی، کم فروشی، احتکار و از فروش کاال امتناع و یا تخلفاتی چون

 .شود برخورد قانونی الزم اعمال می

 و مزدی معوقات شدن روز به /کارند مشغول شیفت دو مفتولی صنایع کارگران -*
 :ای بیمه

971744-https://www.ilna.news/fa/tiny/news 
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کارگران صنایع مفتولی  :آمده است ۷۷مهر ۴۱در تاریخ روز سه شنبه  به گزارش خبرنگار ایلنا،
کاهش مطالبات معوقه کارگران شاغل در صنایع مفتولی : ان در استان قزوین گفتندتاکست

تاکستان پس از آن صورت گرفت که یکی از سهامداران اصلی این کارخانه توانست بخشی از 
منابع مالی این واحد تولیدکننده سیم تایر خودرو را برای تجهیز کارخانه و پرداخت، بدهی 

طبق اظهارات یکی از کارگران کارخانه صنایع مفتولی تاکستان؛ .ین کندکارخانه و کارگران تام
این واحد صنعتی در سالهای . های مطرح شهرستان تاکستان است صنایع مفتولی از شرکت

گذشته به دلیل نبود سرمایه در گردش و اختالف برخی سهامداران کارخانه دچار بحران شده 
اما در سال جاری یکی از یازده . رشکستی پیش رفتبود که در نتیجه آن کارخانه تا مرز و

سهامدار اصلی کارخانه، کارخانه را برای شش سال اجاره کرد و بدین ترتیب شرایط تغییر کرد 
و همه مطالبات کارگران پرداخت شد و با شروع فصل تابستان نیز هر ماه مطالبات در موعد 

گیرند و در حال  فتولی هر ماه حقوق میدر حال حاضر کارگران صنایع م.شود مقرر پرداخت می
کارگری که در مجموعه  ۰۴در عین حال جدا از . روز شده است شان به حاضر مطالبات مزدی

صورت دو  اند و به کارگر جدید دیگر استخدام شده ۹۴صنایع مفتولی مشغول کار بودند، حدود 
  ....شیفت فعالیت تولیدی دارند

ما فرزندان ناتنی / حقوق کمتر از یک میلیون تومان معلمان مدارس غیرانتفاعی؛  -*
 :پرورش هستیم و آموزش

 
هایی مانند بردگان آموزشی، فرزندان  با واژه :آمده است  اردوی کار تلگرامی کانال نوشته به

سال  64وزیر طی  04نه حضور . کنند شان یاد می ها از خود و شرایط ناتنی، استثمارشده
دولت و مجلس و نه حتی شیوع  8ها از سوی  داده و نه تغییر سیاستشان  تغییری در وضعیت

 .ویروس کرونا
مدرسه غیردولتی  ۹۴۴هزار و  ۱۶کنیم که در  هزار تَن صحبت می411درباره جمعی به بزرگی 

  .مشغول تدریس هستند« معلم»سراسر ایران با عنوان 

@ordoyekar 

گزارش تجمع اعتراضی اهالی روستای کولسه جوانرود نسبت به ایجاد یک  -*
 : معدن

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


 

 

 

در روزهای گذشته خبرهایی  :آمده است ۷۷مهر ۴۱در تاریخ روز سه شنبه  برپایه خبرمنتشره؛
ایجاد  کیلومتری شهر جوانرود نسبت به :ازتجمع  اعتراضی اهالی روستای کولسه واقع در در 

اهالی روستای کولسه به این موضوع اعتراض و انتقاد داشتند که معدن .یک معدن منتشر شد
این : وی افزود....  .مذکور برای زندگی آن ها مشکل ایجاد می کند و باعث آلودگی می شود

روستای کولسه الیاقو، خان آوا، کانی سفید، بازان، بازان میرکی و کانی  :معدن در اطراف 
چشمه آب موجود است که  :باغ شناسنامه دار و  41واقع است که در اطراف آن نزدیک  گوهر

وی با بیان اینکه مردم این .متری آن تامین می شود411آب شرب روستای کولسه نیز در 
استخراج این معدن : روستاها به شغل دامداری، کشاورزی و باغداری مشغول هستند، گفت

...                                                                           .ا خواهد شد که مردم روستا مخالف عملیات معدن هستندباعث از بین رفتن معیشت آنه
این معدن توسط یک نفر ثبت شده و به شخص دیگری فروخته شده است و اکنون : وی افزود

ق قانون و با همکاری مسولین نمی این فرد هم مجوزهای الزم را گرفته است و ما نیز از طری
استخراج این معدن باعث می شود که : وی خاطر نشان کرد.گذاریم حق این مردم ضایع شود

بقیه مراتع این روستاها بدون استفاده و بدون سود باقی بمانند چون راه دیگری برای 

 .دسترسی به آنها نخواهد ماند

گذاری شده  سازی در معادن هدف میلیون دالر برای بومی ۵۲۲ :رییس ایمیدرو -*

 :است

https://www.mehrnews.com/news/5030398 

 

 :آمده است ۷۷مهر ۴۱در تاریخ روز سه شنبه  ایمیدرو، به نقل از خبرگزاری مهر به گزارش
اینکه به دنبال کاهش حوادث معدنی  رئیس هیات عامل ایمیدرو با اشاره ،خداداد غریب پور

 .گذاری شده است میلیون دالر هدف ۲۴۴سازی،  امسال برای بومی: هستیم، گفت
خداداد غریب پور امروز در مراسم افتتاح پروژه بومی سازی و ساخت شبیه ساز 

دامپتراک،  امروز با بومی سازی و ساخت شبیه ساز رانندگی: اظهار داشت دامپتراک رانندگی
ورود شبیه ساز . هد یک موفقیت علمی در بخش معدن و صنایع معدنی هستیمشا

رئیس             .کند به معادن، جامعه معدنی را وارد مرحله جدیدی می دامپتراک رانندگی
دامپتراک، موضوع کوچکی  با بیان اینکه گرچه ساخت شبیه ساز رانندگی ایمیدرو هیأت عامل
توجهی از حوادث معادن روباز مربوط به حوادث ترافیکی است، رسد اما بخش قابل  به نظر می
های مربوط به  با ساخت و استفاده از این دستگاه در معادن، شاهد کاهش هزینه: تصریح کرد

تلفات انسانی در بخش مذکور خواهیم بود و ضریب تکرار و شدت حوادث به حداقل 
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کارکنان و منابع انسانی در اولویت غریب پور با اشاره به اینکه توجه به سالمت .رسد می
درصدی تولید بخش معدن  ٣۴خوشبختانه به رغم افزایش : قرار دارد، گفت ایمیدرو های برنامه

داشته ( درصد ۲کمتر از )، حوادث معدنی رشد بسیار پایینی ۷۲و صنایع معدنی در سال 
ت این حوزه مازاد تولید اکنون در سیمان، مس، فوالد آلومینیوم و اغلب محصوال: وی افزود.است

 .کنیم داریم و اقدام به صادرات می

 :غارت زنان زحمتکش روستایی از سوی دالالن گلیم و گبه -*

 
شش هزار زن بخت کگهیلویه و بویراحمد را »: به نوشته کانال تلگرامی اردوی کار آمده است 

حیط زیست و میراث عنوان گزارش زهرا کشوری روزنامه نگار م«در پای کوه دنا می بافند
به نام »: او در این گزارش از جمله نوشته. فرهنگی در نشریه زنان روستایی و عشایری است

گیرند، وام که آزاد شد،  باف کهگیلویه و بویراحمد وام می  حمایت از زنان گلیم و جاجیم
 سادات»روستای دهستان  ۱۹زنان . دیگری باز شود  زند تا جا برای دالل شان می غیب

 ۲۴تا۹۴گلیم را از زنان متری. نه بیمه هستند نه حمایتی دارند.بافند گلیم، گبه می« محمودی
دار گلیم و گبه بافی در کهگیلویه و بویراحمد افقی است . فروشند خرند و تا یک میلیون می می

... های شغلی زیادی از جمله کمر درد و گردن درد و ها نشستن پای آن به بیماری و ساعت
. کنند شده اما از آنجایی که زنان بافنده بیمه نیستد درمان خودشان را پیگیری نمی منجر

 شود خلیج فارس صادر می های آنها به اروپا و کشورهای حاشیه بافته دست
@ordoyekar 

ان های اهواز نسبت به بالتکلیفی کارکنان شرکتی وپیماتکاری بیمارست -*
 :؛ اعتراض نمودندمعیشتی وشغلی

جمعی از کارکنان شرکتی :آمده است ۷۷مهر ۴۱شنبه درتاریخ روز سه برپایه خبر منتشره؛
اهوازاعتراضشان را نسبت به  4 -گلستان، خمینی، رازی، و بقایی  وپیماتکاری بیمارستان های

جمعی از پرسنل شرکتی و پیمانکاری .کردند به بالتکلیفی معیشتی وشغلی رسانه ای
اهوازنامه ای بشرح زیر را رسانه ای  4 -بیمارستان های، گلستان، خمینی، رازی و بقایی

دانند در اهواز  در شرایط سخت بیماری کرونا که همه مردم خود را مدیون کادر درمان می:کردند
های اهواز  تیبانی بیمارستانهیچ مسئولی در فکر کادر شرکتی و پیمانکاری درمان و پش

دهیم،  گویند این هفته حقوق می نیست االن سه ماه است که با ما قرارداد نبسته اند و می
دهیم و در این احوال و شرایط سخت زندگی همه این پرسنل در دو  هفته بعد حقوق می

راض و وقتی اعت. کنند شیفت یا پس از اتمام شیفت اقدام به مسافرکشی و شغل دوم می

 . گویند همینی که هست کنیم می می

سه ماه بدون  :اهواز نیزبرای رسانه ای نوشت 4 -یکی از کارکنان شرکتی بیمارستان بقایی 
کنند این مسئله در  حقوق و قرارداد مشغول کار هستیم و هر هفته به هفته بعد موکول می

 .این اوضاع اقتصادی برای ما بسیار سخت و دشوار است

 فرزندان /درآمدها کم تازه دردسر   تبلت و هوشمند گوشی درصدی ۰۲ گرانی -*
 !بخوانند؟ درس باید چگونه کارگر ی  طبقه

971206-https://www.ilna.news/fa/tiny/news 
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https://www.ilna.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/971206-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%DA%AF%D9%88%D8%B4%DB%8C-%D9%87%D9%88%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%AF-%D8%AA%D8%A8%D9%84%D8%AA-%D8%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%B1-%D8%AA%D8%A7%D8%B2%D9%87-%DA%A9%D9%85-%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D9%81%D8%B1%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B7%D8%A8%D9%82%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1-%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1%D8%B3-%D8%A8%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF
https://www.ilna.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/971206-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%DA%AF%D9%88%D8%B4%DB%8C-%D9%87%D9%88%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%AF-%D8%AA%D8%A8%D9%84%D8%AA-%D8%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%B1-%D8%AA%D8%A7%D8%B2%D9%87-%DA%A9%D9%85-%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D9%81%D8%B1%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B7%D8%A8%D9%82%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1-%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1%D8%B3-%D8%A8%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF


 

 

 

 :آمده است ۷۷مهر ۴۱در تاریخ روز سه شنبه خبرنگار ایلنا،  نسرین هزاره مقدم  به گزارش 
های گذشته، بحراِن  ها، مسکن و حمل و نقل در ماه آوِر سبد خوراکی عالوه بر گرانِی سرسام

ها در در دو  های مضاعف به خانوارهای کارگری تحمیل کرده است؛ این هزینه نههزی« کرونا»
های بهداشتی، درمانی و پیشگیرانه و دیگری هزینه  وجه قابل بررسی است؛ یکی هزینه

های  های کشور، خانواده آموزش مجازی که با آنالین شدن تحصیل در مدارس و دانشگاه
ترین ابزار برای  درحالیکه مهم.ها قرار داده است دشواریی  درآمد را در منگنه مزدبگیر و کم

رسد هجوِم ناچاِر  های هوشمند یا تبلت است، به نظر می آموزش مجازی و آنالین، گوشی
درصد  ٣۴تا  ۹۴تا مرز  ۷۷ها برای خرید این تجهیزات، قیمت آنها را در آستانه مهرماه  خانواده

یک فرزند محصل در مدرسه داشته باشد، برای  ست یک خانواده فقط باال برده است؛ کافی
افزاِر شاد نیاز به گوشی هوشمند یا تبلت است و قیمت این تجهیزات حتی در  نصِب نرم

                                                                                                                              !ترین حالت از دو میلیون یا دو میلیون و پانصد هزار تومان کمتر نیست کیفیت بی
در این شرایط، عوامل بسیاری دست به دست !مهر اول شب در گوشی گرانی عوامل

درصد افزایش  ۹۴ی مهرماه بیش از  اند تا قیمت گوشی هوشمند و تبلت، در آستانه هم داده
آور دالر که حتی  ات موبایل و البته گرانی سرسامافزایش تقاضا، حذف ارز دولتی برای وارد: یابد

هزار تومانی خریداری نکرده  ۹۹ها را با دالر  اگر فروشنده یا واردکننده موجودی انبارها و مغازه
های تنظیم بازار، قیمت فروش  باشند، از ترس آینده و خرید گران بعدی و در فقدان مکانیسم

...                                                      !کند تنظیم میهزار تومانی  ۹۹امروز خود را با دالر 
اگر در نظر بگیریم که کارگران : بگیر حداقل بازنشستگان و کارگران های دشواری

سال  ٣۴هزار تومان و بازنشستگان کارگری با  ۶۱۱میلیون و  ۹بگیر در بهترین حالت  حداقل
هزار تومان دریافتی دارند، گرانی این اقالم و فشار  ۲۴۴و میلیون  ۹پردازی فقط  سابقه بیمه

دهد؛ کارگری که بین  های خانوار خود را به خوبی نشان می مضاعف خرید آنها بر سبد هزینه
میلیون تومان فاصله است،  ۰هزار تومانی، بیش از  ۲۴۴میلیون و  ۹دستمزدش و سبد معاش 

هوشمند الکترونیک فراهم کند تا آنها بتوانند درس تواند برای فرزندان خود تجهیزات  چطور می
با خرید یک گوشی هوشمند چینِی دو میلیون « آموزش آنالین»های  بخوانند؛ تازه هزینه

های اینترنتی است  رسد، برای درس خواندن مجازی نیاز به خرید بسته تومانی به پایان نمی
                                                                                                           .... ندکن به هر خانواده تحمیل میهزار تومان هزینه مازاد  ۰۴که در بهترین حالت ماهی 

در این !شده اضافه هم شاد هست، گرانی و پولی بی :بازنشستگان و کارگران
. های روزانه همراه است ن با اضطرابدرآمد و بازنشستگا ی کارگران کم شرایط، زندگی روزمره

 اضافه هم آنالین ی مدرسه هست، گرانی و پولی بی :های آنها مشترک است درد دل
، کامجو حمید                                                                                       !شده

هزار  ۱۴۴میلیون و  ۹ردازی، امروز تنها پ سال سابقه بیمه ۱٣بگیر از کارافتاده با  مستمری
های تحمیلی آموزش آنالیِن تنها فرزندش  تومان دریافتی ماهانه دارد؛ او در ارتباط با هزینه

هزار تومان داروهای درمان  ۵۲۲هزار تومان اجاره خانه، ماهی  ۶۲۲ماهی  :گوید می
وراک یک خانوار های خ بیماری صرع خودم و ماهی بیش از یک میلیون تومان هزینه

زند؛  هزار تومان باال می ۴۲۲میلیون و  ۰ها از  کنید جمع همین سه نفره؛ مالحظه می
ی اینترنتی برای شاد بدهم؟  هزار تومان پول خرید  بسته ۵۲، ۱۲حاال چطور ماهی 

های اینترنت  از پس هزینه  ام اما دیگر ام یک گوشی خریده سه میلیون تومان داده
بگویند فرزندان  :گوید بگیر با بیان اینکه به کجا باید پناه ببریم؛ می مستمریاین !آیم برنمی

                                                     !ی من ترک تحصیل کند؟ ساله ۳آیا باید دختر ! ما چطور باید درس بخوانند؟



 

 

باشد و  کارگر پاکبان شهرداری در کردستان است که اگر شانس همراهش محمدی،
میلیون تومان درآمد دارد؛ او پدر دو فرزند است؛ یکی  ٣ها را سر وقت بدهند، ماهی  حقوق

یک گوشی  :گوید دبستانی و دیگری دبیرستانی؛ محمدی در مورد مصائب آموزش مجازی می
هوشمند بیشتر نداریم که سرش در خانه دعواست؛ پول من به تبلت خریدن 

یلیون تومان بدهم یک گوشی دیگر یا یک تبلت بخرم؛ ندارم چهار، پنج م! رسد نمی
توان فراموش کرد که  نمی. شوند« تر غمگین»های من  کارگر  باعث شد که بچه« شاد»

اند؛ کارگران فصلی، کارگران ساختمانی و  ها به کلی بیکار شده بعد از آمدن کرونا خیلی
ی کسانی هستند که درآمد  ازجمله اند، کارگرانی که امروز در صف بیمه بیکاری معطل ایستاده

ها چطور باید درس بخوانند؛ آیا  ثابت ماهانه ندارند؛ سوال اینجاست که فرزندان این گروه
آیا ! فوج ترک تحصیل کنند؟ ی کارگر این است که در بحران کرونا، فوج سرنوشت فرزندان طبقه

آموزش رایگان قانون اساسی به دولت نباید امکانات آموزش رایگان را در کشور فراهم کند؛ آیا 

 !های هوشمند در شب اول مهر است؟ درصدی گوشی ۹۴معنای گران شدن 

 
هزار تومانی قیمت خرید تضمینی گندم شلیک به  4تصمیم دولت در باره نرخ  -*

 :شقیقه امنیت غذایی مردم است
 

صادی دولت که در جلسه ستاد هماهنگی اقت: به نوشته کانال تلگرامی اردوی کار آمده است 
هزار  8امروز سه شنبه اول مهر برگزار شد، قیمت خرید تضمینی گندم برای سال زراعی آینده،

خبرگزاری برنا که این خبر را منتشر کرده افزوده است که پیش از تصمیم . تومان تعیین شد
رید مبلغ خ. «قیمت خرید تضمینی گندم در شورای اقتصاد مورد تایید قرار گرفته بود»دولت 

تضمینی گندم در حالی اعالم شده که در دو هفته اخیر با حذف ارز ترجیحی برای واردات کود، 
به گفته محمد شفیع ملک زاده رئیس نظام صنفی . برابر شده است :تا  8قیمت انواع کود 

افزایش چند برابری قیمت کودهای کشاورزی و سایر نهاده های تولید »کشاورزی کشور 
درصد جمعیت کشاورزان را تشکیل می دهند در  41برای کشاورزان خرده پا که  شرایط تولید را

برابری قیمت  :تا  8براساس برآورد وی پیش از افزایش . سال زراعی پیش رو از بین برده است
تومان تعیین شد اما پس از افزایش مجدد قیمت کود و  0124کود هزینه تولید هر کیلوگرم گندم 

قیمت تمام شده گندم »رابری هزینه تولید گندم نسبت به سال پیش ب 411افزایش حداقل 
 «.هزار تومان خواهد بود :برای کشاورزان بزرگ حداقل 
 8هزار تومان بابت تولید گندم هزینه کند و آن را به نرخ تضمینی  :با این ارقام کشاورز چرا باید 

شرایط تحریم های همه جانبه هزار تومان به دولت بفروشد؟ با این ارقام روشن است که در 
اقتصادی که امنیت غذایی مردم از اهمیت حیاتی برخوردار است، تولید گندم دیگر صرف نمی 

قیمت خرید تضمینی دولت کشاورزان خرده پا را خانه خراب می کند، شلیک به شقیقه . کند
گندم وابسته  امنیت غذایی مردم است و در استراتژیک ترین زمینه غذایی مردم را به واردات

 .می کند

@ordoyekar 

 : ، جان باختراننده لودر بدنبال سقوط در دره -*

یک  عصر روز سه شنبه  :آمده است ۷۷مهر ۴۱در تاریخ روز سه شنبه  برپایه خبر منتشره؛
وه نور کالنشهر اصفهان داخل فضایی دره مانند سقوط دستگاه لودر در بلوار شفق خیابان ک

 .ساله این لودر براثر شدت جراحت در دم جان خود را از دست داد 80کرد وراننده 

می  ایرانکانال تلگرامی کانون نویسندگان /  ای که گذشت آزادی بیان در هفته -*

 : نویسد

یل دادگستری در این روز از نسرین ستوده، وک: آمده است۱٣۷۷ مهر ۱سه شنبه در تاریخ 
بازگرداندن خانم ستوده به زندان در . بیمارستان طالقانی به زندان اوین بازگردانده شد

ی رضا خندان، همسر وی، اقدامات درمانی الزم در خصوص او  شرایطی است که به گفته

 . صورت نگرفته است

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


 

 

ی، دانشجوی بازداشتی سازمان عفو بین الملل در این روز خواستار آزادی علی یونس -
مقامات ایران باید علی یونسی و همه افرادی را »: دانشگاه صنعتی شریف شد و اعالم کرد

های مخالف نظام  که صرفاً به دلیل یا به اتهام نسبت خانوادگی داشتن با اعضای گروه

 .«درنگ آزاد کنند اند، بی بازداشت شده

تن با اتهامات  ۹۲۴ین روز از بازداشت هزار و فرمانده سابق انتظامی استان خوزستان در ا -
سال  ٣برد در طول  نام« اعضای گروه ها و افراد تجزیه طلب»ها با عنوان  امنیتی که وی از آن

 .اخیر  در این استان خبر داد

علیرضا کفائی، معلم بازنشسته و رئیس انجمن اسالمی معلمان گچساران، در این روز  -
به « توهین به رهبری در فضای مجازی تلگرام»شهرستان به اتهام  توسط دادگاه انقالب این

 .ساله محکوم شد ۱ماه حبس تعزیری با طول مدت تعلیق  ۶تحمل 

در اين روز خبر رسید نشریه دانشجویی ضد، در دانشگاه مازندران به اتهام اعالم حمایت از  -

 .اعتراضات سراسری کارگران پیش از چاپ اولین شماره توقیف شد

در این روز پرتو جغتایی عکاس ورزش زنان با انتشار عکسی از سقوط یک سوارکار زن در  -

 .مسابقات سوارکاری، خبر از تهدید و احظارش به دادگاه برای انتشار آن عکس داد

 :درصد رسید ۰۹به  ۴۸۶۶تورم شهریور مرکز آمار اعالم کرد؛ -*

https://www.mehrnews.com/news/5030504 

 

نرخ   :آمده است ۷۷مهر ۴۱در تاریخ روز سه شنبه ، مرکز آمار ایران، خبرگزاری مهر به گزارش
درصد  ۴.۹درصد رسید که نسبت به تورم سالیانه در ماه قبل، ۹۶، به ۷۷تورم ساالنه شهریور 

درصد  ۹۷.۷درصد وبرای دهک دهم  ۹٣.٤ک اول این نرخ برای ده.دهد افزایش نشان می
برای خانوارهای کشور به  ۱٣۷۷این گزارش؛ نرخ تورم ساالنه شهریور ماه  براساس .است
 .دهد درصد افزایش نشان می ۴.۹درصد رسیده که نسبت به همین اطالع در ماه قبل،  ۴.۹١

ای، درصد تغییر عدد  قطهمنظور از نرخ تورم ن: ای خانوارهای کشور افزایش نرخ تورم نقطه
ای در شهریور ماه  نرخ تورم نقطه. باشد شاخص قیمت، نسبت به ماه مشابه سال قبل می

درصد  ٣٤.٤درصد رسیده است؛ یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین  ٣٤.٤به عدد  ۱٣۷۷
نرخ .اند هزینه کرده« مجموعه کاالها و خدمات یکسان»برای خرید یک  ۱٣۷۲بیشتر از شهریور 

نرخ تورم . درصد افزایش یافته است ٤.۴در مقایسه با ماه قبل  ۱٣۷۷ای شهریور ماه  تورم نقطه
 ٣۱.٥درصدی به  ٥.٥با افزایش « ها و دخانیات ها، آشامیدنی خوراکی»ای گروه عمده  نقطه

درصد رسیده  ٣٥.۷درصدی به  ٣.٣با افزایش « کاالهای غیر خوراکی و خدمات»درصد و گروه 
باشد  درصد می ٣٤.٥ای برای خانوارهای شهری  این در حالی است که نرخ تورم نقطه.است

چنین این نرخ برای خانوارهای  هم. درصد افزایش داشته است ٣.۷که نسبت به ماه قبل 
                                                                                                                     .درصد افزایش داشته است ٤.٥درصد بوده که نسبت به ماه قبل  ٣٤.۱روستایی 

« ها و دخانیات ها، آشامیدنی خوراکی»در گروه عمده : ها در ماه جاری تغییرات قیمت
تخم مرغ، )« شیر، پنیر و تخم مرغ»بیشترین افزایش قیمت نسبت به ماه قبل مربوط به گروه 

و  آال ماهی قزل)« ها و صدف داران ماهی»، گروه (زه و پنیر پاستوریزهخامه، شیر پاستوری

https://www.mehrnews.com/news/5030504/%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%85-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C%D9%88%D8%B1-%DB%B1%DB%B3%DB%B9%DB%B9-%D8%A8%D9%87-%DB%B2%DB%B6-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF
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. باشد می( انواع نوشابه و آبمیوه)« ها چای، قهوه و سایر نوشیدنی»، گروه (کنسرو ماهی تن
، (قیمت انواع خودرو)« حمل و نقل»، گروه «کاالهای غیر خوراکی و خدمات»در گروه عمده 

و گروه ( تاپ گانه، لپ تحریر، قطعات کامپیوتر، دوچرخه بچه لوازم)« تفریح و فرهنگ»گروه 
لوازم پالستیکی آشپزخانه، ماشین لباسشویی، یخچال فریزر و )« مبلمان و لوازم خانگی»

                                                                                         .اند بیشترین افزایش قیمت را نسبت به ماه قبل داشته( ای آشپزخانه ظروف شیشه
دامنه :ای کل کشور در ماه جاری های هزینه درصد تغییرات شاخص قیمت در دهک

درصد  ۹٣.٤ای از  های مختلف هزینه برای دهک ۱٣۷۷تغییرات نرخ تورم ساالنه در شهریور ماه 
رش مرکز آمار برای مشاهده کامل گزا.دهک دهم است درصد برای ۹۷.۷برای دهک اول تا 

 را کلیک کند اینجا شهوریور، درباره تورم

؛ جان یک کارگر جوان اهل سقزدر اقلیم کوردستان براثر سقوط از داربست -*

  :باخت

ن امیرخانی حین کار یک کارگر جوان اهل سقز بنام یاسی:برپایه خبرمنتشره آمده است

 .ساختمانی درشهر سلیمانیه  براثر سقوط از داربست جانش را از دست داد

، کارگران شهرداری سده برای پرداخت مطالباتشان و وعده های پوچ مسئوالن -*

 : دست به اعتراض زدند

 کارگران شهرداری سده از :آمده است ۷۷مهر ۴۱سه شنبه در تاریخ روز برپایه خبر منتشره؛
کنش هایشان برای پرداخت مطالباتشان و وعده های پوچ شهردار وشورای 

ایم مربوط به  آخرین حقوقی که دریافت کرده:کارگران این شهرداری گفتند.شهرخبردادند
یک  عالوه براین:آنها ادامه دادند.ایم دستمزد خرداد ماه سالجاری است که اخیرا دریافت کرده

                                                                                     .طلبکاریمنیز  :2ونیم ماه حقوق از سال 
البته جدا از معوقات مزدی، پرداخت حق بیمه کارگران نیز به تاخیر افتاده و با : آنها افزودند

که در  ای بود به گفته آنها، بهم خوردگی مزدی در سال جاری به اندازه.مشکالتی روبروست
: این کارگران گفتند.ایم دانستیم چقدر طلب داریم و چه میزان دریافت کرده ها نمی برخی ماه

ایم تا حقوق معوقه را پرداخت نمایند ولی  بارها از شهردار و شورای شهر درخواست کرده

 .شود دهند و در عمل کاری انجام نمی مسئوالن تنها قول می

 : در آذربایجات شرقی تعطیلی مدارس به مدت دو هفته -*

 

اداره کل آموزش و پرورش آذربایجان شرقی با : به نوشته کانال تلگرامی اردوی کار آمده است 
ای اعالم کرد که با تصویب ستاد مبارزه با بیماری کرونای این استان، آموزش  صدور اطالعیه

 .حضوری در مدارس این استان به مدت دو هفته تعطیل است
ه که از سوی اداره اطالع رسانی و روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش در این اطالعی

شهریور ماه ستاد  ٣۱آذربایجان شرقی منتشر شد تاکید شده است که بنابر مصوبه جلسه 
مبارزه با بیماری کرونا آذربایجان شرقی، فعالیت همه مدارس دولتی و غیر دولتی در آذربایجان 

 .مهر غیرحضوری خواهد بود ۱۰شنبه اول تا  شرقی از سه

https://www.amar.org.ir/Portals/0/News/1399/shg9906.pdf


 

 

بنابر اعالم آموزش و پرورش آذربایجان شرقی به دلیل اینکه انجام امور مربوط به آموزش 
غیرحضوری منوط به هماهنگی و حضور مدیران و عوامل اجرایی در مدرسه است، بخشی از 

تا  کارکنان مدارس در طول هفته در مدارس حضور خواهند داشت ولی از آنها خواسته شده
 .ها را رعایت کنند ضوابط و مقررات بهداشتی در همه حوزه

@ordoyekar 

 :پیام یکی از کارگران هفت تپه: ادامه اعتصاب در هفت تپه -*

 ۱٣۷۷مهر  ۱ -امروز سه شنبه : برپایه خبر منتشره درسطح شبکه های مجازی آمده است 
دست  -کارگران کارخانه  -تعداد زیادی از کارگران هفت تپه در داخل شرکت و محوطه صنعتی

کارگران به عدم برآورده شدن . به اعتصاب زده اند و تجمعی مقابل در کارخانه انجام داده اند
 مسئولین مختلفی که وعده ها و قول هایی دادند اما هیچ اقدام .مطالبات خود معترضند

عملی مشخصی برای خلع ید انجام ندادند باید بدانند که با وعده و وعید نمیتوانند صدای 
                                                                                    .اعتراض کارگران هفت تپه را خاموش کنند

ه خرابکاری و غارت در شرکت، همکاران اعتصابی به خوبی میدانند که از جمله عوامل ادام
                                                                .مدیرانی که باید توسط همکاران از شرکت بیرون فرستاده شوند. مدیران اسدبیگی هستند

مطالبه بازگشت به کار تمامی همکاران اخراجی، پرداخت مطالبات معوقه و اجرای فوری خلع 
                                                               .بخش خصوصی جزو مهم ترین خواسته های کارگران اعتصابی استید از 

از سایر همکاران میخواهیم که به جمع همکاران اعتصابی پیوسته تا تکلیف مالکیت شرکت و 
 .مطالبات معوقه را روشن کنیم

پرداخت  ن بخش های مختلف شهرداری نوکندهماه ها حقوق وحق بیمه کارگرا -*

 : نشده است

ماه ها حقوق وحق بیمه    :آمده است ۷۷مهر ۴۱سه شنبه در تاریخ روز برپایه خبرمنتشره؛
کارگران بخش های مختلف شهرداری نوکنده منجمله خدمات شهری ،آتش نشانی و دراستان 

دماتی شهرداری نوکنده به روز سه شنبه یکی از کارگران خ.گلستان پرداخت نشده است
یکی دیگر از کارگران این .ماه حقوق ما پرداخت نشده است 0:خبرنگار رسانه ای گفت

بدلیل پرداخت نشده ماه ها حق بیمه دفترچه های بیمه آنها تمدید نشده :شهرداری گفت

 .ماه حقوق ما پرداخت نشده است 3:یکی از آتش نشانان این شهرداری نیز گفت.است

 : ارستان ابن سینای شیراز اعتراض کردنددرمانی و پزشکان بیم کادر -*

 

پرستاران و کادر درمانی بیمارستان پیوند اعضا ابن : برپایه خبرکانال اتحاد کارگران آمده است 
 سینا در مقابل دانشگاه علوم پزشکی شیراز در اعتراض به عدم دریافت حقوق تجمع کردند

 آشیانه به ها بانک تملیکی واحدهای شدن تبدیلوگوی خبر مطرح شد؛ در گفت -*
 ها بانک با تولیدکنندگان درصد ۶۲ /داریم کشور در شده تملیک واحد ۰۱۲۲/پرندگان
 :دارند مشکل
714189-https://www.ilna.news/fa/tiny/news 
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با « کوروش پرویزیان»  :آمده است ۷۷مهر ۴۱سه شنبه در تاریخ روز ایلنا، خبرگزاری به گزارش

ها  حق تولیدکنندگان، حق بزرگی است و بانک: افزود حضور در برنامه گفتگوی ویژه خبری،
احساس ِدین به تمامی تولیدکنندگان و فعاالن اقتصادی دارند و تالش شبکه بانکی بر اجرای 

ها دارای فرمت  در حال حاضر همه قرارداد: وی گفت.مقررات به طور ساده و آسان است
های مربوط به عقود  به بعد در حال انجام است، ولی تنوع قرارداد ۷٣ابالغی هستند و از سال 

پرویزیان با بیان اینکه در حال حاضر .اسالمی زیاد است و فرصت استاندارد سازی وجود نداشت
: ها و همچنین بانک مرکزی وجود دارد ادامه داد استاندارد شده و در سایت بانک ها، قرارداد

ماند و نحوه محاسبه سود در تمام شبکه بانکی  ها باقی می نسخه امضا شده نهایی در بانک
کند و اگر ایرادی وجود داشت از طریق بازرسی  از دستورالعمل واحد و مشخصی پیروی می

ن امکان در اختیار مشتری برای پیگیری و اصالح قرار داده شده ها و بانک مرکزی ای بانک
                                                                                                              ....است

هزار واحد صنعتی کوچک، متوسط و  ۱۹۴بر اساس آمار وزارت صمت حدود : پرویزیان گفت
رئیس کانون بانک و موسسات اعتباری خصوصی با اشاره به اینکه قانون  .در کشور داریمبزرگ 

در قانون تسهیل اعطای : تملک در اختیار سازمان ثبت اسناد و امالک است ادامه داد
وی با ....ها مکلف شدند که محل طرح را به عنوان وثیقه قبول کنند تسهیالت بانکی، بانک
ها  درصد تولیدکنندگان با بانک ۷۴پرونده باز در اختیار دارد که  ۲۴۴حاضر  اشاره به اینکه در حال

بیشتر مشکالت آنان در محاسبه سود و تسهیالت مرحله آخر به عنوان : مشکل دارند افزود
                                                                                                  .سرمایه در گردش است که این اشکاالت باید مرتفع شود

ها بین سپرده گذار و تسهیالت گیرنده یک حد وسط هستند و با توجه  بانک: عمرانی ادامه داد
معاون قضایی دادستان کل کشور درباره .به شرایط کشور حمایت از تولیدکنندگان ضروری است

تعداد قابل توجهی از این : فتها هم گ های تولیدی تملک شده توسط بانک سرنوشت بنگاه
میثم زالی دبیر ستاد تسهیل                           .ها به آشیانه پرندگان تبدیل شده است واحد

با شرایط : های بدهکار به شبکه بانکی گفت و رفع موانع تولید کشور درباره تعطیل نشدن واحد
ها اجرای مر قانون را  م و از بانکفعلی کشور باید نگاهمان را به تولیدکنندگان تغییر دهی

درصد تسهیالت  ۷۴حدود : وی افزود.ها اصالح شود بخواهیم و امیدواریم امسال رویه بانک
 .ها عدد درستی نیست کنند و محاسبه بانک گیرندگان قراردادی دریافت نمی

؛ جان یک کارگر جوان اهل سقزدر اقلیم کوردستان براثر سقوط از داربست -*

  :باخت

یک کارگر جوان اهل سقز بنام یاسین امیرخانی حین کار :رپایه خبرمنتشره آمده استب
 .ساختمانی درشهر سلیمانیه  براثر سقوط از داربست جانش را از دست داد

؛اعتصاب کامیونداران کرج  برای اعتراض به پایین بودن نرخ کرایه در جاده شهریار -*
 :و تجمع نمودند



 

 

 

پیش از ظهر چهارشنبه  :آمده است ۷۷مهر ۹۴ر تاریخ روز چهارشنبه د برپایه خبر منتشره؛
جمعی از کامیونداران کرج برای اعتراض به پایین بودن نرخ کرایه در جاده شهریار دست از 

حاکی از شرکت ده ها  باالتصاویر .کارکشیدند وبا پارک کردن کامیون هایشان اجتماع کردند

 :باشد کامیوندار دراین اقدام اعتراضی می

 اعتراض ناشنوایان و معلوالن حقوق فعاالنبا برگزاری تجمع مقابل صداوسیما؛ -*
 :کردند

972567-wshttps://www.ilna.news/fa/tiny/ne 
جمعی از ناشنوایان و  :آمده است ۷۷مهر ۹۴به گزارش خبرگزاری ایلنا، در تاریخ روز چهارشنبه 

قانون حمایت از حقوق  ۹۱فعاالن حقوق معلوالن، امروز در اعتراض به اجرا نشدن ماده 
                                                                                       .، مقابل ساختمان مرکزی سازمان صداوسیما تجمع کردند۱۰تا  ۱۴معلوالن، از ساعت 

ها پیش به  باتوجه به اینکه از سال»: معترضان در تشریح بیشتر دلیل تجمع امروز یادآور شدند
بینیم که سازمان مکاتبات را  ایم و می در قالب نامه نگاری اعتراض کرده ۹۱اجرا نشدن ماده 

اسخ گذاشته است، با هماهنگی کمپین حمایت از معلوالن، مقابل صداوسیما جمع بدون پ
های صداوسیما دیداری را  در جریان تجمع امروز با چند نفر از مقام»: آنها افزودند «.شدیم

قرار بر این شد که برای پیگیری مطالبات خود، به زودی با آقای قاسمی، دبیر شورای . داشتیم
: معترضان افزودند... «.ای داشته باشیم سازمان صداوسیما جلسه گذاری سالمت سیاست

این در حالی است که صداوسیما نسبت به استفاده از صدای شنیداری برای نابینایان »
اقدامات کافی برای کاربردی نمودن زبان اشاره برای ناشوایان  اقدامی را انجام نداده است و

 «.راانجام نداده است

 : ، برای برپایی تجمع اعتراضیایان مقابل سازمان صداوسیمافراخوان ناشنو -*

  

                                                                                               صبح   ۷از ساعت ۷۷مهر ۹۴چهارشنبه  :زمان 
                                                                    نرسیده به پل پارک وی نبش خیابان جام جم.تهران،خیابان ولیعصر :مکان
پذیری سیما برای  قانون حمایت از معلوالن با تاکید بر عدم دسترس 40عدم اجرای ماده :علت

مهر ؛ تجمع ناشنوایان با  4تا  4همزمان با هفته جهانی ناشنوایان؛                     ناشنوایان

https://www.ilna.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/972567-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%A7%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%AF
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قانون  40ما در اعتراض به عدم اجرای ماده همراهی اعضاء کمپین معلوالن مقابل صداوسی

 پذیری سیما برای ناشنوایان حمایت از حقوق معلوالن با تاکید بر عدم دسترس

 : ۶۶مهر ۰اخبار اعتراضات مردمی در  -*
 
های  تعدادی از دانشجویان گروه :است آورده بازنشستگان اتحاد تلگرامی کانال خبر برپایه =

های کشور در اعتراض به  مهرماه، از تمام دانشگاه۹ تخصصی پزشکی روز چهارشنبه
تخصص پزشکی مقابل مجلس تجمع اعتراضی برگزار  ۷۷عدالتی در آزمون گواهینامه سال  بی

 .کردند
دوره دستیاری پزشکی با توجه به شیوع موج سوم کرونا و  مطالبه اصلی این دانشجویان اتمام

تیرماه  ٣۴وزیر بهداشت روز : دانشجویان گفتیکی از نمایندگان . آماده به خدمت شدن است
. شوند التحصیل می گفتند که آزمون گواهینامه لغو است و تمامی دانشجویان سال آخری فارغ

نفر باقی  ۲۴۴التحصیل شدند و حدود  نفر از دانشجویان فارغ ۹۶۴۴اما پس از مدتی فقط 
ه اصلی معترضان، وی می افزاید، مطالب. اند که وضعیت آنان مشخص نیست مانده
ها و تا احقاق حقوق خود  التحصیلی تمام دستیاران پزشکی است نه فقط تعدادی از آن فارغ

 .مانند آنجا می  در
مهر شماری از کارگران اخراج شده فضای سبز شهرداری زنجان در مقابل  ۹روز چهارشنبه = 

 . ساختمان استانداری زنجان، دست به تجمع اعتراضی زدند
سال سابقه کاری می باشند ضمن اعتراض به بیکاری خود می  ۱۲ران که دارای این کارگ

سال کار دیگری انجام نداده اند و حرفه دیگری بلد نیستند تا در مشاغل  ۱۲گویند، در مدت این 
بیمه بیکاری و   گفتنی است کارگران شهرداری زنجان از هیچگونه. دیگر مشغول کار شوند

 .کارگری است، برخوردار نیستند مزایایی که حق طبیعی هر
تداوم اعتراضات کارگران سیمان کارون و الرستان و افشای اختالس مدیران دو کارخانه = 

 توسط مدیر عامل
خواری و اختالس وی را افشا نموده و خواستار ارجاع  های دیگری از رانت کارگران گوشه= 

 .تخلفات وی به مراجع قضایی شدند  پرونده
داد که از  بق سیمان کارون، هر ماه به کارپردازان سیمان الرستان دستور میمدیرعامل سا

های هدیه یک میلیونی تهیه کنند؛ اما  بانک صادرات شعبه میدان محسنی در تهران، کارت
های یک میلیونی در کجا هزینه شده است؟ به گفته کارگران، وقتی  مشخص نیست این کارت

کند و کارگرانش با حداقل دستمزد مشغول به کارند، نبود  شرکتی این چنین بریز و بپاش می
 .معناست ماه دستمزد معوقه کارگران کامال بی ۰نقدیندگی و اعتبار برای پرداخت 

ی رانندگان سراسر کشور مبنی بر اعتصاب  هماهنگ کننده فراخوان اتحادیه دنبال به= 
دیس کرج با خواباندن خودروهایشان مهرماه کامیونداران فر۹سراسری رانندگان، روز چهارشنبه 

 . دست به اعتصاب زدند
این رانندگان به دستمزدهای پایین و استهالک باالی خودرو و گرانی الستیک و لوازمی یدکی 

داران  الزم به یاد آوری است که در سال گذشته در چندین نوبت کامیون. اعتراض دارند
 .زده بودند شان دست به اعتصاب دراعتراض به وضعیت معیشتی

مهر کارگران کارگاه های تیرچه و بلوک سازی در اعتراض به عدم پرداخت ۹روز چهاشنبه = 
 .دستمزدهای معوقه خود دست به تجمع زدند

ی دسترسی به معادن جوبجی، تعطیلی سنگ شکن ها و  این کارگران نسبت به نبود جاده
ین اوضاع اقتصادی نابسامان و افزایش آنها می گویند در ا. نبود شن و ماسه نیز اعتراض کردند

چندین برابر قیمت ها، عدم پرداخت دستمزدها، مشکالت معیشتی زیادی برای آنها به وجود 
 .آورده است

مهرماه ۹روز چهارشنبه   پرستاران و کادر درمانی بیمارستان پیوند اعضا ابن سینای شیراز= 
انشگاه علوم پزشکی استان فارس در اعتراض به عدم دریافت حقوق معوقه خود مقابل د

 .تجمع کردند
برای آنها لحاظ  ۷۷گیرند و افزایش سال  حقوق می ۷۲معترضان براساس حکم فروردین ماه 

آنها همچنین بنرهایی مبنی بر مطالبات خود در دست داشتند و خواستار  .نشده است



 

 

درصدی  ۱۲ایش حتی در حالی که دولت افز. سازی در پرداخت حقوق پرسنل بودند یکسان
هزار تومان اعالم کرده، سازمان تامین  ۴۲۴میلیون و  ۹تصویب کرده و حداقل حقوق را 

هزار  ۴۲۴میلیون و  ۱دهد و حداقل حقوق  درصد افزایش می ۱۴اجتماعی گفته است که 

 .تومان را قبول دارد و به دولت کاری ندارد

 
آذویکو مقابل استانداری آذربایجان  داران شرکت خودرو سازی مهر حوالە۹روز چهارشنبه = 

سال دست به  ۹هزار خودروی پیش خرید شدە پس از  ١شرقی در اعتراض به عدم دریافت 
ماهه تحویل داده شود ولی اکنون شرکت آذویکو بە این مالباختگان ۶تجمع زدند زیرا قرار بود 

را در بازار آزاد بە قیمت  گوید کە تولید ندارد و این درحالی است که خودروهای تولیدی خود می
 . روز بە فروش می رساند

 اتحاد بازنشستگان
https://t.me/etehad_Bazn/6543?single 

 :کنند می دریافت مقرری تالش سیل از شده بیکار کارگران:اوریی -*

972308-https://www.ilna.news/fa/tiny/news 

 

ریم یاوری در بازدید ک  :آمده است ۷۷مهر ۹۴ایلنا، در تاریخ روز چهارشنبه  خبرگزاری به گزارش
حسب دستور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی  :اظهار کرد از مناطق سیلزده شهرستان تالش

ای که با حضور  در جلسه ام و برای بازدید از منطقه سیلزده در این شهرستان حضور یافته
 در مرکز استان گیالن تشکیل شد، مدیران عضو شورای هماهنگی زیرمجموعه وزارتخانه

وی .نسبت به پرداخت مقرری به کارگران بیمه شده آسیب دیده از سیل تصمیم گرفته شد
طبق دستور وزیر، همه امکانات وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حد وسع و توان : افزود

اعطای  دچار سیل شده است، اقتصادی بنگاه در خدمت مردم منطقه خواهد بود و اگر
...                                                                                                        .به آن را پیگیری خواهیم کرد های ذیربط وزاتخانههای  تسهیالت و کمک

در منطقه هستند و از نزدیک شاهد  امروز همه مدیران زیرمجموعه این وزارتخانه: یاوری گفت
های موثری برداشته خواهد شد و اطمینان دارم  قدم رفع مشکالتمشکالت هستند و برای 

های هالل احمر، بهزیستی و  های دولتی و امدادرسانی در کنار کمک مردم نوعدوست ایران،
: یاوری ادامه داد....دیدگان از سیل دریغ نخواهند کرد از هیچ کمکی برای آسیب تعاونگران،

رسانی،  این روزها ضرورت دارد و تاخیر در کمک در زدگان تالش تامین اقالم ضروری سیل
ها و آذوقه مورد  حداقل کند و همین االن برخی عزیزان در تامین مشکالت مردم را مضاعف می

ها به  نیاز یک خانوار دچار مشکل هستند و امیدواریم هموطنان همانگونه که در همه صحنه
 .تالش را فراموش نکنند مقطع نیز مردمکنند، در این  برادران و خواهران آسیب دیده کمک می

https://t.me/etehad_Bazn/6543?single
https://www.ilna.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/972308-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%DB%8C%D9%84-%D8%AA%D8%A7%D9%84%D8%B4-%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF
https://www.ilna.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/972308-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%DB%8C%D9%84-%D8%AA%D8%A7%D9%84%D8%B4-%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF


 

 

 : ؛ جان باختیک کارگر جوان در قزوین براثر سقوط درچاه -*

ساله حین کار  43یک کارگر : آمده است ۱٣۷۷مهر  ۹برپایه خبر منتشره؛درتاریخ روز چهارشنبه

 .در گاراؤی در قزوین براثر سقوط درچاه در دم جانش را ازدست داد

قانون معلوالن قابل  60ن نسبت  به عدم اجرای ماده ناشنوایان ومعلوال -*

  :؛ تجمع اعتراضی نمودندصداوسیما

 

همزمان با هفته جهانی :آمده است ۷۷مهر ۹۴در تاریخ روز چهارشنبه  برپایه خبر منتشره؛
+ ناشنوایان، جمعی از ناشنوایان و فعاالن حقوق معلوالن به فراخوان ازپیش منتشر شده

قانون  40وبرای بنمایش گذاشتن اعتراضشان نسبت  به عدم اجرای ماده  پاسخ مثبت دادند
اعتنایی به مکاتبات واعتراضات آنها  پذیر نبودن سیما برای ناشنوایان و بی معلوالن ودسترس

برپایه گزارش منتشره .مقابل سازمان صداوسیما درخیابان ولی عصر تهران زدند دست به تجمع
نژاد مدیر روابط عمومی معاونت سیما دربین معترضین  اجهدرشبکه های اجتماعی،حمیدخو

حاضر شد و وعده برگزاری دونفر از نمایندگان تجمع کنندگان با رییس شورای سیاستگذاری 

 .داده شد 22مهر :سالمت صداوسیما در روز دوشنبه 

 : اظهارات برخی نمانیدگان در مجلس -*
 
ی مریوان و  پور نماینده شیوا قاسمی :است مدهآ بازنشستگان اتحاد تلگرامی کانال نوشته به

لطفاً کم دم از »: با اشاره به وضعیت معیشتی مردم گفت ۷۷مهر۹سروآباد در مجلس روز 
مرغ  طور جلو برود در چند ماه آینده، نان خشک هم مانند گوشت و تخم این. مقاومت مردم بزنید

 .«رود از سفره مردم بیرون می
همه سال باید از خودمان بپرسیم آیا واقعاً برای همان درماندگان و متأسفانه بعد از این »

از کردستان گرفته تا سیستان، از خوزستان . بیچارگان هیچ امید و پناهگاهی باقی مانده است
نشینان را بر کاخ  تا ایالم، کرمانشاه خراسان و غیره چه بر سرمان آمده، مگر قرار نبود کوخ

انداز شود، کجای عملکرد بسیاری از  انگ عدالت و برابری طنیننشینان ترجیح بدهیم، گلب
ور در فقر و گرفتاری و بیماری و  مسئوالن ما جایی برای تیمار این اقشار درمانده و غوطه

 .گردد بدبختی وجود دارد که متأسفانه هر روز و هر لحظه بر تعداد شان نیز افزوده می
ها بهشت بسازیم؟ کی وعده دادیم که پناهگاه  دهداران و آقازا کی قرار بود برای سرمایه

مرغ را از  المال شویم؟ توان حتی خریدن تخم یازان بیت اختالسگران و سودجویانه و دست
 ؟«بیچارگان و مستضعفان بگیریم

شود اما به چه قیمتی؟  افتخار دولت آن است که اجناس و مایحتاج مردم به وفور یافت می»
تومانی را برای تأمین مواد غذایی ۰۹۴۴چرا ارز . ای ندارد ندارند، فایده وقتی مردم توان خرید را

خورد، کجاست گشایش، پایش و نظارت  اعتراف شما به چه درد مردم می. اید قطع نموده
 .«شما؟

خبرند و  ایم که از قیمت اجناس بی های مختلف صدا و سیما بارها دیده مسئوالنی را در برنامه»
 .هاست کارشان به عضو فروشی رسیده درک کنند؟ ملتی را که سال توانند درد آیا می

  .یادمان باشد دزدهای کوچک قربانیان فقر هستند و دزدان بزرگ ریشه فقر
  .های فقر است، نه به زنجیر کشیدن قربانیان فقر عدالت حقیقی در حذف ریشه



 

 

شرافتمندانه زیستن باقی دریغ از اندکی تأمل که با این وضعیت اسفبار تورم مگر راهی برای 
ها همخوانی دارد؟  چکانی، دستمزدهای اندک با انفجار قیمت های قطره مانده است؟ آیا حقوق

 .هاست ارتشاء و فسادهای موجود محصول همین زمینه و نابسامانی
ای، خودکشی  روزی نیست که روح و جان ما از شنیدن خبر مرگ کولبران و تصادفات جاده

 .«نلرزد... ان، فرار نخبگان، آمار فراوان طالق و جرم و جنایت وجوانان و نوجوان
تر مطرح کرده اما  اند، ایشان هم جامع نظراتی را که برخی از نمایندگان دیگر به نوعی گفته� 

میلیون تومانی  ۹۲۴میلیون تومانی و یا حقوق  ۶۴۴چرا خانم شیوا قاسمی از خودروی 
 !نمایندگان مجلس سخنی نگفته؟

  !ین که چگونه از نظارت استصوابی عبور کرده و به مجلس انقالبی وارد شده؟و ا
 ندارد_رنگی_جناحی_های بازی_حنای#

 اتحاد بازنشستگان

@etehad_bazn 

 شغل میلیون ۱۲۲ از بیشگذاری کارآمد مطرح شد؛ در وبینار پژوهش و سیاست -*
 و میلیون یک/کردند پیدا را خود مناسب شغل بیکاران درصد ۰۳ فقط /رفت دست از

 : کرونا بیکاران مقرری متوسط تومان؛ هزار ۰۲۲
972281-https://www.ilna.news/fa/tiny/news 

 

در تاریخ روز  سسه عالی پژوهشهای تامین اجتماعی،ایلنا به نقل از موخبرگزاری به گزارش 
معاون پژوهش و فناوری این « نرگس اکبرپور روشن»   :آمده است ۷۷مهر ۹۴چهارشنبه 

در مواجهه با  اجتماعی تامین شدگان بیکار شده سازمان حمایت از بیمه»موسسه در وبینار 
ه عالی پژوهش تأمین اجتماعی برگزار شد، ضرورت انجام پژوهش در ، که در مؤسس«کرونا

حمایت : مورد بیمه بیکاری را آشنایی با شرایط، کارکرد و نقش این صندوق عنوان کرد و گفت
ترین عامل تولید است  از بیکاران، بدون اما و اگر باید وجود داشته باشد، چراکه نیروی کار مهم

ه این افراد بیکار شوند، فقط فشارهای مالی را متحمل نخواهند و این درحالی است که چنانچ
در نتیجه طرحهای حمایتی در این . شد، بلکه با فشارهای روانی زیادی هم روبرو خواهند شد

 ....کند تا بیکاران این فشارها را کمتر احساس کنند زمینه کمک می
این : رونا و نرخ پوشش آن گفتاکبرپور در مورد وضعیت صندوق بیمه بیکاری قبل از بحران ک

درصداز بیکاران را تحت حمایت داشته باشد؛  ۹.۶صندوق در بهترین حالت نتوانسته بیش از 
طور متوسط ساالنه به  های اخیر به که در سال طوری چرا که دامنه شمول آن محدود است، به

 ۰۲۴یران متجاوز ازبگ ، مجموع مقرری06۷۹هزار نفر مقرری پرداخت کرده و در سال  ۰۴۴حدود 
                     ...                                                                            .هزار نفر بوده است

 ۹۴۴قبل از بحران کرونا : ، استاد دانشگاه عالمه طباطبایی گفت«حسن طایی»در ادامه  
 ۱۲از بحران کرونا زندگی میلیارد شاغل در جهان وجود داشته است اما پس  ٣میلیون بیکار و 

میلیون  ۰۴۴پس از کرونا بیش از : وی ادامه داد.درصد شاغالن تحت تاثیر قرار گرفته است
میتوان گفت که اکوسیستم کسب و کارها دچار تغییرات اساسی شده   شغل از دست رفت و

ر سطح ملی ای که نظام تجاری و اداری ما د گونه و این وضعیت در کشور ما نیز وجود داشته به
                                                                         ....و بین المللی تغییرات اساسی را تجربه کرده است

در همین قانون پیش بینی نشده : تاکید کرد اجتماعی تامین شدگان سازمان مدیرکل امور بیمه
صندوق کسری آورد از کدام منابع باید تامین اعتبار کند؟ باید از محلهای دیگر استفاده  که اگر
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....                                                                                                       .کرده و دست در جیب بیمهشدگان دیگر ببریم که شریک این گرفتاریها هستند
با بیان اینکه یک هم افزایی در حوزه بیمه   اجتماعی تامین شدگان سازمان مدیرکل امور بیمه

این هم افزایی : بیکاری را در این برهه و با راه اندازی سامانه بیمه بیکاری شاهد بودیم گفت
وی متقاضیان باشیم و اصالح قانون شکل گرفت و توانستیم در کوتاهترین زمان ممکن پاسخگ

: وی درباره بیکاران در بخش خصوصی و بیمه شدگان اختیاری افزود.یک راهکار مهم است
زیرساخت غیرحضوری شدن فرایند بیمه بیکاری فراهم شده که با رفع نواقص جزئی، میتوانیم 

هیم و همیشه شاهد راه اندازی این سیستم باشیم و به کلی خدمات را غیرحضوری ارائه د
چندین سیستم غیرحضوری داریم که در چندماه . آمادگی اتفاقات غیرمترقبه را داشته باشیم

 آینده تکمیل خواهند شد

؛ کارگران فضای سبز شهرداری زنجان نسبت به اخراج ازکار مقابل استانداری -* .

 :تجمع اعتراضی نمودند

 

جمعی از  کارگران فضای :آمده است ۷۷ر مه۹۴در تاریخ روز چهارشنبه  برپایه خبر منتشره؛
سبز شهرداری زنجان برای انعکاس هرچه بیشتر صدای اعتراضشان نسبت به اقدام این 

استاندار زنجان .شهرداری مبنی براخراجشان ازکاردست به تجمع مقابل استانداری زنجان زدند
                                                                                                                           .اختمان استانداری شدبا وجود ینکه شاهد تجمع این کارگران بود بدون توجه به آنان وارد س

رسد و ما  حرفه دیگری بلد  سال نیز می 04سابقه بعضی از ما به :کارگران تجمع کننده گفتند
چرا در زمان تعدیل نیرو توجهی به سابقه ما نشده . شویمنیستیم تا جای دیگر مشغول کار 

است و افراد تازه واردی که روابط نزدیک با مسئوالن شهرداری و شورای شهر دارند اخراج 
برند، درحالی که بهزیستی  بعضی از افراد این جمع از معلولیت رنج می: آنها افزودند.نشدند

ها را  شغلی درنظر نگرفته است، شهرداری نیز آن ها کند و برای آن ها نمی هیچ توجهی به آن
هزار تومانی بهزیستی حتی  611الی  411در این شرایط اقتصادی با حقوق . اخراج کرده است

 .توانیم زندگی کنیم یک هفته هم نمی

 نقدی غیر صورت به اساسی های کاال تامینگو با ایلنا مطرح شد؛ و در گفت -*
 :است شده تحمیل جامعه پایین های دهک به زیادی های فشار /باشد

971745-https://www.ilna.news/fa/tiny/news 

  

با شدت گرفتن :آمده است ۷۷مهر ۹۴در تاریخ روز چهارشنبه  ایلنا،خبرگزاری زارش به گ
های اساسی با جدیت بیشتری در دستور کار  مشکالت اقتصادی، اجرای طرح تامین کاال

عضو کمیسیون برنامه، بودجه )شهریور امسال جبار کوچکی نژاد  ٣۱. مجلس قرار گرفته است
ر میلیارد تومان اعتبار برای اجرای طرح تامین کاالهای هزا ٣۱: گفت( و محاسبات مجلس

در اظهارنظری جدید اسماعیل حسین زهی .پذیر در نظر گرفته شد اساسی ویژه اقشار آسیب
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های  نامه طرح تامین کاال باید آیین: عنوان کرد( نماینده مردم خاش، میرجاوه و تفتان در مجلس)
با توجه به شرایط اقتصادی و : او ادامه داد.برسد اساسی تدوین و به تصویب نمایندگان مجلس

های پایین جامعه تحمیل  های زیادی به دهک همزمانی کرونا با نوسانات مختلف اقتصادی فشار
های حمایتی غیرنقدی  بهتر آن است که بسته: این نماینده مجلس تصریح کرد.شده است
 .های اساسی در اختیار افراد قرار گیرد باشد و کاال

های فعالین کارگری، بازنشستگان، دانشجویان و  نامه سرگشاده تشکلها و گروه -*

 :  فعالین کارگری و لغو کار کودکان به عفو بین الملل

آقای رئیس، همانطور که اطالع دارید و در گزارش سازمان : برپایه خبر منتشره آمده است 
ده شده است، حکومت ایران در به تفصیل شرح دا 4141سپتامبر4متبوعتان منتشره به تاریخ 

که در اعتراض به گرانی یک شبه سه برابری  0624جریان سرکوب خونین خیزش مردمی آبان
نفر  618روز بنا به گزارش سازمان عفو بین الملل  6قیمت بنزین به وقوع پیوست، تنها در مدت 

یقینا آمار                                    .نفر بازداشت گردیده اند 111:به قتل رسیده و بیش از 
زیرا تحت حاکمیت فعلی ایران، . شدگان بسیار بیشتر است کشته شدگان و بازداشت

دسترسی به آمارهای واقعی میسر نیست و خود حکومت نیز هیچوقت آمار واقعی در هیچ 
ری رویترز، تعداد طبق گزارش خبرگزا                             .رابطه ای را اعالم نکرده و نمی کند

اما از آن تاریخ . نفر هستند 0011بیش از  0624کشته شدگان در جریان سه روزه خونین آبان 
شدگان آبان در زیر شکنجه به قتل رسیده و  به بعد ده ها و شاید صدها نفر از بازداشت

                                                             .اجسادشان در رودخانه ها، بیابان ها و کوچه ها و خیابان ها انداخته شده اند
ماه از آن کشتار و بازداشت های گسترده، هنوز حکومت نه آماری از کشته شدگان  01بعد از 

هنوز تعداد زیادی از . شدگان را اعالم نموده است را ارائه کرده است و نه تعداد بازداشت
. طالع هستند و در نگرانی و اضطراب به سر می برندخانواده ها از سرنوشت عزيزانشان بی ا

این خانواده ها همچنان در وحشت از اینکه سرنوشت عزیزانشان به سرنوشت 
شدگانی که زیر شکنجه کشته شده و در جایی انداخته شدند، گرفتار شوند، به سر  بازداشت
                                                                                                                                             .می برند

حکومت ایران کمترین حقی برای شهروندان قائل نیست و با چماق، باتوم، گلوله و زندان و 
                                                                                                                       .شکنجه و اعدام به مقابله با هر اعتراضی می پردازد

ما مردم ایران، بخشی از گستاخی حکومت در برابر مردم جامعه را نتیجه مماشاتهای بین 
المللی می دانیم که هنوز علیرغم کشتار و اعدام شهروندانش در محافل، مجامع و 

بنابراین . ی شود و روابط سیاسیش با دنیای خارج برقرار است های جهانی پذیرفته م سازمان
                                                                                  .المللی نیز مسول هستند مجامع بین

ما مصرانه از شما میخواهیم تا با فشار آوردن به مجامع بین المللی، خواستار آن شوید که بر 
د تا دست از کشتار، شکنجه و اعدام بردارد و حقوق پایه ای مردم حکومت ایران فشار بیاورن

صدور بیانیه ها در محکومیت اعمال ضد حقوق بشری، برای به . ایران را به رسمیت بشناسد
باید . رسمیت شناخته شدن حقوق مردم ایران توسط حکومت کافی و چاره ساز نیست

زمان تن دادن به رعایت حقوق محدودیت های سیاسی جدی و عملی در سطح جهانی تا 
                                           .سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی مردم علیه حکومت ایران اعمال گردد

از قرار  24شدگان و بازداشت شدگان آبان  مبرم ترین مطالبات مردم ایران و خانواده های کشته

 : ه شوندزیر است و باید بی قید و شرط برآورد

 اعالم آمار واقعی کشته شدگان -0

 شدگان و روشن نمودن سرنوشت آنان اعالم آمار واقعی بازداشت -4

 و همه زندانیان سیاسی 24شدگان آبان  آزادی فوری و بی قید و شرط بازداشت -6

حق برگزاری مراسمات گرامیداشت کشته شدگان در ایام سالگرد به قتل رسیدنشان در  -8
به هر طریق که خانواده ها و مردم همراه خانواده ها بخواهند مراسمات را برگزار  0622آبان 

 با تشکر.کنند



 

 

شورای  -6 سندیکای نقاشان البرر -4 انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه -0
دانشجویان  -0 تشکل مستقل دانشجویان پیشرو دانشگاه اصفهان -8 بازنشستگان ایران

 -:جمعی از دانشجویان و فعالین دانشگاه های هنر تهران -3 جف آباد اصفهاندانشگاه آزاد ن

 گروهی از فعالین لغو کار کودکان-4گروهی از فعالین کارگری سقز

دانشگاه مازندران بدلیل حمایت از اعتراضات « ضد»توقیف نشریه دانشجویی  -* 
 :کارگران و جوابیه شورای این نشریه 

دانشگاه « ضد»نشریه دانشجویی : بکه های مجازی آمده است برپایه خبر منتشره در ش
مازندران به اتهام اعالم حمایت از اعتراضات سراسری کارگران، پیش از چاپ اولین شماره 

این حکم تعلیق یکساله تحت فشار نهادهای امنیتی و در فضای راکد ناشی از .توقیف شد
                                                           .استابالغ شده  ۷۷/۹/۱تعطیلی دوران کرونا در تاریخ 

                                                                               (در واکنش به توقیف نشریه)جوابیه شورای نشریه ضد 
، پیش از انتشار دانشگاه مازندران به اتهام اعالم حمایت از اعتراضات کارگری” ضد“نشریه 

                                                                                                                                                 .شد” توقیف“اولین شماره، 
که هیئت تحریریه اند  ای استناد داشته صادرکنندگان این حکم، در اثبات جرم مذکور، به بیانیه

تشکل صنفی و دانشجویی دیگر، در حمایت از اعتصابات کارگران  66، به همراه ”ضد“نشریه 
این درحالیست که پیش از ابالغ حکم تعلیق یک ساله، هیئت نظارت بر . امضا کرده بودند

                                                                                                               .بود، تذکر کتبی را برای مجازات جرم اعالم حمایت از کارگران کافی دانسته  نشریات دانشگاه
، آن هم  ی دانشجویی و حکم تعلیق یک ساله حساسیت بیش از اندازه نسبت به یک نشریه

اند، نشان از آن دارد  تههای بیرون از دانشگاه داش ای که مسئولین دانشگاه، به نهاد با اشاره
های امنیتی در  ی فردی یک مسئول دانشگاهی نیست، بلکه نهاد که این حکم اعمال سلیقه

اند؛ این در  پیوندی با نهاد دانشگاه اقدام به سرکوب و حذف جریان مستقل دانشجویی کرده
ل روند که دانشگاه را مح های دانشجویی حاکمیتی تا آنجا پیش می حالیست که تشکل

هر چند این دست اقدامات تازه نیست؛ اما تعطیلی دانشگاه . اند بازجویی دانشجویان قرار داده
                                                            .تری را فراهم کرده است تا سرکوب با شدت بیشتری صورت پذیرد بستر مناسب

ها، دانشجویان  شان در دانشگاه ازوهای سرکوببه این سو نیروهای امنیتی و ب ۷۲آذر  ۱۶از 
                                                                                                    .مستقل و حامی فرودستان را مورد تهدید و ارعاب قرار دادند

ی ضد تصمیم  تحریریه هیئت” سازی دانشگاه پادگان“و ” سیاست سرکوب“در جهت مقابله با 
است به تولید محتوا از طرق دیگر اقدام کند؛ از همین رو از سایر دانشجویان خواستاریم   گرفته

رسانی چنین مسائلی برای زنده نگه داشتن جریان مستقل   در جهت حمایت و اطالع
 ۱٣۷۲/۴۹/۹/  .دانشجویی اقدام کنند

سبت به آزمون گواهینامه مقابل های مختلف پزشکی ن های رشته دوباره رزیدنت -*
 : ، تجمع اعتراضی صورت گرفتمجلس

 

های  جمعی از رزیدنت: آمده است ۱٣۷۷مهر  ۹برپایه خبر منتشره؛درتاریخ روز چهارشنبه 
های مختلف پزشکی در ادامه اعتراضاتشان نسبت به آزمون گواهینامه مقابل مجلس  رشته

التحصیل تمام دستیاران پزشکی با توجه به  فارغ گزارش ،مطالبه اصلی سبراسا.اجتماع کردند
یکی از نمایندگان دانشجویان متخصص .شیوع موج سوم کرونا، آماده به خدمت شدن است



 

 

ای از دانشجویان متخصص  ما عده»: پزشکی در مورد علت تجمع در مقابل مجلس گفت
راض به ایم که در اعت پزشکی برای بار دوم مقابل مجلس شورای اسالمی جمع شده

وزیر .احقاق حقوق خود را خواستار شویم 22عدالتی صورت گرفته در آزمون گواهینامه سال  بی
تیرماه گفتند که آزمون گواهینامه لغو است و تمامی دانشجویان سال آخری  61بهداشت روز 

التحصیل شدند و  نفر از دانشجویان فارغ 4311اما پس از مدتی فقط . شوند التحصیل می فارغ
التحصیل  مطالبه اصلی ما فارغ.اند که وضعیت آنان مشخص نیست نفر باقی مانده 011ود حد

ها و تا احقاق حقوق خود در اینجا  تمام دستیاران پزشکی است نه فقط تعدادی از آن
 «.مانیم می

می  ایرانکانال تلگرامی کانون نویسندگان /  ای که گذشت آزادی بیان در هفته -*

 : نویسد

الملل در این روز خواهان توقف  سازمان عفو بین: آمده است ۱٣۷۷ مهر ۹چهارشنبه در تاریخ 
ی مجدد برای حیدر قربانی، زندانی سیاسی محکوم به اعدام  ی عادالنه حکم اعدام و محاکمه

 .در زندان سنندج شد

 : ؛ جان باختیک کارگر جوان در قزوین براثر سقوط درچاه -*

ساله حین کار  43یک کارگر : آمده است ۱٣۷۷مهر  ۹روز چهارشنبهبرپایه خبر منتشره؛درتاریخ 
 .در گاراؤی در قزوین براثر سقوط درچاه در دم جانش را ازدست داد

 
حفره های وادادگی های وظایف اخص حاکمیتی به موازات تشدید فروپاشی  -*

 :اقتصادی رو به گسترش است
 
  است آمده ۱٣۷۷مهر  ٣رتاریخ روز پنجشنبهد ،« کارگران راه هم » تلگرامی کانال نوشته به
دیروز هم که . در خبرها بود که اولین محموله واكسن آنفوالنزا به مجلس اختصاص يافته است:

خودروي تمام اقساط برای نمایندگان مجلس اعالم شده بود و در شروع کار مجلس جدید هم 
 .حقوق های نجومی نصیب شان شده بود

« خودی« »والییِ »ام قسطی و و واکسن آنفلوالنزا سهم مجلس حقوق نجومی، خودروی تم
است، دستمزدهای معوقه کارگر و شرایط کار برده وار پرستار و کال گرسنگی و بیکاری 

زن باردار، بیمار دیابتی، سالمند دچار بیماری زمینه ای و کادر . میلیونی سهم سایر مردم
ال خود رها می شوند که یا از گرسنگی از پا درمانی هم در بهترین حالت بدون امکانات به ح

  .دربیایند و یا از کرونا بمیرند
آشکارتر، علنی « سهم»هر چه فروپاشی اقتصاد کشور بیشتر شتاب می گیرد این تقسیم 

حفره های وادادگی های وظایف . تر، ناهنجارتر، تحمل ناپذیرتر و عصیان برانگیزتر خواهد شد
ی عموما شناخته شده یعنی حاشیه نشینی، حقوق کار، اخص حاکمیتی از مناطق سنت

حمایت های بیمه ای مرتبط با بازنشستگی و سالمندی، همچنین مجموعه حمایت های 
حقوقی و قانونی شهروندی در حال تعریض است تا به موازات کاهش امکانات، در راستای 

 .اولویت حفظ موجودیت نظام فعلی، مردم را قربانی کند
ه و گسترش یاینده گروههای هر چه وسیع تری از مردم از سیستم اولویت های حذف عامدان

حفاظتی و امکانات مختلف که رویکرد حاکمیتی در زمینه سازی موج سوم ابتال به کرونا و 
فرستادن مردم به کشتارگاه آن یک نمونه و تبعیض ناهنجار امکان موجود در زمینه توزیع 

ان مجلس، نمونه دیگر آن است، هنوز تصویر کاملی از واکنش واکسن آنفوالنزا برای نمایندگ
غارت مردم از طریق کشاندن سرمایه . حاکمیت به تشدید فروپاشی اقتصادی کشور نیست

های خرد به بورس و باال کشیدن آن، تشدید اعدام ها و بلندتر کردن صف اعدام، راه اندازی 
دانگیخته کارگران و زحمتکشان در گشت های محله محور برای مقابله با شورش های خو

مناطق حاشیه نشین، برش های مهم دیگری از همین تصویر عمومی هستند که در روزهای 
براساس یک تقسیم بندی عمومی از سیاست حاکمیت  .اخیر در رسانه ها مطرح شده اند



 

 

می توان گفت که، مردم اگر در سکوت، شالق تورم، رشد بیکاری، خالی شدن سفره ها، 
زدی، فساد، رانت خواری، غارت و حراج منابع عمومی و تبعیض را تحمل کنند، زجرکش د

مردم را دو باره قتل عام کنند؛  24خواهند شد، و اگر شورش کنند می خواهند که مثل آبان 
 .مشروط به این که وحشت از پیامدهای کارشان از وحشت شان از سقوط فزون تر نشود

است که پا به پای تشدید روند فروپاشی اقتصادی، آیا خالقیت و مساله مهم شرایط حاضر این 
ابتکار مردمی، همیاری های متقابل و کنشگری های سازمان یافته قادر است حفره های وا 

پائینی »دادگی های حاکمیتی را با خودسامان یابی مردم پر کند و سنگرهایی مستقل برای 
 –و شکلی مشارکتی و از بنیاد متفاوت برای اداره  برای پیگیری مطالباتی« پائینی ها»از « ها

                                                                                                                پدید آورد؟ -مقدمتا و دست کم برخی از امور در برخی از حوزه ها 

https://t.me/hamrahekargaran1 

 بین از را شغل میلیارد ۴ از بیش کروناسازمان بین المللی کار گزارش داد؛ -*
 : کارگران درآمد درصدی ۴۴ افت/برد می

 

سازمان بین المللی  : است آمده ۱٣۷۷مهر ۴٣درتاریخ روز پنجشنبه ایلنا؛خبرگزاری به گزارش 
بر . بررسی کرد ۹۴۹۴در گزارشی تاثیرات کرونا بر اشتغال جهانی را سه ماهه دوم سال کار، 

این اساس، آثار اقتصادی شیوع کرونا، در سه ماهه دوم سال جاری، موجب کاهش بیش از 
میلیون شغل با احتساب  ۰۷۲  درصد از ساعت کاری شده است، که برابر از دست رفتن ۱۹
سازمان بین المللی کار                                               .ساعت کار در هفته است ۰۲

میلیون شغل  ٣۰۲انتظار دارد، که در سه ماهه سوم سال جاری و سه ماهه چهارم به ترتیب 
گزارش سازمان بین المللی کار به تحلیل کاهش درآمد  .میلیون شغل از بین بروند ۹۰۲و 

ماه ابتدایی سال  ۷ن اساس، درآمد کارگران در جهان طی بر ای. کارگران هم پرداخته است

  .درصد افت داشته است ۱۱جاری به طور متوسط تقریبا 

 :استدر چهار استان به حالت شبه انفجاری رسیده  کرونا#وضع :حریرچی  -*
 

همچنان در بسیاری : معاون کل وزیر بهداشتحریر چی : تشره آمده است برپایه خبر من
 .استانها روند فزاینده ابتال و بستری را داریم

استان های اصفهان، چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه و بویر احمد و آذربایجان شرقی به حالت 

 .شبِه انفجاری شیوع این بیماری رسیده اند

؛ وصی بندر امام براثر سقوط در کانال روباز آبرسانیراننده جرثقیل شرکت خص -*

 : جان باخت

ساله یک  80راننده    : است آمده ۱٣۷۷مهر ۴٣درتاریخ روز پنجشنبه برپایه خبرمنتشره؛
شو به کانال روباز آب جنوب شرق مراجعه  و شرکت خصوصی در بندرامام  که برای شست 

جریان آب کانال روباز، جسد را به ایستگاه .شود کرده بود به داخل کانال سقوط کرده و غرق می
کند و کارگران متوجه یک جسد در  خانه سازمان منطقه ویژه پتروشیمی هدایت می تصفیه

 .شوند خانه می تجهیزات الیروبی تصفیه

 :کارگران میان در ویروس انتقال/کشاند تعطیلی به را مس معدن کرونا -*

972898-https://www.ilna.news/fa/tiny/news 
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به نقل از پایگاه   : است آمده ۱٣۷۷مهر ۴٣درتاریخ روز پنجشنبه ایلنا؛خبرگزاری رش به گزا
ماینینگ، به نقل از شرکت ملی مس ایران، این کشور با روند رو به رشد ابتال به این ویروس 

موارد ابتال در چند ماه آینده در این منطقه میتواند به   روست و مقامات محلی میگویند روبه
علی رغم اینکه شرکت اوکیتدی ماینینگ تمام پروازهای چارتر را در اواخر . فر برسدهزاران ن

شرکت اوکیتدی ماینینگ اعالم .جوالی لغو کرده، آزمایش این تعداد از کارگران مثبت شده است
کرده با ردگیری مبتالیان به یک کارگر رسیده که احتماالً در تماس با شخصی که از پایتخت، 

به شهر بندری کیونگا در اواخر ماه گذشته پرواز داشت به این ویروس مبتال  پورت مورسبی،
مدیر عامل این معدن، موسجه ِورور، در بیانیهای گفت که                                .شده است

ها به محل کارش رفت  این کارگر در حال حاضر در عملیات ما مشغول به کار است و با اتوبوس
احتمال میرود که تعداد بیشتری مبتال شده باشند و این به ریسک غیرقابل . و برگشت دارد

ورور همچنین گفت این معدن دولتی از .قبول انتقال ویروس در میان نیروی کار معدن دامن میزند
های جداسازی با  های دیگر، آزمایش و روش زمان تعطیلی معدن برای اجرای ردیابی تماس

یوع مجدد این ویروس استفاده خواهد کرد و در صدد است تا در هدف محدود کردن هر نوع ش
 .ترین زمان ممکن عملیات ایمن را از سر بگیرد کوتاه

 :فوت پنج مادر باردار در اصفهانبر اثر کرونا ، -*

 

رئیس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان از فوت : آمده است  اردوی کار تلگرامی کانال نوشته به
 .ن استان بر اثر ابتال به کرونا خبر دادمادر باردار در ای ۲

@ordoyekar 

 /استخدامی آزمون در بهداشت و ایمنی های رشته ترین تخصصی گرفتن نادیده -*
 :گیرند قرار ها نامه آیین پوشش زیر سکپرری های کارگاه
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پرست به  گل الیاس  : است آمده ۱٣۷۷مهر ۴٣درتاریخ روز پنجشنبه ایلنا؛خبرگزاری به گزارش 
های دانشگاهی مرتبط نظیر مهندسی  ترین رشته  متاسفانه تخصصی»: خبرنگار ایلنا گفت

هیچگونه ظرفیتی در آزمون ...   و HSEی و ایمنی کار، ایمنی صنعتی، ا بهداشت حرفه
وی با بیان اینکه مطابق فصل چهارم قانون « .های اجرایی ندارند استخدامی فراگیر دستگاه

های ایمنی و  نامه ترین وظیفه بازرس کار نظارت بر حسن اجرای موازین و آیین کار، اصلی
بازرس کار از  در به کارگیری تصدی»: است، گفتهای کشور  بهداشت کار در کارگاه

پرسش این است . مقرر گردیده که استخدام صورت پذیرد.. هایی مانند برق ، مکانیک و  رشته
تواند به جای یک مهندس مکانیک یا برق  ای یا ایمنی کار می آیا یک مهندس بهداشت حرفه که

یا اینکه در نظام  این حوزه شود در خصوص موارد مربوط به تخصص ایشان نظر دهد و وارد
                                                   ... «مهندس مکانیک یا برق سندی را امضا کند؟

های  التحصیالن رشته کشور هر ساله خیل عظیمی از فارغ های در دانشگاه»: پرست افزود گل
به جمع بیکاران اضافه  ...  HSE ای و ایمنی کار، ایمنی صنعتی و مهندسی بهداشت حرفه

ترین  ترین و تخصصی استخدامی کشور در حساس اما متولیان و سیاستگذاران شوند؛ می
                                                                                                                   «.کنند  بخش نظارت ایمنی و بهداشت کار از نیروهای غیر مرتبط استفاده می

اخیر  های در سال»: های اخیر، گفت وی با اشاره به افزایش حوادث ناشی از کار در سال
ریزی اجتماعی را از خواب  که باید متولیان برنامه های شغلی حوادث ناشی از کار و نیز بیماری

متخصصِ مرتبط بهره ببرند؛ در مدیران اجرایی باید از نیروی . اند بیدار کند، سیر صعودی گرفته
دار با تبعات  یک معضل ریشه های شغلی به غیر این صورت سیر صعودی حوادث و بیماری

                                                                                 ....«.شوند اجتماعی تبدیل می
های  دستگاه  میدهد، متاسفانه وقتی در سطح کارگاه حادثه یا بیماری رخ :پرست، گفت گل

عمل کرده و کارفرما هم به تبع آن به فکر چاره هستند در حالی که  نظارتی به صورت انفعالی
برای  ها الزمه رعایت اصول ایمنی و بهداشتی، اجرای تمهیدات تخصصی و آمادگی الزم کارگاه

از نظرات  ایانالزم است که کارفرم  به این هدف،  برای رسیدن .پیشگیری به جای درمان است
آنها . ای و ایمنی کار استفاده نمایند حرفه کارشناسی و تخصصی مهندسان بهداشت

 «.گذاری تلقی کنند ایمنی و بهداشت کار را سرمایه باید

 : ؛ جان باختیک کارگر ساختمانی دریزد بر اثر سقوط از ساختمان -* 

 60یک کارگر ساختمانی   : است آمده ۱٣۷۷مهر ۴٣درتاریخ روز پنجشنبه برپایه خب منتشره؛،

 .ساله حین کار در ساختمانی در یزد براثر سقوط از طبقه هفتم در دم جانش را ازدست داد

 .قرار دارد اعدام#رد ایرانی در خطر ، زندانی کخودکام_ارسالن#  -* 

 
به اتهام جاسوسی، بعد از  ارسالن خود کام: آمده است  اردوی کار تلگرامی کانال نوشته به

که « اعترافاتی»ناد به دقیقه طول کشید و با است ٣۴یک محاکمه به شدت ناعادالنه که تنها 
 عفو بین الملل./به دست آمده، به مرگ محکوم شده است شکنجه#تحت 

@ordoyekar 

 : ؛ تعطیل گردیدیاسوج وبیکاری کارگرانش کارخانه یاسوران بتن -*

کارخانه یاسوران بتن یاسوج  :است آمده ۱٣۷۷مهر ۴٣درتاریخ روز پنجشنبه برپایه خبر منتشره؛
 استان کهکیلویه و بویر احمد تعطیل و یکی از تولید کنندگان بتن آماده و تیرچه بتنی واقع در

tg://search_hashtag/?hashtag=%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%86_%D8%AE%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%85
tg://search_hashtag/?hashtag=%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%85
tg://search_hashtag/?hashtag=%D8%B4%DA%A9%D9%86%D8%AC%D9%87
https://web.telegram.org/#/im?p=%40ordoyekar


 

 

شرکت یاسوران  فوق،به گزارش .شدند از کار بیکار( مستقیم و غیرمستقیم)نفر 011حدود 
هایی که گفته میشود پشت پرده و  حدود یک ماه است که به دلیل سوء مدیریت و دست

 .پنهان هستند، تعطیل شده و نان کارگران و خانواده آنها آجر شده است

 و اول حرف کارفرما آزاد مناطق در /مرزی مناطق توسعه از کارگران محرومیت -*
 :زند می را آخر
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شاه بیت اظهارات   : است آمده ۱٣۷۷مهر ۴٣درتاریخ روز پنجشنبهبه گزارش خبرنگار ایلنا،  
باید : بینند این است های مرزنشینان را می محرومیت روند و مسئوالنی که به مناطق مرزی می

هایی  این ظرفیت چیست و چقدر استفاده شده و آیا راهکار. ها استفاده کرد های مرز از ظرفیت
ها در نظر گرفته شده است؟ نفعی برای کارگران داشته است  سازی ظرفیت مرز که برای فعال

های  و سواالتی از این دست بار دیگر و وقتی گفتهزدایی اتفاق افتاده؟ این سواالت  و محرومیت
                      .خوانیم قابل طرح است را می (معاون وزیر کار)عیسی منصوری  بیستم شهریور

های اداری، تشریفات و  بروکراسی: او در کارگروه اشتغال سیستان و بلوچستان عنوان کرد
گذاران  های سرمایه اقتصادی باید حذف و دغدغه های های اضافی برای انجام فعالیت کاغذبازی

گذاران و  سبب جذب سرمایه  های اداری در این خصوص برطرف شود چراکه حذف بروکراسی
رونق اقتصادی و ایجاد اشتغال تجارت . به تبع آن رشد اقتصادی و اشتغالزایی را به همراه دارد

ین رابطه سیستان و بلوچستان با همسایگان به صورت استانی باید مدیریت شود و در ا
ها  های حمل و نقل قوی باید در استان شرکت. های مرزی و تجاری بسیار زیادی دارد ظرفیت

...                                                    .داشته باشیم تا به راحتی بتوان به تجارت و ترانزیت با کشورهای همسایه پرداخت
: گوید به ایلنا می (کشور پیمانکاری و قراردادی کارگران اتحادیه رئیس) بیات هللا فتح

فلسفه تشکیل . های مرزی مناطق ویژه و آزاد اقتصادی ایجاد شده است در بسیاری از شهر
چنین اتفاقی روی کاغذ باعث اشتغالزایی . این مناطق تسهیل صادرات و واردات است

آنها حقوق معوق دارند، از . رو هستند به ای رو النهشود، اما در عمل کارگران با شرایط ناعاد می
شوند و در شرایط بروز اختالف با کارفرما دستشان به جایی بند  برخی مزایا محروم می

                                                                                                          ...نیست
واقعیت این است که مقررات در نظر گرفته شده در حوزه نیروی : گوید می بیات در این باره

اطالعات رسیده نشان . انسانی در مناطق ویژه و آزاد باعث تضییع حقوق کارگران شده است
گیرند یا مشمول بیمه نیستند  دهد بسیاری از کارگران در این مناطق حقوق حداقلی نمی می

موضوع بسیار . شود دی آب و هوا در مورد آنها لحاظ نمیهایی مانند خسارت ب و یا خسارت
رسیدگی به اختالفات . مهم در این زمینه رسیدگی به شکایات کارگران در این مناطق است

ای  در مناطق آزاد این رسیدگی به گونه. کارگری و کارفرمایی بر اساس قانون کار ضوابطی دارد
یعنی در این مناطق کارفرما حرف اول و آخر را  شود، است که معموال حق به کارفرما داده می

های  اند ظرفیت ها مسئوالن اعالم کرده همانطور که بار...                                 .زند می
. های مناسبی برای تجارت هستند این مناطق مکان. بالقوه زیادی در مناطق مرزی وجود دارد

برخوردار است و مناطق مرزی ایران طبیعت خوب و گردشگری در این مناطق از موقعیت خوبی 
شود، اگر رویکرد این  ها باعث انتفاع همگانی می بالفعل کردن این ظرفیت. ذخایر عالی دارند

هایی دقیقی برای توسعه مناطق  باید طرح. ای سود ببرند و عده خسارت ببینند نباشد که عده
شت، وگرنه این توسعه مانند اتفاقی که در زدایی دا مرزی با محوریت اشتغالزایی و محرومیت

https://www.ilna.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/972582-%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%88%D9%85%DB%8C%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%D9%85%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7-%D8%AD%D8%B1%D9%81-%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%A2%D8%AE%D8%B1-%D8%B1%D8%A7-%D9%85%DB%8C-%D8%B2%D9%86%D8%AF
https://www.ilna.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/972582-%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%88%D9%85%DB%8C%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%D9%85%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7-%D8%AD%D8%B1%D9%81-%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%A2%D8%AE%D8%B1-%D8%B1%D8%A7-%D9%85%DB%8C-%D8%B2%D9%86%D8%AF


 

 

های  شود مرزنشینان عالوه بر محروم ماندن، خسارت برخی مناطق جنوبی رخ داده باعث می

 .های مخرب اقتصادی متحمل شوند دیگری نیز در نتیجه فعالیت

 : این مجلس ، مجلس چه کسانی هست -*

 

الیکه مردم هراسان از کرونا، با سرگردانی درح: آمده است  اردوی کار تلگرامی کانال نوشته به
واکسن  ۱۲۴۴پرسند، این فاکتور تحویل  از زمان توزیع واکسن و چگونگی دستیابی به آن می

آنفلوآنزا به بهداری همان مجلسی است که هنوز خبر تحویل خودروهای دناپالس به قیمت 
  .زیربازار به آن، خبری داغ است

دانند، انقالبی که آنها در این مدت کم برای مردم  بی میها، مجلس خود را انقال مجلسی
مندی از امکانات خاص حریص است و محل قانونگذاری را  اند اما به شدت بر بهره تعریف کرده

اولین ایستگاه انتفاع از همه آن چیزهایی کرده است که مردم عادی یا در ایستگاه آخرند و یا 
براستی این مجلس که در راسش شاه . پرورانند سر نمی اصوال رویای دستیابی بدان را هم در

 .است« والیی»دزدان و غارتگران یغنی قالیباف قرار گرفته یک مجلس 
@ordoyekar 

 های پروژه در کودکان کار با:رئیس کانون کارگران ساختمانی استان تهران -*
 :است شده کم خارجی ساختمانی کارگران تعداد /شود برخورد ساختمانی

972310-https://www.ilna.news/fa/tiny/news 

 

محمد باقری عنوان    : است آمده ۱٣۷۷مهر ۴٣درتاریخ روز پنجشنبه برنگار ایلنا،به گزارش خ
های ساختمانی برای اینکه مزد کمتری پرداخت کنند، افراد زیر  برخی از پیمانکاران پروژه: کرد
گیرند و ضوابط مشخصی هم  سال و همچنین اتباع خارجی فاقد مجوز کار را به کار می ۱۲

باید به صورت دقیق ابالغ شود که به کار : او ادامه داد.ن افراد وجود نداردبرای برخورد با ای
سال ممنوع شده و همچنین کارفرمایان مجاز به کار گرفتن افرادی  ۱۲گرفتن کودکان زیر 

توانند بررسی و تخلفات را  این ضوابط را ناظران شهرداری می. نباشند که مجوز کار ندارند
های دیگر به ویژه  گری همچنین درباره میزان کار اتباع کشوراین فعال کار.گزارش دهند
های ساختمانی به  تعداد کارگران افغانستانی شاغل در پروژه: ها عنوان کرد افغانستانی

نسبت گذشته بسیار کمتر شده است و دلیل آن هم نوسانات قیمت ارز بوده که منجر به 
. به کشورهایی مانند ترکیه شده است بازگشت این افراد به کشور خودشان یا رفتن آنها

زمانی ما با نمایندگان مجلس رایزنی کردیم و دنبال تصویب طرحی بودیم که بر اساس آن اتباع 
این طرح البته به جایی نرسید و . هایی که تخصص دارند به کار گرفته شوند خارجی در حوزه

 .روند همچنان اغلب اتباع خارجی سر هر کاری که گیرشان بیاید، می

https://web.telegram.org/#/im?p=%40ordoyekar
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 :میلیارد درآمد ارزی داریم ۱۲در بهترین حالت : رئیس اتاق بازرگانی ایران -*
 

مجیدرضا حریری، رئیس اتاق بازرگانی :برپایه نوشته کانال تلگرامی اتحاد کارگران آمده است
رزی کشور خواهد بود میلیارد دالر درآمد ا ۰۴تا  ٣۲ایران و چین گفت، امسال در بهترین حالت 

 .که این رقم برای اداره کشوری با ابعاد ایران بسیار اندک است
اندازهای تاکنونی  دولت توانسته بود از پس»: بینی ارزی گفت حریری با اشاره به این پیش

توان روی  استفاده کند و امور را اداره کند اما اکنون این درآمدها به حداقل رسیده و دیگر نمی
 «.ساب کردها ح آن

شود و هر کسی هم که در  از نرخ ریال به شکل روزمره کاسته می"به گفت او، به این ترتیب 
 ".تواند بکند دولت باشد با این وصف کاری نمی

اکنون دیگر به نظر من چیزی تقصیر دولت نیست و با کمبود منابع عمال امکان »: حریری افزود

 «.فعالیت دولت کاسته شده است

نامه مجید اسدی در آغاز سال تحصیلی جدید؛ امسال زنگ کالس ادی ؛ زنگ از -*
 :آید معلم در زندان به صدا درمی

 
مجید اسدی، زندانی سیاسی محبوس در زندان رجایی شهر : به نوشته هرانا آمده است 

او . آید او دیگر نمی. معلم هنوز نیامده“ای نوشته و گفته است که  کرج در این خصوص نامه
او زندان است . آید امسال زنگ کالس معلم در زندان به صدا درمی. هیچ زنگی نخواهد آمد دیگر

 .”تا زندان را کالس درس کند
علی و . فروشند راه گل میر زنگ اول مهر، زنگ نیمکت های خالی؛ سارا و فاطمه سرچها

. سر و صداستکالس، خلوت و بی . فروختند کامران را چند روز پیش تو پارک دیدند که فال می
پدرش : دهد نرگس کجاست؟ دوستش جواب می: یکی می پرسد. از معلم هم خبری نیست

این کالس بدون معلم و آن بچه ها مگر کالس ... آید زندان است، امسال به مدرسه نمی
شود؟ معلم می گفت جای بچه ها سر کالس درس است، هیچ چیز نباید آنها را از مدرسه  می

آنها که خودشان انتخاب نکردند که به . " ها پول ندارند که دفتر و کتاب بخرندولی بچه . بازدارد
 .این را آن روزها معلم می گفت". نه انتخاب آنها فقر و بدبختی نیست .مدرسه نیایند 

او دیگر هیچ زنگی . او دیگر نمی آید. زنگ دوم مهر، زنگ کالس بی معلم؛ معلم هنوز نیامده
او زندان است تا زندان را . کالس معلم در زندان به صدا درمی آید امسال زنگ. نخواهد آمد

خورد وقتی  معلم غصه می. معلم نمی خواست نمیکت کالس خالی باشد. کالس درس کند
معلم زجر می کشد . شوند بفهمد نرگس و سارا و فاطمه امسال، سر کالس درس حاضر نمی

ریزد اگر به  معلم به هم می. رسه بیایندتوانند به مد وقتی بداند علی و کامران دیگر نمی
گوشش برسد که همکارش به خاطر اینکه شب ها تا صبح مجبور است سرایداری کند، هرروز 

شد وقتی از معلمان همکارش که زندان  معلم خشمگین می. آید خواب آلود به مدرسه می
ها و  در چهارراه وقتی معلم زندان است و دانش آموزان. "کرد ها صحبت می هستند برای بچه

های مدرسه از هم  این را معلم ها و بچه "ها ، پس تکلیف و درس مدرسه چیست؟ خیابان
 .پرسند می

چرا معلم در زندان است؟ چرا . گیرد زنگ سوم، زنگ آزادی؛ خروش و ولوله در کالس باال می
ی کردند تا ها در مدرسه نیستند؟ چه کسی معلم را زندانی کرده؟ نکند معلم را زندان بچه
ها را هم زندانی کنند یا اصال مدرسه را  ها نتوانند به مدرسه بیایند؟ اگر اینطور است بچه بچه

معلم نباشند که دیگر بچه ها مجبور نباشند برای رفتن به  ها دیگر بی زندان کنند که بچه
هم  ولی اگر معلم و دانش آموز انتخابشان فقر نیست، انتخاب. مدرسه پول داشته باشند

آن دستی که زندان را به جای مدرسه و فقر را به جای درس و . نکردند که به زندان بروند



 

 

معلم رفت تا آن دست را قطع کند اما دیگر برنگشت و . خواهد باید برید خوشبختی می
 .درسش را همان وقت برای همیشه داد

و برای ". ریزد مان میهمش که نباید ترسید ، راه که بیفتیم ترس: "گفت معلم به بچه ها می
سرمشق همه . همین رفت تا ترسش بریزد، تا دیگر زندان و فقر نباشد و مدرسه آزاد شود

 .درس معلم این است. های امسال آزادی است زنگ
 "مجید اسدی"

 ۷۷مهر  ۰زندان گوهردشت، 

مصدومیت دو کارگر و سه آتشنشان در حادثه آتش سوزی کارخانه مواد  -*
 :شیمیایی

 
دو کارگر و سه آتشنشان در حادثه آتش :ایه نوشته کانال تلگرامی اتحاد کارگران آمده استبرپ

 .سوزی شب گذشته یک کارخانه مواد شیمیایی در شهرک صنعتی اشتهارد مصدوم شدند

 : ؛ طی سه ماه پرداخت نشده استکارگران شرکت آب وفاضالب کرمانشاه  -*

ماه حقوق کارگران  6به مدت  :آمده است  ۷۷مهر  ۰برپایه خبر منتشره در تاریخ روز جمعه 
روز جمعه یکی از کارگران این شرکت برای .شرکت آب وفاضالب کرمانشاه پرداخت نشده است

درحال حاضر سه ماه است که حقوق عقب افتاده، وهر ماه یک »:یک رسانه محلی نوشت
ت کنیم، در جلسه ای که حقوق میدهند،پس ما کرایه خانه وقسط های بانکی را چگونه پرداخ

مدیر آب وفاضالب با استاندار داشتند،قرار بر این بود که مطالبات کارگران شرکت آب وفاضالب را 
 «!به موقع پرداخت کنند،پس چه شد؟

 :دولت چهار ماه است حقوق پرسنل بهداشت را پرداخت نکرده است -*
 
: معاون وزیر بهداشت گفته حریرچی  : آمده است  اردوی کار تلگرامی کانال نوشته به

هزار  ۲۴۴ماه است که حقوق یک میلیون و  ۰متاسفانه در این شرایط کرونایی دولت سه تا 
 تومانی پرسنل بهداشتی ما را پرداخت نکرده است

@ordoyekar 

 : مهر چهارم جمعه مروزا خاوران در ها خانواده تجمع -*

  

، ۷۷مهر  ۰خاوران امروز : در صفحه فیس بوکی اش آمده است منصوره بهکیشبه نوشته 
ردند تا بگویند به یاد آن جان های شیفته خاوران را گل باران ک خاوران#تعدادی از خانواده های 

https://web.telegram.org/#/im?p=%40ordoyekar
tg://search_hashtag/?hashtag=%D8%AE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86


 

 

درود به ایستادگی و پایداری خانواده های خاوران برای . نه می بخشیم و نه فراموش می کنیم
 .دادخواهی#

 نست کیستندرفتند و شهر خفته ندا/ آن عاشقان شرزه که با شب نزیستند
 
تبعیض علیه بازنشستگان و عدم لحاظ شدن در پایه مستمری دو نقیصه  -*

 :همسان سازی است
سازی حقوق  بعد از اجرای همسان : آمده است  اردوی کار تلگرامی کانال نوشته به

ها و محاسبات اجرایی آن وارد  بازنشستگان تامین اجتماعی در مردادماه، انتقاداتی به فرمول
یکی عدم رعایت » به گفته رئیس کانون بازنشستگان کارگری شهر تهران این انتقادات  شد که

سازی جزو  آور و دیگری، لزوم قرار گرفتن متناسب عدالت در حق بازنشستگان سخت و زیان
  .است« پایه مستمری

آور  اول اینکه سابقه بازنشستگان سخت و زیان: دهقان کیا در دسته بندی مطالبات گفته
های کار سخت و  ام باید در تعداد سال سی/چهار. فرمولش هم ساده است. الح شوداص

پردازی بازنشسته بایستی اضافه  نتیجه هرچند روز شود، به مدت بیمه. آور ضرب شود زیان
سازی جزو پایه حقوق است؛ باید اضافات  بحث بعدی، لزوم قرار گرفتن متناسب. شود

تا سال بعد، مشمول ضریب افزایش ساالنه شود و ثابت  سازی جزو پایه حقوق باشد متناسب
 .نماند

انتظار ما این است که تا قبل از پایان مهر جلسه اصالحات برگزار شود تا »: وی تاکید کرده
امیدواریم کار به ماه بعد . بازنشستگان بتوانند نتایج اصالحات را در مستمری مهرماه خود ببینند

 «.نیفتد
ای گذشته، مقرر شد جلساتی با حضور نمایندگان بازنشستگان برای ه در هفته: او گفته

سازی برگزار شود اما تا امروز که در هفته اول مهرماه به سر  های متناسب اصالح فرمول
 .بریم، خبری از برگزاری جلسه رسمی با هدف اصالح نیست می

@ordoyekar 

 :اند نفر از کادر درمان کرمانشاه به کرونا مبتال شده ۱۳۵ -*

 
رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان   : آمده است  اردوی کار تلگرامی کانال نوشته به

نفر بستری شدند و  ۱۲٣مبتال شدند و از این تعداد  ۱۷نفر از کادر درمان به کووید  ۹۲۲:گفت
 .از دست دادند تعدادی نیز جان خود را

گفته " صبر پزشکان هم حدی دارد"پیشتر سعید نمکی وزیر بهداشت ایران با اشاره به اینکه 
خانه تنها سهم کوچکی از بودجه یک میلیارد دالری صندوق توسعه که از  بود که این وزارت

 :او افزود. ای رهبر جمهوری اسالمی مصوب شده بود را دریافت کرده است سوی علی خامنه
های ویژه مهار کرد  شود با التماس و تمنا و بدون کمک گیری را نمی گوییم همه هرچه می»

 «.کند کسی باور نمی
@ordoyekar 

 :گزارش تکان دهنده یک پزشک بخش از هجوم بیماران کرونایی -*
 
در یک رشته توئیت به هجوم « مهسا»: آمده است  اردوی کار میتلگرا کانال نوشته به

  :بیماران کرونایی به بیمارستانی که در آن کار می کند پرداخته و نوشته
تونم  اصال نمی. ترکم دارم می. پر خشمم، پر خشم. ترین کثافت. تریم کشیک زندگیم بود کثافت

باید بنویسم از این جنایتی که در حق ما . بسنده کنم به اینکه بگم اوضاع خرابه و رعایت کنید

tg://search_hashtag/?hashtag=%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%DB%8C
https://web.telegram.org/#/im?p=%40ordoyekar
https://web.telegram.org/#/im?p=%40ordoyekar


 

 

 .کردن
فعال نخوابونید تا . نه ایسیو نه بخش. اول صبح که بخش رو تحویل گرفتیم گفتن هیچ جا نیست

اسکن درخواست  تی برای همه آزمایش و سی. پشت به پشت مریض میاد. ترخیص شن
 .رمیادتاش درگیر د۰نویسیم  تی که می تا سی ۲و تقریبا از هر . میشه

تو . درگیرنیست( فعال)اش یعنی ریه. اونی که درگیر نیستم به این معنی نیست که کرونا نداره
مضطرب . تومن ۹۴۴ ۶۴۴ما اینجا میگیم . رایگانه  pcrاون صداسیمای بیصاحاب گفتن بستری و

کنیم با زر مفت  سعی می. رو ندارن  pcrپول. تی قطعیه؟میگیم نه گن االن سی می. میشن
 .م داروهاش اینه مصرف کنبگی

 .فاویپیراویر نمیدیم! داروهاش اون نیست
علمی حرف بزنی مریضا . کنه این همه زر مفت و غیر علمی زدن فشار به ادم وارد می

چون داری بهشون میگی که ببین ماجرا اینه ولی منو تو بدبختیم . مستاصل و مضطرب میشن
 .اینجا

فضای بیمارستان که . ی پرونده بنویس خالصه. نفر مردن x بعد زنگ میزنن که پاشو بیا ایسیو
 .ها کوویدن میری میبینی همه فوتی. پوشه بماند پره سیاه

  .هاشون از بیرون بخش میاد صدای شیون بچه. از مرده یه زوج زن و شوهر هست
تا به خودت بیای . تی مریض سیتی مریض سی. خوابونی حداقل جا خالی شده و بدحاال رو می

 .ونیا میگن دوباره پر شدعف
حاال . این یعنی باید مریضای بدحالو اورژانس نگه داری تا یه بیمارستانی خالی شه و برن

 .مشکل چیه؟ اورژانس پر میشه
همش تو ذهنته جز بدحال . هشدار میدن کسیو برای سرم و کوفت و زهر مار نفرست تو

 .ودچون بدحال نب! نزدیک بود یه سکته میس کنم. نفرست تو
یعنی اونام مثل . که پره. باید برن آیسیو. این وسط از بستریای بخش حالشون بد میشه

 .بستریای اورژانس باید وایسن تو نوبت بیمارستانای دیگه
 .که اونام پره

اون . گرفته، میبینه اين اينترنه پدرشوهرش بستریه میری یه چایی کوفت کنی تو اون پاویون گه
  . ....و. ام بستریهاتند که نیست شوهرش ام

. من دیگه اونجایی ترکیدم که خواهر برادر نه چندان جوونی مامان بابای پیرشونو اورده بودن
ها  این بچه. پدر و مادر گفتن بستری نمیشیم. خوان گفتیم بستری می. اکسیژن هر دو پایین

خوایم تو  ما می. خوایم پدر مادر هم گریه که ما نمی. گریه و التماس به ما که یه کاری کنید
 .خونه بمیریم

. یه عالمه آدم مشکی پوش وایساده. همین حین مریض بدحال شده رفتم بخش باال سرش
میگن همراه همین . میگم همراهای بقیه تختا بیرون باشید. فک کردم تخت بغلی چیزی مرده

اشاره )مون مرده، دیروز بابا. [ست نگاه متعجب من که چرا استقبال رفتین این که زنده]تختیم، 
  (ی باال؛ آیسیو با دست به طبقه

@mimunited 

@ordoyekar 

غوغای  و ارکارگران فضای سبزاخراجی شهرداری زنجان برای بازگشت به ک -*

 : ، به ادامه اعتراض پرداختندحیدری نعمتی شهردار وشورای شهر

کارگران فضای سبزاخراجی شهرداری زنجان  اعتراضات: بر پایه خبر منتشره آمده است
درشبکه های اجتماعی و تجمع مقابل شهرداری برای پایان دادن به بالتکلیفی شغلی 

بنا به گزارش ،درمیان کارگران اخراجی عده .ومعیشتی وبازگشت بکار کماکان ادامه دارد
بسیاری از معلولیت رنج برده و حتی توان بازگو کردن مشکالت خود را ندارند و اکثرا به علت 
کهولت سن امکان انجام فراگیری حرفه دیگری را ندارند و فقط چشم امیدشان تنها به این 

شهرداری بیکار شغل بوده که متاسفانه بخاطر تصمیمات یک شبه مسئوالن 
موضوعی که باید بررسی شود این است که اساس امتیازبندی شهرداری برای تعدیل .اند شده

نیرو چه بوده است؟ چه کسانی و چه چیزی سبب شده مسئوالن شهرداری بر اساس 
تصمیمات یک شبه این کارگران را بیکار کنند و سرنوشت معلوالن و افراد مسن در این شرایط 

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


 

 

امسال دستورالعملی از :تصادی چه خواهد شد؟شهردار زنجان دراین رابطه گفتنابسامان اق
سوی شورای شهر در خصوص تعدیل نیرو توسط امتیازبندی ارسال شد که آن را مبنای تعدیل 

وی در پاسخ به موضوع وجود تخلف و زد و بند در انتخاب نیروهای تعدیل شده تصریح .قرار دادیم
دستورالعمل شورا بوده ولی با این حال هرکس مدعی است که  شهرداری ناظر اجرای: کرد

 .تواند با مراجعه به شهرداری اعتراص خود را اعالم کند حقش پایمال شده است می

 : خبرگزاری مجلس نوشت -*
ی امسال در  با توجه به شرایط ویژه برپایه نوشته کانال تلگرامی اتحاد کارگران آمده است

ی  های گذشته به داروخانه واکسنی را که طبق روال سال ۱۲۴۴، تامین واکسن انفلوآنزا
 .بهارستان تخصیص داده شده بود را به وزارت بهداشت بازگرداند

این در حالی است که وزارت بهداشت طی توضیحی این اتفاق را تصمیمی طبق روال طبیعی 
 .توزیع واکسن به مراکز بهداشت اعالم کرد

، "روال طبیعی"یم مگر در شرایط طبیعی هستیم که طبق پرس از وزارت بهداشت می� 
 !اید؟ ها را توزیع کرده واکسن

 باد_تر پرتوان_اجتماعی_های شبکه_صدای#
 اتحاد بازنشستگان

@etehad_bazn 

 کار نیروی /ساری شهرداری حجمی داد وقرار مزد روز کارگران ساماندهی -*

  :نداریم اخراجی و بالتکلیف

973140-ttps://www.ilna.news/fa/tiny/newsh 

 

: علیرضا باقریان گفت  :آمده است ۱٣۷۷مهر۰جمعه  درتاریخ روز ایلنا،خبرگزاری به گزارش 
کردند، در طرح  نیروهای روزمردی که تا پیش از این به صورت روزانه دستمزد دریافت می

وی با اظهار اینکه وضعیت برخی از این .اند ساماندهی از حقوق ماهانه و بیمه برخوردار شده
نیروها طی هفت تا هشت سال گذشته نامشخص بود، افزود که پرداخت حقوق ماهانه و در 

: باقریان گفت.نظر گرفتن بیمه برای این نیروها از اول مهر ماه سال جاری اجرایی شده است
ارکنان شهرداری در در طرح ساماندهی، این نیروها به صورت تمام وقت همراه با دیگر ک

در این طرح وظایف : وی توضیح داد.شوند رسانی مطلوب به شهروندان سهیم می خدمت
نیروهای انسانی شهرداری به طور جداگانه در قالب هشت فعالیت اعم از کنترل و مراقبتی، 

فرهنگی، پشتیبانی، حفاظت، فنی و عمرانی و رفت و روب تعریف و اجرایی شده 
باقریان همچنین پرداخت حقوق از منابع شهرداری به برخی افراد در دوره گذشته ....است

در شناسایی نیروهای : کار مشخص را تایید کرد و اظهار داشت بدون حضور در این مجموعه و
کردند اما  بالتکلیف در شهرداری ساری، افرادی هم بودند که از شهرداری حقوق دریافت می

حضور فیزیکی نداشتند که این مشکل خود به خود بر بار مالی شهرداری افزوده و این امر 

 ....دش سبب سنگینی ناکارآمدی سیستم شهرداری می

 :شهریاری؛ رییس کمیسیون بهداشت مجلس -*
من از بهداری مجلس پرس و جو کردم، :لگرامی اتحاد کارگران آمده استبرپایه نوشته کانال ت

 .را دریافت کرده است واکسن آنفوالنزا  ۱۲۴۴مجلس 
کردند بعد به مجلس ارائه  من موافق دریافت این واکسن ها نبودم ابتدا باید مردم دریافت می

 .می شد
بهداری با بیان این . مل می شودنمایندگان مجلس خدمه و کارکنان را شا واکسن،  ۱۲۴۴تعداد 

 . داریم، این را دریافت کرده است!!! که تعدادی مریض سرطانی

tg://search_hashtag/?hashtag=%D8%B5%D8%AF%D8%A7%DB%8C_%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C_%D9%BE%D8%B1%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%AA%D8%B1_%D8%A8%D8%A7%D8%AF
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https://www.ilna.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/973140-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%85%D8%B2%D8%AF-%D9%88%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%AD%D8%AC%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AA%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%81-%D8%A7%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%AC%DB%8C-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%85
https://www.ilna.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/973140-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%85%D8%B2%D8%AF-%D9%88%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%AD%D8%AC%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AA%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%81-%D8%A7%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%AC%DB%8C-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%85


 

 

 .دانم دانم و انتقادها را درست می من این مجلس را انقالبی نمی
های پرخطر و حتی کادر درمان توزیع  این در حالی است که واکسن آنفوالنزا هنوز بین گروه� 

جلس انقالبی، اولین گروهی هستند که این واکسن را دریافت نشده است اما نمایندگان م
 .کنند می

 رای_اقلحد_با_انقالبی_مجلس#
 ها خودی_برای_زندگی#
 ها ناخودی_برای_مرگ#

 اتحاد بازنشستگان

@etehad_bazn 

 :ندارد صحت تپه هفت مدیرعامل بازداشت -*
یک منبع آگاه از سوی   :آمده است ۱٣۷۷مهر۰جمعه  درتاریخ روز به گزارش خبرنگار ایلنا،

مجتمع کشت و صنعت هفت تپه در رابطه با صحت خبر منتتشر شده در فضای   مدیریت
مل مجتمع کشت عضو هیات مدیره و مدیرعا)مجازی مبنی بر بازداشت امید اسدبیگی 

به هیچ عنوان خبر صحت ندارد و از طرف هیات مدیره این خبر را : اظهار کرد( وصنعت هفت تپه
در روزهای اخیر خبری در فضای مجازی مبنی بر بازداشت امید اسدبیگی، .کنم تکذیب می

 .مدیرعامل مجتمع نیشکر هفت تپه منتشر شده بود

کارگران کارخانه فرش آستان قدس رضوی کاشمردر اعتراض به سطح نازل  -*

 : ، به اعتصاب ادامه دادند حقوق برای سومین روز متوالی

 

برای سومین روز متوالی، کارگران :آمده است ۱٣۷۷مهر۰جمعه  درتاریخ روز؛برپایه خبر منتشره
تراض به سطح نازل حقوق از رفتن کارخانه فرش آستان قدس رضوی کاشمربرای اع

بنابه گزارش ،کارگران معترض پس از حضور مسئوالن محلی و .برسرکارشان خودداری کردند
 .خانه هایشان شدنداستانی  دراین واحد تولیدی  و وعده  های سرخرمن راهی 

 

 /اخراج ترس از کرونا از ابتال کردن مخفیگو با ایلنا مطرح شد؛ و در گفت -*
 :شود تدوین بحرانی شرایط در کار بهداشت دستورالعمل

972003-https://www.ilna.news/fa/tiny/news 

 
یش از هفت ماه از اعالم ب :آمده است ۱٣۷۷مهر۰جمعه  درتاریخ روز به گزارش خبرنگار ایلنا، 

گویند،  گذرد و آنطور که مسئوالن حوزه بهداشت و درمان می رسمی شیوع کرونا در ایران می
ها و  این در حالی است که ممنوعیت. ایم ها وارد موج سوم کرونا شده در بسیاری از استان

ان، کارگران و های ناشی از کرونا تقریبا برداشته شده و در زمینه فعالیت کارمند محدودیت
با توجه به نزدیک شدن به فصل سرما . شود صاحبان حرف و مشاغل مثل زمان عادی رفتار می

ها شرایط  و احتمال شیوع آنفلوآنزا، این نگرانی وجود دارد که با هم درآمیختن این بیماری
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ه؛ خیلی های دیگر هم اتفاق افتاد این شرایط برای بسیاری از کشور. وخیمی را به وجود بیاورد
اند یا به فکر بازگرداندن آنها تا زمان تولید واکسن و ایمنی  ها را بازگردانده از آنها محدودیت
 مسئولین صنفی های انجمن کانون رئیس) منصوری اشرف ابوالفضل .همگانی هستند

عالوه بر توصیف شرایط، راهکاری برای کم (کشور کار بهداشت و فنی حفاظت های کمیته
 .دهد ارائه می کردن خطرات

کارفرمایان و : قانون کار آمده است ۷۱در ماده :تهس مشکل اجرا در اما داریم، پروتکل
این قانون مکلف هستند بر اساس مصوبات شورای  ۲۲مسئوالن کلیه واحدهای موضوع ماده 

حفاظت و سالمت و بهداشت کارگران در محیط کار، وسایل و  عالی حفاظت فنی برای تامین
آنان  الذکر را به کاربرد وسایل فوقامکانات الزم را تهیه و در اختیار آنان قرار داده و چگونگی 

افراد مذکور نیز ملزم . بیاموزند و در خصوص رعایت مقررات حفاظتی و بهداشتی نظارت نمایند
های  بهداشتی فردی و اجرای دستورالعمل  به استفاده و نگهداری از وسایل حفاظتی و

                                                                                                    .باشند مربوطه کارگاه می
این ماده را به شرایط کرونایی هم تسری داد و توان  پرسیم، آیا می اشراف منصوری میاز 

انتظار داشت که کارفرمایان وسایل ایمنی و بهداشتی مقابله با کرونا را در اختیار کارگران قرار 
قبال . رو کرده است به ای رو شیوع کرونا در ایران و جهان ما را با شرایط تازه: گوید دهند؟، او می

در ایران فقط . ای داشته باشیم نامه آن قانون یا آیینچنین وضعیتی نداشتیم که درباره 
هر چند این . های وزارت بهداشت هستند که در اجرای آن مشکالتی وجود دارد پروتکل
ها الزام آور هستند، اما برای اجرا شدن الزم است وزارت کار به عنوان متولی کار در  پروتکل

                                                                                                                                     .ستکشور به موضوع ورود کند؛ اتفاقی که رخ نداده ا
سئول بهداشت های بزرگ بهداری و م های صنعتی آن هم واحد ما در محیط: دهد او توضیح می

های بهداشتی کمک کند،  ها و همچنین پروتکل تواند به بحث معاینات و مراقبت این می. داریم
اینجا . های کوچک و در میان کارگران فصلی و مشاغل آزاد چنین امکانی نیست اما در کارگاه

آموزش  ها به کارگران ماند آگاهی بخشی است، یعنی باید از طریق رسانه ای که می تنها چاره
در هر صورت باید الزاماتی هم رعایت . آورد البته این مصونیت صددرصدی نمی. خودمراقبتی داد

پذیر شده و رصد شود و همچنین امکاناتی برای  گذاری اجتماعی امکان شود، یعنی بحث فاصله
درست است که وزارت بهداشت پروتکل تهیه . فراهم شود... ماسک زدن، ضد عفونی کردن و 

 ....زامی کرده است که آن را رعایت کنند، اما در بحث اجرا مشکالتی هستو ال
 :ضرب و شتم ماموران گشت پیگیری و نظارت بر تخلفات شهری -*

 

گشت پیگیری و نظارت بر "ماموران :آمده است  اتحاد بازنشستگانی به نوشته کانال تلگرام
دلیل بدهی یا تخلف مالک ساختمان، قصد داشتند تجهیزات  محمدشهر به" تخلفات شهری

 .شوند موجود در محل را ضبط کنند که با یکی از کارگران آرماتوربند درگیر می
 .ست گوید این وسائل امانتی یکی از کارگران می

ی شاهدان  امور شهرداری همزمان یک کارگر را زیر مشت و لگد خود گرفتند و به گفتهچند م
 .کنند برداری هستند او را رها می ها در حال فیلم فهمند همسایه عینی، زمانی که ماموران می
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 : های سه نویسنده پنجم مهر روز اجرای حکم:کانون نویسندگان ایران  -*

 

شنبه پنجم مهر روز اجرای : ه نوشته کانال تلگرامی ککانون نویسندگان ایران آمده است برپای
و بکتاش آبتین، دو عضو هیئت دبیران ( مهابادی)رضا خندان . های سه نویسنده است حکم

سال زندان و کیوان باژن عضو پیشین هیئت دبیران  ۶کانون نویسندگان ایران، هر یک به شش
                                                                  .اند اه زندان محکوم شدهسال و شش م  به سه

ی یک اجرای احکام احضار شدند؛ اما  تر در تاریخ یکم تیر ماه سال جاری آنها به شعبه پیش
وگویی که با این سه نویسنده داشتیم،  در گفت. اجرای حکم تا تاریخ پنجم مهر به تعویق افتاد

بینی متخصصان و  به پیش. شوند می گفتند که صبح روز شنبه در دایره اجرای احکام حاضر
                                                                                                                                     .گیرد شدت بیشتری می ۱۷کارشناسان در پاییز و زمستان پیش رو بیماری کووید 

دادگاه انقالب  ۹۲در شعبه  ۱٣۷۲بکتاش آبتین و کیوان باژن اردیبهشت ، (مهابادی)رضا خندان 
اسالمی تهران به ریاست قاضی مقیسه محاکمه و هر یک به شش سال زندان محکوم 

« اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور»و « تبلیغ علیه نظام»اتهام آنها . شدند
ی داخلی کانون نویسندگان ایران،  تشار نشریهها ان این اتهام" مستندات"مصادیق و . است

های کانون و حضور در مراسم سالگرد جعفر  ی کانون، بیانیه مشارکت در تدوین کتاب تاریخچه
وگو با این نویسندگان آنها اعالم کردند که  در گفت. پوینده، محمد مختاری و احمد شاملو است

تراشی و محاکمه است و دلیل اصلی  تهامای برای ا صرفا بهانه" مستندات"و " مصادیق"این 
                                                                                             .ایشان مخالفت با سانسور و دفاع از آزادی بیان است  محکومیت

را تایید کرد و  و بکتاش آبتین( مهابادی)چند ماه بعد دادگاه تجدید نظر حکم بدوی رضا خندان
سال و شش ماه  ۱۲آنها مجموعا به . حکم کیوان باژن را یک سال و شش ماه کاهش داد

                                                                                                        .اند زندان محکوم شده
های  بچه»با انتشار کتاب  ۱٣۲۹رضا خندان پژوهشگر و منتقد ادبی، نویسندگی را در سال  

، مجموعه «از کوزه همان برون تراود که در اوست»: قد ادبیی ن در زمینه. آغاز کرد« محل
دو کتاب اخیر مشترک با )« دانه و پیمانه»و « های محبوب من داستان»هفت جلدی 

جلدی  ۱۷ی  و مجموعه« جنگ رازی»: ی گردآوری و پژوهش در زمینه(. اشرف درویشیان علی
ی  در زمینه(. یشیاناشرف درو مشترک با علی)« های مردم ایران فرهنگ افسانه»

                                                                 .ی او است در کارنامه« ها انفرادیه»و « های محل بچه»: نویسی داستان
به عضویت کانون نویسندگان ایران در آمد و پنج دوره عضو هیئت دبیران آن  ۱٣۹۹او از سال 
 ۹۴ی  بکتاش آبتین شاعر و فیلمساز کار ادبی را در دهه                      .بوده است

و پای من که قلم شد نوشت »: او پنج دفتر شعر منتشر کرده است. خورشیدی آغاز کرد
در میمون »و « پتک»، «ی خلوت شناسنامه»، «اند هایم را بخیه کرده ها چشم مژه»، «برگردیم

                                                                                                                     .«خودم پدر بزرگم
ی  او در اواخر دهه. . . و« دانا فریبرز رییس»، «پارک مارک»، «۱۷٣۹اکتبر  ۱٣»: فیلم مستند

 .استهشتاد به عضویت کانون نویسندگان ایران در آمد و سه دوره عضو هیئت دبیران آن بوده 
از . نویسی را آغاز کرد خورشیدی داستان ۹۴ی  نگار در دهه کیوان باژن نویسنده و روزنامه

از پشت دیوارهای »، (رمان)«...!دیروز تا بی نهایت صفر»: های ادبی او است فعالیت
ی تاریخ  در زمینه.(مجموعه داستان)«در کوچه های اضطراب»و ( مجموعه داستان)«خاکستری

عمران » و « مهدی غبرایی»، «شمس لنگرودی»( گفتگو: )معاصر ایرانشفاهی ادبیات 
و « انسان رو در روی جهان» ، (مجموعه گفت وگو)«صمد بهرنگی» : و آثار تحقیقی.«صالحی



 

 

خورشیدی به کانون نویسندگان ایران  ۲۴ی  کیوان باژن در دهه«همراه با احمد محمود» 

 .تخاب شدپیوست و دو دوره به عضویت هیئت دبیران ان

اعدام نوید  :های مستقل معلمان و کارگران ها و تشکل بیانیه جمعی از سندیکا -*

 !افکاری برای ارعاب و فرونشاندن خشم کارگران و معترضان

 

حد سندیکای کارگران شرکت وا -۹ سندیکای کارگران کشت و صنعت نی شکر هفت تپه -۱
کمیته هماهنگی کمک به  -۰کانون صنفی معلمان اسالم شهر  - ٣اتوبوسرانی تهران و حومه
کمیته پیگیری ایجاد تشکل های  -۶شورای بازنشستگان ایران -۲ایجاد تشکل های کارگری 

 گروه اتحاد بازنشستگان -۲اتحاد بازنشستگان  - ۹کارگری
 
 نوید افکاری،"

تا . بود، میرفت پارک آزادی آدامس و بادبادک میفروخت روزهایی که هنوز هفت ساله نشده
هیجده سالگی با تمام توان چسبید به کشتی، همیشه تو استان اول بود و تو مسابقات 

چون در نوجوانی مجبور شد ترک تحصیل کند برای مسابقات برون . کشوری مدال میگرفت
اش  خدمت سربازیی ۱٣۷۹ل سا. مرزی به بن بست خورد و بعدا ناچار شد به سربازی برود

با سه . تمام شد و این بار مشکالت مالی کشتی را که ورزش مورد عالقه اش بود، از او گرفت
ساله شده بود و ادامه دادن حرفه ای ورزش  ۹٣حاال دیگر . سال کارگری پول ناچیزی جمع کرد

. . . . ل شده بودرسیدن او به تیم ملی تقریبا به رویایی محال تبدی. کشتی ریسک بزرگی بود
سالگی ناچار شد برای کمک به خانواده باز هم به کارگری بپردازد و بعدا در  ۹٥در سن 
 ".…دستگیر شد و ۷۹شهریور 

این شرح مختصر و گوشه هایی از زندگی ِ نوید افکاری، به نقل از خود اوست که با جسمی 
وز شنبه، بیست و دوم درهم شکسته از فشار و شکنجه ماموران امنیتی، در سحرگاه ر

شهریور ماه، بی آن که حتی اجازه دیدار با خانواده و مادر خود را داشته باشد، با دستپاچگی 
، تا به زعم مقامات و (یا در زیر شکنجه به قتل رسید)هرچه تمام تر به طناب دار آویخته شد

ه زندگی در زیر ارگان های حامی سرمایه، درس عبرتی باشد برای کارگران و مردم معترضی ک
بار ستم طبقاتی و بی حقوقی را بر نمی تابند و به انحاء مختلف، اعتراض خود را نسبت به 

  .مناسبات استثماری و اختناق حاکم بر جامعه نشان می دهند
او یکی از هزاران جوان کارگر و محرومی بود . نویدافکاری، خود، یکی از همین مردم معترض بود

گری و دستفروشی، طعم تلخ فقر و نابرابری را چشیده و با ترک تحصیل که از کودکی با کار
، به "عضویت در تیم ملی کشتی"اجباری و دست شستن از عالیق و آرزوهایش، از جمله 

عنوان کارگری گچکار مشغول به کار شد، تا بخشی از مخارج خانواده را برعهده بگیرد و کمک 
 .خرج خانواده باشد

به نوبه خود، نوید را با واقعیت های تلخ زندگی و نابرابری های موجود در همین وضعیت البته 
تا آن جا که در اعتراضات . جامعه آشنا کرد و از او فردی معترض، رشید و با شهامت ساخت

خیابانی مردم که علیه فقر،گرانی، تورم و استبداد لجام گسیخته، در جامعه صورت می گیرد، 
  .قش فعال و ُپررنگی در آن اعتراضات و تظاهرات ها داشتشرکت کرد و به سهم خود ن

گماشتگان سرمایه، برای نوید که فردی شناخته شده و از جنس خود مردم بود به خاطر 
پرونده سازی کرده و او را به دنبال اعترافی ساختگی  ۷۹شرکت در اعتراضات خیابانی سال 

م کردند، تا به تصور خود، کارگران و که تحت فشار وشکنجه انجام شده بود،به اعدام محکو
 .مردم معترض را بترسانند و از اعتراضات آنان در آینده جلوگیری کنند



 

 

غافل از آن که، آن چه که کارگران و توده های محروم و زحمتکش جامعه را به حرکت وا می 
که زندگی دارد و به اعتراض و مبارزه می کشاند همانا شرایط و اوضاع و احوالی اسفبار است 

درصد آحاد جامعه سخت و غیرقابل تحمل کرده و آنان را به فقر و خانه  ۷۴را برای بیش از 
نوید و نویدها در واقع محصول این شرایط هستند و از دل شرایط . خرابی کشانده است

  .نامناسب اجتماعی و اعتراضات و مبارزات مردم برمی خیزند
سازی و گرفتن اعتراف در زیر فشار و شکنجه حکم ناگفته پیداست نهادهایی که با صحنه 

صادر می نمایند، تا جان یک کارگر زحمتکش و بی گناه را بگیرند و از این طریق به اصطالح 
قدرت نمایی کنند، به راستی ترسیده اند و سخت نگران وضعیت آتی خود در روزها و ماه های 

  .پیش رومی باشند
یه، اعدام نوید نه تنها ترس و وحشت در دل مردم ایجاد نکرد، اما برخالف تصور ِ مدافعان سرما

بلکه واکنش شدید و گسترده کارگران و توده های مردم را همراه با خشم و انزجار آنان نسبت 
به این اقدام سرکوب گرایانه و ضدانسانی برانگیخت و آن را به عنوان قتل عمد دولتی و پدیده 

ه و قضاوت کارگران آگاه و وجدان های بیدار جامعه قرار ای مذموم و ضدبشری در معرض نگا
اعدام نوید بار دیگر حساسیت جامعه را نسبت به این مسئله جلب نمود وبه کارگران و . داد

توده های مردم یادآور شد که باید پرقدرت، متشکل و گسترده علیه اعدام و سلب آزادی به 
 .طلوب ِ دولتمردان و عوامل سرمایه نبوده استبه طور قطع این، آن نتیجه م. مبارزه برخاست

ما به عنوان بخشی از جامعه کارگری ایران، ضمن عرض تسلیت به مردم زحمتکش و خانواده 
داغدیده از جور ستم پیشگان ، هرگونه تهدید، شکنجه و اعدام را نشانه وحشت و استیصال 

اعتصابات کارگری را جزیی از کارگزاران وعوامل سرمایه دانسته و حق شرکت دراعتراضات و 
  .حقوق حقه و مسلم کارگران و توده های محروم می دانیم

اعتقاد ما بر این است که هیچ کس را نباید به خاطر اعتراض به مصائبی که دامن گیر کارگران 
و زحمتکشان است تهدید و ارعاب نمود و مهمتر و فجیح تر از آن، دستگیر، زندانی ، شکنجه و 

 .داعدام کر
 لغو اعدام دفاع از حق حیات است

 ۱٣۷۷/مهر/۰/جمعه 

 

 

 

 

 


