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یک هفته با مبارزات کارگران ایران !
جمعه به جمعه  ،نو به نو !

یادداشت کارگری هفته

پنجم اکتبرروزجهانی معلم و وضعیت استخدامی و
بالتکلیفی آنان درشرایط دوران کرونایی
امیر جواهری لنگرودی

روز جهانی معلم گرامی باد!
سازمان یونسکو ازسال  ۴۹۹۱به بعد پنجم اکتبر هرسال «روز جهانی معلم» نامیده
است .هدف ازاعالم چنین روزی بها دادن به معلمان ،قدردانی از آنها و بررسی

مشکالتشان در سراسر دنیا اعالم شده است.شعار امسال روز جهانی معلم آمده است:
«معلمان پیشتازان عرصۀ بحران ها  ،به سوی آیندۀ بهتر»تعیین شده است.
طی سال های گذشته درایران  ،این روزگلوگاه رودررویی معلمان و تجمعاتشان
برای مطالبات بی پاسخ مانده ی آنها ،وطی سال های اخیرعمدتا با اعتراض به پولی
شدن یا «کاالیی شدن نظام آموزش» ،کشوربوده است.
درمهرماه  ۴۹۹۱دربیش از ۹۹شهرتحصن صورت گرفت .عبدالرضا قنبری معلم
وشاعرومحمد رضارمضان زاده،رییس شورای هماهنگی تشکلهای صنفی
فرهنگیان بازداشت شدند .اما صدای معلمان برای رسیدن به خواستهایشان هرگز
خاموش نشد .محمد حبیبی،عضو کانون صنفی معلمان در اردیبهشت همان سال به
خاطرتجمعی که به مناسبت هفته فرهنگ صورت گرفت ،در مقابل چشم دانش
آموزان خود درهنرستان کامپیوتر شهریار ،دستگیر و روانه زندان اوین شد .او
برآموزش رایگان تاکید میکرد و کاالیی شدن نظام آموزشی را خالف قانون اساسی
خوانده است.
درروزمعلم دراردیبهشت ۴۹۹۱معلمان،باگردهمایی دوباره برروی خواست های
خود پافشاری نموده و درقطعنامه های خود عالوه برمطالبات محوری شان ،به
موضوع پاداش پایان خدمت فرهنگیان ،بصورت یک جا ،بویژه بازنشستگان سال
 ۹۱و امنیت شغلی نیروهای غیر رسمی تأکید داشتند.
امروزشرایط بس پیشرفته ی اپیدمی کرونا و نابسامانی وضعیت موجود در دولت
حسن روحانی ،وسیله شد که نظام آموزشی درعقب گردی غیرقابل چشم پوشی
بسربرده و زنگ آغازمدارس -علیرغم تالش آموزش و پرورش که می خواست در
پانزدهم شهریور مدارس را باز گشایی نماید با عدم استقبال مادران وپدران وخود
دانش آموزان و مدیران و معلمان ازاد اندیش ،مواجه وبا شکست روبرو شود وزنگ
مدارس نه آن روز و نه دراول مهرماه ، ۹۹روزآغاز سال تحصیلی به صدا درنیاید.
جدا ازعدم گشایش مدارس ،میلیون ها تن از کودکان  ،به دالیل عدیده و عمدتا
فقر،ازادامه تحصیل بازماندندوسالهاست که به دالیل تنگناهای معیشتی ،هرساله
تعداد این کودکان افزایش مییابد .
هیچ نهادی مسئولیت حال و آیندهی این کودکان را برعهده نمیگیرد که اگر میگرفتند
کودک کارو خیابانی معنایی نداشت و آموزش و پرورش ،طبق آنچه که از نامش
برمیآید به وظیفهاش عمل میکرد وبرمبنای منشورحقوق دانشآموزی پیش میرفت
تا کاربه اینجا نمیکشید.
اینک بسیاری ازدانش آموزان دیروزی بهعنوان کودکان کار وارد دنیای بیرحم
بیگاری شدهاند ودرمعرض انواع خشونت وتجاوز قراردارند وزندگی این کودکان به
تباهی کشیده می شود.

پرسش اساسی این است؛ آیا خواست ها وجایگاه پرسشگری معلمان ،درگروهبندی
های گوناگونش درآستانه ی روزجهانی معلم ( ۵اکتبر) فروکشیده است ؟
معلمان ایران امروزهمچون دیروزبرآنند که باید صدایشان شنیده شود .درایران
معلمان و دانش آموزان و والدین آنان با دشواری های گوناگونی از جمله  :پلمب
مدارس  -مدارس فرسوده ،بی کیفیت و کپری  -کمبود معلم  -دربند و زندان ماندن
معلمان همکارشان  -بدهی میلیاری آموزش وپرورش به معلمان حق التدریسی و
خرید خدمت  -اخاذی مدیران ازوالدین دانش آموزان  -گرانی کتاب و لوازم
التحریر،تبعیض های جنسیتی مانند حذف آشکارچهره ی دختران ازپشت کتاب
درسی و  ....روبرو هستند وهمچنان ازدستگیری فعاالن دانشجویی و معلمان رنج
می برند .معلمان به دفعات این سخنان را برزبان رانده اند « :ما با صدای رسا
میگوییم اگر مطالبهی حق در راستای کرامت انسانی و بهبود معیشت همگان جرم
است و اگر مطالبه عدالت آموزشی و دفاع از حقوق کودکان محروم ،جرم است ،شما
میتوانید برای ما پروندهسازی و علیه ما کیفرخواست صادر کنید ما را اخراج نمایید
به بند بکشید و تبعیدمان کنید؛ اما بدانید ما لحظهای از مطالبه گری و عدالتخواهی
دست نخواهیم کشید».
اخبارروزشمارکارگری هفته ؛ تاکنون تعدادی ازاخباراعتراضات واعتصابات
سریالی گروه بندی های گوناگون معلمان را گزارش داده که از آن جمله :تجمع
معلمان غیردولتی کشورمقابل مجلس -تجمع سریالی "آموزشیاران نهضت سواد
آموزی" سراسرکشوردربرابرمجلس ،که تعداد آنان را باالی ۶هزارنفریاد می کنند-
تجمع بخشی از"معلمان مربی قرآن قراردادی" کشوردربرابر مجلس -اعتراضات
توامان"معلمان حقالتدریس پیش دبستانی" و "سربازمعلمان "تجمع دیگرباره ی
مربیان پیش دبستانی ازنقاط مختلف کشوردر تاریخ یکشنبه  ۶مهرماه درمقابل مجلس
 تجمع مدیران مهد کودک های کرمانشاه دربرابراستانداری درشماراعتراضاتگزارش شده بوده است.
بحران کرونا و تعطیلی مراکز آموزشی یا آنالین شدن این مراکز ،غیررسمیکاران
در حیطه ی آموزش را از امرارمعاش ثابت محروم کرده است؛ دراین شرایط،
حقوق معلمان رسمی پرداخت میشود اما بسیاری ازنیروی کارشاغل درحوزه ی
آموزش ازدریافت دستمزد ودرآمد بازماندهاند .مربیان مهدکودکها یکی از این
گروهها هستند .با بسته شدن مهدکودکها به خاطر کرونا ،چند هزار مربی شغل خود
را از دست دادند واین مراکز تا آستانه ی ورشکستگی پیش رفتند .مربیان
مهدکودکها به امید اینکه نمایندگان مجلس فکری به حال آنها کنند ،مقابل مجلس
تجمع کردند .سازمان دهندگان این مجموعه که چندین سال سابقهی کاردارند،
خواستار جذب در سیستم آموزش و پرورش هستند؛ آنها از بالتکلیفی شغلی به ستوه
آمده و می گویند « :در حال حاضر جذب ما مربیان در هالهای از ابهام قرار دارد؛
ما کاردیگری به جز تدریس بلد نیستم و با شرایط فعلی ،در تامین نان شب خود
درماندهایم».

این معترضین یا اعتراض کنندگان سریالی طی هفته ها و روزهای گذشته،بارها
ازمسئوالن خواستند،راهی برای کسب درآمد،پیش پای شان بگذارند،اما تابه
امروزپاسخی ازهیچ مقامی دریافت نکردند.
ازمنظرما شرط مقابله ی موثر با تبعیض ساختاری شده در میان الیه بندی های
گوناگون مزدی معلمان ،که از مدت ها پیش درصفی پراکنده به آن معترض اند و
همواره به پای اعتراض نشسته اند .اینستکه:
اوال -مطالبه ی امنیت شغلی به محورهمبستگی صنفی همه گروههای معلمان بدل
گردد .همین مطالبه است که می تواند نهضتی ،حق التدریسی ،سربازمعلم،
دانشجومعلم،خرید خدمتی ،مربیان پیش دبستانی ومهد کودک و  ...را با معلم
استخدامی در صفی مشترک علیه تبعیض و بی حقی در آموزش و پرورش متحد کند.
ثانیا -نقش تشکل های صنفی معلمان در ساماندهی حمایت های الزم از گروههای
فرودست تر مزدی معلمان در این شرایط برجسته گردد.
ثالثا -در این وضعیت شاهد پوشش خبری ساده ی تجمعات صنفی و مطالباتی
گروههای مختلف معلمان در شبکه های خبری و ارتباطی تشکل های صنفی رسمی
و انتشار فراخوان های آنان در این شبکه ها باشیم.
رابعا -درآستانه ی روزجهانی معلم  ،سازوکار موازی روشنی هم برای رفع این
نقیصه و دور محدودیت های احتمالی ناشی از پوشش رسانه ای جمعی این تحرکات
تدارک شود تا سکوت تاکنونی شکسته شده و پشتیبانی و حمایت همه جانبه از
تحرکات سریالی گروه های مختلف معلمان برجسته گردد.
امسال "بیانیه شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران" در شکافتن
وضعیت معلمان درآستانه روزجهانی معلم آورده است  ... « :سالهاست که با تعلیق قانون
فعالیت های مدنی و تبعید حق کنشگری صنفی ،عمال فرهنگیان را برخالف مفاد اصل نهم
قانون اساسی ازحق مسلم و قانونی خود ،محروم و زمینه برخوردهای قهری و غیراصولی
با کنشگران صنفی را فراهم نموده اند .در ژرفنای تاریک همین خال قانونی است که
تعدادی از معلمان دغدغه مند و متعهد با زنجیری از پوسته تفسیری قوانین ،گرفتار
اخراج ،تبعید وحبس های طوالنی مدت آن هم درزندانهای غیربهداشتی شده اند و حتی از
مرخصی های متعارفی که جانیان و اختالسگران نیزازآن بهره مندند ،محروم می باشند.
شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران ضمن تبریک روز جهانی معلم به
همه فرهنگیان کشور و دغدغه مندان دلسوخته این عرصه ،فارغ از هرگونه تعلق
سیاسی ،جناحی یا وطن ستیزانه ،اعالم می دارد تفکر کنونی حاکم بر سیاست گذاری های
آموزشی ،نگرش اعورانه درتخصیص بودجه به این نهاد ،دخالت نهادهای موازی
در تصمیم سازی های آموزشی ،پولی سازی آموزش ،محتوای غیرعلمی کتب درسی
ومدیریت های عقیم در تولید فراورده های اندیشگانی ،هرروز بیش از پیش ،کارخانه
بزرگ تعلیم و تربیت را درتولید شهروندان متعهد و مسئولیت پذیر ،ناتوان ترمی کند و به

سمت ناباروری تربیتی سوق می دهد .بنابراین به همه دستگاه های مسئول و تصمیم
ساز ،هشدار می دهد که مسئولیت مدنی و قانونی تمام بحران هایی که دراثر این کج
اندیشگی ها بر حال وآینده جامعه،تحمیل شده و می شود،با آنهاست.
شورای هماهنگی ازدستگاه قضایی کشور می خواهد که با رجوع به رسالت خود دراصل
 ۴۵۶قانون اساسی وآزادی معلمان زندانی،بسترجامعه را برای احیای حقوق عمومی و
گسترش آزادی های مشروع ،مهیا نماید»
@kasenfi
کانال تلگرامی کانون صنفی معلمان ایران
عالقه مندان به مباحث کارگری برای دست یابی به آرشیو روزشمار کارگری هفته  ،می توانند به
آرشیو های زیر مراجعه نمایند:
سایت روز شمار جنبش کارگری ایران
http://karegari.com
آرشیو روزشمار کارگری هفته سال۱٣۷۹
https://drive.google.com/drive/my-drive
آرشیو روزشمار کارگری هفته سال ۱٣۷۶
https://drive.google.com/drive/folders/0B6juDF5UZKNMMFRvdEZVMFpOQUk
*******
توجه  :برای ارسال اخبارتان با ایمیل زیر ،شماره دستی ام در کانال تلگرام و به آدرس فیس بوکم می توانید
مربوط گردید.
 / info@karegari.com/haftegi_kargari@yahoo.comتلفن تماس 1183::63::4400

روزشمار کارگری هفته :
* -رئیس اتاق بازرگانی ایران :در بهترین حالت  ۰۴میلیارد درآمد ارزی داریم:

برپایه نوشته کانال تلگرامی اتحاد کارگران آمده است:مجیدرضا حریری ،رئیس اتاق بازرگانی
ایران و چین گفت ،امسال در بهترین حالت  ٣۳تا  ۰۴میلیارد دالر درآمد ارزی کشور خواهد بود
که این رقم برای اداره کشوری با ابعاد ایران بسیار اندک است.
حریری با اشاره به این پیشبینی ارزی گفت« :دولت توانسته بود از پساندازهای تاکنونی
استفاده کند و امور را اداره کند اما اکنون این درآمدها به حداقل رسیده و دیگر نمیتوان روی
آنها حساب کرد».
به گفت او ،به این ترتیب "از نرخ ریال به شکل روزمره کاسته میشود و هر کسی هم که در
دولت باشد با این وصف کاری نمیتواند بکند".
حریری افزود« :اکنون دیگر به نظر من چیزی تقصیر دولت نیست و با کمبود منابع عمال امکان
فعالیت دولت کاسته شده است».
* -زنگ ازادی ؛ نامه مجید اسدی در آغاز سال تحصیلی جدید؛ امسال زنگ کالس
معلم در زندان به صدا درمیآید:

به نوشته هرانا آمده است  :مجید اسدی ،زندانی سیاسی محبوس در زندان رجایی شهر
کرج در این خصوص نامهای نوشته و گفته است که “معلم هنوز نیامده .او دیگر نمیآید .او
دیگر هیچ زنگی نخواهد آمد .امسال زنگ کالس معلم در زندان به صدا درمیآید .او زندان است
تا زندان را کالس درس کند”.
زنگ اول مهر ،زنگ نیمکت های خالی؛ سارا و فاطمه سرچهار راه گل میفروشند .علی و
کامران را چند روز پیش تو پارک دیدند که فال میفروختند .کالس ،خلوت و بی سر و صداست.
از معلم هم خبری نیست .یکی می پرسد :نرگس کجاست؟ دوستش جواب میدهد :پدرش
زندان است ،امسال به مدرسه نمیآید ...این کالس بدون معلم و آن بچه ها مگر کالس
میشود؟ معلم می گفت جای بچه ها سر کالس درس است ،هیچ چیز نباید آنها را از مدرسه
بازدارد .ولی بچه ها پول ندارند که دفتر و کتاب بخرند " .آنها که خودشان انتخاب نکردند که به
مدرسه نیایند .نه انتخاب آنها فقر و بدبختی نیست " .این را آن روزها معلم می گفت.
زنگ دوم مهر ،زنگ کالس بی معلم؛ معلم هنوز نیامده .او دیگر نمی آید .او دیگر هیچ زنگی
نخواهد آمد .امسال زنگ کالس معلم در زندان به صدا درمی آید .او زندان است تا زندان را
کالس درس کند .معلم نمی خواست نمیکت کالس خالی باشد .معلم غصه میخورد وقتی
بفهمد نرگس و سارا و فاطمه امسال ،سر کالس درس حاضر نمیشوند .معلم زجر می کشد
وقتی بداند علی و کامران دیگر نمیتوانند به مدرسه بیایند .معلم به هم میریزد اگر به
گوشش برسد که همکارش به خاطر اینکه شب ها تا صبح مجبور است سرایداری کند ،هرروز
خواب آلود به مدرسه میآید .معلم خشمگین میشد وقتی از معلمان همکارش که زندان
هستند برای بچهها صحبت میکرد" .وقتی معلم زندان است و دانش آموزان در چهارراهها و
خیابانها  ،پس تکلیف و درس مدرسه چیست؟ "این را معلم ها و بچههای مدرسه از هم
میپرسند.
زنگ سوم ،زنگ آزادی؛ خروش و ولوله در کالس باال میگیرد .چرا معلم در زندان است؟ چرا
بچهها در مدرسه نیستند؟ چه کسی معلم را زندانی کرده؟ نکند معلم را زندانی کردند تا
بچهها نتوانند به مدرسه بیایند؟ اگر اینطور است بچهها را هم زندانی کنند یا اصال مدرسه را
زندان کنند که بچهها دیگر بیمعلم نباشند که دیگر بچه ها مجبور نباشند برای رفتن به
مدرسه پول داشته باشند .ولی اگر معلم و دانش آموز انتخابشان فقر نیست ،انتخاب هم
نکردند که به زندان بروند .آن دستی که زندان را به جای مدرسه و فقر را به جای درس و
خوشبختی میخواهد باید برید .معلم رفت تا آن دست را قطع کند اما دیگر برنگشت و
درسش را همان وقت برای همیشه داد.
معلم به بچه ها میگفت" :همش که نباید ترسید  ،راه که بیفتیم ترسمان میریزد" .و برای
همین رفت تا ترسش بریزد ،تا دیگر زندان و فقر نباشد و مدرسه آزاد شود .سرمشق همه
زنگهای امسال آزادی است .درس معلم این است.
"مجید اسدی"
زندان گوهردشت ۰ ،مهر ۷۷
* -مصدومیت دو کارگر و سه آتشنشان در حادثه آتش سوزی کارخانه مواد
شیمیایی:

برپایه نوشته کانال تلگرامی اتحاد کارگران آمده است:دو کارگر و سه آتشنشان در حادثه آتش
سوزی شب گذشته یک کارخانه مواد شیمیایی در شهرک صنعتی اشتهارد مصدوم شدند.
* -کارگران شرکت آب وفاضالب کرمانشاه؛ طی سه ماه پرداخت نشده است:
برپایه خبر منتشره در تاریخ روز جمعه  ۰مهر  ۷۷آمده است  :به مدت  6ماه حقوق کارگران
شرکت آب وفاضالب کرمانشاه پرداخت نشده است.روز جمعه یکی از کارگران این شرکت برای
یک رسانه محلی نوشت«:درحال حاضر سه ماه است که حقوق عقب افتاده ،وهر ماه یک
حقوق میدهند،پس ما کرایه خانه وقسط های بانکی را چگونه پرداخت کنیم ،در جلسه ای که
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:
به نوشته کانال تلگرامی اردوی کار آمده است  :حریرچی معاون وزیر بهداشت گفته:
متاسفانه در این شرایط کرونایی دولت سه تا  ۰ماه است که حقوق یک میلیون و  ۰۴۴هزار
تومانی پرسنل بهداشتی ما را پرداخت نکرده است
@ordoyekar
* -تجمع خانواده ها در خاوران امروز جمعه چهارم مهر :

به نوشته منصوره بهکیش در صفحه فیس بوکی اش آمده است :خاوران امروز  ۰مهر ،۷۷
تعدادی از خانواده های #خاوران به یاد آن جان های شیفته خاوران را گل باران کردند تا بگویند
نه می بخشیم و نه فراموش می کنیم .درود به ایستادگی و پایداری خانواده های خاوران برای
#دادخواهی.
آن عاشقان شرزه که با شب نزیستند /رفتند و شهر خفته ندانست کیستند
* -تبعیض علیه بازنشستگان و عدم لحاظ شدن در پایه مستمری دو نقیصه
همسان سازی است:
به نوشته کانال تلگرامی اردوی کار آمده است  :بعد از اجرای همسانسازی حقوق
بازنشستگان تامین اجتماعی در مردادماه ،انتقاداتی به فرمولها و محاسبات اجرایی آن وارد
شد که به گفته رئیس کانون بازنشستگان کارگری شهر تهران این انتقادات « یکی عدم رعایت

عدالت در حق بازنشستگان سخت و زیانآور و دیگری ،لزوم قرار گرفتن متناسبسازی جزو
پایه مستمری» است .
دهقان کیا در دسته بندی مطالبات گفته :اول اینکه سابقه بازنشستگان سخت و زیانآور
اصالح شود .فرمولش هم ساده است .چهار/سیام باید در تعداد سالهای کار سخت و
زیانآور ضرب شود .نتیجه هرچند روز شود ،به مدت بیمهپردازی بازنشسته بایستی اضافه
شود .بحث بعدی ،لزوم قرار گرفتن متناسبسازی جزو پایه حقوق است؛ باید اضافات
متناسبسازی جزو پایه حقوق باشد تا سال بعد ،مشمول ضریب افزایش ساالنه شود و ثابت
نماند.
وی تاکید کرده« :انتظار ما این است که تا قبل از پایان مهر جلسه اصالحات برگزار شود تا
بازنشستگان بتوانند نتایج اصالحات را در مستمری مهرماه خود ببینند .امیدواریم کار به ماه بعد
نیفتد».
او گفته :در هفتههای گذشته ،مقرر شد جلساتی با حضور نمایندگان بازنشستگان برای
اصالح فرمولهای متناسبسازی برگزار شود اما تا امروز که در هفته اول مهرماه به سر
میبریم ،خبری از برگزاری جلسه رسمی با هدف اصالح نیست.
@ordoyekar
* ۵۸۷ -نفر از کادر درمان کرمانشاه به کرونا مبتال شدهاند:

به نوشته کانال تلگرامی اردوی کار آمده است  :رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان
گفت ۹۰۳:نفر از کادر درمان به کووید  ۱۷مبتال شدند و از این تعداد  ۱۳٣نفر بستری شدند و
تعدادی نیز جان خود را از دست دادند.
پیشتر سعید نمکی وزیر بهداشت ایران با اشاره به اینکه "صبر پزشکان هم حدی دارد" گفته
بود که این وزارتخانه تنها سهم کوچکی از بودجه یک میلیارد دالری صندوق توسعه که از
سوی علی خامنهای رهبر جمهوری اسالمی مصوب شده بود را دریافت کرده است .او افزود:
«هرچه میگوییم همهگیری را نمیشود با التماس و تمنا و بدون کمکهای ویژه مهار کرد
کسی باور نمیکند».
@ordoyekar
* -گزارش تکان دهنده یک پزشک بخش از هجوم بیماران کرونایی:
به نوشته کانال تلگرامی اردوی کار آمده است « :مهسا» در یک رشته توئیت به هجوم
بیماران کرونایی به بیمارستانی که در آن کار می کند پرداخته و نوشته :
کثافتتریم کشیک زندگیم بود .کثافتترین .پر خشمم ،پر خشم .دارم میترکم .اصال نمیتونم
بسنده کنم به اینکه بگم اوضاع خرابه و رعایت کنید .باید بنویسم از این جنایتی که در حق ما
کردن.
اول صبح که بخش رو تحویل گرفتیم گفتن هیچ جا نیست .نه ایسیو نه بخش .فعال نخوابونید تا
ترخیص شن .پشت به پشت مریض میاد .برای همه آزمایش و سیتیاسکن درخواست
میشه .و تقریبا از هر  ۳تا سیتی که مینویسیم ۰تاش درگیر درمیاد.
اونی که درگیر نیستم به این معنی نیست که کرونا نداره .یعنی ریهاش(فعال) درگیرنیست .تو
اون صداسیمای بیصاحاب گفتن بستری و  pcrرایگانه .ما اینجا میگیم  ۹۴۴ ۶۴۴تومن .مضطرب
میشن .میگن االن سیتی قطعیه؟میگیم نه .پول  pcrرو ندارن .سعی میکنیم با زر مفت
بگیم داروهاش اینه مصرف کن.
داروهاش اون نیست! فاویپیراویر نمیدیم.

این همه زر مفت و غیر علمی زدن فشار به ادم وارد میکنه .علمی حرف بزنی مریضا
مستاصل و مضطرب میشن .چون داری بهشون میگی که ببین ماجرا اینه ولی منو تو بدبختیم
اینجا.
بعد زنگ میزنن که پاشو بیا ایسیو  xنفر مردن .خالصهی پرونده بنویس .فضای بیمارستان که
پره سیاهپوشه بماند .میری میبینی همه فوتیها کوویدن.
از مرده یه زوج زن و شوهر هست .صدای شیون بچههاشون از بیرون بخش میاد .
حداقل جا خالی شده و بدحاال رو میخوابونی .مریض سیتی مریض سیتی .تا به خودت بیای
عفونیا میگن دوباره پر شد.
این یعنی باید مریضای بدحالو اورژانس نگه داری تا یه بیمارستانی خالی شه و برن .حاال
مشکل چیه؟ اورژانس پر میشه.
هشدار میدن کسیو برای سرم و کوفت و زهر مار نفرست تو .همش تو ذهنته جز بدحال
نفرست تو .نزدیک بود یه سکته میس کنم! چون بدحال نبود.
این وسط از بستریای بخش حالشون بد میشه .باید برن آیسیو .که پره .یعنی اونام مثل
بستریای اورژانس باید وایسن تو نوبت بیمارستانای دیگه.
که اونام پره.
میری یه چایی کوفت کنی تو اون پاویون گهگرفته ،میبینه اين اينترنه پدرشوهرش بستریه .اون
اتند که نیست شوهرش امام بستریه .و.... .
من دیگه اونجایی ترکیدم که خواهر برادر نه چندان جوونی مامان بابای پیرشونو اورده بودن.
اکسیژن هر دو پایین .گفتیم بستری میخوان .پدر و مادر گفتن بستری نمیشیم .این بچهها
گریه و التماس به ما که یه کاری کنید .پدر مادر هم گریه که ما نمیخوایم .ما میخوایم تو
خونه بمیریم.
همین حین مریض بدحال شده رفتم بخش باال سرش .یه عالمه آدم مشکی پوش وایساده.
فک کردم تخت بغلی چیزی مرده .میگم همراهای بقیه تختا بیرون باشید .میگن همراه همین
تختیم[ ،نگاه متعجب من که چرا استقبال رفتین این که زندهست ،] .دیروز بابامون مرده(اشاره
با دست به طبقهی باال؛ آیسیو)
@mimunited
@ordoyekar
* -کارگران فضای سبزاخراجی شهرداری زنجان برای بازگشت به کار و غوغای
حیدری نعمتی شهردار وشورای شهر ،به ادامه اعتراض پرداختند:
بر پایه خبر منتشره آمده است :اعتراضات کارگران فضای سبزاخراجی شهرداری زنجان
درشبکه های اجتماعی و تجمع مقابل شهرداری برای پایان دادن به بالتکلیفی شغلی
ومعیشتی وبازگشت بکار کماکان ادامه دارد.بنا به گزارش ،درمیان کارگران اخراجی عده
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
شغل بوده که متاسفانه بخاطر تصمیمات یک شبه مسئوالن شهرداری بیکار
شدهاند .موضوعی که باید بررسی شود این است که اساس امتیازبندی شهرداری برای تعدیل
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
نابسامان اقتصادی چه خواهد شد؟شهردار زنجان دراین رابطه گفت:امسال دستورالعملی از
سوی شورای شهر در خصوص تعدیل نیرو توسط امتیازبندی ارسال شد که آن را مبنای تعدیل
قرار دادیم.وی در پاسخ به موضوع وجود تخلف و زد و بند در انتخاب نیروهای تعدیل شده تصریح
کرد :شهرداری ناظر اجرای دستورالعمل شورا بوده ولی با این حال هرکس مدعی است که
حقش پایمال شده است میتواند با مراجعه به شهرداری اعتراص خود را اعالم کند.
* -خبرگزاری مجلس نوشت :
برپایه نوشته کانال تلگرامی اتحاد کارگران آمده است با توجه به شرایط ویژهی امسال در
تامین واکسن انفلوآنزا ۱۳۴۴ ،واکسنی را که طبق روال سالهای گذشته به داروخانهی

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.
�از وزارت بهداشت میپرسیم مگر در شرایط طبیعی هستیم که طبق "روال طبیعی"،
واکسنها را توزیع کردهاید؟!
#صدای_شبکههای_اجتماعی_پرتوانتر_باد
اتحاد بازنشستگان
@etehad_bazn
* -ساماندهی کارگران روز مزد وقرار داد حجمی شهرداری ساری /نیروی کار
بالتکلیف و اخراجی نداریم:
https://www.ilna.news/fa/tiny/news-973140

به گزارش خبرگزاری ایلنا ،درتاریخ روز جمعه ۰مهر ۱٣۷۷آمده است :علیرضا باقریان گفت:
نیروهای روزمردی که تا پیش از این به صورت روزانه دستمزد دریافت میکردند ،در طرح
ساماندهی از حقوق ماهانه و بیمه برخوردار شدهاند.وی با اظهار اینکه وضعیت برخی از این
نیروها طی هفت تا هشت سال گذشته نامشخص بود ،افزود که پرداخت حقوق ماهانه و در
نظر گرفتن بیمه برای این نیروها از اول مهر ماه سال جاری اجرایی شده است.باقریان گفت:
در طرح ساماندهی ،این نیروها به صورت تمام وقت همراه با دیگر کارکنان شهرداری در
خدمترسانی مطلوب به شهروندان سهیم میشوند.وی توضیح داد :در این طرح وظایف
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
است....باقریان همچنین پرداخت حقوق از منابع شهرداری به برخی افراد در دوره گذشته
بدون حضور در این مجموعه و کار مشخص را تایید کرد و اظهار داشت :در شناسایی نیروهای
بالتکلیف در شهرداری ساری ،افرادی هم بودند که از شهرداری حقوق دریافت میکردند اما
حضور فیزیکی نداشتند که این مشکل خود به خود بر بار مالی شهرداری افزوده و این امر
سبب سنگینی ناکارآمدی سیستم شهرداری میشد....
* -شهریاری؛ رییس کمیسیون بهداشت مجلس:
برپایه نوشته کانال تلگرامی اتحاد کارگران آمده است:من از بهداری مجلس پرس و جو کردم،
مجلس  ۱۳۴۴واکسن آنفوالنزا را دریافت کرده است.
من موافق دریافت این واکسن ها نبودم ابتدا باید مردم دریافت میکردند بعد به مجلس ارائه
می شد.
تعداد  ۱۳۴۴واکسن ،نمایندگان مجلس خدمه و کارکنان را شامل می شود .بهداری با بیان این
که تعدادی مریض سرطانی!!! داریم ،این را دریافت کرده است.
من این مجلس را انقالبی نمیدانم و انتقادها را درست میدانم.
�این در حالی است که واکسن آنفوالنزا هنوز بین گروههای پرخطر و حتی کادر درمان توزیع
نشده است اما نمایندگان مجلس انقالبی ،اولین گروهی هستند که این واکسن را دریافت
میکنند.
#مجلس_انقالبی_با_حداقل_رای
#زندگی_برای_خودیها
#مرگ_برای_ناخودیها

اتحاد بازنشستگان
@etehad_bazn
* -بازداشت مدیرعامل هفت تپه صحت ندارد:
به گزارش خبرنگار ایلنا ،درتاریخ روز جمعه ۰مهر ۱٣۷۷آمده است :یک منبع آگاه از سوی
مدیریت مجتمع کشت و صنعت هفت تپه در رابطه با صحت خبر منتتشر شده در فضای
مجازی مبنی بر بازداشت امید اسدبیگی (عضو هیات مدیره و مدیرعامل مجتمع کشت
وصنعت هفت تپه) اظهار کرد :به هیچ عنوان خبر صحت ندارد و از طرف هیات مدیره این خبر را
تکذیب میکنم.در روزهای اخیر خبری در فضای مجازی مبنی بر بازداشت امید اسدبیگی،
مدیرعامل مجتمع نیشکر هفت تپه منتشر شده بود.
* -کارگران کارخانه فرش آستان قدس رضوی کاشمردر اعتراض به سطح نازل
حقوق برای سومین روز متوالی  ،به اعتصاب ادامه دادند:

برپایه خبر منتشره؛درتاریخ روز جمعه ۰مهر ۱٣۷۷آمده است:برای سومین روز متوالی ،کارگران
کارخانه فرش آستان قدس رضوی کاشمربرای اعتراض به سطح نازل حقوق از رفتن
برسرکارشان خودداری کردند.بنابه گزارش ،کارگران معترض پس از حضور مسئوالن محلی و
استانی دراین واحد تولیدی و وعده های سرخرمن راهی خانه هایشان شدند.
* -در گفتوگو با ایلنا مطرح شد؛مخفی کردن ابتال از کرونا از ترس اخراج/
دستورالعمل بهداشت کار در شرایط بحرانی تدوین شود:
https://www.ilna.news/fa/tiny/news-972003

به گزارش خبرنگار ایلنا ،درتاریخ روز جمعه ۰مهر ۱٣۷۷آمده است :بیش از هفت ماه از اعالم
رسمی شیوع کرونا در ایران میگذرد و آنطور که مسئوالن حوزه بهداشت و درمان میگویند،
در بسیاری از استانها وارد موج سوم کرونا شدهایم .این در حالی است که ممنوعیتها و
محدودیتهای ناشی از کرونا تقریبا برداشته شده و در زمینه فعالیت کارمندان ،کارگران و
صاحبان حرف و مشاغل مثل زمان عادی رفتار میشود .با توجه به نزدیک شدن به فصل سرما
و احتمال شیوع آنفلوآنزا ،این نگرانی وجود دارد که با هم درآمیختن این بیماریها شرایط
وخیمی را به وجود بیاورد .این شرایط برای بسیاری از کشورهای دیگر هم اتفاق افتاده؛ خیلی
از آنها محدودیتها را بازگرداندهاند یا به فکر بازگرداندن آنها تا زمان تولید واکسن و ایمنی
همگانی هستند .ابوالفضل اشرف منصوری (رئیس کانون انجمنهای صنفی مسئولین
کمیتههای حفاظت فنی و بهداشت کار کشور)عالوه بر توصیف شرایط ،راهکاری برای کم
کردن خطرات ارائه میدهد.
پروتکل داریم ،اما در اجرا مشکل هست:در ماده  ۷۱قانون کار آمده است :کارفرمایان و
مسئوالن کلیه واحدهای موضوع ماده  ۰۳این قانون مکلف هستند بر اساس مصوبات شورای

عالی حفاظت فنی برای تامینحفاظت و سالمت و بهداشت کارگران در محیط کار ،وسایل و
امکانات الزم را تهیه و در اختیار آنان قرار داده و چگونگی کاربرد وسایل فوقالذکر را بهآنان
بیاموزند و در خصوص رعایت مقررات حفاظتی و بهداشتی نظارت نمایند .افراد مذکور نیز ملزم
به استفاده و نگهداری از وسایل حفاظتی و بهداشتی فردی و اجرای دستورالعملهای
مربوطه کارگاه میباشند.
از اشراف منصوری میپرسیم ،آیا میتوان این ماده را به شرایط کرونایی هم تسری داد و
انتظار داشت که کارفرمایان وسایل ایمنی و بهداشتی مقابله با کرونا را در اختیار کارگران قرار
دهند؟ ،او میگوید :شیوع کرونا در ایران و جهان ما را با شرایط تازهای روبهرو کرده است .قبال
چنین وضعیتی نداشتیم که درباره آن قانون یا آییننامهای داشته باشیم .در ایران فقط
پروتکلهای وزارت بهداشت هستند که در اجرای آن مشکالتی وجود دارد .هر چند این
پروتکلها الزام آور هستند ،اما برای اجرا شدن الزم است وزارت کار به عنوان متولی کار در
کشور به موضوع ورود کند؛ اتفاقی که رخ نداده است.
او توضیح میدهد :ما در محیطهای صنعتی آن هم واحدهای بزرگ بهداری و مسئول بهداشت
داریم .این میتواند به بحث معاینات و مراقبتها و همچنین پروتکلهای بهداشتی کمک کند،
اما در کارگاههای کوچک و در میان کارگران فصلی و مشاغل آزاد چنین امکانی نیست .اینجا
تنها چارهای که میماند آگاهی بخشی است ،یعنی باید از طریق رسانهها به کارگران آموزش
خودمراقبتی داد .البته این مصونیت صددرصدی نمیآورد .در هر صورت باید الزاماتی هم رعایت
شود ،یعنی بحث فاصلهگذاری اجتماعی امکانپذیر شده و رصد شود و همچنین امکاناتی برای
ماسک زدن ،ضد عفونی کردن و  ...فراهم شود .درست است که وزارت بهداشت پروتکل تهیه
و الزامی کرده است که آن را رعایت کنند ،اما در بحث اجرا مشکالتی هست....
* -ضرب و شتم ماموران گشت پیگیری و نظارت بر تخلفات شهری:

به نوشته کانال تلگرامی اتحاد بازنشستگان آمده است :ماموران "گشت پیگیری و نظارت بر
تخلفات شهری" محمدشهر بهدلیل بدهی یا تخلف مالک ساختمان ،قصد داشتند تجهیزات
موجود در محل را ضبط کنند که با یکی از کارگران آرماتوربند درگیر میشوند.
یکی از کارگران میگوید این وسائل امانتیست.
چند مامور شهرداری همزمان یک کارگر را زیر مشت و لگد خود گرفتند و به گفتهی شاهدان
عینی ،زمانی که ماموران میفهمند همسایهها در حال فیلمبرداری هستند او را رها میکنند .
#وظیفهی_شهرداری_ضربوشتم_کارگر_دستفروش
اتحاد بازنشستگان
@etehad_bazn
* -آزادی بیان در هفتهای که گذشت :
به نوشته کانال تلگرامی کانون نویسندگان ایران؛ در تاریخ روز جمعه  ۰مهر ۷۷آمده است
:کشورهای عضو شورای امنیت سازمان ملل با صدور بیانیهای در این روز ،ضمن محکوم کردن
اعدام نوید افکاری ،خواهان آزادی فوری زندانیان عقیدتی و سیاسی از جمله نسرین ستوده و
نرگس محمدی شدند .در این بیانیه که به امضای  ۰۹عضو شورای حقوق بشر رسیده است،

نسبت به «نقض مداوم حقوق بشر در ایران ،به ویژه در ارتباط با آزادی بیان ،آزادی اجتماعات و
گردهماییها» ابراز نگرانی شده است.
 کارشناسان مستقل سازمان ملل با انتشار بیانیهای در این روز از بازگرداندن نسرین ستودهاز بیمارستان به زندان اوین ابراز نگرانی کرده و خواستار آزادی فوری او شدند.
 در این روز نسرین ستوده ،وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر زندانی به اعتصاب غذای خودپایان داد .او از  ۱۱مرداد سال جاری اعتصاب غذای خود را با درخواست آزادی زندانیان
سیاسی در میانهی بحران کرونا آغاز کرده بود.
 جمعی از تشکلهای مستقل کارگری در این روز با صدور بیانیهای اعدام نوید افکاری ،رامحکوم و آن را در جهت «ارعاب و فرونشاندن خشم کارگران و معترضان» برشمردند .سندیکای
کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه ،کمیته هماهنگی کمک به ایجاد تشکلهای
کارگری ،کانون صنفی معلمان اسالمشهر ،شورای بازنشستگان ایران ،کمیتهی پیگیری ایجاد
تشکلهای کارگری و اتحاد بازنشستگان این بیانیه را امضا کردهاند.
* -کانون نویسندگان ایران :پنجم مهر روز اجرای حکمهای سه نویسنده :

برپایه نوشته کانال تلگرامی ککانون نویسندگان ایران آمده است  :شنبه پنجم مهر روز اجرای
حکمهای سه نویسنده است .رضا خندان (مهابادی) و بکتاش آبتین ،دو عضو هیئت دبیران
کانون نویسندگان ایران ،هر یک به شش ۶سال زندان و کیوان باژن عضو پیشین هیئت دبیران
پیشتر در تاریخ یکم تیر ماه سال
به سه سال و شش ماه زندان محکوم شدهاند.
جاری آنها به شعبهی یک اجرای احکام احضار شدند؛ اما اجرای حکم تا تاریخ پنجم مهر به
تعویق افتاد .در گفتوگویی که با این سه نویسنده داشتیم ،گفتند که صبح روز شنبه در دایره
اجرای احکام حاضر میشوند .به پیشبینی متخصصان و کارشناسان در پاییز و زمستان پیش
رو بیماری کووید  ۱۷شدت بیشتری میگیرد.
رضا خندان (مهابادی) ،بکتاش آبتین و کیوان باژن اردیبهشت  ۱٣۷۰در شعبه  ۱۰دادگاه انقالب
اسالمی تهران به ریاست قاضی مقیسه محاکمه و هر یک به شش سال زندان محکوم
شدند .اتهام آنها «تبلیغ علیه نظام» و «اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور»
است .مصادیق و "مستندات" این اتهامها انتشار نشریهی داخلی کانون نویسندگان ایران،
مشارکت در تدوین کتاب تاریخچهی کانون ،بیانیههای کانون و حضور در مراسم سالگرد جعفر
پوینده ،محمد مختاری و احمد شاملو است .در گفتوگو با این نویسندگان آنها اعالم کردند که
این "مصادیق" و "مستندات" صرفا بهانهای برای اتهامتراشی و محاکمه است و دلیل اصلی
محکومیت ایشان مخالفت با سانسور و دفاع از آزادی بیان است.
چند ماه بعد دادگاه تجدید نظر حکم بدوی رضا خندان(مهابادی) و بکتاش آبتین را تایید کرد و
حکم کیوان باژن را یک سال و شش ماه کاهش داد .آنها مجموعا به  ۱۳سال و شش ماه
رضا خندان پژوهشگر و منتقد ادبی،
زندان محکوم شدهاند.
نویسندگی را در سال  ۱٣۳۹با انتشار کتاب «بچههای محل» آغاز کرد .در زمینهی نقد ادبی:
«از کوزه همان برون تراود که در اوست» ،مجموعه هفت جلدی «داستانهای محبوب من» و
«دانه و پیمانه» (دو کتاب اخیر مشترک با علیاشرف درویشیان) .در زمینهی گردآوری و
پژوهش« :جنگ رازی» و مجموعهی  ۱۷جلدی «فرهنگ افسانههای مردم ایران» (مشترک با

علیاشرف درویشیان) .در زمینهی داستاننویسی« :بچههای محل» و «انفرادیهها» در
او از سال  ۱٣۹۹به
کارنامهی او است.
عضویت کانون نویسندگان ایران در آمد و پنج دوره عضو هیئت دبیران آن بوده است.
بکتاش آبتین شاعر و فیلمساز کار ادبی را در دههی  ۹۴خورشیدی آغاز کرد .او پنج دفتر شعر
منتشر کرده است« :و پای من که قلم شد نوشت برگردیم»« ،مژهها چشمهایم را بخیه
کردهاند»« ،شناسنامهی خلوت»« ،پتک» و «در میمون خودم پدر بزرگم».
فیلم مستند ۱٣« :اکتبر « ،»۱۷٣۹پارک مارک»« ،فریبرز رییسدانا» و . . .او در اواخر دههی
هشتاد به عضویت کانون نویسندگان ایران در آمد و سه دوره عضو هیئت دبیران آن بوده است .
کیوان باژن نویسنده و روزنامهنگار در دههی  ۹۴خورشیدی داستاننویسی را آغاز کرد .از
فعالیتهای ادبی او است« :دیروز تا بی نهایت صفر(»!...رمان)« ،از پشت دیوارهای
خاکستری»(مجموعه داستان) و «در کوچه های اضطراب»(مجموعه داستان).در زمینهی تاریخ
شفاهی ادبیات معاصر ایران( :گفتگو) «شمس لنگرودی»« ،مهدی غبرایی» و « عمران
صالحی».و آثار تحقیقی « :صمد بهرنگی»(مجموعه گفت وگو) « ،انسان رو در روی جهان» و
« همراه با احمد محمود»کیوان باژن در دههی  ۰۴خورشیدی به کانون نویسندگان ایران
پیوست و دو دوره به عضویت هیئت دبیران انتخاب شد.
* -بیانیه جمعی از سندیکاها و تشکلهای مستقل معلمان و کارگران :اعدام نوید
افکاری برای ارعاب و فرونشاندن خشم کارگران و معترضان!

 -۱سندیکای کارگران کشت و صنعت نی شکر هفت تپه  -۱سندیکای کارگران شرکت واحد
اتوبوسرانی تهران و حومه - ٣کانون صنفی معلمان اسالم شهر -۰کمیته هماهنگی کمک به
ایجاد تشکل های کارگری  -۳شورای بازنشستگان ایران -۶کمیته پیگیری ایجاد تشکل های
کارگری - ۹اتحاد بازنشستگان  -۰گروه اتحاد بازنشستگان
"نوید افکاری،
روزهایی که هنوز هفت ساله نشده بود ،میرفت پارک آزادی آدامس و بادبادک میفروخت .تا
هیجده سالگی با تمام توان چسبید به کشتی ،همیشه تو استان اول بود و تو مسابقات
کشوری مدال میگرفت .چون در نوجوانی مجبور شد ترک تحصیل کند برای مسابقات برون
مرزی به بن بست خورد و بعدا ناچار شد به سربازی برود .سال  ۱٣۷۱خدمت سربازییاش
تمام شد و این بار مشکالت مالی کشتی را که ورزش مورد عالقه اش بود ،از او گرفت .با سه
سال کارگری پول ناچیزی جمع کرد .حاال دیگر  ۱٣ساله شده بود و ادامه دادن حرفه ای ورزش
کشتی ریسک بزرگی بود .رسیدن او به تیم ملی تقریبا به رویایی محال تبدیل شده بود. . . .
در سن  ۱٢سالگی ناچار شد برای کمک به خانواده باز هم به کارگری بپردازد و بعدا در
شهریور  ۷۹دستگیر شد و" ….
این شرح مختصر و گوشه هایی از زندگی ِ نوید افکاری ،به نقل از خود اوست که با جسمی
درهم شکسته از فشار و شکنجه ماموران امنیتی ،در سحرگاه روز شنبه ،بیست و دوم
شهریور ماه ،بی آن که حتی اجازه دیدار با خانواده و مادر خود را داشته باشد ،با دستپاچگی
هرچه تمام تر به طناب دار آویخته شد(یا در زیر شکنجه به قتل رسید) ،تا به زعم مقامات و
ارگان های حامی سرمایه ،درس عبرتی باشد برای کارگران و مردم معترضی که زندگی در زیر
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 .
نویدافکاری ،خود ،یکی از همین مردم معترض بود .او یکی از هزاران جوان کارگر و محرومی بود

که از کودکی با کارگری و دستفروشی ،طعم تلخ فقر و نابرابری را چشیده و با ترک تحصیل
اجباری و دست شستن از عالیق و آرزوهایش ،از جمله "عضویت در تیم ملی کشتی" ،به
عنوان کارگری گچکار مشغول به کار شد ،تا بخشی از مخارج خانواده را برعهده بگیرد و کمک
خرج خانواده باشد.
همین وضعیت البته به نوبه خود ،نوید را با واقعیت های تلخ زندگی و نابرابری های موجود در
جامعه آشنا کرد و از او فردی معترض ،رشید و با شهامت ساخت .تا آن جا که در اعتراضات
خیابانی مردم که علیه فقر،گرانی ،تورم و استبداد لجام گسیخته ،در جامعه صورت می گیرد،
شرکت کرد و به سهم خود نقش فعال و ُپررنگی در آن اعتراضات و تظاهرات ها داشت .
گماشتگان سرمایه ،برای نوید که فردی شناخته شده و از جنس خود مردم بود به خاطر
شرکت در اعتراضات خیابانی سال  ۷۹پرونده سازی کرده و او را به دنبال اعترافی ساختگی
که تحت فشار وشکنجه انجام شده بود،به اعدام محکوم کردند ،تا به تصور خود ،کارگران و
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
دارد و به اعتراض و مبارزه می کشاند همانا شرایط و اوضاع و احوالی اسفبار است که زندگی
را برای بیش از  ۷۴درصد آحاد جامعه سخت و غیرقابل تحمل کرده و آنان را به فقر و خانه
خرابی کشانده است .نوید و نویدها در واقع محصول این شرایط هستند و از دل شرایط
نامناسب اجتماعی و اعتراضات و مبارزات مردم برمی خیزند .
ناگفته پیداست نهادهایی که با صحنه سازی و گرفتن اعتراف در زیر فشار و شکنجه حکم
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 .
اما برخالف تصور ِ مدافعان سرمایه ،اعدام نوید نه تنها ترس و وحشت در دل مردم ایجاد نکرد،
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
ای مذموم و ضدبشری در معرض نگاه و قضاوت کارگران آگاه و وجدان های بیدار جامعه قرار
داد .اعدام نوید بار دیگر حساسیت جامعه را نسبت به این مسئله جلب نمود وبه کارگران و
توده های مردم یادآور شد که باید پرقدرت ،متشکل و گسترده علیه اعدام و سلب آزادی به
مبارزه برخاست .به طور قطع این ،آن نتیجه مطلوب ِ دولتمردان و عوامل سرمایه نبوده است.
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
کارگزاران وعوامل سرمایه دانسته و حق شرکت دراعتراضات و اعتصابات کارگری را جزیی از
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
اعدام کرد.
لغو اعدام دفاع از حق حیات است
جمعه /۰/مهر۱٣۷۷/
* -کانون نویسندگان ایران:حکم زندان سه عضو کانون نویسندگان ایران اجرا شد:

به نوشته کانال تلگرامی کانون نویسندگان ایران آمده است  :امروز پنجم مهر ماه رضا خندان
(مهابادی) و بکتاش آبتین ،دو عضو هیئت دبیران کانون نویسندگان ایران ،و کیوان باژن عضو
پیشین هیئت دبیران جهت اجرای حکم به زندان اوین منتقل شدند .رضا خندان (مهابادی) و
بکتاش آبتین هر یک به شش سال و کیوان باژن به سه سال و شش ماه زندان محکوم
شدهاند .این سه نویسنده پیشتر در تاریخ یکم تیر ماه سال جاری به شعبهی یک اجرای
احکام احضار شده بودند؛ اما به علت شیوع بیماری کرونا ،اجرای حکم آنها تا تاریخ پنجم مهر
به تعویق افتاد .امروز صبح این سه نویسنده در دایره اجرای احکام حضور یافتند و در نهایت
حوالی ساعت سه بعد از ظهر به زندان اوین منتقل شدند .رضا خندان (مهابادی) ،بکتاش
آبتین و کیوان باژن اردیبهشت  ۱٣۷۰در شعبه  ۱۰دادگاه انقالب اسالمی تهران به ریاست
قاضی مقیسه محاکمه و هر یک به شش سال زندان محکوم شدند .چندی بعد دادگاه تجدید
نظر حکم بدوی رضا خندان (مهابادی ) و بکتاش آبتین را تأیید کرد و حکم کیوان باژن به سه
سال شش ماه تبدیل شد .این سه نویسنده مجموعا به پانزده سال و شش ماه زندان محکوم
شدهاند .اتهام آنها «تبلیغ علیه نظام» و «اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور»
است .مصادیق و "مستندات" این اتهامها انتشار نشریهی داخلی کانون نویسندگان ایران،
مشارکت در تدوین کتاب تاریخچهی کانون ،بیانیههای کانون و حضور در مراسم سالگرد
محمدجعفر پوینده ،محمد مختاری و احمد شاملو است .
گفتنی است که جمعی از اعضای کانون نویسندگان ایران و تعدادی از شاعران و نویسندگان
مستقل از ساعت نه و نیم صبح امروز در اعتراض به اجرای حکم سه نویسنده در مقابل زندان
اوین جمع شدند و تا لحظهی بدرقهی آنان در آنجا حضور داشتند.
* -فشار برخانواده های زندانی در ایران :

خانواده نادر مختاری زیر فشار هستند که اعالم کنند فرزندشان به دلیل کیفقاپی در زندان
بوده است .
جمهوریاسالمی با دستپاچگی و دروغ اعالم کرده که نادر مختاری به دلیل کیفقاپی در
زندان بوده و در حال سپریکردن  ۰سال زندانش به دلیل سرقت بوده است.
خانواده نادر مختاری ،امروز فرزندشان را به خاک سپردند .آنها زیر فشار هستند که در مورد
نادر حرفی نزنند و با رسانهها مصاحبه نکنند .آنها تهدید شدهاند که اگر چنین کنند بازداشت
میشوند .پنجشنبه قرار است که که خانواده بر مزار او در "بهشت سکینه" کرج گردهم جمع
شوند .مزار او قطعه  ٣۴ردیف  ۱٣۴است.
* -آزادی بیان در هفتهای که گذشت :
به نوشته کانال تلگرامی کانون نویسندگان ایران؛ در تاریخ روز شنبه  ۳مهر  ۷۷آمده است :
بکتاش آبتین ،رضا خندان (مهابادی) و کیوان باژن ،سه تن از اعضای کانون نویسندگان ایران
پس از حضور در واحد اجرای احکام دادسرای اوین ،جهت تحمل دوران محکومیت خود در این
روز ،به زندان اوین منتقل شدند .دادگاه تجدیدنظر استان تهران در دی  ۷۰بکتاش آبتین و رضا
خندان (مهابادی) را هر یک به  ۶سال حبس و کیوان باژن را به  ٣سال و  ۶ماه حبس تعزیری
محکوم کرده بود.

 پریسا رفیعی ،دانشجوی هنر و فعال صنفی دانشگاه تهران ،محبوس در زندان اوین از بابتپروندهی جدیدی که اخیراً برای او گشوده شده ،در این روز به صورت شفاهی به شعبهی ۱۶
دادگاه انقالب تهران احضار شد .رفیعی به دلیل عدم دریافت ابالغیه از حضور در جلسه دادگاه
خودداری کرد.
 معاون توانبخشی سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور در این روز خبر داد بیش از۰۴درصد دانشآموزان با نیازهای ویژه (دانش آموزان استثنایی) به دلیل عدم دسترسی به
اینترنت یا گوشیهای هوشمند به اپلیکیشن شاد دسترسی ندارند.
* -کارگران شهرداری خرمشهر مقابل فرمانداری در اعتراض به عدم پرداخت  4ماه
حقوق  6ماه حق بیمه و وعده های توخالی مسئوالن ،تجمع و اعتصاب دبنال می
گردد:

برپایه خبر منتشره در تاریخ روز شنبه ۳مهر  ۷۷آمده است:کارگران شهرداری خرمشهر برای
انعکاس صدای اعتراضشان نسبت به عدم پرداخت  8ماه حقوق  3ماه حق بیمه و وعده های
توخالی مسئوالن دست از کار کشیدند وقابل فرمانداری این شهرستان دراستان خوزستان
تجمع کردند.کارگران تجمع کننده گفتند :در حال حاضر خرمشهر شهردار ندارد و از طریق
سرپرستی اداره میشود .در هر دوره؛ بعد از انتخابات شورای شهر که شهردار تغییر میکند؛
وعده پرداخت مطالبات داده میشود اما بازهم ما با مشکالت معیشتی ناشی از عدم دریافت
مزد مواجهیم.آنها افزودند:اگر قرار است مشکالت به همان صورت قبل استمرار داشته باشد
چرا اعضای شورای شهر در هر دوره مرتبا شهردار تغییر میدهند؟کارگران معترض ادامه
دادند:بیتوجهی مسئوالن شهرداری و شورای شهر خرمشهر به پرداخت مطالبات آنها باعث
شده آنها بارها برای وصول مطالباتشان دست به اعتراض بزنند.یکی از کارگران معترض نیز
گفت :بیشتر کارگران شهرداری برای تامین هزینه زندگی با مشکل روبهرو هستند و حدود سه
ماه است حقوق و مطالبات خود را دریافت نکردهاند.وی افزود:در این وضعیت گرانی بازار و
وضعیت کرونایی ،زندگی بدون حقوق و نداشتن بیمه برای درمان بسیار دشوار شده است.
* -باید يكي شويم::
برپایه یادداشت منتشره در سطح شبکه های مجازی آمده است :حمیدرضا امام قلیتبار،
بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران میگوید :جامعه کارگری با شیوع کرونا ،در تامین
هزینههای روزانه به بنبست رسیده است .او یادآوری میکند که درآمد ناچیز کارگران کفاف
هزینههای مسکن آنها را هم نمیدهد و تحمیل هزینههای تحصیل در دوران آموزش آنالین،
چالش تازهای برای آنها شده است.
امام قلیتبار در مصاحبه با تسنیم میگوید« :پرداختهای توام با اصرار مدارس ،همچون
شهریه ثبت نام در کنارخرید اجباری لباس فرم و ملزومات و نوشت افزاردانش آموزان آنهم با
وجود کرونا از سردرگمی فاحش کارگران حکایت دارد .زیرا این فرآیند تضادی آشکار با اصل
سی قانون اساسی دارد که تامین هزینه تحصیل فرزندان خانوادههای ایرانی تا پایان دوره
متوسطه را رایگان دانسته است و اگر تهیه گوشی تلفن همراه دانش آموزان را به این ساختار
اضافه کنیم به طور محسوسی بی تدبیری کسانی را میبینیم که بدون توجه به وضعیت
مالی خانوارها برای والدین نسخه مینویسند»

او یادآوری میکند که خرید این اقالم به دستکم  ۶الی  ۹میلیون تومان پول نیاز دارد که
خانوارهای کارگری حتی به صورت اقساط هم قادر به تهیه آنها نیستند؛ زیرا حقوق دریافتی
آنها در هفته اول هر ماه صرفا هزینه اجاره مسکن میشود .امام قلیتبار نسبت به ترک
تحصیل فرزندان خانوارهای کارگری هشدار داده و گفته است« :در سایه تبعیض و نبود
هیچگونه حمایتی از قشر کارگر و قشرهای آسیبپذیر ،اولین اولویت آنها زنده ماندن خواهد
بود ،نه تحصیل».
در سال  ۱٣۷۴خط فقر کمی بیش از نیم میلیون تومان بود و در اردییهشت  ۷۷این رقم به ۷
میلیون تومان رسید .این افزایش  ۱۰برابری طی  ۷سال به زمانی بر میگردد که موسم
گرانیهای زنجیرهای نبود و پول ملی در مسیر سقوط آزاد قرار نداشت.
هم اینک نرخ رسمی تورم ۰۱درصد عنوان میشود .رقمی مربوط به سال ۷۰؛ سالی که
میانگین نرخ تورم جهانی حدود ۱/۰درصد بود.
جامعه  ۱۰میلیونی کارگران با احتساب دامنه  ٣نفری خانوار ،نزدیک ۶۴درصد جمعیت ایران را
تشکیل میدهد .در مقایسه خط فقر با پایه دستمزد ۱میلیون و ۶۴۴هزار تومانی کارگران،
میتوان به فقر مطلق این جمعیت پی برد .هزینه زندگی در شهرهای بزرگ  ۷میلیون و در
شهرهای کوچک هفت میلیون و ۶۴۴هزار تومان است .این برآورد البته به زمانی تعلق دارد که
شیب صعود قیمتها مالیمتر بود.
پیش از این نیز ،یک عضو هیات مدیره کانون عالی شورای کار گفته بود که جامعه کارگری ایران
برای خرید پنیر و کره و تخممرغ هم با مشکل روبروست ،چه برسد به گوشت و مرغ و ماهی.
علی اصالنی افزوده بود که دخل و خرج کارگران جور نیست و حقوق کنونی کارگران تنها کفاف
ده روز زندگی آنها را میدهد.
اواسط شهریور که بانک مرکزی متوسط قیمت یک متر مربع واحد مسکونی در تهران را ۱٣
میلیون تومان اعالم کرد ،یک عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در توییتی نوشت« :اگر یک
کارگر در طول سال همه حقوقش را پسانداز کند و هوا بخورد ،میتواند سالی یک متر خانه
بخرد».
* -نیم میلیون دانشآموز ایرانی از تحصیل جا ماندند:

برپایه نوشته کانال تلگرامی اتحاد بازنشستگان آمده است  :بازماندن از تحصیل پدیدهی امروز
و یا دیروز این کشور نبوده و نیست و سالهاست که به دالیل تنگناهای معیشتی ،هر ساله
تعداد این کودکان افزایش مییابد .
هیچ نهادی مسئولیت حال و آیندهی این کودکان را برعهده نمیگیرد که اگر میگرفتند کودک
کار معنایی نداشت و چنانچه فقر چنین گسترده همهی شهرها را فرانمیگرفت و آموزش و
پرورش ،طبق آنچه که از نامش برمیآید به وظیفهاش عمل میکرد و بر مبنای منشور حقوق
دانشآموزی پیش میرفت کار به اینجا نمیکشید.
اینک بسیاری از آنان بهعنوان کودکان کار وارد دنیای بیرحم بیگاری شدهاند و در معرض انواع
خشونت و تجاوز قرار دارند ،بعد عدهای خانم و آقای آفتاب و مهتاب ندیده در تریبون کذاب
سیمای میلی مینشینند و وامصیبتا سر میدهند که به فرزندآوری نیاز داریم...
بس است؛ زندگی این کودکان را به تباهی کشاندهاید.

اتحاد بازنشستگان
https://t.me/etehad_Bazn/6560
* -کارگران مجتمع فوالد زرند ایرانیان نسبت به عدم پرداخت  4ماه حقوق وتهدید به
اخراج در صورت حق طلبی ،اعتراض کردند:

برپایه خبر منتشره در تاریخ روز شنبه ۳مهر  ۷۷آمده است :کارگران مجتمع فوالد زرند
ایرانیان(شرکت پیمانکاری نوین سازه هزار)اعتراضشان را نسبت به عدم پرداخت  8ماه حقوق
وتهدید به اخراج در صورت حق طلبی رسانه ای کردند.یکی از کارگران این پروژه در حال احداث
واقع در در کیلومتر :جاده زرند – کرمان به خبرنگار یک رسانه محلی از تعویق چهارماهه در
پرداخت حقوق کارگران این شرکت خبر داد و بیان داشت :متاسفانه زندگی ما با این شرایطی
که ایجاد شده ،بسیار سخت میگذرد.وی با بیان اینکه در شرایط کنونی آیا هیچ مسئولی
میتواند چهار ماه بدون حقوق زندگی کند ،افزود :متاسفانه هر کدام از افراد هم بخواهد از
حق خود دفاع کنند ،میگویند «اخراج» ،برو تسویه حساب!
بنا به گزارش فوق ،طبق معمول کارگران قربانی اختالفت مالی کارفرمای اصلی یعنی شرکت
فوالد ایرانیان(زیسکو)زیر مجموعه هلدینگ توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه (میدکو)
وپیمانکار شرکت نوین سازه هزارهستند وبعبارتی معیشت این کارگران وخانواده هایشان از
طرف این کارفرمایان برای حل اختالفات مالیشان به گروگان گرفته شده است.
* -کارکنان نفت عضو پروژه  0222واحدی مسکن مهر نفت اهوازنسبت به
بالتکلیفی  02ساله همزمان با بازدید بهارستان نشین اهوازی ،دست به تجمع
اعتراضی زدند:

برپایه خبر منتشره در تاریخ روز شنبه ۳مهر  ۷۷آمده است :همزمان با بازدید بهارستان نشین
اهوازی با همراهی مدیر کل راه و شهرسازی استان خوزستان از محل پروژه 2هزارواحدی
مسکن مهر نفت اهواز،جمعی از کارکنان نفت عضو این پروژه با تجمع اعتراضشان را
اهوازنسبت به بالتکلیفی  01ساله در تحویل مسکن هایشان بنمایش گذاشتن وخواهان به
سرانجام رساندن بیش از  :11واحد به حال خود رها گردیده،شدند.
* -آینده نامعلوم حراج اموال بازنشستگان کشوری!
برپایه خبر منتشره آمده است  :وقتی رئیسجمهور به صراحت میگوید «شرکتهای
زیرمجموعه صندوقهای بازنشستگی اگر الزم باشد باید مجانی واگذار شوند» دیگر کامال ً
بین نسلی نیروی کار هیچ جایگاهی نداشته باشد و
بدیهیست که صیانت از اموال تاریخی و
ِ
مزایده پشت مزایده برای واگذاری شرکتهای زیرمجموعه صندوقهای بازنشستگی برگزار

شود.
در این شرایط ،اموالی که متعلق به نیروی کار است و باید برای نسلهای بعد حفظ شود،
خصوصی ناکارآمد که بارها
راحت با قیمتهای غیرواقعی به مزایده گذاشته میشود تا بخش
ِ
و بارها با به ورشکستگی کشاندن غولهای صنعتی ازجمله نیشکر هفت تپه ،پلیاکریل
اصفهان و ماشینسازی تبریز نشان داده صالحیت کافی ندارد ،بتواند اموال و سرمایههای
تاریخی بازنشستگان کشور را راحت «تصاحب» کند .در این اوضاع ،اگر نیروی کار غفلت بورزد و
در این زمینه مطالبهگری نکند ،بسیار زود شرکتهای زیرمجموعه صندوقها،
«خودمانیسازی» خواهند شد و چیزی برای آیندگان باقی نمیماند.
خصوصیسازی شرکتهای زیرمجموعه صندوقهای بازنشستگی از چند وجه برای طبقهی
کارگر ایران زیانبخش است؛ اول اینکه براساس الزامات اتحادیه بینالمللی تامین اجتماعی
)(ISSAصندوقهای بازنشستگی مکلف هستند هم سرمایهها و آوردههای نیروی کار را حفظ
کنند و هم ارزش این سرمایهها را ارتقا ببخشند؛ با این حساب ،سرمایهگذاری دربازارهای
مالی و سهام ،یکی از مهمترین و ابتداییترین راهکارها برای حفظ ارزش سرمایههای
صندوقهاست؛ بنابراین صندوقها باید تا جایی که میتوانند سهام شرکتهای پررونق و
سودده را خریداری کرده و روی این قبیل سهام سرمایهگذاری کنند؛ در نتیجه تالش برای خروج
صندوقها از بنگاهداری و اینکه صندوقها را مجبور سازند همه شرکتهای زیرمجموعه خود را
آنهم بدون نظارت و مشارکت جامعه ذینفعان ،به بخش خصوصی واگذار کنند ،کاری منطبق با
استاندارهای بینالمللی و الزامات صندوقداری نیست .سوال اینجاست که صندوقها اگر
شدن هر روزهی پول ملی ،چگونه ارزش آوردههای ریالی
بنگاهداری نکنند ،در جریان بیارزش
ِ
کار شاغل در شرکتهای
نیروی کار را حفظ کنند .مساله بعدی ،حفظ و صیانت از نیروی ِ
زیرمجموعه صندوقهای بازنشستگی است .تجربه خصوصیسازی در ایران نشان داده که بعد
از واگذاریها ،کارگران بسیاری اخراج میشوند و آنهایی هم که سر کار باقی میمانند،
مجبورند با دستمزدهای پایینتر از قبل و فقدان امنیت شغلی بسازند .از سوی دیگر،
خصوصیسازی کارخانهها و شرکتها به معنای زمین خوردن اساسی تولید ملی است؛ هیچ
کارخانهای در ایران بعد از واگذاری به بخش خصوصی نتوانسته سطح تولید قبلی خود را حفظ
کند؛ همگی بدون استثنا زمین خوردهاند!
در ارتباط با صندوق کشوری که یک میلیون و  ۳۴۴بازنشسته دولت را تحت پوشش خود دارد،
واگذاری بنگاهها با سرعت بسیار اما چراغ خاموش در حال انجام شدن است .این بنگاهها با
قیمتهای بسیار پایینتر از قیمت واقعی ،به مزایده گذاشته میشوند و اگر جلوی کار گرفته
نشود ،خیلی راحت به سرمایه داران طماع و بدون کفایت ،هبه میشوند / .ایلنا (بخشی از
یک گزارش)
@Shbazneshasteganir
* -همسانسازی!؟ با دالر  ۸۸هزار و ۷۴۴تومانی؟ همسان سازی مرده به دنیا آمده
است!
برپایه نوشته کانال تلگرامی اتحاد بازنشستگان آمده است  :براساس خبرها صرافیهای
بانکها قیمت دالر را برای فروش به مردم ۱۰هزار و  ۳۴۴تومان اعالم کردهاند .این صرافیها
دالر را از مردم با قیمت  ۱۰هزار و ۰۴۴تومان خریداری میکنند.
با این شتابی که سیر سقوط ارزش ریال در پیش گرفته و با ناتوانی دولت از مهار آن ،در
شرایطی که خط رسمی فقر به حدود ۱۴میلیون تومان رسیده حتی همسانسازی بیتبعیض
و صد در صدی حقوق و مستمری کلیهی بازنشستگان هم  -که میدانیم به هیچ وجه قصد
انجام آن را ندارند و در ابالغیهی همسانسازی بهکلی غایب است -دیگر تغییری در قدرت
خرید بازنشستگان نمیدهد .قیمت دالر در پنج ماه اخیر از حدود ۱۰هزار تومان به بیش از
۱۰هزار تومان رسیده است و بازتاب آن در سطح افزایش شدید قیمتها ،اکنون به صورت
روزمره جریان دارد .
در این شرایط حتی اگر حقوق و مستمریها را فورا دو برابر کنند باز هم به معنای در جا زدن
بازنشستگان در سطح قدرت واقعی خرید در قبل از همسانسازی است .

آن افرادی که بعد از بیش از ده سال تعلل در اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری ،به خاطر
وعدهی اجرای ناقص و پرتناقض همسانسازی ،گُل به گردن نوبخت میاندازند و به خودشان
تبریک و تهنیت میگویند ،به رابطهی سقوط ارزش پول با کاهش مجدد قدرت خرید
بازنشستگان و نسبت آن با دریافتیهای پس از اجرای وعدهی همسانسازی فکر کردهاند؟
آنان که در زمین بازی تعیین شده از سوی حاکمیت مشغول برخورد با همدیگر به خاطر
تناقضات و تبعیضهای نهادی شده ،طرحِ ابالغ شدهی همسانسازی هستند ،آیا متوجهاند که
اساسا همسانسازی ورای این تناقضاتش مرده به دنیا آمده است؟ آیا نمیبینند که باز
همگی در کلوپ بازندهها جای گرفتهاند و نوبختها سواره و خودشان پیاده هستند؟
وقتی پول کاغذ پاره شده است و هر روز سقوط میکند ،دسترسی به مواد غذایی و کاالهای
اساسی برای جلوگیری از گرسنگی و فالکت بیشتر و مقابله با انفجار هر چه بیشتر
قیمتهاست که برای عموم مردم اهمیت پیدا میکند .
تغییرات مزدی در شرایطی که پول ثبات ندارد ناچار است علیرغم نارساییهای شناخته شده،
معیار آن مصرف کاالهای اساسی و حیاتی زندگی باشد ،اما با توجه به فساد ساختاری
موجود ،طرح های حاکمیتی در زمینه تامین کاالهای اساسی  -که هنوز در سطح طرح مانده -
حتی اگر عملی شود ،مستند به تجربیات تا کنونی ،بیشتر فرصتهای تازهی اختالس و
چپاول ،داللی و رانتخواری و «سالطین»سازیهای جدید برای آحاد طبقهی سیاسی حاکم
پدید میآورد تا کاهش موثر نیازهای معیشتی مردم اسیر بیکاری ،گرسنگی و کرونا .
تضمین دسترسی مردم به غذا ،سرپناه و بهداشت ،اصلیترین وظایف حاکمیتها در هر
جامعهایست .اکنون چیز زیادی از این وظایف باقی نمانده است و ابالغ همسانسازی حقوق
بازنشستگان هم تغییری در این واقعیت نمیدهد .امنیت غذایی و حق دسترسی به غذا و
کاالهای حیاتی که اساسیترین نیاز و حق انسان است در پرتو بحران العالج اقتصادی موجود
برای میلیونها کارگر ،زحمتکش ،بازنشسته و فرهنگی به خطر افتاده و این خطر هر روز بیشتر
میشود .هیچ قشر و الیهای از اقشار و الیههای «پائینی» جامعه نمیتوانند در شرایط حاضر
به تنهایی گلیم خود را از آب بیرون بکشند؛ فقط با مطالبهگری گسترده ،سراسری و مستمر
میتوان با این خطر مقابله کرد.
۷۷/۹/۳
اتحاد بازنشستگان
https://t.me/joinchat/AAAAAFMIxkeGyaa9jh_6Jg
* -کارگران خدمات شهری شهرداری قزوین دراعتراض به عدم پرداخت بموقع
حقوق ومطالبات وتهدید به اخراج از کار اعتراض کردند:
برپایه خبر منتشره در تاریخ روز شنبه ۳مهر  ۷۷آمده است :جمعی از رفتگران شهرداری قزوین
با حضور در یک خبرگزاری محلی فریاد اعتراضشان را قزوین نسبت عدم پرداخت بموقع حقوق
ومطالبات وتهدید به اخراج از کار در صورت حق طلبی،رسانه ای کردند.آنها گفتند:ما از رفتگران
شهرداری قزوین هستیم که همیشه حقوق خود را دیر به دیر دریافت میکنیم و هنوز عیدی
سال قبل ما پرداخت نشده است.کارگران معترض ادامه دادند:هر زمانی به مسئوالن
شهرداری اعتراض کردیم می گویند این موضوع ربطی به ما ندارد و پول شما را باید پیمانکار
پرداخت کند .به پیمانکار میگوییم این پاسخ را میشنویم که شهرداری مطالبات ما را پرداخت
نکرده است و اگر زیاد هم اعتراض کنید اخراج خواهید شد.آنها افزودند:آیا کارکنان و کارمندان
شهرداری هم مثل ما حقوق دریافت میکنند؟ آیا آقای شهردار و اعضای شورا حقوق و حق
الجلسه های خود را به موقع دریافت نمیکنند؟ چرا فقط زور مسئوالن به کارگران میرسد؟ با
شیوع کرونا هم نگرانی ما چندبرابر شده است و از ماسک و دستکش هم خیلی وقت است
خبری نیست و گناه ما چیست که رفتگر شدیم؟
* -نئولیبرالیسم و کشاورزی!:
به نوشته کانال رسمی تلگرامی سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران آمده است :تقابل
نئولیبرالیسم با تولید در عرصه کشاورزی و خصوصا در حوزه دستیابی به توسعه پایدار

کشاورزی ،به قولی رابطه کارد هست و پنیر است .در نگاهی به گذشته نه چندان دور در
برهه ای که هنوز شور انقالبی و استقالل طلبی بر کشور حاکم بود  ،می دیدیم چگونه
کشاورزی گامهای بلند به سوی تولید با کمیت و کیفیت برمی داشت و با شور انقالبی
دستیابی به توسعه پایدار را در استراتژی خود نهفته و تسخیر بازارهای جهانی را به دلیل
مازاد تولید در رئوس برنامه خود داشت َو دولتها با واگذاری ادوات کشاورزی و تخصیص یارانه به
تولیدات کشاورزی و خدمات کشاورزی و کمک در تهیه و تامین نهاده های اولیه تولیدات
کشاورزی و در اختیار گذاشتن سم و کود و بذرهای مختلف و نهالهای باغستان ووووو
امیدواری را برای ایجاد کانالی برای حضور در بازار جهانی و به تاسی از آن ترفیع معیشت و
سطح کیفی زندگی خانوارهای کشاورزی را هدف خود قرار داده بود.
اما غافل از اینکه سیاستهای اقتصادی نئولیبرالیسم که توسط دولت آقای هاشمی
رفسنجانی استارت خورده بود و آقای روحانی آن را به کمال رسانده ،برنامه دیگری را برای
تولید و اقتصاد کشاورزی طراحی می نمودند و عمده نگاه خود را به سمت سوق دادن
کشاورزی به سمت خصوصی ساختن صفر تا صد امور کشاورزی و در اختیار اقتصاد بازار
گذاشتن و سیطره بازار بر مراحل کاشت و داشت و برداشت و خدمات کشاورزی و نهاده های
کشاورزی مانند سم و کود و بذر و …..را طراحی می نمود و هرگونه نظارت دولتی بر تعیین
قیمت محصوالت کشاورزی و نظارت بر کیفیت و قیمت بذر را حذف نموده و دیگر از تراکتور و تیلر
و بیل و چکمه و کود و سم دولتی خبری نشد و با الفاظ دهن پرکنی انعطاف پذیر ساختن
اقتصاد کشاورزی کاله گشادی را بر سر کشاورزی و کشاورزان گذاشت و کشت و صنعتهای
بزرگ را در اختیار سرمایه داران و بخش خصوصی گذاشت و حمایت از کشاورز و کشاورزی
تبدیل به خاطر خوش جهت بازگو نمودن به نسلهای آتی گشت.
اینگونه شد که امروز کشاورز بذر سیب زمینی را به قیمت هفت هزارتومان می خرد اما تولید
خود را به قیمت  ۱۳۴۴تومان یعنی به قیمت سالهایی که دالر  ۱٣۴۴تومان بود در اختیار دالالن
می گذارد و هزینه هر هکتار کشت سیب زمینی به بیش از  ۰۴میلیون افزایش یافته اما کل
محصول یک هکتار کشت سیب زمینی کمتر از  ۰۴میلیون بفروش می رسد این همان اقتصاد
غارتگر نئولیبرالیسم می باشد که در تمامی سکوهای تولید اعم از صنعت و کشاورزی و
دامداری و…… رواج دارد
منوچهر سراج عضو سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران
: @Sfelezkaran
* -امسال فقرا فقیرتر شدند؟!
برپایه نوشته کانال تلگرامی اتحاد بازنشستگان آمده است  :خیر بر اساس منطق سرمایه هر
روزه فقرا فقیرتر ،نادارتر و تهیدستتر خواهند شد ،و در طیف مقابل ،ثروتمندان ثروتمندتر
میشوند.
معادلهی سادهایست.
همان میزان ثروتی که از جیب طبقات تهیدست بیرون میرود ،به جیب گشاد اقلیتی صاحب
سرمایه روانه میشود و این منطق ذاتی سیستم سرمایهداریست...
جهان نیاز به تغییرات بزرگی دارد در آفریقا ،آسیا ،آمریکا و حتا اروپا.
#یک_درصد_صاحب_همه_چیز
#نودونه_درصد_هیچ
#اختالف_طبقاتی_هولناک
اتحاد بازنشستگان
@etehad_bazn
* -یک کارگر میوه چین حین کار درمیاندوآب براثر سقوط از درخت؛ جان باخت:
برپایه خبر منتشره در تاریخ روز شنبه ۳مهر  ۷۷آمده است :یک کارگر اهل بوکان بنام رسول
سلطانی حین کار میوه چینی با همسربیمار و دخترش در روستای کوخان از توابع شهرستان
میاندوآب براثر سقوط از درخت جانش را ازدست داد.

* -اعتراضات مربیان ورزش شرکت نفت ایران نسبت به بالتکلیفی شغلی
ومعیشتی ،همچنان ادامه دارد:
برپایه خبر منتشره در تاریخ روز شنبه ۳مهر  ۷۷آمده است :اعتراضات مربیان ورزش شرکت
نفت ایران نسبت به بالتکلیفی شغلی ومعیشتی ادامه دارد.روز شنبه جمعی از مربیان ورزش
شرکت ملی نفت ایران در گفتگوبا خبرنگار رسانه ای ،از عدم تمدید قراردادهای خود و بیکاری
ناگزیر خبر دادند.
این مربیان ورزش که سالها در تهران مشغول به کار بودهاند ،با تعطیلی و بیرونق شدن مراکز
ورزشی شرکت نفت بعد از آمدن کرونا ،ناخواسته بیکار شدهاند .این مربیان که تعداد آنها بیش
از سی نفر است؛ میگویند :در این شرایط اقتصادی ،هیچ منبع درآمدی نداریم.این مربیان که
غالباً دارای تحصیالت مرتبط و سابقه ورزشی هستند ،میگویند :شاید تا ماهها این وضعیت
ادامه داشته باشد؛ ما برای امرار معاش باید چه بکنیم؟!آنها با توجه به طوالنی بودن صف بیمه
بیکاری کرونا ،از شرایط بد معیشتی خود انتقاد دارند و میگویند :راهی برای امرار معاش
نداریم.
قابل یاد آوری است که در شهریورماه نیز ،نیروهای پیمانی اداره امور ورزش شرکت بهرهبرداری
نفت و گازگچساران به نشانه اعتراض جلوی فرمانداری گچساران تجمع کردند .آنها نیز با عدم
تمدید قرارداد در ماههای کرونایی مواجه شده بودند و خواستار راهکاری برای بر سر کار ماندن
بودند.
* -چرا سختی کار در ایران خودرو اجرا نمی شود؟؟

به نوشته کانال رسمی تلگرامی سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران آمده است :به گزارش
خبرنگار پیام سندیکا ،کارگرانی که در سالن بدنه سازی پژوپارس و در قسمت صندلی سازی
کار می کنند ،مدیریت آنان را جزو مشاغل سخت و زیان آور محسوب نکرده است .مدیریت در
پاسخ کارگران این قسمت که خواستار اجرای قانون سخت و زیان آور در این قسمت هستند و
سروصدا و آلودگی در آن موج می زند با پاسخ کودکانه مدیریت روبرو هستند که می گوید «:در
کمیته سخت و زیان آور در مورد شما تناقض آرا وجود دارد» معلوم نیست این تناقض آرا بر
مبنای قانون است یا نظرات غیر کارشناسی و سودورزانه.
مدیریت با نپرداختن  ٤درصد سخت و زیان آور به تامین اجتماعی ،سود خود را افزایش داده
است و مرگ و معلولیت را به کارگران هدیه می دهد.
: @Sfelezkaran
* -کارگران شهرداری تبریزنسبت به نداشتن امنیت شغلی وسطح پایین حقوق و
وعده های توخالی مسئوالن ،اعتراضات ادامه دارد:
برپایه خبر منتشره در تاریخ روز شنبه ۳مهر  ۷۷آمده است :کنش های صدها کارگر شهرداری
تبریز برای حذف شرکت های پیمانکاری و تبدیل وضعیت از پیمانی به قرارداد مستقیم وافزایش
حقوق که ازسال ها ها پیش آغاز شده است وهمچنین وعده های توخالی وتبلیغاتی
مسئوالن شهرداری و اعضای شورای این کالنشهر در استان آذربایجان شرقی ،کماکان ادامه
دارد.
روز شنبه این کارگران حق خواه گفتند :نزدیک به  2هزار نفر هستیم که برابر مقرارت قانون کار
در  01منطقه شهر تبریز تحت مسئولیت  2:پیمانکار طرف قرارداد با شهرداری تبریز مشغول

کاریم که در نتیجه حضور پیمانکاران مطالباتمان کاهش پیدا کرده و این موضوع ما را در شرایط
بد مالی قرار داده است.
به گفته این کارگران خدماتی شهرداری تبریز که تحت عنوان پاکبان در سطح شهر فعالند،
تبدیل وضعیت استخدامی از کارگر پیمانکاری به قرارداد مستقیم مطالبهای است که تمامی
این سالها از جانب آنها دنبال شده است....
کارگرامی می گویند :در شهرداری تبریز حدود هزار و :06کارگر پاکبان به همراه 211راننده
کامیون با سوابق  00تا  21سال مشغول کارند .حقوقی که آنها از شرکتهای واسطهای
دریافت میکنند کفاف زندگیشان را نمیدهد در عین حال با وجود تشابه نزدیکی که میان
حرفه آنها با برخی نیروهای قرارداد مستقیم و حتی رسمی وجود دارد ،دستمزدهایی که به
آنها پرداخت میشود به هیچ وجه قابل مقایسه نیست.این کارگر پیمانکاری شهرداری تبریز با
بیان اینکه کارگران بارها مسئله تبدیل وضعیت استخدامی خود را از شهرداری و شورای
اسالمی شهر تبریز مطالبه کردهاند ،افزود :در اینباره عالوه بر شهرداری با شورای شهر هم
نامهنگاریهایی انجام دادیم که نتیجه آن وعده پیگیری تبدیل وضعیت استخدامی کارگران
پیمانکاری مجموعه شهرداری تبریز بوده است....
یکی دیگر از کارگران خدماتی تبریز درباره تامین شدن امنیت شغلی کارگران با تبدیل وضعیت
استخدامی آنها تصریح کرد :موضوع تبدیل وضعیت استخدامی کارگران پیمانکاری ارتباط
مستقیم با تامین امنیت شغلی آنها و افزایش راندمان کاری دارد به عنوان نمونه یکی از
شهرداریهای همجوار تبریز (شهرداری ارومیه) با خروج پیمانکاران همه کارگران خدماتی خود را
قرارداد مستقیم کرده است .طبق دیداری با کارگران پاکبان این شهر ،همه آنها از شرایط کار
خود بسیار رضایت داشتند و بخش زیادی از این رضایت آنها به تامین شدن امنیت شغلی آنها
مربوط میشد که باعث شده بود با آسایش خیال به کار روزانه خود ادامه دهند و این موضوع
باعث افزایش راندمان کاری آنها نیز شده است.وی با بیان اینکه قراردادهای موقت ،آسیب
جدی به امنیت شغلی کارگران وارد میکند ،افزود :مسئوالن مربوطه نباید کارگران را به حال
خودشان رها کنند.
* -پیمانکاران شیاد را رسوا کنیم!

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا،آمده است :نامه زیر را کارگر زحمتکش اصغرغیبی برای ما
فرستاده است:
سالم به همه دوستان عزیز ،برادران من اصغرغیبی فیتر گالوانیزه و مایترکار هستم .چندماه
بیکار بودم با چهار بچه مدرسه رو .باالخره ماه پیش یکی از دوستانم شماره تلفن آقایون
سلطانی و کابلی که پیمانکار شرکت سیمین سپاهان بودند و در کارگاه ایستگاه راه آهن کار
گرفته بودند را به من دادن برای کار .رفتیم یک ماه کار کردیم ولی کار تعطیل شد .پنج روز
ماندیم توی خوابگاه برای گرفتن دستمزدمان .در نهایت  201هزار تومان برا کرایه از تهران به
خوزستان داده و گفتند دو روز دیگر برایتان میفرستم .االن چند روزی است که تماس میگیرم
هی امروز و فردا میکنند .خدا شاهده امروز از طرف شرکت آب آمدند که آب خانه ام را قطع
کنند .با یه بدبختی دو سه روز فرصت گرفتم .آقایون داداشام ،برادران عزیزم ،برای این جور بی
شرف ها کار نکنید .پیمانکار یا شرکتی که نمیتونه دوماه حقوق کارگراش را بده چرا باید کار
بگیره؟؟؟

این پیمانکار شیاد را هر جا دیدید به ما خبر دهید تا رسوایش کنیم.
سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران و گروه پایپینگ
* -نماینده سابق مجلس ۸۴ :هزار قرص فایپیراویر وارد شده از چین خرج درمان
مسئوالن شد:
به نوشته کانال تلگرامی اردوی کارآمده است  :محمود صادقی نماینده سابق مجلس گفته:
در اواخر مجلس دهم  ۱۴هزارقرص فایپیراویر به صورت محرمانه از چین وارد شد و تعداد زیادی
خرج درمان مقامها شد؛ که این نشان میدهد برخالف شعارهایی که ما میدهیم متأسفانه
امتیازات حاکمان در قوای مختلف ،با مردم نزدیک نیست
قرار بود این قرصها در اختیار بیمارستانها برای کارآزمایی بالینی قرار بگیرد و مجوز ساخت
داده شود اما متاسفانه مشخص نشد که سرنوشت آنها چه شد
@ordoyekar
* -شاخص فالکت به  ۸۸درصد رسید:
به نوشته کانال تلگرامی اردوی کارآمده است  :شاخص فالکت که از مجموع دو نرخ بیکاری و
تورم به دست میآید یکی از شاخصهایی است که بهطور غیرمستقیمی به ارزیابی سطح
رفاه میپردازد .طبق آخرین آماری که مرکز آمار ایران منتشر کرده ،شاخص فالکت در بهار سال
 ۷۷به  ٣۹/۶درصد رسیده است.
این رقم در سال  ۱٣۷۶حدود  ۱۴درصد بوده است.
@ordoyekar
* -آزادی بیان در هفتهای که گذشت :
به نوشته کانال تلگرامی کانون نویسندگان ایران؛ در تاریخ روز یکشنبه  ۶مهر ۷۷آمده است :
سازمان عفو بینالملل در فراخوانی در این روز از رئیس قوهی قضائیه خواست حکم اعدام حیدر
قربانی ،زندانی کرد را لغو کند .دادگاه سنندج آقای قربانی را به اعدام محکوم کرده و دیوان
عالی کشور درخواست اعادهی دادرسی او را رد کرده است.
 مهربان کشاورزی ،فعال مدنی و دانشجوی کارشناسی ارشد بازیگری که از تاریخ  ۱۷مردادامسال دوران محکومیت خود را در بند زنان زندان اوین سپری میکرد ،در این روز از زندان اوین
آزاد شد.
 محمد دالوند ،فعال دانشجویی در این روز خبر از یک ترم محرومیت از تحصیل با احتسابسنوات خود به دلیل شرکت در تجمع اعتراضی به انهدام هواپیمای اوکراینی داد.
 منیره منتظری ،عکاس اهل یزد در این روز توسط پلیس فتا احضار شد .به گفتهی منتظریمأموران با وارد شدن به حساب شبکهی اجتماعی اینستاگرام او اقدام به تغییر کلمهی عبور،
ایمیل و پاک کردن عکسهایی از زنان که موی آنان پیدا بوده ،کردند.
 در این روز بهنام محجوبی ،درویش گنابادی زندانی از زندان اوین به بیمارستان روانپزشکیامین آباد (رازی) منتقل شد .انتقال آقای محجوبی به صورت اجباری و به بهانهی اعزام به
بیمارستان جهت درمان از کار افتادگی دست چپ و تشنجهای متوالی وی صورت گرفته است.
آقای محجوبی در اعتراض به انتقال خود ،دست به اعتصاب غذا زده است.
 سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در خصوص آمار ابتالی دانش آموزان به کرونا ،گفت:«دستور داده شده راجع به این موضوع صحبت نشود» .اعالم آمار دانشآموزان مبتال به کرونا
ممنوع است.

 سخنگوی هیأت منصفهی دادگاه مطبوعات در این روز از رسیدگی به  ٣پرونده در دادگاهکیفری یک تهران خبر داد .بر این اساس در دو پرونده ،مدیران مسئول سایت بولتن نیوز و
سایت خبر آنالین از بابت اتهام «نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی و افترا» مجرم
شناخته شده و پروندهی مدیر مسئول نشریهی نبض بازار به اتهام «نشرمطالب خالف واقع و
افترا» جهت مصالحه به وقت دیگری موکول شد.
 در این روز حکم محکومیت صابر قادری در دادگاه تجدید نظر استان کردستان به  ٣سال حبسکاهش یافت .آقای قادری در خرداد امسال در شعبهی اول دادگاه انقالب سنندج از بابت اتهام
«عضویت در یکی احزاب مخالف نظام» به پنج سال و از بابت اتهام «تبلیغ علیه نظام» به یک
سال زندان محکوم شده بود.
* -ریاضت کشی های تازه برای بازنشستگان:افزایش سن بازنشستگی در
سازمان تامین اجتماعی:
به نوشته کانال تلگرامی اردوی کارآمده است  :همسان سازی سراپا تبعیض آمیز در شرایط
سقوط  01درصدی قدرت خرید بازنشستگان در شش ماهه اخیر هنوز اجرا نشده طرح
درآمدزایی جدید از بازنشستگان را مطرح کرده اند .نایب رئیس هیأت مدیره سازمان تأمین
اجتماعی با اشاره به اینکه پیشنهاد افزایش سن بازنشستگی مطرح شده است ،گفته:
«چنانچه این آئین نامه به تصویب برسد افزایش سن بازنشستگی به تدریج و برای بیمه
شدگان جدید بصورت پلکانی خواهد بود».
به گفته علی حیدری در صورت اجرایی شدن آئین نامه« ،مشمول افرادی میشود که زیر ۳
سال یا  ۱۴سال سابقه دارند و یا بیمه شدگان جدید هستند».
@ordoyekar
* -کارگران مجتمع فوالد زرند ایرانیان  4ماه حقوق نگرفته اند:
به نوشته کانال تلگرامی اردوی کارآمده است  :کارگران مجتمع فوالد زرند ایرانیان (شرکت
پیمانکاری نوین سازه هزار)  8ماه حقوق معوقه دارند اما به گفته یکی از کارگران تهدید به
اخراج در صورت حق خواهی شده اند.
مجتمع فوالد زرند پروژه ای در حال احداث در کیلومتر :جاده زرند – کرمان است .
@ordoyekar
* -کانون نویسندگان ایران:سه نویسندهی عضو کانون نویسندگان ایران باید بی قید
و شرط آزاد شوند:
به نوشته کانون نویسندگان ایران آمده است :روز شنبه پنجم مهرماه  ۱٣۷۷رضا خندان
(مهابادی) و بکتاش آبتین از اعضای هیئت دبیران کانون نویسندگان ایران و کیوان باژن عضو
پیشین هیئت دبیران این کانون ،برای اجرای احکام به زندان اوین منتقل شدند.
اتهام آنها "تبلیغ علیه نظام" و "اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور" است.
مصادیق این اتهامها انتشار نشریهی داخلی کانون ،مشارکت در تدوین کتاب تاریخچهی کانون
و صدور بیانیهها و حضور در مراسم سالگرد محمدجعفر پوینده ،محمد مختاری و احمد شاملو
است.
بر اساس این اتهامهای بیاساس ،رضا خندان (مهابادی) و بکتاش آبتین هرکدام به شش
سال و کیوان باژن به سه سال و شش ماه زندان محکوم شدهاند.
در شرایطی که موج تازهی کرونا در کشور روزانه صدها قربانی میگیرد و کمبود امکانات
بهداشتی و درمانی در زندانها میتواند پیآمدهایی فاجعهبار داشته باشد ،زندانی کردن این
سه نویسنده و سایر متهمان عقیدتی و سیاسی معنایی جز این ندارد که مسئوالن امنیتی و
قضایی میخواهند معترضان و مخالفان را به قربانگاه بفرستند.
صدور و اجرای این حکمها که به دلیل عضویت این سه نویسنده در کانون نویسندگان ایران و

دفاع از آزادی اندیشه و بیان بوده است ،نشان از افزایش فشار بر نویسندگان مستقل دارد.
اکنون که کشور درگیر فقر ،بیماری و فساد سازمان یافته است ،حاکمیت به جای پاسخگویی
به خواستههای برحق مردم ،به سرکوب هرچه بیشتر آزادی بیان و بازداشت و شکنجه و
اعدام معترضان روی آورده است.
کانون نویسندگان ایران اجرای حکمهای صادرشده علیه سه تن از اعضای خود را اقدامی
جنایتکارانه و خالف موازین حقوق بشر میداند و آن را محکوم میکند.
کانون نویسندگان ایران که همواره شاهد بازداشت و آزار اعضایش بوده است و در جریان
قتلهای سیاسی دههی هفتاد چند تن از اعضای خود را از دست داده است ،حاکمان
جمهوری اسالمی ،قوهی قضائیه و وزارت اطالعات را مسئول حفظ جان و سالمت اعضای
دربند خود میداند.
کانون نویسندگان ایران از نویسندگان ،تشکلهای مستقل ایران و جهان ،نهادهای مدافع
حقوق بشر و مردم آزادیخواه ایران میخواهد به این حکمهای ضد انسانی واکنش نشان
دهند و صدای اعتراض خود را به گوش جهانیان برسانند.
کانون نویسندگان ایران اعالم میکند اجرای حکم زندان سه نویسندهی عضو کانون باید هرچه
سریعتر متوقف و رضا خندان (مهابادی) ،بکتاش آبتین و کیوان باژن باید بی قید و شرط آزاد
شوند.
کانون نویسندگان ایران /ششم مهر ۱٣۷۷
* -مینی بوس داران سمنان نسبت به سطح پایین در آمد و عدم حمایت دولت
وسازمان تامین اجتماعی مقابل فرمانداری ،درست به تجمع و اعتضاب زدند:
برپایه خبر منتشره ؛ در تاریخ روز یکشنبه  ۶مهر ۷۷آمده است  :جمعی از مینی بوس داران
سمنان برای انعکاس صدای اعتراضشان نسبت به سطح پایین در آمد بدنبال باال رفتن
هزینه های تعمیرات و نگهداری و عدم حمایت دولت با کم کردن سهمیه سوخت وتوزیع نکردن
الستیک دولتی وهمچنین رسیدگی نکردن سازمان تامین اجتماعی به خواسته هایشان
دست از کارکشیده ومقابل فرمانداری این شهرستان تجمع کردند.
* -دستمزد کارگران ایرانی؛ درآمد  ۵۴دالر -هزینه  ۸۷۴دالر!
به نوشته کانال تلگرامی اردوی کارآمده است  :روزنامه آرمان ملی در گزارشی نوشته:
بررسیها نشان میدهد معادل دالری حداقل مزد کارگران در سال  99حدود دو دالر در روز
است! یعنی با احتساب دالر  29هزار تومان و حقوق مصوب حدود یک میلیون و  911هزار تومان
هر کارگر ایرانی روزانه تنها دو دالر درآمد دارد که آن هم با وضعیت موجود و بیثباتی
کشندهای که در بازارهای مالی و پولی وجود دارد ،معلوم نیست تا کی دو دالر باقی بماند
@ordoyekar
* -بازداشت دو فعال میراث فرهنگی از سوی وزارت اطالعات:
به نوشته اعظم بهرامی در توئیتر اش آمده است ۱« :نفر از فعالین میراث فرهنگی توسط
وزارت اطالعات بازداشت شدند.این دو نفر در مخالفت باساخت هتل درمنطقه کنارصندل
#جیرفت و شیوشگات #کرمان فعالیت میکردند .فشار روی فعالین مخالف پروژه های آسیب
رسان به محیط زیست و مناطق حفاظت شده بشدت افزایش پیدا کرده .حکومت کوچکترین
اعتراضات را هم خفه میکند/
@AzamBahrami

* -کرونا جان  ۰۴۴کارگر صنعت نفت را گرفت:

به نوشته کانال تلگرامی اردوی کارآمده است  :حجتهللا سمیع ،مدیرعامل سازمان بهداشت
و درمان صنعت نفت امروز یکشنبه ششم مهر تائید کرده که حداقل  ۰۴۴کارگر صنعت نفت به
دلیل ابتال به کرونا جانشان را از دست دادهاند که  ۱۳۴نفر شان «بومی و غیرشرکتی بودند».
شمار مبتالیان هم  ۰هزار و  ۱۴۴نفر بوده که هزار و  ٣۳۴نفر «بومی و غیرشرکتی» بودهاند.
@ordoyekar
* -کارگر یک کارخانهی نوشابه سازی تهران ،جان یاخت:
برپایه خبر منتشره ؛ در تاریخ روز یکشنبه  ۶مهر ۷۷آمده است  :کارگر یک کارخانهی نوشابه
س ازی واقع در غرب تهران حین کار با دستگاه مجروح وبراثر شدت جراحات جان خودرا ازدست
داد.
* -تجمع مالباختگان در برابر بانک مرکزی :

به نوشته کانال تلگرامی اردوی کارآمده است  :مالباختگان سامانه نیما امروز یکشنبه ۶
مهرماه مقابل بانک مرکزی تجمع کردند
@ordoyekar
* -واژگونی تراکتور در عجب شیر جان راننده اش را گرفت:
برپایه خبر منتشره ؛ در تاریخ روز یکشنبه  ۶مهر ۷۷آمده است :ضبح روز یکشنبه یک راننده
تراکتور 81ساله حین کار در روستای چنار شهرستان عجب شیردر استان آذربایجان شرقی بر
اثر واژگونی تراکتور جان باخت.بنابه گزارش رسانه ای شده،این حادثه  8مصدوم دیگر داشت
که یک دختر 9ساله و سه مرد میانسال بودند که به بیمارستان امام رضا تبریز منتقل شدند.
* -تجمع معلمان پیش دبستانی در برابر مجلس:

به نوشته کانال تلگرامی اردوی کارآمده است  :تعدادی از مربیان پیش دبستانی از نقاط
مختلف کشور امروز یکشنبه  ۶مهرماه در مقابل مجلس در تهران تجمع کرده و خواستار تعیین
تکلیف نهایی خود شدند.
@ordoyekar
* -ادامه سریال تجمعات اعتراضی مربیان پیش دبستانی کشور نسبت به عدم
تبدیل وضعیت وبالتکلیفی استخدامی مقابل مجلس:
برپایه خبر منتشره آمده است  :باری دیگر مربیان پیش دبستانی از استانهای مختلف خودرا به
پایتخت رساندند تا روز یکشنبه  3مهربا برپایی تجمعی دیگر مقابل مجلس به سریال
اعتراضاتشان نسبت به عدم تبدیل وضعیت وبالتکلیفی استخدامی ادامه دهند.براساس
گزارش رسانه ای شده،این مربیان که از نقاط مختلف کشور مقابل مجلس تجمع کرده بودند با
توجه به سوابق کاریشان بر لزوم استخدام خود در آموزش و پرورش تاکید داشتند.
* -پیام نسرین ستوده پس از پایان اعتصاب غذا:
به نوشته آقا رضا خندان در پست فیس بوکی اش آمده است  :نسرین ستوده ،فعال حقوق
بشر ،که بعد از چهل و شش روز ،روز جمعه به اعتصاب غذای خود پایان داد ،پیام زیر را خطاب
به «فعاالن حقوق بشر» فرستاده است:
فعاالن حقوق بشر
اینجانب نسرین ستوده که از  ۱۱مرداد ماه سال جاری در اعتراض به اقدامات غیرقانونی
دستگاه قضایی دست به اعتصاب غذا زده بودم پس از تحمل  ۰۶روز اعتصاب غذا و بستری
شدن در بیمارستان به ناچار در روز جمعه  ۰مهر سال جاری به اعتصاب خود پایان دادم.
شاید مشخصترین نتیجه این اعتصاب نشان دادن این واقعیت بود که دستگاه قضایی ایران تا
ن شهرونداناش بایستد .در این مدت زندانیانی
چه حد آمادگی دارد برای نقض قانون تا پای جا ِ
از چند روز تا چندین هفته همراهی کردند که از تکتک آنان سپاسگزارم .پنچ تن از همراهان از
بند زنان اوین و قرچک و پنج تن از بند مردان بودند که هر چند برخی خواستها مستقال مطرح
شده بودند معهذا نقطه مشترک کلیه اعتصابات ،اعتراض به نقض آشکار قانون مصوب کشور و
درخواست آزادی زندانیان سیاسی بوده است .همچنین هموطنانی که از خارج از کشور این
اعتصاب را همراهی کردند که جای سپاس فراوان دارد.
این مدت فرصتی بود تا باز هم توجه جهانی را به ظلم و بیعدالتی که بر ایرانیان روا داشته
میشود جلب نمائیم .همچنین از یکایک همکاران عزیزم که روز به روز دغدغه پیگیری موضوع
را داشتند ،همکارانم در شورای ملی وکالی فرانسه و سایر کشورهای جهان ،رئیس کانون
وکالی مرکز و اعضای محترم هیات مدیره آن سپاسگزارم .از ایرانیان خارج از کشور
سپاسگزارم .هنرمندان و نویسندگانی که در سختی غربت و مهاجرت ناشی از استبداد
بالیدند و برای کشورمان سربلندی به ارمغان آوردند .آنان نیز از دیگر همراهان این اعتصاب
جمعی بودند .و در پایان با تشکر از نهادهای حقوق بشری که به دست انسانهای ارزشمند
اداره میشوند و آنان با وجود برخورداری از شرایط آزاد در جامعه خویش از شرایطی که در دیگر
نقاط جهان حاکم است چشم پوشی نمیکنند .از هنرمندان ،نویسندگان و کلیه کسانی که
در سرتاسر جهان به طرق مختلف حمایت خود را ابراز کردند سپاسگزارم.
من بار دیگر بر خواستههای قانونی اعتصاب کنندگان ،بر اجرای قانون مصوب مجلس و آزادی

زندانیان سیاسی تاکید نموده و یادآوری مینمایم دستگاه قضا مسئول مطلق اجرای قانون
کاهش مجازات تعزیری است.
به امید استقرار عدالت در سرزمین مان ایران
نسرین ستوده مهر /۷۷ /زندان اوین
@ordoyekar
* -آزادی بیان در هفتهای که گذشت :
به نوشته کانال تلگرامی کانون نویسندگان ایران؛ در تاریخ روز دوشنبه  ۹مهر  ۷۷آمده است -:
در این روز ابراهیم فیروزی ،نوکیش مسیحی تبعیدی در شهرستان راسک استان سیستان و
بلوچستان طی ابالغیهای جهت دفاع از اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به دادسرای این
شهرستان احضار شد.
 کانون نویسندگان ایران با انتشار بیانیهای در این روز اجرای حکم حبس بکتاش آبتین ،رضاخندان (مهابادی) و کیوان باژن ،سه تن از اعضای خود را محکوم کرد و خواهان آزادی آنها
شد .در بخشی از این بیانیه آمده است« :در شرایطی که موج تازهی کرونا در کشور روزانه
صدها قربانی میگیرد و کمبود امکانات بهداشتی و درمانی در زندانها میتواند پیآمدهایی
فاجعهبار داشته باشد ،زندانی کردن این سه نویسنده و سایر متهمان عقیدتی و سیاسی
معنایی جز این ندارد که مسئوالن امنیتی و قضایی میخواهند معترضان و مخالفان را به
قربانگاه بفرستند».
 زینب جاللیان ،زندانی سیاسی ،در این روز از زندان کرمان به زندان دیزل آباد کرمانشاهمنتقل شد .وی در تاریخ  ۳تیرماه سال جاری از زندان قرچک ورامین خارج و به زندان کرمان
تبعید شده بود.
 یاسمین حنیفه طباطبایی ،فعال سیاسی در پی احضار به شعبهی  ۱اجرای احکام دادسرایاوین در این روز بازداشت و جهت تحمل دوران محکومیت  ۶ماههی خود به قرنطینهی بند زنان
زندان اوین منتقل شد.
 در این روز مینا راد منتقد و نویسنده برای گذراندن دوران محکومیتاش به زندان قرچکورامین منتقل شد.
 با افزایش فشارها بر خانواده امیرحسین مرادی ،از بازداشتشدگان آبان  ۷۰که به اعداممحکوم شده ،پدر او در این روز اقدام به خودکشی کرد و جان باخت.
 سازمان غیرانتفاعی «پن آمریکا» که در زمینهی دفاع از آزادی بیان و حقوق بشر فعالیتدارد ،در نامهای به حسن روحانی در این روز ،خواستار آزادی نسرین ستوده از زندان شد.
 در این روز کامران ساختمانگر فعال کارگری ،جهت تحمل حبس به شعبهی اجرای احکامدادسرای سنندج احضار شد .آقای ساختمانگر پیش از این به  ۶سال حبس تعزیری محکوم
شده و این حکم در دادگاه تجدیدنظر عیناً تأیید شده بود.
 باشکایت شرکت نیشکر هفت تپه ،در این روز هفت نفر از کارگران به نامهای محمد امینحجازی ،احمد شالگه ،رحیم حمدانی ،میالد لطیفی ،محمد عبدلخانی ،عظیم الکثیر و قاسم
کثیر به اتهام تحریک کارگران در اول مهر برای اعتصاب ،به پاسگاه مستقر در هفت تپه احضار
شدند.
 در این روز قرار بازداشت فرانک جمشیدی از فعالین زیستمحیطی کُرد که از  ۰تیر سالجاری به اتهام «اقدام علیە امنیت ملی» و «تبلیغ علیە نظام» در بازداشت به سر میبرد،
برای بار سوم از سوی شعبەی  ۱بازپرسی دادگاه عمومی و انقالب سنندج تمدید شد.

 عطیه صالحی ،نسرین قدیری ،بنفشه مختاری ،آرزو محمدی ،فرزانه دیمی ،عطااله مالکی،رویا مالکی و سعید مالکی شهروندان بهایی در این روز برای تحمل حکم زندان خود به
دادسرای بیرجند ،احضار شدند.
* -گفتار کارگری هفته امیر جواهری در رادیو فرهنگ گوتنبرگ:
https://www.radiofarhang.nu/archive/32342.htm

با درود بر شما عزیز ان شنونده رادیو فرهنگ  .امیر جواهری هستم وبرنامه کارگری یکشنبه
ششم مهر این هفته را با خبر کشانده شدن سه چهره نام آشنای کانون نویسندگان ایران به
زندان – کرونا در مرحله سوم دارد بیداد می کند – سر تیتر چند خبر کوتاه کارگری و بیانیه
جمعی از سندیکاها و تشکلهای مستقل معلمان و کارگران – بیانیه مشترک دهم اکتبر روز
جهانی نفی اعدام در سراسر جهان و از جمله گوتنبرگ
من همواره تاکید داشته ام  :جای هیچ نویسنده -شاعر -وکیل -معلم – کارگر -دانشجو و زن
کنشگری و هیچ آزادیخواهی زندان نیست!حکم زندان و اجرای آن یعنی به زندان کشاندن
نویسندگان خوش آوازه کشورمان ،رضا خندان – بکتاش ابتین -کیوان باژن از جانب تمامی
جنبش آزادیخواهی ایران  ،پیشاپیش محکوم است .شما می توانید این گفتار کامل را از
سایت رادیو فرهنگ و شبکه های تبلیغی آن در فیس بوک -کانال تلگرامی رادیو فرهنگ –
فیس بوک مدیر رادیو سعید اوحدی -واتس آپ – توئیتر – اینستاگرام رادیو فرهنگ درصورت
عالقمندی دنبال کنید.
* -بیکاری تعدادی از کارگران فصلی فضای سبز شهرداری زنجان /در زمستان
کاری برای انجام نیست:
https://www.ilna.news/fa/tiny/news974790

به گزارش خبرگزاری ایلنا ،در تاریخ روز دوشنبه  ۹مهر  ۷۷آمده است :برپایه اظهارات کارگران
شهرداری زنجان؛ قرارداد کار حدود  ۱۴۴کارگر فصلی این واحد خدمات شهری با شروع فصل
سرما دیگر تمدید نشده و روند تعدیل ادامه دارد.این کارگران اظهار داشتند :مجموعه شهرداری
زنجان حدود  ٣هزار کارگر و کارمند دارد .از این تعداد حدود  ۹۱۷نفر در بخش فضای سبز با
عنوان فصلی دائمی و غیردائمی مشغول کارند .کارگران فصلی و غیردائمی در بهار هر سال
فعالیت خود را در مناطق چهارگانه فضای سبز شهر زنجان با مسئولیت مستقیم شهرداری

شروع کرده و تا شروع فصل سرما به همکاری خود با شهرداری ادامه میدهند.آنها با یادآوری
اینکه تعدیلشدگان از یک تا هفت سال سابقه کار دارند و در روزهای گذشته تجمعاتی را
مقابل شهرداری و برخی نهادهای دولتی برگزار کردهاند ،افزودند :زمان بازگشت به کار این
تعداد کارگر فصلی غیردائمی بهار سال بعد است اما هیچ تضمینی برای بازگشت به کار آنها
بعد از ایام بیکاری وجود ندارد. ...گفته میشود؛ تعدای از این کارگران  ۱۹تا  ۱۰سال سابقه
کار دارند.به گفته این کارگران؛ از مجموع  ۹۱۷کارگر فصلی فقط  ۱۳۴نفر دائمی شدهاند .حدود
 ٣۳۴تا  ٣۰۴کارگر بر مبنای امتیازبندی ادامه کار دادهاند و از قرار معلوم در پایان ماه جاری
شمار دیگری از کارگران غیردائمی بیکار خواهند شد....کارگران شهرداری زنجان مدعی شدند:
یکی از دالیل تضییع حقوق کارگران شانه خالی کردن پیمانکاران از زیر بار مسئولیت است .در
سالهای اخیر به منظور برونسپاری بسیاری از کارهایی که قبال در اختیار شهرداری زنجان
بوده به پیمانکاران واگذار شده است .مشکالت هم از همین جا شروع شده و بعد از سالها
الینحل باقی میمانند...
* -کارگران جهاد نصر کرمانشاه نسبت به عدم پرداخت  02ماه حقوق؛ تجمع
اعتراضی نمودند:

برپایه خبر منتشره؛درتاریخ روز دوشنبه ۹مهر۱٣۷۷آمده است :کارگران جهاد نصر کرمانشاه
نسبت به عدم پرداخت  01ماه حقوق با برپایی تجمع مقابل این استانداری اعتراضشان را
نسبت به عدم پرداخت  01ماه حقوق بنمایش گذاشتند.
* -یک فعال کارگری:شکایت "ابطال مزد  "۹۹را از دور خارج کردند /به کد شکایات
دسترسی نداریم!
https://www.ilna.news/fa/tiny/news-974751

به گزارش خبرگزاری ایلنا ،در تاریخ روز دوشنبه  ۹مهر  ۷۷آمده است :بعد از افزایش ۱۱
درصدی دستمزد در بیست و چهارم فرودین ماه  ،۷۷کارگران و تشکلهای کارگری به دیوان
عدالت شکایت کردند .موضوع این شکایات ،عدم تطابق افزایش حداقل دستمزد با ماده ۰۱
قانون کار بود چراکه حتی تورم رسمی  ۰۱درصدی در تعیین مزد مبنا قرار نگرفته بود .بعد از
جلسه هفدهم خرداد شورایعالی کار که از محل جابجایی مولفههای مزدی ،افزایش حداقل
مزد به  ۱۶درصد رسید و حق مسکن کارگری با  ۱۴۴هزار تومان افزایش ٣۴۴ ،هزار تومان شد،
کارگران همچنان بر شکایت ابطال مزد باقی ماندند.
محسن باقری (عضو هیات مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسالمی کار استان تهران) که از
جانب تشکل متبوعش شکایت ابطال مزد  ۷۷را در دیوان عدالت پیگیری میکند ،در این رابطه
میگوید :بعد از جلسه هفدهم خرداد توقع داشتند ما شکایت خود را پس بگیریم اما از آنجا که

هیچ اتفاق خاصی در جهت حرکت بر مدار قانون در آن جلسه رخ نداد و حاصل فقط جابجایی
مولفههای مزدی بود ،ما شکایت را پس نگرفتیم و اعالم کردیم مزد  ۷۷به دلیل غیرقانونی
بودن باید حتماً ابطال شود .....باقری در انتها با تاکید بر اینکه شکایت به دیوان عدالت برای
ابطال مزد ،حق قانونی کارگران است ،از دیوان عدالت درخواست میکند شکایات را به جریان
بیندازند و زودتر آنها را به شعب مربوطه ارجاع دهند چراکه در تعیین مزد و مستمری  ۷۷به
هیچوجه قوانین باالدستی رعایت نشده است .او تاکید میکند :الاقل توضیح بدهند چه بر
سر این شکایات آمده است ،چرا در سامانه ثنا دسترسی به آنها دیگر ممکن نیست.
* -مدیران مهد کودک های کرمانشاه نسبت به عدم حمایت دولت در پی تعطیلی
چند ماهه بدنبال گسترش شییوع بیماری کووید 01؛ تجمع اعتراضی نمودند:

برپایه خبر منتشره؛ درتاریخ روز دوشنبه ۹مهر۱٣۷۷آمده است :جمعی از مدیران مهد کودک
های کرمانشاه برای اعتراض به عدم حمایت دولت در پی تعطیلی چند ماهه بدنبال گسترش
شییوع بیماری کووید 09دست به تجمع مقابل استانداری زدند.
* -استمداد مربیان پیشدبستانی از نمایندگان مجلس /منتظر تعیین تکلیف
هستیم!
https://www.ilna.news/fa/tiny/news-974494

جمعی از مربیان پیشدبستانی در تماس با خبرنگار ایلنا ،از حضور روز گذشتهی خود مقابل
مجلس شورای اسالمی خبر دادند.آنها میگویند :خواستار برقراری ارتباط با نمایندگان مجلس
و شرح شرایط دشوار خود برای آنها هستیم؛ سالهاست که وضعیت جذب و استخدام ما
بالتکلیف مانده است؛ امیدواریم نمایندگان به داد ما برسند و فکری به حال تعیین تکلیف ما
بکنند.این مربیان پیشدبستانی که چندین سال سابقه کار دارند ،خواستار جذب در سیستم
آموزش و پرورش هستند؛ آنها از بالتکلیفی شغلی به ستوه آمدهاند.یکی از این مربیان که در
استان یزد اشتغال دارد؛ در ارتباط با شرایط شغلی خود میگوید :در حال حاضر جذب ما مربیان
در هالهای از ابهام قرار دارد؛ من کار دیگری به جز تدریس بلد نیستم و با شرایط فعلی ،در
تامین نان شب خود درماندهام؛ امیدوارم نمایندگان مجلس به داد ما برسند.
*-در گفتگو با مهر مطرح شد؛کارفرمای هفت تپه فاقد اهلیت است /کارگران
خواهان خلع ید هستند:
https://www.mehrnews.com/news/5034442

به گزارش سمیه رسولی خبرنگار مهر ،درتاریخ روز دوشنبه ۹مهر۱٣۷۷آمده است :یک کارگر
هفت تپه با بیان اینکه کارفرمای هفت تپه فاقد اهلیت مالی و مدیریتی است ،گفت :در حال
حاضر استحصال کارخانه به زیر  ۶درصد رسیده است که در تناقض با ادعاهای کارفرما است.به
گزارش مهر ،حاشیههای هفت تپه انگار تمامی ندارد؛ شرکتی که روزی یکی از بزرگترین
تولیدکنندگان شکر در کشور بود بعد از واگذاری به بخش خصوصی ،هر روز شاهد اعتراض و
اعتصاب کارگران است.
در آخرین بخش از اعتراضات ،کارگران هفت تپه در اعتراض به نوع مدیریت و البته نوع واریز
حقوقها ،به مدت  ۹۴روز دست به اعتراض زدند و در نهایت با وعده نمایندگان مجلس مبنی
بر خلع ید مالک کنونی ،به اعتراض خود پایان دادند.در این مدت گزارش و مصاحبههای بسیاری
را پیرامون این شرکت و حاشیههایش منتشر کرده است و اخیراً نیز گزارش مفصلی را در مورد
نظرات طرفهای مختلف هفت تپه منتشر کرد( .جزئیات بیشتر) با توجه به ادعاهای کارفرمای
فعلی این شرکت در مورد وضعیت کارگران و تولید ،یکی از کارگران هفت تپه در گفت و گویی
با خبرنگار مهر با رد تمامی ادعاهای مالکان هفت تپه ،انتقادات بسیاری به وضعیت شرکت
این فعال کارگری در هفت تپه در گفت و گو با خبرنگار مهر،
کرد.
اظهار داشت :کارفرما نباید در مورد رضایت یا عدم رضایت کارگران نظر دهد بلکه این حق کارگر
است که در مورد وضعیت حقیقی خود صحبت کند .وقتی نمایندگان کمیسیون اصل  ۷۴مجلس
به هفت تپه آمدند ،مشخص شد که تعداد زیادی از کارگران هفت تپه معترض و خواستار خلع
ید مدیران کنونی هستند .فیلم این اعتراضات هم موجود است .ما به صراحت اعالم
کرده ایم که با کارفرمای کنونی مشکل داریم و تنها خواسته به حق ما خلع ید این افراد
است.وی که خواست نامش در گزارش ذکر نشود ،با بیان اینکه مدیران هفت تپه تعدادی از
بازرسان بخش خصوصی را آورده اند و در حال حسابرسی مالی هستند ،افزود :متأسفانه در
حال حاضر عوامل کارفرما که اندک هم هستند تبلیغات سو علیه کارگران میکنند .وقتی در
پرونده ارزی مدیران هفت تپه وضعیت مالی و رشوه دادن هایشان موجود است ،دیگر خریدن
چند کارگر برای اینکه علیه کارگران معترض تبلیغات سو کنند و خریدن چند حسابرس مالی،
سخت نیست.این فعال کارگری گفت :آیا چند حسابرس بخش خصوصی میتوانند گزارشات
دیوان محاسبات و کمیسیون اصل  ۷۴را زیر سوال ببرند؟ این نهادها متفق القول اعالم
کرده اند که آقایان اسدبیگی اهلیت ندارند و شرکت باید برگردد و تصمیم گیری مجدد در مورد
شرکت شود.
چرا در حال حاضر استحصال کارخانه به زیر  ۶درصد رسیده است؟این فعال کارگری
ادامه داد :بیشتر مشکالت ما این است که تعدادی بازنشسته در شرکت داریم که از طرف
کارفرما آمده اند و فقط به حاشیههای شرکت دامن میزنند؛ در حال حاضر خرید انجام
میشود و کاالی غیرمرغوب از طریق همان بازنشسته فاکتور زده و کاال تأیید میشود و از
طریق بازنشسته دیگری سند میخورد؛ در واقع در شرکت هفت تپه سلسله مراتب را رعایت
کرده اند و اشخاصی را برای جعل سند آوده اند .پیش از اینکه هفت تپه به بخش خصوصی
واگذار شود ،استحصال کارخانه از  ۱۴روی  ۷.۳بود یعنی از هر  ۱۴۴تن باید  ۱۴تن شکر خالص
تولید میکردیم اگر این آقایون ادعا دارند که ما چنین کارهایی کرده ایم و دستگاههایی را
خریده ایم چرا در حال حاضر استحصال کارخانه به زیر  ۶درصد رسیده است؟ آیا این موضوع در
تناقض با ادعاهای کارفرما نیست؟ آیا این هزینه کردنها نباید برای کارگر محسوس باشد؟ نه
کشت نه اورهال و نه برداشت درست نبوده است .این موضوع برای همه محرز است.
عوامل کارفرما اعتصاب راه انداختند که حقوق کارگران را ندهند:وی ادامه داد :آقایان

کارفرما هر زمان در دادگاه گیر کرده اند خودشان اعتصاب را شروع و حقوق را واریز نکرده اند .
این اعتصاب  ۹۴روزه اخیر که انجام شد ،بپرسید شروع کننده اعتصاب چه کسی بوده است؟
این اعتصابات در حالی بود که طبق صحبتی که ما با قوه قضائیه داشتیم قرار بود تولید ادامه
داشته باشد و دادگاه اسدبیگی در نهایت آرامش انجام شود اما عوامل کارفرما بیانیه اعتصاب
دادند و اعتصاب را شروع کردند و حقوق را واریز نکردند و کارگر مطالبه گر شده است.این فعال
کارگری گفت :این آقایان خودشان حقوق را پرداخت نمیکنند و گره در کار میاندازند؛ یکی دو
نفر که در شرکت هفت تپه کار هم نمیکنند این مسائل را ساماندهی میکنند مثال ً به آشوب
دامن میزنند یا اینکه برخی وسایل شرکت را تخریب میکنند .کارگری که دلسوز شرکت
است هیچ گاه دست به چنین اقداماتی نمیزند ۱٣۴ .کارگر غیرشرکتی را اخراج کرده اند و
بسیاری از این افراد هنوز سر کار نیامده اند.وی افزود :ما کارخانه نیشکر هفت تپه هستیم،
اگر قرار بر ایجاد توسعه در شرکت باشد ،توسعه باید در راستای تولید نیشکر باشد نه موضوع
دیگری.
تنها  ۵۷هزار تن شکر سفید داریم:این فعال کارگری گفت :سالی که هفت تپه به بخش
خصوصی واگذار شد  ۳۹هزار تن شکر سفید در کارخانه موجود بوده است االن به  ۱۰هزار تن
شکر زرد رسیده است که بر اساس محاسبات یعنی  ۱۳هزار تن شکر سفید داریم .این
عملکرد آقایان اسدبیگی بوده است؛ از  ۰هزار و  ۶۴۴هکتار سطح زیر کشت به  ۶هزار هکتار
رسیده ایم؛ سند تمام این مباحث موجود است .این آقایان که ادعای  ٣هزار هکتار سطح
کشت دارند از کجا این ارقام را میآوردند؟وی با بیان اینکه هدف این آقایان کار کردن در هفت
تپه نبوده است ،افزود :در شرکت هفت تپه به جز کشت و صنعت ،دو هزار خانوار ساکن
هستند و شهری کامل است .آقایان اسدبیگی هفت تپه را ویرانه کرده اند و امنیت شغلی و
اجتماعی منطقه را هم به خطر انداخته اند .هیچ گونه تخصصی ندارند و فاقد هر گونه اهلیت
مالی و مدیریتی هستند.این فعال کارگری گفت :آقای دژپسند گفته اند که در زمان واگذاری،
اهلیت مالی برای ما مهم بوده است .سوال من این است که آقای دژپسند از زمانی که آقایان
اسدبیگی روی کار آمده اند ،چند بار کارگران مشکل حقوق و دستمزد داشته اند؟وی با اشاره
به اهلیت مدیریتی کارفرمای هفت تپه ،اظهار داشت :از روزی که این آقایان به هفت تپه
آمده اند ،چند مدیر عوض کرده اند؟ نه اهلیت مالی داشته اند و نه اهلیت مدیریتی .فکر
نمیکردند در هفت تپه گیر کنند .فکر میکردند یک مدت در هفت تپه میمانند و بعد با بستن
در شرکت ،اعالم ورشکستگی میکنند .اما دیدند که هفت تپه اینطور نیست و کارگران به
راحتی کنار نمی کشند .ما در مورد منافع هفت تپه با هیچ کسی مذاکرهای نداشته ایم.این
فعال کارگری گفت :از قوه قضائیه درخواست داریم هر چه سریعتر به پرونده کارفرمای هفت
تپه رسیدگی و رأی را صادر کنند و در مورد خلع ید این آقایان تصمیم جدی گرفته شود زیرا هر
زمان در پروندههای قضائی به مشکل میخورند ،حقوق کارگران را نمیدهند تا به اعتراضات
کارگران دامن بزنند.
* -تجمع آتشنشانهای اصفهان مقابل استانداری" /مزایای سخت و زیانآور" حق
ماست!
https://www.ilna.news/fa/tiny/news-974714

به گزارش خبرنگار ایلنا ،در تاریخ روز دوشنبه  ۹مهر  ۷۷آمده است :صبح امروز جمعی از
آتشنشانان اصفهان با تجمع مقابل استانداری ،اعتراض خود را نسبت به شرایط شغلی نشان

دادند.آتشنشانی جزو مشاغل سخت و زیانآور است و بایستی مزایای مشاغل سخت و
زیانآور ازجمله سختی کار و بازنشستگی پیش از موعد شامل آتشنشانان شود .این در
حالیست که آتشنشانان اصفهان میگویند :علیرغم مطالبهگری بسیار هنوز سختی کار برای
ما لحاظ نشده است.حاضران در تجمع مقابل استانداری میگویند :در بسیاری از شهرها
ازجمله شهرهای استان اصفهان ،آتشنشانها مشمول آییننامهی سخت و زیانآور هستند
اما در مورد آتشنشانهای اصفهان این حق قانونی تا امروز برقرار نشده است.
آنها از استانداری اصفهان درخواست دارند به شهرداری برای اجرای قانون فشار بیاورد تا حق
آتشنشانها که شغلشان خطرات جانی بسیار دارد ،بیش از این تضییع نشود.در طول سال
جاری ،آتشنشانهای اصفهان چندین بار در اعتراض به عدم رعایت قانون تجمع اعتراضی
برگزار کردهاند اما تا امروز نتوانستهاند به حق و حقوق قانونی خود دست پیدا کنند.
* -تجمع اعتراضی کارگران بخش دفع آفات کشاورزی نست به وضعیت شغلی
خود:
به نوشته کانال تلگرامی سندیکای نیشگر هفت تپه آمده است  :کارگران بخش دفع آفات
کشاورزی که به کشت نیشکر مشغول هستند ،نسبت به وضعیت امنیت شغلی خود از
پیمانی به قرار داری ،در روز یکشنبه  ۶مهر ماه ،در محل کار خود در زمینهای زیر کشت ،دست
به اعتراض زدند ،که این اعتراض با دخالت نیروهای انتظامی مستقر در محوطه هفت تپه روبرو
شد.
الزم به یاد آوریست که کارگران اخراجی بخش غیر نیشکر همچنان بعد از گذشت هفت ماه از
سال  ،۷۷بالتکلیف میباشند ،تعداد این کارگران بیش از صد و بیست نفر است.
سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه ضمن حمایت از مطالبات به حق این کارگران ،خواستار
رسیدگی فوری به خواستهای کارگران می باشد.
دوشنبه ۹مهر ۱٣۷۷
سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه
@syndica_7tape
* -کنتورسازی ایران پلمب شد /تامین اجتماعی :پلمب موقتی است:
https://www.ilna.news/fa/tiny/news-974049

به گزارش خبرگزاری ایلنا ،در تاریخ روز دوشنبه  ۹مهر  ۷۷آمده است :یکی از کارگران
کنتورسازی ایران در قزوین به خبرنگار ایلنا گفت :کارخانه کنتورسازی از سالهای گذشته
مبالغی را به سازمان تامین اجتماعی بدهکار بوده است به همین دلیل سازمان تامین
اجتماعی از روز  ۱۳شهریور ماه سالجاری همه سالنهای تولیدی و انبارهای کارخانه را به جز
یک ساختمان اداری پلمب کرده است .وی ادامه داد :حدود  ۱۳تا  ۱۴کارگری که اخیرا با بسته
شدن درهای کارخانه کنتورسازی بیکار شدهاند ازجمله کسانی هستند که بعد از تصفیه
حساب کارگران قدیمی ،اخیرا به صورت قراردادی در این واحد صنعتی مشغول فعالیت
شدهاند.این کارگر ادامه داد :طبق اطالعی که از سازمان تامین اجتماعی بدست آوردهایم
میزان طلب سازمان تامین اجتماعی از کنتورسازی ۱۳میلیارد تومان است که با کسر جرایم به
حدود  ۱۰میلیارد تومان میرسد ....طبق اظهارت کارگران در حال حاضر حدود  ۱۶هزار کنتور در

کارخانه آماده تولید است .در عین حال  ۱۴هزار کنتور در گمرک قزوین و  ٣۴۴هزار کنتور در
اداره گمرکات کشور آماده ترخیص هستند که با تولید و فروش آنها میتوان شرایط کارخانه را
به خوبی تغییر داد.طبق ادعای کارگران در حال حاضر اداره برق منطقهای و چند خریدار دیگر
مرتب پیگیر سفارش کنتور هستند اما کارخانه در شرایط فعلی هیچ پاسخی برای همکاری با
آنها ندارد.در ادامه؛ سیروس نصیری (مدیرکل تامین اجتماعی استان قزوین) با تایید این خبر به
ایلنا گفت :پلمب کارخانه کنتورسازی با هماهنگی شورای تامین و به جهت افزایش مطالبات
کارفرمای این کارخانه به تامین اجتماعی صورت گرفته است .او با بیان اینکه شرکت
کنتورسازی بالغ بر  ۱۳میلیارد تومان با جرائم به تامین اجتماعی بدهکار است ،افزود :این
کارخانه چندین سال است دچار مشکل است و از فروردین ماه سال جاری به دلیل
سوءمدیریت تعطیل اعالم شده و کارگران آن برای دریافت مقرری بیمه بیکاری معرفی
شدهاند....
* -آتش نشانهای اصفهان نسبت به سطح نازل حقوق،مشمول قانون مشاغل
سخت و زیان آورنشدن وعدم تبدیل وضعیت مقابل استانداری؛ اعتراضات ادامه
دارد:

به گزارش منتشره؛ درتاریخ روز دوشنبه ۹مهر  ۱٣۷۷آمده است  :همزمان با روز ایمنی و آتش
نشانی در تقویم،جمعی از آتش نشان های شهرهای مختلف استان اصفهان در ادامه
اعتراضتشان نسبت به سطح نازل حقوق،مشمول قانون مشاغل سخت و زیان آورنشدن
وعدم تبدیل وضعیت دست به تجمع مقابل استانداری دراین کالنشهرزدند.یکی از آتش نشانان
حاضر درتجمع به خبرنگاران گفت :طبق ماده  3قانون تامین اجتماعی ،شغل آتش نشانها
مشمول مشاغل سخت و زیانآور است که مزایای آن به آتشنشانهای اصفهان تعلق نگرفته
و درخواست ما آن است که این مزایا به ما تعلق گیرد.
وی گفت :درحالی که در همه شهرستانها و حتی شهرهای اطراف اصفهان از جمله
دولتآباد ،شاهین شهر و سایر شهرها حقوق و مزایا و بازنشستگی مشاغل سخت و زیانآور
به آتشنشانها تعلق میگیرد ،تنها شهردای اصفهان مزایایی همچون شب کاری ،جمعه
کاری را مطابق با قانون مشاغل سخت و زیانآور را به آتش نشانان پرداخت نمیکند.
نماینده آتشنشانان معترض با بیان اینکه آتش نشانی اصفهان نزدیک به 21سال است که
هیچ تبدیل وضعیتی نداشته،اضافه کرد :از سوی دیگر شهرداری اصفهان در اقدامی خالف
قانون سالهاست که با آتشنشانها به صورت شرکتی و مستخدم موقت قرارداد امضا
میکند.
* -تجمع پرستاران بیمارستان روحانی بابل /رئیس بیمارستان :مطالبات برآورده
میشود:
https://www.ilna.news/fa/tiny/news-974632

به گزارش خبرگزاری ایلنا ،در تاریخ روز دوشنبه  ۹مهر  ۷۷آمده است :جمعی از پرستاران
بیمارستان روحانی بابل در تماس با خبرنگار ایلنا ،از تجمع امروز خود در محوطه بیمارستان خبر
دادند.این پرستاران میگویند :باتوجه به سختیهای کار در دوران بحران کرونا ،دستمزد ما
بسیار پایین است؛ در عین حال کارانهها و معوقات مزدی ما با تاخیر پرداخت میشود.یکی از
این پرستاران با بیان اینکه بیشترین بار بیماری کرونا بر دوش کادر درمان و به خصوص جامعه
پرستاریست؛ از پایین بودن مزایای مزدی پرستاران انتقاد کرد و گفت :اگر در این شرایط،
حتی دو برابر معمول هم به پرستاران دستمزد بدهند ،بازهم کم و ناکافیست .پرستاران جان
خود را سر دست گرفتهاند و برای تامین سالمت مردم تالش میکنند.این پرستاران چند
خواسته اصلی دارند :ارتقای مزد و کارانه؛ رفع تاخیر در پرداخت معوقات مزدی و بهبود شرایط
شغلی.رئیس بیمارستان روحانی بابل نیز با حضور در جمع پرستاران معترض وعده داد که
مطالبات صنفی آنها به زودی برآورده خواهد شد .از قرار معلوم ،این مذاکرات برای پرستاران
رضایتبخش بوده و آنها ابراز امیدواری میکنند مسئوالن به وعدههای خود عمل کنند.
* -شرکت پیمانکاری فلق حقوق کارگران راه آهن قم را باال می کشد:
برپایه خبر منتشره؛ درتاریخ روز دوشنبه ۹مهر۱٣۷۷آمده است :یکی از کارگران راه آهن قم با
انتشار نامه ای درشبکه های اجتماعی بقرارزیر از باال کشیده شدن حقوشان از طرف شرکت
پیمانکاری فلق خبرداد:
.....چرا....چرا.....منی که که اضافه کاری وایمیسم یعنی واقعا نگهم میدارم بعد موقع رد
کردن ،اضافه کاریو دست کاری میکنن؟ 61ساعت میکنن ده ساعت .بعدشم خطش میزنن.
میگن ماه بعد .ماه بعدشم نمیدن چرا............نمونش ،من 001ساعت توپروژه بازسازی بالگ
ساقه به گارمانوری بودم بعد از دوسال ونیم فقط فقط 02ساعتشو دادن( )021بعد اقای
سرپرست کارگاه فقط بابت یه سری 611هزار تومن میگیره بازنشسته بازنشسته هست
میگره ظلم نیست بهد که بهش میگم میگه بیخیاله پول شو یک عده میرن میجنگن برایه
مملکتش توهم راه اونو ادامه بده ....
* -تجمع جمعی از خانوادههای کارگران شهید فوالد مقابل وزارت کار /سالهاست
مطابق ماده  ۰۴حقوق دریافت نمیکنیم:
https://www.ilna.news/fa/tiny/news-974626

به گزارش خبرگزاری ایلنا ،در تاریخ روز دوشنبه  ۹مهر  ۷۷آمده است :صبح امروز (هفتم مهر
ماه) جمعی از خانواده کارگران شهید فوالد با حضور مقابل ساختمان وزارت کار ،با در دست
داشتن پالکادرهایی خواستار توجه به مطالبات قانونی خود شدند.آنها میگویند :حدود ۱۰۴
نفر از خانوادههای شهدای کارگران فوالد هستیم که سالهاست مطابق با مصوبه سوم دی
ماه  ۷۱مجلس حقوق دریافت نمیکنیم.طبق اظهارات این خانوادههای بازمانده شهدای
کارگران فوالد ،ماده  ۰۴تاکید دارد حقوق بازنشستگی شهدای فوالد مطابق با آخرین حقوق
تعیین و هر ساله متناسب با افزایش ضریب حقوق شاغالن دستگاهها اضافه و به شکل تبصره
یک عمل شود .در تبصره یک این ماده قانونی نیز آمده؛ حقوق بازنشستگی مشموالن حالت
اشتغال (نظیر شهدا) مشابه کارکنان همتراز (بازنشسته در سال تصویب این قانون) تطبیق و
اعمال گردد.معترضان میگویند :چندین سال است برای اجرای تبصره یک ماده  ۰۴مصوبه
مجلس شورای اسالمی تالش کردهایم و نهایتا آنچه مفاد قانون است در حق ما اجرا نشده و
فقط مبلغ اندکی از آنچه به عنوان معوقه نزد صندوق فوالد داشتهایم به هر خانواده داده شده
است....این خانوادهها با انتقاد از وضعیت بد معیشتی خود ،خواستار بهبود سطح زندگی خود
هستند.آنها انتظار دارند مسئوالن وزارت کار برای بهبود معیشت خانواده بازنشستگان شهدای
فوالد از صندوق فوالد و بنیاد شهید بخواهد مطالبات آنها را طبق قانون بپردازند.
* -شورای صنفی دانشگاه علم و صنعت نسبت به وضعیت خدمات رفاهی و عدم
ارائه خدمات دانشجویی در این دانشگاه ، :متن اعتراضی نوشتند :در دانشگاه
(بخوانید دانشبنگاه) علم و صنعت چه خبر است؟
برپایه خبر منتشره درکانال تلگرامی شوراهای صنفی دانشجویان کشور آمده است  :چندی
پیش خبر رسید که طبق مصوبه ستاد ملی مبارزه با کرونا ،دانشگاه ها می توانند در مقطع
تحصیالت تکمیلی پذیرای دانشجویان باشند .تصمیمی که با توجه به شیوع افسار گسیخته
بیماری کرونا در کل کشور و همچنین عدم رعایت پروتکل های بهداشتی در سطوح مختلف
جامعه ،انتقادات گسترده ای را به همراه داشت.پس از اعالم این مصوبه ،دانشگاه علم و
صنعت تصمیم به برگزاری کالس های مقطع تحصیالت تکمیلی و ارائه خوابگاه به این دسته از
دانشجویان گرفت.
اما نکته مهمی که توسط دانشگاه و بطور مشخص ریاست دانشگاه ،دکتر ذاکری و معاون
دانشجویی ،دکتر قائمی نادیده گرفته شد ،عدم ارائه غذا به دانشجویان بود .طبق مصوبه
هیئت رئیسه دانشگاه علم و صنعت ،دانشگاه می تواند با ارائه سوبسید به دانشجویان (۰
الی  ۱۴هزار تومان بابت هر وعده) به آنها اجازه استفاده از سلف آزاد بدهد .سلف آزادی که
قیمت ارزان ترین و بی کیفیت ترین غذای آن  ۱۰هزار تومان می باشد.نکته تاسف بار آنجاست
که اکثر این دانشجویان ،دانشجویانی هستند که در سنوات مجاز تحصیلی و رفاهی قرار دارند
و طبق قانون ،قیمت غذای آنها "باید" طبق قیمت مصوب صندوق رفاه محاسبه گردد .حتی اگر
این دانشجویان در سنوات مجاز رفاهی هم نبودند ،اخذ چنین قیمت های گزافی به دور از
در شرایطی که خط فقر در تهران حدود
انصاف و درک صحیح از جامعه بود .
 ۱۴میلیون تومان تخمین زده شده و حجم و فشار دروس تحصیالت تکمیلی به حدی زیاد است
که مانع کار کردن دانشجویان می شود ،مشخص است که هدف دانشگاه علم و صنعت از این
ماجرا چه بوده است :جبران کسری بودجه از جیب دانشجو .همانطور که در اقدامی عجیب در
مقطع کارشناسی ظرفیت روزانه ها را کم کرده و به جای آن ظرفیت شبانه ها را زیاد کرده
اند.در این شرایط که معاون دانشجویی که می بایست حامی حقوق دانشجویان باشد،
ساکت شده و برای حفظ سمت به بله قربان گوی هیئت رئیسه و رئیس دانشگاه تبدیل شده
است باید اعالم کنیم که چنین شخصی توانایی حراست و حفاظت از حقوق دانشجویان را
نداشته و باید هرچه سریعتر برکنار شود.
جناب اقای دکتر ذاکری  /ریاست محترم دانشگاه
به شما هشدار می دهیم در صورت حفظ و ادامه چنین روندهایی که دانشگاه را به بنگاه
اقتصادی تبدیل کرده است و همچنین ضایع کردن حقوق دانشجویان ،در اولین فرصت پس از
بازگشایی دانشگاه ها ،بطور کامال جدی و گسترده اعتراض خود را در صحن دانشگاه پیگیری
خواهیم کرد.

* -مردم کدام استانها در شهریور فقیرتر شدند؟ /هرمزگان و تهران رکورددار تورم:
https://www.ilna.news/fa/tiny/news-974587

به گزارش خبرگزاری ایلنا ،در تاریخ روز دوشنبه  ۹مهر  ۷۷آمده است :تورم افزایش سطح
عمومی قیمتهاست که به صورت معمول همیشه و در همه جا وجود دارد ،اما این میزان تورم
میتواند نشان دهنده وضعیت خوب یا بد یک اقتصاد باشد .اقتصاد ایران در دهههای متوالی
(به جز چند مورد محدود) با تورم دو رقمی روبهرو بوده است .این تورم در مقاطعی ناشی از
تحریمها ،شرایط مدیریتی و اتفاقات غیرمترقبه بسیار زیاد شده ،تا جایی که به مرز ابرتورم
رسیده و وضعیتی بحرانی به وجود آورده است .عالوه بر نرخ تورم ،توزیع تورم نیز میتواند
نشان دهنده وضعیت اقتصادی باشد.مرکز آمار در گزارش اخیر خود نرخ تورم شهریور امسال
را  ۱۶درصد اعالم کرده که نسبت به تورم ماه پیش افزایش جزئی داشته است .توزیع
تورم اما نشان میدهد ساکنان برخی از استانها به نسبت دیگران بیش از میانگین تورم
است .شاخص کل تورم در هرمزگان ،تهران و لرستان به ترتیب با  ۱۷ ،٣۱.۰و  ۱۹.۰بیش از
میانگین است .اگر خوراکیها ،آشامیدنی و دخانیات را در نظر بگیریم بازهم هرمزگانیها با
تورم  ٣۱.۱درصدی بیشترین افزایش قیمت را متحمل شدهاند؛ میانگین تورم در این بخش
 ۱۱.۳است .در مورد کاالهای غیرخوراکی و خدمات نیز هرمزگانیها و تهرانیها با تورم ٣۱
درصدی در رتبههای باال قرار دارند ،هرچند در این بخش استانهای لرستان و ایالم با نرخهای
 ٣۱.۷و  ٣۱.٣رکورددار هستند.
* -مرغداران و گوشت داران نسبت به افزایش قیمت نهادههای دامی و افزایش
صادرات ووضعیت بی سر وسامان بازار مرغ وتخم مرغ مقابل وزارت صنعت؛ تجمع
اعتراضی نمودند:

برپایه خبر منتشره؛ درتاریخ روز دوشنبه ۹مهر۱٣۷۷آمده است :جمعی از مرغداران و گوشت
داران برای اعتراض به افزایش قیمت نهادههای دامی و افزایش صادرات و جاذبه آن در شرایط
افزایش نرخ ارزو وضعیت بی سر وسامان بازار مرغ وتخم مرغ مقابل وزارت صنعت اجتماع
کردند.
* -مثلثی از دعواهای هفت تپه؛نماینده مجلس :تا آخر پای خلع ید ایستادهایم/
کارفرما :گزارش دیوان محاسبات "سیاسیکاری" است /فعال کارگری :از سال ۹۷
تا امروز حقوق بهروز نداشتیم!
https://www.ilna.news/fa/tiny/news-974057

به گزارش نسرین هزاره مقدم خبرنگار ایلنا ،در تاریخ روز دوشنبه  ۹مهر  ۷۷آمده است:
طوالنی هفتاد و چند روزه در کارخانه نیشکر هفت تپه و پیگیریهای بالانقطاع کارگران
اعتراض
ِ
این مجتمع ،منجر به ورود جمعی از نمایندگان مجلس به موضوع شد؛ در نهایت در شهریورماه
سال جاری ،دیوان محاسبات در گزارشی ،واگذاری هفت تپه به مالک فعلی آن را یک «تخلف
آشکار» برشمرده و اعالم کرده این واگذاری باید در اسرع وقت ملغی شود.
گزارش دیوان محاسبات :در گزارش تفحص دیوان محاسبات ،تخلفات و انحرافات صورت گرفته
در واگذاری برشمرده شده است «:ابهام در قیمتگذاری ،انقضای اعتبار قیمت پایه واگذاری،
عدم احراز و پایش اهلیت مدیریتی خریداران توسط سازمان خصوصیسازی علیرغم تأکید در
مصوبه شماره  ۱۱۴۶۷۶/۱/۶٣مورخ  ۱۶آبان  ۱٣۰۰شورای عالی اجرای سیاستهای کلی
اصل ( )۰۰قانون اساسی و در مغایرت با دستورالعمل روش انتخاب مشتریان استراتژیک و
متقاضی خرید سهام کنترلی و مدیریتی مصوب  ۱۳مرداد  ۱٣۷٣هیأت واگذاری ،عدم تحقق
اهداف واگذاری مندرج در سیاستهای ابالغی مقام معظم رهبری موضوع سیاستهای کلی
اصل ( )۰۰قانون اساسی بهویژه ،ارتقا کارایی بنگاههای اقتصادی و بهرهوری منابع مادی و
انسانی و فناوری ،افزایش رقابتپذیری در اقتصاد ،کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت و
افزایش سطح عمومی اشتغال و با توجه به بدعهدی خریداران در ایفای تعهدات مندرج در
قرارداد واگذاری ازجمله عدم ایفای تعهدات پرداخت اقساط معوق قرارداد به مبلغ  ۶۹۰میلیارد
ریال ،عدم بازپرداخت بدهی سازمان گسترش نوسازی صنایع ایران با احتساب سود به مبلغ
 ٣،٣٣۹میلیارد ریال ،عدم رفع تعهدات ارز دولتی دریافتی به میزان  ۰۷میلیون دالر و ۷/۷
میلیون یورو و عدم اقدام جهت جانشینی تعهدات و تضامین صادره شرکت مادر تخصصی ایدرو
بابت تسهیالت دریافتی و همچنین سوق دادن منابع مالی شرکت به فعالیت خارج از اهداف
صنعت نیشکر که منجر به ایجاد بحرانهای کارگری و آسیب به سرمایه اجتماعی گردیده
است».در پایان این گزارش ،تکلیف روشن شده است«:سازمان خصوصیسازی به استناد
مقررات موضوعه و مفاد قرارداد منعقده مکلف به فسخ قرارداد و تعیین تکلیف مجدد آن
میباشد .دیوان محاسبات مراتب تخلفات و تکالیف فسخ قرارداد توسط سازمان
خصوصیسازی را به وزارت امور اقتصادی و دارایی اعالم و پیگیری الزم تا استیفای کامل
حقوق بیتالمال را انجام خواهد داد».
حاال مجادله بر سر این گزارش که نقطه پایانی بر مطالبهگریهای سالیان کارگران گذاشته،
باال گرفته؛ کارفرمای هفت تپه مدعیست این گزارش همه جوانب را در نظر نگرفته و هدف از
تنظیم آن« ،بازیهای سیاسی» و سیاسیکاری است؛ نمایندگان مجلس معتقدند که همه
چیز به دقت در نظر گرفته شده و براساس بررسیهای کارشناسی ،کارفرمای هفت تپه نه
اهلیت دارد و نه صالحیت؛ فعاالن کارگری هفت تپه نیز بر این باور هستند که خلع ید باید حتماً
اجرایی شود.در این بین ،پای صحبتهای سه گروه دخیل در ماجرا –کارفرما ،کارگران و یکی از
نمایندگان مجلسِ اعزامی به هفت تپه -نشستیم تا موضوع از زوایای مختلف روشن شود.
نماینده مجلس :پای خلع ید ایستادهایم! احمد نادری ،یکی از سه نماینده مجلس که به
شوش سفر کرده بود ،در ارتباط با هفت تپه و گزارش دیوان محاسبات به ایلنا میگوید :این
گزارش کامال ً الزماالجراست و بایستی دولت حتما به تعهدات آن عمل کند.
نادری اضافه میکند :رای دیوان محاسبات ،درواقع نظریه دوم دیوان محاسبات است؛ این نهاد
قبال ً هم به موضوع هفت تپه ورود کرده بود و اعالم کرده بود که واگذاری غیرقانونی بوده و
تخلفات جدی صورت گرفته است .این گزارش اخیر ،گزارش دوم است که بر مبنای تفحص

میدانی تنظیم شده است .کارشناسان دیوان محاسبات برای روزهای متوالی در منطقه بودند
و حتی در محوطه مجتمع چادر زندند؛ معاون دیوان محاسبات شخصاً در شوش مستقر شدند؛
این کارشناسان ،شرکت هفت تپه و اسناد آن را ریز و با جزئیات بررسی کردند؛ در نتیجه این
گزارش ،کامل است و هیچ موضوعی در آن از قلم نیفتاده است و در نهایت به این نتیجه
رسیدند که واگذاری غیرقانونی بوده و باید فسخ شود .نتیجه هم رسمی اعالم شده است.
این نماینده مجلس با بیان اینکه "االن توپ در زمین وزارت اقتصاد و دولت است" ادامه میدهد:
قطعاً مجلس پای خلع ید ایستاده و به هیچوجه کوتاه نخواهد آمد چون ما معتقد هستیم هم
ف قانون بوده است .مهمتر از همه،
واگذاری غیرقانونی بوده و هم رویههای بعد از آن ،خال ِ
فردی که مجتمع به او واگذار شده ،اهلیت و صالحیت نداشته است .اکنون توپ در زمین وزیر
اقتصاد و دولت محترم است و اگر خلع ید انجام نشود ،در استیضاح وزیر اقتصاد و در برخورد
قانونی با دولت مصر خواهیم بود و حتماً پیگیریهای الزم را صورت خواهیم داد تا قبل از پایان
سال ،خلع ید به نتیجه برسد.
کارفرما :گزارش دیوان و اظهارات نمایندگان مجلس« ،سیاسیکاری»
است!:احسانهللا اسدبیگی ( مالک برند هفت تپه و کارفرمای اصلی هلدینگ) در
ارتباط با گزارش دیوان محاسبات و اظهارات نمایندگان مجلس به ایلنا میگوید :دیوان محاسبات
–سهواً یا عمداً -گزارش خالف واقع منتشر کرده است .در بحث قیمتگذاری که مدعی
شدهاند ما اینجا را به ثمن بخس و ارزانتر از قیمت واقعی گرفتهایم ،باید بگویم ما بعد از هفت
بار مزایده گذاشتن که هیچ کس حاضر به خرید مجتمع نشده بود با  ۰۰۶میلیارد ضرر انباشته و
بدهی ،مجتمع را گرفتیم .دوم اینکه میگویند اهلیت نداریم؛ سوال اینجاست مایی که ۱۳
واحد تولیدی در سراسر کشور داریم ،چطور اهلیت نداریم؟! اگر ما با این سوابق و رزومه کاری
اهلیت نداریم ،چه کسی در این مملکت اهلیت دارد؟! ....
فعال کارگری :کارفرما اهلیت مدیریتی و مالی ندارد!یوسف بهمنی (فعال کارگری و
نماینده کارگران معترض هفت تپه) در ارتباط با گزارش دیوان محاسبات و اظهارات کارفرما
به ایلنا میگوید :این  ۱۳شرکتی که کارفرما ادعای مالکیت آن را دارد ،باید مورد بازرسی
دقیق صورت بگیرد که نحوه عملکرد و مدیریت آنها چگونه است؛ اصال ً این شرکتها کجا
هستند و چه عملکردی دارند؛ عالوه بر این ،فکر نمیکنم دیوان محاسبات با آنهمه عظمت و
جایگاهی که دارد ،بخواهد اعتبار خود را با سیاسیکاری و ادعاهای خالف واقع زیر سوال ببرد!
چگونه میتوانند گزارش دیوان محاسبات را زیر سوال ببرند؟!
بهمنی در ارتباط با ادعای پایین آمدن تولید بعد از واگذاری و پاسخ کارفرما میگوید :سیل و یا
یخزدگی به آن حدی نبوده که بخواهد سطح تولید را تا این حد کاهش دهد! سرمازدگی جزئی
در سال گذشته ،بیسابقه نبوده ،شصت سال است که سرمازدگی به نیشکر میخورد؛
اینها همه بهانه است .اعتصابات کارگری هم که ادعا میکنند تولید را کاهش داده ،اصال ً
صحیح نیست؛ پایین آمدن تولید دقیقاً بعد از واگذاری اتفاق افتاده و دلیل آن هم اهلیت
نداشتن کارفرماست ،اینها نه اهلیت مالی دارند و نه اهلیت مدیریتی.
بهمنی در ارتباط با بهروز بودن پرداخت دستمزد کارگران میگوید :همین االن کارگران هفت تپه
حقوق مرداد و شهریور را نگرفتهاند؛ حتی برخی کارگران حقوق تیر را کامل دریافت نکردهاند .از
سال  ۷۳تا امروز ،یک حقوق به روز پرداخت نشده است .اگر یکبار حقوق را بهروز پرداخت
کردهاند ،بیایند بگویند چه ماهی در کدام سال بوده است!
به گفته بهمنی ،گزارش دیوان محاسبات صد درصد صحیح و کارشناسی است
چراکه کارشناسان دیوان با حضور در محل ،همه بخشهای کارخانه و مراحل
مختلف تولید را به دقت رصد کردهاند و بنابراین الزامات این گزارش ،ازجمله خلع ید
در دهههای اخیر،
از کارفرما بایستی حتما به سرعت اجرایی شود.
تجربه خصوصیسازی در ایران ،تجربهای ناموفق و محکوم به شکست بوده است؛ نه تنها در
هفت تپه بلکه در همه صنایع مادر و کلیدی ایران از ماشینسازی و هپکو گرفته تا کنتورسازی،
با واگذاری به بخش خصوصی ،تولید به شدت ضربه خورده است؛ حال سوال اساسی این
است :آیا نمایندگان مجلس واقعاً میخواهند تجربه دردناک خصوصیسازی را با لغو
واگذاریهای صورت گرفته التیام بخشند؟! آیا دو یا سه سال بعد ،صنایع ناموفق امروز ،دوباره

در مسیر رشد قرار خواهند گرفت یا موضوع چیز دیگری است :همه این مجادالت ،سر به سر
یک بازی سیاسی است و خیلی زود همهی این هیاهوها فروکش میکند؟!
* -واگذاری نیروگاه رامین اهوازبه بخش خصوصی و ادامه کنش های دامنه دار
کارگرانشان برای تامین امنیت شغلی ومعیشتی:

برپایه خبر منتشره؛ درتاریخ روز دوشنبه ۹مهر۱٣۷۷آمده است :کنش های کارگران نیروگاه
رامین اهوازبرای تامین امنیت شغلی ومعیشتی بدلیل واگذار شدن  89در صد ازسهام این
نیروگاه به بخش خصوصی که از چندی پیش آغاز شده است کماکان ادامه دارد.روز دوشنبه
یکی ازکارگران نیروگاه رامین اهواز به خبرنگار رسانه ای گفت :اگر سهام نیروگاه به فروش
برسد نیروگاه موظف است مطالبات و حق و حقوق نیروهای رسمی مانند  30درصد افزایش
حقوق ،حق مناطق جنگزده و حق مسکن را پرداخت کند ،حق مسکن یک سال و نیم از
حقوق  211نفر از پرسنل نیروگاه حذف شده بود که پس از شکایت پرسنل از مدیریت نیروگاه
به هر کدام از نیروها مبلغ  00میلیون پرداخت شد.وی افزود :کل نیروگاه به دست نیروهای
پیمانکار میچرخد و تعداد نیرویهای پیمانکار بیشتر از نیروهای رسمی است و قطعاً بعد از
فروش سهام این نیروهای رسمی هستند که در نیروگاه میمانند اما اگر نیروها طبق دستور
وزارت در سال  98رسمی بشوند به طور حتم مدیریت جدید نمیتواند عذر نیروها را بخواهد...
یکی دیگر از کارگران نیروگاه رامین اهواز در توضیح شرایط پیش آمده،گفت :تعداد کل کارکنان
پیمانکار نیروگاه رامین  902نفر است که از این تعداد  601نفرکارکنان پیمانکار دارای مدرک
تحصیلی فوق دیپلم ،لیسانس ،فوق لیسانس و دکترا هستند که با این شرایط میتوان عالوه
بر رسمی کردن کل نیروهای پیمانکار داری مدرک تحصیلی تعداد  013نفر دیگر را نیز رسمی
کرد.وی گفت :در حال حاضر جای تعداد 803نفر در چارت سازمانی نیروگاه رامین خالی است
که این تعداد را میتوانند رسمی کنند...وی اضافه کرد :یکی از مسئووالن نیروگاه به دلیل
مخالفت با برگزاری آزمون در هفته گذشته برکنار شد چرا که معتقد بود تمام پرسنل دارای
شرایط رسمی شدن است.
* -آمار متوفیان کرونا در تبریز از مرگهای معمولی بیشتر شده است:

به نوشته کانال تلگرامی پیک ایران آمده است :مدیرعامل سازمان آرامستانهای شهرداری
تبریز از افزایش آمار دفن متوفیان کرونا در وادی رحمت نسبت به سایر متوفیان خبر داد و گفت:
 ٣روز است آمار متوفیان کرونا از متوفیان معمولی پیشی گرفته است.
مدیرعامل سازمان آرامستانهای شهرداری تبریز با اشاره به اینکه برگزاری مراسم تا اطالع

ثانوی در وادی رحمت تبریز مطلقاً ممنوع است افزود :
از حضور بیش از  ۱۴نفر در تشییع جنازه جلوگیری خواهد شد .از این رو مردم نهایت همکاری
را با کارکنان آرامستانها داشته باشند.
@peykeiran12
* اعتراض کارگران مجتمع پتروشیمی اروند نسبت به انتصاب دو نفر از سرپرستان
از طرف مدیر عامل شرکت بعنوان نمایندگان کارگری

روز سه شنبه  4مهر ،کارگران مجتمع پتروشیمی اروند واقع در سايت  6منطقه ويژه اقتصادی
بندر امام ،نسبت به انتصاب دو نفر از سرپرستان از طرف مدیر عامل شرکت بعنوان نمایندگان
کارگری،اعتراض کردند.بنابه گزارش فوق ،مدیر عامل شرکت پتروشیمی اروند ضمن عدم تائید
صالحیت نمایندگان کارگران این شرکت ،با برگزاری انتخاباتی فرمایشی،دو نفر از سرپرستان
این شرکت را بهعنوان نماینده کارگران معرفی نموده است که این اقدام مورد اعتراض فعاالن و
کارگران این مجتمع قرار گرفته است.
* -پیام تسلیت جمعی از زندانیان سیاسی زندان تهران بزرگ(فشافویه) به
امیرحسین مرادی و خانواده:
"پرواز را به خاطر بسپار ،پرنده مردنی است"
بیش از هفتاد نفر از زندانیان سیاسی زندان تهران بزرگ در پیامی ،درگذشت پدر امیرحسین
مرادی ،یکی از معترضین حوادث آبانماه  94و همبندی خود را تسلیت گفتند.
متن این پیام بدین شرح است؛
خبر تاسفآور و تکاندهنده در گذشت پدر دوست و همبندی گرامیمان ،امیرحسین مرادی،
غم و اندوه دلهایمان را فزونی بخشید .
در این روزگار دهشتناک که مردم ستمدیده ایران در شرایط غیرقابل تحملی روزگار میگذرانند،
غم از دست دادن پدر برای امیرحسین و خانوادهاش ،ضایعه دردناکی است .
ماهها بازداشت و فشارهای امنیتی و حکم ناعادالنه و غیرانسانی اعدام برای امیرحسین عزیز
از معترضین آبانماه  ،94بیش از خود وی ،خانوادهاش را در شرایط سختی قرار داده که
بیشک در مرگ نابهنگام پدرش تاثیرگذار بوده است .
ما ،جمعی از زندانیان سیاسی زندان تهران بزرگ ،ضمن عرض تسلیت و اعالم همبستگی با
خانواده امیرحسین عزیز از هموطنانمان ،مصرانه خواستاریم که در این روزگار تلخ در کنار
خانواده مرادی بوده و آنها را تنها نگذارند .
قطعا ،این همبستگی میتواند تا حدودی التیامبخش رنجهای این خانواده شریف و محترم
باشد.
سهشنبه ،هشتم مهرماه 0699
✍1شاپور احسانی راد  -2محمد حبیبی -6 ،پویا قبادی -8 ،سیداحمدرضا حائری -0 ،مهدینقدی-3 ،ساسان نیکنفس-: ،مهدی باقری-4 ،حسین جعفری-9 ،سینا خاطری-01 ،کیانوش
جمالی-00 ،محمد رجبی-02 ،سعید تمجیدی-06 ،حسین باقری-08 ،پوریا میرزاییزاده-00 ،

احمدعلی حاتمی-03 ،جواد آدینهوند-0: ،سیامک پایمرد-04 ،محسن سبزعلی-09 ،علی
اصغر کرامتی-21 ،مهدی حسنیپور-20 ،علیرضا فرشی-22 ،سیدمجید زرهپوش-26 ،
علیبیکس-28 ،رامین باقریان-20 ،خالد پیرزاد-23 ،آریا حامدیراد-2: ،حسن نظرزاده-24 ،بهنود
اسماعیلی-29 ،حسین ریحانی-61 ،مهدی قلندری -60،حسن عباسی-62 ،سیامک مقیمی،
-66سعید مروتی-68 ،محمد رشیدی-60 ،رضا قریشی-63 ،علیرضا صفری صیاد-6: ،امید
موسوی-64 ،احسان خزائی-69 ،مجبتی حسینی خانلی-81 ،ابوالفضل توسی-80 ،محمدباقر
ثوری-82 ،محمد آدم-86 ،مهدی وحیدی-88 ،حمید جهانگیری-80 ،داود غفاری-83 ،ساحل
رضایی-8: ،حسین آرمند-84 ،مجید قرهباغی-89 ،ابوالفضل کریمی-01 ،ایمان دارایی-00 ،
ایمان مرزانبخش-02 ،امین مروتی-06 ،احسان قاضی-08 ،هادی خاتمیان-00 ،میالد
ارسنجانی-03 ،کیانوش ولیاللهی-0: ،نوید لطیفی-04 ،امید میردریکوند-09 ،حسین نیکچه،
-31اکبر فرجی-30 ،سعید قطان کاشانی-32 ،سعید اسداللهی -36،دانیال بخشی-38 ،محمد
معلمیان-30 ،محمدمهدی عبدهللازاده-33 ،بهنام خاکزاد-3: ،ابوالفضل شهبازی -34،رضا
علیدوست-39 ،محمد شریفیمقدم-:1 ،عباس دهقان-:0 ،مصطفی عبدی -:2،کیانوش
عباسزاده.
@ordoyekar
* کارگران شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری و زهکشی کارون بزرگ برای
احقاق حقوق برحقشان خواهان ایجاد تشکل مستقل کارگری شدند

کارگران شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری و زهکشی کارون بزرگ :تقویت امنیت
شغلی و جلوگیری از اخراج سلیقهای کارگران و وصول مطالبات معوقه مزدی و بیمهای کارگران
در گرو ایجاد تشکلهای مستقل کارگری است.
روزسه شنبه  4مهر،جمعی ازکارگران پیمانی شرکت بهرهبرداری از شبکههای آبیاری و
زهکشی کارون بزرگ (مسئول نگهداری و بهره برداری از دوشبکه آبیاری میان آب شوشتر و
شمال شرق اهوازو شبکه آبیاری شرق شعیبیه) با اشاره به اینکه در مجموع حدود 611
کارگررسمی و پیمانکاری در شرکت بهرهبرداری کارون بزرگ مشغول کار هستیم،به خبرنگار
رسانه ای گفتند:چند سال است نیمی از کارگران طرح آبیاری کارون بزرگ که تحت مسئولیت
چند پیمانکار مشغول کارند ،بدنبال تغییر وضعیت استخدامی خود از پیمانی به قرارداد مستقیم
هستند که علیرغم پیگیریهای زیاد هنوز به نتیجه نرسیده است .در عین حال به دلیل
پیمانی بودن قرارداد کاریمان جدا از دریافت حداقل حقوق از بسیاری از مزایای قانونی ،عرفی و
رفاهی به نسبت همکاران رسمی و قرارداد مستقیم برخودار نیستیم.
این کارگران همچنین از اجرا نشدن طرح طبقهبندی مشاغل برای کارگران طرح آبیاری از کارون
بزرگ انتقاد کرده و در ادامه گفتند :سالهاست که کارگران پیمانکاری طرح آبیاری کارون پیگیر
اجرای طرح طبقهبندی مشاغل خود هستند اما به دلیل نداشتن نماینده کارگری اجرای این
طرحها عملیاتی نشده است.

کارگران درباره آخرین پیگیریهای خود برای تشکیل نهاد کارگری تصریح کردند :چندی پیش
تعدادی از کارگران طرح آبیاری با مراجعه به اداره کار شهرستان شوشتر درخواست تشکیل
نهاد کارگری را داشتند که جواب قانعکنندهای دریافت نکردند.
آنها با بیان اینکه خالی ماندن جای نمایندگان کارگری ضربات سنگین و جبرانناپذیری را
متوجه کارگران کرده است و کارگران طرح آبیاری کارون بزرگ مستثنی نیستند؛ در خاتمه
افزودند :عقیده داریم که وجود شورا و اطمینان کارگر به نمایندگان منتخب خود ،جلوی خیلی از
مشکالت را میگیرد.
* -آزادی بیان در هفتهای که گذشت :
به نوشته کانال تلگرامی کانون نویسندگان ایران؛ در تاریخ روزسه شنبه  ۰مهر  ۷۷آمده است :
در این روز "انجمن دفاع از زندانیان سیاسی -عقیدتی در ایران ،پاریس" طی بیانیهای اجرای
حکم زندان رضا خندان (مهابادی) ،بکتاش آبتین و کیوان باژن را به شدت محکوم کرد و خواستار
آزادی فوری این سه نویسنده شد.
* -برگزاری دادگاه علی اسحاق:

برپایه خبر منتشره آمده است :پیشتر در تاریخ  4دی ماه :0694علی اسحاق فعال کارگری و
شاعر شعرهای انقالبی اواخر آبان ماه  94ساعت 02شب در خانه اش توسط لباس شخصی
ها دستگیر شد.وی بعد از دو هفته بی خبری از وضعیتش از زندان اوین تلفننی خبرداد که در
زندان اوین بازداشت است ووثیقه  211میلیونی برای آزادی موقتش تعیین شده است.
در حال حاضر؛ دادگاه علی اسحاق پس از تحمل 00ماه حبس درزندان های اوین ورجایی
شهرکرج بعلت نداشتن توان مالی برای تامین وثیقه در شعبه  23دادگاه انقالب تهران به
ریاست قاضی مقیسه دادگاهی شد.
* -تعطیلی کارخانه قند مهاباد:

برپایه خبر کانال تلگرامی اردوی کار ؛ در تاریخ روز سه شنبه  ۰مهر ماه کارگران کارخانه قند
مهاباد بدلیل ندادن حق وحقوق هایشان واخراج تعدادی از انها در محوطه کارخانه اعتصاب
کرده وکارخانه تعطیل شد.
@ordoyekar

* -احضار هفت نفر از کارگران نیشکر هفت تپه:
به نوشته کانال تلگرامی سندیکای نیشکر هفت تپه آمده است  :باشکایت شرکت نیشکر
هفت تپه،هفت نفر از کارگران به پاسگاه مستقر در هفت تپه احضار شدند.
عنوان اتهام،تحریک کارگران در اول مهر برای اعتصاب بوده است.
کارگران نیشکر هفت تپه نسبت به عدم پرداخت کامل دستمزد در تیر ماه تجمع اعتراضی
داشتند و خواهان پرداخت کامل دستمزد تیر ماه خود شدند .
الزم به یاد آوریست که اضافه کار و حق نوبت کاری یا (حق شیفت) تیرماه کارگران پرداخت
نشده است ،گفته شده درصورت تامین مالی ،آبان ماه این مزایا پرداخت میشود .
از دستمزدهای مرداد و شهریور،هم هیچ خبری نیست این درحالی است که اسد بیگی طی
مصاحبه ای که با خبرگزاری ایلنا داشته ،مدعی شده که حقوقهای کارگران به روز
میباشد!؟
اسامی کارگران که امروز صبح سه شنبه به پاسگاه هفت تپه احضار شده اند عبارتند از:
محمد امین حجازی
احمد شالگه
رحیم حمدانی
میالد لطیفی
محمد عبدلخانی
عظیم الکثیر
قاسم کثیر
سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه،پرونده سازی ،احضار ،تهدید و بازجویی از کارگران را شدیدا
محکوم کرده و ضمن حمایت همه جانبه از کارگران ،خواستار رسیدگی هرچه سریعتر به
مطالبات کارگران میباشد.
تهدید کارگران محکوم است!
سه شنبه ۰مهر ۱٣۷۷
سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه
زنده باد اتحاد ،زنده باد اعتصاب سراسری کارگران
@syndica_7tape
* -خبر تکمیلی :
مجددا کانال تلگرامی سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه می نویسد  :خبر تکمیلی در ارتبات
با ابالغیه از طرف پاسگاه انتظامی هفت تپه
کارگران احضار شده باید در روز پنج شنبه تاریخ  ۱۴مهر ماه ،ساعت  ۱۴صبح ،در محل پاسگاه
انتظامی هفت تپه حضور داشته باشند .
سه شنبه  ۰مهر ۱٣۷۷
@syndica_7tape
* -سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه:
باشکایت شرکت نیشکر هفت تپه،هفت نفر از کارگران به پاسگاه مستقر در هفت تپه احضار
شدند.
عنوان اتهام ،تحریک کارگران در اول مهر برای اعتصاب بوده است.
اسامی کارگران که امروز صبح سه شنبه به پاسگاه هفت تپه احضار شده اند عبارتند از:
محمد امین حجازی
احمد شالگه
رحیم حمدانی
میالد لطیفی
محمد عبدلخانی

عظیم الکثیر
قاسم کثیر
و باید در روز پنج شنبه تاریخ  ۱۴مهر ماه ساعت  ۱۴صبح ،در محل پاسگاه انتظامی هفت تپه
حضور داشته باشند .
احضار این کارگران در حالیاست که تیر ماه سال جاری کارگران نیشکر هفت تپه نسبت به
عدم پرداخت کامل دستمزد تجمع اعتراضی داشتند و خواهان پرداخت کامل دستمزد تیر ماه
خود شدند .و به رغم اعتصاب طوالنی مدت هنوز اضافه کار و حق نوبت کاری یا (حق شیفت)
تیرماه کارگران پرداخت نشده است ،گفته شده درصورت تامین مالی ،آبان ماه این مزایا
پرداخت خواهد شد.
از دستمزدهای مرداد و شهریور ،هم هیچ خبری نیست .با این وجود اسد بیگی طی
مصاحبهای که با خبرگزاری ایلنا داشته ،مدعی شده که حقوقهای کارگران به روز میباشد!؟
سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه ،پرونده سازی ،احضار ،تهدید و
بازجویی از کارگران را شدیدا محکوم کرده و ضمن حمایت همه جانبه از کارگران احضار شده،
خواستار رسیدگی هرچه سریعتر به مطالبات کارگران میباشد.
سهشنبه  ۰مهر ۱٣۷۷
t.me/vahedsyndica
* -همزمان با روز جهانی سالمند اعالم شد۸ :میلیون سالمند در کشور  /رصد کرونا
در آسایشگاهها:
https://www.isna.ir/news/99070806222

به گزارش خبرگزاری ایسنا؛ در تاریخ روز چهارشنبه ۷مهر  ۷۷آمده است :رییس اداره سالمت
سالمندان وزارت بهداشت با اشاره به حرکت جامعه به سمت سالمندی ،اقدامات این
وزارتخانه برای ارائه خدمات مناسب به سالمندان را تشریح کرد و گفت :در حال حاضر سهم
سالمندان در اشغال تختهای بیمارستانی باال است که این نشان میدهد سالمندان وضعیت
دکتر
جسمی ،روانی و رفاهی مناسبی ندارند.
محسن شتی در گفتوگو با ایسنا همزمان با روز جهانی سالمند ،با اشاره به اینکه شروع
سن سالمندی در کشور ما از  ۶۴سال است ،گفت :البته در کشورهای پیشرفته  ۶۳سال به
باال را در گروه سالمندان تلقی میکنند .
مرحله سوم غربالگری کرونا برای سالمندان :وی با اشاره به شعار امسال روز جهانی سالمند
مبنی بر «کرونا ،فرصتی برای تغییر نگاه به سالمندان»  ،ادامه داد :در روزهای ابتدایی شیوع
کروتا که توصیه اصلی ستاد ملی مقابله با کرونا ماندن در خانه بود ،مراقبتهای از راه دور
شکل گرفت و دو دوره غربالگری تلفنی برای سالمندان را انجام دادیم؛ االن هم دور سوم در
حال انجام است .در این غربالگریها شرایط و عالئم سالمندان مورد پرسش قرار میگیرد و در
صورتی که عالئم کرونا را داشتند برای مراجعه به مراکز  ۱۶ساعته دعوت میشوند تا اقدامات
الزم تشخیصی و درمانی ارائه شود .مراقبتهایی برای فشارخون ،چربی خون ،دیابت ،خطر
سقوط ،سرطانهای شایع ،افسردگی ،مراقبت از تغذیه و ...به عنوان بسته خدمت به صورت
رایگان در مراکز جامع سالمت ،خانههای بهداشت و پایگاههای بهداشتی به سالمندان ارائه
میشود.

شتی افزود :بیماری کرونا در تمام دنیا توانست خدمات بهداشتی و درمانی را تحت تاثیر قرار
دهد ،اما توصیه ما در مدت اخیر ،برقراری خدمات به افراد نیازمند به خدمات فوری با شرط
نوبتدهی در زمانهای خلوت به سالمندان بود تا با ازدحام و افزایش خطر ابتال مواجه نشوند.
خدمات مراقبتی رایگان به ۰میلیون  :در کشوروی با اشاره به اینکه اکنون حدود  ۰میلیون
سالمند در کشور زندگی میکنند ،اظهار کرد :این افراد با مراجعه به مراکز ما میتوانند خدمات
مراقبتی را به شکل رایگان دریافت کنند .شتی با اشاره به روند سالمندی جمعیت ،تصریح
کرد :در یک سال گذشته در کنار سایر سازمانها ،محتوای سند ملی سالمندان را که مهر ماه
سال گذشته ابالغ شد ،مورد بازنگری قرار دادیم .این سند اهدافی فوقالعاده دارد که با
گسترش همکاریهای بین بخشی به سرانجام خواهد رسید .همانگونه که سالمت سالمند
اهمیت دارد ،رفاه او نیز موضوع حائز اهمیتی است .کشور در حال رفتن به سمت سالمندی
است؛ همین حاال با داشتن  ۱۴درصد جمعیت سالمند با حد مطلوبمان چه در سالمت و چه
در رفاه سالمندان فاصله داریم .با توجه به افزایش جمعیت سالمندی وظیفه بزرگی بر دوش ما
است....
* -هر شانه تخم مرغ در تهران  ۸۸هزار تومان:

به نوشته کانال تلگرامی اردوی کار آمده است  :در خردهفروشیهای سطح شهر تهران در
حال حاضر هر شانه تخم مرغ با قیمت  ٣۳تا  ٣۰هزار تومان عرضه میشود .این قیمت در
حالی است که در روزهای پایانی شهریور ستاد تنظیم بازار نرخ هر کیلوگرم تخم مرغ درب
مرغداری ها را  ۱۱هزار تومان اعالم کرده بود .دولت روحانی حتی توانایی کنترل قیمت تخم
مرغ را هم ندارد.
@ordoyekar
*پیام عثمان اسماعیلی فعال کارگری در باره احضار کامران ساختمانگر جهت تحمل
حبس

پیام عثمان اسماعیلی فعال کارگری در ارتباط با حکم کامران ساختمانگر فعال کارگری
"کامران ساختمانگر فعال کارگری در تاریخ ۷۰/۶/۱٣در باغ آلبغلود در نزدیکی شهر سقز توسط
ماموران اطالعات سقز و سنندج دستگیر شد.
و تا  ۷۰/۹/۱۱یعنی به مدت  ٣۴روز در سلول انفرادی اداره اطالعات سنندج بازداشت بود.
بعد از مراحل دادگاهی در تاریخ  ۷۰/۰/٣۴شعبه اول دادگاه انقالب وی را اتهام عضویت در
کومله به پنج سال زندان تعریزی محکوم نمودند .

بعد از ابالغ حکم صادره در تاریخ  ۷۰/۷/۰با قرار وثیقه  ۱۴۴میلیون تومانی بطور موقت آزاد
شد.
دیروز  ۷۰/۹/۶این ابالغیه( در عکس مشاهده مینمایید) به دست من عثمان اسماعیلی رسید
به این دلیل من وثیقه  ۱۴۴میلیونی تومانی برای کامران ساختمانگر به زمانت گذاشتم.
من به نوبت خودم این حکم نابرابر را برای این فعال کارگری و سایرین محکوم مینماییم و
خواهان شکست حکم کامران ساختمانگر هستم" .
عثمان اسماعیلی ۷۷/۹/۹
*جان باختن کارگر معدن سنگ آهن مرکزی بافق درسانحه تصادف
ظهر روز سه شنبه  4مهر،یک کارگر معدن سنگ آهن مرکزی بافق(شرکت شهداب)در حالی
که عازم محل کارش بود بر اثر سانحه تصادف در جنب سالن کارت زنی دچار آسیب دیدگی
شدید شد و پس از انتقال به بیمارستان بر اثر خونریزی داخلی و آسیب دیدگی شدید جانش
را ازدست داد.
*جان باختن یک کارگرجوان درنظرآباد بر اثر برق گرفتگی
روزسه شنبه  4مهر،یک کارگر  24ساله حین کار درساختمانی نیمه کاره در شهرستان نظرآباد
استان البرزدچار برق گرفتگی شد وحین انتقال به بیمارستان جان خود را از دست داد.
* -یک کارگر  62ساله یک کارگاه آجرپزی ساوجبالغ زیر خرواری از خاک ،جان باخت:
برپایه خبر منتشره آمده است  :یک کارگر  31ساله حین کار حین کاردر کارگاه آجرپزی واقع در
منطقه قوهه شهرستان ساوجبالغ دراستان البرزبراثر فروریختن سیلوی خاک روی سرش زیر
خرواری از خاک دفن شد وحین انتقال به بیمارستان جان باخت.
* -آزادی بیان در هفتهای که گذشت :
به نوشته کانال تلگرامی کانون نویسندگان ایران؛ در تاریخ روزچهار شنبه ۷مهر  ۷۷آمده است :
در این روزخبر رسید که طی روزهای گذشته دستکم  ۶شهروند در استان گلستان به ادارهی
اطالعات احضار شدهاند .ناصر توسلی ،خبرنگار وبسایت ترکمن نیوز و مهربان سالق ساکن
شهرستان آق قال به ادارهی اطالعات شهرستان گرگان و حامد پورمند خبرنگار ورزشی ،حامد
قزل ،مهدی بیات و عزیز مهری به ادارهی اطالعات شهرستان گنبدکاووس احضار شدند.
 در این روز خبر رسید علی انساندوست ،شهروند ساکن قم با گذشت  ۳ماه از زماندستگیری کماکان به صورت بالتکلیف در بازداشت بسر میبرد .آقای انساندوست به دلیل
فعالیت در فضای مجازی و مصاحبه با یکی از رسانههای خارج از کشور توسط نیروهای امنیتی
در رشت بازداشت و به بازداشتگاه ادارهی اطالعات قم منتقل شده است.
 بیش از  ۱۱۴نفر از پژوهشگران ،استادان دانشگاه ،سیاستمداران ،هنرمندان ،روزنامهنگارانو فعاالن حقوق زنان در جهان با انتشار بیانیهای در این روز دربارهی وضعیت نسرین ستوده،
وکیل و زندانی سیاسی هشدار داده و خواستههای او را که برای برآوردنشان چهل و شش
روز اعتصاب غذا را از سر گذراند ،کامال ً به حق و قابل اجرا دانستند.
 ساعد بنفشی از فعالین اجتماعی شهر سنندج در این روز به دو سال حبس تعلیقی محکومشد .او در جریان اعتراضات آبان  ۱٣۷۰بازداشت شده بود.

 سازمان گزارشگران بدون مرز در این روز و در پی صدور احکام زندان برای اعضای خانوادهی دوروزنامهنگار ،علیرضا علینژاد برادر مسیح علینژاد و فرنگیس مظلوم ،مادر سهیل عربی،
باجخواهی مقامات جمهوری اسالمی علیه خانوادههای روزنامهنگاران را محکوم کرد.
* -پیشنهاد جریمه برای متخلفین عدم رعایت پروتکل های بهداشتی در تهران :

به نوشته کانال تلگرامی پیک ایران آمده است :وزیر کشور جمهوری اسالمی از ارائه پیشنهاد
جریمه برای متخلفین عدم رعایت پروتکل های بهداشتی در تهران به عنوان الگو خبر داد و
گفته در صورت تصویب این موضوع در ستاد ملی با روش های اقناع سازی و جذب همراهی
مردم این پیشنهاد اجرایی خواهد شد.
آقای رحمانی فضلی گفته اقناع و همکاری مردم کمک رسانه ها را می طلبد که بر همین
اساس به کمیته اطالع رسانی تکلیف شد برنامه خود را همراه با زمان بندی ارائه کند تا در
جلسه بعد مورد بررسی و تصویب قرار گیرد.
وزیر کشور ایران گفته که تا رسیدن به نقطه کاهشی ابتال و بستری بیماران مبتال به کرونا باید
این موارد مورد پیگیری قرار گیرد اما تنها راه غلبه بر این بیماری همکاری همه مردم است.
@peykeiran12
* -درخواست شورای اسالمی کار آذرآب از سهامدار شرکت برای اثبات ادعایش/
حاضر به  ۵ریال سرمایهگذاری نبودید :
https://www.ilna.news/fa/tiny/news-975861

به گزارش خبرگزاری ایلنا ،درتاریخ روزچهار شنبه ۷مهر  ۷۷آمده است :شورای اسالمی کار
شرکت صنایع آذرآب ،با انتشار بیانیهای به اظهارت شیرالی ،یکی از سهامداران این شرکت،
در مورد عملکردش پاسخ داد .نویسندگان این بیانیه خطاب به شیرالی یادآور شدهاند که وی
پیشتر در جلسهای که در بانک کشاورزی برگزار شد ،گفته بود که حتی حاضر نیست  0ریال
به آذرآب کمک کند .شورای اسالمی کار شرکت آذرآب همچنین به عدم همراهی بانک
کشاورزی با شرکت آذرآب اشاره کرد و یادآور شد که این بانک حاضر به افزایش سرمایه این
شرکت نیست .نویسندگان این نامه با اشاره به گفتههای شیرالی در مورد عملکرد غیرقانونی
شورا ،از وی و سایر سهامداران حقیقی و حقوقی خواست که در جلسهای با حضور اعضای
شورا شرکت و از مستنداتی که ادعایشان را در این مورد ثابت میکند ،رونمایی کنند .در پایان
این بیانیه از سهامداران خواسته شده است که در مورد کل درآمد  3ماهه شرکت که در کدال
بورس  041میلیارد تومان درج شده است ،توضیح دهند.

به گزارش روزنامهنگاران مستقل ایران به نقل از فدراسیون بینالمللی روزنامهنگاران ،یک
روزنامهنگار سایت خبری «پهیسهر پرس»در اقلیم کردستان با شکایت رئیس جمهور دستگیر
شد .
بهروز جعفر ،رئیس موسسه مطالعات منطقهای مدیترانه و روزنامهنگار سایت خبری «پهیسهر
پرس» ،پس از نوشتن مقالهای در مورد فساد مالی برهم احمد صالح ،رئیس جمهور عراق،
دستگیر شد .
فدراسیون بینالمللی روزنامهنگاران به همراه اتحادیه روزنامهنگاران کردستان) ، (KJSبازداشت
غیرقانونی این عضو اتحادیه را به دلیل نقض ماده  ٣۳قانون مطبوعات اقلیم کردستان عراق،
محکوم کردهاند.
فدراسیون از رئیسجمهور عراق خواسته است تا برای آزادی بهروز جعفر ،بالفاصله دادخواست
خود علیه وی را لغو کند.
آنتونی بالنگر ،دبیرکل فدراسیون بینالمللی روزنامهنگاران) ، (IFJدر انتقاد از دادخواست افترا
علیه بهروز جعفر گفت« :نباید زندانبانی روزنامهنگاران شاخصترین عملکرد سیاستمداران
باشد».
بهروز جعفر در شهر سلیمانیه در بازداشت به سر میبرد و مقامهای مربوطه اعالم کردهاند
که قصد آزاد کردن وی را تا آغاز دادگاه ندارند .
این روزنامهنگار در مقاله خود برهم احمد صالح را به فساد مالی در زمان نخست وزیری اقلیم
كردستان متهم كرده و عدم رسیدگی وی به مشكالت كردها در عراق را محكوم كرده است_.
�روزنامهنگاران مستقل ایران
@IRFreeJournalist
 ۸۶دفتر بسیج دانشجویی استان اردبیل؛قوه قضاییه نهادهای مسئول در واگذاری
کشت و صنعت مغان را به پاسخگویی وادار کند:
به گزارش خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو،در تارخ روز چهارشنبه چهارشنبه  ۷مهر ۷۷آمده
است :تعداد  ۱۶دفتر بسیج دانشجویی استان اردبیل در نامهای به رئیسی ،رئیس قوه
قضاییه ،با اشاره به حضور وی در اردبیل برای احقاق حقوق عامه مردم اردبیل در موضوع
واگذاری کشت و صنعت مغان ،نکاتی را در خصوص نحوه قیمت گذاری و تفحص از این شرکت،
ارائه کردند.
در این نامه آمده است:
پیرو نامه شماره /٣۰٣-۶۴/۱۱زم به تاریخ  ۴۱/۴۹/۱٣۷۷شورای تبیین مواضع بسیج
دانشجویی دانشگاههای استان اردبیل به جنابعالی در خصوص واگذاری شرکت کشت و
صنعت و دامپروری مغان ،ضمن تشکر و قدردانی صمیمانه از دغدغهمندی شما نسبت به
احقاق حقوق ملت شریف ایران اسالمی و حفظ بیت المال و خلع ید ویژه خواران در اقصی
نقاط ایران اسالمی ،الزم دانستیم نکاتی پیرامون اظهارات مطرح شده پس از سفر جنابعالی
به استان اردبیل در رابطه با نحوه قیمت گذاری و پیشنهادات در خصوص چگونگی خصوصی
سازی این مجموعه بیان کنیم؛
 -۵نحوه قیمت گذاری :نخست آنکه در خصوص قیمت گذاری این مجموعه همان طور که
مستحضرید واضح و مبرهن است که قیمت تعیین شده برای این واگذاری بسیار پایینتر از
ارزش واقعی شرکت و غیرقابل قبول میباشد ،عالوه بر این باید توجه داشت ،ارقامی که بعدا
در این خصوص در رسانهها مطرح شده است نیز با قیمت واقعی شرکت تفاوتی فاحش دارد،
زیرا بهعنوان مثال شرکت قند ثابت خراسان که وسعتی کمتر از کارخانه قند مغان دارد هم
اکنون با قیمتی بیش از  ۰هزار میلیارد تومان در بازار سرمایه ارزش گذاری میشود ،اما کل
شرکت کشت و صنعت مغان که کارخانه قند ،صرفا یکی از دهها دارایی آن است۱۰۳۴ ،
میلیارد تومان به صورت اقساطی فروخته شده و اکنون قیمت واقعی شرکت در لسان برخی از
رسانههای به ظاهر منتقد حدود  ۰هزار میلیارد تومان ارزیابی میشود ،حال آنکه اشاره گردید
این مبلغ حتی به اندازه ارزش کارخانه قند مغان هم نیست و فرسنگها با قیمت واقعی

شرکت فاصله دارد .پرسش این است که این رسانهها از جمله رسانه ملی بر اساس کدام کار
کارشناسی ،قبل از اعالم نتیجه کارشناسی که مورد دستور حضرتعالی بود ،به این نتیجه
رسیده اند که قیمت واگذاری ،نصف قیمت واقعی بوده است؟ بعنوان یک مثال دیگر اگر میزان
واقعی اراضی واگذار شده را  ۱۹هزار هکتار در نظر بگیریم که در این خصوص نیز ابهاماتی
وجود دارد ،و اگر کمینه مقدار میانگین قیمت را برای هر هکتار  ۳۴۴میلیون تومان در نظر بگیریم
که شواهد فراوانی موید این مقدار است ،ارزش واقعی صرفا برای زمینهای کشاورزی و باغی
این مجموعه معادل  ۱٣هزار و  ۳۴۴میلیارد تومان خواهد بود ،با این اوصاف چگونه برخی از
رسانههای به ظاهر منتقد با اشاره به عدد  ۰هزار میلیارد تومان ،اعالم میکنند که مجموعه،
به نصف قیمت واقعی واگذار شده است؟
شایان ذکر است که مطابق بررسیهای اولیه کارشناسی که توسط مرکز پژوهشی وابسته
به بسیج دانشجویی استان و بر اساس بازدیدهای میدانی و تکیه بر گزارشهای مالی بعمل
آمده است ،ارزش واقعی این مجموعه در حال حاضر بیش از  ۱۴هزار میلیارد تومان است؛ لذا
ضمن تشکر از دستور حضرتعالی مبنی بر ارزیابی دقیق اموال و داراییهای شرکت ،تقاضا
داریم نظارت مضاعفی نسبت به این ارزیابیها بعمل آید.
 -۸منع قیمتگذاری غیرکارشناسی توسط رسانهها :نظر به ضرورت تنویر افکار عمومی
و پیشگیری از طرح ارقام غیر کارشناسی و به دور از واقعیت که منجر به تشدید ابهامات در
خصوص واگذاری و قیمت گذاری این شرکت میشود ،تقاضا داریم دستور فرمایید رسانههای
مختلف به ویژه صداوسیمای جمهوری اسالمی ایران از طرح ارقام مختلف برای ارزش واقعی
شرکت خودداری نموده و اظهارنظر در این باره را به کارشناسان امر واگذار نمایند.
 -۸محاکمه مسببین تضییع حقوق ملت شریف :با توجه به صراحت و بداهت تضییع
حقوق عامه در جریان قیمت گذاری و واگذاری شرکت و نظر به مطرح بودن شبهه خیانت در
امانت مردم از سوی برخی از مسئولین دخیل در واگذاری شرکت ،مطالبه اساسی بسیج
دانشجویی از دستگاه قضایی تشکیل پرونده جهت بررسی خارج از نوبت این موضوع و
محاکمه مسببین احتمالی این خیانت غیر قابل عفو میباشد و صرف طرح موضوع در هیئت
داوری ،کفایت احقاق حقوق تضییع شده را نمینماید.
 -۰تفحص در نحوه مدیریت مجموعه در سالهای منتهی به واگذاری :با توجه به
ظرفیتهای فراوان مجموعه و استعداد بی نظیر زمینهای کشاورزی منطقه ،زیانده بودن
شرکت آنهم صرفاً در آخرین سال منتهی به آغاز فرآیند واگذاری ،مشکوک به نظر میرسد
خصوصاً که شرکت مزبور در سالهای قبل و بعد از آن سال سوده بوده و اتفاقاً با استناد به
همین زیاندهی از عرضه شرکت در بورس استنکاف به عمل آمده و مقدمه مفت فروشی آن
در مزایدههای پر ابهام فراهم گردیده است؛ لذا با توجه به ایراد شبهه تبانی تقاضا داریم
دستور فرمایید نسبت به نحوه مدیریت مجموعه در اواخر دوره مدیریت دولتی تحقیق و تفحص
جامعی به عمل آید تا معلوم گردد چگونه شرکتی که زمینهای کشاورزی آن قابلیت  ٣تا  ۰بار
کشت در سال را دارند در سال منتهی به واگذاری با زیان مواجه شده است.
-۷استرداد حقوق تضییع شده عشایر و بومیان منطقه  :موافقت نهایی دولت با بازپس
دهی زمینهای متعلق به عشایر ،در حقیقت تصریح و اعتراف به این موضوع میباشد که
عشایر منطقه در اراضی کشت و صنعت مغان از حقوقی برخوردار بوده اند و بخشی از زمینها
به ایشان تعلق داشت که در طول این سالها مسلوب الحق گردیده بودند .در این خصوص این
ابهام مطرح میشود که آیا سازمان خصوصیسازی به نمایندگی از دولت و وکالت از طرف
مردم میتوانسته مالی را که بخشی از آن غصبی و متعلق به غیر است را معامله نموده و
استرداد بخش غصبی به صاحبان اصلی را به صورت یک شرط در همان معامله قید نماید؟
مستحضرید که این اراضی در زمان رژیم طاغوت مورد غصب واقع شدهاند؛ موضوع مهمی که
ضرورت دارد در این باره مدنظر قرار گیرد این است که آیا با درنظر گرفتن این شرایط وجاهت
شرعی معامله زیر سوال نمیرود؟ آیا ضرورت نداشت که ابتدا بخش غصبی این اراضی تعیین
تکلیف شده و سپس در مورد بخش عاری از غصب ،معامله صورت میپذیرفت؟ آیا این معامله
صورت گرفته مصداق تصرف در مال غیر نیست؟ مع االسف با پذیرش استرداد زمینهای عشایر
اثبات میشود که در سالهای گذشته این زمینها توسط دولت مورد تصرف و بهرهبرداری قرار
گرفته و لذا با توجه به تاکید جنابعالی بر محاکمه و رسیدگی به جرائم و ناکارآمدیهای

مسئولین حتی در ادوار ماضی ،تقاضا داریم ضمن صدور فرمان محاکمه افرادی که در سالهای
بعد از انقالب نسبت به استرداد زمینهای عشایر کوتاهی نموده اند دستور فرمایید تا عالوه بر
استرداد اراضی غصبی ،عایداتی که در سالهای گذشته در نتیجه فعالیتهای کشاورزی و
اقتصادی در این زمینها حاصل شده است محاسبه و حداقل ،مبلغ اجاره بهای اراضی به
صاحبان اصلی پرداخت گردد.
 -۶ضرورت جبران خسارت و و پرداخت عواید بهرهبرداری از مجموعه پس از واگذاری
توسط خریدار
با توجه به بهرهبرداریهایی که در سالهای پس از خصوصیسازی از زمینها و کارخانجات
شرکت توسط خریدار فعلی به عمل آمده است خواستاریم دستور فرمایید در صورت ابطال
واگذاری مقدمات استرداد عایداتی که در این مدت برای خریدار حاصل شده است به خزانه
دولت فراهم گردد و یا حداقل بهای اجاره مجموعه برای این مدت پرداخت شود؛ همچنین
خواستار آن هستیم که ضمن اقدامات کارشناسی خسارت احتمالی ناشی از بهرهبرداریهای
غیر اصولی از امکانات و داراییهای این شرکت نیز توسط خریدار جبران شود.
روشن است که در اثر خطای فاحش نهادهای ذیربط حق و حقوقی نیز متوجه خریدار است که
بایستی ادا شود.
 -0شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی دانشگاههای استان اردبیل -2بسیج دانشجویی
دانشگاه محقق اردبیلی -6بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل -8بسیج
دانشجویی دانشگاه پیام نور اردبیل -0بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد اسالمی اردبیل-3
بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان اردبیل -:بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد اسالمی واحد
پارس آباد مغان -4بسیج دانشجویی دانشگاه پیام نور واحد پارس آباد مغان -9بسیج
دانشجویی دانشکده کشاورزی مغان -01بسیج دانشجویی دانشگاه علمی کاربردی شماره ۱
پارس آباد -00بسیج دانشجویی دانشگاه علمی کاربردی خانه کارگر -02بسیج دانشجویی
دانشگاه آزاد اسالمی مشکین شهر -06بسیج دانشجویی دانشگاه پیام نور مشکین شهر-08
بسیج دانشجویی دانشکده کشاورزی مشکین شهر -00بسیج دانشجویی دانشکده سالمت
مشکین شهر -03بسیج دانشجویی دانشگاه پیام نور خلخال  -0:بسیج دانشجویی دانشگاه
علوم پزشکی خلخال -04بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد اسالمی خلخال -09بسیج
دانشجویی دانشگاه پیام نور گرمی -21بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد اسالمی گرمی-20
بسیج دانشجویی دانشکده پرستاری گرمی -22بسیج دانشجویی دانشگاه علمی کاربردی
گرمی -26بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد اسالمی بیله سوار -28بسیج دانشجویی دانشگاه
پیام نور بیله سوار -20بسیج دانشجویی حوزه شهید علم الهدی اردبیل -23بسیج دانشجویی
دانشگاه فرهنگیان نیر
* -بیانیه سازمان نظام پرستاری:خسته هستیم و گلهمند /از اقدامات برخی
دانشگاههای علوم پزشکی دلسرد شدهایم:
https://www.ilna.news/fa/tiny/news-975839

به گزارش خبرگزاری ایلنا به نقل از پایگاه اطالعرسانی سازمان نظام پرستاری ،در تارخ روز
چهارشنبه چهارشنبه  ۷مهر ۷۷آمده است :در این بیانیه آمده است :
سالم بر روح بلند قریب  ۳۴شهید پرستار و سایرمدافعان شهید نظام سالمت .سالم بر
هشت ماه دفاع مقدس ایثارگرانه؛ مجاهدانه و مظلومانه سفیدپوشان این مرز و بوم ،سالم بر

طاقت و صبر زینب گونه  ۱۳۴هزار پرستار و  ۳۴۴هزار مدافع سالمت .
سالم بر زنان و مردانی که بر تن لباسهای فضایی دارند و در رگهایشان خون سلیمانی .آنان
که در لباسهای فضایی غیرقابل تحمل و در فضاهای غیرقابل تحملتر زجر میکشند تا مردم
ایران عزیز زجر نکشند .جان میدهند تا برای یکایک ملت غیور ایران لذت زندگی توأم با
شیر
سالمتی بیافرینند .
زنان و شیر مردانی که در نهایت غیرت و شرف از شدت فعالیت در شرایط بسیار سخت و
نفسگیر ،نفس کم میآورند تا آحاد ملت ایران از نفس نیفتند .
سالم بر پرستاری و پرستاران ،سالم بر مدافعان سالمت و سالم بر لحظه لحظههای ایثار و
گذشت و مظلومیت و معصومیت  .مردم عزیز ایران اسالمی
اگرچه طاقتمان زیاد و صبرمان بیاندازه است و جانمان را سر دست گرفتهایم و فدای
نفسهایتان میکنیم .اما باور کنید تعدادمان خیلی کم است و از مجموع  ۱۱۴هزار پرستار،
حدود  ۱۴هزار نفر تاکنون به ویروس کرونا مبتال شده اما بازهم ایستادهایم .
در این شرایط سخت بالغ بر پنج هزار نفر به علت ابتال به کرونا از گردونه خدمت به شما مردم
عزیز خارج شدهاند و تعداد  ۳۴نفر از بهترین پرستاران در این راه به شهادت رسیده و به ملکوت
بار مسئولیت ناشی از هجرت آنها و بار
اعلی پیوستند .
کاری هزاران نفر جداشدگان از خدمت روی دوش زخم خورده ما پرستاران بازمانده ،افتاده
است .اما به هر قیمتی باشد همچنان مصمم به حمل این بار و رسالت سنگین تا قاف قله
عشق با شما هستیم .....
از مسئولین کشوری و روسای دانشگاههای علوم پزشکی میخواهیم سریعتر به وعدههای
داده شده مبنی بر تسریع در اعطای فوقالعاده ویژه ،تسریع دراستخدامها و تغییر وضعیتها،
پرداخت معوقات و… عمل کنند و باعث شوند پرستاران عزیز با دلگرمی و انگیزه کافی به
خدمترسانی بپردازند.
* -قیمت خانه در تهران گرانتر از استانبول است:

به نوشته کانال تلگرامی پیک ایران به نقل از روزنامه اعتماد آمده است :تداوم روند قیمتهای
مسکن در حالی است که سایتهای خرید خانه در ترکیه ،متوسط قیمت هر مترمربع واحد
مسکونی در شهر استانبول را بین  ۰میلیون و  ٣۴۴هزار تا  ۱۱میلیون تومان اعالم میکنند .با
مراجعه به سایتهای آگهیدهنده برای خرید خانه در دوبی نیز موارد مشابهی مانند ترکیه را
میتوان مشاهده کرد.
به عنوان مثال خرید یک آپارتمان  ۱۴۴متری در منطقه «اسن یورت استانبول»  ۱۰۹هزار لیر
قیمتگذاری شده که حدود  ۷٣۰میلیون تومان میشود؛ هر مترمربع  ۷میلیون و  ٣۰۴هزار
تومان.
براساس آنچه در بنگاههای معامالت امالک میگذرد ،با  ۷۴۴میلیون تومان میتوان در پردیس،
خیابان پیروزی ،استاد معین و شهریار با متراژهای کمتر از  ۱۴۴متر خانه خریداری کرد.
@peykeiran12
* -تجمع کارگنان نیروگاه گازی آبادان:

برپایه خبر کانال تلگرامی اردوی کار آمده است :جمعی از کارکنان نیروگاه گازی سیکل ترکیبی
آبادان امروز چهارشنبه  ۷مهر  ،۷۷در اعتراض به عدم پرداخت مطالبات مزدیشان در مقابل
درب ورودی این نیروگاه دست به تجمع زدند.
توجه :تصویر از آرشیو
@ordoyekar
* -خطر حمله گارد زندان تهران بزرگ به زندانیان سیاسی سالن بازداشتی های
خیزش آبان:
برپایه خبر کانال تلگرامی اردوی کار آمده است :اردوی کار #امیرحسین_مرادی گفته پدرم رو
کاری کردین که مرد ،منم زیر حکم اعدامم از چی منو میترسونید.
گارد جلوی در سالنشونه و میخواد حمله کنه بهشون.
#گارد_زندان تهران بزرگ اومده توی تیپ  ۳و آماده به حمله است.
سالن بچههای آبان ماهی از جمله امیر حسین مرادی و محمد حبیبی و ...رو میخوان خالی
کنن و منتقلشون کنن.
گفتن وایمیسیم و گارد بردن براشون.
این خبر را فائزه عبدی پور از حامیان حقوق درآویش و زندانیان سیاسی در توئیتر اعالم کرده
است.
@faezehabdipour
* -انتقال زندانیان درزندان تهران بزرگ :
برپایه خبر کانال تلگرامی اردوی کار آمده است :ساعتی پیش یکی از مسئوالن زندان تهران
بزرگ به نام حائری در تیپ پنج سالن  ۱حاضر شد و به همه زندانیان سیاسی حاضر در این
سالن اعالم کردند که هر چه سریعتر باید وسایل خود را جمع کنند و به تیپ  ۱منتقل شوند.
این اقدام با اعتراص زندانیان روبرو شد.
دقایقی پس از این اعالم #محمدحبیبی معلم زندانی در این سالن را به اتاق باال فراخواندند و
به او گفتند که به بقیه بگوید زودتر وسایلشان را جمع کنند و برای انتقال به تیپ آماده شوند.
در این فاصله ،که محمد حبیبی را باال نگه داشته بودند ،در یک رفتار فریبکارانه ،در سالن به
زندانیان اعالم کردند که اگر نروید گارد زندان را می آوریم .زندانیان ناچار آماده انتقال شدند و
هم اکنون در حال انتقال هستند .
حائری دلیل این انتقال را دستور رییس سازمان زندانها مبنی بر رعایت اصل تفکیک جرائم ذکر
کرده است .
این اقدام در حالی صورت گرفته است که امکانات سالن  ۱تیپ پنج توسط خود زندانیان تهیه و
خریداری شده بود و االن باید همه را بگذارند و به تیپ  ۱بروند که امکانات ندارد و از نظر
بهداشتی در وضعیت بسیار نامطلوبی است.
قابل ذکر است که #محمدحبیبی معلم زندانی سال گذشته با دستور دادستان و بدون دلیل و
مدرک به زندان تهران بزرگ منتقل شد و امروز همان روند درباره او و دیگر زندانیان سیاسی
این سالن تکرار شد.جابجایی اجباری زندانیان از جمله موارد آزار زندانیان سیاسی و عملی
غیر انسانی و ظالمانه است که توسط مسئوالن زندان پیوسته صورت میگیرد.
#محمدحبیبی و #شاپور_احسانی_راد و #معترضان_آبان_ماه از جمله زندانیان سیاسی
سالن  ۱تیپ پنج هستند.

تیپ  ۱زندان تهران بزرگ دارای  ٣اتاق و  ۰دستشویی است .تعداد زندانیان منتقل شده به این
تیپ نزدیک به  ۷۴نفر است .به این ترتیب در هر اتاق  ٣۴زندانی باید ساکن شوند که با توجه
به شرایط بهداشتی و بیماری #کرونا خطر هر نوع بیماری جان این زندانیان سیاسی را تهدید
میکند.
رییس قبلی زندان تهران بزرگ چهارمحالی عوض شده و فردی به نام فتحی جایگزین او شده
است .این جابجایی غیرمعقوالنه و غیرانسانی از سری تصمیمات جدید فتحی است .
تعداد زیادی از زندانیان منتقل شده ،نتوانسته اند وسایلی را که در زندان خریده بودند به تیپ
 ۱منتقل کنند .وسایلی مانند یخچال و تلویزیون که بابت آن پول زیادی پرداخت کرده بودند.
جان زندانیان سیاسی در زندان تهران بزرگ در خطر است/.معلمان عدالتخواه
@ordoyekar
* -هویت کارگر حادثه سنگ آهن بافق مشخص شد:
https://www.ilna.news/fa/tiny/news-975827

به گزارش خبرنگار ایلنا ،در تارخ روز چهارشنبه  ۷مهر ۷۷آمده است« :محمد خالقدادی» کارگر
شرکت سنگ آهن مرکزی ایران_ بافق که تحت مسئولیت شرکت پیمانکاری شهداب در این
واحد مشغول کار بود ،حوالی ساعت  ۱٣:۰۴دقیقه روز گذشته ( ۰مهر ماه) در حادثه تصادف،
روبروی سالن کارتزنی شرکت ،جان باخت.به گفته همکاران او ،خالقدادی کارگر شیف صبح
بود که حوالی ساعت  ۱٣:۰۴دقیقه حین رفتن به خانه روبروی سالن کارتزنی در اثر برخورد
خودرو سواری دچار حادثه شد و حین انتقال به بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) بر اثر خونریزی
داخلی و آسیبدیدگی شدید جان باخت.همکاران وی تصریح کردند :به دنبال وقوع این حادثه و
رسانهای شدن اخبار آن ،برخی مسئوالن شرکت سنگ آهن بافق امروز نهم مهر ماه
جوابیهای را به رسانههای محلی مبنی بر اینکه هنوز هیچ گزارش و اظهارنظری از سوی
کارشناسان راهنمایی رانندگی وحتی کارشناسان فنی ،ایمنی و طرح ترافیک شرکت سنگ و
آهن درباره علت وقوع این حادثه نشده ،ارسال کردهاند....
* -سرپناه کارگران ساختمانی ساری ساخته نشد:

#کارگران_ساختمانی شهر ساری با انتقاد از عدم اجرای طرح ساماندهی محل استقرار خود
گفتند :حدود هفت سال است که اجرای طرح ساماندهی محل استقرار کارگران فصلی و
ساختمانی در شهر ساری بالتکلیف مانده و انجام نشده است.
آنها با بیان اینکه کارگران ساختمانی شهر ساری نیاز به ساماندهی دارند ،افزودند :طرح
ساماندهی محل استقرار کارگران فصلی و ساختمانی در شهر ساری از هفت سال پیش
برای جلوگیری از ازدحام و پراکندگی کارگران در سطح شهرها طراحی شده اما متاسفانه
هنوز اجرای آن در شهر ساری انجام نشده است/ایلنا
@peykeiran12

* -ابتال دانشآموزان و معلمان به کرونا:

برپایه خبر کانال تلگرامی اردوی کار آمده است :هاشمی ،خبرنگار ایسنا در مشهد در توئیتر
نوشته:
۱٣۱دانشآموز و ۱۰۰نفر از پرسنل مدارس در خراسان رضوی به � #کرونا �مبتال شدهاند.
همچنین ۳نفر از دانشآموزان و ۱۱نفر از پرسنل نیز تاکنون فوت شدهاند!
@ordoyekar
* -بیکاری  ۸۸کارگر پیمانی فضای سبز شهرداری اهواز /ناظر پروژه :پیگیر بازگشت
کارگران هستیم:
https://www.ilna.news/fa/tiny/news-975783

به گزارش خبرنگار ایلنا ،در تارخ روز چهارشنبه  ۷مهر ۷۷آمده است :پایان خرداد ماه سال
جاری ۱۱ ،نفر از کارگران فضای سبز منطقه دو شهرداری اهواز که تحت مسئولیت یک شرکت
پیمانکاری در پروژه «کمربند سبز» مشغول کار هستند به دلیل عدم نیاز تعدیل شدند .کارگران
از زمان اخراج تاکنون پیگیر بازگشت بهکار خود هستند.یکی از کارگران بیکار شده شهرداری
منطقه دو اهواز در تشریح مشکالت خودبه ایلنا گفت :حدود  ۰۴نفر در پروژه کمربند سبز
اهواز تحت مسئولیت پیمانکار مشغول کار هستیم که از این تعداد  ۱۱نفرمان از ابتدای تیر ماه
سال جاری به دلیل عدم نیاز از سوی پیمانکار بیکار شدهایم.او گفت :میانگین سوابق کار ما
کارگران بیکار شده حدود  ۰سال است و در زمان تعدیل؛ دو ماه مزد و  ۰ماه حق بیمه پرداخت
نشده ،طلبکار بودیم....
یکی دیگر از کارگران بیکار شده پروژه کمربند سبز اهواز درخصوص پیگیریهای قانونی خود و
همکارانش گفت :تعدیل ما به صورت شفاهی انجام شده اما نامه ترک کار به ما ندادهاند به
همین دلیل از آن تاریخ تاکنون در وضعیت بالتکلیف قرار داریم و امیدواریم مجددا کارفرما ما را
به کار سابقمان بازگرداند و به همین دلیل هنوز شکایتی را در اداره کار ثبت نکردهایم.به گفته
وی؛ کارگران پیمانی کمربند سبز در سه ماهی که بیکار شدهاند در جستجوی کار به
واحدهای صنعتی و خدماتی زیادی مراجعه کردهاند اما به دلیل شرایط سنی که دارند تا این
لحظه هیچ کاری برای آنها پیدا نشده است....در این زمینه سعید جهانگیری (ناظر عالی
کمربند سبز اهواز) با تایید ادعای کارگران فضای سبز گفت... :با بیان اینکه پروژه کمربند سبز
از سالها پیش با هدف بیابانزدایی و مقابله با ریزگردها در شهر اهواز ایجاد شده است ،افزود:
بخش زیادی از درختان منطقه کمربند سبز بعد از گذشت  ۰تا  ۳سال به اندازهای ارتفاع
یافتهاند که نیاز به نگهداری و مراقبت ندارند .به همین دلیل پیمانکار مربوطه اقدام به کاهش

نیروی کار کرده است.ناظر عالی کمربند سبز اهواز گفت :پیمانکار این پروژه اخیرا تغییر کرده و
هنوز شروع به کار نکرده است .کارگران باید تحمل کنند .به محض آغاز کار پیمانکار جدید،
نیمی از کارگران تعدیلی به کارشان بازخواهند گشت و برای مابقی کارگران باید تصمیمگیری
کنیم و در نهایت در سایر پروژهها به کار گرفته میشوند....
* -کارگران غیر نیشکری هفت تپه خواهان بازگشت به کار می باشند:

ما جمعی از کارگران غیرنیشکری اعم از کسانی که موقتا برای کشت مشغول شدن و
همکارانی که متاسفانه هنوز مشغول به کشت نشدن همگی متحدیم و باید برای بازگشت
به کار و سایر مطالبات حقه خود اعتراض متحد و قانونی و حق طلبانه بکنیم و امیدواریم سایر
همکاران هم حمایت قوی کنن.
همینطور ما امروز شنیدیم که به همکار عزیز و محترم و زحمت کش ما آقای یوسف بهمنی
عزیز حمله شده .ما از یوسف بهمنی و سایر فعالین که با تمام وجود برای همه کارگران هفت
تپه زحمت میکشن تشکر میکنیم و از انها حمایت میکنیم .هرگونه تهمت و تعرض به این
عزیزان در حکم تعرض به خود ماست ما جلوی آن خواهیم ایستاد.
جمعی از کارگران غیر نیشکری ۷ -مهر ۱٣۷۷
* -تعداد  ۶۴۴هزار سالمند در ایران کار میکنند /هزینه بهداشت و درمان سالمندان
شهری افزایش داشته است :
https://www.ilna.news/fa/tiny/news-975724

به گزارش خبرنگار ایلنا ،چهارشنبه  ۷مهر ۷۷آمده است :هر چند در جوامع مختلف ازجمله
ایران تمهیداتی برای بازنشستگی در سالمندی اندیشیده شده ،اما همچنان دهها هزار
سالمند کار میکنند.بر اساس گزارشی که اخیرا مرکز آمار و اطالعات راهبردی وزارت تعاون،
کار و رفاه اجتماعی در آستانه روز جهانی سالمند ( ۱۴مهر) منتشر کرده ۶۴۰ ،هزار و ۱۱٣
سالمند زن و مرد در ایران همچنان کار میکنند .در این گزارش سالمند به افراد  ۶۳ساله و
بیشتر اطالق شده است.بر اساس یافتههای این گزارش جمعیت سالمند کشور طی ۱۴
سال آینده با  ۱۱۰.۰درصد افزایش از چهار میلیون و  ۰۹۱هزار و  ۳۱۰نفر در سال  ۱٣۷۳به ۱۴
میلیون  ۰۶۳هزار نفر در سال  ۱۰۱۳میرسد.در این گزارش آمده است :در سال ۱.٣، ۱٣۷۰
درصد از جمعیت فعال اقتصادی و  ۱٣.۰درصد از جمعیت غیرفعال اقتصادی متعلق به افراد
سالمند ( ۶۳ساله و بیشتر) بوده است .همچنین  ۱.۳درصد از افراد شاغل سالمند هستند.
در همین سال نرخ مشارکت اقتصادی سالمندان  ۱۱.۹درصد و نرخ بیکاری سالمندان ۱.٣

درصد بوده است .از  ۶۴۰هزار و  ۱۱٣سالمندی که در ایران کار میکنند تنها  ۹۷۳۰نفر زن
هستند.یافتههای این گزارش نشان میدهد سال  ۷۰متوسط هزینه ساالنه بهداشت و درمان
یک خانوار دارای سالمند شهری  ۱۷.۰افزایش یافته است .
* -فداکاری کارگر میهمان در حادثه آتش سوزی دزفول ونجات جان یک خانواده:

برپایه خبر منتشره ،در تاریخ چهارشنبه  ۷مهر  ۷۷آمده است :یک کارگرساختمانی تبعه
افغانستان بنام رحیم رحمانی در یک حادثه آتشسوزی شهرستان دزفول جان یک خانواده را از
میان زبانههای آتش نجات داد و هر دو دستشدچار سوختگی شد.
* -خلع ید مدیریت فعلی شرکت هفت تپه تا پایان آبان ماه :
https://www.icana.ir/Fa/News/457168
به نوشته وبسایت خانه ملت در تاریخ چهارشنبه  ۷مهر  ۷۷آمده است :علی خضریان در
گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت ،پس از برگزاری نشست بررسی مشکالت کارگران
شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه ،گفت :بعد از رسیدگی به موضوع کشت و به ثمر
رسیدن موضوع پرداخت حقوق و دستمزدها کارگران شرکت هفت تپه ،برای نخستین بار
تمامی دستگاههای نظارتی و امنیتی اعم از سازمان خصوصیسازی ،وزارت اقتصاد پذیرفتند تا
پایان آبان ماه خلع ید مدیریت فعلی انجام و جایگزین تعیین شود تا وضعیت هفت تپه از شرایط
نامساعدی -که از سال  98دچار آن شده -خارج شود.
نماینده مردم تهران ،ری ،شمیرانات ،اسالمشهر و پردیس در مجلس شورای اسالمی ادامه
داد :مقرر شد؛ سازمان خصوصیسازی و وزارت اقتصاد به صورت هفتگی گزارش اقدامات انجام
شده در راستای خلع ید را به مجلس ارائه دهد تا این مهم در زمان مقرر رقم خورد.
وی درباره شرایط انتخاب مالکان آتی این شرکت ،توضیح داد :از آنجا که اداره این شرکت به
تامین اعتبار مالی نیاز دارد باید بررسی شود؛ کدام یک از دستگاههای داوطلب برای تصدی بر
آن ،چنین توانی دارند و دقیقا به همین دلیل یک و نیم ماه برای تغییر متصدی زمان گذاشته
شده است چراکه اگر این شرکت به دست یک بخش دولتی یا خصوصی داده شود -که توان
تامین نیاز مالی شرکت را ندارد -مشکلی حل نخواهد شد.
خضریان بیان کرد :مجلس به دنبال اعمال نفوذی مبنی بر اینکه شرکت هفت تپه به چه مالکی
سپرده شود نیست و این مهم بر عهده دولت است.
سخنگوی کمیسیون اصل  91مجلس شورای اسالمی اظهار کرد :اکنون مسئله اصلی شرکت
هفت تپه سپردن آن به بخش دولتی نیست چراکه مشکل برخی شرکتها مانند هپکو باوجود
واگذاری به بخش دولتی بر قوت خود باقی است بنابراین مسئله اصلی سپردن این شرکت به
دستگاهی است که اهلیت اداره آن را داشته باشد و به یقین اهلیت در واگذاری مهمتر از
دولتی شدن آن است/.
* -به شکل رسمی اعالم شد؛قرارداد کارفرمای هفت تپه فسخ میشود /اعالم
جزئیات پرداخت معوقات کارگران:
https://www.ilna.news/fa/tiny/news-976111

به گزارش خبرگزاری ایلنا ،در تاریخ روز پنجشنبه ۱۴مهر  ۷۷آمده است  :نشست بررسی
مشکالت کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه با حضور علی نیکزاد ،نایب رئیس
مجلس ،علی خضریان ،نماینده تهران و سخنگوی کمیسیون اصل  ۷۴مجلس ،سید نظامالدین
موسوی نماینده مردم تهران و عضو کمیسیون اصل  ۷۴مجلس ،سید علی موسوی ،نماینده
ملکان و عضو کمیسیون صنایع مجلس ،رئیس سازمان خصوصی سازی ،جمعی از کارگران
هفت تپه و مسئوالن مربوطه در مجلس شورای اسالمی برگزار شد .
علی نیکزاد نائب رئیس مجلس شورای اسالمی در تشریح دستاوردهای این جلسه
مشترک ،گفت :تاکنون نزدیک به  ۰جلسه با هدف پیگیری حق و حقوق کارگران هفت تپه
برگزار کردهایم اما جلسه امروز چند مصوبه داشت .نخست آنکه تا نیمه آبان ماه حداقل  ٣هزار
هکتار نیشکر کشت شود چراکه اگر کشت صورت نگیرد ادامه حیات کارخانه منتفی میشود
بنابراین خط قرمز مجلس در رابطه با فعالیتهای شرکت هفتتپه انجام این  ٣هزار هکتار
کشت است البته تبعات عدم انجام این مهم با شخص آقای استاندار است چراکه چندین
جلسه در این خصوص قول دادهاند.نماینده مردم اردبیل ،نمین ،نیر و سرعین در مجلس شورای
اسالمی ادامه داد :از آنجا که تاکنون حدود  ٣ماه حقوق کارگران عقب افتاده است مقرر شد؛
تا  ۱۳مهرماه حقوق و اضافه کاری تیرماه و مردادماه پرداخت شود.وی ادامه داد :همچنین که
از آنجا که مطابق نظر مسئوالن حاضر در جلسه اعم از نمایندگان سازمان دیوان محاسبات،
سازمان خصوصیسازی ،وزارت اقتصاد ،وزارت اطالعات و ...متولیان فعلی اهلیت ادامه تصدی
و مدیریت شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه را ندارند ،مقرر شد؛ تا یک و نیم ماه آینده
قرارداد شرکت با آنها فسخ و مدیریت جدید جایگزین شود.به گفته نائب رئیس مجلس
شورای اسالمی به دنبال پیگیریهای مجلس دفترچه بیمه تامین اجتماعی کارگران تا آخر
سال تمدید شده است.
* -کارگران شهرداری امیدیه نسبت به عدم پرداخت  6ماه حقوق ،فریاد اعتراض
سر دادند:

برپایه خبرمنتشره؛ در تاریخ روز پنجشنبه ۱۴مهر  ۷۷آمده است :فریاد اعتراض کارگران
شهرداری امیدیه در استان خوزستان نسبت به عدم پرداخت  3ماه حقوق،بلندشد.یکی از
کارگران معترض شهرداری امیدیه گفت:به تازگی ازدواج کردم اما متاسفانه با بروز این مشکل
تمام امورات زندگی و برنامه ریزیهایمان به هم خورده و اقساطمان عقب افتادهاند.وی افزود:
در این  3ماه تمام خرج و مخارج زندگی از پساندازی استفاده میشد که اکنون چیزی از آن
باقی نمانده است.کارگر دیگر این شهرداری که یک دختر بچه کالس اولی دارد و همسرش
بیمار است نیزگفت :همسرم که به بیماری سختی دچار است برای درمان نیاز به هزینه دارد
که در این اوضاع و سنگینی مخارج درمان ،تعویق  3ماهه در پرداخت حقوق ضربه سنگینی به

کارگران وارد کرده است.وی ضمن بیان اینکه تعویق در پرداخت حقوق بارها اتفاق افتاده است،
ادامه داد :دخترم به تازگی محصل شد اما با توجه به عدم پرداخت حقوق و نداشتن پسانداز
کافی از پس هزینههای آموزش برنمیآیم.
* -در گفتوگو با ایلنا مطرح شد؛با صف سالمندان بیکار روبهرو هستیم /سالمندان
مجبورند کار کنند /مستمری بازنشستگان جوابگوی نیازهای آنها نیست:
https://www.ilna.news/fa/tiny/news-975918

به گزارش خبرنگار ایلنا ،در تاریخ روز پنجشنبه ۱۴مهر  ۷۷آمده است :برآوردها نشان میدهد
سال  ۱۰۱۳جمعیت سالمندان ایران با رشد  ۱۱۰درصدی به بیش از  ۱۴میلیون نفر میرسد.
این یعنی  ۱۱درصد جمعیت کشور در آن زمان باالی  ۶۳سال سن خواهند داشت .هر چند آن
زمان هم همچنان ایران ،کشور جوانی قلمداد میشود ،اما وضعیت ،کامال متفاوت با اکنون
است که هنوز به طور کامل پنجره جمعیتی بسته نشده است .اکنون که قاعدتا نسبت
شاغالن به افراد غیر شاغل نسبت مناسبی باید باشد ،به استناد گزارشهای مرکز آمار بیش
از  ۶۴۴هزار سالمند مشغول به کار هستند .این رقم طبیعتا تعداد سالمندان شاغل رسمی و
آشکار را نشان میدهد .بررسیها نشان میدهد شمار بیشتری از سالمندان جای
بازنشستگی کار میکنند و قوانینی مثل منع به کارگیری بازنشستگان جای اینکه باعث شده
باشد کار سالمندان کم شود ،فعالیت شغلی آنها را پنهان کرده است .این فقط سالمندانی
که مستمری بازنشستگی ندارند نیستند که کار میکنند ،بلکه حقوق کم بازنشستگان منجر
به کار کردن مستمری بگیران هم شده است؛ چیزی که کارفرمایان هم از آن استقبال
میکنند ،چون به کارگیری یک بازنشسته هزینههای کمتری برای آنها دارد.
چنگیز اصالنی (فعال کارگری و دبیر اجرایی خانه کارگر همدان) در گفتگو با ایلنا میگوید :کار
سالمندان قبال هم وجود داشت .قبل انقالب شرکتهای زیادی بودند که مثال از میان
بازنشستگان نظامی کسانی را به استخدام درمیآوردند و مسئول انتظامات میکردند .باور
کارخانه داران این بود که چنین افرادی قاطعیت دارند .در واقع بیشتر برای استفاده از توانایی و
تجربه آنها ،این افراد را به کار میگرفتند.او ادامه میدهد :هر چند قاعدتا بازنشستگان و
سالمندانی هستند که اکنون هم به دلیل تجربه و کارآمدی استخدام میشوند ،اما واقعیت
این است که بیش از کارآمدی ،نیاز مالی بازنشستگان دلیل به کارگیری آنهاست .اکنون
بازنشستگانی را میبینیم که به رغم ناتوانی جسمی کار میکنند تا درآمد بیشتری داشته
باشند ،خرج و دخلشان جور در بیاید و شرمنده خانواده نباشند.....
سوءاستفاده کارفرمایان از سالمندان :او با بیان اینکه با لشکر بازنشستگان بیکار مواجه
هستیم ،عنوان میکند :همانطور که عنوان شد نیاز مالی باعث تقاضای کار بازنشستگان
شده است .بازنشستهای که کمتر از سه میلیون تومان حقوق میگیرد ،مجبور است برای
تامین مخارج خود کار کند .این اتفاق به سوءاستفاده برخی از کارفرمایان منجر شده .آنها که
میدانند بازنشستگان نیازمند کار هستند ،آنها را با حقوق کمتری به کار میگیرند و در موارد
دیگری مثل پرداخت حق بیمه ،حق اوالد و ...هم سود میکنند.اصالنی با تاکید بر اینکه فقر،
حقوق کم ،تورم و فشار معیشتی دلیل کار کردن در سالمندی است ،میگوید :همه
سالمندان دوست دارند بعد سالها کار استراحت کنند ،در پارک قدم بزنند ،کتاب بخوانند،
ورزش و تفریح کنند و ...اما این افراد که آبرومند هم هستند ،وقتی میبینند مستمری

بازنشستگی جوابگوی نیازها نیست ،مجبورند کار کنند و چه بسا در مشاغلی فعالیت
میکنند که متناسب با شغل قبلی و جایگاه آنها نیست .با بهبود شرایط سالمندان باید زمینه
یک سالمندی با کیفیت را فراهم کرد و از طرف دیگر ،جا را برای کار جوانان باز کرد .شرایط
فعلی باعث میشود هم سالمندان و هم جوانان جویای کار ،مورد سوءاستفاده قرار گیرند
* -پدر امیر حسین مرادی را بدون اجازه مرخصی به فرزندش  ،به خاک سپردند:

 .به نوشته خبری کانال تلگرامی سرخط آمده است :صبح امروز پنجشنبه  ۱۴مهرماه ،مراسم
خاکسپاری محمد مرادی ،پدر امیرحسین مرادی ،بدون حضور او برگزار شد.
در این مراسم خانوادههای سعید تمجیدی ومحمد رجبی ،دو تن دیگر از معترضان آبان خونین
ماه که به اعدام محکوم شدند نیز حضور داشتند.
روز گذشته گارد زندان تهران بزرگ (فشافویه) با حمله به تیپ  ۳به زندانیان حاضر در سالن ،از
جمله محمد حبیبی و امیرحسین مرادی ،اعالم کردند که بهزودی به تیپ ( ۱که بهلحاظ
بهداشتی در وضعیت بدتری نسبت به تیپ  ۳قرار دارد) منتقل خواهند شد.
#آبان_ادامه_دارد
#نه_میبخشیم_نه_فراموش_میکنیم
@Sarkhatism
* -گزارش؛گالویز شدن کارخانههای همدانی با بخش خصوصی  /واگذاریهایی که
خوب از آب درنیامد:
https://snn.ir/fa/news/879534

به نوشته حنانه جانمحمدی از گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو ،در تاریخ روز پنجشنبه ۱۴مهر
 ۷۷آمده است :داستان خصوصی سازی های نا به جا ،داستانی است که شمال تا جنوب
ایران را بی نصیب نگذاشته و در هر شهر و دیاری کارخانهای را زخمی و یا از رده خارج کرده
است .متاسفانه واگذاری کارخانههای دولتی به بخش خصوصی غالبا نتیجه مطلوبی نداشته
و باعث زمین خوردن شرکتها و در نهایت به بن بست رسیدن خط تولید شده است .غولهای
خصوصی سازی در ایران نظیر هپکو ،هفت تپه و ماشین سازی تبریز این نکته را به همگی

نشان داد که خصوصی سازی با شیوه فعلی نمیتواند انتخاب درستی برای پیشبرد اهداف
تولیدی در کارخانه و شرکتها باشد.
استان همدان نیز در غائله خصوصی سازی عقب نمانده و چهار شرکت کلیدی در این استان
در شمار قربانیان واگذاری به بخش خصوصی به حساب میآیند .شرکتهای کیوان،
خوشنوش (احسان الزهرای سابق) ،غله و پرشین یاقوت مهمترین شرکتهایی هستند که
در جریان خصوصی سازی به لطمههای بزرگی خوردند و در نهایت چرخ تولیدشان از کار افتاد.
نفسهای آخر کارخانه کیوان  :بهمن سال  ۰۰پیرو اصل  ۰۰قانون اساسی و سیاستهای
دولت وقت ،شرکت صنایع غذایی کیوان به بخش خصوصی واگذار شد .درست بعد از واگذاری،
این شرکت چهل ساله در آستانه رکودی بی سابقه قرار گرفت .کارخانهای که توان تولید بیش
از  ٣۴نوع محصول را دارا بود ،حاال به دلیل مشکالت متعدد اکثر نیروهای خود را تعدیل کرده و
هرسال شمار زیادی از کارگران به تیغ اخراج کشیده میشوند؛ به طوری که قبل از واگذاری
با  ۰۴۴کارگر چرخهای کارخانه در حال چرخش بود و حاال دیگر خبری از خط تولیدش نیست.
در سالهای گذشته کارخانه کیوان همدان یکی از شرکتهای بروز و با تولید باال در غرب
کشور بود و وضعیت خوبی داشت؛ به گفته دبیر خانه کارگر استان همدان با آشفتگی و
مشکالتی که در واگذاری این شرکت به وجود آمد ،امروز شاهد این هستیم که حاال کارخانه
رها شده و توسط کارگران قدیمی و اعضای شورای کارگری مدیریت میشود.
اصالنی بهمن ماه در گفتگو با یکی از رسانهها با بیان اینکه متأسفانه مالک اصلی شرکت
کیوان از قانون تمکین نمیکند ،گفته که مالک شرکت کیوان این کارخانه را از بنیاد  ۱۳خرداد
خریداری کرده ،اما حضور فیزیکی در کارخانه ندارد حتی استاندار سابق همدان چندین بار
خواست پای کار بیاید و جوابگو باشد ،اما تمکین نشده است.
اصالنی با اشاره به اینکه کارگران کارخانه کیوان هم کار یدی و اقتصادی این کارخانه را انجام
میدهند ،خاطرنشان کرده :بعد از واگذاری این کارخانه به بخش خصوصی نزدیک به  ۱۴سال
است که کارخانه کیوان رها شده است.
دبیر خانه کارگر استان همدان همچنین گفته بود که در زمانی که شرکت کیوان در اختیار بنیاد
 ۱۳خرداد بود ،توان مالی بسیار باالیی داشت و تولیدات آن به حدی بود که بازار را اشباع
میکرد و به آموزش و پرورش تغذیه رایگان میرساند ،اما به علت ضعف مدیریت و عدم تمکین
از قانون و سرمایهگذاری به روز متأسفانه کارخانه را عمداً به این روز رساندهاند.
چه بر سر کارخانه خوشنوش آمد؟سریال تعدیل نیرو در واحدهای تولید مواد غذایی این بار به
شرکت "خوش نوش" رسید و ین کارخانه هم هم تعداد زیادی از نیروهایش را بیکار کرد.
روزگاری "کوکاکوال" نام داشت؛ عملیات ساختش  ۱٣۳۱آغاز شده و  ۱٣۳۰راهاندازی شد؛
بعدها به جامعه الزهرا (س) قم واگذار شده و با نام "پارسی کوال " و "الوندنوش" فعالیت کرد
تا اینکه در سال  ۱٣۷۴با هدف عمل به اصل  ۰۰قانون اساسی به بخش خصوصی واگذار
شد شرکتی که با ارزش حدودی  ٣۴میلیارد تومان و  ۰۴۴کارگر و کارمند به قیمت  ۰میلیارد
تومان این شخص به فروش میرسد .در حال حاضر کارخانه خوشنوش تنها  ۳۴کارگر دارد ،با
یک دهم انرژی سابق در حال فعالیت است و  ۰۴۴میلیارد ارزش اسمی دارد.
عرفان احسانی ،جانشین دبیر قرارگاه احمدی روشن همدان که برای حل مشکالت کارگری و
رهایی چرخ تولیدی کارخانهها از گیر و دارهای خصوصی سازی با رویکردی مسئله محور به
میدان آمده ،در خصوص واگذاری شرکت خوشنوش به شرکت احسان الزهرا میگوید:
خوشنوش در ابتدا قبل از واگذاری به بخش خصوصی ،به شرکت احسان الزهرا که در قم
مستقر است ،واگذار میشود .با این که صاحبان این شرکت تخصصی در اداره خوشنوش
نداشتند ،تا  ۱سال به اداره آن میپردازند تا اینکه مجددا این کارخانه به بخش خصوصی (۰
نفر) واگذار میشود.
احسانی میگوید :ما با کارگران به صحبت نشستیم .متاسفانه اوضاع برای آنها تعریفی
ندارد .چندین بار به طرق مختلف به اعتراض پرداخته اند .به سراغ امام جمعه و مسئولین
استانی رفتند ،اما نتیجهای نگرفتند .کارگران بارها در مقابل استانداری تجمع کرده و با گرفتن
وکیل صدای خود را به دیوان عدالت اداری رساندند ،ولی چیزی عایدشان نشد .همه اینها به
دلیل عدم مدیریت درست مسئولین کارخانه است.
غله همدان هم از شوخیهای خصوصی سازی بی نصیب نماند :شرکت غله استان همدان

که تامین کننده نیازهای اساسی همدانیها بود من جمله شرکتهایی بود که در جریان
خصوصی سازی گیر افتاد و با تصمیم سازمان خصوصیسازی در  ۱۷آذر  ۷۳با قیمت پایه ۱٣۴
میلیون تومان به بخش خصوصی واگذار شد.
در همان سالی که خبر واگذاری شرکتهای غله رسانهای شد ،برخی فعاالن اقتصادی در
قامت انتقاد به این واگذاری ها ،اعالم کردند که کاالهایی مانند گندم ،روغن ،برنج و شکر به
بخش خصوصی باعث بروز مشکالتی میشود .آنان بیان کردند که حتی در کشورهایی مانند
کانادا ،استرالیا و آمریکا که تولید گندم و غالت بیشتر از نیاز کشور تولید میشود ،بحث تولید
این محصوالت زیرنظر مستقیم دولت انجام میشود و بخش خصوصی با مدیریت دولت کار را
به عهده دارد ،نه اینکه کل چرخه مدیریت گندم و غالت به بخش خصوصی واگذار شود.
احسانی میگوید :این واگذاری که با قیمت غیر واقعی همراه بود ،زمینه ساز این شد که تا
پس از گذشت  ۰سال ،پرونده شرکت همانند گذشته با حرف و حدیثهای فراوان روبرو باشد.
در واقع آنچه که بیش از هرچیزی در پرونده غله همدان خودنمایی میکند ،بالتکلیفی
نیروهایش بوده و شنیدهها حاکی از فروش این سیلو توسط سازمان خصوصیسازی به قیمت
 ۱۶۴میلیارد ریال و بهصورت قسطی بوده است.
دبیر سیاسی جامعه اسالمی دانشگاه بوعلی سینا در خصوص واگذاری شرکت غله همدان
میگوید :غله همدان جزو منطقه سیزده غله کشور محسوب میشود و در سال  ۷۳به مبلغ
 ۹۳۴میلیون به شخصی که اصالتا همدانی نیست و اهلیت این استان را ندارد ،واگذار
میشود .بعد از ادامه این روند ،اعتراضاتی مبنی بر این که چرا باید غله همدان واگذار بشود،
شکل میگیرد .حتی در دیگر مناطق کشور این واگذاری فسخ میشود ،اما در همدان و چند
استان دیگر همچنان به روال قبل ادامه پیدا میکند.
به گفته راستانی ۱۰ ،نفر از کارگران و  ۹۱نفر از کارمندان در جریان خصوصی سازی غله
بالتکلیف شدند ،چرا که روند این انتقال کامال غیر قانونی بود .بعد از مدتی کارمندان به بدنه
دولتی باز میگردند ،اما  ۱۰نفر کارگر همچنان در جای خود باقی میمانند و به بخش دولتی
باز نمیگردند .جریان دانشجویی همدان در سال گذشته با جدیت تمام پیگیر روند اعتراضات
کارگری در کارخانه غله همدان بود .آنچه به دست آمد تاثیر فساد مسئولین مربوطه برای
واگذاری این شرکت به شخصی با اهلیت غیر همدانی و تخصصی خارج از این حیطه کاری
بوده که تا کنون ادامه داشته است.
پرشین یاقوتی که طعمه تسهیالت دولتی شد :اما شرکت پرشین یاقوت در واقع یک معدن
استخراج طال و جواهرات است که به دلیل نبود تکنولوژی به یک شرکت چینی انتقال و مجدد
به بخش خصوصی واگذار میشود .احسانی ،فعال دانشجویی همدانی میگوید :بخش
خصوصی برای دریافت تسهیالت و استفاده از منابع دولتی  ،شرکت را به حالت رکود نزدیک
میکند و شرکتی که توانسته بود تعداد بسیاری از مردم روستایی را مشغول به کار کند ،از
رده تولید خارج میشود .دلیل به خاک خوردن پرشین یاقوت ،واگذاری به شرکتی ایرانی بود
که به سودای گرفتن وام  ،چرخه تولید را از کار انداخت .اساتید هیات علمی دانشگاههای
همدان در حال حاضر مشغول به بررسی عملکرد این شرکت و رونق گرفتن آن در یکی دو ماه
اخیر هستند.جانشین دبیر قرارگاه احمدی روشن همدان ضمن تاکید به ورود جریان
دانشجویی به حل مشکالت کارخانه های فراموش شده ،از بررسی دقیق چرایی این اتفاقات
در کارخانه های همدان و عدم انجام مدیریت صواب در بزنگاه های حساس مدیریتی خبر داده
است.در گزارشهای بعدی میخواهیم با استفاده از ظرفیت هسته مطالعاتی دانشجویان
همدانی در زمینه خصوصی سازی ،به از سرگیری واگذاری شرکتهای همدانی به مسئولین
بعضا نااهل بپردازیم .ماجرای دست بلند خصوصی سازی آن هم از راه نادرست در نقطه نقطه
ایران ،دستاوردی جز بی کار شدن عدهای و خارج شدن کارخانهها از چرخه تولید نداشته
است.

* -بیانیهی ضد جنگ جوانان چپ آذربایجان:

به نوشته خبری کانال تلگرامی سرخط آمده است :از متن« :مدتهاست که ما جوانان
آذربایجانی و ارمنی راه حل این درگیریهای منسوخشده را در دستان خود مییابیم .این راه حل
دیگر نباید حق ویژۀ آقایانی باشد که هدفشان انباشت سرمایه اقتصادی و سیاسی است نه
حل وفصل درگیری .ما باید این عبای بدقوارۀ دولت – ملت را که در زباله دان تاریخ جای دارد،
دور بیاندازیم و شیوه های نوین همزیستی مشترک و مسالمت آمیز را تصور و ایجاد کنیم.
برای این هدف ،احیای ابتکارات سیاسی و محلی که عمدتاً متشکل از شهروندان عادی
محلی است و گفتوگوها و همکاریهای صلح را مجدداً برقرار میکنند ،بسیار اهمیت دارد .ما،
فعاالن چپ آذربایجان ،به هیچ وجه از بسیج بیشتر جوانان این کشور در این جنگ بی معنا
حمایت نمیکنیم و بازیابی گفتگو را هدف اصلی خود میدانیم».
https://bit.ly/33jugOb
@Sarkhatism
* -کارگر منطقه  4شهرداری تبریز حین کار براثر تصادف؛ جان باخت:
برپایه خبرمنتشره؛ در تاریخ روز پنجشنبه ۱۴مهر  ۷۷آمده است :یک کارگر  06ساله منطقه 8
شهرداری تبریزبنام صدیار حضرتی حین کارپاکبانی در محدوده خیابان شریعتی این کالنشهر
دراستان آذربایجان شرقی براثر برخورد یک خودرو با وی جانش را ازدست داد.درهمین رابطه
یک کارگر شهرداری تبریز به خبرنگار رسانه ای گفت :پیش از این نیز در تاریخ  24تیر ماه سال
جاری یکی دیگر از کارگران شهرداری تبریز بنام مالک جوادزاده که در بخش فضای سبز منطقه
 0مشغول کار بود ،بر اثر حادثه تصادف جان خود را از دست داد.وی با بیان اینکه در طی 9
سال اخیر نزدیک به  00کارگر خدماتی و فضای سبز شهرداری تبریز بر اثر حادثه تصادف جان
باختهاند،اضافه کرد :نامناسب بودن محیط کار و اینکه اکثرا در معابر خطرناک کار میکنند،
انجام کارهای سخت و طاقتفرسا و عواملی مثل نداشتن امنیت شغلی و از همه مهمتر
تامین نشدن معیشت کارگر همه دست به دست هم میدهد و شرایط نامساعد محیط کار
برای کارگران به وجود میآورد.
* -در گفتوگو با ایلنا مطرح شد؛متقاضیان بیمه بیکاری سردرگم شدهاند /امکان
پیگیری حضوری فراهم شود:

به گزارش خبرنگار ایلنا ،در تاریخ روز پنجشنبه ۱۴مهر  ۷۷آمده است  :علی ترکاشوند گفت:
ثبت بیکاری برای دریافت بیمه بیکاری به صورت مجازی امکانپذیر شده و دیگر افراد نمیتوانند
حضوری مراجعه کرده ،مدارک خود را ارائه دهند و از زمان بررسی تقاضای خود در هیاتهای
تشخیص مطلع شوند.او ادامه داد :اشکاالت سامانه متقاضیان بیمه بیکاری را سردرگم کرده
است .آنها باید منتظر پیامک تعیین وقت بمانند ،اما در مواردی پیامک وقتی آمده که از زمان
تعیین شده گذشته است .برای مثال ساعت پنج بعد از ظهر پیامک آمده که ساعت  ۱۴صبح
همان روز زمان بررسی درخواست شماست.این فعال کارگری خواستار امکان پیگیری حضوری
بیمه بیکاری برای رفع سردرگمی شد.
* -اصابت  ۰خمپاره به روستای پرویزخانلو از توابع بخش گرمادوز شهرستان خدا
آفرین در استان آذربایجان شرقی:

برپایه خبر کانال تلگرامی اردوی کار آمده است :درپی اصابت راکت به روستای پرویزخانلو3 ،
واحد از خانههای روستا تخریب شد و متاسفانه بر اثر اصابت این خمپارهها ها یک کودک در
این روستا مجروح شده که بالفاصله به درمانگاه منتقل گردیده است
این خمپاره ها حاصل جنگ بین آذربایجان و ارمنستان است
@ordoyekar
* -مرگ یک پاکبان تبریزی بر اثر حادثه تصادف:

به گزارش خبرگزاری ایلنا؛ در تاریخ روز پنجشنبه ۱۴مهر  ۷۷آمده است  :یک منبع کارگری با
اعالم خبر درگذشت یک کارگر پاکبان منطقه  ۰شهرداری تبریز به خبرنگار ایلنا گفت :حوالی
ساعت  ۳:۱۴دقیقه صبح امروز پنجشنبه ( ۱۴مهرماه) یکی از کارگران پاکبان شاغل در
شهرداری منطقه  ۰تبریز در محدوده خیابان شریعتی حین کار بر اثر حادثه تصادف فوت
میکند.او با بیان اینکه پاکبان جانباخته شده «صدیار حضرتی»  ۳٣سال سن داشت و متاهل
بود ،گفت :پیش از این نیز در تاریخ  ۱۰تیر ماه سال جری نیکی دیگر از کارگران بنام «مالک
جوادزاده» که در بخش فضای سبز شهردرای منطقه  ۳تبریز مشغول کار بود ،بر اثر حادثه
تصادف جان خود را از دست داد.از قرار معلوم؛ راننده خودرو سواری به دلیل سرعت زیاد
بالفاصله بعد از برخورد با آقای حضرتی محل حادثه را ترک کرده و فرار میکند.این فعال کارگری
در شهر تبریز با بیان اینکه در طی  ۷سال اخیر نزدیک  ۱۳به نفراز کارگران خدماتی و فضای
سبز شهرداری تبریز بر اثر حادثه تصادف جان باختهاند ،افزود :نامناسب بودن محیط کار و اینکه
اکثرا در معابر خطرناک کار میکنند ،انجام کارهای سخت و طاقتفرسا و عواملی مثل نداشتن

امنیت شغلی و از همه مهمتر تامین نشدن معیشت کارگر همه دست به دست هم میدهد
و شرایط نامساعد محیط کار برای کارگران به وجود میآورد.
* -بار دیگر سرویس رفت وآمد کارگران واینبار مصدومیت  4کارگر معدن چادرملو :
برپایه خبرمنتشره؛ در تاریخ روز پنجشنبه ۱۴مهر  ۷۷آمده است  :سرویس رفت وآمد کارگران
معدن چادرملو در محور بهاباد  -چادر ملو واژگون و  8کارگر مصدوم و برای ادامه درمان به
بیمارستان حکیم بهاباد منتقل شدند.
* -یک نمونه رسوا از فرم«تسویه حساب» مدرسه فرزانگان:

برپایه خبر کانال تلگرامی اردوی کار آمده است :این فرم را در آغاز سال تحصیلی در برابر
معلمان گذاشته اند که بدون تاریخ امضا کنند .رسما و علنا برده داری نیروی کار راه انداخته
اند .
@ordoyekar
* -چه کسی پاسخگوی عدم پرداخت حقوق وحق بیمه وتمدید نشدن دفترچه بیمه
کارگران مترو  5تهران در این اوضاع شیوع بیماری کووید  01است؟
برپایه خبرمنتشره؛ در تاریخ روز پنجشنبه ۱۴مهر  ۷۷آمده است :یکی از کارگران مترو
تهران(شرکت تراورس)از ابتالیش به بیماری کووید  09وتمدید نشدن غیرقانونی دفترچه بیمه
اش از طرف سازمان تامین اجتماعی بدلیل عدم پرداخت حق بیمه از طرف شرکت تراورس
ونداشتن بنیه مالی برای تامین هزینه تست وبستری شدن در بیمارستان بدلیل آزاد حساب
شدن از طرف این مرکز درمانی به علت پرداخت نشدن حقوقش وبازگشت به خانه با وضعیت
دردناکش خبرداد.
من نیروی شرکت تراورس فعال در مترو تهرانم.متاسفانه دوروز پیش بحدی حالم بد بود که از
حال رفتم و نتونستم راه برم.از سردرد شدید گلو درد بدن درد.تب حالت تهوع و..رفتم درمانگاه
ازاونجا به بیمارستان تامین اجتماعی شهریار مراجعه کردم.که متاسفانه دفترچه بیمه من
شاغل فاقد اعتبار بود.ازاونجا رفتم بیمارستان امام سجاد شهریار که متاسفانه تست کرونای
بنده مثبت بود.تنها هزینه تست کرونا من۶۴۴هزارتومن شد.که بهم گفتند چون بیمه ندارم آزاد
حساب میشه.منم بخاطر اینکه از تیرماه تا به امروز حقوقی نگرفتم بیمه ام نداشتم مجبور
شدم برگردم خونه.
امروز(01مهر) مجدد حالم بیش از حد خراب شد که مجدد رفتم بیمارستان تامین اجتماعی و
تو درمانگاه بیمارستان بستری شدم و بصورت آزاد چندتا آمپول رو داخل سرم برام زدن و
برگشتم خونه .نمیدونم این پولی که ماه به ماه از حساب ما کم میشه بابت بیمه کجا هزینه
میشه؟ تو جیب کی میره؟ که ما هیچوقت نتونستیم از خدمات ضعیف حتی تامین اجتماعی
استفاده بکنیم.کی پاسخگوی مشکالت ما است؟
* -در نتیجه بازگشایی مدارس در سیستان و بلوچستان؛  ۵۸معلم و دانش آموز به
بیماری کرونا مبتال شده اند:

برپایه خبر کانال تلگرامی اردوی کار آمده است :معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی
زاهدان ضمن اشاره به اینکه  ۳۹معلم و  ۱۳دانش آموز از نیمه شهریورماه در سطح استان به
کرونا مبتال شده اند گفت " :تاکنون به بیش از  ۹۴مدرسه اخطاریه رعایت نکات بهداشتی داده
شده است".
پس از تاکید وزیر آموزش پرورش مبنی بر بازگشایی مدارس و برگزاری کالسهای درس
حضوری ،بسیاری از کاربران در شبکه های اجتماعی با استفاده از هشتگ
#نه_به_بازگشایی_مدارس اعتراض خود را نسبت به این اقدام در میانه بحران کرونا نشان
دادند.
@ordoyekar
* -وعده خلع ید مدیریت فعلی شرکت هفت تپه تا پایان آبان ماه:

برپایه خبر کانال تلگرامی اردوی کار آمده است :نماینده مجلس از تهران وعده عملی شدن
خلع ید اسد بیگی از شرکت نیشکر هفت تپه را تا پایان آبان ماه داده است .در پی برگزاری
نشست بررسی مشکالت کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه ،علی خضریان به
وبسایت خانه ملت گفته :بعد از رسیدگی به موضوع کشت و به ثمر رسیدن موضوع پرداخت
حقوق و دستمزدهای کارگران شرکت هفت تپه ،برای نخستین بار تمامی دستگاههای
نظارتی و امنیتی اعم از سازمان خصوصیسازی و وزارت اقتصاد پذیرفتند تا پایان آبان ماه خلع
ید مدیریت فعلی انجام و جایگزین تعیین شود تا وضعیت هفت تپه از شرایط نامساعدی  -که از
سال  98دچار آن شده  -خارج شود.
به گفته خضریان مقرر شد؛ سازمان خصوصیسازی و وزارت اقتصاد به صورت هفتگی گزارش
اقدامات انجام شده در راستای خلع ید را به مجلس ارائه دهد تا این مهم در زمان مقرر رقم
خورد.
وی درباره وضعیت مالکیت شرکت بعد از خلع ید از مدیریت فعلی گفته « :از آنجا که اداره این
شرکت به تامین اعتبار مالی نیاز دارد باید بررسی شود؛ کدام یک از دستگاههای داوطلب
برای تصدی بر آن ،چنین توانی دارند و دقیقا به همین دلیل یک و نیم ماه برای تغییر متصدی
زمان گذاشته شده است چراکه اگر این شرکت به دست یک بخش دولتی یا خصوصی داده
شود  -که توان تامین نیاز مالی شرکت را ندارد -مشکلی حل نخواهد شد.
خضریان که سخنگوی کمیسیون اصل  91مجلس است گفته که مجلس به دنبال اعمال نفوذی
مبنی بر اینکه شرکت هفت تپه به چه مالکی سپرده شود نیست و این مهم بر عهده دولت
است.
او در عین حال مدیریت دولتی را هم حل مشکل هفت تپه ندانست و گفت«:اکنون مسئله
اصلی شرکت هفت تپه سپردن آن به بخش دولتی نیست چراکه مشکل برخی شرکتها
مانند هپکو باوجود واگذاری به بخش دولتی بر قوت خود باقی است بنابراین مسئله اصلی

سپردن این شرکت به دستگاهی است که اهلیت اداره آن را داشته باشد و به یقین اهلیت در
واگذاری مهمتر از دولتی شدن آن است.
@ordoyekar
* -مهر گزارش میدهد؛ امنیت شغلی کارگران زیر تیغ قراردادها ۹۵ /درصد
قراردادها موقت است:
https://www.mehrnews.com/news/5037982

به گزارش سمیه رسولی خبرنگار مهر ،درتاریخ روز جمعه ۱۱مهر۱٣۷۷آمده است :یکی از
عمدهترین مشکالت حوزه کارگری ،انعقاد قراردادهای موقت است؛ مشکلی که امنیت شغلی
کارگران را با چالش مواجه کرده است.
به گزارش مهر ،مشکالت کارگری در کشور ما بسیار زیاد است ،اما آنچه که حتی بیش از
حقوقهای ناچیز ،کارگران را با چالش مواجه کرده ،قراردادهای موقت است.آنطور که فعاالن
کارگری میگویند تبصره  ۱ماده  ۹قانون کار باعث رواج این نوع قراردادها شده و شاهد این
هستیم که افرادی که کار مستمر دارند همچون حسابداران ،قرارداد موقت امضا میکنند و
پس از اتمام قرارداد باید نگران این باشند که آیا کارفرما اقدام به تمدید قرارداد میکند یا خیر.
 ۹۵درصد قراردادها موقت است:در این رابطه محمدرضا تاجیک فعال کارگری میگوید:
قراردادهای موقت موجب شده کارفرما با سوءاستفاده از این موضوع ،با بروز هر اتفاق یا
مشکلی کارگر را تهدید به اخراج یا عدم تمدید قرارداد کند.وی ادامه میدهد :در حال حاضر ۷۹
درصد قراردادها موقت است؛ یعنی مدت زمان قراردادهای منعقد شده بین کارگر و کارفرما یک
سال ۶ ،ماه و یا کمتر است....
باید تشکلهای مستقل کارگری تشکیل شود:به گزارش مهر ،خالئی که وجود دارد این
است که اگر در کشور ما تشکلهای مستقل و قدرتمند کارگری موجود بود ،قطعاً چالشهایی
که هماکنون تبدیل به سنگ در مسیر فعالیت کارگران شده ،وجود نداشت و یا اینکه کمتر
بود.اگر تشکل قوی کارگری داشتیم ،کارگران با اعالم مشکالت خود به این تشکل هم امید و
هم انگیزه برای کار کردن داشتند چرا که مطمئن بودند که در صورت بروز مشکل ،نه تنها از
سوی کارفرما تهدید به اخراج نمیشوند بلکه یک تشکل قدرتمند به حمایت از آنها خواهد
پرداخت و جلوی استثمار این قشر را میگیرد.در این رابطه حیدری فعال کارگری میگوید:
متأسفانه بعضاً میبینیم که کارگر ارزان به خدمت گرفته میشود و به دلیل داشتن قرارداد
موقت تهدید میشود که اگر دنبال حقوقش برود اخراج میشود از این رو قرارداد موقت ناامنی
ایجاد میکند و باعث میشود کارگر نتواند حداقلهای خود را مطالبه کند....بر این اساس ،باید
توجه داشت که قراردادهای موقت نه تنها امنیت شغلی را برای  ۷۹درصد کارگران به خطر
انداخته است بلکه زمینه استثمار و از بین رفتن حق و حقوق این قشر را نیز فراهم کرده است
* -طرح تامین کاالهای اساسی چاره درد فقر و گرسنگی فرودستان است؟
برپایه خبر کانال تلگرامی اردوی کار آمده است :بعد از تصویب کلیات طرح تامین کاالهای
اساسی در مجلس در سه شنبه  4مهر و ارجاع آن به کمیسیون برنامه ،از توضیحات
نمایندگان مجلس روشن شده است که اگر جزئیات تصویب شود و اگر دو ماه فاصله بین
تصویب و اجرایی شدن آن طی گردد ،در آن صورت قرار است به یک جامعه هدف  31میلیون
نفری ،مرکب از  21میلیون فرودست و  81میلیون قشر متوسطی ،حدود  021هزار تومان برای

تامین کاالهای اساسی داده شود .کل بودجه الزم برای این طرح بیش از  61هزار میلیارد
تومان برآورد شده است .به  21میلیون نفر از فرودستان  021هزار تومان و به  81میلیون نفر
«طبقه متوسط» کارت های شارژ شده با نصف این مبلغ یعنی  31هزار تومان داده می شود و
گروه اخیر بقیه را باید خودشان بپردازند .
ادعا شده است که طرح «تورم زایی» ندارد چون اعتبارش از محل جابجایی اعتبار موجود در
بودجه تامین می شود .هنوز معلوم نیست سروته کدام بخش از بودجه را قرار است بزنند و
بنابراین نمی توان با دقت گفت که تاثیرش چیست .در عین حال از طریق هر شکل از جابجایی
اعتبار که اقدام کنند باز هم بودجه امسال به گفته اقتصاددانان  81هزار میلیارد کسری دارد که
تورم زاست.
نکته مهم تر در باره این طرح این است که در حالی که قدرت خرید مردم در شش ماه اخیر
بیش از  01درصد دیگر سقوط کرده است ،قدرت خرید واقعی  021هزار تومان با ارز آزاد به
کمتر از  31هزار تومان رسیده است 31 .هزار حتی برای پوشش یک روز از هزینه های کامل
یک فرد هم کافی نیست ،مگر این که  021هزار تومان برای خرید کاالهای باشد که آن کاالها
با ارز دولتی خریداری شده اند و نه قیمت بازار آزاد .در حالی که دولت عمال برای بسیاری از
کاالهای حیاتی نظیر برنج و نهادههای دام و طیور ارز دولتی را حذف کرده و با کاهش ذخایر
دالر ،ارز نیمایی جای آن را گرفته که قیمت آن حدود  26هزار تومان است.
طرح تامین کاالهای اساسی از نظر میزان اختصاص داده شده به هر فرد بشدت ناکافی است،
ساختار توزیع آن در نظامی که اسیر فساد ساختاری است ناروشن است ،نوع ارز تخصیصی
برای تامین کاالها هم معلوم نیست .بنابراین روشن است که این طرح چاره درد فقر و
گرسنگی فرودستان نیست.
@ordoyekar
* -رانندگان شرکت واحد از نظر تزریق واکسن آنفوالنزا جزء اولویتها هستند:
به نوشته کانال تلگرانی سندیکای شرکت واحد آمده است  :با شدت گرفتن شیوع بیماری
کرونا در کشور بخصوص در تهران و شروع فصل پائیز و شیوع بیماری آنفوالنزا ،رانندگان شرکت
واحد و بخش خصوصی که در ناوگان حمل و نقل تهران بزرگ و در تماس مستمر با شهروندان
خدمت میکنند ،بیشتر درخطر مبتال شدن به بیماری آنفوالنزا قرار دارند و به دلیل در
همآمیختگی عالئم آنفوالنزا و کرونا ،الزم است رانندگان شرکت واحد و دیگر مشاغل در تماس
مستمر با شهروندان در اولویت تزریق واکسن قرار گیرند.
متاسفانه از آنجائیکه تهیه این واکسن برای عموم مردم براحتی قابل دسترس نیست از
مدیرعامل شرکت واحد میخواهیم که برای این رانندگان زحمتکش که با کمترین امکانات
حفاظتی و بهداشتی بیشترین خدمات را درسطح شهر تهران به شهروندان میدهند و اکثرا
در سنین باال هستند ،واکسن آنفوالنزا را از وزرات بهداشت تهیه و به رانندگان تزریق شود.
t.me/vahedsyndica
* -در فصل چیدن گردو درسال جاری در همدان ،براثر سقوط ازدرخت یک کارگرجان
خودرا ازدست داد و  032نفر دیگر مصدوم شدند:
برپایه خبر کانال تلگرامی اردوی کار آمده است :رئیس اورژانس پیشبیمارستانی و مدیر
حوادث دانشگاه علوم پزشکی همدان گفته در اثر حوادث برداشت گردو در سال جاری یک نفر
جان خود را از دست داده و  061نفر مصدوم شده اند .
وی با اشاره به اینکه سقوط از درخت گردو به عنوان یکی از حوادث معمول روزهای آخر فصل
تابستان و آغازین ماه فصل پاییز مطرح است،افزود :همدان به عنوان یکی از تولیدکنندههای
تخصصی گردوی مرغوب در سطح کشور ،مساحت بسیار زیادی از باغات گردو را در خود جای
داده است.
رئیس اورژانس پیشبیمارستانی استان سقوط از درختان گردو را یکی از حوادث پرتکرار
سالهای اخیر در ماههای شهریور و مهر عنوان کرد و گفت :از سالهای قبل ،موضوع

گردوتکانی یکی از حوزههای پرکار و دغدغه همکاران ما در اورژانس پیشبیمارستانی است و
متأسفانه آسیبهای این رویداد در مواردی که بدون در نظر گرفتن شرایط حرفهای و ایمن با
حضور افراد غیر متخصص انجام میشود از شکستن دست و پا و آسیبهای نخاعی تا مرگ
در برخی موارد شیوع پیدا کرده است.
وی اضافه کرد :نکته نخست در مورد برداشت از درختان گردو ،ارتفاع بسیار این درختان و
سرقت این محصول در هنگام رسیدن و ریختن آن روی زمین است که باعث شده باغداران قبل
از اینکه محصول کامال ً رسیده شود حتی با وجود نبودن فرد متخصص و با حداقل امکانات ایمنی
اقدام به برداشت و چیدن گردوهای درختان کنند.
@ordoyekar
* -کارگران پیمانی نیروگاه سیکل ترکیبی آبادان معوقات مزدی دارند:
https://www.ilna.news/fa/tiny/news-976392

به گزارش خبرگزاری ایلنا؛درتاریخ روز جمعه ۱۱مهر۱٣۷۷آمده است :جمعی از کارگران پیمانی
نیروگاه سیکل ترکیبی گازی آبادان در تماس با خبرنگار ایلنا ،از عدم پرداخت معوقات مزدی خود
خبر دادند.این کارگران گفتند :بخش از مطالبات مزدی ،سنواتی و عیدی ما از ابتدای سال
جاری پرداخت نشده و در نتیجه این اتفاق دشواریهای بسیاری از لحاظ معیشتی برای حدود
صد نفر به وجود آمده است.آنها اظهار داشتند :پیمانکاری که اکنون عهدهدار مسئولیت ما
کارگران نیروگاه سیکل ترکیبی گازی آبادان است ،حقوق و مزایای ما را با تاخیر پرداخت
میکند ،در نتیجه بیپاسخ مانده مطالباتمان از سوی شرکت پیمانکاری تصمیم گرفتیم برای
انتقال صدایمان به گوش مسئوالن باال دستی (کارفرمای مادر) تجمعی روز چهارشنبه (نهم
مهر ماه) در مقابل ساختمان نیروگاه برپا کنیم.کارگران پیمانی این نیروگاه با بیان اینکه  ۰۳روز
از دریافت آخرین حقوقشان میگذرد ،در ادامه افزودند :از ابتدای سال جاری حق سنوات ما
پرداخت نشده و عیدی و پاداش سال  ۷۰خود را دریافت نکردهایم.....بیژن ربیعی (معاون
سیاسی و اجتماعی فرمانداری ویژه آبادان) در ارتباط با مطالبات کارگران معترض نیروگاه
سیکل ترکیبی آبادان چندی پیش گفت :اقداماتی برای رفع مشکل کارگران سیکل ترکیبی در
دست انجام داریم با این حال تا  ۱۰ساعت آینده  ۰۳درصد از مطالبات کارکنان نیروگاه توسط
پیمانکار به حساب آنها پرداخت میشود و مابقی را در کوتاهترین زمان ممکن پرداخت
میکنیم.ربیعی درخصوص تاخیر حقوق کارگران این واحد نیروگاهی نیز گفت :حقوق کارگران
تامین مالی شده و به حساب پیمانکار مربوطه واریز شده است اما به دلیل مسدود بودن
حساب پیمانکار به دلیل انباشت بدهیهای مالیاتی و بیمه تامین اجتماعی؛ ایشان امکان
برداشت ندارند اما با پیگیریهای انجام شده تا  ۹۱ساعت آینده این حقوق به حساب کارگران
پرداخت خواهد شد.
* -جمعی از کارگران هفت تپه :خلع ید از اسد بیگی اجرایی می شود به فتنه گری
های عواملش اهمیت ندهید:
برپایه نوشته کانال تلگرامی سندیکای هفت تپه آمده است :جمعی از کارگران هفت تپه در

یادداشتی که برای سندیکای نیشکر هفت تپه ارسال کرده اند خواستار بی توجهی به فتنه
گری های عوامل اسد بیگی در نیشکر هفت تپه شده و آورده اند:
همکاران عزیز در هفت تپه ،خلع ید با اتفاق مجلسی ها و حتی دولتی ها و مسئولین و در
رسانه های رسمی توسط نمایندگان مجلس به صورت صریح و واضح و در حضور خبرنگاران
اعالم شده است.
از این رو همکاران عزیز هفت تپه لطفا به فتنه گری های کاسه لیسان اسدبیگی و نوچه های
او اهمیت ندهید.
نمایندگان مجلس در نهایت به این نتیجه رسیدند که کارفرمای هفت تپه صالحیت ندارد و به
زودی کار و مسیر خلع ید شرکت هفت تپه شروع میشود.
فتنه گران با وجود اینکه صددرصد محکوم به خروج از شرکت عزیزمان شده اند اما همچنان در
پی توطئه و تشویش اذهان عمومی و کارگران هستند .اما کارگران هفت تپه بدانند که
نمایندگان این خبر را به صورت علنی اعالم کردند و بازگشت یا تاخیری در این تصمیم وجود
ندارد.
همچنین جهت شادی بیشترهمکاران زحمت کش هفت تپه اعالم پیروزی دیگر ،طبق اعالم
سازمان تامین اجتماعی ،بازنشستگانی که هم اکنون در شرکت هفت تپه همچنان شاغل
هستند،موظف به خروج از شرکت شده اند در غیر اینصورت حقوق بازنشستگی آنها قطع
خواهد شد.
همکاران باغیرت باالخره ایستادگی و مقاومت و مبارزه ما کارگراننیشکر هفت تپه به نتیجه
رسید و به زودی شاهد بازگشت آرامش در شرکت هفت تپه خواهیم بود .به همین جهت از
تمامی همکاران تقاضا میشود به فتنه گری هایی که توسط افراد معلوم الحال که خود
جیرهخوار کارفرما (اسدبیگی ) هستند توجهی نکنید و اخبار واقعی را از رسانه های رسمی
دریافت کنید.
از طرف کارگران نیشکر هفت
جمعه /۱۱/مهر ۱٣۷۷/
ارسالی به کانال تلگرامی سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه
@syndica_7tape
* -دالر در آستانه  32هزار تومان .میزان سقوط قدرت خرید بازنشستگان ،از افزایش
پیش بینی شده در همسان سازی بیشتر است:

برپایه خبر کانال تلگرامی اردوی کار آمده است :قیمت دالر همچنان باال می رود .قیمت دالر
امروز پنجشنبه دهم مهر در بازار آزاد با افزایش  201تومانی قیمت به  29401تومان رسید.
قیمت یورو نیز امروز با افزایش  30تومانی به 68هزار و  :03تومان رسید .دالر 30هزار تومانی
به معنای آن است که قدرت خرید مردم نسبت به شش ماه پیش حدود  31درصد دیگر سقوط
کرده است .امروز وعده شریعتمداری وزیر کار در رسانه ها منتشر شده که گفته :حقوق
بازنشستگان بعداز همسانسازی از ماه آینده به بیشاز  ۰میلیون تومان افزایش خواهد یافت.
این درحالی است که قدرت خرید بازنشستگان تامین اجتماعی در حال حاضر با سقوط ارزش
پول بیش از حدود  81درصد افزایش پیش بینی شده ادعایی وزیر کار کاهش یافته است.
@ordoyekar

* -انتقاد مربیان پیش دبستانی و معلمان حق التدریس از بالتکلیفی /مسئوالن
فکری بکنند:
https://www.ilna.news/fa/tiny/news-976450

به گزارش خبرنگار ایلنا ،درتاریخ روز جمعه ۱۱مهر۱٣۷۷آمده است :بحران کرونا و تعطیلی مراکز
آموزشی یا آنالین شدن این مراکز ،غیررسمیکاران در حیطه آموزش را از امرار معاش ثابت
محروم کرده است؛ در این شرایط ،حقوق معلمان رسمی پرداخت میشود اما بسیاری از
نیروی کار شاغل در حوزه آموزش از دریافت دستمزد و درآمد بازماندهاند.مربیان مهدکودکها،
یکی از این گروهها هستند؛ در روزها و هفتههای گذشته ،بارها از مسئوالن خواستند راهی
برای کسب درآمد ،پیش پایشان بگذارند؛ با بسته شدن مهدکودکها به خاطر کرونا ،چند هزار
مربی شغل خود را از دست دادند و این مراکز تا آستانه ورشکستگی پیش رفتند.
از سوی دیگر ،مربیان پیش دبستانی و معلمان حق التدریس نیز از بالتکلیفی شغلی انتقاد
دارند؛ این معلمان خواستار جذب در ساختار آموزشی کشور هستند و توقع دارند فکری به
حال وضعیت شغلی به هم ریختهی آنها شود.یکی از معلمان حق التدریس که دارای مدرک
کارشناسی ارشد ادبیات از دانشگاه سراسری است؛ در این رابطه به ایلنا میگوید :امثال من
با سطح تحصیالت باال ،باید ساعتی کار کنیم و نگران باشیم که در هر بحرانی ،بیکاری قبل از
هر کس ما را گرفتار کند؛ در شرایطی که از دانش و تخصص ما برای آموزش دانش آموزان
استفاده میکنند ،چرا ما را رسمی نمیکنند تا ما نیز از حق و حقوق قانونی خود بهرهمند
باشیم.این معلم حق التدریس از نمایندگان مجلس درخواست دارند رسمی کردن نیروهای
غیررسمی آموزش به خصوص آنهایی که سواد و تحصیالت باالیی دارند ،را در برنامههای
کاری خود قرار دهند.
* -تعیین تکلیف با نشریه دانشجویی «ضد» به هفته بعد موکول شد:
برپایه خبر کانال تلگرامی اردوی کار آمده است :امیر رضا دوزنده دانشجوی دانشگاه مازندران
نوشته« :دیروز چهارشنبه مورخ  ۱٣۷۷/۴۹/۴۷جلسهی کمیته ناظر بر نشریات وزارت علوم،
تحقیقات و فناوری برگزارشد و در مورد پرونده #نشریه_ضد مباحثی مطرح گردید ،اما به دلیل
عدم گزارش دانشگاه مازندران از روند بررسی این نشریه ،تصمیم نهایی به جلسه
چهارشنبههفته آینده موکول شد»
@ordoyekar
* -دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور:قصور تامین اجتماعی باعث تعطیلی
کارخانه فرش تابان مهر شده است:
https://www.ilna.news/fa/tiny/news-976448

به گزارش خبرگزاری ایلنا ،درتاریخ روز جمعه ۱۱مهر۱٣۷۷آمده است« :میثم زالی» در حاشیه
جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید شهرستان با موضوع مشکالت کارخانه فرش تابان مهر
در جمع خبرنگاران ،اظهار کرد :با توجه به پخش کلیپ سخنان مدیرعامل کارخانه فرش تابان
مهر اردستان در فضای مجازی و حساسیت عمومی نسبت به این موضوع ،ستاد تسهیل به
طور ویژه و خارج از دستور پیگیر حل مشکل این مجموعه بوده است.وی با بیان اینکه کارخانه
تابان مهر اردستان حدود سال  ۷۱به بهره برداری کامل رسیده ،ولی انتهای سال  ۷۱توسط
شعبه سازمان تامین اجتماعی اردستان توقیف میشود و تا اواسط سال  ۷٣تجهیزات این
شرکت در حالی که در توقیف تامین اجتماعی بوده به سرقت میرود و واحد از کار میافتد،
افزود :در این جلسه به این نکته رسیدیم که تامین اجتماعی در وصول مطالبات خود از این
کارخانه دچار قصور شده که منجر به خسارت و تعطیلی کارخانه فرش تابان مهر اردستان شده
است....
دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور در خصوص وضعیت تولید کننده قبلی فرش تابان
مهر اردستان خاطرنشان کرد :تولید کننده قبلی به دلیل فشارهایی که در این چند سال
متحمل شده هیچ گونه انگیزهای برای احیا و تولید ندارد و تمام تالش مجموعه ستاد تسهیل
این است که این فرد به زندگی خود برگردد و کارخانه به سرمایه گذار جدید واگذار شود....
نماینده مردم اردستان در مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه منشا مشکالت کارخانه فرش
تابان مهر اردستان از موانعی بوده که تامین اجتماعی برای آن به وجود آورده است ،تصریح
کرد :متاسفانه تعطیلی کارخانه تابان مهر اردستان باعث متضرر شدن چندین مجموعه دولتی
و خصوصی شد .باید برای مجموعه کشور تجربه شود که اگر فردی بدون کارشناسی مدیر
شود میتواند در یک شهرستان خسارتهای این گونهای را به وجود آورد.وی با بیان اینکه
زمانی که کارخانه فرش تابان مهر اردستان توسط تامین اجتماعی پلمب میشود موضوع
سیاسی شهرستان به نفع این مجموعه بوده که اقدام به تعطیلی کرده است ،افزود :تعطیلی
کارخانه فرش تابان مهر اردستان خارج از ضوابط قانونی بوده و به نظر میرسد این تعطیلی
بیشتر یک غرضورزی شخصی و مدیریتی بوده است ....گفتنی است چندی پیش کلیپی در
فضای مجازی از سوی سید مهدی کلیددارزاده (مدیرعامل کارخانه فرش تابان مهر) درباره
تعطیلی این واحد تولیدی منتشر شده بود.
* -سوءاستفاده کارفرمایان از لشکر بازنشستگان بیکار:
برپایه خبر کانال تلگرامی اردوی کار آمده است :فقر بازنشستگان و ناچاری آنها برای کار کردن
به خاطر دریافتی ناچیز و ناممکن بودن گذران زندگی از سوی کارفرمایان مورد سواستفاده قرار
می گیرد .چنگیز اصالنی از خانه کارگر همدان با اشاره به این که «با لشکر بازنشستگان بیکار
مواجه هستیم» گفته«:بازنشستهای که کمتر از سه میلیون تومان حقوق میگیرد ،مجبور
است برای تامین مخارج خود کار کند .این اتفاق به سوءاستفاده برخی از کارفرمایان منجر
شده .آنها که میدانند بازنشستگان نیازمند کار هستند ،آنها را با حقوق کمتری به کار
میگیرند و در موارد دیگری مثل پرداخت حق بیمه ،حق اوالد و ...هم سود میکنند.
اکنون بازنشستگانی را میبینیم که به رغم ناتوانی جسمی کار میکنند تا درآمد بیشتری
داشته باشند ،خرج و دخلشان جور در بیاید و شرمنده بچهها و نوه هایشان نباشند».
@ordoyekar

* -تعطیلی موقت کارخانه سیمان گلستان به دلیل مشکالت زیستمحیطی پایان
مییابد /بازگشت  ۰۴۴کارگر به کار:
https://www.ilna.news/fa/tiny/news-976459

به گزارش خبرنگار ایلنا،درتاریخ روز جمعه ۱۱مهر۱٣۷۷آمده است :کارخانه سیمان پیوند
گلستان که از سال  ۷۴به بهرهبراری رسیده؛ از روز دوشنبه (هفتم مهرماه) به دلیل مشکالت
زیست محیطی پلمب و فعالیتش متوقف شد که در نتیجه این اتفاق حدود ۰۴۴کارگر بالتکلیف
شدند.در خصوص علت توقف فعالیت این واحد صنعتی گفته میشود؛ تعدادی از ساکنان محل
استقرار این کارخانه مدعیاند دود ناشی از این کارخانه مشکالت زیست محیطی زیادی را
برای آنها ایجاد کرده است .به همین دلیل از مسئوالن خواستار متوقف شدن فعالیت این
کارخانه تا رفع مشکالت زیست محیطی آن شدهاند.علی اصغر میرزایی (فرماندار شهرستان
گالگیش) در اینباره گفته است :کارخانه سیمان گلستان به دلیل مشکالت و آلودگیهای
زیست محیطی موقتا تعطیل شده و به زودی با رفع مشکالت راهاندازی میشود...
میرزایی با بیان اینکه از تاریخ سوم شهریورماه کیسههای تهویه هوا وارد گمرک شده است،
اضافه کرد :تالش زیاد توسط استاندار و دیگر مسئوالن استان صورت گرفت تا این کاال ترخیص
شود اما مانند دیگر اقالم به دلیل قوانین ارزی جدید در گمرک ماند.وی ادامه داد :این کارخانه
به دلیل مشکالت محیط زیستی و آلودگی کوره خود را از روز دوشنبه (هفتم مهر) خاموش
کرده است تا زمانی که این کیسهها وارد استان شده و دوباره فعالیت خود را از سر
گیرد....طبق گفته میرزایی؛ کارگروه تسهیل استان تا دهم به این کارخانه مهلت داده بود تا
سیستم فیلتراسیون خود را تعویض کند.
* -متقاضیان بیمه بیکاری را با سامانه های اینترنتی ناکارا آزار می دهند:
برپایه خبر کانال تلگرامی اردوی کار آمده است :اعالم کرده اند که ثبت بیکاری برای دریافت
بیمه بیکاری به صورت مجازی امکانپذیر شده و دیگر افراد نمیتوانند حضوری مراجعه کرده،
مدارک خود را ارائه دهند و از زمان بررسی تقاضای خود در هیاتهای تشخیص مطلع شوند.
اما وقتی متقاضیان ثبت نام می کنند باید منتظر پیامک تعیین وقت بمانند ،اما در مواردی
پیامک وقتی آمده که از زمان تعیین شده گذشته است .برای مثال ساعت پنج بعد از ظهر
پیامک آمده که ساعت  ۱۴صبح همان روز زمان بررسی درخواست شماست .با چنین
اشکاالتی امکان پیگیری حضوری بیمه بیکاری برای رفع سردرگمی را هم حذف کرده اند .
به جای پرداخت بیمه بیکاری با سامانه های ناکارا و سیستم معیوب عمال سوهان اعصاب
متقاضیان بیمه بیکاری و مایه آزار بیکاران شده اند.
@ordoyekar
* -اهالی سیل زده روستای کهریز هرسین همزمان با بازدید استاندار کرمانشاه؛
تجمع اعتراضی نمودند:

برپایه گرارش منتشره؛ درتاریخ روز جمعه ۱۱مهر۱٣۷۷آمده است :ظهر روز جمعه 00
مهرهمزمان با بازدید استاندار کرمانشاه از روستاهای سیل زده شهرستان هرسین ،جمعی از
اهالی روستای کهریز اعتراضشان را بنمایش گذاشتند.براساس فیلم های منتشره در رسانه
ها وشبکه های اجتماعی،یکی از اهالی این روستا می گوید :آقا استاندار هیچ برای ما نکرد!
حتی تا اینجا برای نمایش آمده است ،برای گرفتن عکس آمده که نشان مردم بدهد او هیچ
کاری برای ما نکرده است؛ حتی نگذاشت حرف بزنیم.هیچ چیزی برای ما نمانده است.
استاندار دو دقیقه اینجا نماند (این جمعیت شاهد است) .او هیچ کاری برای ما نکرد و فقط به
اینجا آمد و با ماشین های شان رفتند!او همچنین ادامه می دهد :استاندار مگر وسط داعشی
ها آمده است که با خود این همه محافظ آورده ،او آمده است به روستای کهریز مگر من
داعشی هستم که استاندار را بکشم؟یک دیگر از اهالی این روستا نیز می گوید :شده ایم
داعشی؟ خانه و زندگی و بدبختی ام ویران شده است می گویم آقای استاندار بیا به منزل
من می گویند جلو نیا کرونا داری بو می دهی!فرد دیگری نیز می گوید :ما از استاندار فقط
اسم او را شنیده ایم !...گفتنی است جانشین فرمانده انتظامی هرسین در این باره گفته پس
از بارش شدید باران در شب 9مهر ماه و باال آمدن سطح آب معابر و خیابانها ،شاهد وقوع
سیالب در سطح شهرستان هرسین بودیم .به علت وقوع این سیالب کم سابقه ،مسیر
ارتباطی روستاهای داوودی علیا ،کهریز و چغا سعید مسدود و  611رأس گوسفند نیز در
روستای داوودی علیا به علت ریزش کوه و سیالب تلف شدند .بر اثر وقوع سیل به  00خانوار
در روستاهای یاد شده خسارات زیادی وارد آمد که کارشناسان در حال ارزیابی و برآورد میزان
این خسارات هستند.
* -اعتراضات در آذربایجان؛ افزایش شمار بازداشت شدگان در شهرهای مختلف:
برپایه خبر کانال تلگرامی اردوی کار آمده است :در ادامه اعتراضات در شهرهای مختلف
استانهای آذربایجان و سایر مناطق ترک نشین به طرفداری از جمهوری آذربایجان در جنگ قره
باغ ،تعداد پرشماری بازداشت شدهاند .بنابر گزارش ها برخی از این اعتراضات با دخالت پلیس
سرکوب شده است .گزارش ها حاکی است عده ای تالش کرده اند تا این گونه تظاهرات را با
شعارهای «پان ترکیستی» تحت تاثیر قرار دهند
خبرگزاری هرانا هویت  ٣۰تن از بازداشت شدگان در شهرهای اردبیل ،تبریز ،ارومیه ،مشکین
شهر ،پارس آباد مغان و زنجان را اعالم کرده است .تعداد بازداشت شدگان که صرفا در تجعاتی
مسالمت آمیز شرکت داشته اند بیشتر از این تعداد برآورد می شود .این بازداشت ها در
خیابان ،محل کار یا منازل این افراد صورت گرفته است ،خشونت زیادی در زمان بازداشت این
افراد توسط نیروهای انتظامی -امنیتی اعمال شده است که در مواردی به شکستگی دست
یا بینی منجر شده است .اعتراضات مورد اشاره در واکنش به تحوالت منطقه از روز سه شنبه
آغاز شده است.
داریوش نیازی شیران ،احمد محمدپور ،یاشار مرادی ،علی معالی ،مرضیه جوانشیر و یونس
مرادی از جمله افرادی هستند که توسط نیروهای امنیتی حوالی چهارراه امام و چهارراه
شریعتی اردبیل بازداشت شدند.
در خیابان امام ارومیه نیز جواد رضایی و یک زن که هویت وی تاکنون مشخص نشده بازداشت
شدهاند .ساالر طاهر افشار ،ابوالفضل عسگرزاده و سهند بهنمون نیز همزمان در این شهر
بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدهاند و از آخرین وضعیت آنها اطالعی در دست
نیست.

وحید خاوندی ،سیامک سیفی ،کاظم صفابخش  ،مهدی عبادالهی و شهروز همتاوغلی در
همین تاریخ در مشکین شهر بازداشت شدند.
مجید کریمی و اکبر قره باغی در زنجان و مهدی دوستدار در تبریز از دیگر شهروندان بازداشت
شدهی اعتراضات روز پنج شنبه هستند.
از سوی دیگر گفته میشود روز گذشته هوشنگ نقی زاده ،امیر گوهری ،اشکان سعادت مهر
و رضا خلیلی به پلیس امنیت ارومیه احضار و پس از بازجویی در ساعت  ۰شب آزاد شدند.
علیار راستگو ،معاون سیاسی امنیتی استانداری آذربایجان شرقی با تایید خبر تجمع در تبریز
در جمع خبرنگاران گفت« :امروز (پنج شنبه) فراخوانی جهت تجمع در فضای مجازی برای
حمایت از تمامیت ارضی جمهوری آذربایجان منتشر شده بود که این تجمع با تدبیر پلیس
مدیریت و تجمع کنندگان متفرق شدند».
خبرگزاری فارس از رسانههای نزدیک به نهادهای امنیتی نیز در گزارشی از برگزاری تجمع در
زنجان خبر داده و گفته است« :در زنجان به دنبال فراخوانهای صادر شده طی روزهای اخیر
حدود  ۳۴نفر عصر روز پنج شنبه تالش داشتند در سبزه میدان و پیاده راه تجمع کنند که با
حضور نیروی انتظامی و نیروهای اطالعاتی انجام نشد .چند نفر که به صورت مقطعی و
پراکنده اقدام به سر دادن شعارهای قومگرایانه داشتند ،توسط نیروهای انتظامی دستگیر
شدند».
این خبرگزاری همچنین ضمن تایید برگزاری تجمع در اربیل ،شمار افراد حاضر در این تجمع را
حدود  ۳۴نفر عنوان کرده و گفته که این تجمع با دخالت پلیس عملی نشد.
روز سهشنبه  ۰مهرماه  ۷۷تجمعی اعتراضی در پی فراخوان قبلی و در واکنش به تحوالت
منطقه در پارک جیرال اردبیل برگزار شد .در جریان این تجمع عسگر اکبرزاده ،مهدی هوشمند،
سجاد جوالنی ،حسین باالخانی ،مجتبی پروین ،مصطفی پروین ،محمد جوالنی ،حامد حیدری
باریس ،بهمن خیرجو ،پرویز سیابی ،مرتضی پروین و سبحان بخشی ۱۱ ،فعال ترک
(آذربایجانی) ساکن اردبیل بازداشت شدند و روز گذشته پس از تفهیم اتهام و صدور قرار وثیقه
در دادسرا به زندان اردبیل منتقل شدند.
در ادامه این اعتراضات روز پنجشنبه  ۱۴مهرماه تجمعاتی مشابه در شهرهای تهران ،تبریز،
ارومیه ،اردبیل ،مشگین شهر ،پارس آباد مغان و زنجان صورت گرفته است.
در جریان این تجمعات ،نیروهای امنیتی بخصوص در تبریز برای متفرق کردن معترضان از گاز
اشک آور استفاده کردهاند .در ارومیه نیز جو شهر امنیتی گزارش شده است.
@ordoyekar

