
 

 
   ۲۱۷۲جوالی ۷۲ جمعهبرابر  ۷۹۹۱ تیر ۹۲جمعه  تا ۲۲جمعه 

 ۱۷ شماره

 امیرجواهری لنگرودی

kargari@gmail.com_haftegi 
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 !نو به نو  ، جمعه به جمعه 

 : پیرامون  هفته یادداشت

  تجمع برای دست یابی به حقوق های پایمال شده بازنشستگان  -ر جهان هم شاهواز گر -مشکل قطع برق 

 !مشکل بحران آب کم بود ، قطع برق هم اضافه شددر ایران ؛ 

  

 

شهرهای  دراکثر. بی نقشه و برنامه برق در ایران ، زندگی خیلی ها را با مشکالت زیادی روبر گرده است  قطع
رسد در روزهای گرم تابستان،  پیاپی جریان برق که به نظر می قطع. خبر می دهد برق  مکرر یز از قطعهمه چ ایران

قطع برق در  .و زندگی مختل می گردد های اخیر، غفلتاً برق قطع شود در هفته. است  روند عادی امور را مختل کرده
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درشهرستان مانه وسملقان تلف شدن ده هزارمرغ . جای جای کشور اثر تخریبی وحشتاناکی از خود بجا می گذارد

نانوای پارس آبادی مغان به دلیل قطع مکرر برق خمیرهای خراب شده ، همچنین  روستای مهمانک به خاطر قطعی برق

   .دیده می شودباال ویر ادر تص .را جلوی اداره برق پارس آباد خالی کرد
ز پیش، یک نانوا در شهرستان رویان استان چند رو. نیست« پذیر تحمل » حرفه ها سبب ساز و این اختالل برای برخی

های خمیر نان را که احتماالً به علت قطعی برق ترشیده و بالاستفاده شده بود،  ی اعتراض، ورقه مازندران، به نشانه

ن همی. ها دیگر میسر نیست ی اداره برق این شهرستان پهن کرد و اعالم کرد با این شرایط، ادامه کار نانوایی پله روی راه

مشکل اصلِی در ایران  .سیستان و بلوچستان هم صورت گرفت« خاش»حرکت اعتراضی توسط نانوایی دیگری در 

هاست؛ این مشکل دولت   گذاری ناکارآمدی سیاست به مانند بحران آب و نارسایی مربوط به آن ، نشان از  کمبود برق،

های  برنامگی ، نشان از بیسالم مدیریتاز جنس فقدان روزمره زندگی مردمان ما ، هم مشابه دیگر مشکالت و معضالِت 

شود، ولی باید  گویند در ایران بیشتر از میانگین جهانی برق مصرف می فرض کنیم این درست باشد که می. گسترده دارد

های  چه کسانی در ایران برق را مثل دیگر سرمایهیا این سوال را مطرح کرد که مصرف مردم عادی مگر چقدر است؛ 

اسراف نکنید و  ؛گفته می شود فقیر و کم در آمد اینکه فقط و فقط به مردم  !؟ آیا پاسخی است ؟کنند ملی حیف و میل می

ا شود؟ عامل اصلی اسراف کیست؟ آی جویی نمی چرا هرگز صرفه : هیچ از خود پرسیده اند آیاولی ، صرفه جویی نمایید 

روی است؛ آیا این آقایان یکبار از  کسی عامل اسراف و زیاده سرمایه،و چرخه عظیم  ها ها و دولتی غیر از باالدستی

کنند و حتی خیلی از  کارگران و مزدبگیرانی که با دستمزدهای زیر خط گرسنگی مطلق، زندگی می :اند خودشان پرسیده

گر چیزی دارند که کنند؛ اصال م درآمدها زیر یک میلیون تومان درآمد دارند، چگونه و چه چیزی را اسراف می این کم

 در ایران امروز افرادی هستند که هر نفر به اندازه حداقل صد نفر ایرانِی متوسط روی کنند؟ بتوانند اسراف و زیاده

سه شنبه به گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا، جنوب ایران سطح صنعت نیشکردر.برند ها سهم برده و می الحال، از سرمایه 

، با اشاره به مشکالت شرکت مدیرعامل شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی شمیلی، محمود  :آمده است  ۷۹تیر ۶۲

تن از محصول شکر خام که در چرخه  ٠٨٣قطع مداوم برق در هر نوبت بیش از : توسعه نیشکر و صنایع جانبی گفت

سته به نیشکر ازجمله خمیر برد و مقدار زیادی مواد اولیه و خام کارخانجات و صنایع مختلف واب تولید است را از بین می

ساعت آبیاری را به  ۴۱ساعته برای ما بیش از  ۲وی با بیان اینکه قطع برق  .شوند مایه، الکل و چوب نیز ضایع می

ساعت زمان نیاز داریم  ۴١رود و  میلیون متر مکعب آب به هدر می ٠برق  قطعباربا هر: اندازد، اظهار کرد تاخیر می

های فراوان به مزارع نیشکر  این به معنای اتالف بزرگ منابع آبی و وارد شدن خسارت. از کنیمتا دوباره آبیاری را آغ

مزارع نیشکر در اثر عدم آبیاری در تیرماه با بحران نابودی رو به رو هستند و اگر آبیاری انجام : وی گفت....است

. شود های آینده دچار توقف می کشور طی سال ساله از بین خواهند رفت و چرخه تولید شکر در ١نشود ریشه این گیاهان 

آیا به صالح است امسال که واردات شکر به دلیل تولید خوب آن در کشور و بویژه خوزستان متوقف شد، مجددا کلید 

 .بخورد و رضایت برخی از افراد که به دنبال واردات شکر هستند، به قیمت ایجاد بحران بزرگ کارگری رقم زده شود

 ترین شهر جهان شد اهواز گرم

  
 

سرپرست اداره کل هواشناسی استان خوزستان اعالم کرد، محمد سبزه زاری ، : به گزارش خبرگزاری دولتی ایسنا آمده است 

درجه رسید و  ۰٣روز از هفته گذشته به باالی ۱دمای شهر اهواز در : وی گفت  .ترین شهر جهان شد اهواز هفته گذشته گرم

 ۸۴و ماهشهر با  ۲۰.۱۲روز گذشته ایذه با   در شبانه: او افزود .  ترین شهرهای جهان قرار گرفت  رماین شهر در صدر گ
 ۲۴تغییرات دمای هوای امروز اهواز نیز بین . گراد به ترتیب خنکترین و گرمترین نقاط استان خوزستان بودند درجه سانتی



آبی   های رسیده حاکی از مشکالت شدید ناشی از بی یست که گزارشاین در حال .گراد در نوسان خواهد بود درجه سانتی ۸۴تا 

 . را باید به موضوع قطع برق نیز گره زد و دشواری زندگی مردم طبقات پائین را در این شرایط سنجید در جنوب ایران 

ان در همه زمینه ها به با اینهمه مردم دارند در جنگ و ستیزی نابرابر زندگی می کنند و مال اندوزان و اختالس گران همچن

پُرکردن جیب های خود و باال کشیدن ژن های برتر خویش می اندیشند و توده رنج و کار جامعه نیز با دشوار های خود 

 !روزگار می گذرانند 

 آقازاده ها زندگی الکچری در ایران و  بی آبی

 

 گروه اتحاد باز نشستگان 

 :تیر در مقابل مجلس ۹۷مع روز فراخوان اتحاد بازنشستگان برای شرکت در تج

 تجمع برای دست یابی به حقوق های پایمال شده بازنشستگان 

   
 

  .دیرگاهی است از وعده های عملی نشده دولت و مجلس در برابر خیل عظیم بازنشستگان می گذرد

 .یلی طی یک سال دردآورافزایش ناچیز دستمزدها در برابر تورم بهت آور بود و مقدار سهم بیمار در بیمه های تکم

می گذرد اما خواسته های  ۷۹سالهای زیادی با تمام وعده و وعیدها گذشت و چهار ماه نیز از سال ! همراهان بازنشسته

 .ما همچنان از طرف مسئوالن بدون پاسخ مانده است

ازپا نمی نشینیم، / مبرای شرکت در تجمع با ندای تاحق خود نگیری( کشوری، لشگری و تامین اجتماعی)بازنشستگان 

 .برای پیگیری مطالبات خود آماده می شوند

  :مطالبات بازنشستگان

 ۴٠٨۲اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال - ۴



 بیمه کارآمد و درمان رایگان- ۶

 نظارت مستقیم بر صندوق های بازنشستگی توسط نمایندگان منتخب بازنشستگان و برگشت اموال اختالس شده به- ٠

 .صندوقها

 .آزادی معلمان در بند- ۱

 .پرداخت به موقع حقوق کلیه بازنشستگان سراسر کشور، حد اکثر تا پایان هر ماه- ۰

 .۷۲پرداخت پاداش پایان خدمت بازنشستگان  .۲

 ۴٠۷۹تیرماه  ٠۴وعده ما روز یکشنبه 

 صبح میدان بهارستان مقابل مجلس ۴٣ساعت 

 گروه اتحاد باز نشستگان

۷۹/۱/۶۶ 

  :صدای بازنشسته /  کی قرار است زندگی کنیم /فراخوان تجمع بازنشستگانر پشتیبانی از د

 
... سال در شرایط جنگ و سازندگی و اصالحات و مهرورزی کار کردم که نه جان کندم ، مستاجری و بیماری و  30

  .وز خوش در دوره اعتدالاما دریغ از یک ر. همیشه جز زندگی ما شده به امید دو روز خوش بعد از بازنشستگی

یک روز که یکی از دانش آموزانم از من در مورد ریشه ضرب المثل می پرسید برایش داشتم ریشه از این ستون به اون 

 کدام فرجی؟ " وقتی کارد به استخوان رسیده"ستون را توضیح می دادم یکی از بچه های ته کالسی گفت 

ن دانش آموز گفت از زندگی ما، وقتی بابات پول کرایه خونه نداره ، خودت بعد یکی گفت این کارد از کجا اومده هما

 .پول دفتر و کتاب و مادرت پول خرید خونه، یعنی کارد به استخوان رسیده

حاال زندگی ما شده همین قصه، باید ریشه ضرب المثل ها را گذاشت زندگی ما بازنشسته ها اما منفی از این ستون به 

اما . سر دواندن است بقول معروف از اینا آبی برای ما گرم نمیشه ربیعیبه پیش  نوبختست از پیش اون ستون فرجی نی

 چه کنیم؟

ای جز پیگیری کردن داریم؟ حاال که بازنشسته های فعال تجمع گذاشتند باید بریم و اونجا از حق خودمان  مگر چاره

 دفاع کنیم دوره بازنشستگی هم در اعتراض و تجمع گذشت آخه کی می خواهیم دو روز زندگی کنیم کی؟

 فراخوان تجمع بازنشستگان 

 صبح ۴٣ساعت /  ۴٠۷۹تیرماه  ٠۴مقابل مجلس ، روز یکشنبه  تجمع

 

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

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

 . مبارزات کارگران ، آنرا به شکل هفتگی انتشار خواهم داد
می توایند مربوط  برای ارسال اخبارتان با ایمیل زیر، شماره دستی  ام در کانال تلگرام و به آدرس فیس بوکم : توجه 

 . گردید

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

 :روزشمار کارگری هفته 

 :است گرفته قرار بحران مرز در اجتماعی تامین سازمان :قادریان -*
 

رئیس ، حسین قادریان  : آمده است  ۷۹تیر ۲۲در تاریخ  به گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا،
در نشستی ، بگیران سازمان تامین اجتماعی استان همدان    کانون بازنشستگان و مستمری

مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسالمی و با حضور حاجی بابایی نماینده   که
تداوم آرامش و ثبات در : تشکالت کارگری در خانه کارگر استان همدان برگزار شد، گفت

وی با بیان .سازمان تأمین اجتماعی مورد انتظار همه بازنشستگان در سراسر کشور است
وضعیت : ، اظهار داشتالناس است المال نیست بلکه حق اینکه اموال تامین اجتماعی بیت

سازمان تامین اجتماعی به جایی کشیده شده که برای پرداخت حقوق باید وام 
سازمان تامین اجتماعی حال و روز خوشی ندارد و باید مسئوالن فکر جدی بحالش  .بگیرد
سازی و افزایش حقوق و درمان سه مشکل اساسی بازنشستگان     همسان: افزودوی .بکنند

های سال  بازنشستگان همان کسانی هستند که سال: وی ادامه داد...است تامین اجتماعی
ای در جهت اعتالی دولت و نظام خدمت کرده و عمر و جوانی خود را    بدون اعتراض و گله
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سال فعالیت امید به مسئوالنی دارند که تنها به وعده و شعار  ۰۳پس از  اند و حاال   سپری کرده
 ....اند  متکی شده

 :روستای غرب حویزه قطع شده است 25نیسان خشکید؛ آب  شط -*

 
 
 . شط نیسان در حال حاضر آب ندارد و ورودی آب به هورالعظیم به صفر رسیده است 

 : گرما در خوزستان بیداد می کند  -*

 

 گزارشی تصویری از خوزستان داغ و شهروندانش/ درجه ۰۳زندگی روی مدار 

سازی  خصوصی/شود ادامه شرایط نابسامان موجب نابودی چای ایرانی می -*
 :ساز شد بحران

 

رییس اتحادیه )علی رمضانی : آمده است  ۷۹تیر ۲۲در تاریخ  لنا،به گزارش خبرگزاری دولتی ای
: اظهار داشت( های طالیی شمال کشور های تعاونی تولید کشاورزی چایکاران غنچه شرکت

 وی   .رغم زحمات چایکاران، ادامه شرایط موجود موجب نابودی کشت چای خواهد شد به
متاسفانه بخش . برد یری درست رنج میگ نظمی و عدم تصمیم اقتصاد کشور ما از بی: گفت

از قبیل سندیکای کارخانجات چای شمال کشور، )مدیریت دولتی ما از یک بخش تخصصی 
چایکاران شمال کشور، سازمان چای کشور و صندوق حمایت از توسعه چای ... اتحادیه 
نه انجام هایی غیرکارشناسا گیرد و اقدامات و برنامه در حوزه واردات چای نظر نمی( کشور
کند، اجازه و اعتبار  این یک مصیبت است که فرد و یا شرکتی که خودرو وارد می. دهد می

رییس اتحادیه چایکاران شمال کشور در ادامه، با اشاره به مداخله ....واردات چای بگیرد
های  ، و در راستای سیاست۹۰۹۷در سال : غیرکارشناسانه دولت در چایکاری، اظهار داشت

براساس آن . سازی را در حوزه چای دنبال کرد ای، دولت خصوصی ، طی مصوبه۴۴کلی اصل 
و در صورت لزوم، )ساله  ۰درصد در هر سال و طی یک بازه  ۲۳-۹۰مصوبه، قرار بود به مقدار 

اما یکباره آن را در سال . سازی شود بازار تولید و خرید چای خصوصی( افزایش بازه زمانی آن
بعالوه، برنامه این بود که نرخ تضمینی برای . ش خصوصی واگذار کردند، صد درصد به بخ۹۰۳۳

بستر الزم برای . چیز برعکس شد خرید چای مقرر شود اما این امر اتفاق نیفتاد و همه
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این . سازی نامنظم، بدون برنامه و افراطی پیش رفت سازی فراهم نبود و خصوصی خصوصی
            .. .صنعت چای شد مساله موجب ایجاد بحران برای کشاورزی و

 : مشکل آب کم بود ، خاموشی برق هم افزوده شد  -*

 
 

قطع برق در جای جای کشور اثر . ی با نبود برق هم روبرو هستیم سالبعد از قطع آب و خشک
تلف شدن ده هزارمرغ درشهرستان مانه وسملقان . تخریبی وحشتاناکی از خود بجا می گذارد

  . در این تصویر دیده می شود خاطر قطعی برقروستای مهمانک به 
 
 :گرفتگی قبر دلیل به بابل در برق اداره کارمند مرگدر مازندران رخ داد؛ -*

های   مدیریت حوادث و فوریت: آمده است  ۷۹تیر ۲۲در تاریخ  به گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا،
شب گذشته طی گزارش به مرکز پیام ارتباطات : پزشکی بابل در تشریح جزییات این خبر گفت

محل  اورژانس بابل مبنی بر برق گرفتگی فردی در جاده قدیم بابل به آمل، پرسنل اورژانس به
سخنگوی اورژانس بابل با اشاره به اینکه پیش از حضور ماموران اورژانس، اهالی .اعزام شدند

به دلیل شدت : ساله را از باالی دکل برق به پایین آورده بودند، تصریح کرد ۰۲منطقه این جوان 
زندگی گرفتگی، اقدامات پزشکی احیا برای بازگرداندن وی به    دیدگی ناشی از برق      آسیب

 .نتیجه نداشت

 : در مغان اثر بجا مانده از قطع برق  -*

 
ی پارس آبادی مغان به دلیل قطع مکرر برق خمیرهای خراب شده را جلوی اداره برق نانوا

 .پارس آباد خالی کرد

 : اثر تخریبی به جا مانده از قطع برق درخاش  -*

 
به دلیل قطع مکرر ( وبلوچستان یستاناستان س)نوایان خاش ؛  ۷۹تیر ۲۲درخبرها آمده تاریخ 

 .های اداره برق خاش پهن کردند برق و حدر رفتن خمیرها، خمیرهای خود را بر روی پله

 : مشکل بی آبی در اردبیل منجر به بستن جاده شد -*
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واقع در استان اردبیل در ا عتراض به « بران»اهالی روستای ؛  ۷۹تیر ۲۲درخبرها آمده تاریخ 

  .خوردن جاده اصلی مغان به اردبیل را بستند نداشتن آب

 :تیر در مقابل مجلس ۱۳فراخوان اتحاد بازنشستگان برای شرکت در تجمع روز  -*
 

دیرگاهی است از وعده های عملی نشده دولت و مجلس در برابر خیل عظیم بازنشستگان 
  .می گذرد

سهم بیمار در بیمه های تکمیلی  افزایش ناچیز دستمزدها در برابر تورم بهت آور بود و مقدار
 .طی یک سال دردآور
 ۷۹سالهای زیادی با تمام وعده و وعیدها گذشت و چهار ماه نیز از سال ! همراهان بازنشسته

 .می گذرد اما خواسته های ما همچنان از طرف مسئوالن بدون پاسخ مانده است
جمع با ندای تاحق خود برای شرکت در ت( کشوری، لشگری و تامین اجتماعی)بازنشستگان 

 .ازپا نمی نشینیم، برای پیگیری مطالبات خود آماده می شوند/ نگیریم
  :مطالبات بازنشستگان

 ۹۰۳۱اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال - ۹
 بیمه کارآمد و درمان رایگان- ۲
 نظارت مستقیم بر صندوق های بازنشستگی توسط نمایندگان منتخب بازنشستگان و- ۰

 .برگشت اموال اختالس شده به صندوقها
 .آزادی معلمان در بند- ۴
 .پرداخت به موقع حقوق کلیه بازنشستگان سراسر کشور، حد اکثر تا پایان هر ماه- ۰
 .۷۱پرداخت پاداش پایان خدمت بازنشستگان  .۱

 ۹۰۷۹تیرماه  ۰۹وعده ما روز یکشنبه 
 صبح میدان بهارستان مقابل مجلس ۹۳ساعت 
 تحاد باز نشستگانگروه ا

۷۹/۴/۲۲ 

 
  : صدای بازنشسته/  کی قرار است زندگی کنیم /فراخوان تجمع بازنشستگان -*
 

، سال در شرایط جنگ و سازندگی و اصالحات و مهرورزی کار کردم که نه جان کندم  30
همیشه جز زندگی ما شده به امید دو روز خوش بعد از ... مستاجری و بیماری و 

  .ما دریغ از یک روز خوش در دوره اعتدالا. بازنشستگی
یک روز که یکی از دانش آموزانم از من در مورد ریشه ضرب المثل می پرسید برایش داشتم 

وقتی "ریشه از این ستون به اون ستون را توضیح می دادم یکی از بچه های ته کالسی گفت 
 کدام فرجی؟ " کارد به استخوان رسیده
ز کجا اومده همان دانش آموز گفت از زندگی ما، وقتی بابات پول کرایه بعد یکی گفت این کارد ا

 .یعنی کارد به استخوان رسیده ،خودت پول دفتر و کتاب و مادرت پول خرید خونه، خونه نداره 
باید ریشه ضرب المثل ها را گذاشت زندگی ما بازنشسته  ،حاال زندگی ما شده همین قصه
سر  ربیعی#به پیش  نوبخت#ون ستون فرجی نیست از پیش ها اما منفی از این ستون به ا

 چه کنیم؟اما . دواندن است بقول معروف از اینا آبی برای ما گرم نمیشه
مگر چاره ای جز پیگیری کردن داریم؟ حاال که بازنشسته های فعال تجمع گذاشتند باید بریم و 

tg://search_hashtag/?hashtag=%D9%86%D9%88%D8%A8%D8%AE%D8%AA
tg://search_hashtag/?hashtag=%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%B9%DB%8C


اونجا از حق خودمان دفاع کنیم دوره بازنشستگی هم در اعتراض و تجمع گذشت آخه کی 
 می خواهیم دو روز زندگی کنیم کی؟

 فراخوان تجمع بازنشستگان 
  صبح 31تیر ساعت  13مقابل مجلس ، روز یکشنبه  تجمع
 سیزدهمین لم ازادیخواه در مع ، ۷۹تیر ۲۲محمود بهشتی لنگرودی امروز تاریخ  -*

  :روز اعتصاب غذا در زندان اوین 

   

 : گرودی ادامه وضعیت اعتصاب غذای محمود بهشتی لن درخبری گزارش  -*

 

 .کیلوگرم کاهش وزن طی ده روز نخست اعتصاب غذا ۰/۰
 .همینطور کاهش فشار خون و به سبب آن افزایش ضربان قلب در نتیجه اعتصاب غذا

 
#FreeBeheshti 

  :سروده ای از محمودبهشتی لنگرودی -*

 

 ل ستم خم نکرده ایمما سر به نزد اه
 کزبند شب رهیدن و رستن شعار نیست

 
 هرچند شوق پر زدن از این حصار هست

 لیکن زبال بسته چنین انتظار نیست
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 :سوزی در منطقه مرزی؛ مشکلی تازه برای شهروندان خوزستان آتش  -*

 
طقه را در تاالب هورالعظیم در منطقه مرزی با عراق هوای من  سوزی در یک هفته گذشته آتش

هکتار  ۰۳۳کم  بخش ایرانی تاالب نیز چند بار آتش گرفته و به دست. تر از پیش کرده است آلوده
 .از اراضی منطقه آسیب رسانده است

های  سوزی ی مرزی هویزه دچار آتش بیش از یک هفته است که تاالب هورالعظیم در منطقه
الت ناشی از ریزگردها و کمبود تر با مشک شدیدی شده و نفس ساکنان این منطقه را که پیش

 .باران درگیر بودند گرفته است
ها مسیری بیش از  سوزی ی مسئوالن محیط زیست استان، دود ناشی از این آتس به گفته

کیلومتر را طی کرده و عالوه بر هویزه، بستان، سوسنگرد و اهواز، آسمان خور موسای  ۹۹۰
 .ماهشهر را هم تیره کرده است

 
 :است ایران از اینجا اهو -*

 

 اهواز فاز دو جهنم/  مخزن خالی شده و بخاطر گرما مخزن خالی ذوب شده ،آب قطع شده

 :تسلیت به سنندجی ها  -*

 

 در یادبود جان باختن انسانهایی که بیگناه سوختند تا چرخ سود بر جاده های مرگ بچرخد
 اینجا جهنم است

 :ن وزیر رفاه  فراوانی فقر موجود در جامعه از قول معاو -*



   

ها را  ای آن تکافوی تأمین تغذیه"میلیون نفر حتی 3/5درآمد بیش از : می گوید  معاون وزیر رفاه 
درصد جمعیت ایران توان تأمین نیازهای زیربنایی مانند بهداشت ۰۰افزاید،  او می." کند هم نمی

 و درمان را ندارند

حد اتوبوسرانی تهران و حومه خبر سندیکای کارگران شرکت واتلگرامی کانال  -*
 :می دهد 

 
از ورودخودروهای نیروی  : کانال تلگرامی سندیکای شرکت واحد آمده است  گزارشبه 

انتظامی به خط شش بی آر تی و تعرض فیزیکی به رانندگان شرکت واحد و ایجاد وقفه در 
  . است گرفته صورت جابجایی مسافران

vahedsyndica@ 

 :می ایاا در جمع شرکت واحد انتخابا  برگزار می کند جمهوری اسال -*

 

 
به رغم اینکه در دو دوره پی در پی : کانال تلگرامی سندیکای شرکت واحد خبر می دهد 

. شرکت واحدبه شورای اسالمی تحمیلی وفرمایشی رای ندادندBRT6 کارگران سامانه
 .اب کند را انتخ وابسته به خود  افراد مدیریت دوباره تالش دارد



سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه خبر تلگرامی کانال  -*
 :می دهد 

معلم زندانی محمود بهشتی لنگرودی از دوشنبه هفته گذشته در اعتصاب غذا 
 است

 
در اعتراض به نحوه  ۷۹بهشتی، معلم و فعال صنفی زندانی، از دوشنبه یازدهم تیرماه محمود 

سه روز نخست این . ضاییه و دادستانی با زندانیان سیاسی در اعتصاب غذاستبرخورد قوه ق
و این اعتصاب غذا از روز چهارم پس از به وخامت ( نه آب و نه غذا)اعتصاب غذا خشک بود 

کشیدن وضع جسمانی ایشان و به درخواست هم بندان، آقایان اسماعیل عبدی و عبدالفتاح 
 .ل شده استسلطانی به اعتصاب غذای تر تبدی

روز نخست این اعتصاب غذا را برای نشان دادن حسن نیت و ایجاد فرصت  ۹۳محمود بهشتی 
پاسخگویی برای مسوولین، بدون اعالم در رسانه ها و بدون اعالم به همکاران سپری کرده 

 .است
بهشتی که در اعتراض به احکام غیر عادالنه صادر شده توسط قاضی های صلواتی و مقیسه 

قانون اساسی دست به اعتصاب  ۹۱۳وه دادرسی غیر قانونی و عدم اجرای اصل و شی
غذاهای طوالنی زده است، بسیار آسیب دیده و این اعتصاب غذا به صورت جدی جان او را 

 .تهدید میکند
 برگرفته از کانال تلگرام کانون صنفی معلمان تهران

telegram.me/vahedsyndica 

 : اعتراض به دستگیری ها  -*

 
 

 هوادار این تیم ختم شد 01تجمع هواداران استقالل به بی کفایتی وزیر ورزش به دستگیری 
 :هیوالهایی که اب و ثرو  خوزستان را میبلعند -*

 
ن ، به قیمت از بین رونق دادن استانهای کویری همچون ، اصفهان ، کرمان ، یزد قم، سمنا

، اتفاق نمی افتاد مگر به برکت وجود ( ثروتمندترین استان جهان)بردن استان خوزستان 
 دولتمردان زیاد این استانها در بدنه و رأس دولتهای پنجم تا کنون ، 

) ، (محمود احمدی نژاد از سمنان)، (محمد خاتمی از یزد)، (هاشمی رفسنجانی از کرمان)
   .و سیاست بخشی نگری این دولتمردان( سمنانحسن روحانی از 

سیکل )همچون صنایع فوالد ، پتروشیمی ، نیروگاه های بخار: ب آاحداث صنایع بزرگ متکی به 
زیرا محصوالت آب . و صنایع سرامیک سازی و آجر ، هیچ گونه توجیه اقتصادی ندارد( ترکیبی

  .قدام غیر مدبرانه میباشدبری که قیمت آب انها از خود محصول بیشتر است ، یک ا

 :بودند شده محبوس برق قطع دلیل به کارگران/درکاشان کن چاه ۳۳  جان -*
« روح هللا فدایی»: آمده است  79در تاریخ شنبه بیست و سوم تیر ایلنا، خبرگزاری به گزارش 

ساعت قطعی برق در شهر کاشان، همزمان  ۱روز چهارشنبه هفته گذشته به فاصله : گفت
وی .مختلف شهر بودند، در عمق زمین نجات پیدا کردندکارگر که مشغول حفر چاه در نقاط  ۹۹

های  های باباافضل، امیرکبیر،کارگر، میدان این حوادث پس از قطعی برق در خیابان: افزود
های  های امداد و نجات از ایستگاه عامریه، خیران و محله یزدآباد کاشان اتفاق افتاده بود که تیم

 .کارگر را نجات دادند ۹۹ذکور اعزام شده و این سازمان به محل های م ۴و  ۲شماره 
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 : طوفان تحریم ها در راه است : وزیر بهداشت ، حسن هاشمی  -*

https://www.isna.ir/news/97042312210 

هاشمی : آمده است  79به نوشته خبرگزاری دولتی ایسنا در تاریخ شنبه بیست و سوم تیر 
گاهی ممکن است : یار جدی است، اظهار کردها بس با تاکید بر اینکه امروز موضوع تحریم

همچنین برخی . ترسند ای می بگوییم چیزی درباره این مسئله به مردم نگوییم، چون عده
اما در حالتی دیگر . ممکن است بگویند شاید توافق شد، اما بعد با واقعیت مواجه خواهیم شد

من طرفدار روش . شته باشیم شود و باید آمادگی دا توان باور کرد که طوفانی نزدیک می می
عزم طرف مقابل ما . اعتقاد ندارم که مدیران را در غفلت و خوش خیالی نگهداریم. دوم هستم
ترین تحریم مالی را در طول  خواهم بیرحمانه به چه زبانی باید بگوید که من می. جزم است

ی مهمتر از گندم، بحث دارو و تجهیزات پزشک: وی تصریح کرد .تاریخ برای ایران اعمال کنم
ها نیز  از دانشگاه. روغن و کنجاله است و امروز نیاز داریم که به ما در این زمینه کمک کنند

. البته امسال مشکالت ما کمتر است. کنیم هر امکانی که دارند به میدان بیاورند خواهش می
بعد از آبان  آنچه نگران کننده است. سابقه است آید، بی عددی که از فروش نفت به دست می

مان  باید بدانیم که چقدر منابع در اختیار داریم و مصرف. روز مبادا همین روزها است. ماه است
 .هایمان کمتر باشد همچنین باید بدانیم چه کنیم تا درآمدمان بیشتر و هزینه. چقدر است

م در چالش باید دقت کنیم و بتوانی. مسئولیت دارو و تجهیزات بر عهده ماست  :وی تاکید کرد
. المللی مدیریت کشور را وارد آن کرده، وظیفه خود را بدانیم مهمی که بخشی از قدرت بین

کنیم آمادگی این شرایط  ترین وظایف ما این است که بدانیم تیمی که با آن کار می یکی از مهم
ی شب ممکن است بعضی از ما برا. را دارد یا خیر؟ من این نگاه را نسبت به کل حاکمیت دارم

 ....اگر تیم مدیریتی آمادگی مقابله با تحریم را ندارد باید عوض شود. عملیات مناسب نباشیم

 : باردیگر به پای اعتراض میرویم  -*

 

فراخوان اتحاد بازنشستگان برای شرکت ،  ۷۹بیست و سوم تیربرپایه خبر اعالم شده در تاریخ 
. های مجازی دست به دست می گردد در سطح شبکهتیر در مقابل مجلس  ۰۹در تجمع روز 

 !یاری شان کنیم 

دو شرکت کنتورسازی و رسانور  کارگران بیکاری بیمه مقرری پرداخت مشکل -*
 : شد رفع

 

محمدرضا کشاورز : آمده است  79در تاریخ شنبه بیست و سوم تیر ایلنا، خبرگزاری به گزارش 
در خصوص رفع مشکل بیمه بیکاری کارگران بیکار شده ( رکت کنتورسازی ایرانسرپرست ش)

 نفر از کارگران دو کارخانه کنتورسازی و رسانور ۹۳حدود : دو شرکت کنتورسازی و رسانور گفت
برای دریافت مقرری بیمه بیکاری به اداره کار معرفی شده بودند که اخیرا مشکل  در قزوین ،

کشاورز در ادامه درباره معوقات مزدی کارگران این .نان مرتفع شده استمقرری بیمه بیکاری آ
کارگر مشغول  ۲۲۳در دو واحد کنتورسازی و رسانور مجموعا حدود : دو واحد تولید تصریح کرد

 .ها در سال جاری حدودایک ماه است کار هستند که مجموع مطالبات معوقه مزدی آن

 :الحجج فرار کرد متهم پرونده ثامن -*

http://www.sharghdaily.ir/fa/Main/Detail/191262 
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محسن افتخاری، سرپرست  : است آمد 79 تیر 01 شنبه تاریخ در شرق روزنامه نوشته به
شدن یکی از متهمان پرونده  وگو با ایرنا از متواری های کیفری یک استان تهران، در گفت دادگاه
. م دارد که یکی از آنها فعال متواری استاین پرونده سه مته: الحجج خبر داد و گفت ثامن

جلسات : الحجج گفت افتخاری با اشاره به آخرین وضعیت پرونده مؤسسه مالی و اعتباری ثامن
او درباره زمان . دادگاه در حال برگزاری است و تاکنون نیز چندین جلسه تشکیل شده

نیست و به نظر قاضی پرونده بینی  این موضوع قابل پیش: رسیدن این پرونده نیز گفت نتیجه به
پیش از این غالمحسین اسماعیلی، رئیس کل دادگستری . و هیئت قضائی بستگی دارد

هزار  30الحجج را چیزی حدود  استان تهران، حجم مالی پرونده شرکت تعاونی اعتبار ثامن
عامل، های مردم با تعیین بانک  میلیارد تومان عنوان کرده و گفته بود بخش زیادی از سپرده

تاکنون هفت جلسه رسیدگی به این پرونده که . پرداخت شده و بخشی نیز باقی مانده است
 ... شاکی دارد 161
 :در خطر است لنگرودی بهشتی محمودجان  -*

 
ز بخاطر که در سیزدهمین روز اعتصاب غذا به سر می برد صبح امرو لنگرودی بهشتی محمود

افت شدید نبض به بهداری اوین منتقل شد و پزشک زندان از وی خواست برای جلوگیری از 
 .افت فشار ، تزریق سرم را بپذیرد اما آقای بهشتی امتناع نمودند

همچنین سه نفر از پزشکان تاکنون به وی بخاطر تبعات درد بین شکم و زیر قفسه سینه 
اند بخاطر عمل خروج کیسه صفرا در گذشته و تبعات هشدار داده اند و خاطر نشان کرده 

اعتصاب های قبلی و این اعتصاب، وی مشکوک به عفونت پانکراس است و برای تشخیص 
درخواست آزمایش و بررسی های جدی نموده اند و اعالم کرده اند که عفونت پانکراس ممکن 

نگرفته و رستمی دادیار ناظر است به مرگ منجر گردد اما تاکنون از سوی زندان اقدامی صورت 
 .بر زندان کمترین توجهی ننموده است

 ضمن هشدار به مسئوالن قضایی و امنیتی و زندان نسبت به خطری که 
را تهدید می کند معلمان ایران خواهان رسیدگی سریع به وضعیت  لنگرودی_بهشتی_محمود

 .وی هستند

 : همه ما نگران سالمتت هستیم !محمود جان بهشتی عزیز -*

 
ما را ببخش که در این درد بی شماری که بر جان نحیفت نشسته و تو را مجبور ساخته که 

بیمارت را در این گرمای طاقت فرسا و عطش سوز به اعتصابی دردناک وجود رنجور و شریف و 
می دانیم در اعتصاب تو هزار .بکشانی،شرمگنانه از تو می خواهیم که به اعتصابت پایان دهی

شاید اگر رسالت جمعی و صنفی منظم و مدام و حساب شده ای .نکته ی باریک تر ز مو است
ینگونه غمبار و نه شما برای چندین بار به قمار جان تا از ما سر می زد،وضعیت ما اکنون نه ا
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آنچه نگرانی ما را بیش از اندازه می کند !محمود سرافراز معلمان ایران.پای جان می شتافتید
دشواری تکثیر کنشگری در قامت سرافراز معلمی چون بهشتی لنگرودی است و این درد به 

قهرمان اعتصاب های چندین باره ی خود حدی کمرشکن و جان سوز است که ملتمسانه باید 
تو همه بار و بری تازه بهارا تو »در بهار کنشگری های صنفی را مخاطب قرار دهیم و بگوییم 

بهشتی عزیز می دانیم که شما با تمام ایمان ابراهیمیت و با همه ی نقدها و گله ها و «!بمان
خواهیم دست التجا به دامن شکوه های به حقت به ما حق می دهی که ما برای بودنتان ب

این التماس نه از موضع ضعف و زبونی که از منظر شکوه به قامت افراشته ی .التماس بزنیم
انسانی است که با حضورش و قدم استوار و منش مسالمت جویش راه دشوار کنشگری 

ما تشکل های امضا کننده ضمن حمایت از .صنفی را بر بسیارانی در حال آموختن است
ه های قانونی شما و هشدار به مسئوالن قضایی در عهد شکنی های مستمر و مدام خواست

و قانون گریزی های پیاپی،از حضرتعالی می خواهیم با توجه به اثرات چند اعتصاب دردناک و 
بیماری و وضعیت نگران کننده اکنونیتان به اعتصاب خود پایان دهید و دل دوستدارانتان را شاد 

باور کن امروز معلمانی که شاید در کنشگری صنفی نباشند،نگران سالمتت  محمود عزیز.کنید
پس بیا و معلمانی را که از منزلت مادی و معنوی توسط دولت محرومند، با هدیه ی .هستند

اعتصابت را بشکن و شادی را به جمعی مغموم و چشم .سرمایه ی وجودی خودت دلشاد کن
 .به راه برگردان

/ کانون صنفی معلمان همدان/ کانون صنفی فرهنگیان گیالن/  هرانکانون صنفی معلمان ت
هسته ی / کانون صنفی فرهنگیان خمینی شهر/ مریوان -انجمن صنفی معلمان کردستان

 کانون صنفی معلمان البرز/ کانون صنفی معلمان کرمانشاه / صنفی فرهنگیان مازندران

جان معلم زندانی :حومه سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و -*
 محمود بهشتی لنگرودی در خطر است

ر می برد صبح امروز بخاطر که در سیزدهمین روز اعتصاب غذا به س لنگرودی هشتیب محمود
افت شدید نبض به بهداری اوین منتقل شد و پزشک زندان از وی خواست برای جلوگیری از 

 .افت فشار ، تزریق سرم را بپذیرد اما آقای بهشتی امتناع نمودند
همچنین سه نفر از پزشکان تاکنون به وی بخاطر تبعات درد بین شکم و زیر قفسه سینه 

و خاطر نشان کرده اند بخاطر عمل خروج کیسه صفرا در گذشته و تبعات هشدار داده اند 
اعتصاب های قبلی و این اعتصاب، وی مشکوک به عفونت پانکراس است و برای تشخیص 

درخواست آزمایش و بررسی های جدی نموده اند و اعالم کرده اند که عفونت پانکراس ممکن 
ندان اقدامی صورت نگرفته و دادیار ناظر بر زندان است به مرگ منجر گردد اما تاکنون از سوی ز

 .کمترین توجهی ننموده است
ضمن هشدار به مسئوالن قضایی و امنیتی و زندان نسبت به خطری که 

را تهدید می کند معلمان ایران خواهان رسیدگی سریع به وضعیت  لنگرودی_بهشتی_محمود#
 .وی هستند

 برگرفته از کانال تلگرام کانون صنفی معلمان تهران

http://t.me/vahedsyndica 

 : ر هنری در مشهد را در یابیم این اث -*
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 علم الهدی دستور تخریب مجسمه های . دفسیلهای عصر حجری از تاریخ ایران هم کینه دارن
مسعود رنگرزان از  مجسمه ساز صاحب اثر اقای داد فردوسی ونبردهای رستم در مشهد را

 در خواست کمک و حمایت کرده است همه مردم مشهد

 : ود بهشتی لنگرودی و همدلی با آنان دیدار با خانواده محم -*

 
 ...ما زنده به آنیم که آرام نگیریم

 ۷۹/۴/۲۴ -دیدار جمعی از فعاالن صنفی معلمان با خانواده محمود بهشتی لنگرودی
 
 : یک معترض در ارومیه  -*

 
ده آیا تا به حال نوزادتان بدون خوردن شیر خوابی: های خوب ای خطاب به ژن یک شهروند ارومیه

 است؟

 :فروشان نصب پارچه بر سردر محل کسب احتکارکنندکان و گران -*
http://www.sharghdaily.ir/fa/Main/Detail/191411 

 
 و معدن صنعت، سازمان رئیس: آمده است  79تیر  02در تاریخ  ، شرق روزنامه نوشته به

 موضوع با ايران اصناف قاتا رئیس به اهمیت حائز و آني اي نامه ارسال با تهران استان تجارت
 موقت تعطیلي يا کسب محل سردر بر تابلو يا پارچه نصب خواستار مشهود، تعزيراتي اقدامات

 سازمان رئیس صادقي، يدهللا تسنیم، گزارش به .شد محکوم متخلفان کسب پروانه تعلیق و
 فاضلي، علي به اهمیت حائز و آني اي نامه ارسال با تهران، استان تجارت و معدن صنعت،
 بر تابلو يا پارچه نصب خواستار «مشهود تعزيراتي اقدامات» موضوع با ايران، اصناف اتاق رئیس
 وزارت نامه در .شد محکوم متخلفان کسب پروانه تعلیق و موقت تعطیلي يا کسب محل سردر
 ربازا سطح در آرامش و ثبات ايجاد منظور به فرمايید دستور :است آمده اصناف اتاق به صنعت

 ربط ذي هاي ارگان با بازرسي مشترک هاي گشت برقراري و ها ظرفیت تمامي از گیري بهره با
 .كند معمول را الزم بازرسي و نظارت



 
 :کرد معرفی غیابی صور  به را شهرداری حساب ذی 03 شهر شورای -*

در هفتادوششمین جلسه علنی : آمده است  79تیر  02در تاریخ  به گزارش خبرنگار ایلنا،
ب در واحدهای حسا نفر از کارکنان شهرداری به عنوان قائم مقام ذی 11شورای شهر تهران 

رئیس )محمد ساالری ... .تابعه شهرداری از سوی کمیسیون برنامه و بودجه معرفی شدند
حسابان با اشاره به  نیز در جریان معرفی ذی( کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر

پیش از این، این افراد در صحن : ای که در این خصوص وجود داشته است، گفت های قبلی رویه
در ادامه  .گرفت گیری صورت می شدند سپس رای ه و اعضای شورا با آنها آشنا میحاضر شد

حسابان  جلسه اعتراضات ساالری به جایی نرسیده و با توجه به لزوم انتخاب هر زودتر ذی
همه افرادی که از سوی کمیته بودجه و نظارت معرفی شده بودند، رای اعضای شورای شهر 

 .های مالی شهرداری را حسابرسی کنند ظف هستند حسابحسابان مو ذی .را کسب کردند

 : فیش حقوقی معلمان در مازنداران  به آتش کشیدنکمپین  -*

 

 
صادر گردیده ونشان دهنده ی وعده  ۹۰۷۹این حکم حقوقی جدید که با سه ماه تأخیر در سال 

 ش می کشمهای دروغین حکومت بدستان و همچنان پر از تبعیض و بی عدالتی است را به آت
 ...باشد که دیده شود شاید به خود آیند:

 :نشد پرداخت ۷۹ سال در عمراني بودجه از تومان میلیارد هزار ۲۹ مبلغ -*

http://www.sharghdaily.ir/fa/Main/Detail/191378 
 

بر اساس گزارش عملکرد بودجه : آمده است  79تیر  02در تاریخ  ، شرق روزنامه نوشته به
هزار میلیاردتومانی  ۲۹ماندگي  هاي عمراني در پايان اين سال با عقب خت، پردا۷۱سال 

به گزارش تسنیم، بررسي گزارش . نسبت به رقم مصوب قانون بودجه همراه بوده است
هاي عمراني کل کشور رقمي  پرداخت 76دهد، در انتهاي سال  عملکرد بودجه نشان مي

درصدي  31.6ت به سال قبل از آن با افزايش هزار میلیارد تومان بوده که نسب 22نزديک به 
هزار  93رقم )اين در حالي است که اين رقم نسبت به قانون مصوب بودجه . مواجه شده است

گفتني است، تراز . هزار میلیاردتوماني همراه شده است 09ماندگي  با عقب( میلیارد تومان
 75تومان بوده که نسبت به سال هزار میلیارد  09منفي  76اي بودجه سال  عملیاتي و سرمايه

 .تجربه کرده استدرصدي را  5.9رشد 

 دوباره سمنان نخ رنگین کارگران مقابل ساختمان استانداری سمنان انجام شد؛ -*
 :کردند تجمع استانداری ساختمان برابر در

 

https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-5/644564-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%B0%DB%8C-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%BA%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D8%AF
https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/644435-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D9%86%DA%AF%DB%8C%D9%86-%D9%86%D8%AE-%D8%B3%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%AF-%D9%87%D9%86%D9%88%D8%B2-%DA%A9%D8%B3%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE%DA%AF%D9%88-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA
https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/644435-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D9%86%DA%AF%DB%8C%D9%86-%D9%86%D8%AE-%D8%B3%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%AF-%D9%87%D9%86%D9%88%D8%B2-%DA%A9%D8%B3%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE%DA%AF%D9%88-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA


تعدادی از کارگران بیکار شده کارخانه رنگین ( تیر ماه  ۲۴)روز یکشنبه به گزارش خبرنگار ایلنا،
 ۰۳نزدیک به: گویند کارگران می.ین بار مقابل استانداری تجمع کردندنخ سمنان برای چندم

همزمان با تعطیلی کارخانه برای  ۷۲کارگر رسمی شرکت رنگین نخ هستیم که از سال 
به گفته این  .ایم معطل مانده  دریافت معوقات مزدی دوران اشتغال و نیز سنوات پایان خدمت

زمان بیکاری مراجعه آنان برای وصول مطالباتشان از سال از  ۰کارگران، بعد از گذشت حدود 
... .نتیجه بوده وآنها همچنان سرگردان هستند ها بی نهادهای مختلف دولتی، پیگیری  سوی 

: گوید یکی از کارگران درباره روند پیگیری حقوقی دریافت مطالبات خود و سایر همکارانش می
مجزا به اداره کار سمنان شکایت کردند و اداره  همه کارگران به صورت  بعد از بدقولی کارفرما

کار حکم به پرداخت مطالبات داد اما بازهم کارفرما تمکین نکرد و پرونده برای اجرای احکام به 
 ...سایر مراجع قضایی انتقال پیدا کرد

 : حکم زندان و شالق برای معلمی ازادیخواه  -*

 

ر رابطه با خیزش دیماه به زندان و شالق محکوم ابوالفضل عزیزی از آموزگاران استان قزوین د
 .شده است

 :حکم زندان و شالق برای ابولفال عزیزی معلم آزادیخواه / رای دادگاه سند  -*

 

یک سال : متن حکم صادره برای ابوالفضل عزیزی. شالق و زندان معلم بخاطر فریاد نان و آزادی
 صادر کرده اند « ساله 5ا تعلیق ب»حکم را . ضربه شالق تعزیری 92حبس تعزیری و 

@ordoyekar 

 پرداخت در تاخیر درباره بازنشسته فرهنگیان  گالیه به پرورش و آموزش پاسخ -*
 :آید برنمی دستمان از کاری /خدمت پایان پاداش

معاون توسعه )علی الهیار ترکمن : آمده است  79 تیر 02به گزارش خبرنگار ایلنا، در تاریخ 
وگو با خبرنگار ایلنا درباره زمان پرداخت  در گفت( دیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورشم

پیشتر مقرر شده بود که ظرف سه ماه و تا : پاداش پایان خدمت فرهنگیان بازنشسته گفت
برای پرداخت اولین قسط با خزانه . ها تسویه شود پایان شهریور ماه به صورت کامل پاداش

تالش کردیم که قبل از پایان تیر ماه این قسط را پرداخت کنیم و جای نگرانی  هماهنگ شده و

https://web.telegram.org/#/im?p=%40ordoyekar
https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-5/644543-%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4-%D8%A8%D9%87-%DA%AF%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AA%D8%A7%D8%AE%DB%8C%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%BE%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B4-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D9%85%DB%8C-%D8%A2%DB%8C%D8%AF-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%82%D8%B3%D8%B7-%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%AA%D8%A7-%D8%A2%D8%AE%D8%B1-%D8%AA%DB%8C%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%87
https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-5/644543-%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4-%D8%A8%D9%87-%DA%AF%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AA%D8%A7%D8%AE%DB%8C%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%BE%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B4-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D9%85%DB%8C-%D8%A2%DB%8C%D8%AF-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%82%D8%B3%D8%B7-%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%AA%D8%A7-%D8%A2%D8%AE%D8%B1-%D8%AA%DB%8C%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%87


مسائل مالی دست یک نفر نیست، مجموعه : وی ادامه داد.زیادی هم وجود ندارد
هایی که در حوزه بودجه، مالی و خزانه با هم درگیر هستند؛ باید با هم یک کار  دستگاه

به عنوان دستگاه اجرایی باید درخواست بودجه را از مشترک انجام دهند، به عنوان مثال ما 
سازمان برنامه داشته باشیم و سازمان برنامه با توجه به تحقق کلیات منابع کشور، تخصیص 

کند و خزانه هم با توجه به درآمدهای کشور و آن پولی که وارد  بودجه را به خزانه اعالم می
.. .ند، از این رو این روند کاری چندجانبه استشود، این پول را تامین ک های خزانه می حساب

مندی برخی فرهنگیان بازنشسته مبنی بر اینکه پاداش پایان خدمت ما  وی در پاسخ به گالیه
ها بسیار زودتر از ما پرداخت  ها و نهادها است، اما پاداش آن بسیار کمتر از کارکنان سایر ارگان

کنیم،  کمتر و بیشترش را ما تعیین نمیاین یک قانون است و : شده است، توضیح داد
ما قبول داریم . گیرد، همه براساس قانون و ضوابط است کارهایی که در حوزه مالی صورت می

ها کمتر است، ولی فعال در این شرایط باید بر  که دریافتی فرهنگیان نسبت به سایر دستگاه
 .آید ما بر نمی اساس قانون عمل کنیم تا مشکالت حل شود و کار دیگری از دست

 
 :اعتراض کارگران، کشاورزان و مال باختگان -*
 

سیر طوس »سهامداران شرکت : آمده است  اردوی کار تلگرامی کانال در مندرج خبر برپایه
اتوبوسرانی مشهد در اعتراض به عدم دریافت یک سال حقوق روز گذشته دست به « ماندگار

 .اعتصاب زدند
گچساران در اعتراض به غارت دارایی شان، درب این موسسه را سپرده گذاران شعبه ملل در 

 بستند
جمعی از کارگران شرکت آب و فاضالب روستایی استان خوزستان روز شنبه در اعتراض به 

 ماه حقوق عقب افتاده مقابل در ورودی این شرکت در اهواز تجمع کردند  ۰پرداخت نشدن 
جو در اعتراض به استفاده از حقآبه خود تجمع کشاورزان اصغر آباد اصفهان روبروی پل خوا

 کردند

 :درصدي قیمت داروي بیماران پیوند کلیه ۲۲۲افزايش  -* 
http://www.sharghdaily.ir/fa/Main/Detail/191416 

 
 آمده 79 تیر چهارم و بیست تاریخ در یلناا دولتی خبرگزاری از نقل به شرق روزنامه نوشته به

 کلیه پیوند بیماران که داروهايي :گفت کلیوي بیماران از حمايت هخیري انجمن رئیس : است
 هزار ۲۱۳ به ناگهان که بود تومان هزار ۹۰۳ دوره يک براي امسال اوايل کردند، مي مصرف
 حمايت خیريه انجمن رئیس آرمان، داريوش .است رسیده تومان هزار ۰۲۳ به نهايت در و تومان

 .داد هشدار کلیه پیوند و ديالیزي بیماران داروهاي قیمت شافزاي به نسبت کلیوي، بیماران از
 درصدي ۲۳۳ تا صد افزايش :گفت است، دارو شدن گران اصلي مشکل اينکه بر تأكید با آرمان
 اعالم بهداشت وزارت البته هستیم؛ شاهد لحظه اين تا ۷۱ سال اسفندماه از را دارو قیمت
 دارو خود   شدن گران اصلي موضوع گفتم که رطو همان اما کند مي عمل ها تعرفه طبق کرد

 يک براي امسال اوايل کردند، مي مصرف کلیه پیوند بیماران که داروهايي :کرد تصريح او .است
 رسیده تومان هزار ۰۲۳ به نهايت در و تومان هزار ۲۱۳ به ناگهان که بود تومان هزار ۹۰۳ دوره
 از حمايت خیريه انجمن رئیس .هست نیز پرمصرف کلیه پیوند بیماران براي دارو اين .است

 و است شده گران ديالیزي و پیوندي بیماران داروهاي تمام :کرد خاطرنشان کلیوي بیماران
 .است داشته قیمت افزايش درصد ۲۳۳ تا نیز داروها از برخي و صددرصد کم دست

 

 :خبر فوری از دور دوم اعتااب کامیونداران  -*



 

الن داتشه اند ؛ به دلیل عدم تحقق وعده های داده شده مسئولین، رانندگان درآفیش خود اع
ماشین های خود را خاموش می ۹۰۷۹بار دیگر با اتحاد و همبستگی بیشتر از تاریخ اول مرداد 

 !کنیم

 :قطع برق در آزاد شهر و اعتراض مردم آن سامان  -*

 

صورت گرفت  ه برق ازادشهردقیقه بامداد مقابل ادار ۰۳تجمع اعتراضي مردم آزادشهر ساعت 
. 

 : سخی ریگی ،در اعتراض به حکم زندان دست به اعتصاب غذا زد -*

  

برد در اعتراض به مخالفت  در زندان به سر می ۹۰۳۳نویس بلوچ که از سال  سخی ریگی وبالگ
و سپس به  ۲۳او ابتدا به . روز پیش دست به اعتصاب غذا زده است ۲۳با آزادی مشروطش از 

 .ل زندان محکوم شدسا ۹۳

پاسخ ممتِد متصدیان داروخانه به " نداریم"؛  یاسمن خالقیان: گزارشگر ایلنا  -*
 :بیماران سرطانی

https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-5/643101-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE-%D9%85%D9%85%D8%AA%D8%AF-%D9%85%D8%AA%D8%B5%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%B1%D8%B7%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-5/643101-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE-%D9%85%D9%85%D8%AA%D8%AF-%D9%85%D8%AA%D8%B5%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%B1%D8%B7%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-5/643101-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE-%D9%85%D9%85%D8%AA%D8%AF-%D9%85%D8%AA%D8%B5%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%B1%D8%B7%D8%A7%D9%86%DB%8C


 
ای با  داروخانه، آبان  ۹۰داروخانه : آمده است  ۹۰۷۹تیر  ۲۴به گزارش خبرنگار ایلنا، در تاریخ 

های آنان برای  کننده در سال است که مهمترین گزینه بیماران و خانواده میلیون مراجعه ۲تعداد 
کنندگان در رابطه با  شود، اما در پاسخ به مراجعه ن تلقی میتامین داروهای کمیاب یا گرا

ندارد، مشاور وزیر بهداشت در " نداریم"موجودی برخی داروهای خارجی پاسخی به غیر از 
داروهایی که خارج از فهرست دارویی است، »: گوید پاسخ به چرایی این مسئله اینطور می

دهد و بسیار گران است، بنابراین باید  شش نمیمشابه ایرانی ندارد و معموال بیمه آن را پو
دهد و با توجه به اینکه داروی داخلی  مسئولیت دارویی را بپذیریم که بیمه آن را پوشش می

وجود دارد و موثر و مورد تایید نیز است، باید داروی داخلی مصرف شود، مگر آنکه دارویی تولید 
 «.داخل نداشته باشد

زند؛ همینطور که بیرون  ها به سرخی می فشارد، رنگ چشم ست میرنگ را در د آبی  دفترچه
کند،  ایستد و فکر می ها می بعد درست مقابل پله« .میگن نداریم»: گیرد آید، شماره می می

ش رو  نمیشه ایرانی»: گوید آورد و بعد با تردید می هایش باال می دوباره موبایل را تا دم گوش
شود که مرد  ای گفته می آن طرف خط جمله« .ی، شاید بشهتونی از دکترت بپرس بگیرم؟ می

خورد، درست در همان لحظه یک  از جایش تکان نمی. کند جوان را مهمان یک نفس عمیق می
آید و پس از چند ثانیه گریه آرامی را از سر  زن با تردید و نگرانی از داروخانه بیرون می

ش جواب نمیده، دکتر هم  نیست، ایرانیش  داروی شیمی درمانی میخوام، خارجی».گیرد می
دونم باید چکار کنم، دخترم  رفتم تا پیدا کنم؟ واقعا نمی کنه، دیگه کجاها رو باید می قبول نمی

ای مکث کرده و به  بعد لحظه« .سرطان داره، باید داروی خارجی شیمی درمانی رو مصرف کنه
گفتن نیست؛ مطمئن بودیم بعد از چند  یقبال م»: رود، انگار که بخاطر آورده باشد فکر فرو می

االن وقتی میگن نیست، یعنی »: دهد بعد اینطور ادامه می« .روز باالخره دارو رو گیر میاریم
ساله  ۰۳یک مرد حدود « .نیست؛ یعنی ایرانی بخرید، اونم با اون همه عوارض مصرف دارو

ه داروی ایرانی رو جای خارجی از بازار سیاه بخرید، البته از آدم مطمئن ک»: آید نزدیک می
بهتون نندازه، باالخره این دارو که وارد میشه، ممکنه حاال حاالها دست شما نرسه، یه کم 

 «.بیشتر پول بدین تا زودتر برسه دستتون، اونجا هم بگن نداریم، یعنی واقعا نیست

 :اعتصاب رانندگان شرکت واحد اتوبوسرانی همدان -*

 
اه در شهر همدان، رانندگان شرکت واحد اتوبوسرانی همدان و حومه تیرم 02از صبح امروز 

نسبت به عدم پرداخت مطالبات، سنوات سال گذشته و همچنین تحمیل ساعات کار اضافی و 
سوء تدبیر و بی کفایتی مسئولین شهرداری در محوطه پایانه مرکزی اتوبوسرانی تجمع کردند 

 .و دست به اعتصاب زدند



احد اتوبوسرانی همدان خواستار تقلیل کار روزانه و پرداخت کامل مطالبات رانندگان شرکت و
 .خود هستند

 : جان محمود بهشتی لنگرودی در خطر است  -*

 

. خواست همگان از این معلم آزاده ، پایان بخشیدن به امر اعتصاب غذا در این شرایط است 
 !همه نگران سالمتی اویند

 بهشتی محمود غذای  دادن اعتصاب برای پایان عبدی اسماعیلدرخواست  -*
 :در زندان اوین لنگرودی

 
 به نام خداوند جان و خرد
 بندی عزیزم جناب آقای محمود بهشتی لنگرودی دوست و همکار و هم

های انقالب برای فعاالن  حدود دو هفته است که در اعتراض به صدور احکام ناعادالنه در دادگاه
تانی در اجرای قوانین مربوط به حقوق زندانیان در اعتصاب غذا صنفی و ضعف مفرط دادس

 .هستید
غذا و  خطر انداختن جان عزیزت پس از چندین بار اعتصاب جانب از نزدیک شاهدم که با به این

عمل جراحی برداشتن کیسه صفرا، تورم پانکراس، ضعف جسمانی، نوسانات فشار خون، درد 
کنید و ریسک آسیب جدی در  ید میگرنی را تحمل میدر زیر قفسه سینه و سردردهای شد
. خواهی خود عمل نمایید اید تا به عهد و میثاق عدالت ناحیه کلیه و پانکراس را به جان خریده
های زندان، اخراج،  های صنفی معلمان ایران و رنج میثاقی که سرچشمه آن در دل تشکل

کنشگرانی که بدون . ن صنفی استتبعید، انفصال، کسرحقوق و بازنشستگی اجباری فعاال
اند و برای دفاع از حقوق  ها برای رفع تبعیض و آموزش رایگان و برابر تالش کرده ترس، سال

کشیدن دستگاه اجرایی و برگزاری  اند و با به چالش خود، انجمن و اتحادیه صنفی تشکیل داده
کشان اعتراض کرده و  آمیز، به فساد سیستماتیک و اختالس دسترنج زحمت تجمعات مسالمت

 .اند هایی گزاف شده در این راه متحمل هزینه
توجهی و  قضاییه به عدم اجرای قانون و اعتراض به بی جانب ضمن محکوم کردن قوه این
ات به  حق و قانونی های به مسئولیتی دادیار ناظر بر زندان اوین و اعالم حمایت از خواسته بی

ی شروع عالئم التهاب شدید پانکراس و خطرات جانی  ارهدلیل نظریه پزشک مورد اعتماد درب
غذای  ناشی از آن برای جنابعالی و احتمال بروز فاجعه، خواهشمندم هرچه زودتر به اعتصاب

 .خود پایان داده و خانواده، دوستان و معلمان ایران را از این نگرانی خارج نمایی
 ۹۰۷۹تیرماه  ۲۴/  ۴زندان اوین، بند  اسماعیل عبدی

http://telegram.me/mahmoodbeheshti1 

 :شان مزدی مطالبا  پرداخت عدم به اعتراض در خوزستان آبداران تجمع -*
روز شنبه جمعی از کارگران شرکت : آمده است  ۹۰۷۹تیر  ۲۴در تاریخ به گزارش خبرنگار ایلنا، 

ماه معوقه مزدی خود  ۰ایی استان خوزستان در اعتراض به پرداخت نشدن آب و فاضالب روست
شرکت آب و فاضالب ...  .مطالبات خود شدند در مقابل این شرکت در اهواز تجمع کردند و پیگیر

. شود روستایی یک شرکت دولتی است و اعتبار آن از سوی دولت تعیین و پرداخت می
ل جاری با آن مواجه بوده و هست، پرداخت حقوق که دولت در سا  خاطر مشکالت مالی به

tg://search_hashtag/?hashtag=%D8%A7%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C%D9%84_%D8%B9%D8%A8%D8%AF%DB%8C
tg://search_hashtag/?hashtag=%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF_%D8%A8%D9%87%D8%B4%D8%AA%DB%8C_%D9%84%D9%86%DA%AF%D8%B1%D9%88%D8%AF%DB%8C
tg://search_hashtag/?hashtag=%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF_%D8%A8%D9%87%D8%B4%D8%AA%DB%8C_%D9%84%D9%86%DA%AF%D8%B1%D9%88%D8%AF%DB%8C
tg://search_hashtag/?hashtag=%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF_%D8%A8%D9%87%D8%B4%D8%AA%DB%8C_%D9%84%D9%86%DA%AF%D8%B1%D9%88%D8%AF%DB%8C
tg://resolve/?domain=mahmoodbeheshti1
https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/644582-%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%A2%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%B2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%D8%A8%D9%87-%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B2%D8%AF%DB%8C-%D8%B4%D8%A7%D9%86


مناطقی در کشور . آبداران نه فقط در این استان، بلکه در کل کشور دچار مشکل شده است
 ....ماه مطالبه مزدی دارند ۹۹الی  ۷است که آبداران در آنجا بین 

  
مقابل  باغداران غرب اصفهان در اعتراض به عدم توزیع آب برای آبیاری درختان در -*

 :شرکت آب و فاضالب استان اصفهان تجمع کردند
 
باغداران غرب اصفهان در اعتراض به عدم : آمده است  اردوی کار تلگرامی کانال نوشته به

شان دیروز در مقابل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان  توزیع آب بین آنها برای آبیاری درختان
داران غرب  دریجانی دبیر کمیته تخصصی حقآبهبه گفته کریم صفاری قه. دست به تجمع زدند

های لنجان،  شوند که در شهرستان استان اصفهان، باغداران غرب اصفهان شامل کسانی می
آنها معترضند که به دلیل عدم . آباد و فالورجان صاحب باغ هستند شهر، نجف مبارکه، خمینی

 .توزیع آب، درختان شان در حال خشک شدن است

 :ما همه با هم هستیم  ، ر ماهتی۱۳در تاریخ 

 
 

در کنار مجلس  تیر ماه۰۹ در تاریخ  با مشارکت حداکثری در تجمع بازنشستگان کشوری
 .با هم هستیم ما همه . ، ما نیز از خراسان با دیگران همراهیم  شورای اسالمی

 حقوقی های فیش به/پرورش و آموزش اداره مقابل فارس معلمان تجمع -*

 :معترضیم

جمعی از معلمان استان فارس در  : آمده است  ۹۰۷۹تیر  ۲۴در تاریخ به گزارش خبرنگار ایلنا، 
کنندگان  تجمع.حقوقی مقابل اداره آموزش و پرورش تجمع کردندهای  اعتراض به فیش

نه تنها بیست درصد افزایش حقوق وعده داده شده، محقق نشد بلکه از مزایای : گویند می
ها خیلی  یکی از حاضران در تجمع با بیان اینکه فاصله حقوق ما و هزینه.اند مزدی ما کاسته
ودجه، افزایش عادالنه حقوق معلمان را پشت گوش اینکه به بهانه کمبود ب: زیاد است، گفت

 .ست انصافی اندازند، بی می

 

بگیران شهر تهران تاکید  در بیانه کانون کارگران بازنشسته و مستمری -*
  :است بازنشستگان عمده مشکل مناسب سرپناهِ  داشتن:شد

 
 

https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/644580-%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4-%D8%A8%D9%87-%D9%81%DB%8C%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%B6%DB%8C%D9%85
https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/644580-%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4-%D8%A8%D9%87-%D9%81%DB%8C%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%B6%DB%8C%D9%85
https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/644580-%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4-%D8%A8%D9%87-%D9%81%DB%8C%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%B6%DB%8C%D9%85
https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/644562-%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%86-%D8%B3%D8%B1%D9%BE%D9%86%D8%A7%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84-%D8%B9%D9%85%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%B3%D8%B7%D8%AD-%D8%AA%D8%B3%D9%87%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B1%D9%81%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%AF-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%AA%D8%A8%D8%AF%DB%8C%D9%84-%D8%A8%D9%87-%DB%8C%DA%A9-%D8%A8%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%B4%D8%AF%D9%87
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کارگران بازنشسته و »کانون   : آمده است  ۹۰۷۹تیر  ۲۴در تاریخ به گزارش خبرنگار ایلنا، 
سقوط ارزش پول : ای تاکید کرد با صدور بیانه« مستمریبگیران تامین اجتماعی شهرستان تهران

ملی، باعث کاهش قدرت خرید و توانایی اقتصادی صاحبان درآمد باالخص بازنشستگان و 
 .بگیران شده است مستمری

 :متن کامل این بیانه به شرح زیر است

و  با سالم و عرض ارادت به محضر یگانه منجی عالم بشریت حضرت ولی عصر عج هللا و با درود
صلوات به ارواح شهدای گرانقدر انقالب اسالمی و شهدای جامعه کارگری و امام شهدا حضرت 

با برخورداری از رهنمودهای سازنده مقام معظم رهبری رد سالی که به نام ( ره)امام خمینی 
سال حمایت زا تولید ملی و کاالی ایرانی مزین گردیده، همچنین با عرض تبریک هفته تامین 

اندرکاران تامین اجتماعی به ویژه بازنشستگان عزیز، برخود  به مسوولین و دست اجتماعی
دانیم از تمامی افرادی که در جهت استقالل مالی و اداری سازمان و حفظ اموال و  الزم می
در این هفته . نمایند تقدیر و تشکر نماییم های بیمه شدگان و بازنشستگان فعالیت می دارایی

و مشکالت پیش رو، مطالبات بازنشستگان و مستمریبگیران را در قالب این  با توجه به مسائل
بیانیه شامل بندهای ذیل اعالم و از مسووالن سازمان، دولت و نمایندگان مجلس شورای 

اهم کردن شرایط مناسب جهت تامین معیشت، نماییم به منظور فر اسالمی مصرانه تقاضا می
 .درمان و سالمت آنان به این موارد توجه و رسیدگی الزم را به عمل آورند

ضمن اعالم حمایت از نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران تحت رهبری و زعامت مقام  -۹
انواع آی و دولت جمهوری اسالمی ایران در برابر  هللا امام خامنه معظم رهبری حضرت آیت

ها و فشارهای خارجی تقاضا داریم دولت محترم هرچه سریعتر نسبت به  تهدیدات و تحریم
های ایجادی خود به صورت نقدی و صد در صد آن به سازمان تامین اجتماعی  پرداخت بدهی

 .مطابق قانون برنامه ششم توسعه و مصوبات مجلس شورای اسالمی اقدام نمایند

 ۲۷شدگان که بر مبنای موضوع ماده  در مورد بیمه ۹۰۱۷ب سال قانون الزام درمان مصو -۲
سازمان تامین اجتماعی به . باشد به صورت کامل و جامع اجرا گردید قانون تامین اجتماعی می

لذا هرگونه افزایش . هیچ وجه تعهد جدید مالی که با یان قانون مغایرت داشته باشد را نپذیرد
 .دولت محترم تامین و تضمین شودهای درمانی باید از جانب  هزینه

بگیران تامین اجتماعی کامال وجاهت  سازی حقوق بازنشستگان و مستمری همسان -۰
باشد، که اجرای آن تکلیف سازمان  قانونی داشته و بر مبنای احکام و مصوبات قانونی می

ایر نهادها ازجمله کشوری و لشکری و س  باتوجه به اینکه این قانون در سایر صندوق. باشد می
شود از مدیر عالم محترم سازمان تامین اجتماعی  هاست اجرا می ها مدت و سازمان

 .نماییم جهت اجرای این قانون دستورات الزم را صادر فرمایند درخواست می

های بیمه مکمل درمان از محل آورده  زا هزینه ها بخشی اینکه در سایر صندوق با توجه به -۴
شود ولی در سازمان تامین اجتماعی  سط بیمه شدگان تامین میصندوق و بخشی دیگر تو

گردد، بنابراین شایسته  تامین و پرداخت می( بگیران مستمری)ها توسط  صددرصد این هزینه
بگیران پس از کسر به  نیست که سهم حق بیمه مکمل کسر شده از حقوق ماهیانه مستمری

ز نشود و موجب ایجاد مشکالت و معضالتی واری( سازان حافظ آتیه)حساب شرکت طرف قرارداد 
 .شدگان شود برای بیمه

خواهیم ضمن پرداخت معوقات، حق بیمه کسر شده را به صورت  لذا از مدیرعالم سازمان می
 .ماهیانه به شرکت طرف قرارداد پرداخت نمایند

یران بگ ها تسهیالت اعتباری و رفاهی متنوعی برای مستمری در حالی که در سایر صندوق -۰
شان در نظر گرفته شده، متاسفانه سازمان تامین اجتماعی در ارائه تسهیالت اعتباری و 

ناتوان بوده، هر چند که رد این زمینه نسبت به ( وام، سفرهای زیارتی و سیاحتی)رفاهی 
باشد ولی جوابگوی تقاضای  جمعیت تحت پوشش اقداماتی صورت گرفته که قابل تقدیر می



بگیران  شدگان و مستمری هایی در بین بیمه همین امر موجب ایجاد نارضایتی متقاضیان نبوده و
 .ها گردیده است نسبت به سازمان در مقایسه با مستمری بگیران سایر صندوق

طرازی و افزایش سطح تسهیالت اعتباری و رفاهی با توجه به فراوانی  لذا ما خواستار هم
 .باشیم جمعیت تحت پوشش سازمان می

گرایی واقعی بیشترین صدمات و خسارات را به ساختارهای سازمان  جانبه وجود سهعدم  -۱
ها و شرکای اجتماعی در ارکان  زده است، ناکافی بودن استقالل و حضور نمایندگان تشکل

سازمان باعث بروز اتفاقاتی در سازمان شده و آن را از اهداف خود دور نموده، ما مصرا 
گرایی واقعی  ان با هدف دسترسی به اداره آن از منظر سهجانبهخواستار اصالح ساختار سازم

 .باشیم با حضور و کمک شرکای اجتماعی می

متاسفانه وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی رسالت حاکمیتی خود را فراموش کرده  -۹
هایی که در حوزه  و تبدیل به یک بنگاه اقتصادی به منظور جلب پزشکان و برخی از گروه

مسووالن ارشد این وزارتخانه سرنوشت حوزه . نمایند گردیده است مت فعالیت میسال
های  اند که عالوه بر ایجاد آسیب کارانه پیوند زده سالمت و درمان را با نگاه تجاری و کاسب

لذا با . کند ناپذیر، سالمت آحاد افراد جامعه را به شدت تهدید می اقتصادی و اجتماعی جبران
 .باشیم یر این دیدگاه خواستار جایگزین و تغییر بازیگران حوزه سالمت و درمان میتاکید بر تغی

سقوط ارزش پول ملی، باعث کاهش قدرت خرید و توانایی اقتصادی صاحبان درآمد باالخص  -۳
تر نسبت به تغییر این  بگیران گردیده و دولت بایستی هر چه سریع بازنشستگان و مستمری
گذاری و به تبع آن کاهش نرخ بیکاری در  عالی اشتغال و سرمایهشرایط در جهت رشد و ت

راستای فرامین مقام معظم رهبری در حمایت از کارگران و کاالی ایرانی اقدام نماید، و 
اینکه مسوول سازمان برنامه و بودجه به صورت . پاسخگوی وضعیت موجود اقتصادی باشد

شخصا مسوولیت آن را به عهده بگیرد به شخصی قصور صورت گرفته را متوجه خود نماید و 
العمل نهادهای نظارتی و برخورد با این  باشد لذا ما خواهان عکس هیچ وجه قابل قبول نمی

سوءمدیریت که دارای تبعات اقتصادی و اجتماعی بسیار و نهایتا باعث سقوط اقتصاد ملی 
 .شود؛ هستیم می

ان عمر در دوره بازنشستگی پس از مسکن و داشتن سرپناه مناسب جهت زندگی و گذر -۷
بگیران به خصوص در کالن  درمان و معیشت از مشکالت عمده بازنشستگان و مستمری

هاست مبالغ قابل توجهی در بودجه سالیانه برای  باشد، در حالی که سال شهرهای بزرگ می
غم ر مسکن اجتماعی جهت بیمه شدگان تامین اجتماعی در نظر گرفته شده متاسفانه علی

شعارهای مطرح شده در این زمینه توسط مسوولین تاکنون این موضوع تحقق عینی نداشته 
 .است

ما از وزرای محترم تعاون کار و رفاه اجتماعی و مسکن و شهرسازی و مدیر  عالم سازمان 
شدگان در این زمینه که به صورت معضل  تامین اجتماعی انتظار داریم برای رفع مشکل بیمه

 .کننده برای آنان در آمده اقدامات ضروری را به عمل آورند نجدی و تعیی

شدگان در قالب حذف برخی از اقالم دارویی  حذف تعهدات قانونی سازمان نسبت به بیمه -۹۳
مغایر با قوانین تامین اجتماعی و قانون الزام درمان و خالف  O.T.C مورد نیاز بیماران تحت عنوان

 .باشد تعهدات سازمان می

کننده  مصرف این اقالم دارویی در فرایند سالمت و درمان بیماران تاثیرگذار و نقش تعییناگر 
شود بایستی در لیست تعهدات سازمان  دارد و توسط پرشک دستور مصرف آنها داده می

 .گر باشد و حذف آنها خالف قانون است بیمه

 .نماییم تلقی میهای الزم حقوقی را در این زمینه حق مسلم خود  لذا انجام پیگیری

ها، مراکز ملکی و درمانی، بانک رفاه کارگران، مجموعه  کلیه اموال، امالک، دارایی -۹۹
سهام سازمان در سایر نهادها و موسسات و ذخایر ( شستا)های تولیدی و صنعتی  شرکت



میلیون نفر بیمه شده تحت پوشش اعم از شاغل  20سازمان تامین اجتماعی متعلق به حدود 
الناس است که به هیچ وجه قابل تفکیک و ادغام و تجمیع در هیچ  نشسته دارد و حقو باز

 .باشد صندوق یا سازمان و یا نهاد دیگری نمی

عدم تعادل در منابع و مصارف  سازمان تامین اجتماعی به خصوص از منظر نقدینگی این  -۹۲
که به هیچ وجه با مصالح آن و سازمان را اجبارا وادار به استقراض و استفاده از منابعی کرده 

ای بدون پشتوانه مالی و  های بیمه باشد و در این راستا حمایت شدگان سازگار نمی بیمه
تواند مشکالت بسیاری  ای به شکل نامحدود می های بیمه ها و معافیت اجرایی و اعمال تخفیف

ار ایجاد محدودیت زمانی شدگان خواست لذا به منظور تامین منافع سازمان و بیمه. را فراهم آورد
 .باشیم های اعالم شده می رد اعمال تخفیفات و حمایت

تیرماه به تمامی  ۲۰در خانه ضمن گرامیداشت هفته تامین اجتماعی و تبریک مجدد روز 
ها و  دانیم از زحمات و تالش شدگان تحت پوشش تامین اجتماعی بر خود الزم می بیمه

ر تمامی ادارات و مراکز درمانی و شعبات سازمان جهت های به عمل آمده تاکنون د فعالیت
تردید تالش  بی. شدگان در سراسر کشور تشکر و قدردانی نماییم ارائه خدمات به تمامی بیمه

های انقالب اسالمی ایران  و کوشش به عمل آمده از عوامل موثر در حفظ و حراست از آرمان
ان را دربرداشته و همواره در خاطر مردم شدگ بوده و موجبات رضایت خداوند متعال و بیمه
 .مسلمان و انقالبی ایرانی باقی خواهد ماند

 .امید است در پرتو عنایت حضرت ولی عصر عج هللا همیشه سربلند و پیروز باشید

 :اعتراض هشتاد کارگر در معدن چادر ملو  -*

 
غل در معدن چادرملو در تیرماه حدود هشتاد نفر از کارگران پیمانکاری حاتمی شا ۲۰صبح روز 

ها و توافقات دست از کار کشیدند و در محوطه کارگاه تجمع  اعتراض به برآورده نشدن وعده
 کردند

 هزینه چراتامین اجتماعی مطرح شد؛در روز در تجمع اعتراضی کارگران  -*

 نابودکنندگان ترین اصلی از بهداشت وزیر/بپردازند باید کارگران را پزشکان اشرافیت

  :است کارگران درمان

   

جمعی از نمایندگان کارگران سراسر : آمده است  79 رتی 05در تاریخ به گزارش خبرنگار ایلنا، 
تامین اجتماعی، در اعتراض به تعرض به منابع سازمان  کشور از دقایقی پیش، مصادف با روز

اعتراض این گروه از کارگران،  .تامین اجتماعی، در برابر ساختمان وزارت بهداشت تجمع کردند
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به . ست النسلی اندازی به منابع و ذخایر تامین اجتماعی است که یک صندوق بین دست
ری، آن را با خطر ورشکستگی مواجه کرده اعتقاد کارگران برداشت از ذخایر این صندوق کارگ

امروز ما به عنوان نمایندگان : گفت  (تهران شرق کارگر خانه دبیر) بیا  اله فتح .است
ای خود را به دوش مسئوالن و مقامات  بخشی از کارگران کشور مشکالت درمانی و بیمه

داروهای مهم را بحث خارج شدن چند قلم از . رسانیم باالدست به خصوص وزیر بهداشت می
. این بحث خیانت و ظلمی مضاعف به شاغالن و بازنشستگان است. این روزها در دست داریم

قانون بودجه سال جاری  9براساس بند و تبصره . مسئوالن این حق را نباید از ما سلب کنند
اید شود چرا این اتفاق ب داری کل کشور واریز می حق درمان سازمان تامین اجتماعی به خزانه

پردازان، حق و  الناس است و کسی حق ندارد بدون اجازه بیمه رخ دهد؟ تامین اجتماعی حق
طرح تحول سالمت آسیب جدی به تامین اجتماعی : تاکید کردبیات  .حقوق آنها را سلب نماید

اگر وزیر . پردازان را تضییع نموده است وارد آورده است و حق کارگران بازنشستگان و کلیه بیمه
. اشت با کمبود منابع مواجه است این را بداند که باید دست از سر تامین اجتماعی برداردبهد

اکنون بدخواهان به دنبال . صندوق تامین اجتماعی با حقوق کارگران ایجاد شده و سرپا هست
تامین اجتماعی حق مسلم : مردم شعار می دادند  .اندازی به اموال سازمان هستند دست

در این اجتماع ؛  .مسلم ماست و تامین اجتماعی حق الناس استماست، معیشت حق 
در   (بازنشستگان و کارگران جامعه پیشکسوتان اتحادیه رئیس) صادقی حسن

آقای وزیر : اعتراض به تهدید منابع درمان سازمان تامین اجتماعی و مراکز ملکی آن گفت
... .رگرد و دست فقرا را بگیربهداشت شما که محترم، متدین و متشرع هستید از این مسیر ب

خواهیم که درست عمل کنی و  من برایت آرزو دارم که زنده باشی اما می: صادقی افزود
اگر تامین اجتماعی زمین بخورد نظام زمین : وی گفت. قدرتمند در خدمت فقرا باشی

 .دار انقالبی بمان نه سرمایه. خورد می

 : تجمع بازنشتگان مخابرات ایالم 

 

تجمع بازنشستگان مخابرات در اعتراض به : آمده است  ۹۰۷۹تیر25خبر منتشره در تاریخ  برپایه
 . صورت گرفت عدم پرداخت مطالبات بازنشستگی در ساختمان مرکزی مخابرات ایالم

 در در خانوار سرپرست هزار52 شدن بیکار:  ا خشک شدن زاینده رود اتفاق افتادب
 اصفهان شرق

 

محسن مهرعلیزاده در  : است آمده 79 تیر پنجم و بیست تاریخ دربه گزارش ایلنا از اصفهان، 
... ها در فالورجان مبارکه، اصفهان و  برای حفظ باغ: خصوص تأمین آب مورد نیاز تاکید کرد

هزار تومان افزایش  ۲۰۳هزار تومان به  ۱۰هایی حفر شده، اما در همین مدت تانکر از  چاه
کنیم و تا هفته آینده  قانونی باشد برخورد می اگر بنا بر بی: قیمت داشته است؛ افزود

رود و عدم  خشک شدن زایندهبا : وی یادآور شد....برخوردهای قانونی الزم صورت خواهد گرفت
اند ولی با این وجود در  هزار سرپرست خانوار بیکار شده ۲۰امکان کشاورزی در شرق اصفهان 

ای برای حفظ منافع شخصی ناامنی  راستای اجرای این طرح اشتغال پایدار و جایگزین ، عده
 ....کنند ایجاد می

 :گزارش احاار واله زمانی به دادسرای مقدس اوین  -*
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  :قابل توجه کارگران و فعالین کارگری
 

هفته گذشته واله زمانی ، از اعضا و بنیان گذاران سندیکای نقاشان استان البرز بنا به احضار 
 تلفنی به دادسرای اوین مراجعه کرد 

به اتهام  3172اما بر خالف انتظار که بایستی برای اتهام قید شده در پرونده ای که در سال 
سر مزار شاهرخ زمانی دادگاه تشکیل میشد ،او بار دیگر به اتهاماتی واهی متهم حضورش بر 

شاهرخ زمانی از اعضای افتخاری سندیکای نقاشان استان البرز بود که به طرز ..شد 
در محل  3179تیر  02مشکوکی در زندان گوهر دشت جان باخت ، واله زمانی روز یکشنبه 

مورد باز جویی قرار " نه اینکه پرونده شما تکمیل نیست مجددانامبرده حاضر شده و او را به بها
تکمیل نبودن پرونده به این لحاظ بهانه است که در باز جویی روز یکشنبه به جای . دادند 

بر سرمزار شاهرخ زمانی در مورد اعتراضات دی  3172پرسیدن سوال از موارد مربوط به سال 
، ارتباط داشتن با فعالین و احزاب و سازمانها در .دند شروع به پرونده سازی جدید کر 3176ماه 

داخل و بیرون از ایران، از اعتراضات اخیر در اقصی نقاط ایران و در رابطه با دریافت پول از خارج 
برخی از این اتهامات همان هائی .سوال کردند که تمامی این موارد تکذیب شد... کشورو 

ل در فیس بوک و تلگرام و فضای مجازی مطرح کرده بودند است که عده ای از افراد معلوم الحا
این شیوه پرونده سازی .... واکنون مشخص میشود که منشا این اتهامات در کجا بوده است 

پرونده سازی هائی که ابتدا با جعل اخبار در فضای .ها مدتها است که نخ نما شده است 
ما این شیوه ها را همواره . یشود مجازی شروع شده و سپس به اوراق باز جوئی منتقل م

محکوم کرده و هر گونه تعقیب قضائی را که بر مبنای مدارک مستدل و مستند نباشد در مورد 
تمامی فعاالن کارگری واجتماعی ،محصول پرونده سازی های نیروهای امنیتی میدانیم که 

گی بودن این پرونده ساخت.برای ایجاد رعب وحشت در دل کارگران مبارزایجاد و ابداع میشود 
ها از انجا آشکار میشود که اتهامات جدید بدون هیچ سند ومدرکی ارئه میشود ومبنای آن تنها 

ما این پرونده سازی ها را محکوم کرده و خواهان حذف اتهام های .حدس و گمان است 
  .امنیتی از پرونده فعاالن کارگری و اجتماعی هستیم

 زمانیگرامی باد یاد و خاطره شاهرخ 
 05/2/79سندیکای نقاشان استان البرز

مدیر کل امور اتباع و مهاجران خارجی سعید بیا  ، نجمه رحمتی با : وگو گفت -*
 و بنگالدش از را کار کودکان/هستند تهران ساکن بیگانه اتباع سوم یک:استان تهران
 :آورند می ایران به پاکستان

غالبا آمار اتباع خارجی در کشور ما : آمده است  79تی  05یلنا، در تاریخ به گزارش خبرنگار ا
ها  ها و بنگالدشی مربوط به کشور افغانستان است، اما اتباع غیرمجاز دیگری مانند پاکستانی

سعید نیز در تهران حضور دارند که آمارشان نسبت به اتباع افغانستانی قابل توجه نیست، 
: وگو با خبرنگار ایلنا گفت در گفت( باع و مهاجران خارجی استان تهرانمدیر کل امور ات)بیات 

هزار نفر دارای کارت  ۲۹۷در استان تهران حدود : آمار اتباع بیگانه در کشور خاطرنشان کرد
هزار نفر  ۱۴۳هزار نفر دارای پاسپورت طرح خانواری هستند، حدود  ۲۹۳آمایش معتبر و حدود 

هزار نفر مهاجران مجاز و  ۹۳۳اند که در مجموع حدود یک میلیون و  هاتباع غیرمجاز برآورد شد
البته معتقدیم که مهاجران غیرمجاز بیش از این تعداد . غیرمجاز در سطح استان تهران هستند

 ....های آماری قرار نگرفتند ها سیال و در پایش هستند، چراکه بسیاری از این افراد بین استان



که کودکان کار غالبا پاکستانی بوده و از طریق باندهای قاچاق به کشور وی همچنین با بیان این
. ای به نام قاچاق سازمان یافته انسان مواجه هستیم با پدیده: شوند، خاطرنشان کرد وارد می

شوند پاکستانی و بنگالدشی هستند به طور مثال  عمدتا افرادی که از این طریق قاچاق می
چند زن و کودک پاکستانی دستگیر شده بودند که با دستور چندی پیش در منطقه دماوند 

 ....مقام قضایی این افراد پذیرش شدند

 : دزدی امام جمعه مالیر -*

 
دهد،  های سنگین قبوض این روزها مردم مظلوم ایران را آزار می وقتی قطعی برق و هزینه
 کند استفاده می( مبرق اما)ی فاسد مالیر از برق رایگان  آخوند برقراری، امام جمعه

 بهشتی محمود به   ایران فرهنگیان صنفی تشکلهای هماهنگی شورای نامه ی -*
  :لنگرودی

@Farhangianshowra 
 .، درود برشمالنگرودى شتىبه محمودجناب آقاى 

 كس گرفتار روزگار مباد/ روزگاريست سخت بى فرياد 
ما به شدت صدور واجرای احکام ناعادالنه برای شما،اسماعیل عبدی بزرگوار و بازداشت 

غیرقانونی محمدحبیبی نازنین و جناب ایرج توبه ایها نجف آبادی گرامی را محکوم میکنیم و با 
 .یر حقوق شما عزیزان هستیمجدیت هرچه بیشتر پیگ

جناب بهشتی بزرگ در میان گرفتاریهای بسیاری که امروزه مردمان ايران زمین با آنها 
درگیرند،شنیده شدن فریاد اعتراض شما كه از جان مايه گذاشته ايد نشان از حقانیت خواسته 

 .های شما دارد
سیاسی، صنفی براى بازستاندن رنج آور است كه اعتصاب غذا، تنها راه باقیمانده زندانیان 

 .حق خویش است
بهشتى عزيز ، نه تنها همه ی کنشگران صنفى فرهنگی بلکه بیشتر مردم ایران به خوبى 
شما را مى شناسند و و نیك واقفند، آنگاه که برای اعاده حقوق انسانى ات وارد كنشى 

ودت را به فريادى اعتراضى مى شوى پیش از هرچیز دست از جان شسته ای و هر ذره از وج
  .براى این حق خواهى بدل مى كنی

جملگی نیك مى دانیم دولت تدبیر و امید چون دیگر دولتهای پیشین اعتراض هاى معلمان 
زندانى و کنشگران صنفى را مورد بى توجهي قرار داده است و قوه قضايیه نیز اقدام شايسته 

 .اده استاى براى اعاده حقوق بديهى معلمان زندانى انجام ند
محمود گرامی بیم آن مي رود كه ادامه اين رويه به تداوم اعتصاب غذا از جانب دیگر معلمان 

های بازگشت  زندانى و حتی تعدادی از همکاران و دوستان پیگیر در بیرون دامن زند و آسیب
 .ناپذيري را برای سالمتی شما و آنها، درپي داشته باشد

فرمايشى احكام غیر منصفانه و ظالمانه ای بر شما و دیگر  البته که ما واقفیم، دادگاههای
.... کنشگران صنفی وفرهنگی چون بداقی،عبدی،باغانی،باقری، حبیبی توبه ایها، عمرانی و

  .تحمیل كرده است
فعالین صنفى فرهنگی و مدنى و هر انسان آزاده اى همراه و همصداى شما فرياد حق 

 .ز آنها صدای رسای شما شده اندخواهى را سر داده اند و بسیاری ا

tg://search_hashtag/?hashtag=%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D9%87%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C_%D8%AA%D8%B4%DA%A9%D9%84%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%B5%D9%86%D9%81%DB%8C_%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%86_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
tg://search_hashtag/?hashtag=%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D9%87%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C_%D8%AA%D8%B4%DA%A9%D9%84%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%B5%D9%86%D9%81%DB%8C_%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%86_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
tg://search_hashtag/?hashtag=%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF%D8%A8%D9%87%D8%B4%D8%AA%DB%8C_%D9%84%D9%86%DA%AF%D8%B1%D9%88%D8%AF%DB%8C
tg://search_hashtag/?hashtag=%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF%D8%A8%D9%87%D8%B4%D8%AA%DB%8C_%D9%84%D9%86%DA%AF%D8%B1%D9%88%D8%AF%DB%8C
tg://search_hashtag/?hashtag=%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF%D8%A8%D9%87%D8%B4%D8%AA%DB%8C_%D9%84%D9%86%DA%AF%D8%B1%D9%88%D8%AF%DB%8C
https://web.telegram.org/#/im?p=%40Farhangianshowra
tg://search_hashtag/?hashtag=%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF_%D8%A8%D9%87%D8%B4%D8%AA%D9%89_%D9%84%D9%86%DA%AF%D8%B1%D9%88%D8%AF%D9%89


برادر بزرگوار درخطرقرارگرفتن تندرستی جسمی و جانی و روحی شما نگرانى هاى جدى در 
بین خانواده و خویشان،جامعه ی فرهنگی و مردم آزاده را موجب شده است و همگی تاكید 

 .دارند حفظ جان ارزشمند شما براى آينده اى روشن اهمیتى صدچندان دارد
مسولین قضايي و دیگر دست اندركاران  ایران فرهنگیان صنفی تشکلهای هماهنگی شورای

این پرونده را مسوول مستقیم حفظ جان شما مى داند و هرگونه اتفاقی در تندرستی شما 
  .ولو اندک را بی پاسخ نخواهد گذاشت

ى پژواك صداى شما این شورا تاكید مجدد دارد همراه و همصداى همه فعالین صنفى و مدن
عزيز و دیگر زندانیان صنفی فرهنگی باشد و از پتانسیل و ظرفیت خود براى اعاده حق شما 

 .نهايت استفاده را خواهد کرد
نظر به اهمیت حفظ جان و سالمتیتان شوراى هماهنگى فرهنگیان از شما مى خواهد 

 .ين شورا باشیداعتصاب غذای خود را به حالت تعلیق درآورید و منتظر اقدامات ا
ای ضمن تشریح وضعیت شما بزرگوار و دیگر همکاران دربندمان خواسته  بیانیهما با انتشار 

کید های برحق شما نازنینان را بیان میکنیم و در آن بر خواسته ها و حقوق انسانی شما تا
خواهیم کرد و در آن مهلتی را برای رسیدگی جدی و عملی طبق قوانین مصرح و حقوق 

 .انسانی هر شهروند تعیین مینماییم
بی شک کنشگران صنفی و شورای هماهنگی فرهنگیان ایران،در قبال ادامه ی کوتاهیهای 

 .مسووالن قضایی، دولتی کوتاه نخواهند آمد
درخواست برادرانه و مسووالنه از سوی تمام تشکلهای جناب آقای بهشتی گرامی این یک 

صنفی فرهنگیان سراسر کشور عضو شورا و خیل عظیم کنشگران صنفی میباشد، امید است 
که برای برطرف شدن نگرانیهای خانواده و حفظ جان و تندرستی خویش، به محض رسیدن این 

  .نامه خبر شکستن اعتصاب غذای شما را بشنویم
 .ر و نگهدارت باد عزیزپروردگار یا

  79تیرماه  25
 ایران فرهنگیان صنفی تشکلهای هماهنگی شورای

تجمع کارگذان و کارمندان سازمان عمران شهرداری اضصفهان در برابر ورودی  -*
 : شهرداری

 

کارمندان و کارگران سازمان عمران شهرداری اصفهان به دلیل پرداخت نشدن حقوق و مزایای 
روی پله های ورودی ساختمان مرکزی شهرداری در دروازه دولت تجمع و ( ماه 6حدود )خود 

 تحصن کردند

 ۰۲۲گذاری انسداد  هدف:مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان زنجان خبر داد -*
 چاه غیرمجاز برای تعادل بخشی آب در زنجان

http://www.mehrnews.com/news/4348450s  
 

tg://search_hashtag/?hashtag=%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D9%87%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C_%D8%AA%D8%B4%DA%A9%D9%84%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%B5%D9%86%D9%81%DB%8C_%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%86_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
tg://search_hashtag/?hashtag=%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%87
tg://search_hashtag/?hashtag=%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D9%87%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C_%D8%AA%D8%B4%DA%A9%D9%84%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%B5%D9%86%D9%81%DB%8C_%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%86_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://www.mehrnews.com/news/4348450/%D9%87%D8%AF%D9%81-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%DB%B5%DB%B0%DB%B0-%DA%86%D8%A7%D9%87-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%84-%D8%A8%D8%AE%D8%B4%DB%8C-%D8%A2%D8%A8-%D8%AF%D8%B1-%D8%B2%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%86
https://www.mehrnews.com/news/4348450/%D9%87%D8%AF%D9%81-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%DB%B5%DB%B0%DB%B0-%DA%86%D8%A7%D9%87-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%84-%D8%A8%D8%AE%D8%B4%DB%8C-%D8%A2%D8%A8-%D8%AF%D8%B1-%D8%B2%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%86
https://www.mehrnews.com/news/4348450/%D9%87%D8%AF%D9%81-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%DB%B5%DB%B0%DB%B0-%DA%86%D8%A7%D9%87-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%84-%D8%A8%D8%AE%D8%B4%DB%8C-%D8%A2%D8%A8-%D8%AF%D8%B1-%D8%B2%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%86
https://www.mehrnews.com/news/4348450/%D9%87%D8%AF%D9%81-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%DB%B5%DB%B0%DB%B0-%DA%86%D8%A7%D9%87-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%84-%D8%A8%D8%AE%D8%B4%DB%8C-%D8%A2%D8%A8-%D8%AF%D8%B1-%D8%B2%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%86
https://www.mehrnews.com/news/4348450/%D9%87%D8%AF%D9%81-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%DB%B5%DB%B0%DB%B0-%DA%86%D8%A7%D9%87-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%84-%D8%A8%D8%AE%D8%B4%DB%8C-%D8%A2%D8%A8-%D8%AF%D8%B1-%D8%B2%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%86


 
،   رضا پور : آمده است  79تیر  05در تاریخ دوشنبه ، زنجان / رمهدولتی خبرگزاری  به گزارش

چاه غیرمجاز برای تعادل  ۰۳۳گذاری انسداد  مدیرعامل شرکت آب منطقه ای زنجان هدف
های غیرمجاز  ای به انسداد چاه شرکت آب منطقه: بخشی آب در استان اشاره کرد و گفت

وی .گذاری عمل کنیم یم تا دو برابر بیشتر از هدفتوان در صورت تأمین اعتبارات می .تأکید دارد
اشاره کرد و   چاه غیرمجاز برای تعادل بخشی آب در استان زنجان ۰۳۳گذاری انسداد  به هدف

گذاری چاه غیرمجاز را پلمب  توانیم تا دو برابر بیشتر از هدف در صورت تأمین اعتبارات می: گفت
باید   شود و نمی  ستی از آب در کشور و استان زنجاناستفاده در: رضا پور ابراز کرد... .کنیم

 .وری از منابع آبی افزایش یابد الگوی کشت در بخش کشاورزی تغییر کند و بهره

، در اوین اعتصاب ۳۱۷۹تیر  ۰۲ دوشنبه امروز عصر لنگرودی بهشتی محمود  -*
 غذای خود را پایان داد 

  نامه محمود بهشتی لنگرودی خطاب به مردم ایران
 

 به نام خداوند جان و خرد
 هزارباده ناخورده در رگ تاک است/  گمان مبر که به پایان رسید کار مغان

 هم میهنان گرامی 
شما که با وجود همه مشکالت و مصیبتها ی روزمره نگذاشته اید گرد بی تفاوتی، مشعل حق 

 .خواهی و انسان دوستی را خاموش نماید
غذا، مجبور به اطالع رسانی شدم، تصور نمی کردم که در وقتی که در دهمین روز اعتصاب 

اندک زمانی موج نگرانیهای وجدانهای بیدار شما عزیزان، مرا ناچار به شکستن اعتصاب غذا 
  .نماید

  .آری شما چون همیشه پیروز گشتید واین حقیر تسلیم مهربانی شما بزرگواران
ه در برابر درخواست مصرانه ام برای اجرای کسانی ک. اما این ماجرا، بازنده های بزرگی داشت

قانون و همچنین تحریک حس نوع دوستی مقاومت کردند وتلنگری که به وجدانهای به خواب 
رفته شان زده شده بود را نادیده گرفتند وبه خیال خود پیروز گشتند و با وجودی که وظیفه 

برای پاسخ به کسانی که فریاد  انسانی، مبتنی بر فطرت، حکم می کرد تا از توان قانونی خود
دادخواهی سر داده بودند استفاده نمایند، سر در الک فرو برده و سکوت و بی اعتنایی اختیار 

 :کردند و جا دارد به آنها دست مریزاد گفته و عرض نمایم
  !عالیجنابان، این شکست پیروزگونه بر شما خجسته باد

حقوقی بویژه تشکلهای صنفی معلمان  درخاتمه ضمن سپاس از تمامی اشخاص حقیقی و
سراسر کشور و شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان که از هیچ تالشی برای انتقال 

ها و زحماتی که به  اند سپاسگزار و بابت نگرانیها، دغدغه پیام اعتراض مطرح شده دریغ نکرده
نمایم و به این  ی میام عذرخواه واسطه این اعتصاب غذا برای تک تک عزیزان ایجاد کرده

در پاسخ به درخواستهای بزرگوارانه  ۷۹/۴/۲۰دارم که عصرامروز دوشنبه  وسیله اعالم می
شما عزیزان و همچنین پس از حضور دادیار ناظر بر زندان و گفتگوی شفاف و صریح با وی و حل 

یهای و فصل برخی مشکالت، اعتصاب غذایم را شکستم و درصورت موافقت دادستانی، پیگیر
الزم برای رفع خطرات مربوط به صدمات وارده به کلیه و پانکراس در بیرون از زندان انجام خواهد 

 .گرفت
 محمود بهشتی لنگرودی
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 ۹۰۷۹تیر  ۲۰اوین 
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 : پاالیشگاه بید بلند خبر اعتصاب در  -*

 
در  0اعتصاب در پاالیشگاه بیدبلند :آمده است  79تیر  06برپایه خبر مندرج در کانال تلگرامی در 

 .اعتراض به چهار ماه حقوق معوقه
 

 : تجمع کارگران کارخانه کیان تایر دربرابر وزار  صنعت ، معدن و تجار  -*
نفر از  ۲۳۳حدود : ، آمده است  ۷۹۰۹یر ت ۲۱  شنبه سهروز بر پایه خبر دریافتی در 

همزمان با موعد پرداخت ( 3179تیر  06سه شنبه )تایر از صبح امروز  بازنشستگان کارخانه کیان
 .اقساط سنوات ایام اشتغال خود، مقابل وزارت صنعت، معدن و تجارت تجمع کردند

باید مطالبات  جلسه اسفند ماه سال پیش به گفته کارگران حاضر در تجمع، طبق صورت
 ۲تایر حدود  بازنشسته کیان ۰۰۳اما هم اکنون . بازنشستگان به صورت قسطی پرداخت شود

اند پس از  بازنشسته شده ۷۳حتی کارگرانی که از سال . میلیارد تومان از شرکت طلبکارند
 .اند سال به مطالبات خود به صورت کامل نرسیده ۹گذشت 

 .اض داشتندآنان به وعده های عملی نشده اعتر
 
 :تجمع دختران سوخته مدرسه روستای شین آبادی  -*

 
 

دختران مدرسه شین آبادی که امروز معرف همه فعاالن و مردم کشور ما می باشند ، قرار بود 
در این راه هیچ . که برای معالجه به آمریکا بروند تا پزشک معالج آنها را مورد درمان قراردهد 

ینرو این دختران رد برابر دفتر ریاست جمهوری در خیابان پاستور تجمع قدمی برداشته نشد  از ا
ما دختران سوخته ی شین آبادی ، » : آنها باندرول پارچه ای با شعار . اعتاضی برپا کردند 

 .  ، با خود بهمراه داشتند« درمان را حق مسلم خود می دانیم 
 
 : جانیان و اختالس گران همواره در کنار هم اند  -*
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الهدی و دادستان  هزار میلیاردی مدیرعامل ثامن الحجج در کنار علم 31متهم اصلی اختالس 
 کل کشور 

 با این رابطه ها معلوم است که چاقو دسته اش را نمی برد  

 : هزار میلیاردی برای مدیرعامل ثامن الحجج ۴وثیقه  -*

 

rooz.com/news.jsp?essayId=87682-http://www.akhbar 

متهم ردیف اول « م.الف»: ، آمده است  ۹۰۷۹تیر  ۲۱  شنبه سهنوشته سایت اخبار روز به 
به گزارش تسنیم، مدیرعامل موسسه مالی اعتباری   .الحجج بازداشت شد پرونده ثامن

شود، با تشدید قرار وثیقه از  الحجج که متهم ردیف اول این پرونده هم محسوب می ثامن
ار میلیارد تومان و عجز از تامین قرار صادرشده، بازداشت و راهی هز ۴میلیارد تومان به  ۹۳۳

نهمین جلسه . این وثیقه سنگین ترین وثیقه صادرشده در تاریخ کشور است. زندان شد
الحجج در شعبه اول دادگاه کیفری یک  رسیدگی به پرونده موسسه مالی و اعتباری ثامن
تهم ردیف اول پرونده، وکالی مدافع وی و استان تهران به ریاست قاضی باقری و با حضور م

در پایان این جلسه، قاضی . گذاران این موسسه برگزار شد جمعی از مال باختگان و سپرده
باقری قرار وثیقه متهم ردیف اول این پرونده را به چهار هزار میلیارد تومان افزایش داد و این 

قرار وثیقه را درخواست تعدادی از قاضی پرونده علت تشدید . قرار را به متهم ابالغ کرد
الحجج که پیشتر ارزش ریالی آن  پرونده ثامن. گذاران و تصمیم هیئت قضایی اعالم کرد سپرده

شاکی و سه متهم دارد که به گفته سخنگوی  ۰۱۳هزار میلیارد تومان اعالم شده بود،  ۹۲
بوده و کیفرخواست وی قضاییه، متهم ردیف سوم از همان ابتدای تشکیل پرونده متواری  قوه

 .نیز به صورت غیابی صادر شده است
 
 : تجمع مالباختگان در گلسار رشت  -*

 
، -تجمع سپرده گذاران كاسپین : آمده است  79تیر26 بر پایه خبر مندرج در شبکه تلگرام در 

حاصل یک عمر ما / عزا عزاست امروز روز عزاست امروز » با شعاررشت مقابل شعبه گلسار 
  79تیر26 «  عباست امروز زیر
 

 : تجمع بازنشستگان در تهران  -*

 

در  صدهانفر از بازنشستگان بانکها در تهران : است آمده 79 تیر 06 در منتشره خبر برپایه
 اعتراض به وضعیت بازنشستگی خود تجمع اعتراض برپا نمودند

 : تجمع اعتراضی جوانان بیکار شهر خویزه  -*



 

م شهر حويزه و جوانان بیكار اين شهر با تجمع در مقابل فرمانداری نسبت تجمع اعتراضى مرد
 ۲۱اعتراض و مانع از خروج وی از جلسه شدند ساعدى#به عملکرد نماینده حوزه انتخابیه 

 تیرماه

 :روز همچنان قطع است ۳۱ با گذشت روستا در کو  عبدهللا۳۳برق  -*

 
 

روز در اوج  ۹۳روستای تابعه کوت عبدهللا با گذشت ۹۹بنا به گزارش های شهروندان، برق 
   .گرمای تابستان داغ و همزمان با بحران بی آبی همچنان قطع است

روز ۹۳روستای مجاور حدود ۹۹برق : خنفری فرماندار شهرستان کارون در این زمینه گفت 
ست که به دلیل مشکالتی که در بحث افت ولتاژ برق منطقه وجود دارد، با قطعی برق مواجه ا

 .هستند
روستای کوت  ۹۹روزه ۹۳شرکت توزیع برق اهواز تاکنون هیچ توضیحی در رابطه با دالیل قطع 

 عبدهللا و شیرین شهر به رسانه ها و افکار عمومی ارائه نکرده است

  :  تهران شهرداری ذخیره صندوق برابر در واحد تشرک بازنشستگان اعتراض -*

 

تیر، ۲۹ تاریخ در : است آمده واحد شرکت سندیکای تلگرامی کانال در مندرج خبر برپایه
پس انداز حقوق شان ۰۳اعتراض رانندگان بازنشسته شرکت واحد نسب به عدم پرداخت

ما مطالباتشان پرداخت درصندوق ذخیره شهرداری، چهار ماه است که بازنشسته شده اند ا
 نشده است

tg://search_hashtag/?hashtag=%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D9%89


 طرق از کارگران دستمزد/کند می نابود را خام شکر تن ۱۱۲ برق قطع بار هر -*

 :شود می پرداخت استقراض

 

مدیرعامل شرکت توسعه : آمده است  ۷۹تیر ۲۱سه شنبه ایلنا،  زاری دولتیخبرگ به گزارش
عه نیشکر و با اشاره به مشکالت شرکت توس« محمود شمیلی»، نیشکر و صنایع جانبی

تن از محصول شکر خام که در  ۰۳۳مداوم برق در هر نوبت بیش از  قطع: صنایع جانبی گفت
ر زیادی مواد اولیه و خام کارخانجات و صنایع مختلف برد و مقدا چرخه تولید است را از بین می

وی با بیان اینکه قطع  .شوند وابسته به نیشکر ازجمله خمیر مایه، الکل و چوب نیز ضایع می
با هر قطعی : اندازد، اظهار کرد ساعت آبیاری را به تاخیر می ۹۴ساعته برای ما بیش از  ۱برق 
ساعت زمان نیاز داریم تا دوباره آبیاری را آغاز  ۹١ود و ر میلیون متر مکعب آب به هدر می ۰برق 
های فراوان به مزارع نیشکر  این به معنای اتالف بزرگ منابع آبی و وارد شدن خسارت. کنیم
 ....است

 : تجمع کارگران شهرداری فسا در استان فارس -*

فسا در استان کارگران شهرداری : آمده است  ۷۹تیر ۲۱روز سه شنبه برپایه خبر دریافتی 
فارس، در اعتراض به دریافت نکردن حقوق فروردین ماه امسال، دست به تظاهرات زده و در 

 مقابل ساختمان شورای شهر تجمع کردند

 :مالی معوقا  علت به تبریز آهن راه کارگران از جمعی تجمع -*

 

جمعی از کارگران شرکت : ، آمده است ۷۹تیر۲۹ تاریخ درایلنا،  خبرگزاری دولتی به گزارش
هش ضریب سختی از در اعتراض به معوقات مالی و کا چهارشنبهصبح « گسترش آهن راه»
این کاهش ضریب سختی کار باعث کاهش سطح . آهن تبریز تجمع کردند در راه ۹به  ۹۳

: با تایید این خبر بیان کرد( آهن آذربایجان مدیرکل راه)شاهپور ارسالنی .مزایای آنان شده است
  .است تجمع این کارگران به علت دو ماه معوقه حقوق از اردیبهشت و خرداد بوده

 :رسید تومان ۷۲۲۲ به مرغ قیمت -* 

http://www.sharghdaily.ir/fa/Main/Detail/191632 

 
رئیس اتحادیه پرنده و ماهی از : ، آمده است ۷۹تیر۲۹ تاریخ دربه نوشته روزنامه شرق ، 

این افزایش قیمت در حالی . فروشی خبر داد هزار تومان در مراکز خرده 7افزایش قیمت مرغ به 
مهدی . مصوبه ستاد تنظیم بازار درباره افزایش قیمت مرغ ابالغ نشده استاست که هنوز 

فروشی  هزار تومان در مراکز خرده 7وگو با مهر از افزایش قیمت مرغ به  خانی در گفت یوسف
فروشی در کشتارگاه هشت هزار تومان و  قیمت هر کیلوگرم مرغ َگرم در عمده: خبر داد و گفت

همچنین نرخ این کاال در : او ادامه داد. تومان است ۹۰۳و  هزار شتتوزیع در واحدهای صنفی ه
تومان و قیمت عمده مرغ کشتار شمال در میدان  ۱۳۳هزارو  فروشی مرغ شمال هشت خرده

 .تومان است ۹۳۳هزارو  بهمن هفت

https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/645346-%D9%87%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%82%D8%B7%D8%B9-%D8%A8%D8%B1%D9%82-%D8%AA%D9%86-%D8%B4%DA%A9%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D9%85-%D8%B1%D8%A7-%D9%86%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B2%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%B7%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/645346-%D9%87%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%82%D8%B7%D8%B9-%D8%A8%D8%B1%D9%82-%D8%AA%D9%86-%D8%B4%DA%A9%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D9%85-%D8%B1%D8%A7-%D9%86%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B2%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%B7%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/645849-%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%AC%D9%85%D8%B9%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D9%87%D9%86-%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%B2-%D8%A8%D9%87-%D8%B9%D9%84%D8%AA-%D9%85%D8%B9%D9%88%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C


 خشک درختان به دنبال تجمع کشاورزان اصفهانی مطرح شد؛ -*
 :دهند می وعده فقط وند،مسئوالنش می

 
 نظام اجرایی دبیر) امینی اسفندیار :، آمده است ۷۹تیر۲۹ تاریخ در به گزارش خبرنگار ایلنا،

در توضیح وضعیت کشاورزان اصفهان و دلیل تجمعات پی در  (اصفهان استان کشاورزی صنفی
نه حاضر است حقآبه آنها را . های مردم را وزارت نیرو به یغما برده است حقآبه: پی آنها گفت

هر وقت هم کشاورزان اعتراضی . کند به آنها تحویل دهد و نه خسارتی به آنها پرداخت می
این افراد تاکنون به مراکز و نهادهای متعددی . شود کنند، با قوه قهریه با آنها برخورد می می

اند و نه از نهاد  گرفته نه از دستگاه قضایی جواب. اند شان رجوع کرده برای پیگیری مطالبات
عنوان، دستگاه  وزارت نیرو هم به. مجلس هم تاکنون اقدامی نکرده است. ریاست جمهوری

 .گوید توانایی برآوردن مطالبات کشاورزان را ندارد اجرایی مسئول، می
نمایندگان مجلس حداکثر : ها به بحران آب در اصفهان، گفت امینی در انتقاد از رویکرد مجلسی

وزیر هم به مجلس آمده، جوابی . که بتوانند انجام دهند طرح پرسش از وزیر نیرو است کاری
کنم از نمایندگان  من تعجب می. کند دهد و بقیه نمایندگان را نیز به همین طریق مجاب می می

رود خشک  بینند که زاینده آنها مگر نمی. شوند های وزیر نیرو مجاب می مجلسی که با پاسخ
ر اجرایی نظام صنفی کشاورزی استان اصفهان سپس، با بیان اینکه اکنون دبی.شده است

در مقابل چشمان آنها، درختان : اند، اظهار داشت مردم سردرگم و دچار استیصال شده
اما در مقابل، شاهدند که در ارتفاعات، . شود کهنسالی که متعلق به آنهاست، خشک می

 .شود درختان تازه کاشته می

  : کاشان در مپنا شرکت رگرانکا اعتراض -*

 
/ اعتصاب کارگران نیروگاه سیکل ترکیبی کاشان در اعتراض به عدم دریافت حقوق چهار ماهه

  .ی بیکاری هستند کارگر شرکت مپنا در آستانه ۰۳۳

 حقوقی های فیش به اعتراض در توئیتری توفانشب گذشته صور  گرفت؛ -*
 :معلمان

 

اندازی یک  شب گذشته معلمان با راه : ، آمده است ۷۹تیر۲۹ تاریخ در به گزارش خبرنگار ایلنا،
" چالش فیش حکم معلمان"ا هشتگ های حقوقی خود ب توفان توئیتری نسبت به فیش

های حقوقی خود  در روزهای گذشته معلمان در فضای مجازی نسبت به فیش.اعتراض کردند
اند؛ به گفته معلمان نه تنها افزایش حقوق وعده داده شده اعمال نشده بلکه از  اعتراض کرده

  . است بسیاری از مزایای مزدی کاسته شده

 :الهای وارداتی ممنوع شددرصدی کا ۳۹گرانی بیش از  -*
های  تواند برای کاال درصد می ۹۹تا  ۹هر واحد صنفی بین : دبیر کل اتاق اصناف ایران گفت

پور، دبیر  به گزارش تسنیم، علی عوض. وارداتی افزایش قیمت دهد و بیشتر از آن تخلف است

https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/645522-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88-%D8%AD%D9%82%D8%A2%D8%A8%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%DB%8C%D8%BA%D9%85%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%87%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%DA%86%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%B4%DA%A9-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AF-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%82%D8%B7-%D9%88%D8%B9%D8%AF%D9%87-%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D9%87%D9%86%D8%AF
https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/645522-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88-%D8%AD%D9%82%D8%A2%D8%A8%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%DB%8C%D8%BA%D9%85%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%87%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%DA%86%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%B4%DA%A9-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AF-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%82%D8%B7-%D9%88%D8%B9%D8%AF%D9%87-%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D9%87%D9%86%D8%AF
https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/645655-%D8%AA%D9%88%D9%81%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%88%D8%A6%DB%8C%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%D8%A8%D9%87-%D9%81%DB%8C%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86
https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/645655-%D8%AA%D9%88%D9%81%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%88%D8%A6%DB%8C%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%D8%A8%D9%87-%D9%81%DB%8C%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86
https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/645655-%D8%AA%D9%88%D9%81%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%88%D8%A6%DB%8C%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%D8%A8%D9%87-%D9%81%DB%8C%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86


بازرسی از وظایف : کل اتاق اصناف ایران، در برنامه تیتر امشب درباره نظارت بر بازار، گفت
طور دقیق سازماندهی شده و در مقاطع  های صنفی است که به های اصناف و اتحادیه اتاق

  .شود صورت خاص انجام می مختلف با توجه به افزایش تقاضا به

 : تجمع اعتراضی کارگران راه آهن تبریز -*

 

اعتراض کارگران راه آهن در  تجمع : آمده است  تیر  ۲۹چهارشنبه برپایه خبر دریافتی در تاریخ 
 ماه حقوق وبیمه و سنوات نگرفتند ۰کارگرانی که ،  مقابل راه آهن تبریز 

 : تجمع مردم در اعتراض به قطع آب و برق  -*

 

مشهد در اعتراض به قطعی  -تجمع مردم ایوان طرق و مسدود کردن جاده اصلی بهشت رضا
 و برق آب

 :صنعت دارو از دولت میلیارد توماني  هزار  ۴طلب   -*
 

http://www.sharghdaily.ir/fa/Main/Detail/191672 
 
 آمده ۷۹تیر ۲۹چهارشنبه  تاریخ در ایلنا دولتی زخبرگزاریا نقل به شرق روزنامه نوشته به

 اشاره با دارویی بندی بسته و شیمیایی دارویی، مواد تولیدکنندگان سندیکای رئیس  : است
 را ها بدهی دولت اگر :گفت است، طلبکار دولت از تومان میلیارد  هزار  رچها دارو صنعت اینکه به

 مواد های شرکت اینکه بیان با اختراعی فرامرز .داشت نخواهد وجود تولیدی نکند، پرداخت
 دارو صنعت کل :گفت دارند، طلب دولت از تومان میلیارد  ۲۳۳ و هزار حدود بندی بسته و مؤثره
 تولید صنعت شده موجب مطالبات این و دارد طلب دولت از تومان میلیارد  هزار  چهار تقریبا نیز

 مطالبات بنابراین باشد؛ داشته طلب مختلف های بخش از ای زنجیره صورت به کشور داروی
 ها بدهی شود، تزریق تومان میلیارد  هزار  چهار زنجیره این به اگر .کند می پیدا ادامه وار زنجیره
 میلیارد  ۲۳۳ و هزار حدود است، زنجیره انتهای در که ما فعالیت خشب حتی شود؛ می صاف
 ممکن و نشده پرداخت که است ماه ۹۰ از بیش مطالبات این  :گفت اختراعی .دارد طلب تومان
 به جدیدی مطالبه باز است، جاری سندی چون اما باشد، گرفته صورت هم پرداختی است
 .است کرده کار صنعت نابعم با ها سال این در دولت .آید می وجود



 
 :درجه سانتیگراد در شرایط گرم است ۱۹هوای اصفهان با دمای  -*

 
حجت  : آمده است ۷۹تیر ۲۳پنج شنبه در تاریخ اصفهان ، / به گزارش خبرگزاری دولتی مهر

هوای : کارشناس مسئول پیش بینی اداره کل هواشناسی اصفهان گفت ،هللا علی عسگریان
های هواشناسی  بررسی نقشه: اظهار داشت وی  .درجه سانتیگراد و گرم است ۰۱اصفهان 

بر این اساس در اکثر مناطق آسمان .بیانگر تداوم جو نسبتاً پایدار طی سه روز آینده است
علی ... .می شود بینی  ش باد نسبتاً شدید پیشصاف تا قسمتی ابری، گاهی افزایش ابر و وز

درجه سانتیگراد هوای بسیار گرمی را  ۴۳امروز خوروبیابانک و کاشان با : عسگریان اعالم کرد
 .کنند سپری می

 
 : ادامه اعتراض کارگران راه آهن تبریز -*

 

شته کارگران ادامه تجمع شب گذ: آمده است  تیر ۲۳پنج شنبه برپایه خبر دریافتی در تاریخ 
 . توسط کارگران این بخش دنبال گردید راه آهن تبریزمقابل ایستگاه راه آهن تبریز

ا گفتگوی پیام عابدی  رئیس اتحادیه کارگران صنعت خودروسازی مطرح کرد؛ ب
 ها نان و کباب بدهند  کنند تا به آقازاده های مردم را خالی می سفره

 

  
مجتبی : آمده است ۷۹تیر ۲۳در تاریخ پنج شنبه به گزارش پیام عابدی خبرنگار  ایلنا ، 

هرچند کارشناسان فریاد بزنند که ما پتانسیل تولید در داخل را داریم و : یدگو زاده می حاجی
آنها ایران را محل کار خود . زنند نیاز به واردات نداریم اما آقایان خود را به ناشنوایی و ندیدن می

اند که این چنین خاک ُمردگی را بر تولید  و خارج از ایران را محل زندگی خود درنظر گرفته
وزارت بهداشت »یابیم  وقتی درمی، دولتی تومان ۲۳۳هزار و  ۴ارز انتشار لیست .ندپاش می

هزار یورو، بیشترین حجم از واردات  ۰۰۴میلیون و  ۹۳با دریافت « درمان و آموزش پزشکی
های این نهاد مسئول در حوزه بهداشت و  هرچند مقام. خودرو را به خود اختصاص داده است

https://www.mehrnews.com/news/4351529/%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%AF%D9%85%D8%A7%DB%8C-%DB%B3%DB%B6-%D8%AF%D8%B1%D8%AC%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%AA%DB%8C%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B7-%DA%AF%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/642072-%D8%B3%D9%81%D8%B1%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%B1%D8%A7-%D8%AE%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF-%D8%AA%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%A2%D9%82%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D9%86%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D8%AF%D9%87%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%86%D9%81%D9%88%D8%B0%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D8%A7-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF


اند و  تمام این پول برای واردات آمبوالنس و نوسازی ناوگان، هزینه کردهگویند  کشور می درمان 
میلیون یورو ارز با نرخ دولتی دریافت  ۹۳۳ها بیش از  در مجموع این شرکت ....نه واردات خودرو

. کند در کنار حمایت دولتی، مجلس شورای اسالمی هم از واردکنندگان حمایت می. اند کرده
اش  درصد کاهش دادند که نتیجه ۲۳ماه امسال تعرفه واردات خودرو را به نمایندگان اردیبهشت 

گیری دل در گرو  ترین سطوح تصمیم به نظر می رسد که عالی .حمایت ضرب در دو: شود می
کردن امنیت شغلی کارگران ندارند، آنها به دنبال سود بیشتر برای واردکنندگان  اشتغال و محکم
های آنها  سیاست. ریقی که شده جلوی ضرر آنها را بگیرندخواهند از هر ط هستند و می

 .کوچکترین نشانی از لحاظ کردن منافع ملی و خیرجمعی در خود، ندارد

 : مأموران مرزی" شلیک مستقیم"با  چالدراندر مرز  کولبرکشتە شدن یک  -*
 

 
 ارومیەاز توابع  وکیلدر روستای  79تیر02شب برپایه خبرهای منتشره رد شبکه مجازی ، 

 حکیمبە نام  کولبربستند و یک  له گلوکولبران را بە  لرمیشە قرخنیروی انتظامی پاسگاە 
 .فرزند جبرئیل را کشتند حیدرانلو

شهربابک با مشکل جدی :مدیر امور آب و فاضالب شهرستان شهربابک -*
 :خشکسالی مواجه است

https://www.mehrnews.com/news/4351138 

 

مدیر امور آب  : آمده است تیر ۲۳پنج شنبه در تاریخ کرمان ، / به گزارش خبرگزاری دولتی مهر
ابک از خشکسالی و کمبود شدید آب در شهرستان شهربابک خبر و فاضالب شهرستان شهرب

 .داد
یکی از مهمترین چالشهای موجود در شهرستان : اظهارداشت در گفتگو با مهر علی ابراهیمی

شهربابک کمبود آب است و میزان بارندگی در سال آبی جاری در این شهرستان به حد نصاب 
مدیر امور آب و ....آب مواجه شده اندنرسیده است و بسیاری از منابع آبی با کمبود شدید 

یکی از مشکالت موجود وجود چاههای آب و برداشت بی : فاضالب شهرستان شهربابک گفت
رویه از این چاه ها ست که باید با نصب کنتور بر روی این چاه ها میزان برداشت را مدیریت 

 ....کنیم

 :بدون شرح  -*

tg://search_hashtag/?hashtag=%DA%A9%D9%88%D9%84%D8%A8%D8%B1
tg://search_hashtag/?hashtag=%DA%86%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86
tg://search_hashtag/?hashtag=%D9%88%DA%A9%DB%8C%D9%84
tg://search_hashtag/?hashtag=%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%85%DB%8C%DB%95
tg://search_hashtag/?hashtag=%D9%82%D8%B1%D8%AE_%D9%84%D8%B1%D9%85%DB%8C%D8%B4%DB%95
tg://search_hashtag/?hashtag=%DA%AF%D9%84%D9%88%D9%84%D9%80%D9%84%DB%95
tg://search_hashtag/?hashtag=%DA%A9%D9%88%D9%84%D8%A8%D8%B1
tg://search_hashtag/?hashtag=%D8%AD%DA%A9%DB%8C%D9%85_%D8%AD%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88
tg://search_hashtag/?hashtag=%D8%AD%DA%A9%DB%8C%D9%85_%D8%AD%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88
tg://search_hashtag/?hashtag=%D8%AD%DA%A9%DB%8C%D9%85_%D8%AD%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88
https://www.mehrnews.com/news/4351138/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A8%DA%A9-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84-%D8%AC%D8%AF%DB%8C-%D8%AE%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.mehrnews.com/news/4351138/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A8%DA%A9-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84-%D8%AC%D8%AF%DB%8C-%D8%AE%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.mehrnews.com/news/4351138/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A8%DA%A9-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84-%D8%AC%D8%AF%DB%8C-%D8%AE%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.mehrnews.com/news/4351138/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A8%DA%A9-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84-%D8%AC%D8%AF%DB%8C-%D8%AE%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.mehrnews.com/news/4351138/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A8%DA%A9-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84-%D8%AC%D8%AF%DB%8C-%D8%AE%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.mehrnews.com/news/4351138/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A8%DA%A9-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84-%D8%AC%D8%AF%DB%8C-%D8%AE%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA


 

 :آب دریای خزر به کویر میپرسد  انتقالمخالفین کمپین مسئولین کانال  -*

  

  !از شمال کشور دیگر چیزی نمانده است جز یک دریاچه آلوده
 خشونت علیه شمال کشور تا کی؟

اصرار برخی مقامات سمنانی برای تخریب شمال کشور با پافشاری بر 
 به سمنان به چه معناست؟ فینسک#و انتقال آب سد  کویر_به_خزر_آب_انتقال#

 : ودی و ابراز همبستگی با آنان دیدار معلمان با خانواده محمود بهشتی لنگر

 

لنگرودی   دیدار جمعی از معلمان تهران، اسالمشهر و گلستان با خانواده ی محمود بهشتی
 ...در همبستگی با آنان و 

 :انشجویان بدهکار دانشگاه اراک خوابگاه نمی گیرندد ؛۷۹برای مهر  -*
https://www.mehrnews.com/news/4351761 

معاونت دانشجویی دانشگاه : آمده است  79تیر  جمعه 07به گزارش خبرگزاری دولتی مهر در 
به دانشجویانی که اجاره بهای خوابگاه را پرداخت نکرده اند، در نیمسال اول : اراک اعالم کرد

 .خوابگاه ارائه نمی شود ۷۳-۷۹ال تحصیلی س

tg://search_hashtag/?hashtag=%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84_%D8%A2%D8%A8_%D8%AE%D8%B2%D8%B1_%D8%A8%D9%87_%DA%A9%D9%88%DB%8C%D8%B1
tg://search_hashtag/?hashtag=%D9%81%DB%8C%D9%86%D8%B3%DA%A9
https://www.mehrnews.com/news/4351761/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%AF%D9%87%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DA%A9-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%A8%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%86%D9%85%DB%8C-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D9%86%D8%AF
https://www.mehrnews.com/news/4351761/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%AF%D9%87%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DA%A9-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%A8%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%86%D9%85%DB%8C-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D9%86%D8%AF


: به نقل از دانشگاه اراک، در اطالعیه این دانشگاه آمده است خبرگزاری مهر به گزارش
اجاره بهای  ۷۹-۷۱ال دوم تحصیلی سم دانشجویان ساکن خوابگاه های دولتی که در نی»

حق  ۷۳-۷۹ال اول سم ده اند، طبق دستور معاون دانشجویی در نیخوابگاه را پرداخت نکر
 «.استفاده از خوابگاه را نخواهند داشت

 :قطع برق به تبریز هم رسید  -*

https://www.mashreghnews.ir/photo/875589 

   

قطع برق شهری در تابستان سال : آمده است  79تیر  07در جمعه مشرق، روزنامه به گزارش 
روز، موجب بروز مشکالت بسیاری در زندگی مردم شده  های مختلف شبانه ساعتجاری 
داران و  که مغازه تعطیل درآمده است، به طوری بازار تبریز در این روزها به حالت نیمه. است

برخی از کاسبان . کنند و یا دیرتر ها یا زودتر از حالت عادی کار خود را تعطیل می صاحبان حجره
 .پردازند های گازی و چراغ قوه به داد و ستد می از چراغ هم با استفاده

 :گرانی گوشت در ایران  -*

 

گوشت   -شیشلیک  -گردن گوسفندی -با برجسته شدن عکش باال از قیمت فیله گوسفندی 
کارگر یا  کواقعا ی: چرخ کرده ، ماهیچه گوسفندی ، جگر گوسفندی ، این سئوال پیش می آید 

 د و بر سر سفره خود آورد؟ گوشت بخر، با این قیمت ها  اندمیلیونی می تو 0کارمند با درآمد 

 :آبی در اعتراض به بیدر استان بوشهر ،  وحدتیهتجمع در ورودی  -*

http://www.mehrnews.com/
http://www.mehrnews.com/
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بوشهر بدلیل تجمع  -مسیر شیراز  : است آمده کار اردوی تلگرامی کانال در مندرج خبر برپایه

در ورودی شهر وحدتیه در اعتراض به حل نشدن موضوع آب، بسته است و عبور و مرور 
 .خودروها با کندی انجام می شود

@ordoyekar 

بوشهر  -محور شیراز /اکره مسئوالن پایان یافتتجمع اعتراض به بی آبی با مذ -*
 :باز شد

 
: ، خبر می دهد معاون سیاسی فرمانداری دشتستان: به گزارش خبرگزاری ایرنا آمده است 

دقیقه مانع از آمد و شد وسایط نقلیه در  ۴۰در پی کمبود آب شهروندان وحدتیه برای مدت 
م در پی مذاکره انجام شده مسووالن جاده با همکاری مرد  .شیراز شدند -جاده اصلی بوشهر 

 .شیراز بازگشایی و آمد و شد در این مسیر به حالت عادی درآمده است -بوشهر 
اهالی وحدتیه می گویند درگذشته نیز توزیع آب در وحدتیه مثل مابقی شهرهای استان 

به گونه ای  بوشهر نوبت بندی بود اما از ابتدای امسال تاکنون وضعیت توزیع آب دراین شهر
 .روز یکبار نیز آب نمی گیرند ۹۳است که برخی محالت هر 

 : کودکان کار در جای جای جهان در محاق فراموشی  -*

 
 5، تعداد میلیون توپ 21هزار کارگر کارخانه سیالکوت در شرق پاکستان با تولید ساالنه  05از 

نت براي شرکت هاي ریبو ک، دان لوپ، لوتو، میتره و هزار نفر کودکند که در ازاي چند س 
 .آدیداس توپ تولید مي کنند

 : تجمع مجدد مهمانداران و ماموران فنی شرکت رجا -*

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


 

، برای چندمین بار ، صبح مقابل دفتر مدیریت  ۷، از ساعت تیر ماه  ۲۷ به تاریخ روز جمعه  
اعتراض به عدم تجمع جمعی از کارگران ،مهمانداران و ماموران فنی پشتیبانی شرکت رجا در 

  . حقوق های معقه صورت پذیرفت دریافت 
.  
 :بازنشستگان از پای نخواهیم کشید  -*

 

تیر ساعت  ۰۹زمان  !تا محقق شدن مطالباتمان از پای نخواهیم نشستبازنشستگان کشور 
 مقابل مجلس  ۹۳

 : اعالم موجودیت کمپین جدید -*

 

کمپینی با نام امضای واقعی  : است آمده کار اردوی تلگرامی کانال در مندرج خبر برپایه
استان کردستان، کرمانشاه، ایالم و آذربایجان غربی از رئیس جمهور در جهت ۴شهروندان 

 بهسازی و اصالح جاده های مناطق کردنشین کشور اعالم موجودیت نمود
r@ordoyeka 
  :عملکرد بابک مرکزی از بابت ثامن الجج  -* 

  

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


بانک مرکزی معوقات ثامن را ازجیب ماپرداخت کرد؛ در حالی که غارتگران یاگریخته اند یابا 
« سابقه قضات با»،«علما»پررویی اصل ماجرا را تکذیب میکنندوهنوز نام فرزندان

 پنهان مانده «های سیاسی شخصیت»و
@ordoyekar 

 :در گرامیداشت جانباختگان حادثه دلخراش سنندج  -*

 

ختگان در گرامیداشت جانبا" زرد زنان"به قله  سنندجصعود مشترک گروههای کوهنوردی شهر 
 . صورت گرفت حادثه تصادف اتوبوس سننـدج
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