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 !نو به نو  ، جمعه به جمعه

با گسترش تحریم  -پیشکسوتان کشوریباردیگر بازنشستگان و  : پیرامون  هفته یادداشت

 !ها ، بوسعت جامعه ما ، طوفان سهمگین بیکاری در راه است 

 بازنشستگان وپیشکسوتان کشوریجمع آوری طومار اعتراضی 

 این طومار تا پایان مرداد ماه قابلیت امضاء دارد و تا حالی بیش از سیزده هزار نفر امضاء گذاشته اند 

 : متن طومار چنین است

 درخواست بازنشستگان وپیشکسوتان کشوری از نمایندگان مجلس

 
 به نام او که عزت ازاوست

 هیئت رئیسه محترم مجلس شورای اسالمی
 باسالم و احترام

بدینوسیله ما بازنشستگان کشوری به استحضار میرسانیم، با توجه به درخواست ها و اعتراضات مکرر در سالهای 
که موجب اختالف حقوق بازنشستگان  ۶۸۳۱ون مدیریت خدمات کشوری مصوب گذشته نسبت به عدم اجرای قان

سنوات مختلف نسبت به یکدیگر و دیگر شاغلین و باعث تبعیض شدید شده و با تجمع در مقابل نهادهای ذیربط از قبیل 
ودجه از نهاد ریاست جمهوری، مجلس شورای اسالمی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامه و ب

طریق مکاتبه، دیدار و رایزنی با تعدادی از دولتمردان و اکثریت قریب به اتفاق نمایندگان مجلس و عدم نتیجه گیری و 
پاسخگویی مناسب توسط مشار الیهم به این اعتراضات، بدینوسیله نارضایتی شدید خود را نسبت به بی تفاوتی و عدم 

لذا ضمن اعالم مخالفت خود با همسان . انی بازنشستگان اعالم میداریمپاسخگویی و پیگیری مشکالت معیشتی و درم
جدید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درخواست ( سرپرست)سازی به روش پلکانی در سنوات گذشته، از وزیر

ت ، خدما(میلیون تومان ۱)می نماییم، موضع خویش را در قبال خواسته های بحق ما که شامل حقوق طبق خط فقر 
 ۷۲در غیر اینصورت ما بازنشستگان از اصل . بیمه درمانی کامل و کارآمد است را بصورت شفاف بیان فرمایند

قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران برای احیای حق قانونی خود استفاده نموده و تجمع در مقابل کلیه ی نهادهایی که 
 .عمل نیاورده و سکوت اختیار کرده اند استفاده خواهیم نمودتا کنون نسبت به تضییع حقوق قانونی مغفول ما اقدامی ب
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 .میزان راُی ملت است
 بازنشستگان وپیشکسوتان کشوری

  
 :برای امضای این نامه به لینک زیر کلیک کنید

https://goo.gl/forms/S6RwaWqBUxYFoqvv2 
 

******* 

 !با گسترش تحریم ها ، بوسعت جامعه ما ، طوفان سهمگین بیکاری در راه است 

 سازی هزار نفر در صنعت قطعه ۵۱۱تا ۰۵۱احتمال بیکارشدن 

   

 

ای در اقتصاد  و گاز، جایگاه ویژه صنعت خودروسازی به عنوان دومین صنعت پس از نفتدر ایران 

درصدی در  ۴تا  ۱صدی در ایجاد ارزش افزوده ، سهم در ۱۲این صنعت با داشتن سهم . ایران دارد

میلیارد دالری، به نوعی موتور محرک  ۲۱تولید ناخالص داخلی و در نهایت با گردش مالی حدود 

 .شود صنعت کشور تلقی می

به . های خودروسازی بیشترین نیروی انسانی شاغل در بخش صنعت را دارند از طرف دیگر شرکت

هزار نفر بطورمستقیم و غیرمستقیم در این صنعت  ۰۱۱بیش از دو میلیون و  گفته مدیرعامل سایپا

ها خودروسازی را با  تا سه سال پیش اما وضع به این شکل نبود؛ چرا که تحریم. مشغول به کار هستند

 .بحران تولید و اعتراض و اعتصاب کارگران روبرو کرده بود

زرگی هستند که بی عدالتی حقوقی در آنها شرکت های خودروسازی متشکل از واحدهای صنعتی ب

اکثر کارگران در ایران خودرو و سایپا به شکل قراردادی، پیمانکاری یا شرکتی کار . کند بیداد می

ماهه است و اگر  ۳قرارداد اکثر کارگران در این شرکت  کنند و به تعبیری امنیت شغلی ندارند ، می

https://goo.gl/forms/S6RwaWqBUxYFoqvv2


به این ترتیب کارگر نه امنیت شغلی . شود ساله بسته می ۲داد خیلی ماهر و باسابقه باشند با آنها قرار

حقوق بیشتر .   شود تواند اعتراض کند چرا که به محض اعتراض، قراردادش تمدید نمی دارد و نه می

شود و بنابراین پایه حقوق، همان  تعیین می" شورای عالی کار"کارگران ایران خودرو بر اساس قوانین 

... کند و در واقع مهارت، سابقه کار و  این شورا همه ساله تعیین و اعالم می حداقل حقوقی است که

البته رتبه بندی مهارتی و سابقه کاری در برخی بخش . نقشی در تعیین حقوق کارگران نخواهند داشت

کمترین  .میزان حقوق و دستمزد مدیران و معاونانشان با کارگران قابل قیاس نیستها وجود دارد،

میلیونی  ۲۱میلیون تومان است اما مدیران ارشد حقوق  ۲برای کارگران در شتاب کار دستمزد 

می توان گفت ؛ اکثر واحد های صنعتی بزرگ مانند کارخانه های خودرو سازی نیمه دولتی .دارند

شوند و برای همین از حداکثر مزایا برخوردارند و از طرح  هستند و مدیران آنها توسط دولت تعیین می

همسان سازی مانند قوانین خدمات مدیریت کشوری و یا قوانین تامین اجتماعی در حقوق و پاداش  های

تبعیت نمی کنند و به همین دلیل هم فاصله معنا داری باالی چندین و چند میلیون تومان، بین حقوق 

است که در واقع این بیماری سیستم اقتصادی و قوانین کار در کشور . روسا و کارگران وجود دارد

مدیران میانی و رده باالهای : کارگران ایران خود رو می گویند .سالیان سال است درمان نشده است

شوند،  ایران خودرو اما پاداش ها و حقوق هایی با پایه باال دارند و از آنجایی که توسط دولت نصب می

ایران خودرویی در کار در حاشیه امن قرار دارند غافل از این که اگر کارگران زحمتکش نباشند، 

سال ها است که حقوق کارگران با واقعیت هزینه ها در جامعه فاصله دارد و هر سال  .نخواهد بود

دستمزد کارگران با توجه به شرایط گرانی، هزینه های زندگی و نرخ تورم ، فاصله زیادی با واقعیت 

ند و دولت هم از اینکه راه چاره شو به همین دلیل است که کارگران روز به روز فقیر تر می. دارد

 .جدیدی برای این وضعیت پیدا کند عاجز است

خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران با   خبرنگار اقتصادیدر ادامه وضعیت موجود به گزارش 

سازان  رئیس انجمن قطعه شاپور سامعی نایب »آمده است ۲۳۳۱مرداد  ۱۱در تاریخ انتشار استادی ، 

سازی کشور تسلیت  بری اعضای این انجمن با ابراز اینکه امروز باید به صنعت قطعهدر نشست خ

های  نحوی که ضمن تعدیل نیرو شیفت گذرانند به سازان روزهای بدی را می قطعه: بگویم، اظهارداشت

 نامه جدید کنار این موضوع نزدیک به یک هفته است که با ابالغ آیین. اند کاری خود را هم کاهش داده

هزار نفر  ۴۰۱احتمال تعدیل نیروی ....سازان امکان ترخیص کاالهای خود از گمرک را ندارند قطعه

 از اول شهریور امکان تولید قطعه نداریم/سازی  در صنعت قطعه

جریان انحصار در صنعت خودرو باید : سازان نیز تأکید کرد مرتضوی رئیس هیئت مدیره انجمن قطعه

صورت  ساز عضو هیئت مدیره خودروسازان شده و با این عملکرد به طعهنباید تعدادی ق. رفع شود

فروش برسانند این نوعی انحصار است و باید  های خودروساز به انحصاری قطعات خود را در شرکت

 .با آن برخورد جدی صورت گیرد

زان داخلی سا قطعه: کنند، افزود سازان داخلی خرید نمی وی با اشاره به اینکه خودروسازان از قطعه

توانمندی تولید باالیی دارند اما خودروساز از آنها خرید نکرده و قطعات مورد نیاز خود را از 

جای تولید وارد کرده و با قیمت گران به  کند که آنها هم قطعات را به سازان محدودی خریداری می قطعه

 .فروشند خودروساز می

سازی در بحران قرار دارد،  ه امروز صنعت قطعهسازان هم با اعالم اینک بیگلو دبیر انجمن قطعه

هزار  ۴۰۱اعتقاد ما  هزار نفر نیرو در این صنعت تعدیل شده که به ۲۴در حال حاضر : اظهارداشت

به خودروسازان گفتیم ما از اول شهریور امکان تولید قطعه نداریم و . نفر دیگر هم بیکار خواهند شد

رو دارند که مسئولیت بیکاری این افراد متوجه بانک  را پیش   درصدی تولید۰۱تبع کاهش  آنها نیز به

 ( ۲)«  .مرکزی و وزارت اقتصاد است



بر اساس آماری که انجمن ... »  : آمده است  ،گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان به گزارش

اکنون در واحدهای  هزار نفر هم ۱۶۰قرار داده، ر اختیار اقتصادنیوز خودورسازان ایران د

. کنند سازی فعالیت دارند که بیشتر آنان حقوق و مزایای خود را از بخش خصوصی دریافت می قطعه

برد که در  سازی کشور این روزها به دلیل تکنولوژی پایین از کارگران بیشتری بهره می صنعت قطعه

سازی محصوالت، از تعداد کارگران این صنعت کاسته  لوژی عالوه بر کیفیصورت ارتقای تکنو

آمار انجمن خودروسازان بیانگر آن است که در بخش صنعت » : همچنین آمده است « . شدخواهد 

هزار نفر و  ۳۰۱هزار نفر، در بخش تامین مواد اولیه خودرو،  ۳۳۱سازی و خودرو در مجوع  قطعه

هزار نفر مشغول کارند که این  ۰۰ازان و خدمات پس از فروش حدود در بخش نمایندگی خودروس

هزار نفر  ۰۰۰تعداد در نهایت موید آن است کل اشتغال ایجاد شده از سوی صنعت خودرو ایران، 

  (۱)« . است

آنچه در این میانه مهم می نماید ؛ موج جدید تحریم ها بعد از پاره کردن توافق برجام توسط ترامپ 

ور ایاالت متحد آمریکاست ، که شرکت های طرف قرارداد با ایران را وا داشته که یکی پس رئیس جمه

با خروج آمریکا از »  :برای نشان دادن مضمون تحریم ها آمده است . از دیگری ایران را ترک کنند 

راین جدا خودرو از نیمه مرداد امسال دوباره برقرار خواهد شد؛ بناب صنعت های مرتبط با برجام، تحریم

بر . از خروج بیشتر خودروسازان خارجی از ایران، روند تامین قطعات نیز به مشکل بر خواهد خورد

را  پول انتقال و ها قصد دارند تا حد امکان تمامی منافذ مراودات مالی و نقل این اساس، آمریکایی

مادی  رار کند، با جرائمببندند و از آن سو هر شرکتی که با خودروسازی کشور ارتباط برق ایران روی

سازی  از آنجا که خودروسازی ایران با وجود داخلی. ها مواجه خواهد شد از سوی آمریکایی و معنوی

های بسیار جدی درباره آینده صنعت  نسبتا باال، هنوز هم به قطعات خارجی وابسته است، نگرانی

شود  بینی می شکلی است که پیش شرایط به. ها، ایجاد شده است خودروی کشور پس از بازگشت تحریم

شده و در کنار ( ۳۱و  ۳۲های  طی سال)های قبلی  اوضاع خودروسازی حتی بدتر و آشفته تر از تحریم

و در جای دیگر در اهمیت این ( ۳)«  .ها نیز صعودی نامتعارف را تجربه کنند افت شدید تولید، قیمت

تر از قبل هستند و  رو سختگیرانه های پیش تحریم نکته دیگر اینجاست که» : دوره تحریم ها آمده است 

هایی که  حتی شرکت)ای نه چندان دور، امکان تامین قطعات از خارج  بنابراین ممکن است در آینده

همان ماخذ پیشین ) «  .فراهم نبوده یا بسیار سخت شود( ها در ارتباط نیستند طور مستقیم با آمریکایی به

گذاری مشترک  لغو قراردادهای سرمایه» : رادیو زمانه آمده است  به گزارش در همین رابطه  (

های  پس از لغو قراردادهای نفتی توسط شرکت. های خارجی با ایران شدت بیشتری گرفته است شرکت

در صورت عدم حمایت : المللی، شرکت خودروسازی پژو سیتروئن فرانسه نیز اعالم کرد بزرگ بین

پیامد این . دهد های امریکا به همکاری با ایران را خاتمه می ن از تحریمدولت فرانسه برای مصون ماند

سازان  قطعه» : در همین رابطه در ادامه آمده است «  ها در حوزه اشتغال چه خواهد بود؟ قطع همکاری

چندی پیش دبیر . ای نیز با بحران افزایش قیمت روبرو شدند پیش از خروج امریکا از توافق هسته

او . سازی به دلیل بحران ارزی خبر داده بود واحد قطعه ۰۱سازان ایران از تعطیلی حداقل  هانجمن قطع

 ۱۱۱سازان موافقت نکنند،  درصدی محصوالت قطعه ۳۱گفته بود که چنانچه خودروسازان با افزایش 

 حال در این میان چه کس و کسانی پاسخگو خواهند بود ؟ (۴)« .سازی تعطیل خواهند شد واحد قطعه

آنچه به تجربه ما بر می گردد؛ کمیته بحرانی توسط دولت و مجلس و بخش کارفرمایی  صنعت خود 

کارگران را به دلیل نداشتن تشکل . روسازی اعم از دولتی ها و بخش خصوصی فراخوانده می شود  

. هیچ  مستقل از انتخاب نماینده محرومند و در کمیته بحران جای نمی دهند ، قیامی و قعودی و دیگر

خود می برند و خود می دوزند و به مانند گذشته در واحد های گوناگون به اخراج کارگران اقدام می 

 . ورزند و بخشی را بازخرید می نمایند تا خود را از تنگنای فراهم آمده رها سازند

فقر و نداری در این میان این تنها نیروی کارگران بیکار شده و خانواده های آنانند که باید در ضریب 

کارگران سازمانگر را دستگیر و . همچنان بالتکلیف باقی بمانند و اعتراضات آنان نیز پاسخ نگیرد 

برای کارگران ما ، در چنین شرایط بس : حاصل کالم اینکه. راهی زندان و تخت شالق خواهند نمود 

https://www.yjc.ir/fa/netsearching
https://www.yjc.ir/fa/netsearching


ن ، هیچ راهی وجود دشوارو بحرانی ، راهی جز متشکل شدن و تشکالت مستقل خود را سازمان داد

 . نداشته و ندارد

 :منابع

 سایت خبرگزاری تسنیم  - (۹)

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1397/05/22/1801305 

 :سایت باشگاه خبرنگاران جوان آمده است -(۲)

ww.yjc.ir/fa/news/5670954https://w 

 :سایت سرپوش خودرویی آمده است ( ۹)

market970403127.html-market/car-news/car-http://www.sarpoosh.com/car 

  سایت رادیو زمانه -(۴)

https://www.radiozamaneh.com/398586 

 

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

اینک برای تسریع دردریافت خبرهای کارگری خاصه از روند فعل و انفعاالت ، . مستمر پی گرفته ام 

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

 . مربوط گردید انیدتو

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

 : <آرشیو های زیر مراجعه نمایند 

  ۹۹۱۱آرشیو روزشمار کارگری هفته سال

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

  ۹۹۱۶ار کارگری هفته سال آرشیو روزشم

https://drive.google.com/drive/folders/0B6juDF5UZKNMMFRvdEZVMFpOQU

k 

******* 

.comyahoohaftegi_kargari@/info@karegari.com   / 4400::11837:63تلفن تماس 

 7روزشمار کارگری هفته 

 :فراکسیون کارگری مجلس مطرح کردئیس ر -*

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1397/05/22/1801305
mailto:info@karegari.com


 در بانک دو مدیران/کنیم می تجربه را سهمگینی تورم آینده های ماه در

 کیفیت افت نگران/کردند خلق پرقدرت پول تومان میلیارد هزار شب یک

 هستیم کار وزارت در خدمات

   :آمده است  ۹٣۱۹مرداد  ۹۱ به نوشته خبرگزاری دولتی ایلنا در تاریخ جمعه
سال اخیر اقتصاد  ۰۲علیرضا محجوب در گفتگو با خبرنگار ایلنا، پول را مصیبت 

هرجا که اسم پول بوده با خودش مصیبت آورده است چون : ایران دانست و گفت
پس کاغذ هرچه قدر عالی و باکیفیت . پول به معنای اعتبار دادن به اعداد است

 .باشد، بازهم فاقد ارزش ذاتی است

مسکوکات ارزش . انی مسکوکات طال، ارز و نقره در دست مردم بودزم: وی افزود
توان با پول  به طور روشن و آشکار می. ذاتی داشتند اما پول ارزش اسمی دارد

داری  های اخیر رواج پول الکترونیک، بانک خصوصا اینکه در سال. بازی کرد
یا « پرقدرت پول»الکترونیک و خدمات الکترونیک موجب شده چرخه جدیدی به نام 

آقای همتی، رئیس : دبیرکل خانه کارگر گفت.، پیدا شود«خلق پول پرقدرت»
ها  جدید بانک مرکزی هم چند شب پیش، در این مورد صحبت کرد و به بانک

حدس ما این است که رسیدن . نسب به پیامدهای خلق پول پرقدرت هشدار داد
، که ۹٣۱۹خرداد ماه سال  هزار میلیارد تومان تا پایان ۹۸۵۰حجم نقدینگی به 

ها  بانک مرکزی گزارش آن را ارائه کرده، ناشی از خلق پول پرقدرت توسط بانک
این همان آسیبی است که به زندگی مردم و به زندگی : محجوب افزود.باشد

شود که  بینی می پیش. شود ها وارد می فقرا به نام افزایش سطح عمومی قیمت
به هر روی . فرایند را به شکل تورم سهمگین ببینیمهای آینده نتیجه این  در ماه

های خردادماه سال جاری  گزارش. ما انتظار تورم سهمگین را از همین حاال داریم
نشان داد که تورم در خرداد نسبت به مدت مشابه در سال گذشته، بیش از دو 

رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسالمی .برابر افزایش یافته است
 ۰۲با ادامه این وضعیت تورم نقطه به نقطه تا پایان سال به نزدیک : کردتصریح 

ما این آسیب را از نواحی دیگر تجربه نکردیم اال از ناحیه افزایش . رسد درصد می
 ها است حجم نقدینگی که آنهم ناشی از تولید پول پرقدرت توسط بانک

اه نوشیروان محسنی بندپی سرپرست وزارت تعاون، کار و رف -*
 :اجتماعی شد

 
 

 جمهور، با حکم رئیس
تا . انوشیروان محسنی بندپی سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی شد

کنون وزرای کار، منجمله علی ربیعی وزیر پیشین، سیاست های ضد کارگری و 
همچنین سرکوب تشکالت مستقل کارگری از جمله سندیکای کارگران شرکت 

و تغییرات مدیریتی در این . و حومه را پیگیری کرده اندواحد اتوبوسرانی تهران 

https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/654337-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%85-%D8%B3%D9%87%D9%85%DA%AF%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A8%D9%87-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D9%88-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D8%AF%D8%B1-%DB%8C%DA%A9-%D8%B4%D8%A8-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D9%88%D9%84-%D9%BE%D8%B1%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%AA-%D8%AE%D9%84%D9%82-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%AF-%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%81%D8%AA-%DA%A9%DB%8C%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%87%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%85
https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/654337-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%85-%D8%B3%D9%87%D9%85%DA%AF%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A8%D9%87-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D9%88-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D8%AF%D8%B1-%DB%8C%DA%A9-%D8%B4%D8%A8-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D9%88%D9%84-%D9%BE%D8%B1%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%AA-%D8%AE%D9%84%D9%82-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%AF-%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%81%D8%AA-%DA%A9%DB%8C%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%87%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%85
https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/654337-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%85-%D8%B3%D9%87%D9%85%DA%AF%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A8%D9%87-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D9%88-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D8%AF%D8%B1-%DB%8C%DA%A9-%D8%B4%D8%A8-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D9%88%D9%84-%D9%BE%D8%B1%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%AA-%D8%AE%D9%84%D9%82-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%AF-%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%81%D8%AA-%DA%A9%DB%8C%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%87%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%85


/ .وزارتخانه، تغییری در سیاست های ضد کارگری دولت ایران ایجاد نکرده است
@vahedsyndica 

  :میلیارد دالر گم شد ۹ خبر -*
یوسفیان مال نماینده آمل در مجلس از گم شدن : است برپایه خبر مجلس آمده 

 میلیارد دالر از یازده میلیارد دالری که دولت در قالب ارز دولتی عرضه کرده،  ۱

 کار پیشنهادی وزیر باشیم مراقب :وگو با ایلنا حسین حبیبی در گفت -*
 بهداشت وزارت به اجتماعی تامین سازمان واگذاری موافق
 کنیم می رصد را تصمیمات و اتفاقات همه تمام/نباشد

   :آمده است  ۹٣۱۹مرداد  ۹۱ به نوشته خبرگزاری دولتی ایلنا در تاریخ جمعه
در ( هماهنگی شوراهای اسالمی کار استان تهران دبیر کانون)حسین حبیبی 

زمان حساسی : های کارگران گفت گفتگو با خبرنگار ایلنا، با اشاره به نگرانی
اگر ربیعی برکنار : وی افزود.است و کارگران باید به شدت مراقب اوضاع باشند

اح شد، برای کارگران بهتر بود و شاید همانقدر که مخالفان ربیعی در استیض نمی
باید مراقب : وی افزود.و برکناری او مقصرند، دوستان او نیز مسئول و مقصر باشند

. باشیم که وزیر پبشنهادی کار از جنس کارفرمایان و اتاق بازرگانی نباشد
هوشیار باشیم طرفدار گسترش مناطق آزاد یا موافق واگذاری سازمان تامین 

مخالف افزایش کمی و کیفی مراقب باشیم . اجتماعی به وزارت بهداشت نباشد
وزیر پیشنهادی باید به : حبیبی ادامه داد.های کارگری نباشد و استقالل تشکل

دنبال روابط کار بهتر، افزایش قدرت خرید کارگران، واقعی شدن دستمزد و 
او باید به دنبال . جانبه باشد زنی کارگران در مذاکرات سه افزایش قدرت چانه
صورت جامعه کارگری او را  تعدیل نیرو باشد؛ در غیر اینها و  جلوگیری از اخراج

 .پذیرد و دولت در محذورات جدی قرار خواهد گرفت نمی

  : از کرمانشاه خبری تکاندهنده -*
در پارکی در میدان ( به وقت محلی)مرداد  ۹۱صبح جمعه  ۹:٣۲یک نوزاد پسر 

او را داخل یک کیسه زباله در این پارک . پیدا شد کرمانشاه#آزادگان شهرستان 
  .نزدیک به ورودی شهر رها کرده بودند

. «ها هستم و هیچ کسی هم ندارم آواره خیابون»: مادر او در پیامی نوشته بود
به گسترش فقر و تکرار چنین های اجتماعی آن زمان نسبت  کاربران شبکه

 .هایی معترض بودند صحنه

 ربیعی استیضاح/خوردیم مجلس نمایندگان از را ضربه بزرگترین -*
 :بود ناجوانمردانه

   :آمده است  ۹٣۱۹مرداد  ۹۱ به نوشته خبرگزاری دولتی ایلنا در تاریخ جمعه
با بیان این مطلب که با استیضاح وزیر ( نه کارگر سمناندبیر خا)حبیب هللا محقق 

کار، نمایندگان مجلس ضربه بزرگی به جامعه کارگری و بازنشسته زدند، به 
جای تاسف دارد که نمایندگانی که با حمایت جامعه کارگری : خبرنگار ایلنا گفت

ند ربیعی را گونه بخواه اند با بها ندادن به کارگران این بر کرسی مجلس تکیه داده
به اقدام همه نمایندگانی که به استیضاح ربیعی رای مثبت : او  افزود.برکنار کنند

به .دادند در زمان مقرر پاسخ خواهیم داد و دیگر هرگز به آنها اعتماد نخواهیم کرد
شود که نمایندگان آن از  گفته وی، در حال حاضر مجلس طوری اداره می

https://web.telegram.org/#/im?p=%40vahedsyndica
https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/654580-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%82%D8%A8-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%85-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D9%88%D8%A7%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%AF-%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85-%D9%87%D9%85%D9%87-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%B5%D9%85%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D8%A7-%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%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-9/654580-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%82%D8%A8-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%85-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D9%88%D8%A7%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%AF-%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85-%D9%87%D9%85%D9%87-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%B5%D9%85%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D8%A7-%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%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-9/654580-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%82%D8%A8-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%85-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D9%88%D8%A7%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%AF-%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85-%D9%87%D9%85%D9%87-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%B5%D9%85%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D8%A7-%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85
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اند و در مجلس تنها کاری که  مردم دور شده های اقتصادی و اجتماعی واقعیت
او .های اقتصادی و اجتماعی مردم است شود رفع مشکالت و دغدغه انجام نمی

  در حال حاضر فاصله طبقاتی قشر ضعیف جامعه با اقشار باالدستی: گفت
کنیم؛  همانند برخی مسئوالن به نحوی زیاد شده که هرچقدر دست دراز می

با این وضعیت که . ها و شاید صدها سال نداریم را تا ده امکان رسیدن به آنها
اند اقشار ضعیف به ویژه کارگران بیشتر  برخی مسئوالن و نمایندگان بوجود آورده

انتطار برکناری »با بیان اینکه   محقق.شوند از قبل به نان شب خود محتاج می
حتی برخی  :در ادامه افزود« وزیر کار را از سوی نمایندگان مجلس نداشتیم

نمایندگان که قول داده بودند به ربیعی رای اعتماد بدهند، به وعده خود عمل 
 .نکردند

 حومه و تهران احد و شرکت کارگران سندیکای فعاالن خبری اطالعیه -*
:  

قابل توجه رانندگان وکارگران شرکت واحد وتشکل های مستقل کارگری وصنفی 
 .وعالقمندان مدافع طبقه کارگر

الع میرسانیم برای مشاهده اخبار وگزارشات سندیکای کارگران شرکت به اط
  .واحد اتوبوسرانی تهران وحومه، فقط وفقط به آدرس های ذیل مراجعه فرمایید

درروزهای گذشته گروهی اقدام به کپی کانال سندیکای کارگران شرکت واحد 
دن کارگران کرده اند واقدام به یک کانال جعلی بنام سندیکا برای گمراه کر

ورانندگان شرکت واحد کرده اند که درگزارشات بعدی به اطالع عموم خواهیم 
  .رساند

  .آدرس های تلگرام مورد تایید سندیکای کارگران شرکت واحد
telgram.me/vahedsndica 

 حد آدرس سایت سندیکای کارگران شرکت وا
www.vahedsyndica.com 
 ارتباط با جی میل سندیکا

vsyndica@gmail.com 
 آدرس ارتباط وتماس با ادمین وکانال تلگرام

@pvsyndica 
@vahedsyndica 

telegram.me/vahedsyndica 

دخالت پزشکان در تصمیمات دبیرکل خانه پرستار مطرح کرد؛ -*
 :شرایط پرستاران بحرانی است/ پرستاری

ww.mehrnews.com/news/4370511https://w 

 :آمده است  ۹٣۱۹مرداد  ۹۱ جمعه به گزارش خبرگزاری دولتی مهر در تاریخ
دبیرکل خانه پرستار با انتقاد از دخالت جامعه پزشکی در  ،محمد شریفی مقدم

شرایط حال حاضر پرستاری به شدت بحرانی و نگران : تصمیمات پرستاری، گفت
بعد از سال ها بحث در خصوص ضرورت صدور  :اظهارداشتوی .کننده است

پروانه صالحیت حرفه ای پرستاری، شاهد ابالغ آیین نامه غیرکارشناسی آن از 
چرا این شورا که تنها یک : شریفی مقدم گفت.سوی وزارت بهداشت هستیم

http://telgram.me/vahedsndica
http://www.vahedsyndica.com/
mailto:vsyndica@gmail.com
https://web.telegram.org/#/im?p=%40pvsyndica
https://web.telegram.org/#/im?p=%40vahedsyndica
tg://resolve/?domain=vahedsyndica
https://www.mehrnews.com/news/4370511/%D8%AF%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AA-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%B5%D9%85%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B7-%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.mehrnews.com/news/4370511/%D8%AF%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AA-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%B5%D9%85%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B7-%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
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از همین رو، این تصمیمات . نماینده پرستار دارد، باید برای پرستاران تصمیم بگیرد
به جامعه پرستاری که از صاحب نظران این حوزه هستند، مورد تایید برای قاط

وی با اشاره به مشکالت عدیده پرستاری که در وزارت بهداشت شکل ...نیست
کمبود نیروی پرستاری در بیمارستان ها، فشار مضاعف و : گرفته است، ادامه داد

پرستاران این در حالی است که از . سنگینی را متوجه پرستاران کرده است
طرحی در نوبت کار هستند و از جذب پرستاران شرکتی نیز خودداری می 

شریفی مقدم با طرح این سئوال از وزیر بهداشت که چرا پیگیر مطالبات .کنند
مطالبات معوق یک ساله پرستاری، همچنان بر زمین : پرستاران نیستید، افزود

پرستار که  ۸۲۲۲امه شریفی مقدم به ن.مانده و وزارتخانه پاسخی نمی دهد
پرستار،  ۸۲۲۲نامه این : اخیرا به وزارت بهداشت نوشته اند، اشاره کرد و افزود

 .نامه جامعه پرستاری است که متاسفانه هیچ پاسخی به آن داده نشده است
پرستار مورد ضرب و شتم قرار گرفتند،  ۰۸در سال گذشته بیش از : گفتوی 
این قبیل رفتارها با : مقدم در پایان افزود شریفی.دستور پیگیری صادر نشد چرا

پرستاران، باعث بی انگیزگی، بی تفاوتی، یاس و ناامیدی بر فضای جامعه 
 .پرستاری شده و آنها را از مسئولیتی که بر عهده دارند، دلسرد می کند

حمایت گسترده تشکل های صنفی داخلی و بین المللیاز محمد  -*
 : لمانه دادگاه بدویو محکوم نمودن حکم ظا حبیبی

  
به : آمده است  79مرداد  02در تاریخ  حبیبی محمد از  دفاع کمیتهبه گزارش 

دنبال صدور حکم زندان و شالق برای محمد حبیبی ، عضو هیات مدیره کانون 
دادگاه انقالب موجی از  02صنفی معلمان استان تهران، توسط قاضی شعبه 

ه راه افتاده است و نهادهای مدنی داخلی محکومیت ها در سطح داخل و خارج ب
آنها خواستار توقف حکم و آزادی . و خارجی از این فعال صنفی حمایت کرده اند

بدون قید و شرط وی هستند و به سایر تشکل ها نسبت به حمایت از وی 
فراخوان داده اند و به مسئولین نسبت به عواقب این حکم ظالمانه هشدار داده 

 :کل ها و گروههایی که تاکنون بیانیه داده اند به شرح زیر است اسامی تش  .اند
 شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران. 1
 انجمن صنفی فرهنگیان خراسان شمالی. 0
 کانون صنفی فرهنگیان استان قزوین.3
 (سقز و زیویه)انجمن صنفی معلمان کردستان. 4
 رزجمعی از فعاالن صنفی معلمان استان الب.5
 فرم نگار حمایتی جمعی از فعاالن مدنی. 2
 EI آموزش بین الملل.9
 اتحادیه ی آزاد کارگران ایران. 8
 هسته ی کنشگران صنفی استان مازندران.7

 کنفدراسیون بین المللی اتحادیه های کارگری. 12



 کانون صنفی فرهنگیان شهرستان خمینی شهر. 11
 کانون صنفی فرهنگیان استان بوشهر. 10
 کانون صنفی فرهنگیان گیالن.13
 مریوان -انجمن صنفی معلمان کردستان. 14

به تمام تشکل   حبیبی ضمن تشکر از تشکل های فوق ، محمد از دفاع کمیته
های مدنی و صنفی مستقل جهت پیوستن به این موج حمایتی فراخوان می 

  .است حبیبی دهد و خواستار آزادی فوری تمام معلمان زندانی از جمله محمد
 79مرداد  02/ حبیبی محمد از  دفاع کمیته

 
 :کنم کار خواهم می -*

 
 

 واکنش به آمار باالی بیکاری در استانهای کردستان و کرمانشاه

تعدادی از کارگران گروه ملی صنعتی فوالد اهواز جهت آخرین  -*
 :دفاعیات به دادگاه انقالب احضار شدند

 
، برای آخرین دفاعیات 1379مرداد  02واز روز کارگران گروه ملی صنعتی فوالد اه

 .ادگاه انقالب حضور پیدا کرده و مورد بازپرسی قرار گرفتندددر 
این کارگران پس از اعتراضات مکرر به عدم پرداخت حقوق، در خرداد ماه بازداشت 

از آن زمان تا کنون هیچ اقدامی . میلیون ریالی آزاد شده بودند 522و با قرار وثیقه 
 4هزار کارگر فوالد اهواز صورت نگرفته و آنان همچنان حدود  4ت رفع مشکل جه

مشکالت این واحد تولیدی مانند صدها واحد دیگر، به . ماه حقوق معوقه دارند
دنبال خصوصی سازی، گسترده تر شده است و کارگران به مساله خصوصی 

  .شدن این واحد تولیدی نیز اعتراض داشتند
بدون دریافت حقوق و دستمزد و در پی آن اعتراض و حق ماه ها کار کردن 

اما کارفرمایان که حقوق . را در پی دارد... خواهی، مجازات بازداشت، بازپرسی و
دستگاه !! و دستمزد کارگران را می دزدند، از هر مجازاتی مصون هستند؟؟

از  حقوق کارگر را قبل"قضایی ومسووالن نیز که بر منبای اعتقاداتشان، باید 
  .پرداخت کنند، مدافع منافع سرمایه داران هستند" خشک شدن عرقش 

اما روشن است که وقتی شکم فرزندان و خانواده کارگران گرسنه اند، آنان 
نسبت به بی عدالتی هایی که در حقشان روا می شود، دیگر ساکت نخواهند 

 .ماند و بازپرسی و دادگاه ، بی شک را هکار مناسبی نخواهد بود



  :بازار کفاشان تهران اعتصاب و اعتراض را از سر گرفت -*

  
، در اعتراض به گرانی و ۱۹مرداد  ۰۲اعتصاب در بازار کفاشان در تهران روز شنبه 

 نبود مواد خام برای
 تولید، با شعار مرگ بردیکتاتور شروع شده بود

تصاب بازار های خود به اع داران پاساژ موسوی تهران نیز با بستن مغازه مغازه
 .کفاشها پیوستند

کسبه بازارمنوچهرخانی با بستن مغازه های خود به اعتصاب کفاشان 
. سابقه شکل گرفته است  این اعتراض ها به دلیل گرانی و تورم بی.پیوستند

ها قدرت خرید مردم  ی قیمت گسیخته سقوط قیمت دالر و به تبع آن افزایش لگام
نتقاالت و معامالت را دچار مشکل اساسی را کاسته است و از طرفی نقل و ا

  .کرده است

 : زندگی برپایه گرانی برای زحمتکشان ناممکن می گردد -*

 

گرانی . هر روز که می گذرد بر سطخ گرانی در پهنه جامعه افزوده می شود
ی قیمت آپارتمان و همچنین افزایش رهن   سابقه رشِد بی. د نمسکن بیداد می ک

 اخراج ها ، دشواری امنیت شغلی کارگران، ر آمار باالی بیکاری وو اجاره ، در کنا
ی مبهمی را  همچنین دستمزدهای چند برابر زیر خط فقر وضعیت اسفناک و آینده

  در ایران رقم زده استو زحمتکشان برای اکثر جوانان 

 :اعتراض کارگران شهرداری مریوان  -*

 



رداری مریوان در اعتراض به عدم کارگران شه: برپایه خبر منتشره آمده است 

 . دریافت حقو ق های معوقه خود دست به تجمع زده اند

  :حوادث کار همچنان قربانی می گیرد -*
 

براثر ریزش معدن زغال : برپایه اخبتار منتشره در سطح سایت ها آمده است 
سنگ کالریز در استان سمنان، یک کارگر مصدوم شد، چهار کارگر بر اثر ریزش 

ار یک ساختمان در حال ساخت زخمی شدند، سه کارگر در آتش سوزی آو
موتورخانه آکادمی ملی المپیک در خیابان سئول تهران کشته شدند، بر اثر فرو 
ریختن دیوار یک سیلوی گندم در شهرستان مرند چهار کارگر در زیر آوار مدفون 

در زرندیه اراک بر ها پیدا شد و کارگر یک واحد تولیدی  شدند که جسد یکی از آن
سود طلبی کارفرمایان  : می توان گفت ....گرفتگی کشته و زخمی شد اثر برق

  پایانی ندارد 

 : شد دستگیر سیاسی فعال داوری محمد -*

 
مرداد توسط  ۰۲سیاسی و مدنی ساکن یاسوج روز شنبه، فعال  داوری محمد

 .نیروهای امنیتی بازداشت شده است

 :رود خانه جراحی خشک شد -*

 
 

دیگر آبی به نخلستان ها و . دریچه های مارون بسته شد و نهر جراحی خشکید
این روزها بجای آب ، شعله آتش به جان نخلستان افتاده . هور دورق نمی رسد 

 .است

 : جمع کارگران فرنخ و نازنخ در برابر استانداری قزوینت -*

tg://search_hashtag/?hashtag=%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%AF%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C


 

تجمع بازنشستگان فرنخ و :  ، آمده است  79مرداد 01برپایه خبر منتشره در تاریخ
صورت گرفته  نازنخ در اعتراض به عدم دریافت سنوات مقابل استانداری قزوین

 . است 

 : عراق هم به جمع تحریم کنندگان ایران پیوست -*

نایب رئیس اتاق .  ه خواست امریکا در تحریم ایران شر کت میکندعراق ب
 همکاری عراق با تحریم آمریکا موجب افزایش قیمت دالر شد: بازرگانی ایران

نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران گفته است که یکی از دالیل افزایش قیمت دالر 
دولت عراق  .استآمریکا، همکاری دولت عراق با تحریم های آمریکا علیه ایران 

 اعالم کرده بود که نمیتواند تحریم های امریکا علیه ایران کنار بگذارد

 : تجمع کارگران شهرداری دارخوین  -*

 
اعتصاب كارگران شهردارى :  ، آمده است  79مرداد 01برپایه خبر منتشره در تاریخ

ماهه  5دارخوين شهرستان شادگان در اعتراض به عدم دريافت حقوق 

 . ازمان داده شدخودس

 : پاوه شوشمی مرز، بر راعتصاب کارگران با -*

 
امروز کارگران باربر مرز :  ، آمده است  79مرداد 01برپایه خبر منتشره در تاریخ

 ن بودن دستمزد دست به اعتصاب زدند شوشمی بدلیل اعتراض به پایی
روزانه کاالهای مختلف از طریق این مرز به کردستان عراق صادر می شود و 
حدود صدو هشتاد نفر کارگر باربر روزانه مشغول بکار هستند و بدون داشتن 

 تشکل و با سخت ترین شرایط استثمار میشوند 

tg://search_hashtag/?hashtag=%D9%85%D8%B1%D8%B2_%D8%B4%D9%88%D8%B4%D9%85%DB%8C


ای صعب العبور و کوهستانی الزم به ذکر است که هزاران نفر کولبر هم در مرزه
و مین گذاری شده نیز مشغول کولبری هستند و تاکنون بسیاری از انها جان خود 

 .را از دست داده یا اسیب های جدی به انها وارد شده است

کانتینر برنج  ۰۷ :معاون بازرسی صنعت، معدن و تجارت هرمزگان -*
 :باس کشف شداحتکاری در بندرع

https://www.mehrnews.com/news/4372292 

 
آمده  79درتاریخ بیست و یکم مرداد  بندر عباس/به گزارش خبرگزاری دولتی مهر

ی صنعت، معدن و تجارت هرمزگان معاون بازرس، عبدالرضا پیروی منش : است 
کانتینر  ۹۲بازرسان صمت در هرمزگان با همکاری اداره کل اطالعات استان : گفت

بیان وی  .میلیون ریال کشف کردند ۵۰۸میلیارد و  ۹٣۰برنج احتکار شده به ارزش 
تن برنج خارجی در یکی از انبارهای بندرعباس احتکار شده  ۰۹۲هزار و : داشت

زرسی گشت مشترک سازمان تعزیرات حکومتی، سازمان صنعت، بود که با با
رئیس شعبه اول بدوی تعزیرات  .معدن و تجارت هرمزگان و اماکن کشف شد
پرونده محتکران برای صدور رأی : حکومتی هرمزگان نیز در این خصوص گفت

زودی احکام متخلفان  نهایی به سازمان تعزیرات حکومتی ارسال شد و به
 .دشو رسیدگی می

 
 :اعتراض مرغداران گناباد در مقابل ساختمان اداره برق -*

 
 

مرغداران معترض در اعتراض به قطعی برق و  : است آمده منتشره خبر برپایه
 !!ها را آتش زدند تلف شدن مرغ هایشان الشه مرغ

 
شرکت نیشکر :نماینده خوزستان در شورای مرکزی خانه کشاورز -*

 :ود پایان دهددهخدا به تخلفات خ
https://www.mehrnews.com/news/4371465 

https://www.mehrnews.com/news/4372292/%DB%B7%DB%B0-%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%AA%DB%8C%D9%86%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AC-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3-%DA%A9%D8%B4%D9%81-%D8%B4%D8%AF
https://www.mehrnews.com/news/4372292/%DB%B7%DB%B0-%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%AA%DB%8C%D9%86%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AC-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3-%DA%A9%D8%B4%D9%81-%D8%B4%D8%AF
https://www.mehrnews.com/news/4372292/%DB%B7%DB%B0-%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%AA%DB%8C%D9%86%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AC-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3-%DA%A9%D8%B4%D9%81-%D8%B4%D8%AF
https://www.mehrnews.com/news/4372292/%DB%B7%DB%B0-%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%AA%DB%8C%D9%86%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AC-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3-%DA%A9%D8%B4%D9%81-%D8%B4%D8%AF
https://www.mehrnews.com/news/4372292/%DB%B7%DB%B0-%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%AA%DB%8C%D9%86%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AC-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3-%DA%A9%D8%B4%D9%81-%D8%B4%D8%AF
https://www.mehrnews.com/news/4371465/%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%86%DB%8C%D8%B4%DA%A9%D8%B1-%D8%AF%D9%87%D8%AE%D8%AF%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D8%AE%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D9%87%D8%AF
https://www.mehrnews.com/news/4371465/%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%86%DB%8C%D8%B4%DA%A9%D8%B1-%D8%AF%D9%87%D8%AE%D8%AF%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D8%AE%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D9%87%D8%AF
https://www.mehrnews.com/news/4371465/%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%86%DB%8C%D8%B4%DA%A9%D8%B1-%D8%AF%D9%87%D8%AE%D8%AF%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D8%AE%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D9%87%D8%AF
https://www.mehrnews.com/news/4371465/%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%86%DB%8C%D8%B4%DA%A9%D8%B1-%D8%AF%D9%87%D8%AE%D8%AF%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D8%AE%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D9%87%D8%AF


 
 

آمده است  79اهواز درتاریخ بیست و یکم مرداد /به گزارش خبرگزاری دولتی مهر
: ر شورای مرکزی خانه کشاورز گفتنماینده خوزستان د، سید فاضل شرفی : 

شرکت نیشکر دهخدا هنوز سد ایجاد شده در رودخانه دز برای برداشت آب را 
این در حالی است که شرکت نیشکر میرز اکوچک خان  و جمع آوری نکرده است

که اقدام مشابه شرکت دهخدا را انجام داده بود بالفاصله پس از پیگیری های 
ن اقدام به جمع آوری لوله ها و مستحدثات درون مسئوال انجام شده و تذکر

... .نیشکر دهخدا به تخلفات خود پایان دهد رودخانه کرد؛ انتظار داریم شرکت
جای تعجب است که یک مسئول چگونه به خود اجازه می : شرفی اظهار کرد

امور . دهد به بهانه حمایت از تولید و اشتغال از بروز یک تخلف آشکار حمایت کند
نماینده خوزستان در ... .مرکز نیز در این مورد مسامحه آشکار کرده است آب

شورای مرکزی خانه کشاورز در پایان همه فعاالن بخش کشاورزی استان را به 
 .قانونمداری، تعامل و صرفه جویی در مصرف آب برای گذر از بحران آب دعوت کرد

 
کشوری خطاب  هزار نفر نامه بازنشستگان وپیشکسوتان 31بیش از  -*

 :به مجلس را امضا کرده اند 
 

هزار نفر نامه پیشکسوتان بازنشسته کشوری خطاب به  13تاصبح دیروز بیش از 
بازنشستگان خواسته اند که . نمایندگان و هیئت رییسه مجلس را امضا کرده اند

بی تفاوتی، و عدم پاسخگویی و پیگیری مشکالت معیشتی و »مجلسیان 
جدید وزارت تعاون، ( سرپرست)آنها از وزیر. را کنار بگذارند« ن درمانی بازنشستگا

کار و رفاه اجتماعی خواسته اند، موضع اش را در قبال خواسته های بحق 
، خدمات بیمه (میلیون تومان ۰)بازنشستگان که شامل حقوق طبق خط فقر 

درمانی کامل و کارآمد است بصورت شفاف بیان کند، در غیر اینصورت 
تگان از تجمع در مقابل کلیه ی نهادهایی که تا کنون نسبت به تضییع بازنشس

حقوق قانونی مغفول آنان اقدامی بعمل نیاورده و سکوت اختیار کرده اند استفاده 
 .خواهند کرد

:black_small_square: برای امضای . مهلت امضای نامه تا پایان ماه مرداد است
 :این نامه به لینک زیر کلیک کنید

https://goo.gl/forms/S6RwaWqBUxYFoqvv2 
 
 :کارگر سال جاری در شهرستان آمل ۰۷۷۷بیکاری  -*

https://www.mehrnews.com/news/4372590 
 

https://goo.gl/forms/S6RwaWqBUxYFoqvv2
https://www.mehrnews.com/news/4372590/%D8%A8%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DB%B1%DB%B0%DB%B0%DB%B0-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D9%85%D9%84


: آمده است  79درتاریخ بیست و یکم مرداد  آمل/ به گزارش خبرگزاری دولتی مهر
هزار نفر از کارگران : مسئول خانه کارگر شهرستان آمل گفت ،هادی رضازاده

و مسائل دیگر به اداره کار مراجعه  شهرستان در سال جاری به دلیل اخراج
 .کردند

یکی از مشکالتی که در این ایام بیشتر به چشم می خورد : اظهار داشت وی
نیمه فعال بودن و تعطیلی واحدهای تولیدی که باعث بیکارشدن کارگران شده 

وی با بیان اینکه کارگران شاهد کاهش قدرت خریدشان در مقابل .است
در این ایام اکثر کارگران به دلیل نبودن : هستند افزود آوری های سرسام هزینه

تبدیل به بدهکارانی به اقوام یا موسسات  درآمد و نخواندن درآمد و هزینه ها، 
دولت با یک برنامه اصولی : مسئول خانه کارگر آمل ادامه داد.مالی شده اند

بهبود اوضاع وحمایت عملی از تولید می تواند این مشکل را تبدیل به فرصت برای 
 .اقتصادی کند

ساله در پرداخت مطالبات  ۲تأخیر :نایب رئیس مجلس مطرح کرد -*
 :تولیدکنندگان دارو

https://www.mehrnews.com/news/4372796 

 :آمده است  79در تاریخ بیست و یکم مرداد  تبریز/ گزاری مهربه گزارش خبر
تولیدکنندگان : نایب رئیس مجلس شورای اسالمی گفت ، مسعود پزشکیان

اظهار وی .اند دارویی نزدیک به دو سال است مطالبات خود را دریافت نکرده
به طور حتم از نظر ارزی به شرط مدیریت درست هیچ مشکلی وجود : داشت
نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای ... .داشت نخواهد

های مرتبط با حوزه بهداشت و درمان  بانک مرکزی و تمام وزارتخانه:اسالمی گفت
از جمله وزارت صنعت در تخصیص ارز کافی باید نهایت همکاری را داشته 

داخت نایب رئیس مجلس شورای اسالمی با تاکید براینکه مشکل پر... .باشند
واقعیت این : های دارویی باید به نوعی حل شود، تصریح کرد مطالبات شرکت

است که تولید کنندگان دارویی به دلیل نبود نقدینگی دچار مشکل شده و به 
دلیل عدم پرداخت مطالبات در تولید و تامین داروی مورد نیاز با برخی موانع مواجه 

 ....اند شده
 

سواد نسبت به  آمار باالی زنان بی :مدیرکل آموزش و پرورش لرستان

 مردان در لرستان

https://www.mehrnews.com/news/4372750 
 :آمده است  79خرم آباد در تاریخ بیست و یکم مرداد / به گزارش خبرگزاری مهر

سوادی زنان  آمار بی: ورش لرستان گفتمدیرکل آموزش و پر، رضا زینی وند 
در حال : اظهار داشتوی  .درصد بیشتر است ۹.۵نسبت به مردان در این استان 

وی با بیان اینکه حدود هزار  .حاضر خیلی از مدارس ما در استان متروکه هستند
به طور قطع می : مدرسه در لرستان کدتخریبی خورده اند، عنوان کرد ۸۲و 

 .ظرفیت قانونی برای احیای این مدارس استفاده کنیمتوانیم از این 
مدیر کل آموزش و پرورش لرستان در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه 
یکی از مشکالت ما در لرستان این بوده که نسبت دانش آموز به معلم، نسبت 

https://www.mehrnews.com/news/4372796/%D8%AA%D8%A3%D8%AE%DB%8C%D8%B1-%DB%B2-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%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-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88
https://www.mehrnews.com/news/4372796/%D8%AA%D8%A3%D8%AE%DB%8C%D8%B1-%DB%B2-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%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-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88
https://www.mehrnews.com/news/4372796/%D8%AA%D8%A3%D8%AE%DB%8C%D8%B1-%DB%B2-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%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-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88
https://www.mehrnews.com/news/4372796/%D8%AA%D8%A3%D8%AE%DB%8C%D8%B1-%DB%B2-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%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-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88
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از ما خواسته اند که این : به میانگین کشوری خیلی پایین تر است، عنوان کرد
وی با بیان اینکه آمار بی سوادی زنان نسبت به مردان در ...  .روند را ارتقا بدهیم

یکی از دالیل این امر این بوده که توازن در : درصد بیشتر است، گفت ۹.۵لرستان 
 .توزیع امکانات بین دانش آموزان دختر و پسر رعایت نشده است

 :محسن مرادی در زندان قزل حصار کشته شد  -*

 

از بازداشت شدگان اعتراضات اخیر کرج، در زندان قزل حصار  مرادی محسن
مرداد در یک فضای امنیتی در کرمانشاه 01خودخوانده شد، پیکر این قربانی روز 

 .بخاک سپرده شده است

 : ادامه اعتصاب کامیونداران در بندر عباس  -*

 
ها  اعتصاب رانندگان کامیون:  ، آمده است  79مرداد22برپایه خبر منتشره در تاریخ

همچنان ادامه  ودومین روز اعتصاب سراسری ی بندرعباس در بیست در اسکله
 ..دارد 

 : اعتصاب تاکسی های ویژه فرودگاه مهرباد  -*

 
اعتصاب رانندگان تاکسی :  ، آمده است  79مرداد22در تاریخ برپایه خبر منتشره

ویژه فرودگاه مهرآباد در اعتراض به کاهش شدید مسافر، بدنبال افزایش 

tg://search_hashtag/?hashtag=%D9%85%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AF%DB%8C


در محوطه ایستگاه بزرگ تاکسی ها  درصدی قیمت بلیط پروازهای داخلی۹۲
 .صورت گرفت 

 :سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه -*

نه خوراک دام هفت تپه و تالش کارگران این شرکت انفجار و آتش سوزی در کارخا
 در خاموش کردن آتش

 عضو سندیکاو.که منجر به خفگی شدید اسماعیل بخشی از کارگران فعال 
عباس آل کثیر شد که بالفاصله توسط نیروهای امدادی به درمانگاه هفت تپه 

آتش سوزی  الزم به ذکر است که در اثر این .دتحت مراقبت های ویژه قرار گرفتن
علت آتش سوزی تا کنون .خسارت زیادی به کارخانه خوراک دام وارد شده است

 .معلوم نشده است
 syndica_7tape@/ ۱۹خرداد  ۰۰

  :قتل یک کولبر به دست نیروهای مرزبانی سردشت -*

 
مردادماە شماری از کولبران را در نزدیکی  ۰۰روز دوشنبە نیروهای هنگ مرزی 

سردشت هدف تیراندازی قرار دادە، کە در پی آن یک کولبر اهل  زرد_کانی#
 .اده استجان خود را از دست د" اسماعیل عزیزی"مهاباد بە نام 

 
 کیلیشایان ذکر است کە دو روز قبل هم در نزدیکی بازارچە مسدود شدەی 

سردشت نیروهای مرزی ایران چندین راس اسب مردم محلی را با شلیک 
ە گفتە مردم منطقە مستقیم کشتە و الشەها را در این گرما رها کردەاند کە ب

بوی الشەها بە شعاع چندین کیلومتر فضا و محیط زندگی ساکنین منطقە را 
 .آلودە کردەاند

 !با احکام زندان و شالق ، صدای حق خواهی خاموش نخواهد شد -*
در محکومیت احکام ناعادالنه صادر شده برای محمد حبیبی، عضو 

 .کانون صنفی معلمان تهران
 
محمد  : است آمده تپه هفت نیشکر کارگران سندیکای لگرامیت کانال نوشته به

حبیبی به جرم دفاع از حقوق خود و دیگر معلمان و در اعتراض به تمامی 
مناسبات غیرعلمی و غیر انسانی در آموزش و پرورش از جمله در اعتراض به 

پولی شدن آموزش و پرورش که باعث ترک تحصیل و عدم دسترسی میلیون ها 
ارگر و زحمتکش به ادامه تحصیل خواهد شد، بازداشت و زندانی شده فرزند ک

 .است
؟ حامی سرمایه داران ، ده !!احکام صادر شده برای محمد حبیبی توسط دادگاه 

سال و نیم زندان، دو سال محرومیت از فعالیت های اجتماعی، دو سال 
 .می باشد! ضربه شالق 94ممنوعیت خروج از کشور و 

در ایران توسط دستگاه دولت و دیگر نیروهای قدرت مسلط سرمایه داران 
برجامعه سعی کرده و در تالش هستند که به وسیله احکام زندان و شالق و 
اعدام ، اخراج و بیکار سازی ها ، سرکوب تشکل های مستقل کارگران و دیگر 
تشکل های صنفی و با تهمت و پرونده سازی، صدای حق خواهی معترضان را 

اما تاریخ مبارزاتی از گذشته تا کنون نشان داده است که صدای . نندخاموش ک

https://web.telegram.org/#/im?p=%40syndica_7tape
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دادخواهی و برابری طلبی نه تنها خاموش نخواهد شد بلکه هر روز در ابعاد 
 .گسترده تری شلعه ور خواهد شد

نمونه زنده و حی و حاضر این ادعا حضور هزاران انسان گرسنه در کف خیابان ها 
مرگ برگرانی " ، گرانی و فقر و سیه روزی با شعار  ست که در اعتراض به بیکار

  .خواستار نان و آزادی شده اند" 
ما بارها گفته ایم که صدای حق خواهی و برابری طلبی وصدای شورش 

گرسنگان ،صدای حق خواهی کارگری، معلمان، پرستاران، زنان ، دانشجویان و 
زندان خاموش نخواهد  دیگر مردم زحمتکش و فرو دست جامعه با احکام شالق و

 .شد
سهم تا کنونی ما کارگران و مردم فرودست جامعه از تمامی ثروت های تولید 

شده توسط دستان پرتوان کارگران ، تنها استثمار، فقر و فالکت ،زندان و شالق 
  .بوده است

. ما هنوز ضربات شالق وارده بر بدن کارگران معدن آق دره را فراموش نکرده ایم 
سرکوب و بازداشت و زندانی کردن کارگران آذرآب، فوالد خوزستان،  ما هنوز

ما هنوز زندانی .هپکو، هفت تپه، کارگران شرکت واحد را فراموش نکرده ایم 
کردن دیگر اقشارمردم آزادی خواه و عدالت طلب جامعه را چون دانشجویان وزنان 

ما کارگران یاد . و دیگر مردم زحمتکش و به جان آمده را فراموش نکرده ایم 
گرفتیم برای ادامه زندگی و برای بدست آوردن نان کار آزادی ، هیچ چیز را 

فراموش نکنیم و نه تنها فراموش نمی کنیم بلکه هیچ وقت این رفتارهای بغایت 
 !تبعیض آمیز و استثمارگران را نخواهیم بخشید

ی محمد حبیبی ما کارگران و اعضای سندیکای نیشکر هفت تپه، احکام صادره برا
عضو کانون صنفی معلمان تهران را شدیدا محکوم کرده و سریعا و بی قیدو شرط 

 .خواهان آزدای او و دیگر کارگران در بند هستیم
 سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه

 ۹٣۱۹مرداد  ۰۰دوشنبه 

معلم زندانی روح هللا مردانی در ادامه اعتصاب غذا لبهایش را  -*
 :دوخت

 
سیده از زندان اوین حاکی از آن است که اقای روح هللا مردانی معلم خبرهای ر

زندانی در اوین، به نشانه ی اعتراض به بی عدالتی و بی توجهی به خواسته 
 .هایش لبهای خودش را دوخته است

هللا مردانی، معلم زندانی در  الزم به ذکر است که پیشتر گزارش شده بود که روح
ای طوالنی به مشکالت جسمی چون سرگیجه، ضعف اوین، در پی اعتصاب غذ

قضایی از رسیدگی به اعتراض -عمومی و درد کلیه مبتال شده اما مقامات امنیتی



 کنند  و فراهم کردن امکانات درمانی مناسب امتناع می
به خاطر شرکت در  ۹٣۱۰دی ماه  ۰۵ساله، در  ٣۸هللا مردانی، معلم  روح

. برد از آن زمان در زندان اوین به سر میاعتراضات سراسری بازداشت شد و 
آقای مردانی که از سوی قاضی صلواتی به شش سال زندان و دو سال 

محرومیت اجتماعی محکوم شده، از نوزدهم خرداد در اعتراض به احکام صادره از 
 .خوردن غذا خودداری کرده است

 
 :خبری از بحران و بیکار سازی خود روسازان  -*

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1397/05/22/1801305 
 

امروز :برپایه خبر مندرج در خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران آمده است 
و فردا آنچه از صنعت خود رو سازی داشتیم برباد می رود ، محتمال از اول 

شرکت  ۹۲۸۲هزار نفر که در قالب  ۵۸۲۲۲۲هزار کارگر از  ۰۸۲۲۲۲یور تعداد شهر
 .قطعه ساز ، در کشور کار می کنند ، با سقوط این صنعت از کار بیکار می شوند

 : در سند زیر آمده است 

 

ازپایان شهریورماه سال جاری که مصادف با پایان قرارداد های فصلی کارگری و 
تعدیل و اخراج نیروهای کار . نی خود روسازان می باشد اتمام تعطیالت تابستا

هزارنفر آغاز خواهد گردید که عواقب این موضوع  ۰۸۲۲۲۲قطعه سازان تا سقف 
تاثرات مخرب غیر قابل جبرانی بر تمامی بخشهای اقتصادی و امنیتی کشور 

 . خواهد گذاشت 

 :سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه -*

کارخانه خوراک دام هفت تپه و تالش کارگران این شرکت انفجار و آتش سوزی در 
 در خاموش کردن آتش

عضو .که منجر به خفگی شدید اسماعیل بخشی از کارگران فعال 
سندیکاوعباس آل کثیر شد که بالفاصله توسط نیروهای امدادی به درمانگاه 

ین آتش الزم به ذکر است که در اثر ا.هفت تپه تحت مراقبت های ویژه قرار گرفتن
علت آتش سوزی .سوزی خسارت زیادی به کارخانه خوراک دام وارد شده است

 .تا کنون معلوم نشده است
 ۱۹خرداد  ۰۰
 
 :برابر وزرات اقتصاد و دارایی تهران درتجمع کارکنان سهام عدالت -*

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1397/05/22/1801305


 
تجمع کارکنان سهام :  ، آمده است  79مرداد22برپایه خبر منتشره در تاریخ

ماه مطالبات مزدی ،مقابل وزارت اقتصاد  ۰۹ض به پرداخت نشدن عدالت در اعترا
 . صورت پذیرفت و دارایی

 کمپین فرزندت کجاست ؟ -*

 

دارند دست به عصا راه  مسئولین ز ، هر کدام اکجاست فرزندتدر حاشیه کمپین 

 !می روند

 
 :کارگران متروی اهواز یک سال و نیم حقوق نگرفتند -*

 
پروژه متروی اهواز پس از مساله  : است آمده ایرنا خبرگزاری منتشره خبر برپایه

بدعهدی شرکت پیمانکار و مشکالت مالی که جزء جدایی ناپذیر این پروژه بوده، 
روبرو شده که مشکالت بسیاری  حقوق های معوقه کارگراناین بار با چالش 

یکی از کارگران این شرکت با تاکید بر تعویق . برای کارگران طرح ایجاد کرده است
کارکنان شرکت : ماه گذشته به خبرنگار ایرنا گفته است  12در پرداخت حقوق 

. ش یافته اند نفر کاه 172هزار نفر بودند اما اکنون به  0کیسون در ابتداء حدود 
 . این در حالیست که با کارگران اخراجی تسویه حساب نشده است 

تجمع کارگنان شرکت سهام عدالت در تهران مقابل وزارت اقتصاد و  -*
 :دارایی 

تجمع کارکنان شرکت : آمده است  ۱۹مرداد  ۰٣برپایه خبر منتشره در تاریخ 
ازدوسال است که حقوق  سهام عدالت مقابل ساختمان اقتصادودارایی که بیش
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درب  این تجمع در برابر . و بر آن شدند که اجتماع اعتراضی برپا دارند. نگرفته اند
  .یاد شده ، صورت گرفته است  ورودی کارکنان وزارتخانه

 :شدند پیمانکاران حذف خواستار سده شهرداری پیمانی کارگران -*

 

 :آمده است  ۹٣۱۹مرداد  ۰٣ به نوشته خبرگزاری دولتی ایلنا در تاریخ سه شنبه
سال گذشته به   از اینکه در چند: در تماس با ایلنا گفتندکارگران شهرداری سده 

صورت پیمانی در استخدام چند شرکت پیمانکاری به کار خدماتی و فضای سبز 
در شهر سده مشغول کار هستیم، معترض هستیم و خواستار آن هستیم که 

این کارگران که تعدادشان .وضعیت استخدامی ما به قرارداد مستقیم تبدیل شود
اند که در نتیجه حضور پیمانکار شاهد به تعویق افتادن  نفر است، مدعی ٣۲د حدو

مطالباتشان هستند و این موضوع آنها را در شرایط بد مالی قرار داده 
( ۱۰)کارگران پیمانی شهرداری سده که از اسفند ماه سال گذشته .است

ی آنان هستند که حقوق دریافت  شان به تعویق افتاده، مدعی مطالبات مزدی
ای که هیچ نقشی در  دهد و در این بین شرکت واسطه شان را نمی کفاف زندگی

  خدمات شهری ندارد؛ به واسطه کار آنان؛ به سودهای کالنی دست پیدا کرده
های واسطه نیروی انسانی در  به گفته آنان، کارگرانی که توسط شرکت.است

د و هر لحظه امکان شهرداری سده مشغول به کار هستند، ثبات شغلی ندارن
 .بیکاری آنها وجود دارد

یک اقدام خوب، یک شعار خوب برای جلب توجه ها به آب های  -*
 :زیرزمینی

 
از استان خراسان جنوبی خبر می رسد، دوچرخه سوار بیرجندی، به عنوان 

مشارکت همگانی در حفاظت از منابع آب "سفیر سازگاری با کم آبی و با شعار
 .بیابان لوت، رکاب خواهد زد -رم ترین نقطه زمین، در گ"زیر زمینی

@GroundWaterResources 

 :شد نوسود مرز در کولبر یک پای قطع سبب مین انفجار -*

 

 :آمده است  ۹٣۱۹مرداد  ۰٣ به نوشته خبرگزاری دولتی ایلنا در تاریخ سه شنبه
اهل روستای « صبور یاری»یک کولبر به اسم ( بیست و یکم مرداد)یک شنبه 

https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/656254-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%D8%AF%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%AD%D8%B0%D9%81-%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF
https://web.telegram.org/#/im?p=%40GroundWaterResources
https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/656214-%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%AC%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D9%82%D8%B7%D8%B9-%D9%BE%D8%A7%DB%8C-%DB%8C%DA%A9-%DA%A9%D9%88%D9%84%D8%A8%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B1%D8%B2-%D9%86%D9%88%D8%B3%D9%88%D8%AF-%D8%B4%D8%AF


انفجار مین، پای سمت راست خود را از دست در مرز نوسود بر اثر  شمشیر پاوه 
بعد از بروز حادثه مردم محلی او را به .ساله و متاهل است 31این کولبر .داد

این .بیمارستان منتقل کردند اما پزشکان مجبور شدند پای راست او را قطع کنند
جامانده از جنگ تحمیلی موجب قطع  های به چندمین بار است که انفجار مین

 .شود صدومیت شدید کولبران میعضو و م

 : گفت آب بحران از توان می همچنان -*

مهندس اکبری؛ رئیس کمیته آب کمیسیون کشاورزی و منابع طبیعی مجلس 
نشست سازگاری با کم آبی؛ مرکز بررسی های -۱۹مرداد  ۰٣-شورای اسالمی

 :استراتژیک ریاست جمهوری
چاه هاي فاقد پروانه؛ چاه هايي  من با قطعیت مي گويم ذيل قانون تعیین تكلیف"

همین االن در حال حفر است و بعد استناداتي ارائه مي دهند براي اين كه ثابت 
سیستم اداري هم انقدر آشفته و به هم . است ۵٨كنند مربوط به قبل از سال 

 ".ريخته است كه چه بسا از اين طريق نامشروع به نتیجه هم برسند

 :وارسی بحران آب  -*

 

با الهام از آنچه بر سر " سازگاري با كم آبي"انحراف راهبردي در مسیر  ۱یم ترس
مرداد؛ مركز بررسي هاي  ۰٣-طرح تعادل بخشي آب هاي زيرزمیني آمده

 استراتژيك رياست جمهوري

 :از بندر انزلی و بساط دست فروشی  -*

  

شمار دوست نازنینی این دو عکس را از دو دست فروش بندر انزلی برای روز
کارگری این هفته فرستاد تا بساط کم درآمد شهری را نشان دهد و فقر نهفته در 

 !با تشکر از این عزیز. ته بساز آنان را بر شمرد



 

 :شدند پیمانکاران حذف خواستار سده شهرداری پیمانی کارگران -*

 

آمده است  ۹٣۱۹مرداد  ۰٣به نوشته خبرگزاری دولتی ایلنا در تاریخ سه شنبه 
سال گذشته به   که در چنداز این: کارگران شهرداری سده در تماس با ایلنا گفتند:

صورت پیمانی در استخدام چند شرکت پیمانکاری به کار خدماتی و فضای سبز 
در شهر سده مشغول کار هستیم، معترض هستیم و خواستار آن هستیم که 

این کارگران که تعدادشان .وضعیت استخدامی ما به قرارداد مستقیم تبدیل شود
تیجه حضور پیمانکار شاهد به تعویق افتادن اند که در ن نفر است، مدعی ٣۲حدود 

به ...مطالباتشان هستند و این موضوع آنها را در شرایط بد مالی قرار داده است
های واسطه نیروی انسانی در شهرداری  گفته آنان، کارگرانی که توسط شرکت

سده مشغول به کار هستند، ثبات شغلی ندارند و هر لحظه امکان بیکاری آنها 
 .ردوجود دا

 :های کالن اقتصادی  نفر در رابطه با پرونده ۰۵۷احضار  -*

های حوزه  نفر در ارتباط با پرونده ۵۸۲بیش از  :رحیمی فرمانده انتظامی تهران

 .اند به پلیس تهران احضار شده ارزو  سکه

 :فراخوان به اعتراض سراسری -*

 

 صبح 11ساعت  -مرداد  09شنبه 
 مقابل فرماندارى ها: ساير شهرها مقابل مجلس :تهران

  :در آذربایجان  جدال بر سر آب  -*

 
مامورین نیروی انتظامی برای فشار برکشاورزان وعدم برداشت آب ازکانال 

https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/656254-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%D8%AF%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%AD%D8%B0%D9%81-%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF
https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/656254-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%D8%AF%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%AD%D8%B0%D9%81-%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF
tg://search_hashtag/?hashtag=%D8%B3%DA%A9%D9%87
tg://search_hashtag/?hashtag=%D8%B3%DA%A9%D9%87
tg://search_hashtag/?hashtag=%D8%A7%D8%B1%D8%B2
tg://search_hashtag/?hashtag=%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
tg://search_hashtag/?hashtag=%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86


آذربایجان شرقی در ملکان قره چال اقدام به جمع آوری پمپ ها وموتورهای آب 
 . ه استکردندکه منجر به درگیری باکشاورزان شد

کارخانه رینگ اسپرت به دلیل تحریم آلومینیوم به طور کامل تعطیل  -*
 :است شده

  
در شهرستان نیریز ،  در استان فارس و ،  ۱۹مرداد۰٣برپایه خبر منتشره در تاریخ

اولین کارخانه و بزرگترین کارخانه تولید رینگ در خاورمیانه در شهر صنعتی شهر، 
به علت تحریم آلومینویم  باشد می ی کارگرنیرونفر  ۸۲۲دارای  همیباشد ک

 کارخانه تعطیل شده است

 مزد ماه شش با مقدم پارچه کارگران نامشخص وضعیت -*

 :هستیم تولید برزخ در :کارفرما/معوقه

 

حدود : آمده است ۹٣۱۹مرداد  ۰٣  شنبه سهبه نوشته خبرگزاری دولتی ایلنا، 
شش ماه مزد پرداخت « پارچه مقدم»وعه تولیدی کارگر شاغل در مجم ۹٣۲

با تایید معوقات ( مدیر داخلی کارخانه پارچه مقدم)غالمرضا کرمی . نشده دارند
و شرایط کنونی اقتصاد کشور   به دلیل مشکالت نقدینگی: مزدی کارگران گفت

در که با نوسانات نرخ ارز همراه است، جدا از معوقات باقیمانده دستمزد کارگران، 
او در تشریح جزئیات  .زمینه تهیه مواد اولیه برای تولید نیز دچار مشکل هستیم

در بهمن ماه سال گذشته پشم گوسفند را برای تهیه نخ و تولید : این اتفاق گفت
 ۰۲۲خریدیم که این رقم در سال جاری به حدود  تومان می ۵۰پارچه کیلویی 

انواع رنگ افزایش زیادی پیدا همچنین در سال جاری قیمت . تومان رسیده است
تومان بود، در حال حاضر  ۰۲به عنوان نمونه رنگ آلمانی که کیلویی . کرده است

در حال حاضر پارچه مقدم در : وی ادامه داد .تومان افزایش رسیده است ۹۵۲به 
وی .کارگر ۹٣۲نه توان تولید داریم و نه قصد تعطیلی آن را با . برزخ تولید قرار دارد

باتوجه به شرایط سخت و بحران اقتصادی؛ تاکنون هیچ نیرویی در این : کرد تاکید
کارگر داشت که  ۵۲۲حدود  ۵۲کارخانه تا سال . تعدیل نشده است کارخانه

https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/655948-%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%B4%D8%AE%D8%B5-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DA%86%D9%87-%D9%85%D9%82%D8%AF%D9%85-%D8%A8%D8%A7-%D8%B4%D8%B4-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D9%85%D8%B2%D8%AF-%D9%85%D8%B9%D9%88%D9%82%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%B2%D8%AE-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%87%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%85
https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/655948-%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%B4%D8%AE%D8%B5-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DA%86%D9%87-%D9%85%D9%82%D8%AF%D9%85-%D8%A8%D8%A7-%D8%B4%D8%B4-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D9%85%D8%B2%D8%AF-%D9%85%D8%B9%D9%88%D9%82%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%B2%D8%AE-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%87%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%85


آور، بازنشسته  برخی با اجرای قانون بازسازیی، نوسازی صنایع و سخت و زیان
  ... نداشت،شدند اما این واحد توان جایگزینی نیروی جوان و جدید را 

 : دست به تجمع اعتراضی زدند  زهاب دشت روستای  اهالی  -*

 

و عدم  کرمانشاه#درپی ناعدالتیها و رنجهای تحمیل شده به اهالی زلزله زده  
دگان و اینبار تخریب طبیعت توسط زمین خواران رسیدگی به وضع حادثه دی

حکومتی، اهالی روستاهای دشت ذهاب اقدام به تجمع اعتراضی نموده و جاده 
های اعتراضی این نخستین جرقه  .به ازگله را مسدود کردند ذهاب_سرپل#

 !صدای آنان باشیم مردم خشمگین زلزله زده است،

هزار کارگر کارگاههای طالفروشی در یک سال اخیر در  1بیش از  -*
 :تهران اخراج شده اند 

 
عضو اتحادیه طال و  احمد وفادار،: آمده است  اردوی کاربرپایه خبر کانال تلگرامی 

زی در دو سال گذشته تعطیل هزار واحد طالفروشی و طالسا 2: جواهر گفته
 .شدند

واحد طالفروشی و کارگاه  1322براساس آمار وی سال گذشته در تهران حدود 
معنای این آمار آن . کارگر داشتند 32تا  02طال سازی تعطیل شدند که هر کدام 

کارگر طالسازی از کار  3052است که در سال گذشته در تهران به طور میانگین 
 .اخراج شده اند
@ordoyekar 

شرکت بریتانیایی کرکوس ساخت نیروگاه بزرگ خورشیدی در  -*
  :متوقف کرد'ایران را 

rooz.com/news.jsp?essayId=88239-http://www.akhbar 

 
 ۰٣  شنبه رویترز، سهبه گزارش خبرگزاری به نوشته سایت اخبار روز به نقل از 

ساخت نیروگاه بزرگ " کرکوس"شرکت بریتانیایی  : آمده است ۹٣۱۹مرداد 
  .های آمریکا متوقف کرده است خورشیدی در ایران را به دلیل تحریم

قرارداد ساخت این نیروگاه،  .میلیون دالر اعالم شده است ۸۹۲ارزش این پروژه 

tg://search_hashtag/?hashtag=%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%87
tg://search_hashtag/?hashtag=%D8%B3%D8%B1%D9%BE%D9%84_%D8%B0%D9%87%D8%A7%D8%A8
https://web.telegram.org/#/im?p=%40ordoyekar


والن این شرکت و وزارت نیروی ایران بین مسئ( ۹٣۱۰)اواخر شهریور ماه پارسال 
  .در لندن، پایتخت بریتانیا نهایی شد

پس : "دیه گو بیاسی، مدیر عامل شرکت کرکوس به خبرگزاری رویترز گفته است
های خود در  های آمریکا علیه ایران، ما تصمیم گرفتیم تمامی فعالیت از تحریم

او  ."دهیم دقت زیر نظر قرار می ایران را متوقف کنیم؛ ما کماکان این وضعیت را به
قرار بود بعد از تکمیل، این نیروگاه  .البته به جزئیات بیشتری اشاره نکرده است

این یکی از  .مگاواتی ششمین نیروگاه بزرگ خورشیدی جهان شناخته شود ۰۲۲
المللی  های بین ترین قراردادهای ایران و بریتانیا بعد از برداشته شدن تحریم بزرگ
  ...تهران بودعلیه 

 :خانم نسرین ستوده وکیل زندانی به اتهام جاسوسی متهم شد -*

 

 : آمده است۱۹٣۹مرداد  ۰۰  چهارشنبهدر تاریخ  به نوشته خبرگزاری ایرنا ؛
خبرداد که خانم  ،پیام درفشان وکیل مدافع نسرین ستوده وکیل دادگستری

از تشکیل دو د نسرین ستوده که در حال حاضر در بازداشت به سر می بر
در اضافه کرد . باز گفت پرونده جدید برای موکلش و ایراد اتهام جاسوسی به او 

کیفرخواست صادره از سوی دادسرا برای ستوده، اتهامات وی تبلیغ علیه نظام 
دادگاه انقالب به اتهام جاسوسی  ۵۰و اهانت به رهبری عنوان شده اما شعبه 

 .برای موکلم، حکم صادر کرده است
وقتی به این موضوع اشاره کردیم، دادیار : وکیل مدافع نسرین ستوده گفت

اجرای احکام دادسرای اوین هم طی نامه ای به رئیس دادگاه اعتراض و اعالم 
کرد که حکم با کیفرخواست تطبیق ندارد اما قاضی پرونده پاسخ داد که از نظر 

ان در حال حاضر به گفته درفش .دادگاه، اتهام نسرین ستوده جاسوسی است
نسرین ستوده به خاطر محکومیت به پنج سال حبس تحت عنوان اتهامی 
جاسوسی که در کیفرخواست وی وجود ندارد، شکایت بازپرس دادسرای 

کاشان و صدور قرار بازداشت توسط شعبه دوم بازپرسی در زندان به سر می 
 .برد

ابر کنسولگری تجمع در بر: انجمن جوانان آرمانخواه گیلک به دعوت  -*
 : پل عراقشهر رشت محله روسیه در 



 

مردم گیالن را دعوت به تجمع اعتراضی نسبت به احقاق حقوق مسلم خود در 
 .دریای کاسپین میکند

@armankhahane_gilak 

 
معترضان در برابر کنسولگری روسیه در  برخورد نیروهای امنیتی با -*

 :رشت
 

براساس خبرها، نیروهای : : آمده است اردوی کاربه گزارش کانال تلگرامی 
امنیتی و انتظامی با لشکرکشی گسترده و محاصره کامل محل تظاهرات در پل 

عراق رشت و ایجاد جو شدید امنیتی از برگزاری تظاهرات اعتراضی در برابر 
 .یه در رشت جلوگیری کردندکنسولگری روس

اجازه جمع شدن را به هیچ کس نمی دادند و افرادی که موبایل به دست 
  .داشتند برای جلوگیری از مخابره عکس و فیلم بازداشت می کردند

جمعیت چند بار تالش کرد تظاهراتی را شکل دهد اما هر بار به وسیله نیروهای 
امنیتی شدیدی حاکم بود که اصوال با وجودی که جو . لباس شخصی پراکنده شد

اجازه طرح شعار نمی دهد، با وجود پراکنده شدن جمعیت چند زن معترض با 
شجاعت هر چه تمامتر در برابر کنسولگری روسیه شعار سر دادند که بسرعت از 

نفر بازداشت  5سوی نیروهای لباس شخصی ضرب و شتم شده و حداقل 
 .شدند

@ordoyekar 

 : تجمع اعتراضی کارگران کمپرسور سازی تبریز -*

 

تجمع اعتراضی و اعتصاب : آمده است  مردادماه ۰۰  تاریخ در مندرج خبر برپایه
کارگران شرکت کمپرسورسازی تبریز ، شهرک صنعتی قراملک ،در اعتراض به 

 . صورت گرفت و بیمه ماه حقوق ۰عدم دریافت 

 :گرفت را کارگری جان ورزقان طالی معدن در حادثه -*

https://web.telegram.org/#/im?p=%40armankhahane_gilak
https://web.telegram.org/#/im?p=%40ordoyekar
https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/656629-%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%AB%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86-%D8%B7%D9%84%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D9%82%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA


نوری   :آمده است   ۹٣۱۹مرداد  ۰۰به نوشته خبرگزاری دولتی ایلنا، در تاریخ
معاون فنی و عملیات سازمان اورژانس کشور در ارتباط با جزئیات ریزش معدن 

نفر  ۰متاسفانه در این حادثه یک نفر جان خود را از دست داد و : گفتوی طال 
های اورژانس به نزدیکترین مرکز درمانی انتقال  مجروح شدند که توسط تکنسین

در ( سه شنبه)ظهر روز گذشته  ۹۰ی ساعت این حادثه حوال: گفتاو .یافتند
اورژانس بالفاصله  ۹۹۸پس از تماس با سامانه : وی افزود.ورزقان رخ داده است

 .یک دستگاه آمبوالنس جهت اقدامات الزم به محل حادثه اعزام شدند

 : تجمع دانشجویان در اعتراض به قطع ارز دانشجویی -*

 
تجمع دانشجویان مقابل : آمده است  ماهمرداد ۰۰  تاریخ در مندرج خبر برپایه

  .پذیرفت  تصور بانک مرکزی در اعتراض به حذف ارز دانشجویی

 
 سرمایه :کارفرما/ندارند شغلی قرارداد «آواالن مهرپوش» کارگران -*

 :است مشکل دچار تولید نداریم، درگردش

کارگراِن   :آمده است   ۹٣۱۹مرداد  ۰۰به نوشته خبرگزاری دولتی ایلنا، در تاریخ
 .ارنددر استان کردستان از فقدان قراردادهای شغلی انتقاد د« مهرپوش آواالن»

حدود هشتاد : گویند است، می MDFکارگران این کارخانه که کارش چاپِ کاغذ 
هایی به  کنیم و این مساله برای ما نگرانی نفر هستیم که بدون قرارداد کار می

این کارگران .ترسیم هر آن تعدیل شده و بیکار شویم وجود آورده است؛ چراکه می
چون قرارداد نداریم : گویند نداریم، می «امنیت شغلی»وجه  با بیان اینکه به هیچ

این کارگران همچنین از تاخیر در پرداخت .دستمان به هیچ جا بند نیست
ها تاخیر پرداخت  گاهی دستمزدهای ما با ماه: گویند دستمزدها انتقاد دارند و می

های مالی ما  ریزی کند و برنامه این تاخیر زندگی ما را دچار مشکل می. شود می
 .ریزد هم میرا به 

 :فراخوان تجمع کارگران گروه ملی فوالد اهواز  -*
 

 
  :سخن آخر

چند هفته است که مدیریت وعده امروز و فردا و این هفته و هفته آینده را میدهد 
، ولی هر دفعه خلف وعده نموده و گویا دچار فراموشی در وفای به عهد شده 

https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/656888-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%87%D8%B1%D9%BE%D9%88%D8%B4-%D8%A2%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%B4%D8%BA%D9%84%DB%8C-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%DA%86%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84-%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-9/656888-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%87%D8%B1%D9%BE%D9%88%D8%B4-%D8%A2%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%B4%D8%BA%D9%84%DB%8C-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%DA%86%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84-%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-9/656888-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%87%D8%B1%D9%BE%D9%88%D8%B4-%D8%A2%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%B4%D8%BA%D9%84%DB%8C-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%DA%86%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84-%D8%A7%D8%B3%D8%AA


د اهواز در وفای به عهد و ولی کارگران شرکت گروه ملی صنعتی فوال. اند 
ایستادگی پای حرفهای خود شهره شهر هستند و اگر وعده ایی دهند به آن 

 .وعده عمل خواهند کرد
وعده داده بودیم اگر تا آخر این هفته خبری نشد ، دوباره ما هستیم که خبر 

 .آفرینی خواهیم کرد
پرسنل شرکت لذا همکاران محترم در پاسخ به خلف وعده های انجام شده همه 

صبح درب مدیریت تجمع نموده و تا نتیجه ایی حاصل  ۱روز شنبه راس ساعت 
  .نگردد محل تجمع را ترک نخواهیم کرد

در صورت عدم دریافت پاسخ مناسب بانک ملی را مسئول و مخل اعالم مینماییم 
چرا که تنها مشکل . و باید پاسخگوی تمام مشکالت و مسائل پیش آمده باشد

یر شرکت گروه ملی نقدینگیست و بانک ملی با مکیدن خون مردم و در گریبانگ
 .شیشه کردن آن ، از لحاظ نقدینگی هیچ مشکلی ندارد

ما همیشه رو در رو حرفمان را زده اییم و . هشدار دادیم که بدانید و آماده باشید
 .هرگز از پشت به کسی خنجر نمیزنیم

لوازم خانگی و برنج در صدر آهن، /پرونده برای محتکران ۲۳۷تشکیل  -*
 :احتکار

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1397/05/24/1803058 

 

  ۹٣۱۹مرداد  ۰۰به نوشته خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران در تاریخ 
های  با اعالم این خبر گفت که در روزها و هفته سیدیاسر رایگانی :آمده است 
با مبارزه با محتکران به طور جدی آغاز به صورت جدی آغاز شده، گذشته که 

به گفته این مقام .پرونده مهم و ملی در این حوزه تشکیل شده است 032
مسئول در سازمان تعزیرات حکومتی، آهن و میلگرد، لوازم خانگی، برنج و اقالم 

توسط خوراکی و لوازم یدکی خودرو به ترتیب در صدر کاالهای احتکار شده 
فقط در : مدیرکل روابط عمومی سازمان تعزیرات حکومتی افزود.محتکران قرار دارد

 152هزار میلیارد تومان و در ارتباط با لوازم خانگی نیز حدود  2بحث آهن تا حدود 
بر اساس اعالم رایگانی .میلیارد تومان، کاال از محتکران کشف شده است

هان،کرمانشاه، البرز، فارس و خراسان های تهران، آذربایجان غربی، اصف استان
 ....اند های احتکار را داشته رضوی بیشترین پرونده

اتوبوسرانی تهران که بدلیل عدم  ۶فک پلمپ رستوران سامانه  -*

 :رعایت موارد بهداشتی پلمپ شده بود



  
سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و  به گزارش کانال تلگرامی

شرکت اتوبوسرانی تهران  ۰برابر اخبار رسیده از سامانه  :است  آمده حومه

رستوران آن سامانه پس از رعایت کردن موارد خواسته شده اداره بهداشت 

رانندگان و کارگران شرکت . شهرری توسط مدیریت شرکت واحد ، فک پلمپ شد

یح از مدیریت می خواهند که منافع مالی را بر بهداشت و سالمت همکاران ترج

 .نداده و زمینه استاندارد های قانونی بهداشت و سالمت را فراهم کند

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران هرگونه تعدی به حقوق کارگر 

را محکوم کرده و از مدیریت شرکت واحد می خواهد که به تمام قوانین و حقوق 

 .انسانی کارگران پای بند باشد

 !برابر گران شدند ۵ولتی گرفتند و کاالهایی که دالر د -*

 

برنج که  :آمده است   ۹٣۱۹مرداد  ۰۰به نوشته خبرگزاری دولتی ایسنادر تاریخ 

میلیون دالر ارز دولتی برای وارداتش صرف ۰۹۰ماه نخست امسال بیش از ۰طی 

درصدی مواجه شده که  ۸۲شده، بر خالف آنچه که اعالم شده با افزایش حدود 

 ر از میزان افزایش قیمت برنج ایرانی درجه یک است ت برابر گران ۸

 ایمنی اصول کارفرمایان/کرد سقوط متری ۰۷ چاه عمق به کارگر یک -*

 :کنند رعایت را

علی »  :آمده است   ۹٣۱۹مرداد  ۰۰به نوشته خبرگزاری دولتی ایلنا، در تاریخ
داخل گودال مربوط به پروژه فاضالب شهری از سقوط یک نفر کارگر به « عسکری
مصدوم از کارگران مشغول در پروژه فاضالب شهری بود : عسکری گفت.خبر داد

که به دلیل بی احتیاطی و عدم رعایت نکات ایمنی دچار حادثه شده بود در 
کمترین زمان ممکن توسط نجاتگران سازمان آتش نشانی از داخل گودال به 

 ....ه بیمارستان منتقل شدمتر خارج و ب ۹۲عمق 

پیش از بازدید شورای شهر از شرکت واحد اتوبوسرانی، مدیریت  -*
اتوبوس هایی که به دلیل نبود لوازم متوقف بودند را از دید آنها خارج 

 :کرد

 
سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و  به گزارش کانال تلگرامی

مرداد پیش از بازدیدی  ۰۰ه، روز چهارشنبه بنابر اخبار رسید :آمده است  حومه
که از طرف شورای شهر در سامانه های شش و چهار شرکت واحد صورت 

مدیریت همه اتوبوس های متوقفی در کف توقفگاه را که به دلیل نبود . گرفت

https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/656960-%DB%8C%DA%A9-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%B9%D9%85%D9%82-%DA%86%D8%A7%D9%87-%D9%85%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%D9%82%D9%88%D8%B7-%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%A7%DB%8C%D9%85%D9%86%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%B1%D8%B9%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF
https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/656960-%DB%8C%DA%A9-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%B9%D9%85%D9%82-%DA%86%D8%A7%D9%87-%D9%85%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%D9%82%D9%88%D8%B7-%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%A7%DB%8C%D9%85%D9%86%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%B1%D8%B9%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF


لوازم متوقف هستند را در تعمیرگاه های مجاور قرار داد تا در جریان بازدید شورای 
 .و سامانه اتوبوس های متوقفی در دید بازدید کنندگان نباشدشهر از این د

رانندگان شاغل در خطوط به دلیل اینکه تعداد زیادی اتوبوس در توقفگاه متوقف 
. است، مجبور هستند برای جبران کمبود اتوبوس بیشتر از حد معمول کار کنند

م به دلیل البته مسافران ه. بنابراین از وضعیت موجود بسیار ناراضی هستند
کمبود اتوبوس با ازدیاد بیش از معمول مسافر در اتوبوس مواجه اند و در 

 .سفرهای خود متحمل سختی فراوان هستند
t.me/vahedsyndica/1793 

ت نشر رو به صنع: نامه مجمع ناشران انقالب به کمیسیون فرهنگی -*

 :ورشکستگی است

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1397/05/24/1802726 

 

  ۹٣۱۹مرداد  ۰۰به نوشته خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران در تاریخ 
سؤال ما : آمده است به گزارش باشگاه خبرنگاران پویا، در این نامه: آمده است 

های وابسته خود اقدام به واردات  این است که چرا وزارت ارشاد، رأساً با شرکت
کند؟چرا  قیمت برای شکستن بازار و نجات ناشران مظلوم نمی کاغذ خوب و ارزان

فروشی تا این حد  عریض و طویل دولتی در مقابله با احتکار و گران  های دستگاه
دهند؟ و چرا محتکران شناسایی و برای برخورد  ن میناکارآمدی از خود نشا
 شوند؟ قانونی معرفی نمی

 :کارگران کشورحقوق های عدم پرداخت به موق : عذر برتر از گناه  -*

عدم دریافت مبلغ پیمانکاری از دولت و پیمانکاران اصلی، بهانه ای برای نپرداختن  
ماه معوقه مزدی و  ۹۵اهواز  کارگر متروی ۹۹۲تعداد. بشمار میرود مزد کارگران 

مدیرعامل سازمان قطار شهری اهواز با تایید به تعویق . ماه بیمه معوقه دارند۰
به دلیل اختالفات به وجودآمده با پیمانکار پروژه، : افتادن حقوق این کارگران گفت

 .موضوع برای حل در شورای عالی فنی مطرح شده است
دادی در استخدام شرکت تونل سازان بسیاری از این کارگران به شکل قرار

ماه از شرکت  ۹۰ماه حقوق معوقه از این شرکت دارند و  ۰این کارگران . هستند
شرکت کیسون یکی از بزرگترین . کیسون که قبال در استخدامش بودند

شرکتهای پیمانکاری است که طرحهای بسیار بزرگی را در داخل و خارج از کشور 
خاطر همکاری با سپاه، از معدود شرکت های خصوصی  اجرا کرده و می کند و به

  .بود که در دور قبلی تحریم ها، مورد تحریم قرار گرفته بود
بسیاری از این شرکت های بزرگ پیمانکاری، دلیل عدم پرداخت حقوق و 

tg://resolve/?domain=vahedsyndica&post=1793


در . دستمزد کارگران را ، عدم انجام تعهدات پیمانکار اصلی قلمداد می کنند
مدیران ارشد این شرکتها با تاخیر پرداخت نمی شود و حالی که هیچ گاه حقوق 

مدیران از قبل این قراردادهای میلیاردی و عدم پرداخت حقوق کارگران، ثروت 
 .های کالن اندوخته اند که اصوال نیازی به دریافت حقوق های کالن ندارند

 : دوشرکت آلمانی دیگر همکاری خود با ایران را قطع کردند -*

45105737-ir/iran/a-dw.com/fahttps://www. 

 

آهن  شرکت راه :آمده است ۹٣۱۹مرداد  ۰۸  شنبه به گزارش دویچه وله، پنج
( Deutsche Bahn)آهن آلمان  آلمان از قطع همکاری با ایران خبر دادشرکت راه

های آمریکا علیه ایران  ناشی از تحریم" مشکالت بانکی"اعالم کرده، به دلیل 
سخنگوی این شرکت   .اری با جمهوری اسالمی ادامه دهدتواند به همک نمی

اعالم کرد، این شرکت در حال حاضر با شرکت تابعه خود در زمینه مهندسی و 
ها در ماه اوت یا  اما هر دوی این پروژه. مشاوره در دو پروژه در ایران فعال است

نیز محور دومین پروژه  .پایان خواهند یافت ۰۲۹۵حداکثر در ماه سپتامبر 
( RAI)آهن جمهوری اسالمی ایران   های مشورتی با شرکت راه همکاری

های خودروسازی  آهن آلمان شرکت نویسد، پیش از شرکت راه رویترز می .بود
بعد از  .آلمان نیز از پایان فعالیت در ایران خبر داده بودند( Dürr)دایملر و دور 

اروپایی با مشکالت  های های آمریکا علیه ایران شرکت شروع مجدد تحریم
اتحادیه اروپا در حال حاضر در . زیادی برای ادامه فعالیت در ایران روبرو شدند

ها که  های آمریکا از این شرکت تالش است تا در برابر پیامدهای حاصل از تحریم
 .اند حفاظت کند دست به فعالیت درون ایران زده

 

 :دارند طلب بیمه ماه ۴ و مالی معوقه ماه ۰۰ اهواز متروی کارگران -*

 

یکی از  :آمده است   ۹٣۱۹مرداد  ۰۸یخ به نوشته خبرگزاری دولتی ایلنا، در تار
ما کارگران : متروی اهواز به خبرنگار ایلنا گفت« سازان تونل»کارگران شرکت 

کارگران . ماه معوقه مالی داریم ۹۵هستیم که « سازان تونل»قراردادی شرکت 
ماه آن از  ۹۰ماه معوقه؛ حدود  ۹۵از این . نفر هستند ۹۹۲این شرکت حدود
گوید به  شرکت فعلی ما می: وی ادامه داد.ی کیسون استشرکت قبلی یعن

https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/656959-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D9%85%D8%B9%D9%88%D9%82%D9%87-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-%D8%B7%D9%84%D8%A8-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF


دلیل اینکه شرکت کیسون پول را نداده است، این شرکت هم توان پرداخت 
کارگران تونل مترو از فروردین سال : این کارگر گفت.بدهی کارگران را ندارد

ماه هم از فروردین امسال تا امروز ۰. اند گذشته تا امروز حقوق دریافت نکرده
برخی از همکاران به دلیل شرایط اقتصادی کشور . شان پرداخت نشده است بیمه

 ....با مسافر کشی سعی در امرار معاش دارند

 :تومان رسید ۴۷۷هزار و  ۰۰نرخ به /افزایش قیمت مرغ در بازار -*

w.mehrnews.com/news/4376123https://ww 

 
 

رئیس :  آمده است   ۹٣۱۹مرداد  ۰۸در تاریخ   مهردولتی خبرگزاری  به گزارش
تومان در مراکز  ۰۲۲هزار و  ۹۹ی، از افزایش قیمت مرغ به اتحادیه پرنده و ماه

 .خرده فروشی خبر داد
هزار و  ۹۹از افزایش قیمت مرغ به  ،خبرنگار مهر مهدی یوسف خانی در گفتگو با

قیمت مرغ گرم در عمده : تومان در مراکز خرده فروشی خبر داد و گفت ۰۲۲
 ۹۲۸۲۲   تومان توزیع درب واحدهای صنفی ۹۲٣۸۲   وشی درب کشتارگاهفر
وی قیمت خرده فروشی   .تومان است  ۹۹۰۲۲  تومان و مراکز خرده فروشی 

قیمت عمده مرغ کشتار شمال  :تومان اعالم کرد و افزود ۹۲۰۲۲   مرغ شمال را
ا باید توجه همکاران م: یوسف خانی ادامه داد.تومان است ۱۰۲۲در میدان بهمن 

با توجه به   کنند قیمتهای اعالمی فوق نرخ استعالمی بوده و آنها می توانند
 .درصد سود اقدام به فروش کنند ۹۲فاکتور خرید رسمی و با احتساب 

 : محکومیت دراویش در ایران  -*

 

براساس حکم بیدادگاه قضایی، هفت درویش زندانی در زندان تهران بزرگ، 
 اند سال تبعید محکوم شده ۹۰ضربه شالق و  ۰۰۰ل زندان، سا ۸۱مجموعا به 

@ordoyekar 

 :دراویش زندانی احکام باال برای  -*

https://www.mehrnews.com/news/4376123/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%85%D8%B1%D8%BA-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D8%A8%D9%87-%DB%B1%DB%B1-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%DB%B4%DB%B0%DB%B0-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF
https://www.mehrnews.com/
https://www.mehrnews.com/
https://www.mehrnews.com/
https://www.mehrnews.com/
https://web.telegram.org/#/im?p=%40ordoyekar


 

پوریا و امیر نوری که جمعا  -کسری سه فرزندش. عکس فوق شکوفه یداللهی 
 . ه اندسال زندان محکوم شد ۰۸ به

 نجومی سودهای باید:وگو با ایلنا دانا در گفت فریبرز رییسدکتر  -*
 :کرد کنترل را داران سرمایه

 
وضعیت  : آمده است   ۹٣۱۹مرداد  ۰۰لنا، در تاریخ به نوشته خبرگزاری دولتی ای

های  درصدی قدرت خرید کارگران و افزایش قیمت ارز در ماه ۸۲بحرانی کاهش 
اخیر؛ اعضای کارگری شورای عالی کار را وادار به ارایه طرح و برنامه برای جبران 

ین ا. ماندگی و کاهش قدرت خرید کارگران در شورای عالی کار کرده است عقب
طرح که به شدت مورد موافقت فعاالن کارگری است، یک مخالف جدی هم 

 ...(اقتصاددان) دانا رییس فریبرز. دارد
های  دانا درباره افزایش حداقل حقوق کارگران به عنوان یکی از طرح رییس

تصمیم به افزایش حقوق کارگران یک اتفاق : گوید احتمالی شورای عالی کار می
. دار باشد ست که ممکن است دنباله این داستانی. ی نیستا ساده و یک مرتبه

های داخلی تاثیر  یعنی ممکن است باال رفتن قیمت ارزهای خارجی روی قیمت
در صورتی که این فرایند اتفاق بیفتد؛ دستمزدها به صورت واقعی مرتب . بگذارد

ه داریم در همین دولت موجود تا آنجا که ما تجرب: دانا افزود رییس.افت خواهد کرد
به این ترتیب این . جهت حفاظت از منافع صاحبان سرمایه اقدام کرده است

شود  مارپیچی که خودش منجر به عدم تعادل می. مارپیچ در انتظار اقتصاد است
های تولیدی را کاهش داده و مانع  اعتمادی و تمایل به فعالیت و در نتیجه بی

در : ن اقتصاددان در پایان گفتای.شود حرکت اقتصاد در مسیرهای مطمئن می
این . همین دولت روحانی شمار بسیار زیادی از اتاق بازرگانی وارد دولت شدند

اما کارگران حق . دهد قدرتمندی کارفرما در مقابل طبقه کارگر را نشان می
های  تشکل. شوند اعتصاب ندارند و با برخوردهای نظامی و امنیتی روبرو می

توانند اعتراض خود را به  ند با دست کشیدن از کار میکارگری اگر مستقل باش
دیگر نیازی نیست که شورای عالی کار با دامن زدن به . وضع موجود نشان دهند

 .حرکت مارپیچی اقتصاد بازار تعادل را از بین ببرند

 : دالری شد ۰۷۷۷۷۷۷۷۷بری باالصادرات هندوانه  علیرغم آب -*

https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/651416-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%B3%D9%88%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%AC%D9%88%D9%85%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84-%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-9/651416-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%B3%D9%88%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%AC%D9%88%D9%85%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84-%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-9/651416-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%B3%D9%88%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%AC%D9%88%D9%85%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84-%DA%A9%D8%B1%D8%AF


 

:  آمده است   ۹٣۱۹مرداد  ۰۰در تاریخ به گزارش خبرگزاری دولتی ایسنا ؛ 
میلیون دالر ارزآوری  ۹۲۲صادرات هندوانه در چهار ماه نخست امسال حدود 

سال جاری، ایران، تا پایان تیرماه  بر اساس آمار گمرک از تجارت خارجی داشت
تن هندوانه از ایران به کشورهای دیگر صادر شده است که  ۸۰۱هزار و  ۸٣۰

هندوانه ایران در این مدت .رسد هزار دالر می ۱۹۰میلیون و  ۱۵ارزش آن به حدود 
کشور صادر شده است که البته بخش دیگری از آن نیز از طریق مناطق  ٣۰به 

ست که در مدت مشابه سال گذشته این در حالی ا.آزاد و ویژه صادر شده است
میلیون  ۹۹تن بوده است که ارزشی برابر  ۰۲هزار و  ۰۲۲میزان صادرات هندوانه 

دهد که  به این ترتیب مقایسه این آمار نشان می .هزار دالر داشته است ۸۵۰و 
نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال  صادرات هندوانه در چهار ماه

درصدی همراه بوده  ۰۹فته که ارزآوری آن نیز با رشد درصد افزایش یا ٣۰قبل 
است که برای  جاتی الزم به توضیح است که هندوانه از جمله صیفی....است

به همین دلیل در بسیاری از کشورها این میوه . پرورش آن آب زیادی الزم است
لیتر آب  ۸۲۲گویند تولید یک هندوانه به  کارشناسان می. شود نمی پرورش داده

عراق به تازگی  !کنیم در واقع سالی یک سد کرج هندوانه صادر می. نیاز دارد
 .ها هندوانه است که یکی از آن ممنوعیت واردات چهار میوه را برداشته

تولیدکنندگان کفش در اتحادیه تولیدکنندگان کفش مطرح کرد؛ ئیسر -*
 :انتظار ترخیص مواد اولیه از گمرک

 

 
 

آمده   ۹٣۱۹مرداد  ۰۰به نقل از صداوسیما، در تاریخ  خبرگزاری مهر به گزارش
اتحادیه تولید کنندگان و فروشندگان کفش دست  رئیس رسول شجری، :  است 

دوز، از کمبود مواد اولیه و انتظار تولید کنندگان کفش برای ترخیص مواد اولیه 
با اشاره به اثرات منفی نوسانات ارز و تامین نشدن وی  .جود در گمرک خبر دادمو

به دلیل نرسیدن مواد اولیه به تولیدی های کفش، : افزود مواد اولیه این صنف،
 .درصد کاهش یافته است ۹۲حجم تولید بیش از 

با اشاره به بسته شدن بخش عمده ای از تولید های کفش به دلیل نبود  شجری
بخشنامه ارزی دولت وارد کنندگان باید مابه  ۸براساس بند : واد اولیه ادامه دادم

تومانی با نرخ ارز ثانویه را پرداخت کنند که این موضوع در  ۰۰۲۲التفاوت نرخ ارز 

https://www.isna.ir/news/97052010341/
https://www.isna.ir/news/97052010341/
https://www.isna.ir/news/97052010341/
https://www.mehrnews.com/news/4376734/%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%81%D8%B4-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%B1%D8%AE%DB%8C%D8%B5-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%DA%AF%D9%85%D8%B1%DA%A9
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: این روند نباید باعث ایجاد بیکاری شود گفت .توان مالی این افراد نیست
 .هنوز هیچ کدام عملیاتی نشده است راهکارهایی از سوی دولت ارائه شده اما

 برای "سعادت و آسایش" ، عشایر برای "مظلومیت و نداری " -*
 :کمتر عشایر جمعیت و شوند می کوچکتر سال به سال ها گله/دالالن

 

سال : آمده است  ۹٣۱۹مرداد  ۰۰، در تاریخ علی رفاهی گزارش خبرنگار ایلنا،  به
 01در گذشته در یک روستا فقط . شود به سال از جمعیت عشایر دارد کاسته می

ای شده که هر سال یک گله  گونه اما اکنون وضع به. هزار راس دام وجود داشت
خاطر مشکالت فراوان، بین  ، به72تا انتهای سال . شود ها کاسته می از تعداد گله

عشایر با کمترین هزینه بیشترین "  .درصد عشایر دامشان را فروختند 02الی  12
ای برای بیان مسائل و مشکالت  نهعشایر رسا". "منفعت را برای کشور دارند

( رئیس سازمان امور عشایر کشور)این جمالت از کرمعلی قندالی ". خود ندارند
سختی به حیات متمایز خود   بیانگر شرایط بغرنجی است که عشایر در آن به

دهند و مهر تاییدی است بر مظلومیت و محجوریت آنها در  ادامه می
 .اه ها و حتی رسانه گذاری سیاست

سوم جمعیت ایران را در نیمه اول قرن سیزدهم خورشیدی  عشایر که زمانی یک
هزار نفر  میلیون و صدوهشتادوشش دادند اکنون با جمعیتی معادل یک تشکیل می

شده از تارنمای سازمان امور عشایر کشور  و استخراج 1384آمار متعلق به سال )
 .دهند را تشکیل می نیم درصد از جمعیت ایران و تنها حدود یک( است

توسط مدیریت  BRT1 توزیع شیر فاسد د در بین کارگران سامانه -*
 :شرکت واحد اتوبوسرانی

 
سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و  به گزارش کانال تلگرامی

مدیریت ناکارآمد شرکت واحد شیر فاسد را در بین کارگران  :آمده است  حومه
رانندگان و کارگران شرکت واحد روزانه بعنوان میان . کردتوزیع  BRT1 سامانه

اما در یکسال گذشته مدیریت سهمیه شیر و . وعده سهمیه شیر و کیک دارند
کیک آنان را روزانه توزیع نکرده و بعضا برای رانندگان هفته ای یکبار و برای کارگران 

اسد برای سهمیه شیر ف. توقفگاه و تعمیرگاه یکماه یکبار یکجا توزیع شده است
یکماه کارگران در سامانه یک یکجا توزیع شده که باعث مسمومیت فرزندان 

و گزارش شده که کارگران شیرهای فاسد را به مدیریت برگردانده . کارگران گردید
و همین وضعیت توزیع هفته ای و یکماه یکبار شیر و کیک کم و بیش در . اند

  .دسایر سامانه های شرکت واحد وجود دار
سهمیه روزانه شیر کیک برای کلیه رانندگان و کارگران بعد از اعتراضات و 

خواسته کارگران بود که مطرح شده  ٣۰و یکی از . برقرار شد ۵۰اعتصابات سال 

https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/626160-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%B8%D9%84%D9%88%D9%85%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D8%B4%D8%A7%DB%8C%D8%B1-%D8%A2%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86-%DA%AF%D9%84%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DA%A9%D9%88%DA%86%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AF-%D8%AC%D9%85%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%B9%D8%B4%D8%A7%DB%8C%D8%B1-%DA%A9%D9%85%D8%AA%D8%B1
https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/626160-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%B8%D9%84%D9%88%D9%85%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D8%B4%D8%A7%DB%8C%D8%B1-%D8%A2%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86-%DA%AF%D9%84%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DA%A9%D9%88%DA%86%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AF-%D8%AC%D9%85%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%B9%D8%B4%D8%A7%DB%8C%D8%B1-%DA%A9%D9%85%D8%AA%D8%B1


کارگران توقفگاه و تعمیرگاه روزانه یک پاکت پیش از آن مدیریت فقط برای . بود
 .شیر می داد

 
حاشیه ای به نام تربیت مراقب / مشکالت پرستاران تمامی ندارد -*

 :سالمت

https://www.mehrnews.com/news/4374995 
 

 
 

جامعه :  آمده است   ۹٣۱۹مرداد  ۰۰در تاریخ   مهردولتی خبرگزاری  به گزارش
پرستاری کشور به رغم اینکه در صف اول خدمت به مردم و بیماران قرار دارد، اما 

یه و چالش داشته باشد، زیرا هر روز یک مثل اینکه قرار نیست یک روز بدون حاش
نیروهای پرستاری به رغم بعبارتی  .مشکل پیش پای پرستاران می اندازند

تمامی کمبودها و مشکالتی که در حرفه خود با آنها مواجه هستند، اما همواره 
البته شاید در این . تالش کرده اند در خدمت به مردم و بیماران، کوتاهی نکنند

هایی نیز متوجه کادر پرستاری باشد که اگر بخواهیم آنها را  بین دلخوری
کالبدشکافی کنیم، متوجه خواهیم شد که همه این مشکالت ناشی از کمبود 
نیروی پرستاری و حاشیه هایی است که این نیروهای حوزه سالمت را درگیر 

 .خود ساخته است
، مطرح شده «تمراقب سالم»اخیرا، موضوع ایجاد رشته ای جدید تحت عنوان 

است که نمایندگان پرستاری بر این عقیده اند، تربیت نیروهایی تحت عنوان 
زیرا، خدماتی که قرار است این . مراقب سالمت، کار زائد و بیهوده ای است

محمد شریفی مقدم .نیروها ارائه دهند، تقریبا مشابه خدمات پرستاری است
برای جامعه پرستاری،  دبیرکل خانه پرستار، در واکنش به بروز مشکل

وزارت بهداشت به جای حل مشکالت پرستاران و رفع دغدغه های  :گفت
همین مسئله باعث شده . حاشیه های پرستاری را تشدید می کند آنها،

پرستاری ایران روز به روز از پرستاری دنیا فاصله بگیرد و جذابیت های این حرفه 
ه ای که می خواهد پرستاران را وی با اشاره به حرکت خزند .کم رنگ تر شود

می خواهند با چنین برنامه هایی، : سرگرم امور روزمره کند، اظهارداشت
در حالی که کمبود نیروی . پرستاری را از مطالبات اصلی خودش دور نگه دارند

پرستاری در بیمارستان ها، فشار مضاعف و سنگینی را متوجه پرستاران کرده 
 .است

 ؟ جاستک فرزندت چالش در -*
پرسش کارگران از مدیر عامل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، آقای 

 :پیمان سنندجی

https://www.mehrnews.com/news/4374995/%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AD%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%AA%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%82%D8%A8-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA
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https://www.mehrnews.com/news/4374995/%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AD%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%AA%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%82%D8%A8-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA
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 ؟ کجاست فرزندت همسرو
t.me/vahedsyndica 

متهم کردن کارگران زحمتکش و باشرفی که چندین ماه حقوق خود  -*
     :بسیار دور از انصاف و مروت است, به اتهام دزدی, را دریافت نکرده اند

شنیده : ه آمده است به نوشته کانال تلگرامی سندیکای کارگران نیشکر هفت تپ
 :ها حاکی از آن است که

روز چهارشنبه بیست و چهارم مردادماه پنج تن از کارگران شرکت کشت و صنعت 
نیشکر هفت تپه با وکالت خانم فرزانه زیالبی جهت آخرین دفاع در دو پرونده به 

اتهام های اخالل در نظم عمومی از طریق تجمع درب فرمانداری و سرقت در 
در .م دادسرای عمومی و انقالب شهرستان شوش حاضر شدند شعبه شش

یکی از پرونده ها یکی از مدیران شرکت هفت تپه ادعا نموده که تعدادی از 
کارگران با ورود به مهمانسرا ی محل سکونت وی مبلغ یک میلیون دالر وی و 

مقداری جواهرات و ساعت رولکس و مقداری وجه نقد همسرش را سرقت نموده 
سپس نامبرده با ضد و نقیض گویی نزد پلیس اطالعات گفت مبلغ مزبور در ,اند 

کیف فروشنده خارجی مهمان وی بوده که کارگران آن را با ورود به عنف ربوده اند 
وی همچنین اظهار داشت کارگران در این جریان یکی از مهمانان وی را به ضرب .

دچار حمله های شدید همسر وی را در حمام زندانی نموده که , قمه زده 
 .عصبی شده بود

اما تحقیق وگزارش پلیس اطالعات حاکی از آن است که انگیزه ی کارگران از 
تجمع مطالبه حقوق معوقه بود و هیچگونه فیلمی از دوربین های مداربسته 

 .حاکی از ورود کارگران به محل سکونت این مدیر موجود نمی باشد
ی که یک میلیون دالر وی به سرقت رفته ازسویی معقول و متعارف نیست شخص

پس از گذشت پنج ماه تا کنون برای طرح شکایت یا پیگیری به دادسرا مراجعه 
حال نگهداری یک میلیون دالر و ادعای رد و بدل شدن دستی آن در !?نکرده باشد

  !!معامله به جای خود
ه مورد ضرب و چگونه است که همسر و یکی از مهمان هایش را که کارگران با قم

 ?!!?و جرح قرار داده اند به هیچ درمانگاه یا بیمارستانی مراجعه نکرده باشند
به هر روی عضو جوان و کم تجربه هیئت مدیره شرکت عالوه بر نداشتن توان و 

 ذکاوت چندانی در داستانسرایی نیز ندارد,شم مدیریت 
 ۱۹مرداد  ۰۰

@syndica_7tape 
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