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 !نو به نو  ، جمعه به جمعه

، ایرانبیکاری درمیلیونی نیروی  :پیرامونامیر جواهری لنگرودی، : از هفته یادداشت
    ... فراخوان های شبکه های مجازی و تاثیر اجتماعی آنها  چاره کار چیست؟

 ، چاره کار چیست؟ در ایران بیکارانمیلیونی  نیروی

به گزارش . ساله بیکار هستند ۰۲تا  ۵۱میلیون جوان  ۰۲: بادامچیمحمد رضا با اشاره به خبر 

 خبرگزاری دولتی ایسنا 

 

که امروز وسیع ترین بازخورد را در سطح خبرگزاری ها با خود دارد، در روز چهارشنبه 

مجلس شورای اسالمی رییس فراکسیون کار و کارآفرینی » : آمده است : آمده است ۵۹۲۷ شهریور ۷

این جلسه با : از حضور معاون اشتغال وزارت کار در جلسه فراکسیون کار مجلس خبر داد و گفت

وگو با ایسنا، در خصوص  محمدرضا بادامچی در گفت.هدف بررسی توسعه مشاغل خانگی برگزار شد

لسه با هدف این ج: شنبه فراکسیون کار و کارآفرینی مجلس شورای اسالمی، گفت جلسه روز سه
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بررسی توسعه مشاغل خانگی و با حضور معاون اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار 

 .شد

میلیون نفر جوانان  ۰۲کنند، قریب به  اکنون یک نفر از شش نفر در جامعه ایرانی کار می: وی افزود

 ۰۵سال، معادل  ۰۲الی  ۵۱نرخ بیکاری مردان در بین سنین . ساله کشور بیکار هستند ۰۲الی  ۵۱

درصد است لذا در این شرایط رکود اقتصادی باید به رونق مشاغل کوچک و  ۰۲درصد و زنان 

رییس فراکسیون "انعکاس این خبر از جانب  «....خانگی توجه شود، چرا که بسیار ضروری هستند

سیله شد که وی بال در سطح خبرگزاری ها از قول ایسنا ، و" کار و کارآفرینی مجلس شورای اسالمی

 .از نرخ بیکاری جوانان را اصالح کرد اعالم داشتهآمار فاصله با خبرگزاری ایسنا ارتباط بگیرد و 

با ایسنا و اصالح آماریکه مجدد رییس فراکسیون کار و کارآفرینی مجلس شورای اسالمی در تماس 

 سال نرخ بیکاری جوانان  ۹۲ن زیر با توجه به کثرت جمعیت جوانا »: پیش از این داده بود، اعالم کرد

لذا در این شرایط رکود اقتصادی باید به رونق مشاغل کوچک و  ؛درصد است ۰۲سال ۰۲تا  ۵۱

چه علی خواجه و چه " اصالح این خبر به مثابه  .« خانگی توجه شود، چرا که بسیار ضروری هستند

نکته در  !دوا نمی کند و ارقام فوق اربیکجوانان یلیونی کثرت م زاست و هیچ دردی را ا" خواجه علی 

های محاسبه آماری ما ، منطبق بر  مسئوالن کشور اعالن می دارند که روش خور توجه اینستکه؛ 

های بین المللی است اما برخی کارشناسان در محافل مختلف بر این باورند که این آمار با واقعیات  روش

ذکر در بررسی میزان جمعیت بیکار و شاغل توجه به نکته قابل  .و مشاهدات جامعه همخوانی ندارد

حداقل )سال  ۵۲است که بر اساس تعاریف آماری، تمام افراد باالی « جمعیت فعال اقتصادی»شاخص 

و یا از ( شاغل)که در تولید کاال و خدمات مشارکت داشته باشند عمدتا ( سن تعریف شده برای کار

به بیان ساده تر جمعیت فعال اقتصادی به . را شامل می شوند( بیکار)قابلیت مشارکت برخوردارباشند 

در مقابل تمام افراد در سن  .مجموعه افراد شاغل و بیکاری که در سن کار قرار دارند، گفته می شود

گیرند جمعیت غیرفعال اقتصادی  کاری که در هیچ یک از دو گروه شاغالن و بیکاران قرار نمی

و اگرچه آمار و اطالعات دقیق نخستین الزمه سیاستگذاری در مسائل با این وجود  .محسوب می شوند

و موضوعات مختلف است اما همواره میزان آمار بیکاری و اشتغال بین کارشناسان و مسئوالن محل 

 بحث و اختالف نظر بوده است

و هیج منبع ایران ما آمار رسمی بیکاری نداریم در: علیرغم رقم اعالن شده باال ، باید با صراحت گفت 

: می توان نوشت . شته استاموثقی تا به امروز خود را مرجع اعالن نیروی بیکاری درکشور اعالن ند

های اقتصادی دولت دوازدهم، اختالفات بر سر  پس از بحرانی شدن بیکاری به عنوان یکی از ابرچالش

به این ترتیب که . از شدهای دولتی و برخی از کارشناسان آغ آمار رسمی میزان بیکاری میان دستگاه

های نتایج نیروی کار، جمعیت بیکار کشور حدود  هر چند بر اساس آمار رسمی مرکز آمار از گزارش

هزار نفر برآورد می شود اما برخی از کارشناسان معتقدند جمعیت بیکار کشور  ۰۲۲میلیون و  ۹

مین رابطه اما روایت دیگری هم در ه .بسیار بیش از میزان اعالم شده از سوی مرکز آمار ایران است

: رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسالمی اعالم می داردتاجگردون ، غالمرضا . است 

هزار نفر بیکار در جمعیت فعال کشور داریم و در جمعیت غیرفعال هم سه  ۰۲۲االن سه میلیون و»  

هزار نفر جمعیت فعال داریم که از  ۷۲۲ میلیون و ۰۱» : افزود «هزار نفر بیکار است ۲۱۲میلیون و 

وی ادامه  .« هزار نفر بیکار هستند ۰۲۹هزار نفر شاغل و سه میلیون و  ۸۲۲میلیون و  ۰۰این مقدار 

 ۲هزار نفر بیکار داریم، یعنی حدود ۰۱۰ میلیون و ۸در جمعیت غیرفعال، با تحصیالت عالی  »:داد

 (۵)« .ظرفیت اقتصادی آنها استفاده نمی کنیممیلیون نفر تحصیل کرده بیکار داریم که از 

مثال دکتر فریبرز رئیس دانا بعنوان کارشناس امور اقتصادی چندی پیش دررابطه با میزان بیکاری 

ملیون نفر بیکار داریم، تورم لجام گسیخته در کشور وجود  ۱/ ۸در کشور» : درکشور، اعالن می دارد

بل از تحریمها نیز موجود بودند و این تفاهم نامه هیچ کدام از دارد، اقتصاد عمومی ناکارآمد است که ق

در یا دکتر ابراهیم رزاقی استاد اقتصاد دانشگاه تهران ، ( ۰)« ...این مشکالت را حل نخواهد کرد

ملکرد اقتصادی دولت استان تهران درباره ع خبرگزاری فارس وگو با خبرنگار گروه اقتصادی گفت
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میلیون بیکار در  (۷۸)برخالف آمارهای دولتی در بحث بیکاری و اشتغال، پانزده » : اظهار کرد

زایی  جمهور دنبال اشتغال اگر رئیس» :وی ادامه داد.«جامعه داریم و جوانان بسیاری جویای کار هستند

رسید؛ شاهد  بیکار به این رقم نمی برای جوانان در چهار سال گذشته بود، آمار جوانان جویای کار و

به هر صورت جستجو در باب بیکاری در برابر آمار  (۹).«ها هستیم رشد نرخ بیکاری در این سال

 . رسمی دولتی ما را با واقعیت های ارقام باال روبرو می گرداند

ستندا با انتشار هفته های گذشته خبرگزاری تسنیم ، پایگاه خبری سپاه قدس را که مچنانچه بخواهیم خبر

اسنادی اعالم داشت، در کنار ارقام باال جا دهیم خود را در برابرفاجعه دهشتناک بیکاران و ارتش 

 . گرسنگان در سراسر کشور خواهیم یافت

سازان در  رئیس انجمن قطعه شاپور سامعی نایب» : اطالع اینستکه ، خبرگزاری نامبرده اعالم داشت 

سازی کشور تسلیت بگویم،  ن با ابراز اینکه امروز باید به صنعت قطعهنشست خبری اعضای این انجم

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

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

هزار نفر  ۰۱۲احتمال تعدیل نیروی ....ترخیص کاالهای خود از گمرک را ندارندسازان امکان  قطعه

در این رابطه سید مرتضی  «از اول شهریور امکان تولید قطعه نداریم/سازی  در صنعت قطعه

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

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

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

هزار خانواده  ۰۱۲فروریختن یگانه نان آور خانواده درچرخه ( ۰)« .با آن برخورد جدی صورت گیرد

 ! خالی روبرو می نمایدهای روی میلیونی سفره ، ما را با نی

برای کارگران ما ، در چنین شرایط بس دشوارو بحرانی ، راهی جز متشکل شدن و تشکالت مستقل 

رودررویی در چنین هنگامه ای به باور من ؛  .خود را سازمان دادن ، هیچ راهی وجود نداشته و ندارد

دوی کار اعم از توده کارگران و نیروی میلیونی بیکاران جبهه کار و سرمایه، برای همه نیروهای ار

. راهی جز سازمانیابی و متشکل شدن در پایگان خویش در محیط کار و محیط زیست شان باقی نمی گذارد

بدون خواسِت تأمین اجتماعی همگانی ، بخش های   حقیقت این است که در شرایط کنونی کشور ما ،

ان نمی توانند باهمدیگر گره بخورند و به تشکلی مستقل و سراسری مختلف کارگران و زحمتکشان ایر

مبارزه برای سراسری شدن تشکل مستقل کارگران و زحمتکشان و تشکل مستقل بیکاران . دست یابند

برای دست یابی به کار یا شعار بازگشت برسر کار به عنوان خواسِت مشترک ، بی واسطه و قابل لمس 

 .ن نیازی عمومی و همگانی است برای همه زحمتکشان ایرا

در ایران این خواست مشترک و این پرچم متحد کننده ، بی هیچ تردید ، خواست تأمین اجتماعی و 

برافراشتن این پرچم متحد کننده ، البته به شناخت روشنی از موانع و . امنیت شغلی همگانی است

. گران و زحمتکشان ایران قرار دارندهمچنین شرایط مساعدی نیاز دارد که هم اکنون در برابر کار

برای توده کارگران مبرهن است که بخش اعظم مشکالت اقتصادی و معیشتی کارگران و زحمتکشان 

ما ناشی از عوامل کالن اقتصادی است که تا جمهوری اسالمی پابرجاست ، همچنان پا برجا خواهند 

وجود بیاید ، تغییر مهمی در شرایط فالکت  بعالوه هر بهبودی هم که در شرایط اقتصادی کشور به. بود

بار زندگی کارگران و زحمتکشان ایجاد نخواهد شد ، زیرا همه جناح های جمهوری اسالمی ، علیرغم 

بنابراین . همه اختالفات شان ، رونق کار خود را در تشدید بهره کشی از نیروی کار کشور می بینند

" یا " تولید کاالی داخلی " ار وعده های سرخرمن مانند کارگران و زحمتکشان ایران نباید در انتظ

یا برداشته شدن تحریم های بین المللی و ایجاد رونق اقتصادی ، فرصت های مبارزه " اقتصاد مقاومتی

برای تحقق خواسته ها و مطابات فوری شان را ازدست بدهند و در این نابهنگامی زمانه همه برگ های 

 .سوزانند برنده مبارزاتی خود را ب



در شرایط کنونی که جنگ جناحی در درون جمهوری اسالمی شدت یافته و دستگاه : باید یاد آور گردم 

جا " کوخ نشینان"و " مستضعفان"والیت و دار و دسته های تحت امر رهبر می کوشند خود را مدافع 

کشور در ده روزی که شهر  ۵۲۲در بیش از   ۵۹۲۱بزنند ، شاید این بودیم که خیزش توده ای دی ماه 

استمرار این چنین . ایران را تکان داد ، نشان داد که خواست مردم همواره نان ،  رفاه ، آزادی ایست 

مبارزه ای می تواند هم پژواک گسترده تری داشته باشد ، هم مچ عوام فریبان و مفتخواران دستگاه 

 . برال های اسالمی به مقابله برخیزدوالیی را در کل جامعه باز شناساند و هم با طرح های نئولی

لذا پایان بخشیدن به پراکندگی ها در سطوح مختلف و عدم تشکل یابی ، جدا سری نیروی رنج و کار در 

میلیونی ما ، بزرگترین عامل ناکارایی و نا کارآمدی و عدم موفقیت کارگران در ( ۲۲)پهنای جامعه هشتاد 

ت آوردن ره آوردهای تامین اجتماعی و تضمین امنیت شغلی وصول مطالبات خویش و خاصه پیکره بدس

باید و می توان براین . یکایک آنان است که بعد از چهار دهه همچنان برگرده یکایک آنان سنگینی می کند

مشکل فائق آمد آنگاه که متشکل گردیم و ریشه جدا سری و انفراد را بخشکانیم ، کاروان بزرگ برای 

 !!یابی براه خواهد افتادتصرف قدرت و سازمان 

 :فراخوان های شبکه های مجازی و تاثیر اجتماعی آنها

 
هریک از . طی سال هی اخیر ما شاهد انتشار فراخون های گستردخه ای در سطح شبکه های مجازی می باشیم 

چرا که . فراخوان ها به تناسب موضوع برگزیده و کنش درخور خویش، بازخورد اجتماعی خاص خود را دارد
امروزه وسعت و سرعت عمل این شبکه ها و کانال ها بیش از پخش هر اعالمیه کاغذی می تواند دست به دست 

ت وسیع و گسترده سلسله اعتراضات و اعتصابات احرکدر این میان ت. بگردد و کنش و وانش متقابل را برانگیزاند
بازنشستگان و معلمان دانشجویان و یا ا تن از به مانند میلیون ه محیط زیست و سالم سازی محیط  جانبداران



اعتصاب کامیون داران و کامیون رانان در دو دوره اخیر که حمل ونقل بین سراسر کشور در چند دوره گذشته ، 
و اعتصاب کارگران راه آهن که امروز  در گستره بزرگی از کشور را خواباندیا بنزین را کاال ، پخش شهری 

کمپین مخالفان "، و طی دو سال گذشته راه افتادن کانالسراسری به خود گرفتو تا حدی فرا منطقه ای مضمون 

کتابی پرمحتوا و قابل دسترس برای تبادل نظر مردم،  » ، به مثابهاین کانال تلگرامی  " انتقال آب خزر به کویر

موضع گیری جدی در  اطالع رسانی دقیق، علمی، به موقع و به روز، رصد تحرکات موافقان این طرح مخرب و

در مخالفت انتقال آب خزر به کویر از  دولتآوری هزاران نامه الکترونیکی مردمی برای رئیس  برابر آنها، جمع

، پهن کردن طومار در سراسر کشور و اخذ و اثر هزاران امضا زنده بر روی (کتاب در دست ویرایش)سوی مردم 

واین اواخر جمع آوری طومار بازنشستگان و پیشکسوتان  (۵) «این طومارها که در بایگانی کانال کمپین بود
نشان داد ؛ که می توان با دادن  "سنندج فعالین زیست محیطی و گروههای كوهنوردى " اخیر فراخوانو یا  کشوری

در سطح شبکه های مجازی، نیرو بسیج نمود و از سطح یک شهر و منطقه ، فی  یکدیگرفراخوان و خبر کردن 
ه شرحش تا بحال رفت از شمال تا جنوب و از شرق تا غرب را پوشش داد  و پی گرفت و جنبه المثل آنچ

فراخوان فعالین زیست محیطی و گروههای »این آخری  سراسری به این اعتراضات موردی را جان بخشید ، 

هت گرامیداشت نظر به اینکه فعالین زیست محیطی گروهای کوهنوردی ج ": بود که آورده اند« کوهنوردی سنندج

خاطره رفقای عزیزمان شریف باجور و سایر رفقایش اقدام به کوهپیمایی مشترک از پارک کودک به گویزه  یاد و

اندیشه  کویر نموده است ، حضور و مشارکت تک تک شما عزیزان می تواند مهر تاییدی دگر باره بر فعالیت ها و

شد،لذا بدینوسیله از تمام مردم شریف سنندج ،حومه ،فعالین های جانباختگان حادثه دلخراش آتش سوزی مریوان با

ساعت /  ۵۹۲۷/۱/۲جمعه  .زیست محیطی جهت شرکت در این همایش کوهپیمایی دعوت به عمل می آوریم مدنی و

ولی هر هر چند این همه کار نیست " سنندجى -فعالین زیست محیطی و گروههای كوهنورد ،صبح پارک کودک ۷
نه بود و به خیابان آمدن اردوی کار و همه آن نیوی پشتیبان و حمایتگر اجتماعی است ، از اینرو آنچه که هست نشا

 !. ما باید به  سطح فراخوان های شبکه مجازی ، توجه ای ویژه داشته باشیم

 :بع امن

 غالمرضا تاجگردون ، گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از تابناک -( ۵)

http://www.tabnak.ir/fa/news/756931   

دکتر فریبرز رئیس دانا ، کارشناس اموراقتصادی درگفتگو با صدای آمریکا به نقل از سایت  -( ۲)

 روژی کرد

http://www.rojikurd.net/fa 

 دکتر ابراهیم رزاقی ، استاد اقتصاد دانشگاه تهران  -(۹)

https://www.farsnews.com/news/13960606000351 

 ۵۹۲۷مرداد  ۰۰ ، ، نزدیک به سپاه قدسنیم سایت خبرگزاری تس - (۰)

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

 ۵۹۲۷ شهریور ۱سه شنبه اسکان نیوز،  - ( ۵) 

http://www.eskannews.com/news/13599 

 

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

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

 . مربوط گردید انیدتو

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


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

 : آرشیو های زیر مراجعه نمایند

  ۷۹۹۱ه سالآرشیو روزشمار کارگری هفت

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

  ۷۹۹۶آرشیو روزشمار کارگری هفته سال 

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

******* 

.comyahoohaftegi_kargari@/cominfo@karegari.   / 4400::63::1183تلفن تماس 

 :روزشمار کارگری هفته 

 :سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه -*

 :هردو از این باغ بری می رسد

 

در تصاویر کانال تلگرام شورای اسالمی کار فرمایشی، سعید ترابیان و حسن 
" سندیکا سازی دولتی"ی میرزایی که در پروژه وزارت کار و نهادهای امنیتی برا

پیش . نقش آفرینی کرده و عامل نهادهای امنیتی می باشند، را مشاهده کنید
نیز این دو تن با همکاری های نزدیک خود با " سندیکا سازی دولتی"از پروژه 

شورای اسالمی کار فرمایشی برای خنثی سازی اعتراض کارگران شرکت واحد 
 .تورات نهادهای امنیتی بسیار فعال بودنداتوبوسرانی با تطمیع در اجرای دس
https://t.me/vahedsyndica/2295 

 فوری فوریاز کانال تلگرامی سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه؛ -*
 

به دلیل حضور : به نوشته کانال تلگرامی سندیکای نیشکر هفت تپه آمده است 
اقای افشار در جلسه نمایندگان شرکت، استاندار، فرماندار، نماینده شهرستان 
شوش و کافرما، نمایندگان کارگران از جلسه خارج شده و حاضر به تشکیل این 

 .جلسه باحضوری افشار نشدند
افشار به عنوان عامل اصلی و اساسی تمام تشنج های شرکت و منطقه و 

ل حاضر ما کارگران، به هیچ وجه حق شرکت در هیچ جلسه ای بدبختی های حا

mailto:info@karegari.com
tg://resolve/?domain=vahedsyndica&post=2295


را ندارد و حاال نمایندگان باغیرتمان با خروج از جلسه اعتراض خود را به سمع و 
 .نظر استاندار و تمامی حاضرین رساندند

 ۷۹دوم شهریور / آفرین بر نمایندگان باغیرت/  زنده باد هفت تپه/  پاینده باد کارگر
 /@syndica_7tape 

لحظه به لحظه ؛سندیکای کارگران نیشکر هفت تپهاز کانال تلگرامی  -*
 :با نمایندگان 

 
 همکاران عزیز هفت تپه

نمایندگان کارگری، همچنان بر خروج افشار از جلسه استانداری اصرار دارند و با 
 .شار به هیچ وجه حاضر به تشکیل جلسه نخواهند بودوجود اف

در حال حاضر، نمایندگان کارگران در محوطه منتظر هستند و چنانچه افشار در 
جلسه باقی بماند، جلسه تشکیل نخواهد شد و اصرار مسئولین بی فایده 

 .است
گیران غیور  غیرت و جوانمردی نمایندگان در مقابل حضور افشار، همانند کشتی

یهن اسالمی عزیزمان است که هیچ گاه حاضر به مسابقه با کشتی گیران م
گر و فاسد صهیونیست نخواهند بود و خیالمان از بابت شعور  کشور اشغال

 .سیاسی و کارگری و مبارزاتی نمایندگانمان کامال راحت است
 ۷۲شهریور  ۲/ زنده باد کارگران مقاوم

 :کای کارگران نیشکر هفت تپهسندیاخرین خبر امروز دوم شهریور از  -*
با . در ارتباط با جلسه نمایندگان کارگران نیشکر هفت تپه.براساس آخرین خبر

اهواز با .در محل استانداری خوزستان.مسئولین شهرستان شوش
 .استاندار برگذار شد.حضور

جلسه را .نمایندگان کارگران نیشکر هفت تپه.اما به دلیل حضور سیامک افشار
 .ترک کردند

 ۷۹شهریور  ۲
 

شهریور در  ۳فراخوان کارگران گروه ملی فوالد برای تجمع شنبه  -*
 :مقابل استانداری اهواز

 
  با درود واحترام خدمت کلیه همکاران محترم

 
چند روز از موج جدید اعتراضات کارگران شرکت گروه ملی اهواز میگذرد و همچون 

مسئولین استان  گذشته شاهد خاموشی دوباره و مهر سکوت بر دهان
  .هستیم

جالب توجه در این اعتراضات مسدود کردن دو سوی محل تردد خودروها و محصور 
نمودن جمع اعتراضی کارگران در گوشه ایی از خیابان میباشد و سایر امور روال 
عادی خود را طی کرده و بانک هم به کار خود ادامه می دهد و تنها تفاوتش با 

  .پر جمعیت بودن خیابان است سایر ایام فقط شلوغی و
حضرات گمان میکنند که با اینکه صدای رسانه ایی کارگران را خفه نموده و 

https://web.telegram.org/#/im?p=%40syndica_7tape


پتانسیل اعتراضی کارگران خود بخود افول نموده و کارگر خسته بدون هیچ نتیجه 
  .ایی و با دست خالی باز خواهد گشت

ما با کارگران گروه در پاسخ به محاسبه غلط آقایان باید این پاسخ را داد که ش
 ،ملی اهواز طرف هستید ، کارگرانی که رگ غیرتشان همچون کوره های ذوب
فوالد را آب میکند و این کوره وقتی روشن شود خاموش و سرد نشده و هر 

پس فکر اینکه تعداد افراد شرکت کننده کم  .حظه بر حرارتش افزوده خواهد شدل
شود از ذهن خود دور کرده و بدانید این شود و یا ذره ایی از اراده شان کاسته 

  .موج هر روز سهمگین تر خواهد شد
حاال که بانک ملی پاسخگو نیست و یا نمیخواهد پاسخ دهد ، نماینده ارشد 
دولت در استان و کسی که خودش یکی عوامل واگذاری شرکت گروه ملی 

  .است باید پاسخگوی ما باشد
یخی میدانم چه کسانی پشت پرده کار نکردن جناب استاندار که با بیان جمله تار

گروه ملی هستند ولی نام نمیبرم خشم کارگران و مسئولیت خویش در مقابل 
  .این قشر زحمتکش را دوصد چندان کرده است

امروز و پس از گذشتن چند سال از گره کور مشکالت گروه ملی حاال روز 
شفاف سازی نام  روشنگری و شفاف سازی رسیده است و هفته آینده هفته

  .خواهد گرفت 
لذا ما کارگران شرکت گروه ملی اهواز فردا تجمعی تاریخی را رقم خواهیم زد و 

  پس از ثبت ورود در شرکت
به سمت استانداری حرکت نموده و آقای استاندار باید پاسخگوی سواالت ما و 

گروه  افشا کننده نام کسانی باشد که مانع ترقی صنعت استان و راه اندازی
   .ملی فوالد اهواز و اقتصاد کشور هستند

خروش و انتفاضه ما باید درس عبرتی باشد برای تمام مفسیدین و کسانی که 
  قصد در دست بردن در معیشت مردم دارند باشد

لذا از همه کارگران و سرپرستان و مدیران درخواست میشود تا در تجمع فردا 
و انسجام واقعی که در شان شرکت و  حضور یافته و اتحاد۳۱۷۹/۳۷/۳۱شنبه 

  .ا یکبار دیگر به نمایش بگذارندپرسنل گروه ملی است ر
پس باز هم تاکید میکنیم حضور همگانی همه پرسنل در ایجاد تجمعی تاریخی و 
به یاد ماندنی فردا بر همگان واجب و ضروریست و بی توجهی وغفلت از آن یقینا 

  .فسوس ثمری نخواهد داشتدر آینده برای همه ما جز آه و ا
حضوری که بعدها از آن به نیکی یاد کرده و با افتخار برای نسل های بعد بازگو 

  .خواهیم کرد
بدیهی است که از حراست و سرپرستان و اشخاصی که از درب های ورودی 

دیگر ثبت ورود میکنند انتظار همکاری داشته باشیم ، چرا که آنها نیز همانند ما 
کت سهیم بوده و محل ارتزاقشان از همین شرکت می باشد و نبود در این شر

خیانت به خود و شرکت گروه ملی یعنی نبود همه ما و عدم حضور تنها به مثابه 
  .خواهد بود

 درب استانداری ۳۱۷۹/۳۷/۳۱وعده ما فردا شنبه 

 با فرهنگیان مطالبات سراسری کمپین تلگرامی کانال در فراخوان -*
 : داشت ماعال عضو 1228



 صبح ۷ساعت  ۷۹/۷/۷سه شنبه مورخ 
 همراه با تمام فرهنگیان کشور

 تجمع درب ادارات آموزش و پرورش هر شهر؛ منطقه؛ شهرستان؛ استان
همراه هم یک صدا اعالم نارضایتی از وضع موجود و درخواست پیگیری مطالبات 

  .این قشر فرهیخته و زحمت کش
 و درخواست ها.... با در دست داشتن نوشته ها 

زمان را دریابیم و فرصت را از دست :  سندیکای نقاشان استان البرز -*
 :ندهیم

 
کارگران ، معلمان، دانشجویان، پرستاران ، بی کاران ، جوانان و مردم شریف 

 :ایران 
با دقت بیشتر به اوضاع کشور نگاه کنیم ، به اطراف خود توجه کنیم ، به نقطه 

شویم ، شرایط در جوش و خروش است ، چنان از عطف تاریخی نزدیک می 
عمق به قلیان می آید که شوراهای کارگری در محل کار و زندگی با رویکرد 

شرایط متالطم با طنین صدای هر لحظه افزاینده به . مبارزه جویانه شکل میگیرند
تنها . ما نهیب می زند ، روز آزادی ، روز حاکمیت مردم بر مردم نزدیک می شود

اتحاد و در صورت متشکل شدن و ایجاد همبستگی طبقاتی می توانیم چنین با 
ما کارگران همیشه و صد البته امروز بیشتر از هر . پیروزی را در آغوش بکشیم

   .زمانی به وحدت و تشکیالت احتیاج داریم
امروز گام نخست برای حرکت به سمت همبستگی طبقاتی و گسترش 

با حمایت از شوراهای کارگران هفت تپه،  شوراهای کارگران و زحمتکشان
شورای فوالد اهواز، شورای بیکاران و دیگر شوراهای تازه پایه گذاری شده بر 

و با گسترش تشکل های شورای به اقصا نقاط محل کار و  .داشته می شود
زندگی کارگران و زحمتکشان وهمه انسانها تا همبستگی شوراها در شکل 

وان عالیترین تشکل کارگران و زحمتکشان می تشکل های سراسری به عن
  .توانیم همبستگی طبقاتی را ممکن کرده و به طبقه ای برای خود تبدیل شویم

ما از تمامی کارگران، جوانان ، معلمان، پرستاران ، بازنشستگان، زنان و مردان و 
از جمله ... از تمامی تشکل های مستقل کارگری و معلمان و پرستاران و 

ا ها و کانون های صنفی و کمیته ها و اتحادیه های مستقل و آزاد و دیگر سندیک
اشکال تشکل های مردمی می خواهیم ضمن اعالم حمایت همه جانبه از 

شوراهای مبارز ساخته شده اقدام به ایجاد شوراها در محل کار و زندگی خود 
 .نمایند

بحرانی شوراهای  همه می دانیم و تاریخ بارها ثابت کرده است که در شرایط
کارگران و زحمتکشان بخش مهمی از تشکل های هستند که می توانند خالء 

موجود کنونی در جامعه و خالء ی که در آینده نزدیک ایجاد خواهد شد را پر کرده 
  .و به آلترناتیو برای هدایت همه جانبه مبارزات طبقاتی و اجتماعی تبدیل شوند

کننده است ، نباید فرصت سوزی کنیم ، اگر امروز  امروز زمان برای همه ما تعیین
آماده نشویم ، و از شوراهای تازه تشکیل شده همه جانبه حمایت و دفاع نکنیم 

، و اقدام به گسترش و سراسری کردن آنها نکنیم، فردا روز تعیین تکلیف در نقطه 
 عطف تاریخی با دست خالی تحت سلطه آلترناتیو های دیگران ، بقیه طبقات

خواسته های خود را بر ما دیکته خواهند کرد و ما تنها به زائده بی اختیار 



نیروهای سرمایه داری و ضد انقالب تبدیل شده، علیه منافع خودمان مورد سوء 
 .استفاده قرار خواهیم گرفت

 .زمان را دریابیم
 .حمایت کنیم... از شوراهای هفت تپه، فوالد اهواز ، بیکاران و 

 .کار و زندگی را بسازیمشوراهای محل 
 .پیش بسوی ایجاد تشکل های سراسری کارگران و زحمتکشان

 سندیکای نقاشان استان البرز
 7931شهریور  2جمعه 

 :در خاوران  76حضور خانواده های جانباختگان کشتارهای -*

 

ها به خاوران رفتند و یاد عزیران جانباخته شان در  خانواده 31شهریور 2روز جمعه
 .را گرامی داشتند 71عام قتل 

 :چهره دیگری از قداست دختران خیابان انقالب  -*

 

رفت تا هزینه سنگین رویا . سرافراز و سربلند با لبخندی بر لب رفت  رویا صغیری 
دختر خیابان انقالب . بدهدآزادی و برابری خواهی را در سیستم دیکتاتوری 

راهی   س،به جرم فریاد زدِن آزادیماه حب ۲۱ادعا ولی باصالبت برای  تبریزی،بی
 ... زندان شد

کشتی چینی ماهیگیری در دریای جنوب حتی یک :سازمان شیالت  -*
 !نیست 

 



های ایران حضور  حتی یک شناور چینی در آب: سازمان شیالت، ادعا می کند
اسبک ماهی . فارس صحت ندارد وجود پنج هزار شناور غیرمجاز در خلیج. ندارد

 صادر می شودحرام گوشت 

 :ادامه تجمع کارگران فوالد اهواز در برابر استانداری اهواز -*

 
تجمع  : است آمده 31 شهریور سوم تاریخ در مجازی شبکه در مندرج خبر برپایه

ب کارگران گروه ملی اهواز در مقابل استانداری اهواز در هشتمین روز اعتصا
 .دست به اعتراض زدند

 : ون در مشهد اعتضاب رانندگان کامی -*

  : است آمده 31 شهریور سوم تاریخ در مجازی شبکه در مندرج خبر برپایه
اعتصاب رانندگان کامیون مشهد مقابل ستاد شهرداری به دنبال فراخوان اتحادیه 

که از  اعتصاب سراسری ادامههماهنگی کننده رانندگان کامیون کشور برای 
 . مدتها پیش در دستور کار رانندگان است 

 : تجمع رانندگان کامیون در اهواز  -*

  : است آمده 31 شهریور سوم تاریخ در مجازی شبکه در مندرج خبر برپایه
اعتصاب رانندگان کامیون اهواز به دنبال فراخوان اتحادیه هماهنگی کننده 

که از مدتها پیش در  رانندگان کامیون کشور برای شروع اعتصاب سراسری
 ت دستور کار رانندگان اس

پیکر سوخته این پروانه ها را به اختالسگران نان و ایمان مردم نشان  -*
 دهید 

 احسان محمدی  

  

محمد پژوهی فرزند  -7: چهار مرد در میان آتش جنگل در شهر مریوان سوختند 
امید  -4شریف باجور فرزند بایزید-9نیا فرزند امین رحمت حکیمی -2احمد

 احمدفرزند ( پوشی کهنه)زاده  حسین
، هنگام تالش برای خاموش کردن مریوان#در . چهار مرد در میان آتش سوختند
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 .آتشی که به جان جنگل افتاده بود
نه کسی به آنها مدال داده . خیلی هایمان هیچوقت اسم شان را نشنیده بودیم

بودند، نه به کسی گفتند اگر نمی توانید پول در بیاورید  خوب_ژن#ود، نه مدعی ب
، نه جای مهر روی پیشانی شان را به دوربینی نشان دادند، نه از بمیرید_بروید#

 .اما پسران راستین این سرزمین بودند... چفیه سو استفاده کردند
اگر البالی ُکنده های زغال شده، چیزی از پیکر سوخته این چهار َمرد مانده، 

 .دم بدهیدنشان اختالسگران، غارتگران ایمان و دزدان امید مر
نشان آنها که فقط ادعای وطن پرستی دارند اما کاسب تحریم اند، نشان آنها که 

را انبار می کنند و از پرپر شدن بچه های بیمار روی دست پدرها و  داروها#
انبار می کنند و  سکه#و  دالر#نند، نشان آنها که مادرهای ناامید شرم نمی ک

 !می گویند گور بابای مملکت، آدم باید زرنگ باشه
دهید که این کشور را لقمه چربی می دانند تن های سوخته شان را نشان آنها ب

 .برای بلعیدن اما حاضر نیستند برای آبادی اش قدمی بردارند
این چهار نفر اما جان عزیزشان را فدای بلوط ها کردند، فدای درخت ها و بوته 

یعنی حتی . دو نفر از آنها داوطلب بودند... های این سرزمین، فدای طبیعت اش
  .چه رسد اینکه منتی سر کسی بگذارند. حقوقی نمی گرفتند

آنها نتوانستند تاب بیاورند و سوختن . این چهار نفر شهیدان طبیعت ایران هستند
بر پیکر شما باید سجده کرد، ... گوشه ای از سرزمین مادری شان را نظاره کنند

  .پسران راستین ایراِن در آتش

 :انجان باختگان بهسازی محیط زیست در مریوان کردست-*

 

کردستان با  مریوانمیان مردم نیک نفس مراسم بدرقه شریف و همراهانش در 
شکوه برگزار شد و امام جمعه مریوان نیز نتوانست علیرغم حضور جاش ها ی 

 .محافظ خویش، در میان مردم راه یابد

زیست  محیط قهرمانان - .یاد فدائیان زیست محیط را گرامی میداریم -*
 :ایران

  
زیست و _محیط#همان طور که گفته بود تا پای جانش برای  اجورب شریف 

زنده یاد شریف همان انسان شریفی است که برای حمایت از . زاگرس ایستاد#
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محمود بهشتی لنگرودی در اعتصاب غذا، از مریوان تا تهران، منزل بهشتی بزرگ، 
تصاب غذا کرد زد و تمام زمان حرکت درین مسیر طوالنی را اع  را با دوچرخه رکاب

 .و در منزل ایشان اعتصاب غذایش را شکست
امید )زاده  حسین امید 

به همراه شریف برای  پژوهی محمد  و نیا حکمت رحمت  ،(کهنەپوشی
خاموش کردن آتش جنگل از جان گذشتند درس عشق و معرفت و دوستی و 

 .مهربانی و آشتی با طبیعت و جنگل را به یادگار گذاشتند
  .رهرو و یادشان گرامی بادراهشان پر 

ایران درگذشت این چهار عزیز _فرهنگیان صنفی های تشکل هماهنگی شورای 
سفرکرده را به تمام ملت زاگرس نشین کرد، بویژه خانواده و بستگان آن عزیزان 
غم مباد میگوید و برای آن گرامیان آرامش اهورایی و برای بازماندگان شکیبایی 

 .طلب میکند
مگی در حفظ جنگل، مرتع، طبیعت و محیط زیست خود آنقدر کوشا و باشد که ه

حساس باشیم که هرگز حادثه زاده ی دست بشری موجب خسرانی نگردد تا 
  .عزیزی را به زحمت اندازد چه رسد به چنین حادثه ی تلخ و غمباری

 ایران فرهنگیان صنفی تشکلهای هماهنگی شورای/ .یاد و نامشان گرامی باد
 :ونداران اعتصابی در مالیر کامی -*
 

اعتصاب گسترده کامیون داران مالیر در اعتراض به وضعیت گرانی لوازم یدکی و 
 پائین بودن کرایه ها در همبستگی با کامیونداران سایر شهر ها 

 شهریور3
 : شد محکوم نقدی جریمه و حبس به سنندج در شکیبا خبات -*

 
شرکت در » به اتهام تجمع غیرقانونی  کیفری سنندج ۳۳۱خبات شکیبا در شعبه 

به سه ماه حبس تعزیری یا پرداخت یک میلیون و پانصد هزار تومان « مراسم نوروز
 .جزای نقدی محکوم شد

 : آتش در بندر کیش -*

 



 آتش سوزی مهیب در اسکله صیادی کیش

  آتش سوزی مریوان متالشی شده است؟ کشته 4پیکرهای چرا  -*

 
بنا به گزارش . درجریان آتش سوزی جنگل های مریوان چهار نفر کشته شدند

های رسمی محمد پژوهی، رحمت حکیمی نیا، دو نفر از نیروهای منابع 
، فعال محیط (حسین زاده)طبیعی مریوان و شریف باجور و امید کهنه پوشی 

زیست، روز شنبه سوم شهریور در حین خاموش کردن آتش در جنگل جان 
  .باختند

مردم در باره گزارش مقامات محلی در مورد علت آتش سوزی و چگونگی 
شریف شده متالشی و کشته شدن این چهار تن تردید دارند و پیکر سوخته 

رد ماموران امنیتی بوده است این باجور که پیشینه بازداشت داشته و تحت پیگ
ظن را تقویت می کند که آتش سوزی و کشته شدن این افراد اتفاقی نبوده و 

و سه جنگلبان فعال محیط " سبز چیا"باید روشن شود چرا باجور عضو انجمن 
 .زیست دیگر کشته شدند

جمعیت کثیری از مردم مریوان در اعتراض به مرگ چهار فعال محیط  یکشنبهروز 
. زیست در میان شعله های آتش جنگل های مریوان دست به راهپیمایی زدند
شرکت کنندگان در راهپیمایی پالکاردهایی از تصاویر کشته شدگان در دست 

آنها همچنین پالکاردهایی حمل کردند که روی آن نوشت شده بود . داشتند
ست این در میان مردم درباره کشته شدن فعاالن محیط زی. «شهید نمی میرد»

ها عمدی بوده و توسط نیروهای امنیتی و  احتمال مطرح است که آتش سوزی
سپاه به منظور جلوگیری از مخفی شدن مخالفان جمهوری اسالمی، در جنگل 

برخی از ساکنان محلی نیز می گویند سپاه . های منطقه انجام شده است
رز مریوان، اقدام پاسداران در جنگل و مسیر تردد مردم، کولبران و کاسبان در م

 ....به کاشت مین کرده است 
 : مردمان ما همچنان غمینند ، متهمان اقتصادی چه خوش می خندند 

 



 
 
 
 :رامین حسین پناهی با دوختن لبهای خود اعتصاب غذا کرده است -* 

 
 

نقل از صفحه اينستاگرام امجد حسین ه بگوتنبرگ  -به نوشته رادیو فرهنگ 
پناهی، زندانی سیاسی ُکرد محکوم به اعدام در اعتراض  رامین حسین: پناهى

با دوختن  7931شهریور ماه  4به وضعیت خود از عصر روز گذشته، یکشنبه، 
 .لبانش دست به اعتصاب غذا زده است

از طرفی دیگر اعالم شده است، شب گذشته رامین در حین انتقال به انفرادی 
انتقال او به بیمارستان حكايت از . مجروح و به خارج از زندان منتقل شده است

 .شدت جراحات دارد و موجب نگرانی بسیار زياد خانواده شده است
این زندانی سیاسی ُکرد محکوم به اعدام دالیل دوختن لب و اعتصاب غذای خود 

درخواست اعاده  .را در نامه ای به مسئوالن زندان این طور بیان کرده است
آئین  1دادگاه، تفکیک جرایم بر اساس ماده  دادرسی، درخواست تشکیل مجدد

  . نامه تفکیک سازمان زندان ها و برگرداندنش به زندان مرکزی سنندج
 ۲۲پناهی زندانی سیاسی محکوم به اعدامی که شامگاه دوشنبه  رامین حسین

اش، جهت   مرداد، تحت تدابیر شدید امنیتی و بدون اطالع قبلی به وکال یا خانواده
شهر کرج منتقل  اعدام از زندان مرکزی سنندج به زندان رجایی اجرای حکم

اجازه تماس تلفنی ندارد و ممنوع  ۳۱۷۹شهریور  ۱بود، از صبح شنبه  شده
است و خطر اجرای حکم اعدام این فعال سیاسی در پی این  المالقات شده

 .است ممنوعیت افزایش یافته
http://www.radiofarhang.nu/archive/18712.htm 
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در رسای دوست از محمود بهشتی لنگرودی معلم و فعال صنفی  -*
 :زندان اوین 

 
دیوارهای اوین بلندتر، سیمانی تر و لعنتی تر شدند وقتی که خبر تراژیک مرگ 

  .و یارانش به گوشم رسید باجور_شریف#
شریف مردی بود که شرافت خود را در ستیغ کوههای زاگرس، راه بلند رکاب زدن 

تهران و در لهیب شعله های بلوط سوز و زندگی سوز کوهستان های  -مریوان
  .غرب محک زده بود

انه حرافی های روشنفکرانه ،شریف در اعتراض به کشته شدن یک سگ و در زم
در دفاع از توله های آن اعتصاب غذا میکرد، در زمانه ی سلبریتی بازی ها و 

توریسم زلزله کرمانشاه، شریف تا اعماق زخم های پیرزنان سرپل و ازگله و ثالث 
آوار و زلزله از خودش با پای پیاده رفت و ماند و هرگز برنگشت تا یک سلفی از 

  .منتشر کند
  .کاک شریف خود صلح بود و مهربانی و آشتی و دیگردوستی

  !براستی چگونه میتوان با این اندوه بزرگ کنار آمد؟
شریف شرافت را رکاب میزد، آشتی را صال میزد و فروتن و به دور از هیاهو به 

 .همگان درس ایثار و مهربانی میداد
  .مصداق راستین ایثار بود و زندگی دوستی و آشتیزندگی و مرگ شریف 

این غم بزرگ را به تمام آزادی خواهان و صلح جویان ایران و باالخص کردستان و 
  .دوستداران محیط زیست و نیز خانواده این قربانیان تسلیت عرض میکنم

 به امید روزی که دیگر نه خبری از دیوارهای بلند اوین باشد و نه از لهیب آتش
آن روز داستان شرافت و ایثار کاک شریف را در تمام ... جنگل های بلوط زاگرس

  .مدارس ایران برای کودکانمان روایت خواهیم کرد
 محمود بهشتی لنگرودی

 31/7/9زندان اوین
http://telegram.me/mahmoodbeheshti1 

 
 : حرکت مردم مریوان بسوی قبرستان بهشت مصطفی -*
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امروز از  : است آمده 31 شهریور 4 تاریخ در مجازی شبکه در مندرج خبر برپایه

سایر نقاط کردستان نیز مردم برای شرکت درمراسم تشییع پیکر جانباختگان 
 .حاضر شده اند

 :گزارشی از آخرین وضعیت محمد حبیبی -*

 
برای معاینه پزشکی به بیمارستان  محمدحبیبیشهریور  صبح امروز چهارم

 .خمینی منتقل شد
اما متاسفانه بخاطر عدم هماهنگی زندان با بیمارستان پزشک متخصص کلیه و 

انان قصد داشتند وی را به زندان برگردانند اما با ریه حضور نداشتند و نگهب
درخواست خانواده و مساعدت و همکاری پرسنل بیمارستان و نگهبانان سرانجام 

وی توسط متخصص ارولوژی مورد معاینه قرار گرفت و پزشک  79حدود ساعت 
بصورت اورژانسی درخواست انجام سونوگرافی و آزمایش نمود اما بخاطر اینکه 

 بزرگ تهران زندانرادیولوژی حضور نداشت ایشان را مجدد به متخصص 
 .برگرداندند

وی از ناحیه ریه  :خانواده آقای حبیبی که پیگیر درمان وی هستند بارها گفته اند
و کلیه دچار مشکل شده است سرفه های شدید و کاهش وزن آقای حبیبی 

کامال مشهود است و نباید وی را با پابند و دستبند به بیمارستان منتقل کنند چرا 
که کرامت انسانی این متهم صنفی در هر حال باید حفظ گردد و زندانبان باید 

 .زندان را مهیا نمایندسریعا شرایط درمان وی در خارج از 
آقای حبیبی متاسفانه با لباس زندان و پابند و دستبند به بیمارستان اعزام شده 

بود و بیمارانی که متوجه شدند ایشان معلم هستند و بخاطر فعالیت صنفی 
زندانی شده اند با خانواده ابراز همدردی کردند و اجازه دادند تا آقای حبیبی زودتر 

 .معاینه گردد
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زم به ذکر است در حالی این انتقال امروز صورت گرفت که دادیار ناظر بر زندان، ال
روز پیش موافقت خود را اعالم نموده بود اما مسئولین زندان تا امروز اقدامی  44

 .نکرده بود
این فعال صنفی  اورژانسی پیگیریبا توجه به درخواست پزشک معالج مبنی بر 

امیدواریم طی روزهای آتی اقدامات تخصصی برای بهبود شرایط وی صورت 
تاکنون دهها تشکل صنفی و مدنی داخلی و بین المللی به بازداشت .گیرد

و حکم  زرگب تهران زندانغیر قانونی وی به  وحشیانه محمد حبیبی و انتقال
 31/شهریور/4حبیبی محمد از دفاع کمیته. دادگاه بدوی اعتراض کرده اند

 
  : کرج خمینی امام بیمارستان کارکنان تجمع -*

 

 ۲۵۳تجمع  : تاس آمده 31 شهریور 4 تاریخ در مجازی شبکه در مندرج خبر برپایه
نفر از کارکنان بیمارستان فوق تخصصی امام خمینی کرج با پهن کردن سفره 

های استان در اعتراض به عدم  خالی در مقابل سازمان همیاری شهرداری
 . ت خود دست به اعتراض زدندو دیگر مطالبا حقوق های معوقه شدن  برآورده

 :  ادامه اعتصاب کارگران راه آهن خطه آذربایجان -*

 
اعتصاب  : است آمده 31 شهریور 4 تاریخ در مجازی شبکه در مندرج خبر برپایه
شیر در پاسخ به فراخوان  شهر و عجب آهن در مرند، جلفا، هادی کارگر راه۷۳۳

 .دست به اعتراض و اعتصاب زدند ماه حقوق۱قبلی در اعتراض به پرداخت نشدن

 : تجمع اعتراضی مردم یزد -* 

 تجمع : است آمده 31 شهریور 4 تاریخ در مجازی شبکه در رجمند خبر برپایه
ر د يزد#رئیس بیمارستان، استعفا، استعفا در مقابل بیمارستان  :مردم با شعار

 .به كشته شدن دخترى كه در اثر تزريق آمپول اشتباهى فوت كرد اعتراض#
 

ی یک سد کرج آب را در قالب هندوانه  طی چهار ماه ایران به اندازه -*
  :صادر کرد
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آمده ایسنا  خبرگزاری دولتی  گزارش به نقل ازبه نوشته کانال تلگرامی آب 
میلیون 711ایران،حدودا  31براساس آمار گمرک درچهارماه نخست سال : است

 کشور صادرکرد92دالرهندوانه به 

 :مجلس وزیر اقتصاد را برکنار کردبا رای نمایندگان؛ -*

https://www.mehrnews.com/news/4384997 

با پایان   :آمده است ۳۱۷۹ شهريورچهارم در  ،خبرگزاری دولتی مهربه گزارش 
دی و دارایی در مجلس یافتن جلسه استیضاح مسعود کرباسیان وزیر امور اقتصا

شورای اسالمی و پس از شمارش آرای نمایندگان، کرباسیان از سمت خود 
 .برکنار شد

 ۲۷۳رای ممتنع از مجموع  ۲رای مخالف و  ۳۲۳رای موافق،  ۳۱۹نمایندگان با 
رای ماخوذه اعتماد سال گذشته خود از وزیر امور اقتصادی و دارایی را پس 

امضاء تقدیم هیئت رئیسه  ۱۱محور و با  ۳۹در استیضاح کرباسیان  .گرفتند
مجلس شده بود و موضوعاتی شامل عدم شفافیت در اقتصاد کشور، مشکالت 

ناشی از نوسانات نرخ ارز و نابسامانی در نظام بانکی را در بر می 
گفتنی است دو هفته قبل نیز نمایندگان با رای موافق به استیضاح علی ....گرفت

 .کار و رفاه اجتماعی، وی را برکنار کردندربیعی وزیر تعاون 

مناسبت جان باختن  هب/  همدردی سندیکای کارگران شرکت واحد -*
 :فعاالن حامی محیط زیست

شریف  با کمال تاسف دو تن از فعالین مدنی و حامی محیط زیست در مریوان،
محمد پژوهی و رحمت  و نیز دو تن از جنگل بانان، باجور و امید کهنه پوشی

که به برای اطفای حریق به جنگل های منطقه مریوان رفته بودند در  حکیمی نیا
آتش محاصره شده و در راه خدمت به جامعه، متاسفانه جان عزیز خود را از 

چند ماه پیش، شریف باجورِ عزیز در حمایت از کولبران ستمدیده و  .دست دادند
و معلمان زندانی در حالی  نیز در حمایت از عضو زندانی این سندیکا رضا شهابی

که در اعتصاب غذا بود با دلی ماالمال از عشق به آزادی، از کردستان تا تهران را 
با دوچرخه رکاب زد و در نهایت در منزل ایشان با درخواست خانواده وی و تنی 
چند از فعالین به اعتصاب غذای خود پایان داد و یکی از افرادی شد که در تاریخِ 

از فعالین جنبش کارگری، یادگاری ارزنده و قابل تقدیر از خود به جای  زرین دفاع
از باجوِر عزیز فعالیت های ارزنده دیگری نیز در حمایت از فعاالن مدنی، . گذاشت

  .دیده ایم... زلزله زدگان، محیط زیست و 
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سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه با آرزوی سالمتی 
مین این حادثه دلخراش، در گذشت این چهار جانباخته در حادثه آتش برای مصدو

سوزی را به جامعه ی فعالین مدنی و حامی محیط زیست در کردستان و ایران و 
نیز به جنبش کارگری تسلیت می گوید و سهل انگاری، سودمحوری و بی 

ا، ما برای خانواده ه. مسوولیتی در حفظ محیط زیست را قویا محکوم می کند
دوستان و همراهان این عزیزان از دست رفته، تسالی خاطر آرزو کرده و یاد این 

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و  .عزیزان را گرامی میداریم
 ۳۱۷۹چهارم شهریور ماه /  حومه

 آن رد فارس خلیج تاراج جریان فکر اتاق:شاهپور کاکولکی مطرح کرد -*
 :دارد قرار آب سوی

 
آمده ۳۱۷۹ شهريور ۵ دوشنبهدر  به گزارش خبرنگار ایلنا،به گزارش خبرنگار ایلنا، 

در ( معاون صید و بنادر ماهیگیری سازمان شیالت ایران)شاهپور کاکولکی: است 
 011اکنون ایران بین ...   :نشست خبری که در سازمان شیالت برگزار شد، گفت

ماهیان  درصد از ذخایر تن 29د شناور صیادی در این منطقه دارد و فرون 711الی 
عنوان  همین دلیل ایران بعد از اندونزی به به. کند اقیانوس هند را برداشت می

... .شود ماهیان در اقیانوس هند شناخته می کننده تن دومین کشور برداشت
ی هستند، های چین هایی که معروف به کشتی کاکولکی درباره تعداد کشتی

هزار تن آن  71هزار تن است که از این رقم  21ها  مجموع صید این کشتی: گفت
هزار تن ماهیان یال اسی حرام گوشت و دو هزار تن  0مربوط به فانوس ماهیان، 

سایر ماهیان تجاری که ناگزیر در کنار صید اصلی یعنی فانوس ماهیان برداشت 
صید فانوس ماهیان باعث شده : د گفتگونه صی وی درباره مزایای این.شوند می

نیاز از هزینه  کارخانجات پودر ماهی ما رونق بسیار خوبی داشته باشند و ما را بی
درواقع جلوی بخش عظیمی از پودر . کردن ارز برای واردات پودر ماهی کنند

تعداد شناورهای : کاکولکی اظهار داشت....وارداتی به کشور گرفته شده است
کنند که  هزار نفر کار می 2فروند است در این شناورها  37اهی فعال فانوس م

های فنی و  این پرسنل خارجی در حوزه. نفر از آنها پرسنل خارجی هستند 911
این شناورها به دو شکل : وی ادامه داد.کنند تعمیراتی این شناورها فعالیت می

تعدادی از . اند ره شدهاند یا از خارج از کشور خریداری شده و یا اجا در ایران آمده
عمده این شناورها دارای تکنولوژی بسیار باالیی . اند آنها نیز در داخل تولید شده

نفر خارجی فعال حضور  911این . تکنولوژی که ما در ایران آن را نداریم. هستند
سال آینده تکمیل  4الی  4طی   دارند تا مراحل آموزش نیروهای بومی کشورمان

 ....شود
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جمع آوری امضا برای استیضاح وزیر علیرضابیگی به مهر خبر داد؛ -*
 :صنعت آغاز شده است

https://www.mehrnews.com/news/4380760/ 

احمد  :آمده است ۳۱۷۹ شهريورپنجم در  ،خبرگزاری دولتی مهربه گزارش 
طرح استیضاح : ایندگان والیی مجلس گفتعضو فراکسیون نم، علیرضابیگی

با بیان  وی .آوری امضا برای آن در مجلس آغاز شده است شریعتمداری و جمع
تدبیری و تخلف بزرگ در برخی مسائل اقتصادی عالوه بر  اینکه مقصر اصلی بی

در خصوص : رئیس سابق بانک مرکزی، وزیر صنعت، معدن و تجارت است، گفت
ها نشد و  تومانی به نحوی که صرف اولویت ۰۲۳۳ارز  واگذاری بی حد و حصر

همچنین فسادی که در ثبت سفارش خودرو رخ داده است مقصر اصلی شخص 
وزیر صنعت معدن تجارت است به طوری که دولت نیز رسیدگی به این موضوع را 

 ....به قوه قضائیه سپرده است
 :گرد و غبار شدید در قصرشیرین -*

 
گرد و غبار شدید آسمان : در کانال تلگرامی آب آمده است برپایه خبر مندرج 

 .را فرا گرفت 31شهرستان مرزی قصرشیرین در روز دوشنبه پنجم شهریور 

رضا  / تسلیت به مناسبت درگذشت شریف باجور و همکارانش -*
 :شهابی و ربابه رضایی

  
مردم  جامعه ی فعالین اجتماعی، فعالین حامی محیط زیست و فعالین مدنی و

کردستان در داغ ِجان باختن غریبانه ی شریف باجور و سه تن -زحمتکش مریوان
همین چند روز پیش . دیگر از فعالین حوزه ی حمایت از محیط زیست فرو رفته اند

بود که آتش سرخ جنگلهای مریوان با این اتفاق فاجعه بار نقاب خاکستر و 
رمسار باشد مسببین این شرمساری بر روی خود کشید اما اگر باید کسی ش

حاال بلوط های . حادثه هستند که باید در برابر وجدان بیدار جامعه پاسخگو باشند
زاگرس و مریوان در مقابل شجاعت و رشادت این آزاد انسان ِ دوستدار بشریت و 

این روزها مردم . محیط زیست و سایر همکارانش سر تعظیم فرود آورده اند
و جوان و زن و مرد و کودکان آسیب دیده و یتیم از زلزله نواحی کرمانشاه از پیر 
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که هنوز داغِ از دست دادن عزیزانشان را در سینه دارند بار دیگر به خاطر از دست 
  .دادن حامی بی هیاهو و دلسوزشان، شریف باجور غمیگن شده اند

شریف باجور در راه تالش برای سبز بودن و سبز زیستن و داشتن هوای پاک و 
سمانی آبی و با کوله باری از آرزو برای آحاد جامعه قلبش از تپش ایستاد اما آ

چرخش چرخ های دوچرخه اش که با پیام های ناب انسانی و دوستی و صلح و 
جنبش های اجتماعی . تالش و مبارزه در حرکت بودند هرگز از حرکت نمی ایستد
و زحمتکشان و مدافعین  ایران و از جمله جنبش کارگری و مدافعان حقوق کارگران

محیط زیست در عزا فرو نخواهند رفت و ماتم نخواهند گرفت و میدانند که باید راه 
راه هایی که شریف پیمود . و روش شریف و شریف ها را با تمام قوا ادامه دهند

به ما صدا میدهند که باید پیام صلح و دوستی و انسانیت و آزاد زیستن که 
ر بود را به همه مردم ایران و جهان بیاموزانیم و ترویج خواست قلبی شریف باجو

هیچ یک از اعضای خانواده ی شهابی و هیچ کدام از کارگران شرکت واحد . کنیم
و اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد، و هیچ یک از اعضای جنبش بزرگ 

طبقاتی کارگری، دغدغه ی انسانی، رشادت، شجاعت و سخت -اجتماعی
چند ماه ِ پیش ِ این انسان ِآزاده از یکی از کارگران زندانی ِ تحت  کوشی و حمایت

شریف با قلب پاک و ذهن . را فراموش نخواهند کرد( رضا شهابی)فشار و آزار 
روشنش و برای رساندن صدای اعتراض یک کارگر در بند، خودش با حالت 

ان را رکاب زد اعتصاب غذا با تنی خسته اما افقی روشن و گرم از کردستان تا تهر
تا در منزل ما اعتصاب غذایش را تمام کند و اعالم کند که رضا شهابی و سایر 

 .کارگران و معلمان و فعاالن زندانی باید آزاد شوند
اینجانبان رضا شهابی و ربابه رضایی از طرف خود و سایر اعضای خانواده و 

دثه ی آتش سوزی دوستانمان، درگذشت شریف باجور عزیز و دیگر یاورانش در حا
را از صمیم قلب به خانواده هایشان، به فعالین محیط زیست و تمامی فعالین 

اجتماعی و نیز جنبش کارگری در ایران و جهان تسلیت میگوییم و عهد خواهیم 
کرد که هیچ گاه یاد و راه این انسان عزیز و تالشگر و بزرگ دل را فراموش 

  .های ما زنده و تپنده است یادش برای همیشه در دل. نخواهیم کرد
 رضا شهابی/  ربابه رضایی

کارگر اخراجی و عضو هیات مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد  –
 اتوبوسرانی تهرن و حومه

 شود؟ با تشکیل سندیکای وابسته و کاذب چه اهدافی دنبال می  -*
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سالهاست كه كارگران معلمان و ديگر مزدبگیران با تالش برای ايجاد تشكل های 
مستقل خود و پیگیری مطالباتشان از طريق اين تشکلها، با بی حقوقی ای كه 

 .بر آنها تحمیل شده است به مبارزه برخاسته اند



در اين راه بسیاری از كارگران و معلمان با اخراج و زندان و اتهامات امنیتی مواجه 
هرچه به گستردگی ِ اعتراضات ِ طبقات و اقشار زیر ستم افزوده می . شده اند

ی شود، هرچه این طبقات و اقشار به فشارها و تنگناهای اقتصادی و سیاس
واکنش نشان می دهند و عمال ( گرانی، بیکاری، فقر و سرکوب ِ آزادی ها)

مخالفت های خود را نسبت به این بی حقوقی ها به شکل تجمع، تحصن، 
اعتصاب و تشکل یابی در جامعه نشان می دهند، ترفند های دولت، کارفرما و 

تراضات، نهادهای مسئول حکومتی برای مهار زدن و یا به انحراف کشاندن اع
اعتصابات و تشکل پذیری کارگران، معلمان، بازنشستگان و سایر اقشار 

یکی ازاین واکنش ها، گرفتن . زحمتکش نیز وسعت بیشتری پیدا می کند
 .استقالل و هویت تشکل های مستقل و به انحالل کشاندن ِ آنها می باشد
 سندیکا سازی فرمایشی از طرف مسئوالن، که فقط درجهت به خاموشی

کشاندن مبارزات حق طلبانه کارگران و در جهت تهدید و سرکوب و دستگیری آنها 
 .به نفع صاحبان سرمایه و قدرت است، بی شک به ضد خود بدل خواهد شد

در آخرين اقدام عوامل شوراهای اسالمی و خانه کارگر با همآهنگی وزارت کار 
ی ساختگی و موازی با دست به کار شده و با ترفند جدیدی اقدام به ایجاد تشکل

سندیکای مستقل كارگران اتوبوسرانی شرکت واحد کرده اند؛ تا با ايجاد روحیه 
بدگمانی نسبت به تشكل های مستقل و افراد تالشگر و زحمت كش بتوانند اين 

مبارزات حق طلبانه را به بیراهه بكشانند آنان تا کنون به کدام یک از خواسته 
 در جهت تحقق آن حرکت نموده اند؟های کارگران توجه کرده و 

تالش برای وابسته کردن تشکل های مستقل کارگران، معلمان و سایر تشکل 
های مستقل در دیگر رسته های اقتصادی و اجتماعی، اخالل در روند مبارزه آنها 

و کوشش برای انحالل یا وابسته نمودن آنها به دولت و کارفرما را، از سوی هر 
 .احزاب و جریانات سیاسی محکوم می کنیمنهاد دولتی و یا 

اکنون که نطفه های حق طلبی و به دست آوردن مطالبات معیشتی و اقتصادی، 
دموکراتیک و سیاسی ِ کارگران، معلمان، بازنشستگان، پرستاران، کشاورزان، 

زنان و جوانان و همۀ کسانی که به هر نحوی از تبعیض و نابرابری در جامعه رنج 
ر محور مشارکت، اتحاد و تشکل یابی پیوند می یابد، تالش سرمایه می برند، ب

داری، کارفرما و جناح های حکومتی برای انحالل تشکل های مستقل و احیای 
به همین دلیل ضرورت . تشکل های وابسته، زرد و کاذب بیشتر شده است

هوشیاری ِهمۀ تشکل ها و انسان های آگاه و صادق برای خنثی نمودن این 
است های ضد کارگری و ضد مردمی بیش از هر زمان دیگر احساس می سی

 :بنابراین ما اعالم می داریم .شود
از سندیکای مستقل شرکت واحد و سایر تشکل های واقعی که با 

تالش ِکارگران، رانندگان، بازنشستگان، معلمان و سایر مزد بگیران و زحمتکشان 
 79 روه اتحاد بازنشستگان شهریورگ/  . به وجود آمده اند، حمایت می کنیم

سخنی با جناب وزیر آموزش محمود بهشتی لنگرودی از زندان اوین ،  -*
 :و پرورش



 
 به نام خداوند جان وخرد

از وی  37آبانماه  24پ طی مصاحبه ای که در تاریخ . سید محمد بطحایی وزیر آ
یت معلمان زندانی منتشر گردید و در پاسخ به خبرنگاری که از ایشان در باره وضع

ما برای معلمان زندانی و همچنین معلم هایی که :پرسیده بود اینگونه پاسخ داد
در تبعید هستند اقداماتی را انجام داده ایم که امیدواریم به زودی شاهد اتفاقات 

 ... .خوبی باشیم
روز گذشته نیز وزیر محترم در پاسخ به پرسش روزنامه ایران که از وضعیت معلم 

،شخصا با دادستان و رییس قوه :پرسیده بود گفت ( محمد حبیبی)انی زند
قضاییه حضوری صحبت کردم تا جایی که قوانین اجازه بدهند، مراجع قضایی 

مساعدت داشتند و خواهند داشت، سعی خواهم کرد این موضوع را حل کنم و 
  .هم اکنون با مراجع اطالعاتی وقضایی موضوع را دنبال می کنم

نه دیروز همزمان با انتشار مصاحبه جناب وزیر، محمد حبیبی بر خالف متاسفا
انتظار ودستور قوه قضاییه، مبنی بر عدم استفاده از دستبند و پابند جز برای 

دزدان و قاتالن، با لباس زندان وبا دستبند و پابند و همانند زندانیان خطرناک به 
الت جسمی ایشان که بر اثر بیمارستان امام خمینی آورده شد تا به برخی مشک

  .برخورد های خشونت آمیز در هنگام دستگیری ایجاد شده بود رسیدگی شود
به گفته شاهدان عینی وضعیت انتقال ایشان به قدری آزاردهنده بود که موجب 

 .تعجب و تاسف بسیاری از بینندگان و حاضران در صحنه گردید
وزیر که به گفته ی ایشان از  پرسش این است که رایزنیهای مورد ادعای جناب

ماههای پیش آغاز گردیده تاکنون چه دستاورد مثبتی به همراه داشته است؟ آیا 
بهتر نیست که جناب وزیر به جای طرح اینگونه اظهارات خوشبینانه که عدم 

تحقق آنها به اثبات رسیده است با مردم و همکاران صادقانه صحبت کند و به 
قابل تحقق اقدامی عملی و شایسته در جهت حمایت  جای این همه ادعای غیر

از همکارانشان که تنها و تنها به دلیل پیگیری حقوق معلمان و دانش آموزان در 
 .برند انجام دهند زندان به سر می

متاسفانه روند اتفاقات گویای این واقعیت تلخ است یا صحت ادعاهای جناب وزیر 
اند  اکره که ایشان به آنان دل خوش کردههای مذ مورد تردید می باشد و یا طرف

 .وی را جدی نگرفته اند که در هر صورت حاصلی جز تاسف و تاثر نخواهد داشت
 31/7/4زندان اوین /  محمود بهشتی لنگرودی

http://telegram.me/mahmoodbeheshti1 

  : تپه هفت در اعتصاب ادامه -*

tg://resolve/?domain=mahmoodbeheshti1


 
: آمده است ۳۱۷۹ شهريور ۵ دوشنبهدر به نوشته کانال تلگرامی هفت تپه ، 

  .همچنان دنبال می گردد دهمین روز اعتصاب کارگران شرکت نیشکر هفت تپه

 :وکیل دادگستری به زندان و شالق محکوم شد  -*

 
محمدنجفی وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر، به خاطر افشا قتل وحید 

 .ضربه شالق محکوم شد ۰۹سال زندان و  ۱حیدری در بازداشتگاه اراک، به 
شهریور اعتصاب مسالمت آمیز کارگران نیشکر  ۵امروز دوشنبه   -*

  :هفت تپه به روز دهم کشیده شد
 

فت تپه از تمامی بخشهای شرکت کارگران نیشکر ه ۳۱۷۹شهریورماه  ۵ امروز
در دهمین روز اعتصاب سراسری خودشان در اعتراض به واگذاری این شرکت و 

عملکرد ضعیف این بخش خصوصی همچنان تا واگذاری شرکت به بخش دولتی یا 
 ۷۹شهریور ۵دوشنبه. نهاد صالحیت دار بر ادامه اعتصاب تاکید دارند

 :داعتصاب رانندگان تاکسی در خرم آبا -*

 
اعتصاب  :آمده است ۳۱۷۹ شهريور ۵ دوشنبهدر به نوشته کانال شبکه مجازی ، 

 .تجمع نمودند آباد در اعتراض به وضعیت بد معیشتی رانندگان تاکسی در خرم

  :در ارومیه... اعتصاب کارکنان پروژه حفر تونل و  -*



 
 

اعتصاب :  آمده است۳۱۷۹ شهريور ۵ دوشنبهدر به نوشته کانال شبکه مجازی ، 
کارکنان پروژه حفر تونل و انتقال آب کانی سیب به دریاچه اورمیه در اعتراض به 

 .برپا شد پرداخت نشدن حقوق هایشان

طرح استیضاح وزیر آموزش و پرورش به :میرزاده در گفتگو با مهر -*
 :هیات رئیسه ارسال شد

https://www.mehrnews.com/news/4388043 

 :آمده است ۳۱۷۹ شهريور ۷در سه شنبه  ،خبرگزاری دولتی مهربه گزارش 
استیضاح : سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس گفت ، حمایت میرزاده

اسخ های وزیر آموزش و پرورش قانع نشدند و طرح استیضاح به کنندگان از پ
استیضاح کنندگان وزیر آموزش و پرورش از : گفتوی .هیات رئیسه ارسال شد

 .سوال مطروحه قانع نشدند ۳۷پاسخ های وزیر به 
های وزیر قانع نشدند  اکثریت نمایندگان متقاضی استیضاح از پاسخ: وی، افزود

تحقیقات گزارش را به هیئت رئیسه ارجاع خواهد داد تا لذا کمیسیون آموزش و 
 .گیری کند در مورد زمان اعالم وصول آن و در دستور قرار گرفتن مجلس تصمیم

کاهش اعتبارات آموزش و پرورش، کاهش اعتبارات نوسازی و بازسازی : گفتاو
مدارس، تضعیف دانشگاه فرهنگیان با گرفتن نیروهای خدماتی، جعل مطالب در 

تب درسی، ورود زودهنگام دانشگاه فرهنگیان به تبلیغات انتخاباتی، عدم ک
توجهی به زبان محلی،  اعتماد، بی های ارائه شده در روز رأی پایبندی به برنامه

عدم پذیرش مسئولیت در مورد حوادث برخی مدارس، سوءمدیریت در برخی 
 .آید ار میمدارس از جمله سواالت مطروحه از سوی این نمایندگان به شم

 استانداری مقابل در ششم روز برای اهواز فوالد ملی گروه کارگران -*
 :کردند تجمع

 

گروه ملی : آمده است ۳۱۷۹ شهريور ۷در سه شنبه  به گزارش خبرنگار ایلنا،
زستان با شعارهای فوالد اهواز در روز ششم تجمعاتشان در مقابل استانداری خو

https://www.mehrnews.com/news/4388043/%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D8%B6%D8%A7%D8%AD-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%88-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4-%D8%A8%D9%87-%D9%87%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%B4%D8%AF
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پس از تجمع دست به راهپیمایی « گیریم میریم، حقمون رو می ایستیم، می می»
 .زدند

ماهه و نبود مواد ۰ ی کارگران، این تجمعات با هدف پیگیری معوقات مالی به گفته
گروه ملی فوالد : گویند آنها می.شود ی کار کارخانه برگزار می اولیه برای ادامه

گذاری امیر منصورآریا  های احداث شده توسط گروه سرمایه کتاهواز ازجمله شر
بعد از تشکیل پرونده قضایی برای متهم پرونده، مدیریت این . در اهواز بوده است

شد، به بخش  واحد صنعتی که در گذشته با نظارت دستگاه قضایی اداره می
جدید  طبق اظهارات کارگران این کارخانه، کارفرمای  .خصوصی محول شده است

توانایی مالی الزم را برای پرداخت دستمزد کارگران ندارد و طی این مدت به دلیل 
توجهی مسئوالن، روز به روز بر مشکالت این واحد صنعتی بزرگ افزوده شده  بی

های داده شده ازسوی مسئوالن هم، تاکنون راه به جایی نبرده  است و وعده
های گذشته بابت اعتراضاتشان  هگفتنی است برخی از کارگران در ما....است

 .دستگیر و بازداشت شدند

امضا تقدیم  ۵۵استیضاح شریعتمداری با نعمتی به مهر خبر داد؛ -*
 :هیات رئیسه مجلس شد

https://www.mehrnews.com/news/4387394 

 :آمده است ۳۱۷۹ شهريور ۷در سه شنبه  ،خبرگزاری دولتی مهربه گزارش 
طرح : سخنگوی هیات رئیسه مجلس گفت ،بهروز نعمتی نماینده مردم تهران

ت رئیسه امضا امروز تقدیم هیا ۵۳استیضاح وزیر صنعت، معدن و تجارت با 
امضا امروز تقدیم هیات رئیسه شد  ۵۳این طرح با : اظهارداشتوی  .مجلس شد

گفتنی ....شود و برای انجام مراحل قانونی به کمسیون صنایع و معادن ارجاع می
است نمایندگان دو روز پیش با استیضاح مسعود کرباسیان، وی را از سمت 

مرداد نیز علی  ۳۹مچنین در روز ه. وزارت امور اقتصادی و دارایی برکنار کردند
ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با استیضاح از سوی نمایندگان از سمت 

 .خود برکنار شد
 :یاسمن آریایی همچنان در بازداشت است  -*

 
 

مرداد به زن مسنی که در اعتراضات تهران بر اثر ۳۳که در روز  آریانی یاسمن
برخورد ماموران نقش زمین شده بود، کمک کرد، بازداشت شده و تاکنون در 

 .زندان قرچک قرچک بسر می برد
 :در زندان همچنان بالتکفیند  فعالین زن  -*

https://www.mehrnews.com/news/4387394/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D8%B6%D8%A7%D8%AD-%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%DB%B5%DB%B0-%D8%A7%D9%85%D8%B6%D8%A7-%D8%AA%D9%82%D8%AF%DB%8C%D9%85-%D9%87%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3%D9%87-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%B4%D8%AF
https://www.mehrnews.com/news/4387394/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D8%B6%D8%A7%D8%AD-%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%DB%B5%DB%B0-%D8%A7%D9%85%D8%B6%D8%A7-%D8%AA%D9%82%D8%AF%DB%8C%D9%85-%D9%87%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3%D9%87-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%B4%D8%AF
https://www.mehrnews.com/news/4387394/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D8%B6%D8%A7%D8%AD-%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%DB%B5%DB%B0-%D8%A7%D9%85%D8%B6%D8%A7-%D8%AA%D9%82%D8%AF%DB%8C%D9%85-%D9%87%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3%D9%87-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%B4%D8%AF
tg://search_hashtag/?hashtag=%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D9%85%D9%86_%D8%A2%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86%DB%8C


 
مرداد ماه تهران  ۳۳ترضان بازداشت شده ساله، یکی از مع ۲۳نیلوفر همافر، 

 .برد است که در زندان قرچک ورامین در بالتکلیفی سر می
 

 :می نویسد  "یات دیگرادب" کانال تلگرامی  -*

 

که  نیا،در حالی زاده،محمد پژوهی و رحمت حکمت شریف باجور،امید حسین
 .اختندب های اطراف مریوان بودند جان مشغول خاموش کردن آتش در جنگل

باران نیروهای سپاه پاسداران بوده  ی توپ ی اهالی محل،این آتش نتیجه به گفته
تواند برای نجات جان درختان جان خودش را به  کسی می راستی چه به.است

شریف ».خطر بیندازد و در آتش بسوزد؟ فقط اندکی به چنین اشخاصی فکر کنید
زاده  ت از اعتصاب غذای جعفر عظیمبا دوچرخه از مریوان تا تهران در حمای« باجور

و آتنا دائمی رکاب زد و این مسافت را ( فعالین کارگری زندانی)و رضا شهابی
او و یارانش جزو .بدون تغذیه پیمود درهمبتسگی و برای آزادی زندانیان در بند

ی کرمانشاه در سرپل ذهاب مستقتر شدند و  اولین کسانی بودند که بعد از زلزله
دوش مردم  به نج ماه در فقدان کامل حضور نهادهای حکومتی دوشنزدیک به پ

های مردمی و ایجاد سرپناه برای مردم جانانه  زلزله زده در آوار برداری،توزیع کمک
 .ها و روزها را بهم دوختند شب

های مریوان،موجی از غم  سوزی جنگل جانباختن شریف باجور و رفقایش در آتش
هایی که از دور و  در میان مردم منطقه و همه آن و ناراحتی و همچنین خشم را

شریف تا آخرین .شناختند،ایجاد کرده است نزدیک شریف و کار و فعالیتش را می
ای که برابری و عدالت در  ی عمرش برای کرامت انسان،برای داشتن جامعه لحظه

 ...آن باشد،برای پاسداشت طبعیت جنگید و جانش را هم در این راه از دست داد
ی مردم زحمتکش،به تمام کسانی که قلبشان  بدروِد شریف و رفقایش را به همه

به تمام کودکانی که در .گوییم تپد تسلیت می کشی می برای دنیایی بدور از ستم
چادری در کرمانشاه شاهد لبخندهای امیدبخش شریف  پناهی و بی روزهای بی



شناختند و بهار را  ش را میبه تمام درختانی که شریف و رفقای...و رفقایش بودند
 ...کردند با او معنی می

 ...بدرود رفقا
https://t.me/our_Archive/181| @adabyate_digar 

 
 کولبران از یکی/مین انفجار اثر بر مریوان در کولبر چهار مصدومیت -*

 :باخت جان

 

در روزهای   : آمده است ۳۱۷۹ شهريور ۷در سه شنبه  به گزارش خبرنگار ایلنا،
یکی از این .گذشته در مرز مریوان، چهار کولبر بر اثر انفجار مین مصدوم شدند

این کولبران در حال عبور از مرز .س از انتقال به بیمارستان جان باختکولبران پ
پس از بروز حادثه؛ مردم محلی آنها را . بودند که با مین منفجر نشده روبرو شدند

های به  این اولین بار نیست که کولبران قربانی مین.به بیمارستان منتقل کردند
 .شوند جامانده از زمان جنگ تحمیلی می

کمپین مخالفین " مقدم در دومین سال تشکیل  ر خانم گلینگفتا -*
 " : به کویر انتقال آب دریای خزر

http://www.eskannews.com/news/13599 

 

و پاسداشت " مخالفین انتقال آب خزر به کویر"در دومین سالگرد تشکیل کمپین
امه از برن"الیحه انتقال آب خزربه کویر"حذف  :روز دریای کاسپین عنوان شد
. سدهای جدید سم مهلک برای کشور هستند/ ششم از نتایج کمپین است 

وقفه ای به مدت پنج ماه در کمپین انجام گرفت که  تالش بی: خانم مقدم گفت 
از الیحه برنامه " بار و برانداز انتقال آب خزر به کویر الیحه فاجعه"حاصل آن حذف 

 « ....و پس از آن بوده است ۳۱۷۹ششم در هفتم دی ماه 

tg://resolve/?domain=our_Archive&post=181
https://web.telegram.org/#/im?p=%40adabyate_digar
https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/662015-%D9%85%D8%B5%D8%AF%D9%88%D9%85%DB%8C%D8%AA-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D9%88%D9%84%D8%A8%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D8%AB%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%AC%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D9%86-%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D9%88%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%AE%D8%AA
https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/662015-%D9%85%D8%B5%D8%AF%D9%88%D9%85%DB%8C%D8%AA-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D9%88%D9%84%D8%A8%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D8%AB%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%AC%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D9%86-%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D9%88%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%AE%D8%AA
https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/662015-%D9%85%D8%B5%D8%AF%D9%88%D9%85%DB%8C%D8%AA-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D9%88%D9%84%D8%A8%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D8%AB%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%AC%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D9%86-%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D9%88%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%AE%D8%AA


 از نفر چهار اخراج به اعتراض در ایران کارتن شرکت کارگران تحصن -*
 :کارکنان

کارگران  : آمده است ۳۱۷۹ شهريور ۷در سه شنبه  به گزارش خبرنگار ایلنا،
از روز دوشنبه تاکنون در ( واقع در محله شادآباد تهران)شرکت کارتن ایران 

ت از کار کشیده و تحصن اعتراض به اخراج چهارنفر از نیروهای کار شرکت دس
 کارتن شرکت کار اسالمی شورای رییس) عبادی اصغر در همین رابطه،.اند کرده
نفر از  ۰مدیریت شرکت از ابتدای هفته دستور اخراج : به ایلنا، گفت (ایران

. داد( نفر به بهانه مشکل انضباطی ۲نفر به بهانه اتمام قرارداد و  ۲)کارگران را 
اند،  یر که به ادعای شرکت مشکل انضباطی داشتهنفر اخ ۲گفتنی است 

در اعتراض به این تصمیم : وی ادامه داد.اند خطایی در داخل شرکت مرتکب نشده
البته . مدیریت شرکت، از روز دوشنبه، کارکنان شرکت دست از کار کشیدند

مدیریت امروز نیز، نگهبانی شرکت را ملزم کرده که بیست نفر از کارگران را به 
نفر از آنها رسمی و  72نفر پرسنل دارد که  971اکنون شرکت  هم. خل راه ندهددا

 ...باقی قراردادی هستند

 : ادامه اعتصاب در خط راه آهن  -*

 

 
چهارمین روز اعتصاب : آمده است  7931شهریور  7 تاریخ در مندرج خبر برپایه

ت دستمزد، آهن شاهرود، سمنان و دامغان به دلیل عدم دریاف کارگران راه
 دنبال می گردددر سطح ادارات و کرویدورهای سازمان راه آهن منطقه همچنان 

 حداقل از کمتر درآمد به آباد خرم در تاکسی رانندگان ض  ااعتر -*
 ما نان ست، مسافرکشی شان دوم غل  ش که کسانی نگذارید /دستمزد

 :کنند آجر را

 

روز گذشته  :آمده است ۳۱۷۹ شهريور ۷در سه شنبه  به گزارش خبرنگار ایلنا،
جمعی از رانندگان تاکسی در خرم آباد در اعتراض به پایین بودن ( پنجم شهریور)

و کمبود ها  ها که هم به پایین بودن کرایه این راننده.درآمد دست به تجمع زدند
اند،  های اینترنتی خسته شده مسافر اعتراض دارند و هم از دست تاکسی
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های  در اوضاعی که هزینه. روزی کمتر از چهل هزار تومان درآمد داریم: گویند می
بنزین و استهالک خودروها به شدت افزایش یافته، درآمد تاکسیرانی در خرم آباد 

ما حتی از حداقل مزد مصوب . دهد یهای زندگی را نم به هیچ وجه کفاف هزینه
حداقل کاری که : گوید یکی از این رانندگان می.وزارت کار نیز کمتر درآمد داریم

توانند بکنند این است که با فعالیت تاکسیرانان اینترنتی مقابله کنند و نگذارند  می
 ....است، نان ما را آجر کنند شان مسافرکشی کسانی که شغل دوم

 :اب کارگران شرکت نیشکر هفت تپه ادامه اعتص -*
 
شهریور جلسه ای برای خاتمه دادن به اعتصاب در فرمانداری شوشبا  6

حضورنمایندگان کارگران و برخی از مسوولین برگزار شد، اما نمایندگان کارگران 
وعده و وعیدهای شفاهی داده شده را نپذیرفته و جلسه بدون توافقی پایان 

 .گرفت
، دوازدهمین روز اعتصاب کارگران شرکت نیشکر هفت تپه با هفتم شهریور ماه

 .تجمع در مقابل دفتر مدیریت ادامه یافت
روز هفت شهریور فرماندار شوش در تجمع کارگران حاضر شده و خواستار پایان 
دادن به اعتصاب شد اما کارگران خواستار بسته شدن قرار داد یک ساله کار با 

 .معوقات خود شدند کارگران، پرداخت یکجای همه

 : تهاجم به دراویش در زندان  -*

 

این . حمله گارد زندان تهران بزرگ به دراویش گنابادی متحصن در این زندان 
زندانیان به رفتار غیر انسانی زندان بانان با زندانیان زن محبوس در این زندان 

 اعتراض کرده اند
 سابقه سال پانزده با/رامهرمز در بنزین پمپ یک کارگران تلخ قصه  -*

 :ایم شده بیکار
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https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/662361-%D9%82%D8%B5%D9%87-%D8%AA%D9%84%D8%AE-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DB%8C%DA%A9-%D9%BE%D9%85%D9%BE-%D8%A8%D9%86%D8%B2%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%B2-%D8%A8%D8%A7-%D9%BE%D8%A7%D9%86%D8%B2%D8%AF%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D9%87-%D8%A8%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D9%85


روز : آمده است ۳۱۷۹ شهريور۹ در تاریخ چهارشنبهبه گزارش خبرنگار ایلنا،
های پمپ بنزین قدیمی در شهرستان رامهرمز در استان  گذشته، یکی از جایگاه

ین واگذاری برای کارگران، اصالً ا.خوزستان، به بخش خصوصی واگذار شد
یمن نبود چون به کارگران گفته شده دیگر به آنها نیازی نیست و کارگران  خوش

این .شدندسال سابقه کار، به بهانه اتمام قرارداد بیکار  74علیرغم داشتن 
ها مطالبات مزدی پرداخت نشده  ماه: گویند ست که کارگران می بیکاری درحالی

یکار شده با نصب پالکاردی از مردم و مسئوالن خواستند که به کارگران ب.داریم
بیکاری پس از پانزده سال کار در بخش . وضعیت دردناک آنها توجه کنند

 .شود سازی انجام می زیرمجموعه دولت، وقتی که خصوصی

  :درصد افزایش یافت ۲۶قیمت مسکن در تهران  -*

آمده است  ۳۱۷۹شهريور  ۹  به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، چهارشنبه
 ۳۱۷۹تعداد معامالت آپارتمان های مسکونی شهر تهران در مردادماه سال  : 

هزار واحد مسکونی رسید که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل  ۳۲به 
در ماه مورد گزارش  .درصد کاهش نشان می دهد ۱۱.۲و  ۳۳۱۲به ترتیب 

زیربنای واحد مسکونی معامله شده متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع 
میلیون ریال بود که نسبت  ۹۰از طریق بنگاه های معامالت ملکی شهر تهران 

درصد افزایش نشان  ۷۲۱۳و  ۷۱۳به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب 
بنا بر این گزارش قیمت متوسط مسکن در شهر تهران نسبت به . می دهد

بنا به این گزارش در  .مان رشد داشته استخرداد ماه حدود یک میلیون تو
مرداد امسال شاخص کرایه مسکن در شهر تهران نسبت به مرداد پارسال 

گفتنی است، گزارش تحوالت مسکن شهر  .درصد رشد داشته است ۳۰۱۳
تهران برگرفته از آمارهای خام سامانه ثبت معامالت امالک و مستغالت کشور 

سیاست های اقتصادی بانک مرکزی تهیه  است که توسط اداره بررسی ها و
 .می شود

 
 تعطیلی آستانه در الوند شهر رحیمیان خیریه بیمارستان -*

 :کنند کمک مسئوالن/کامل

 

یک منبع  : آمده است ۳۱۷۹ شهريور۹ در تاریخ چهارشنبهبه گزارش خبرنگار ایلنا،
بیمارستان خیریه رحیمیان شهر الوند به دلیل پرداخت : ی در قزوین گفتخبر

در . رسانی است ای در حال خارج شدن از چرخه خدمت نشدن مطالبات بیمه
صورت وقوع این اتفاق مشکالت زیادی برای کارگران ساکن در این شهر صنعتی 

ر چند روز به گفته وی، د.که نیاز به خدمات درمانی دارند، ایجاد خواهد شد
گذشته خبری مبنی بر تعطیلی کامل بیمارستان خیریه شهر صنعتی الوند در 
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https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/662410-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AE%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D8%B1%D8%AD%DB%8C%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%86%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AA%D8%B9%D8%B7%DB%8C%D9%84%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%85%DA%A9-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF


: او افزود.های مردم همراه بوده است فضای مجازی منتشر شد که با نگرانی
ای موجب شده تا مسئوالن بیمارستان خیریه  نشدن مطالبات بیمه  وصول

در این زمینه ابوالفضل ....رحیمیان به دنبال تعطیلی کامل این بیمارستان باشند
اگر مطالبات : با تایید این خبر گفت( مدیرعامل بیمارستان رحیمیان)محمدزاده 

بیمارستان رحیمیان تا اواخر هفته آینده پرداخت نشود، این بیمارستان به صورت 
مدیرعامل بیمارستان رحیمیان شهرستان البرز یادآور ....شود کامل غیرفعال می

دانشگاه علوم پزشکی، تأمین اجتماعی و نیروهای مسلح بیمه سالمت، : شد
به بیمارستان خیریه رحیمیان بدهکارند و این بدهی مربوط به چند ماه گذشته 

ماه گذشته  ۳۷بوده که هنوز پرداخت نشده و برخی از مطالبات هم مربوط به 
 ....است

کارگران شرکت نیشکر هفت تپه یازدهمین روز اعتصاب را پشت  -*
 :ذاشتندسر گ

 
 

امروز نیز  :آمده است ۳۱۷۹ شهريور۹ در تاریخ چهارشنبهبنابرگزارش منتشره 
همچون روزهای گذشته کارگران نیشکر هفت تپه با تداوم اعتصاب خود، روبروی 

دفتر مدیریت دست به تجمع زدند و بر ادامه اعتصاب تا تحقق خواستهایشان 
 .تاکید کردند

امروز در حالی اعتصاب متحدانه خود را ادامه کارگران شرکت نیشکر هفت تپه 
دادند که دیروز در شیفت عصر، اداره اطالعات شوش طی تماسی با اسماعیل 
بخشی و برخی دیگر از نماینده های کارگران، ضمن تهدید به بازداشت آنها در 
صورت عدم حضور در اداره اطالعات، از آنان خواست خود را به این نهاد معرفی 

 .کنند
نا بر اظهار کارگران شرکت نیشکر هفت تپه، بدنبال حضور اسماعیل بخشی در ب

اداره اطالعات شوش و تاکید وی بر تحقق خواستهای کارگران، نهایتا مقرر شد 
بعد از ظهر امروز طی جلسه ای با حضور نماینده های کارگران در فرمانداری 

فرما جهت تحقق شوش، بخشنامه ای مبنی بر دادن یک فرصت زمانی به کار
خواستهای کارگران تنظیم و جهت امضای همه مسئولین استانی به استانداری 

 . خوزستان ارسال شود
بنا بر این اظهارات، مقرر شده است چنانچه در محدوده زمانی مورد توافق در 

بخشنامه، کارفرما خواستهای کارگران را محقق نکرده و به تعهداتش عمل نکند، 
 .وصی سلب مالکیت گرددشرکت از بخش خص

بنا بر آخرین گزارش ها این جلسه هم اکنون در فرمانداری شوش در حال برگزاری 
است و کارگران اعتصابی شرکت نیشکر هفت تپه منتظر خروجی جلسه 

 .هستند



اهم خواستهایی که کارگران شرکت نیشکر هفت تپه به عنوان اولین قدمها برای 
 :ارند عبارتند ازبهبود شرایط کار و زیست خود د

قراردادی شدن و تبدیل وضعیت همه پرسنل شرکت اعم از روز مزد و نیروی - ۳
پرداخت مرتب بیمه درمانی و سابقه  -۱به روز رسانی کامل حقوق  -۲اقبالی 
شفاف سازی موضوع  -۵شروع کشت و فراهم کردن نیازهای آن  -۰پرسنل 

شده شرکت نیشکر هفت  تفکیک اراضی و بازگشت بخش های تفکیک و تجزیه
به کشت و صنعت نیشکر هفت  ۹۳۳/۰۳۳/۷۳۳تپه، خوراک دام، تاکستان، مزارع 

تپه و خروج شرکتهای نوظهور، شرکت باغ جاوید پارس، شرکت دریای نور زئوس 
 .از شرکت نیشکر هفت تپه

روایت آماری از کوچک شدن سفره :های رسمی اعالم شد در گزارش
 درصدی نرخ میوه ۵۵افزایش /مردم

https://www.mehrnews.com/news/4388291 

 

 

آمده ۳۱۷۹ شهريور۹ در تاریخ چهارشنبهاقتصاد ایران ، خبرنگار مهر به گزارش
بت نرخ کاالها و خدمات مورد نیاز مردم در مردادماه، با تغییرات زیادی نس :است 

درصد و نرخ ۵۰به ماه مشابه سال قبل مواجه بوده؛ به گونه ای که نرخ میوه 
چراکه طبق گفته کارشناسان،  .درصد رشد کرده است۲۷گوشت قرمز و سفید 

یکی از نتایج هیجانی شدن بازار ارز، افزایش قیمت اقالم مورد نیاز مردم و البته 
اخیر همواره بر این کارشناسان طی ماه های .صعودی شدن نرخ تورم است

مساله تاکید می کنند که باید با کنترل نرخ اقالم و جلوگیری از افزایش قیمت ها 
 .زیر چتر نظارتی دولت، جلوی فرصت طلبی افراد سودجو گرفته شود

https://www.mehrnews.com/news/4388291/%D8%B1%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D9%88%DA%86%DA%A9-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D8%B3%D9%81%D8%B1%D9%87-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DB%B5%DB%B8-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D9%85%DB%8C%D9%88%D9%87
https://www.mehrnews.com/news/4388291/%D8%B1%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D9%88%DA%86%DA%A9-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D8%B3%D9%81%D8%B1%D9%87-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DB%B5%DB%B8-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D9%85%DB%8C%D9%88%D9%87
https://www.mehrnews.com/news/4388291/%D8%B1%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D9%88%DA%86%DA%A9-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D8%B3%D9%81%D8%B1%D9%87-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DB%B5%DB%B8-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D9%85%DB%8C%D9%88%D9%87
https://www.mehrnews.com/news/4388291/%D8%B1%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D9%88%DA%86%DA%A9-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D8%B3%D9%81%D8%B1%D9%87-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DB%B5%DB%B8-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D9%85%DB%8C%D9%88%D9%87
https://www.mehrnews.com/news/4388291/%D8%B1%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D9%88%DA%86%DA%A9-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D8%B3%D9%81%D8%B1%D9%87-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DB%B5%DB%B8-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D9%85%DB%8C%D9%88%D9%87
https://www.mehrnews.com/news/4388291/%D8%B1%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D9%88%DA%86%DA%A9-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D8%B3%D9%81%D8%B1%D9%87-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DB%B5%DB%B8-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D9%85%DB%8C%D9%88%D9%87


در این میان گزارش مرکز آمار از تورم منتهی به مرداد ماه نشان می دهد نرخ 
افزایش محسوسی مواجه بوده است؛ به گونه  کاالها و خدمات مورد نیاز مردم با

درصدی نسبت به  ۰۱۷ای که در گروه خوراکی ها و آشامیدنی ها شاهد رشد 
در این گروه، .سال قبل هستیم درصدی نسبت به مرداد ماه ۲۰۱۹تیرماه و رشد 

درصد، نان و  ۰۱۹رشد نرخ کاالها نسبت به تیرماه به ترتیب برای خوراکی ها 
درصد، گوشت  ۳۱۱۰، گوشت قرمز و سفید و فرآورده های آنها درصد ۲۱۰غالت 

درصد، شیر،  ۳۳۱۰درصد، ماهی ها و صدف داران  ۳۰۱۳قرمز و گوشت ماکیان 
درصد، میوه و خشکبار  ۵۱۷درصد، روغن ها و چربی ها  ۳۲۱۱پنیر و تخم مرغ 

 ۷۱۵درصد، شکر، مربا، عسل، شکالت و شیرینی  ۵۱۷درصد، سبزیجات  ۳۳۱۹
همچنین نرخ .درصد بوده است ۰۱۳و چای، قهوه، کاکائو، نوشابه و آب میوه  درصد

کاالهای این گروه نسبت به مردادماه سال گذشته با رشد چشم گیری مواجه 
درصد، نان و غالت  ۲۰۱۵خوراکی ها  بوده است به گونه ای که به ترتیب برای

رصد، گوشت قرمز و د ۲۹۱۰درصد، گوشت قرمز و سفید و فرآورده های آنها  ۳۰۱۷
درصد، شیر، پنیر و  ۲۹۱۵درصد، ماهی ها و صدف داران  ۲۹۱۷گوشت ماکیان 

 ۵۰۱۲درصد، میوه و خشکبار  ۲۳۱۰درصد، روغن ها و چربی ها  ۲۵۱۷تخم مرغ 
درصد  ۳۰۱۵درصد، شکر، مربا، عسل، شکالت و شیرینی  ۳۳۱۵درصد، سبزیجات 

 .درصد رشد را شاهد بودیم ۲۷.۱و چای، قهوه، کاکائو، نوشابه و آب میوه 

 :گرفت جان دیگری رگرکا و باخت جان کارگری شغلی، حادثه دو در -*
محمد  :آمده است ۳۱۷۹ شهريور۹ در تاریخ چهارشنبه ایلنا، خبرنگار به گزارش

در ( ششم شهریور)در حادثه روز گذشته  : گفت نشانی فریادرس، افسر آتش
ساله حین ۲۵شرق،خیابان ابراهیم جنوبی رخ داد، یک کارگر حدودا   بلوار فردوس

در یک ساختمان در حال ساخت به ( ساختمانی  یلجرثق)کار با دستگاه تاورکرین 
 ۱۳در حادثه دیگر ، کارگر دیگری با  .دالیل نامشخصی جان خود را از دست داد

سال سن در ساوه حین انجام کار در یک واحد صنعتی الی در اتوماتیک کارخانه 
گیر کرده و حین انتقال به بیمارستان چمران مرگ وی از سوی عوامل امداد نجات 

های  اما در یک اتفاق نادر کارگر جان باخته بعد از خروج تکنسین. شود تایید می
اورژانس از بیمارستان، با تالش پرستاران و پزشکان بیمارستان شهید چمران 

 .گیرد مجددا به زندگی بازگشته و جان می  ساوه

 : میلیون جوان بیکار هستند ۶۵ -*

https://www.isna.ir/news/97060703343 

 
 

رییس : آمده است  ۳۱۷۹شهريور  ۹  چهارشنبهبه گزارش منتشره در تاریخ 
فراکسیون کار و کارآفرینی مجلس شورای اسالمی از حضور معاون اشتغال 

https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/662458-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%88-%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%AB%D9%87-%D8%B4%D8%BA%D9%84%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1-%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%AC%D8%A7%D9%86-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA


این جلسه با هدف : وزارت کار در جلسه فراکسیون کار مجلس خبر داد و گفت
  .ی توسعه مشاغل خانگی برگزار شدبررس

شنبه فراکسیون کار و کارآفرینی  وص جلسه روز سهمحمدرضا بادامچی در خص
این جلسه با هدف بررسی توسعه مشاغل : مجلس شورای اسالمی، گفت

خانگی و با حضور معاون اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار 
کنند، قریب  اکنون یک نفر از شش نفر در جامعه ایرانی کار می: وی افزود.شد
نرخ بیکاری . ساله کشور بیکار هستند ۲۷الی  ۳۵ر جوانان میلیون نف ۲۳به 

درصد است  ۰۳درصد و زنان  ۲۳سال، معادل  ۲۷الی  ۳۵مردان در بین سنین 
لذا در این شرایط رکود اقتصادی باید به رونق مشاغل کوچک و خانگی توجه 

 .شود، چرا که بسیار ضروری هستند
 
با  جزئیات مصوبات کارگروه سازگاریمعاون حجتی خبر داد؛ -*
 :کشت برنج فقط در دواستان/آبی کم

https://www.mehrnews.com/news/4388398 

علی  :آمده است ۳۱۷۹ شهريور۹ در تاریخ چهارشنبه، خبرنگار مهر به گزارش
مراد اکبری معاون وزیر جهاد کشاورزی با تشریح جزئیات مصوبات کارگروه ملی 

از این پس کشت برنج تنها در دو استان گیالن و : آبی گفت زگاری با کمسا
: گفتوی  .مازندران انجام شده و سایر استانهاطی سه سال متوقف خواهد شد

دو هفته قبل در کارگروه ملی سازگاری با کم آبی مصوب شده کشت برنج فقط 
از جمله گلستان در دو استان گیالن و مازندران انجام شود و در سایر استانها 

هزار  ٠۱۳وی با بیان اینکه ... .سال حذف شود ۱در طول   کشت این محصول
هزار هکتار از این شالیزارها خارج  ۳۹۳: هکتار شالیزار در کشور داریم، تصریح کرد

از دو استان شمالی است؛ این در حالی است که اگر در دو استان شمالی زیر 
شود ممکن است امنیت تولید برنج به ساخت های الزم برای کشت فراهم ن

 .خطر بیفتد بنابراین فراهم کردن زیرساخت ها الزامی است
معاون وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه این مسئله حدود دو هفته قبل در 

بعد از اینکه مصوبه : کارگروه ملی سازگاری با کم آبی تصویب شده است، گفت
مورد تصویب قرار گرفت، ابالغ و اجرایی خواهد  مذکور به هیات دولت رفت و آنجا

 ....شد

 مانند ها چینی/ اند نگرفته حقوق است ماه شش مترو کارگران برخی -*
 :کنند نمی همکاری قبل

 
علی  : آمده است  ۳۱۷۹شهريور  ۹  چهارشنبهدر تاریخ  به گزارش خبرنگار ایلنا،

در رابطه با تعدیل نیرو در ( آهن شهری تهران و حومه راه شرکت مدیرعامل)امام 

https://www.mehrnews.com/news/4388398/%D8%AC%D8%B2%D8%A6%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B5%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%DA%A9%D9%85-%D8%A2%D8%A8%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AC-%D9%81%D9%82%D8%B7-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://www.mehrnews.com/news/4388398/%D8%AC%D8%B2%D8%A6%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B5%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%DA%A9%D9%85-%D8%A2%D8%A8%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AC-%D9%81%D9%82%D8%B7-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://www.mehrnews.com/news/4388398/%D8%AC%D8%B2%D8%A6%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B5%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%DA%A9%D9%85-%D8%A2%D8%A8%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AC-%D9%81%D9%82%D8%B7-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://www.mehrnews.com/
https://www.mehrnews.com/
https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-5/662162-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88-%D8%B4%D8%B4-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D9%86%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D9%87%D8%A7-%D9%87%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D9%87%D9%86%D8%AF-%DA%86%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF-%D9%82%D8%A8%D9%84-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%86%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF
https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-5/662162-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88-%D8%B4%D8%B4-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D9%86%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D9%87%D8%A7-%D9%87%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D9%87%D9%86%D8%AF-%DA%86%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF-%D9%82%D8%A8%D9%84-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%86%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF


میزان فعالیت در این خطوط : خطوط شش و هفت مترو به خبرنگار ایلنا گفت
با اتماِم کار طبیعی است که پیمانکاران نیروهای خود را . کاهش پیدا کرده است

اعتراض اساسی کارگران خط شش مترو این است که اغلب . دهند کاهش
برخی کارگران سه تا شش ماه است  .اند چندین ماه است حقوق خود را نگرفته

اند و به خاطر همین فاصله زمانی کارگران به شدت اذیت شده  که حقوق نگرفته
قوق های مالی، ح درحقیقت پیمانکاران به علت محدودیت .و تحت فشار هستند
بدهی سنگین به پیمانکاران ....اند و تحت فشار هستند کارگران خود را نداده

های شهرداری با آن روبرو هستند و باتوجه به  مشکلی است که همه بخش
 .ها برای پیمانکاران بسیار شکننده است شرایط فعلی جامعه این بدهی

 
کر دهمین روز اعتصاب سراسری و مسالمت آمیز کارگران نیش۲۶  -*

  :هفت تپه و حضور فرماندار شوش در جمع کارگران
 

 
کارگران نیشکر هفت تپه از تمامی  ۳۱۷۹شهریورماه  ۹امروز چهارشنبه 

همین روز متوالی اعتصاب سراسری خودشان در اعتراض ۳۲بخشهای شرکت در 
به واگذاری این شرکت و عملکرد ضعیف این بخش خصوصی و برخی مطالبات 

واگذاری شرکت به بخش دولتی یا نهاد صالحیت دار بر ادامه  معوقه همچنان تا
 ...اعتصاب خود تاکید دارند

عدنان غزی فرماندار شوش بعد از دوازده روز متوالی اعتصاب سراسری کارگران 
با حضور در جمع کارگران و سخنرانی نیم ساعته ، او هم نتوانست با وعدهای 

 ه اعتصاب پایان دهندتکراری کارفرما کارگران را قانع کند ب
 .سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه/  ۷۹شهریور  ۹

 
راهپیمایی و تجمع کارگران معترض گروه ملی صنعتی فوالد اهواز  -*

 :در مقابل استانداری، دادگستری و فرمانداری استان خوزستان

 
کارگران : آمده است  ۳۱۷۹شهريور  ۹  چهارشنبهبه گزارش منتشره در تاریخ 

ه ملی صنعتی فوالد اهواز که بدلیل سه ماه حقوق معوقه و عدم توجه گرو
مسئولین استانی و کشوری به خواستهایشان برای تامین مواد اولیه و راه 



اندازی تولید و احضار و تعقیب قضائی همکارانشان بشدت خشمگین بودند 
عت بدنبال تجمع در مقابل فرمانداری، دست به راهپیمائی به سوی میدان سا

زدند و سپس با تجمع در مقابل دادگستری اهواز، با سر دادن یکپارچه 
کشور ما دزد خونه  -شعارهایی همچون نه تهدید نه زندان دیگه فایده نداره 

نه حکم داریم نه حاکم، دزدن خوِد محاکم،  -است، توی جهان نمونه است 
ان ابراز داشتند خشم و انزجار خود را نسبت به احضار و تعقیب قضائی همکارانش

و علیرغم آفتاب سوزان و شدت گرما از مقابل دادگستری وارد میدان مولوی 
شدند و از خیابان منتهی به سرپرستی بانک ملی اهواز دست به راهپیمائی 

 . بسوی این محل زدند
در پی تجمع کارگران گروه ملی صنعتی فوالد اهواز در مقابل شعبه سرپرستی 

آنان خشمگینانه با شعار مرگ گروه ملی بدست بانک ملی  بانک ملی، تعدادی از
به دربهای بسته این بانک هجوم آوردند اما با برخورد تند مامورین انتظامی ناچار 

 . به عقب نشینی شدند
بنا بر این گزارش، بدنبال این وضعیت و با فاصله کوتاهی نیروهای یگان ویژه و 

دند و در محل بانک ملی مستقر شدند و یگان امداد منطقه را به محاصره در آور
جمعیت خروشان کارگران گروه ملی صنعتی اهواز نیز پس از دقایقی از مقابل 

بانک ملی بار دیگر با سر دادن شعارهایی به سمت استانداری خوزستان دست 
 .به راهپیمائی زدند و در این محل به تجمع اعتراضی خود پایان دادند

روز پیش دست به اعتصاب زده  ۳۳فوالد اهواز که از  کارگران گروه ملی صنعتی
اند طی این مدت بارها در مقابل استاندار ی خوزستان و شعبه سرپرستی بانک 

آنان هفته جاری را هفته شفاف سازی . ملی دست به تجمع اعتراضی زده اند
نامیده و عالوه بر خواست پرداخت دستمزدهای معوقه و تامین مواد اولیه و راه 

ندازی تولید در تمامی بخشهای شرکت، مصرانه خواهان افشای دستهای ا
پشت پرده ای هستند که بنا بر اذعان استاندار خوزستان مانع تامین مواد اولیه و 

آنان همچنان که امروز با راهپیمائی در سطح شهر . راه اندازی آن می باشند
ی، دادگستری و بانک اهواز و تجمع سلسله وار در مقابل استانداری، فرماندار

ملی اهواز نشان دادند اعالم کرده اند چنانچه به فوریت به خواستهایشان 
رسیدگی نشود اعتراضات خود را تشدید و دامنه آنرا به پایتخت خواهد 

کارگران گروه ملی صنعتی فوالد اهواز صبح امروز در یازدهمین روز اعتصاب .کشاند
ان فلسطین این شهر راهپیمایی کرده و پس و تجمعات اعتراضی خود ابتدا تا مید

نه غزه نه لبنان  :از تجمع در مقابل استانداری خوزستان با سر دادن شعارهای
این همه بی عدالتی  -استاندار بی عرضه نمیخوایم نمیخوایم  -فقط مردم ایران 

، به طرف ...همشهری بگوش باش ما کارگریم نه اوباش و -هرگز ندیده ملتی 
ی اهواز به حرکت در آمده و با تجمع در آنجا با شعارهای فرماندار بی فرماندار

، به اعتراض ...فکری بحال ما کن و/ سوریه رو رهاکن  -عرضه استعفا استعفا 
 .خود ادامه دادند

 *- با ۶۵ امضا؛اسیتضاح وزیر آموزش و پروش اعالم وصول شد:

https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-5/662377-%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%AA%D8%B6%D8%A7%D8%AD-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%88%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%B4%D8%AF


 

در  : آمده است  ۳۱۷۹شهريور  ۹  چهارشنبهدر تاریخ  به گزارش خبرنگار ایلنا،
نژاد عضو هیات  جلسه علنی امروز مجلس شورای اسالمی علی اصغر یوسف

 وزیر آموزش و پروش را قرائت رئیسه اعالم وصول استیضاح سید محمد بطحایی 
 کرد

 :سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه -*
شهریورماه جلسه آخرین دفاع برخی از کارگران نیشکر هفت /۹صبح امروز مورخ 

متهم به سرقت میلیون دالری , تپه که در نتیجه ی شکایت مدیر عامل وقت 
و با توجه به محتویات پرونده به ویژه .باحضور وکیل ایشان برگزار شد,شده بودند
هم اکنون پرونده ,با استظهار از اصل برائت ,پلیس و نیروی انتظامیتحقیقات 

منطقی و , شرعی,مستعد صدور قرار می باشد که منطبق بر واقعیت قانونی 
اخالقی داللت بر قرار منع تعقیب به نفع کارگران می نماید و نظر به لزوم تبعیت 

د با موافقت دادستان دادیار از نظر دادستان و این که تمام قرارهای دادیار بای
در این پرونده نکات .نقش اصلی در سرانجام این پرونده را دادستان دارد ,باشد

 :حائز اهمیت عبارتند از
هیچ دلیلی مبنی بر سرقت وجود ندارد و به ویژه که در گزارش نیروی انتظامی -۳

فیلمی مبنی بر ورود کارگران تجمع کننده به منزل :" به صراحت آمده است
رعامل وقت وجود ندارد و انگیزه آن ها درخواست مطالبات معوقه ی آن مدی

همگی دارای حسن سابقه می ,کارگران متهم , هاست و حسب تحقیقات
 ".باشند

همسر و )کسانی که مدیرعامل وقت ادعا نموده اموال آن ها سرقت شده-۲
 .از ابتدا تاکنون هیچ مراجعه یا پیگیری نداشته اند(مهمان وی 

آن هم بدون ادله ای بر انتساب ,توجه به صدور قرار وثیقه و سپردن وثیقه با -3
تعیین تکلیف فوری پرونده و ,عدالت و انصاف ,بزه و انکار موجه و مسلم کارگران

 .خارج نمودن کارگران از بالتکلیفی و سرگردانی را ایجاب می نماید
 .سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه.. ۷۹شهریور  ۹
 ملی روهگ اولیه مواد تامینان تجمعات هفت روزه اتفاق افتاد؛در پای-*

 :حقوق ماه یک پرداخت و اهواز فوالد

 

https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/662651-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%87-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%DB%8C%DA%A9-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82
https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/662651-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%87-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%DB%8C%DA%A9-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82


براساس تصمیم :آمده است  31در هشتم شهریوربه گزارش خبرنگار ایلنا، 
مدیران این شرکت و اطالعیه صادر شده؛ تامین مواد اولیه و حقوق یک ماه از 

 :در این اطالعیه آمده است.معوقه کارگران گروه ملی فوالد اهواز قطعی شد

های صورت گرفته از سوی مدیریت گروه ملی صنعتی فوالد ایران مواد  با پیگیری
به صورت قرارداد فی مابین  1/1/31در تاریخ  این کارخانه( شمش و اسلب)اولیه 

گروه ملی فوالد ایران و شرکت فوالد خوزستان به میزان ماهیانه چهل هزار تن 
طبق .ز خواهد شدنهایی شد و حمل شمش و اسلب به شرکت از روز شنبه آغا

هزارتن شمش به این 2این گزارش پیرو توافق صورت گرفته مقرر شد روزانه 
دیگر به حساب کارگران   همچنین یک حقوق معوقه در هفته.شرکت حمل شود

 .گروه ملی فوالد اهواز پرداخت خواهد شد

 : ادامه تجمع اعتارضی کارگران در قزوین  -*

 
نازنخ قزوین برای چندمین رو زمتوالی همچنان تجمع اعتراضی کارگران فرنخ و 

این دو کارخانه چندی پیش به بخش خصوصی واگذار شد واز ان زمان .آدامه دارد 
 تاکنون همواره دچار مشکل بوده است

 :یک فعال صنفی کارگران خباز -*
 ۶۵ روزی با/کشور خباز کارگران مزدی   ماندگی عقب حداقل   درصد، چهل
 کرد؟ زندگی شود می چطور تومان هزار

 

دبیر )یدهللا صمدی  :آمده است  31در هشتم شهریوربه گزارش خبرنگار ایلنا، 
های  عدم تطابق دستمزد با هزینه :گفت( رگران خباز سنندجانجمن صنفی کا

های اصلی مزدبگیران است؛ اما این  روزافزوِن زندگی، این روزها یکی از دغدغه
اند، به مراتب  تهدغدغه برای خبازانی که بیش از سه سال افزایش مزدی نداش

ود زندگی ش هزار تومان چطور می 24با روزی : دهد او ادامه می.شود تر می جدی
ها سر به فلک زده، یک  شود ادامه داد؟ در این اوضاع که قیمت کرد؟ چطور می

به گفته صمدی، ... .هزار تومان بسوزد و بسازد 24کارگر نانوایی باید با روزی 
اند، طبل توخالی از آب درآمده  ها داده هایی که به کارگران نانوایی همه وعده

ود را به انحای مختلف به گوش مسئوالن مطالبات خ: دهد است؛ او ادامه می
های  ای به نامه حتی پاسخ یک کلمه. ایم ای نگرفته ایم اما نتیجه رسانده

 ... .ایم متعددمان دریافت نکرده

https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/660381-%DA%86%D9%87%D9%84-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D9%82%D9%84-%D8%B9%D9%82%D8%A8-%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%85%D8%B2%D8%AF%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%A7-%D8%B1%D9%88%D8%B2%DB%8C-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%DA%86%D8%B7%D9%88%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF-%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%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-9/660381-%DA%86%D9%87%D9%84-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D9%82%D9%84-%D8%B9%D9%82%D8%A8-%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%85%D8%B2%D8%AF%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%A7-%D8%B1%D9%88%D8%B2%DB%8C-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%DA%86%D8%B7%D9%88%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF-%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D8%AF


 : خبرفوری دستگیری در سنندج  -*

بدینوسیله به اطالع می رسانیم که آقای جمال اسدی از اعضای گروه 
 ۳۳زیست محیطی شهر سنندج از ساعت  کوهنوردی چل چه مه و از فعالین

توسط نهاد های امنیتی احضار گردیده و تا این  ۳۱۷۹/۷/۰قبل از ظهر پنج شنبه 
 لحظه از وضعیت ایشان خبری در دسترس نمی باشد،

ما هرگونه پیگیری و احضار ایشان را محکوم می نماییم و خواهان آزادی هر چه 
 .سریعتر نامبرده می باشیم

 «چل چه مه»دی گروه کوهنور

 :اطالعیه شماره چهار کمیته پیگیری ایجاد تشکل های کارگری ایران -*
 

  "بهنام ابراهیم زاده گذشت" دوهفته از بازداشت ناگهانی فعال کارگری وکودکان 
 

همسر وفرزند بیمار بهنام ، با اینکه از این همه بازداشت وزندانی کردن وی 
بهنام بیش از پیش آنان را در بیم ونگرانی آبدیده شده اند اما بی خبری مطلق 

  .زیادی فروبرده است
در کرمانشاه هیچ نتیجه ای  ۳۱۷۹شهریور  ۰درآخرین پی جویی های آنان روز 

  .نگرفتند
اطالعات سپاه کرمانشاه با ایجاد شک وتردید از بازداشت بهنام به خانواده وی 

 !!.باشداحتمال دارد در میان باز داشت شدگان : گفته است 
ما، اطالعات سپاه ونیروهای امنیتی کرمانشاه را مسئول جان بهنام ابراهیم زاده 
می دانیم وعواقب ناشی از هرگونه آسیبی به باز داشت شدگان دو هفته اخیر 

 .سرپل ذهاب، برعهده آنان است
کمیته پیگیری بازداشت بهنام ابراهیم زاده را بشدت محکوم می کند و مسرانه 

 ۳۱۷۹شهریور  ۰/ ..زادی بی قید وشرط این فعال کارگری استخواهان آ

پایان /آب رفته به چشمه علی بازنگشتدر گفتگو با مهر عنوان شد؛ -*
   نمایش جان گرفتن دوباره چشمه علی

https://www.mehrnews.com/news/4390002 
حسن خلیل : آمده است 31شهریور  3ی مهر، در تاریخ به گزارش خبرگزاری دولت

در حال حاضر چشمه علی : رئیس کمیته میراث شورای شهر تهران گفت، آبادی 
با وی  .درصد آبی که به آن بازگشته بود نیز خشک شد ۷خشِک خشک است و 

متاسفانه مترو به وعده های خود برای : تاکید خشک شدن چشمه علی گفت
شمه علی عمل نکرد و در بازدیدی که امروز از چشمه علی بازگشت آب به چ

 .داشتیم مشاهده کردیم که این چشمه دوباره خشک شده است
کارگاه مترو در این نقطه تعطیل شده و کانالها بدون آب بندی رها : وی ادامه داد

به ....شده و برای همین دوباره این مشکل برای چشمه علی ایجاد شده است
والن مترو، این چشمه آب داشت آنقدر که دستگاهها و نیروهای گفته خود مسئ

موتور قوی استفاده کرده  ۲۳انسانی مترو در این نقطه غرق آب شده بودندو آنها 
بودند تا آب چشمه علی از این کانال خارج و به آبهای سطحی رودخانه سرخه 

داماتی برای پس از فشارهای ما، عبور دستگاه حفاری مترو اق. حصار منتقل شود
بازگشت آب انجام شد و ساز و دهل زدند که آب به مترو برگشته اما همه آنها 

https://www.mehrnews.com/news/4390002/%D8%A2%D8%A8-%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D9%87-%DA%86%D8%B4%D9%85%D9%87-%D8%B9%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%86%DA%AF%D8%B4%D8%AA-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AC%D8%A7%D9%86-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%86-%D8%AF%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%DA%86%D8%B4%D9%85%D9%87
https://www.mehrnews.com/news/4390002/%D8%A2%D8%A8-%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D9%87-%DA%86%D8%B4%D9%85%D9%87-%D8%B9%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%86%DA%AF%D8%B4%D8%AA-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AC%D8%A7%D9%86-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%86-%D8%AF%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%DA%86%D8%B4%D9%85%D9%87
https://www.mehrnews.com/news/4390002/%D8%A2%D8%A8-%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D9%87-%DA%86%D8%B4%D9%85%D9%87-%D8%B9%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%86%DA%AF%D8%B4%D8%AA-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AC%D8%A7%D9%86-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%86-%D8%AF%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%DA%86%D8%B4%D9%85%D9%87
https://media.mehrnews.com/d/2018/08/31/0/2882090.mp4


همان یک  ۷کمی آب برگشته بود که با تعطیل شدن کارگاههای خط . نمایش بود
در . مقدار آب نیز از سرچشمه رفت در حالی که باید کانالها آب بندی می شد

 .چشمه علی نیز خشک است حال حاضر آب در کانالها به در می رود و

وصنعت  ممانعت از واگذاری شرکت کشتاستاندار اردبیل تاکید کرد؛-*
 :مغان تا اثبات اهلیت خریدار

 

اکبر : آمده است 31شهریور  3اردبیل ، در تاریخ / به گزارش خبرگزاری دولتی مهر
تا زمان اثبات قطعی اهلیت، صالحیت، توان : استاندار اردبیل گفت ،وبهنام ج

مالی و فنی خریدار مجموعه کشت و صنعت مغان از واگذاری آن ممانعت 
 .خواهیم کرد

وی .اهلیت خریدار شرکت کشت و صنعت مغان باید احراز شود: بیان داشتوی 
گذاری کشت و صنعت ضمن تاکید بر لزوم تمکین همه به قانون و سودمند بودن وا

این شرکت یکی از بزرگترین بنگاه های اقتصادی : به بخش خصوصی متذکر شد
بخش کشاورزی کشور بوده و باید واگذاری آن منجر به افزایش بهره وری آن 

استاندار اردبیل افزایش تعداد شاغالن این شرکت حداقل به پنج هزار نفر، .شود
صنایع موجود و ایجاد صنایع تبدیلی و  صادرات محور شدن و تعهد برای نوسازی

تکمیلی را از الزامات ضروری دانست که باید در قرارداد واگذاری این مجموعه ذکر 
 .شود و خریدار هر فرد یا گروهی که باشد باید ملزم به انجام این موارد گردد

آینده شغلی داروسازان جوان کشور در در گفتگو با مهر عنوان شد؛ -*
 :ابهام

https://www.mehrnews.com/news/4390049 

 
 

علیرضا : آمده است 31شهریور  3به گزارش خبرگزاری دولتی مهر ، در تاریخ 
امروز با بحران : سازان ایران، گفتعضو هیات مدیره انجمن داروشهریاری، 

روزهای دوم : اظهار داشتوی .اشتغال داروسازان جوان در کشور مواجه هستیم
و پنجم شهریور، روز بزرگداشت افرادی است که در گذشته به مسلمان، ایرانیان 

https://www.mehrnews.com/news/4390129/%D9%85%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D9%88%D8%A7%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%DA%A9%D8%B4%D8%AA-%D9%88%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D9%85%D8%BA%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%A7-%D8%A7%D8%AB%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%87%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1
https://www.mehrnews.com/news/4390129/%D9%85%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D9%88%D8%A7%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%DA%A9%D8%B4%D8%AA-%D9%88%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D9%85%D8%BA%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%A7-%D8%A7%D8%AB%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%87%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1
https://www.mehrnews.com/news/4390129/%D9%85%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D9%88%D8%A7%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%DA%A9%D8%B4%D8%AA-%D9%88%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D9%85%D8%BA%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%A7-%D8%A7%D8%AB%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%87%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1
https://www.mehrnews.com/news/4390049/%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%B4%D8%BA%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7%D9%85
https://www.mehrnews.com/news/4390049/%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%B4%D8%BA%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7%D9%85
https://www.mehrnews.com/news/4390049/%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%B4%D8%BA%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7%D9%85
https://www.mehrnews.com/news/4390049/%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%B4%D8%BA%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7%D9%85
https://www.mehrnews.com/news/4390049/%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%B4%D8%BA%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7%D9%85
https://www.mehrnews.com/news/4390049/%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%B4%D8%BA%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7%D9%85


و جهانیان خدمت کرده آند و ما این روزها تالش می کنیم با پاسداشت آنها از 
هزار داروساز در کشور  ۲۳امروز نزدیک به : وی ادامه داد... .یرمایشان الگو بگ

هزار دانشجوی داروسازی هم مشغول به  ۳۰داریم و در عین حال، نزدیک به 
تحصیل هستند ولی متاسفانه در این رابطه نیازسنجی انجام نشده بود و 

اشتغال  نتوانستیم برای آینده شغلی آن ها برنامه ریزی کنیم و امروز با بحران
 .داروسازان جوان مواجه هستیم

دانشکده داروسازی در کشور داریم و  ۲۰امروز نزدیک به : شهریاری تصریح کرد
تقاضای جدید هم وجود دارد و اگر با این فرمان جلو  ۳۱جالب اینجا است که 

برویم، در آینده نزدیک، سونامی فارغ التحصیالن و درخواست شغل در حوزه 
ان تشدید خواهد شد که فضای فکری و ذهنی این رشته را به داروسازی، آنچن

 ....طور کلی فرا خواهد گرفت

 :فراخوان فعالین زیست محیطی و گروههای کوهنوردی سنندج  -*

 
نظر به اینکه فعالین زیست محیطی گروهای کوهنوردی جهت گرامیداشت یاد 

ه کوهپیمایی خاطره رفقای عزیزمان شریف باجور و سایر رفقایش اقدام ب و
مشترک از پارک کودک به گویزه کویر نموده است ، حضور و مشارکت تک تک 

اندیشه های  ها و شما عزیزان می تواند مهر تاییدی دگر باره بر فعالیت
جانباختگان حادثه دلخراش آتش سوزی مریوان باشد،لذا بدینوسیله از تمام مردم 

ی جهت شرکت در این زیست محیط شریف سنندج ،حومه ،فعالین مدنی و
 .همایش کوهپیمایی دعوت به عمل می آوریم

 
 صبح پارک کودک  ۹ساعت /  ۳۱۷۹/۷/۷جمعه 

 فعالین زیست محیطی و گروههای كوهنوردى
  
 :در گرامی داشت یاد یاران در کردستان  -*

 

پیاده روی به سمت گویزه کویر در گرامی داشت جانباختگان محیط زیست با 
 برگزار شدو گروههای کوهنوردی ندج و فعالین اجتماعی حضور مردم سن

 ۷۹نهم شهریور 

 :مردم سنندج به پای یاد یاران جانباخته مریوان  -*



 

 .گرامیداشت یاد جانباختگان آتش سوزی مریوان در سنندج

های  حمایت دولت از بنگاه:سرپرست وزارت تعاون اعالم کرد-*
 :شود هزار شغل ایجاد می ۰۵۵امسال /اقتصادی

news.com/news/4389831https://www.mehr 
: آمده است 31شهریور  3نظرآباد ، در تاریخ /به گزارش خبرگزاری دولتی مهر

: سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت ،انوشیروان محسنی بندپی
های اقتصادی در دستور کار دولت است، و دولت متعهد شده در  حمایت از بنگاه

وی در بخش دیگری با اشاره ...  .ایجاد کند هزار شغل ۷۵۳سال جاری بیش از 
هزار نفر وارد بازار کار  ۰۳۳به وضعیت اشتغال در کشور و اینکه ساالنه حدود 

هزار شغل  ۷۵۳دولت متعهد شده است در سال جاری بیش از : شوند، گفت می
محسنی بندپی با تأکید بر اینکه باید زمینه ماندگاری روستاییان در ....ایجاد کند

 ۳۵۳شده زمینه اشتغال  های انجام ریزی طبق برنامه: ستاها فراهم شود، گفترو
های  وی با تأکید بر اینکه دولت برای بنگاه....شود هزار روستایی فراهم می

هایی را در نظر گرفته است،  التحصیالن را جذب کنند، مشوق اقتصادی که فارغ
 ...ار شغل ایجاد شودهز ۳۵۳تا  ۳۳۳شده  بینی در این حوزه نیز پیش: گفت
 : خانم رئیس کمی و تنها  از این آب بنوشید  -*

 
 

و محیط زیست کشورپیشین شاهکار اعتراضی جوانان اهواز به خانم ابتکار رئیس 
 .یکی از مشاورین رئیس جمهور روحانی 

https://www.mehrnews.com/news/4389831/%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DB%B9%DB%B5%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%BA%D9%84-%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
https://www.mehrnews.com/news/4389831/%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DB%B9%DB%B5%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%BA%D9%84-%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
https://www.mehrnews.com/news/4389831/%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DB%B9%DB%B5%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%BA%D9%84-%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
https://www.mehrnews.com/news/4389831/%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DB%B9%DB%B5%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%BA%D9%84-%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF


 

اتحاد و همبستگی ما کارگران تنها تضمین پیروزی مبارزات هفت تپه  -*
 :است

 
هر دوره . ان هفت تپه سالهای طوالنی است که در جریان استمبارزه کارگر

اعتصاب کارگران هفت . مصافهای پیشین با چالشهای جدیدی همراه بوده است
مین روز خود شده است، نه تنها برای حقوق عقب افتاده و  ۳۵تپه که اینک وارد 

په تدیگر مطالبات فوری بلکه اساسا مبارزه ای است علیه خصوصی سازی هفت 
و تجزیه آن توسط کارفرمایان و دالالن و سودجویانی که  آماده اند زندگی هزاران 

  .کارگر زحمتکش و خانواده های آنها را به نابودی بکشانند
حفظ اتحاد و همبستگی کارگران اعتصابی و حمایت از این مبارزه توسط خانواده 

ران اینک حیاتی ها و مردم و اهالی هفت تپه، شوش و کل منطقه و سراسر ای
نباید اجازه داد با تهدید و احضار نمایندگان کارگران و با وعده های دروغین . است

کارفرما و مقامات دولتی  بدانند که تنها پاسخ . این مبارزه را به بن بست بکشانند
قابل قبول برای کارگران پرداخت کامل حقوق و مزایای آنها و توقف روند تجزیه 

  .تپه و به تاراج بردن آن توسط بخش خصوصی استکشت و صنعت هفت 
شکی نباید داشت که تاراجی که در هفت تپه در جریان است با تایید و همراهی 

در واقع کارگران هفت تپه . مسئولین دولتی در سطوح مختلف صورت گرفته است
نه تنها با کارفرما و مدیریت و حراست شرکت بکه با فرماندار و استاندار و 

صفی از ماموران . های انتظامی و امنیتی منطقه و حتی تهران درگیر هستندنیرو
در مقابل . نظام سرمایه داری در مقابل کارگران بی حقوق هفت تپه ایستاده اند

این صف ضدکارگری تنها میتوان با اتحاد، یگانگی و همبستگی کارگری مقاومت 
و مدافعین آنها تنها می در مقابل این صف سرمایه داران و زمین خواران . کرد

توانیم بر نیروی متحد خودمان و بر تشکالت مستقل و نمایندگان منتخبمان تکیه 
در مقابل صف مدافعین کارفرما تنها میتوانیم به صف کارگران متحد و . کنیم

در صفوف . اجازه ندهیم عوامل کارفرما، عناصر دست نشانده . متشکل اتکا کنیم
ما را خسته، کالفه و یا مرعوب کنند و به اتحاد و عزم ما  ما کارگران رخنه کنند،

از سندیکا . برای نجات هفت تپه و برای آینده خودمان و فرزندانمان ضربه وارد کنند
و شورای نمایندگان منتخب کارگران در این اعتصاب حمایت کنیم و یکپارچه تا 

فوری این اعتصاب هر  نتیجه. دست یابی به مطالباتمان به این مبارزه ادامه دهیم
چه که باشد، یادمان نرود که با اتحاد و همدلی، تشکل مستقل و خرد جمعی 

 .قادر خواهیم شد به پیروزی نهایی دست یابیم
 زنده باد کارگران و زحمتکشان هفت تپه
 زنده باد اتحاد و همبستگی ما کارگران

 .۳۱۷۹شهریور  ۷.جمعه 
 .سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه

 
 

 

 



 

 


