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نسبت به عدم پرداخت مطالبات  وخلف وعده ریتا انیکارگران بازنشسته کاعتراضی  اتتجمعادامه  -

 مسئوالن

 مقابل استانداریجم مازندران  چاپخانه جام بیکارشده کارگرانتجمع اعتراضی  -

و وعده های توخالی تجمع می کارگران پست های فشارقوی در اعتراض به عدم تبدیل وضعیت  -

 کنند

غذا  معلمان و کارگران اعتصاب یدر اعتراض به نقض گسترده حقوق شهروند: "یعبد لیاسماع -

 "خواهم کرد

 یفرقان یگروه نساجکارگر066بالتکلیفی شغلی ومعیشتی -

 بدنبال پلمب کارخانه وانیا میسولفات پتاسکارگر36بالتکلیفی شغلی  -

 آهن رجا شرکت راه هزار مهماندار1قوق ماه ح1عدم پرداخت -

 نسبت به عدم اختصاص حق آبهکشاورزان شرق اصفهان ادامه اعتراضات  -

 وستندیبه اعتراضات آب پ یزنان اصفهان -

 را بستند انیجازمور-رودبار یتیکشاورزان معترض، جاده ترانز -

  یرماندارمقابل ف شهرستان نیا کیبا طرح تفکاعتراض تجمع مردم کازرون در  -

وخلف وعده  نسبت به عدم پرداخت مطالبات ریتا انیکارگران بازنشسته کاعتراضی  اتتجمعادامه 

 مسئوالن

یر درادامه تا انیکارگران بازنشسته کجمعی از صبح روز سه شنبه بیست ویکم فروردین ماه،

ت به تجمع اعتراضشان نسبت به عدم پرداخت مطالبات وخلف وعده مسئوالن برای باری دیگر دس

 .مقابل کارخانه زدند



 

صبح  ۹از ساعت  ریتا انینفر از کارگران بازنشسته کارخانه ک ۰۳۳حدود  ،براساس گزارش منتشره

 یخدمت به قرار ماه امیاعتراض آنها به پرداخت نشدن سنواِت ا. اند امروز مقابل کارخانه تجمع کرده

 .گردد یهزار تومان بازم ۰۳۳

بازنشستگان، مسئوالن وزارت  ندگانینما انیکه م یطبق توافق: دیگو یتجمع م نفر از حاضران در کی

انجام شده، قرار بود  ریتا انیک یبه عنوان کارفرما عیاز صنا تیحما اتیصنعت، معدن و تجارت و ه

پرداخت  یبرا ریتا انیبازنشسته کارخانه ک ۰۳۳تومان به  ونیلیم ۰۳۳و  اردیلیم ۱دو سال مبلغ  یط

 .آنها درنظر گرفته شود مطالبات

سال گذشته پس  یاند و تنها در انتها حال به گفته معترضان، مسئوالن کارخانه خلف وعده کرده نیا با

 .اند تومان به هر بازنشسته پرداخت کرده ونیلیم ۰ها، مبلغ  از مدت

کارخانه  سال گذشته به دفعات مقابل وزارت صنعت، معدن و تجارت و ریتا انیبازنشسته ک کارگران

. ردیپرداخت مطالبات آنها صورت پذ تیدر وضع یجد یرییتغ نکهیا دیتجمع کرده بودند، به ام

، هفت ماه 30ماهپول به حساب بازنشستگان در اسفند زیوار نیاز آخر شیتا پ: ندیافزا یمعترضان م

 جادیا یتشیما مشکالت مع یموضوع برا نینشده بود که هم زیما وار یها به حساب یالیبود که ر

 .کرده بود

تومان از  ونیلیم ۱۳۳تا  ۰۳ نیب یها بابت سنوات بازنشستگ معترضان هر کدام از آن یها گفته مطابق

هزار تومان در ماه هم روند  ۰۳۳همان    با پرداخت یطلبکار هستند و قاعدتا حت ریتا انیکارخانه ک

 .کشد یدهه طول م کیاز  شیها ب آن حساب هیتسو



 دارینمقابل استاجم مازندران  چاپخانه جام بیکارشده کارگران تجمع اعتراضی

مقابل استاداری دست به تجمع اعتراضی مقابل جم مازندران  چاپخانه جام بیکارشده کارگران

 .استانداری مازندران زدند

پس از  31سال  یدر ابتداجم مازندران  جام چاپخانهفروردین رسانه ای شده، 12براساس گزارشی که

کارگران بیکارشده دست به تجمع مقابل استانداری .کارگرش بیکارشدند 21تعطیل وال کار س 29

 .مازندران زدند

 هیکار کرد و سهم آغاز به یدر سار شیسال پ 29جم مازندران  چاپخانه جام: ساله گفت 06کارگر  کی

در  النین و گسمنان، گلستان مازندرا ،یخراسان شمال ،یخراسان رضو یها جم استان روزنامه جام

دالر و  شیبه بهانه افزا دیجد مانکاریپ تیریسوء مد لیبه دل رایکه اخ شد یچاپخانه منتشر م نیا

 .شد لیتعط راژیمواد چاپ و دستمزدها و کاهش ت شیافزا

سال کار و تالش  21در جامعه و باال رفتن سن آنها پس از  یکاریب تیکارگران با اشاره به وضع نیا

جم  کارگران چاپخانه جام یکاریب یبرا یا چاره مانکاریاز پ تیحما یستند به جااز مسئوالن خوا

 .شندیاندیب

 .نفر بطور غیر مستقیم شغلشان را ازدست دادند01قابل یادآوری است که با تعطیلی این چاپخانه 

 کارگران پست های فشارقوی در اعتراض به عدم تبدیل وضعیت و وعده های توخالی تجمع می کنند

 تیوضع لیدر اعتراض به عدم تبد یفشارقو یکارگران پست ها،سال جاریاردیبهشت  خالل ماه رد

 .کنند یتجمع م یتوخال یو وعده ها

در  رویبرق که تحت قرارداد وزارت ن یفشار قو یها پست براساس گزارشات منتشره،کارگران

خود انتقاد  تیوضع رییتغ ی هینشدن ابالغ ییمختلف کشور مشغول به کار هستند، از اجرا یها استان

 .دارند

ما : ندیگو یاست، م «نیقرارداِد کار مع»آنها،  یها که در حال حاضر قرارداد شغل اپراتور نیا

 یها اپراتور تیوضع لیدر ارتباط با تبد روین یقبل ریکه وز میهست یا هیشدن ابالغ ییخواستاِر اجرا

 .ادر کرده بودبرق کشور ص یفشار قو یها پست نیقراردادکار مع

کشور شغل مذکور را در زمره مشاغل  یسازمان امور استخدام نکهیبا وجود ابنابهمین گزارشات،

قانون خدمات  ۱۲۰نامبردگان مطابق ماده  تیوضع لیرا مکلف به تبد رویدانسته و وزارت ن یکارگر

سازمان  فین تکلشد ییقبل اجرا ریوز نیو همچن مودهن« دائم یکارگر»به  «نیکار مع»از  ،یکشور

متاسفانه با عوض شدن  یجهت اجرا ابالغ کرده، ول ریبه سازمان توان یدستورالعمل یرا ط یاستخدام

 .وجود ندارد یقانون فیتکل نیا یاجرا یبرا یا اراده چیدر کل ه ر،یوز

تلف مخ یها وهیاند و به ش مختلف به تهران آمده یها ها از شهر برق بار یفشار قو یها پستکارگران 

در خرداد ماه سال گذشته موجب « کارگر دائم» ی هیصدور ابالغ. اند شدهتبدیل وضعیت خواستار 

از ُنه ماه از  شیب تگذش رغمیعل هینشدن ابالغ ییاجرا لیبه دل یخوشحال نیها شد، اما ا آن یخوشحال

 .است بدل شده یدیصدور، به ناام

 .شود یبرگزار م تیوضع نیمشخص شدن ا یبهشت ماه برایدر ارد یتجمع اعتراض کی لهینوسیبد



پست های فشارقوی برق سراسر کشور جهت اطالعات بیشتر درباره اعتراضات دامنه دار کارگران 

 :نسبت به عدم تبدیل وضعیت

تجمع اعتراضی کارگران پست های فشارقوی برق سراسر کشور نسبت به عدم تبدیل وضعیت *

 ای چندمین بارووعده های توخالی مقابل وزارت نیروبر

برای چندمین بار، کارگران پست های فشارقوی برق سراسر  30صبح روز سه شنبه هشتم اسفندماه

کشوردراعتراض به عدم تبدیل وضعیت و وعده های توخالی راهی تهران شدند و دست به تجمع 

 .مقابل ساختمان وزارت نیرو زدند

اپراتور “و ” نه تبعیض نه ذلت عدالت عدالت“هایی چون  براساس گزارشات منتشره،با سر دادن شعار

 .اعتراضاتشان راباخشم بنمایش گذاشتند” ردمیمیرد ذلت نمیپذی

 دار ُپست ستاره: وعده جدید به کارگران پست های فشار قوی برق * *

وعده ** روز دوشنبه شانزدهم بهمن ماه بدنبال تجمع روز گذشته کارگران پست های فشار قوی برق

 .دار داده شد ای جدید مبنی بر ُپست ستاره

های فشار قوی برق سراسر کشور  کارگران پست مع روز گذشته براساس گزارش منتشره،پس از تج

در تهران مقابل وزارت نیرو،صبح امروز صبح، تعدادی از این کارگران با مدیران وزارت نیرو و 

 .سازمان توانیر جلسه مشترک برگزار کردند

برای جذب بنا به گفته کارگران حاضر درجلسه، از آنجا که سازمان توانیر چارت استخدامی خالی 

اپراتور کار معیِن سراسر کشور را ندارد، مقرر شد که وزارت نیرو از سازمان امور  0266

استخدامی کشور درخواست کند برای بیش از هزار نفر از اپراتورها که برایشان چارت خالی نیست، 

 .دار بدهند مجوز ُپست ستاره



خواهند بدنه دولت بزرگ شود لذا با  نمی ها از یک طرف دولتی: دارگفتند آنها در تشریح پست ستاره

ریزی  ایجاد چارت استخدامی جدید مخالفند و از طرف دیگر براساس مصوبه سازمان مدیرت و برنامه

بنابراین . از آنجا که اپراتوری برق فشار قوی، شغل حاکمیتی است، باید با ما قرارداد دائم منعقد کنند

یعنی چارت خالِی موقت ایجاد کنند که فقط تا زمان . دار بدهند ناچاراً قرار است درخواست ُپست ستاره

 .بازنشستگی شاغل کارایی داشته باشد و بعد از آن از بین برود

به گفته این کارگران، قرار است نامه درخواست وزارت نیرو در همین هفته جاری به سازمان 

 .استخدامی کشور ارسال شود

سراسرکشوربرای باری دیگردراعتراض به عدم تبدیل کارگران پست های فشار قوی برق ***

 وضعیت مقابل وزارت نیروتجمع کردند

صبح روز یکشنبه پانزدهم بهمن ماه،بیش از صدنفر کارگران پست های فشار قوی برق بمنایندگی 

از همکارانشان از سراسر کشوربرای باری دیگر به تهران آمدند و دراعتراض به عدم تبدیل 

 .تجمع مقابل وزارت نیرو زدندوضعیت دست به 

براساس گزارشات منتشره،با وجود امضای موافقت چیت چیان وزیر سابق نیرو مبنی بر تبدیل 

های فشار قوی در خرداد ماه سال جاری هنوز مراحل  وضعیت و مشخص شدن تکلیف کارگران پست

امی مجوز این اقدام را تبدیل وضعیت آنها اجرایی نشده است و علیرغم اینکه سازمان اداری استخد

 .صادر کرده است، هنوز بنا به دالیلی این موضوع اجرایی نمی شود

تجمع کنندگان از اردکانیان وزیر نیروجدید درخواست رسیدگی به این موضوع را داشتند که حائری 

فردا معاون جدید وزیر نیرو در امور برق و انرژی به میان آنها آمده و با آنها صحبت کرد ومقرر شد 

 .ای میان نمایندگان کارگران پست های فشار قوی برق با حائری در وزارت نیرو برگزار شود جلسه

 !کارگران پست های فشار قوی برق را سرکارگذاشتند؟****

های مداوم کارگران پست های فشار قوی  پیرو پیگیری:2930اردیبهشت1-اخبار وگزارشات کارگری

های در دستور کار و وعده های مکرر مسئولین وزارت  رحبرق طی ماه های گذشته در خصوص ط

نیرو در خصوص ترمیم حقوقی و بهبود یافتن وضعیت موجود، اما نه تنها این وضعیت ترمیم نیافته؛ 

جلسات مکرری طی روزهای گذشته بصورت محرمانه در وزارت نیرو در حال انجام جهت واگذاری 

 .ی توزیع استپست های فشار قوی فوق توزیع به شرکت ها

« باد هوا»های مسئوالن به کاله زردها  وعده -درادامه گزارش امروز ایلنا درهمین رابطه تحت عنوان

برند در حال مقدمات و انجام  آمده است،مسئولین امر و آنهایی که از قبل این کار سود می -بود

ای کشور نیز  منطقههای برق   زیرساخت های موجود هستند و در این زمینه مکاتباتی با شرکت

صورت گرفته است؛در حالیکه هر ساله بودجه تمدید قرارداد کارکنان مدت معین در نظر گرفته 

 .ها هم نیست شد، اما در بودجه امسال خبری از تمدید قرارداد مدت معین می

ت های قانونی، پیگیر مطالبا براساس این گزارش این کارگران خاطرنشان کردند که از تمامی کانال

 .خود هستند

قابل یاد آوری است که طی چند سال گذشته کارگران پست های فشار قوی :اخباروگزارشات کارگری

برق در راه دست یابی به مطالباتشان مبنی برهمسان سازی حقوق،تبدیل وضعیت،اجرای طرح 

ان قرارداد دائم وجلوگیری از واگذاری به بخش خصوصی بارها دست به تجمع مقابل مجلس وسازم



شورای هماهنگی بهره  -درخالل این تجمعات اعتراضی نهادی بنام.ریزی کشورزدند مدیریت و برنامه

اعالم موجودیت کرد وباصدور بیانیه هایی تالش کرد -برداران پست های فشار قوی برق ایران

 .برموج نارضایتی این کارگران سوار شود واعتراضات را هدایت کند

اال آمد،زمان آن فرارسیده است که کارگران پست های فشارقوی برق برپایه آنچه که درگزارش ب

 .بانگاهی به ترکیب نهاد فوق ونقدعملکردش،نقش نهاد فوق را درهمین رابطه روشن کنند

غذا  معلمان و کارگران اعتصاب یدر اعتراض به نقض گسترده حقوق شهروند: "یعبد لیاسماع

 "خواهم کرد

 نام خداوند جان و خرد به

استقرار  ،یکتاتوریکه با وعده عبور از د ینوروز پس از انقالب است، انقالب نی، چهلم۹۹ وزنور

به وقوع  ۰۹خاص در سال  یا از انباشت ثروت در دست طبقه یریو جلوگ تیشفاف جادیا ،یدموکراس

و  صلح آور امیپ رانیقرار بود در ا یاسیس یها گروه یو برخ ونیکه به گفته روحان یانقالب. وستیپ

 یحقوق یدارا! یکه مردم عالوه بر آب و برق مجان یا گونه باشد، به ضیفقر و تبع دهنده انیو پا یآزاد

اعتراض و  ه،یانجمن و اتحاد لیو برابر، تشک گانیآموزش و پرورش را ان،یو ب شهیاند یچون آزاد

 .در برابر قانون باشند یو تساو ییمایاعتصاب، تجمع و راهپ

اصحاِب زر و  بیفقرا، نص یماند و نعمات و سفره انقالب به جا یدر حد شعار باقها  آرمان نیا اما

حکومت، با وعده  یا رسانه غاتیآمدند که با تبل دانیبه م ییها مدت گروه نیشد و در ا ریزور و تزو

قرار  آراجذب  هیمردم را دستما یاجتماع یها و منزلت، اعتقادات و ارزش شتیمع تیبهبود وضع

پرده از  ،یجناح یها رقابت منیُ بودند و حاال به  المال تیاز ب یاندوز مام مدت مشغول ثروتداده و ت

 .دارند یاسرار هم برم

خود قرار  یها برنامه تیتوسعه آموزش را در اولو ا،یدن یکشورها شتریچهار دهه ب نیطول ا در

آموز، در  دانش ها ونیلیلم و ممع ونیلیم کیاز  شیوزارتخانه کشور با ب نیبزرگتر رانیدر ا یدادند ول

و به  راهمواره به ضرر فق یو آموزش یامکانات رفاه عیبودجه بوده و توز یکسر یهر دوره دارا

 یادیاند و خطرات ز مدارس کشور فرسوده شتریکه ب ینفع ثروتمندان انجام شده است و در حال

 ،یمانیآزاد، پ ،یرسم)شاغل و معلمان بازنشسته و کند یم دیآموزان را تهد آموزگاران و دانش

دارند،  اخط فقر ر ریماندن ز کارگران زحمتکش، دغدغه زنده نیو همچن( یدبستان شیو پ سیالتدر حق

که اختالس  رسد یو غارت از دسترنج آنان به گوش م یخبر از اختالس و دزد بار کیهر چندروز 

 .هاست از جمله آن انیفرهنگ رهیاز صندوق ذخ یاردیلیهزار م ۱۰

 یجهان هینظام به اعالم یبندیاز پا ها بونیدر تر یاسالم یمسئوالن جمهور که یاز برجام در حال پس

که خود  یبه قانون اساس یحت تیاز حاکم ییها بخش رانند، یسخن م یالملل نیب یها  ثاقیبشر و م حقوق

 یمستقل صنف یها تشکل اندک یبرا یتیامن یفضا جادیآنان با ا. ستندیاند، وفادار ن آن بوده گر نیتدو

و صدور  یفعاالن صنف یبرا یساز و پرونده زیآم کارگران و معلمان و سرکوب تجمعات مسالمت

 أتیبدون ه یِ شیفرما یها در دادگاه ،یمل تیامن هینماشده، مانند اقدام عل نخ یاحکام زندان با اتهامات

 ند؛یو منتقدان را سرکوب نما لرموجود در سطوح مختلف جامعه را کنت یدارند تضادها یمنصفه، سع

 الملل، نیهمچون سازمان عفو ب یالملل نیب یو نهادها یبشر حقوق یها که گروه ییمتأسفانه در روزها

 رانیکارگران و معلمان را در ا طی، با دقت شرا(ei) معلمان یو سازمان جهان (ilo)کار یسازمان جهان



ها کشانده شده  به مدارس و کارخانه یو حت افتهی شیافزا یدامنه سرکوب کنشگران صنف کنند، یرصد م

 .است

و حکم، َرِد اعاده  فرخواستیدر صدور ک ییاز کار به دستان، با اعمال فشار به دستگاه قضا یا عده

دخالت کرده  انیبه زندان یدر دادن مرخص یمشروط و حت یکشور، َرِد آزاد یعال وانیدر د یدادرس

 .هستند ها آنتحِت امر  ،ییدادستان و عوامل قضا ،یو متأسفانه قاض ندکن یو فراتر از قانون حرکت م

 أتیآموزگار و عضو ه کیبا تمام معلمان و کارگران جهان، به عنوان  یضمن اعالم هبستگ نجانبیا

مجوز از وزارت کشور نسبت به عواقب شوم  یمعلمان تهران، دارا یکانون صنف یِ تشکل قانون رهیمد

 هو در اعتراض به نقض گسترد دهم یهشدار م هییدر قوه قضا یرقانونیو غ یا قهیسل یبرخوردها

و  یدادگاه علن یو با درخواست مشخِص برگزار رانیمعلمان و کارگران ا یحقوق شهروند

و  ۰۲۳طبق ماده  یام همچون استفاده از حق مرخص در پرونده یاز حقوق قانون یبرخوردار

سه شنبه   خیاز تار( مسدود شده است یرقانونیون به شکل غکه اکن)جهت درمان،  یاستعالج یمرخص

اعتصاب غذا بر  نیاز ا یاست عواقب ناش یهیبد. اعتصاب غذا خواهم کرد ۱۰۹۹ نیفرورد ۲۰

 .است هییعهده قوه قضا

 یعبد لیاسماع

 ۰سالن ۰بند ن،یاو زندان

 ۱۰۹۹ نیفرورد

 :رونوشت

 Ei معلمان یجهان سازمان★

 ilo کار یجهان سازمان★

 الملل نیب عفو سازمان★

 یفرقان یگروه نساجکارگر066بالتکلیفی شغلی ومعیشتی

 نیدر استان قزو یفرقان یکارگر گروه نساج 066یقرارداد کار ،یماه سال جار نیفرورد یابتدا از

ماه حقوق وعیدی این 0نشده وپنج کارخانه این گروه نساجی درسال جدید شروع بکار نکرده و دیتمد

 .اخت نشده استکارگران پرد

 یها که شامل کارخانه یفرقان یگروه نساج کارگرانفروردین،12بنابه گزارش رسانه ای شده بتاریخ

« نخ پاسارگاد»و  «رانیا یلیبافت تکم عیصنا»، «نخ البرز»، «نخ البرز اسی»، «نخ اسی»

کارگر شاغل در  ۰۳۳قرارداد کار حدود ( ماه نیفرورد) یماه جار یکارفرما از ابتدا: گفتند شود، یم

 .از واحدها آغاز نشده است کیچیه تینکرده و به دنبال آن فعال دیرا تاکنون تمد یجمجموعه نسا نیا

 یدر چند سال گذشته برا یاقتصاد یها بنگاه ریمجموعه مانند سا نیا تیریمد نکهیا یادآوریبا  آنها

 نیکارگران از ا ینگران: روبرو بوده است، افزود ییها با چالش دیتول هیو مواد اول یمنابع مال نیتام

 .شوند کاریصورت کامل بسته و آنها ب ها به کارخانه یدرها یفعل تیاست که مبادا با استمرار وضع



دارد که  دهیعق یفرقان یگروه نساج تیریاز قرار معلوم مد: در ادامه گفتند یدیواحد تول نیا کارگران

 یها نهیکاهش هز یبرا دیو با ستیمقرون به صرفه ن یکنون وهیبه ش یدیتول یها حدوا نیا تیفعال

 .شوند لیتعد یانسان یرویاز ن یکارخانه بخش

 یبرا یا چاره یو اگر مسئوالن باالدست است یدچار مشکالت یواحد بزرگ نساج نیکارگران، اگفته  به

 یمحصوالت نساج رینخ و سا دکنندهیتول میظکارخانه ع نیکامل ا یلیشاهد تعط یرفع آن نکنند به زود

 .بود میخواه انهیدر خاور م

کارگر در پنج شرکت مشغول کارند که جدا  ۰۳۳حدود  یفرقان یاظهارات آنها؛ در گروه نساج طبق

سال گذشته آنها پرداخت  انیو پاداش پا یدیاز مشکالت بوجود آمده؛ مزد چهار ماه گذشته به همراه ع

 .نشده است

چند  یبا اشاره به مشکالت حاکم بر بازار ط نهیزم نیدر هم( یفرقان یقائم مقام گروه نساج) یمنتظر

هنوز شروع به کار نکرده و  یفرقان یبه وجود آمده در بازار گروه نساج طیبا شرا: سال گذشته گفت

 .کند یریگ میتصم دیبا

قطعا کارگران به کار : د، افزودزمان بر خواهد بو یفعل طیشرا یبرا یریگ میتصم نکهیا انیبا ب او

 .سابقشان بازخواهند گشت

 دیدالر مز متیق شیافزا دیدارد که در سال جد یادیمشکالت ز یفرقان یگروه نساج ،یبه گفته و 

 .میکن یریگ میحاکم بر بازار تصم دیجد طیشرا یعلت شده تا ما برا

 رخانهبدنبال پلمب کا وانیا میسولفات پتاسکارگر06بالتکلیفی شغلی 

 .کارگرش بالتکلیف شدندنود پلمب و وانیا میسولفات پتاسکارخانه 

کارخانه  یلیبر تعط یمبن یخبر ریاخ یروزها یط فروردین رسانه ای شد،12براساس گزارش که

از حد مجاز و اعتراض و تجمع مردم بخش زرنه  شیب ندهیمواد آال دیبه علت تول وانیا میسولفات پتاس

 .و رسانه ها منتشر شد یمجاز یشهرستان در فضا نیا

گوگرد است و  ی، سرطان زا و دارا یکارخانه سم نیاز ا یمعتقدند دود ناش وانیاز مردم ا یتعداد

 .شده است زین یمجموعه صنعت نیا داتیکارخانه شدند که باعث رکود تول نیا یلیخواستار تعط

 یشهرستان به بهره بردار نیا یفاز در شهرک صنعت 1در  31سال  وانیا میسولفات پتاس کارخانه

 .کرده است جادینفر شغل ا 36 یو هم اکنون برا دیرس

 التیتسه وروی ونیلیم 0/0شده که مبلغ  نهیهز  لار اردیلیم 116از  شیپروژه ب نیا یاجرا یبرا

از محل آورده  یبانک صادرات پرداخت و مابق تیبا عامل یالیر یالتیتسه  لار اردیلیم 02و  یارز

 .داران بوده استسهام

 دیتن و اس 11روزانه  تیبا ظرف کیدریکلر دیاس دیتول نهیطرح در زم نیا هیاکنون فاز اول هم

 .دیرس یتن به بهره بردار 06روزانه  تیبا ظرف کیسولفور

شهرستان  میکارخانه سولفات پتاس: خصوص گفت نیدر ا وانیاداره صنعت، معدن و تجارت ا سیرئ

 یریآن جلوگ تیپلمپ و از فعال المیا ستیز طیمح یو معتبر از سو یعلم شاتیابدون انجام آزم وانیا

 .شده است



نوسانات برق دچار اختالل و  لیبدل وانیا میکارخانه سولفات پتاس یدستگاه ها: افزود یعزت یدعلیام

 اختالل نیاز ا یهفته دود ناش کیدود شده است و در صورت استارت آن بمدت چهار تا  دیباعث تول

 .رفع خواهد شد

گوگرد است، اظهار  یدودها باعث سرطان و دارا نیشهرستان معتقدند ا نیمردم ا نکهیا انیبا ب یو

 یو معتبر از سو یعلم شیآزما چیاست چرا که هنوز ه لیدل یب یوانیترس شهروندان ا: کرد

دودها  نیبودن او سرطان زا  یدودها انجام نشده و سم نیا یبر آلودگ یمبن ستیز طیکارشناسان مح

 .ستین شیب یا عهیشا

کارخانه را صادر کرد و روز بعد  نیروز حکم پلمپ ا کیبمدت  وانیا یدادستان: کرد دیتاک یعزت

 .مانده است فیپرونده فعال بالتکل نیحکم لغو شد و ا نیا زین

خانه از کار نیدر ا یآلودگ جادیا: خصوص گفت نیدر ا زین المیا ستیز طیمح شینظارت و پا معاون

مشکل به مسئوالن کارخانه اخطار داده شده  نیرفع ا یبار برا نیبهمن ماه سال گذشته آغاز شده و چند

 .تشده اس ستیز طیمح یدود باعث آلودگ نیو همچنان ا میآنان مواجه شد یتوجه یاما با ب

دارد و  ازین ونیلتراسیکارخانه به ف نیبعمل آمده نشان داده ا یها یبررس: افزود ییطاهر سارا یعل

 نیاز وجود چن ستیز طیو هم مح یوانیزمان ممکن نصب شود و تا هم شهروندان ا نیدر کمتر دیبا

 .رها شوند ییها ندهیآال

از پلمپ آن  دیکننده به دنبال دارد و با دیتول یبرا یاریبس یها انیکارخانه ز نیپلمپ ا: کرد دیتاک یو

 .و رفع مشکل به مسئوالن کارخانه داده شده است لتریفنصب  یهفته زمان برا 1کرد لذا  یریجلوگ

است و چنانچه  یریگیکارخانه باز و در دست پ نیا یطیمح ستیپرونده تخلف ز: شد ادآوری ییسارا

 .کماکان پلمپ خواهد ماند رد،یصورت نگ یمشکل اقدام نیرفع ا یبرا

 آهن رجا شرکت راه هزار مهماندار2ماه حقوق 2عدم پرداخت

 .پرداخت نشده است آهن رجا شرکت راه قوق دوهزار مهمانداردوماه ح

کم دو هزار نفر از مهمانداران شاغل در شرکت  دستفروردین،12براساس گزارش منتشره بتاریخ

، «آهودشت» ،«ایعصر دا»همانند  یمانکاریشرکت پ نیچند تیآهن رجا که تحت مسئول راه

همان شغل  ایبه مسافران  یده خدمات یبه کارها گریو چند شرکت د «نیمارب» ،«مرغیس»

 .افتاده است ریبه تاخ شان یاند، از بهمن ماه سال گذشته مطالبات مزد مشغول یدارمهمان

 یحال گفتند جدا از معوقات مزد نیسابقه کار هستند، در ع یسال دارا ۱۰تا  ۰کارگران که از  نیا

 .ستندیبرخوردار ن یشغل تیاز امن

است که ظاهرا  یها درحال آن یافتادن مطالبات مزد قیآهن رجا، به تعو دار راهگفته کارگران مهمان به

 .کند یرا پرداخت نم مانکاریپ یها تیصورت منظم صورت وضع شرکت رجا به

 یمطالبات مزد« آهو دشت»به نام  یمانکاریشرکت پ کیدر حال حاضر فقط  ندیگو یم ها آن

 .کند یخت مخود را به موقع پردا رمجموعهیمهمانداران ز

 نسبت به عدم اختصاص حق آبهکشاورزان شرق اصفهان ادامه اعتراضات 



در ادمه اعتراضاتشان  از کشاورزان شرق اصفهان یجمعروز سه شنبه بیست ویکم فروردین ماه،

خوراسگان  دانیبه م یمنته یها ابانیدر خدست به تجمع وراهپیمایی  نسبت به عدم اختصاص حق آبه

 .زدندن شهرستا نیا یو ج

در راه  را عزم راسخسشان «توپ،تانک،فشفشه  دیگراثرندارد»تظاهرکنندگان با سردادن شعار

 .دستیابی به مطالباتشان بنمایش گذاشتند

 :درهمین رابطه

 تجمعات اعتراضی کشاورزان شرق اصفهان علیرغم تهدیدها ووعده و وعیدها ادامه دارد

شرق اصفهان علیرغم تهدیدها ووعده و وعیدها به روز دوشنبه بیستم فروردین ماه، کشاورزان 

تجمعات اعتراضیشان نسبت به عدم اختصاص حق آبه ادامه دادند ودست به تجمع وراهپیمایی 

 .زدند( واقع در شرق کالنشهر اصفهان)درخوراسگان

 :لینک فیلم راهپیمایی تجمع کشاورزان شرق اصفهان در خوراسگان
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قابل یادآوری است که این کشاورزان روز شنبه هیجدهم فروردین ماه درشهر اصفهان تجمع 

 :وراهپیمایی کردند

تراض به عدم توزیع عادالنه آب بر اساس ادامه تجمعات وراهپیمایی کشاورزان شرق اصفهان دراع

 ها حقابه

صبح روزشنبه هیجدهم فروردین ماه کشاورزان شرق اصفهان در ادامه اعتراضاتشان نسبت به عدم 

ها ،درحاشیه پل خواجو تجمع کردند و سپس به سمت اداره آب  توزیع عادالنه آب بر اساس حقابه

اهپیمایی کردند وبه اجتماعشان مقابل ساختمان این منطقه ای اصفهان در ضلع جنوبی زاینده رود ر

 .شرکت ادامه دادند

کشاورزان با سردادن شعارهایی همچون ،آب زاینده رود حق مسلم ماست، پول نمی خواهیم آب می 

 .اعتراضاتشان را بنمایش گذاشتند.…و’ زاینده رود من کو‘خواهیم، 

کردند در صورت عدم رسیدگی به کشاورزان معترض شرق اصفهان در پایان تجمع اعالم 

 .مشکالتشان ومتحقق نشدن خواسته هایشان به اعتراضاتشان ازجمله تجمعات ادامه خواهند داد

قابل یادآوری است که روز گذشته مجمع نمایندگان مجلس استان اصفهان از کشاورزان معترض 

ز نیزاستاندار اصفهان شرق اصفهان خواسته بودند،از هر گونه تجمع اعتراضی پرهیز کنند وامرو

 .هیچ دلیلی برای تجمع وجود ندارد :گفت

کشاورزان با تجمعات اعتراضی وراهپیمایی امروز واعالم اینکه تا تحقق خواسته هایشان به 

تجمعاتشان ادامه خواهند داد پاسخ دندان شکنی به مجمع نمایندگان مجلس استان اصفهان واستاندار 

 .احقاق حقوق بحقشان بنمایش گذاشتنددادند وعزم راسخشان را برای 

هزار نفر جمعیت دارد که مردم آن اغلب به  966خاطرنشان می شود،مناطق شرق اصفهان بالغ بر 

کشاورزی اشتغال دارند، اما خشکسالی، آنان را بشدت در معرض مشکالت شغلی و معیشتی قرار 

 .داده است
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اژیه، هرند، برآن و خوراسگان واقع در شرق این کشاورزان که از مناطق زیار، جرقویه، ورزنه، 

اصفهان هستند، می گویند خشکسالی و جاری نشدن زاینده رود برای کشت پاییزه، مشکالت معیشتی 

 .آنان را دو چندان کرده است

میلیون مترمکعب است، اما این  066سهم کلی حقابه کشاورزان شرق اصفهان از زاینده رود حدود 

یر اختصاص نیافته و با وجود جریان یافتن زاینده رود در مقطعی از سال میزان در سال های اخ

درصد از یکصد هزار هکتار زمین های کشاورزی شرق اصفهان، زیر کشت  06گذشته تنها حدود 

 .رفت و امسال بدلیل رها نشدن آب برای کشت پاییزه این رقم با کاهش زیادی روبه رو شده است

اهنگی زاینده رود، با توجه به اینکه ذخیره آب در سد زاینده رود به همچنین طبق مصوبه شورای هم

سال اخیر رسیده است، امکان توزیع آب کشاورزی در سال زراعی جاری  16کمترین میزان طی 

 .وجود ندارد

 وستندیبه اعتراضات آب پ یزنان اصفهان

. هاي خود برآمدند قابهباز هم كشاورزان اصفهاني درصدد ساماندهي تجمع اعتراضي براي احیاي ح

از روزهاي قبل . این بار اما زنان خوراسگاني هم دوشادوش مردان به صحنه اعتراضات وارد شدند

 . دست شد كه كشاورزان اصفهاني با بیل در محل تجمع حضور یابند به خبري دست

ست با توجه به برد و بهتر ا كارشناسان آب بر این باورند كه برگزاري این تجمعات راه به جایي نمي

دیروز مردم و . ها، جلوي تصمیمات اشتباه گذشته گرفته شود مطالبات مردم و بازتخصیص پروانه

در این . آب در خوراسگان و اصفهان تجمع اعتراضي برگزار كردند تیبه وضع معترضکشاورزان 

عیت تجمع كه با حضور گسترده زنان اصفهاني همراه بود، معترضان خواستار رسیدگي به وض

عزا »: زنان معترض در این تجمع شعار دادند. هاي كشاورزي شدند معیشتي كشاورزان و تأمین حقابه

تظاهركنندگان از كنار . «هواست امروز یکشاورز رو یعزاست امروز، روز عزاست امروز، زندگ

سوي  مأموران به آرامي گذشتند و تا لحظه تنظیم این خبر، گزارشي درباره این تجمع اعتراضي از

بهانه اعتراضات كشاورزان اصفهاني خط انتقال آب اصفهان به یزد . معترضان مخابره نشده است

 . است

گذاري اندیشكده تدبیر آب ایران نیز اعتراضات اصفهان را  اسفندیاري، عضو شوراي سیاست انوش

و حقوقي كشاورزان حق : گوید او مي. كند حاصل انباشت مطالبات بازتخصیص كشاورزان معرفي مي

بنابراین . رفت ستهاي آنها از د تدریج به دلیل اینكه حقوق آب محترم شمرده نشد، حقابه داشتند اما به

ها مورد  هاي جهاد كشاورزي و نیرو حقابه هایي تشكیل شود تا به كمك وزارتخانه باید به سرعت هیئت

رچوب ارتباط هیدرولوژیكي باشد ها در چا باید بررسي. بازبیني قرار گیرد و حساب و كتابي پیدا كند

اندیشكده تدبیر آب با اشاره به  يگذار عضو شوراي سیاست. ها در نظر گرفته شود و محدوده آبخوان

داند كه مسائل  هاي قانوني در قانون توزیع عادالنه آب، شرایط فعلي را فرصتي مي وجود ظرفیت

كند باید براي مسئله بازتخصیص  أكید مياو ت. طور جدي مورد توجه قرار گیرد حقوقي مالكیت آب به

باید دید درستي نسبت به گستره كار داشته باشیم . توان آن را رها كرد نمي. ریزي شود منابع آب برنامه

بدون شك استان اصفهان یكي از . ریزي را آغاز كنیم هاي استاني، برنامه و با توجه به اولویت

 .بود دار در سطح كشور خواهد هاي اولویت وضعیت

 را بستند انیجازمور-رودبار یتیکشاورزان معترض، جاده ترانز



کشاورزان شهرستان رودبار جنوب در اعتراض به عدم  سه شنبه بیست ویکم فروردین ماه،صبح روز

 یفصل گوجه فرنگ نیآن که در ا متیبودن فاحش ق نییپا نیو همچن شان یمحصول کشاورز دیخر

 یبار یخودروها لومتریبه چند ک بیقر. کردند انیجازمور-رودبار یتیاست، اقدام به بستن جاده ترانز

 .اند دهیجاده صف کش نیدر سراسر ا یکه حامل گوجه فرنگ انسبک کشاورز

و معادنش مشهور،  عیاستان کشور بوده و صنا نیکرمان اگرچه پهناورتربراساس گزارشات منتشره،

انواع . ها مختلف مواجه بوده است تیره با محروماست که هموا یاستان از جمله مناطق نیاما جنوب ا

 نیشتریب ریاخ یسالها یدر ط یو مشکالت اقتصاد یو درمان یکمبود مراکز بهداشت ریمشکالت نظ

را در خود دارد، وارده کرده  ریپذ بیاز اقشار آس یاستان که بخش قابل توجه نیفشار را به مردم ا

 .است

سوخت  دنیمن ماه آغاز شده است که متاسفانه به علت نرسمنطقه از به نیکاشت گندم در ا فصل

فروش  هیاول متیق زیحال ن نیبا ا. مواجه شده اند یریاز کشاورزان با مشکالت خط اریبس یدولت

 متیق ریبوده که متاسفانه به علت تفاوت چشمگ لویهرک یتومان به ازا 166تا  216توسط کشاورزان 

 نیبا هم یدستشان مانده، بعضا حاضرند حت یمحصول آنها رواز کشاورز و عرضه در بازار  دیخر

مشکل  نیتر یبفروشند اما اصل زین یگریهر فروشنده د ایو  یگوجه را  به اداره جهاد کشاورز متیق

نکردن آنها در کمک به  یو همکار دیخر یبرا یمسئوالن استان لیآنها عبارت است از عدم تما

اعتراض کشاورزان را به جاده  یو حمل و نقل، صدا یشها جهت بارک ازین نیکشاورز و تام

 .کشانده است یتیترانز

سرسام آور  هیکرا. حمل و نقل است متیبر ق یدولت نیمطالبه کشاورزان نظارت مسئول گریاز د

 .کشاورزان رودبار جنوب است یمشکل اساس زیآن ن متیق نییو نبود قانون مشخص در تع ونیکام

به  یدگیبرطرف شدن مشکل اعتراض در وهله اول و رس یبرا نیتام یوراامروز قرار است جلسه ش

 .شهرستان برگزار شود نیمطالبه کشاورزان با حضور مسئول

مطالبه کشاورزان باعث آن  نیربط درخصوص ا یذ نیاست که هرگونه تعلل مسئول یدر حال نیا

 .برود نیاش، از ب یژگیمانده به جهت و نیکه محصول برزم شودیم

گوجه آغاز شده و در  یتوافق دیفرماندار رودبار جنوب خر به آخرین گزارشات منتشره بنقل از بنا

 .شهرستان در حال انجام است نیا هیشهرک سلمان

گوجه از کشاورزان گوجه کار  یتیحما دیاقدام به خر ییسازمان تعاون روستا: عطاپور افزود ابوذر

 .رودبار جنوب کرده است

  یمقابل فرماندار شهرستان نیا کیبا طرح تفکاعتراض ر تجمع مردم کازرون د

کازرون همزمان با حضور کارشناسان روزسه شنبه بیست ویکم فروردین ماه،جمعی از اهالی 

 .ی اجتماع کردندشهرستان مقابل فرماندار نیا کیبا طرح تفکدراعتراض  یکشور ماتیتقس

شهرستان کازرون که در وزارت  کیرح تفکعده با اعتراض به روند ط نیابرپایه گزارش منتشره، 

شدن  یطرح صورت نگرفته و عمل نیدر ا یقیدق یکارشناس یکرده است، معتقدند کارها یکشور ط

 یفشارها یبلکه به علت برخ ،یقانون طیدارا بودن منطقه از شرا لینه به دل دیشهرستان جد جادیا

 .انجام گرفته است یاسیس



 یاهال ژهیو همه مردم شهرستان به یطرح، صدا نیمطالعه ا انید در جرنباور نیبر ا نیهمچن مخالفان

نشده و  دهیشن یخوب به شوند،  یطرح از کازرون جدا م نیبرم که در ا انارستان و دشت یها دهستان

 یمتیهر ق هب یکیکنندگان طرح تفک و دنبال ردیکازرون تحت شعاع قرار گ تیطرح هو نیدر ا دینبا

 .هستند دیجد یانشهرست جادیدنبال ا
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