اخباروگزارشات کارگری  31شهریورماه 3111
 بازگشت اخبار کارگران هفت تپه به صدراخبار کارگری رسانه ها،اما؟؟!!! -1تقاضا ی حضوری دو کارگر هفته تپه از قالیباف برای دیدار از مجتمع
 -2تجمع کارگران غیرنیشکری اخراجی هفت تپه مقابل فرمانداری شوش برای بازگشت بکار با
«پالکاردی عجیب وغریب»
 -3اعتصاب چند ساعته تعدادی از کارگران هفت تپه بدلیل کم کردن اضافه کار روی تایم شیت
 اعتصاب وتجمع کارکنان شرکتی بیمارستان شهرباشت دراعتراض به عدم پرداخت  7ماه حقوقومطالبات دیگرمنجمله حق الزحمه کرونا مقابل فرمانداری
اخبار نوزدهمین روز اعتصاب غذای جعفر عظیم زاده روزنامهنگاران مستقل ایران:محمد مساعد ،خبرنگار سابق روزنامه شرق به ۴سال و ۹ماه حبس تعزیری ۲ ،سال ممنوعیت از
خبرنگاری و توقیف لوازم ارتباطی محکوم شد
 تجمعفرمانداری

اعتراضی دامپرواران جوین نسبت به افزایش سرسام آور قیمت نهادهای دامی مقابل

 تجمع اعتراضی دانشجویان علومپزشکی تبریز نسبت به مشکالت آموزش در دوران پاندمی کووید- 11مقابل وداخل ساختمان آموزش کل دانشگاه
 جان باختن یک کارگرمقنی در محله دزاشیب تهران در حادثه ریزش چاه*بازگشت اخبار کارگران هفت تپه به صدراخبار کارگری رسانه ها،اما؟؟!!!
 -3تقاضا ی حضوری دو کارگر هفته تپه از قالیباف برای دیدار از مجتمع
روز پنج شنبه  13شهریور همزمان با سفر قالیباف به شوش وبازدید از پروژه پل میانرود چند کارگر
هفت تپه به دیدار قالیباف رفتند وبراساس ویدئو منتشره دررسانه ها دونفرشان از این چهره سرشناس
سرکوبگر جنبش های حق طلبانه درتاریخ حیات چهل ساله حاکمیت جمهوری اسالمی تقاضا کردند که
برای حل مشکالت کارگران هفت تپه وخلع ید ازکارفرما از مجتمع دیدار وبه حرف های کارگران
گوش کند اما نامبرده در چارچوب تفاوق جناح های مختلف حاکمیت برای خواباندن صدای اعتراض
کارگران هفت تپه علیرغم توهمات ویا ...تعدادی از کارگران این مجتمع به برنامه های از پیش تعیین
شده اش ادامه داد.

 -2تجمع کارگران غیرنیشکری اخراجی هفت تپه مقابل فرمانداری شوش برای بازگشت بکار با
«پالکاردی عجیب وغریب»
روز پنج شنبه  13شهریور همزمان با سفرقالیباف به شوش ،کارگران غیرنیشکری اخراجی هفت تپه
به تجمعشان مقابل فرمانداری شوش برای بازگشت بکار ادامه دادند.
امروزتجمع کنندگان پالکارد روزهای گذشته مبنی بر خواست بازگشت بکارشان را دردست نداشتند
وپالکارد دیگری در ستایش قالیباف این مقام ضد کارگری حاکمیت را بنمایش گذاشتند.
+گزارش رسانه ای شده درباره اعتراضات دامنه دار کارگران غیرنیشکری نسبت به اخراج ازکار:
 111نفر از کارگران غیر نیشکری که حدود پنج سال نزدیک به هزار هکتار چغندر در زمینهای
مختص نیشکر کشت میکردند ،چند ماهی میشود که اخراج شدند.
روز پنج شنبه  13شهریوریکی ازاین کارگران اخراجی به خبرنگار رسانه ای گفت :ما هم از روز
اول با کارگران هفتتپه اعتصاب کرده بودیم .به ما گفتند «شما فصلی نیستید» و حدود چند سال تمام
فصل کارکردیم و برای ما بیمه هم واریز شد و همچنین به ما قول قراردادی شدن دادند ولی بعد از
برداشت چغندر به جای قرارداد اخراجمان کردند.
طبق قانون کار کسی که  1ماه جایی کار کند و برایش بیمه پرداخت شود باید تبدیل وضعیت شود و
قرارداد با کارگر بسته شود.
وی افزود :این کارگران از روز اول همراه با کارگران هفتتپه برای احقاق حقوقشان اعتصاب کرده
بودند ولی به خاطر کثرت کارگران نیشکری هفتتپه زیاد نمایان نبودند و بعد از حل مشکل کارگران
نیشکری هفتتپه ،مشکل ما حل نشد.
وی افزود :متأسفانه تاکنون هیچ مقام مسئول محلی و استانی جواب قانعکنندهای به ما نداده است.

 -1اعتصاب چند ساعته تعدادی از کارگران هفت تپه بدلیل کم کردن اضافه کار روی تایم شیت
پیام از طرف کارگران نیشکر هفت تپه ارسالی به اتحادیه آزاد کارگران ایران:
امروز 5شنبه کارگران شرکت هفت تپه بخاطر اضافکاری و کم کردن اضافکار روی تایم شیت،
در محل کار خود ،ساعاتی اعتصاب کردند،و نتیجه و تصمیم گیری افتاد برای روز شنبه ،که آیا این
شطرنج بازیهای مدیرعامل هفت تپه پایانی دارد ،یا اینکه باز میخواهد با این کارها و رفتارها موج
دوم اعتصاب راه بندازه،
دوستان و همکاران عزیزم ،این هم بازی جدید مدیرعامل هفت تپه هست،هوشیار باشید،باهم کنار هم،
با اتحاد باشیم،
زنده باد کارگران هفت تپه،
*اعتصاب وتجمع کارکنان شرکتی بیمارستان شهرباشت دراعتراض به عدم پرداخت  7ماه حقوق
ومطالبات دیگرمنجمله حق الزحمه کرونا مقابل فرمانداری
روز چهارشنبه  12شهریور ،کارکنان شرکتی بیمارستان شهرباشت برای انعکاس صدای اعتراضشان
نسبت به عدم پرداخت  7ماه حقوق ومطالبات دیگرمنجمله حق الزحمه کرونا دست از کار کشیدند
مقابل فرمانداری این شهر در استان کهگیلویه و بویراحمد تجمع کردند.
به گفته تجمع کنندگان ،پس از  1ماه تالش خستگی ناپذیر در بخش کرونایی و ارائه خدمات و پذیرفتن
آسیبهای جانی و جسمی ،فقط  111هزار تومان پاداش کرونا به ما دادند و از طرفی حقوقمان هنوز
پرداخت نشده است.

تجمع کنندگان به خبرنگاران گفتند :مدت  7ماه است که مبلغی دریافت نکردهاند.
آنها افزودند :پس از  1ماه تالش خستگی ناپذیر در بخش کرونایی و ارائه خدمات و پذیرفتن
آسیبهای جانی و جسمی ،فقط  111هزار تومان پاداش کرونا به ما دادند.
*اخبارنوزدهمین روز اعتصاب غذای جعفر عظیم زاده
به گزارش روز پنج شنبه  13شهریور کانال اتحادیه آزاد کارگران ،عظیم زاده در ادامه اعتصاب
غذای خود از یک هفته پیش از خوردن قند نیز امتناع کرده و تنها آب مینوشد .معده وی از سه روز
پیش به صورت مداوم آب را نیز پس میزند و با هر بار نوشیدن آب دچار استفراغ میشود.
عظیم زاده در برگهای که به صورت روزانه باید در خصوص اعتصاب غذایش پر کند و به زندان
تحویل دهد ،گفته است که قند را حذف کرده و مدام حالت تهوع دارد.
اتحادیه آزاد کارگران ایران آدم ربایی نهادهای امنیتی برای انتقال جعفر عظیم زاده به زندان رجایی
شهر را قویا محکوم مینماید و به جامعه اعالم میکند که نهادهای امنیتی قطعا قصد قتل او را دارند و
چنانچه هر اتفاقی برای سالمت جعفر روی دهد یا مستقیما توسط نهادهای امنیتی صورت گرفته است
و یا تحت شرایطی روی داده است که نیروهای امنیتی از قبل برای آن سازماندهی کردهاند.
+بیانیه بیش از  ۰۵۵نفر از فعالین صنفی و اجتماعی و مدنی ،خانواده های زندانیان و جانباختگان
از ایران  ،در حمایت از اعتراض جعفر عظیم زاده
جان جعفر عظیم زاده فعال کارگری در خطر است

دیریست که ما شاهد فشار  ،دستگیری  ،شکنجه،اعترافات اجباری و حبسهای طویل المدت فعالین
کارگری ،کودکان ،زنان و دانشجویان و سایر فعالین مدنی هستیم .
سالهاست مردم با گرانی و فقر دست و پنجه نرم میکنند .
سالهاست کارگران و معلمان ،بازنشستگان ،پرستاران و اقشار دیگر جامعه را به جرم خواست
پرداخت حداقل دستمزد و حقوق پایه ای شان دستگیر میکنند ،شالق میزنند و به زندان میاندازند .
جعفر عظیم زاده دبیر هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران در اعتراض به حداقل دستمزد تعیین
شده توسط مسئوالن اقتصادی کشور و به جرم جمع آوری طومار اعتراضی چهل هزار امضا به
تعیین حداقل دستمزد به پنج سال زندان با اتهامات امنیتی روبرو شد .
او قبال نیز در سال  ۹۹سالمت جسم و جانش را گذاشت و علیه امنیتی کردن فعالیتهای فعالین صنفی
و اجتماعی  ۳۶روز دست به اعتصاب غذا زد .
امروز جعفر عظیم زاده مجددا در زندان است .
با وجود اخطارهای وی در بدو شیوع کرونا و خواست آزادی تمام زندانیان ،نه تنها به هشدارها و
خواست وی توجه نشد بلکه با مرخصی او مخالفت شد و برای وی پرونده و حکم جدید تشکیل و
صادر نمودند
جعفرعظیم زاده در زندان اوین به کرونا مبتال شده بود و باید به بیمارستان منتقل میشد ،اما بدون
اطالع قبلی و به بهانه اعزام به بیمارستان او را به سلول انفرادی زندان رجایی شهر کرج انتقال
دادند .
جعفرعظیم زاده در اعتراض به انتقال ناگهانی به زندان رجایی شهر کرج  ،بیخبر نگه داشتن خانواده
از وضعیت او و عدم رعایت پروتکل های بهداشتی در زندانها برای مقابله با کرونا
از یکشنبه  ۲۳مرداد دست به اعتصاب غذا زده است .
ما امضا کنندگان این نامه ضمن محکوم کردن بازداشت و زندان فعالین صنفی و اجتماعی و مدنی،
خواستار انتقال هر چه سریعتر و بدون قید و شرط جعفر عظیم زاده به بیمارستان جهت درمان و
آزادی وی میباشیم.
 ۳۶شهریور ۹۹
اسامی:
اکرم رحیم پور( همسر جعفر عظیم زاده )  -شهناز اكملي و محمد كریم بیگي ( مادر مصطفی کریم
بیگی) -شهین مهین فر (مادر امیرارشد تاجمیر )  -جعفر رمضانی و حوری گلستانی (والدین بهنود
رمضانی ) -منیرعبدی (همسر اسماعیل عبدی ) -صدیقه مالکی فرد ( همسر هاشم خواستار) -
احترام شکوری(مادر ناهید خداجو) -محمود بهشتی لنگرودی  -عزیز قاسم زاده -محمد علی
زحمتکش  -آدینه بیگی  -اسکندر لطفی  -جعفر ابراهیمی  -کیوان صمیمی  -معصومه دهقان -
فرنگیس مظلوم  -سعید شیرزاد  -روح هللا مردانی  -راحله راحمی پور  -ناهید خداجو  -نسرین
جوادی  -پروین محمدی  -شریف ساعد پناه  -شیث امانی -مظفر صالح نیا  -واله زمانی -عاطفه
رنگریز  -حسین میربهاری  -اکبر یزدی  -مهرانه قاسمی  -گیتی پورفاضل  -لیال عظیم زاده -

حوریه خانپور  -اسدهللا فخیمی  -جوانمیر مرادی  -آنیشا اسدالهی  -ساناز الهیاری  -امیر امیرقلی -
امیر چمنی  -عسل محمدی -شهال انتصاری -افسانه عظیم زاده -سرور سالمی -پیمان شجیراتی -
امیرحسین محمدی فرد  -نگار مسعودی-سید هادی احمدی  -سعید رضایی  -فرهاد شیخی -لطف هللا
احمدی  -طیب چتانی  -رفیق کریمی  -هادی سلیمانی  -رزگار سلیمانی  -فریده محمدی  -رحمان
فتحی  --مهدی فخری -سروه قادر زاده  -ثریا عزیزی  -رادا مردانی  -رضا حق نظری  -حسین
شاپرک  -فایق رسولی  -جلیل رحمانی  -فاطمه ملکی -الیاس قربانی  -فرح قادرنیا  -شکوه جعفری
 فرح حاتمی  -حسن قربانی  -احترام عبدوس  -نرگس منصوری  -ملیحه کریم الدینی  -مریمحیدری  -محمد نوریزاد  -فرشته اسانلو  -رویا گندم واش  -مهرشاد گندم واش  -مهسا گندم واش -
محمد معین  -فاطمه نعمتی  -مریم بهاری_  -معصومه بهاری  -نادیا بهاری  -نینا بهاری  -گالله
قربانی  -حیدر قربانی  -فرشاد فتحیان  -زهرا رفیعی  -شهال جهان بین  -عباس واحدیان شاهرودی -
جواد رحیم پور  -محمدخاکساری  -سیران محمدحسینی  -حسن کاظمی  -حسین فرزین  -زینب
سپهری  -مسعود زارع ازغندی  -رقیه زارع پور حیدری  -مرجان داودی  -صفیار قربانی -
شهاب یوسفی  -ارزو مراد ویسی  -سکینه باقری  -یداله باقری  -ناهید بهاری  -مونا بهاری  -هایده
بهاری  -وحید میرشکار  -مجید قائمی  -وحید میرشکار -شادیه جاللی ثانی  -سونیا اثباتی -سارا
ملک -پوران ناظمی  -حمید بی آزار  -نسرین رستمی  -امین صداقت  -شاهین میثمی  -محمد
شاهرخی  -اسماعیل اقایی  -حمید زرغامی  -لعبت بختیاری  -لطیف روزیخواه  -سپیده باقری -
جوانه باقری  -بهاران باقری  -رامین کریمی  -ایوب محمدی  -شب بو هللا ویسی  -شیوا قربانی -
آرمین شریفه  -هاوژین لطیفی  -مهران حسینی  -سعید شیخی  -وحید کریمی  -آیدین قلی نژاد بداغ -
عرفان کهزاد  -انار احمدی  -سیما رادمنش  -عاطفه تمجیدی  -سعید شهرکی محمدی  -آزاد شیخی -
پرویز الهیاری  -سعید نادری  -کامیار فکور  -رحمان صوفی میرزا  -شبنم آشوری  -سامان
قادرنژاد  -باسط مرادی  -محمد داوری  -اسرین رادمنش  -امیر نوذر نوری پور  -فاطمه میر احمدی
 افسون دهقانی  -محمد مهدوی فر  -نیلوفر فتحی  -ماریا کمالی  -روژین نبوی  -اسرین نبوی -رحیمه مشیرپناهی  -توفیق میرکی  -پپوران رحمانی  -مهدیه بیگناه  -نگین آرامش  -نرگس خرمی -
لونا یوسف زاده - ،علی شهرام بهداروند  -هیوا مرادی  -زبیر مردوخی  -دلنیا رحیمی  -هوشیار
زمانی  -فردین آقایی  -علی اسدالهی  -صالح زمانی  -مهدی غفاری  -همایون گودرزی  -ندا اسدی -
رضا شریفه  -رضا نعمتی  -ابی بهاری  -طاها گلرخ  -مرضیه درود  -فاطمه بارانی  -عارف
رحیمی  -تمید زمانی  -عرفان قانعی  -ایرج محمدی  -سونا مروت  -کیومرث زمانی  -علی اکبر
مروت  -مهرداد مروت  -رضا احمدی  -اقبال محمدی  -سهیال محمدی  -غالمرضا اسدی  -مهری
اسدی  -اواره صادقی  -بیان کریمی  -معصومه عبدی  -کژال حیدریان  -مهرداد عبدی نژاد -
رحمان صوفی میرزا  -فخرالدین احمد سوادکوهی  -میالد قربانی  -احمد شعبانی فرد  -اسماعیل
فتاحی  -مریم برهان  -سام بوربور  -علیرضا آدینه  -رضا صداقت  -پرویز صالحی  -فریبا آقایی
 گل اندام آقایی  -بهار آقایی  -افشین آقایی  -فاطمه زارعی  -ساناز باقری  -احسان صدیق  -پورانناظمی  -معصومه عسگری  -خلیل کریمی  -زهرا رضایی  -الیاس قربانی  -امیر حسین نبی زاده
 اشکان فتحی  -حیدر بابایی  -نرگس امید شفاعت  -پدرام معیني - ،فرزام معینى  -آزاده معینى -روزبه معینى  -عزیزاله معینى  -فوزیه اخوان  -شادی قربانی  -عنایت حسینی  -محب الدین شقاقی -
فریدون شجاعی  -نوید فرزانه  -نریمان فرزانه  -هیبت شریفی  -محراب شریفی  -مستانه غفاری -
پرهام غفاری  -هادی شریفان  -نادر قاسمی  -فرهاد هدایتی  -قادر رستمی  -توفیق رستمی  -شریفه
رستمی  -آفاق ثروتی  -آرزو ثروتی  -شراره ثروتی  -فریدون لطیفی  -بهرام نسیمی  -خسرو غالمی
 شهریار منطقی  -عرفان خجسته  -مریم خجسته  -فرهاد شکیبا  -حسین برهائی  -احسان خدیور -رحمت هللا فرهادی  -شکوه فراهانی  -اسماعیل حسینی  -زهرا حسینی  -گالله حسینی  -امجد آراسته -

شاهد رعدی  -جالل همتی  -جلیل همتی  -محمد امین شوقی  -سیروس حیدری  -فخری حیدری -
مهرانه شرفی  -مهتاب شرفی  -افسانه طالبی  -مریم قربانی  -پروانه رشیدی  -مصیب غالمی -
برهان غالمی  -نسرین عندلیبی  -شروین اشتیاق  -هدایت اقایی  -مهدیه اقایی  -حسن روشن  -شیرین
روشن  -هاجر حسنی  -ماه منیر حسامی  -مهدی کرامتی  -انور دوستی  -شوقیه دوستی  -امیر
پرویز بابا جانی  -پونه خطیبی  -هاشم خطیبی  -ترانه اقایی  -محسن تنومند -فاطمه سپهری  -محمد
حسین سپهری -کمال جعفری یزدی  -رامان ساعد  -وحید حسینگو  -حجت قانعی  -شیدا عبد خدا -
اسماعیل قنواتی  -هیراد پیر بداقی -مرتضی یوسفی  -علی نظری  -سایه پورهاشم  -علی
مرتضوی  -سیروان یوسفی  -مریم نقشی پور  -پارسا اندرزگو -زهرا علی پور  -محمد تیموری -
محمد حسین پور -رها زیبایی -دنیا مرندی  -احسان رضایی  -ستاره جلیلی  -مرتضی شریفی -
فهیمه صالحی  -ژاله رحمانی  -سحرناز عمرانی  -شیوا موسی زاده  -ساالر لطیفی  -صنعان
بحرینی  -وفا مقدم  -انتها ویسی  -شراره خدادادی  -نسرین سمندری  -شورانگیز رستمی  -کاوه
خدایاری  -نسترن خدایاری  -کیوان لطفی  -توران لطفی  -هاشممرادیان  -مهدی زمانی  -عسکر
حقیقی  -مجتبی راستبین  -ثریا شریفی -عتیه فرهادی  -نبی محسنی  -شراره اشتیاق -حدیث مخبری
 فاطمه مخبری  -مجید رستمی -بهاره متین -زهره متین -پوپک عسکری -زاهد سلیمی  -هستیشاپسند زاده -خلیل رحمانی -جعفر شادی -صباح شادی-علی مرادی -محمد پرویزی -پوریا محمدی -
پوریا کوئیک-امید شادی -سیف هللا احمدی -لقمان پرویزی -عبدهللا صادقی -محسن محمدی-صابر
پشابادی-علی رضایی -فخرالدین کوهی-پردیز رستمی-عطا عزیزی -عادل عزیزی-سیروان محمدی-
یزدان رجبی-مسعود قناتی -فردین قناتی -عزیز عطایی-حسین تیموری-رسول خمیس آبادی-ظفر
قیطاسی-افسانه قربانی-معصومه رحمانی-رضا یوسفی -محمد عزیزی -صباح رستمی-اردشیر ویسی-
بهار محمودی  -آرش رمضانی -سوران مجیدی -ربیع شاه محمدی -جبار فاتحی -علیرضا قره ویسی-
انور قربانی-کاوه رنجبری -سیامک واحدی-مسعود احمدی  -ناظم کریمی -عادل فتحی -سیروس
شادی-ادریس شادی-عبدهللا نعمتی -امید کوهی -محمد قربانی -میالد قربانی-فاتح روحانی-ارسالن
شادی-فرشید محمودی -ایرج زردویی -محسن امامت -شورانگیز قبادی -خالد فدوی  -فاطمه سهیلی-
مهشید اغاسی -هدایت نوبری -یدهللا غفاری -قاسم صداقت -هاشم ویسی  -محی الدین اورزه  -شادی
آورزه -اسماعیل تباک  -منور صادقی -،خسرو عشقی  -نازنین هاشمی  -مسعود هاشمی -مهدی
خدیور  -پدرام اهی -نریمان اهی -سهراب شیرازی  -عفت بلندی -عطاهللا بلندی  -شکوفه فرجی -
هیبت فتاحی  -مریم یونسی -شریف اراسته  -محمد اراسته  -بهادر اراسته  -مجید دشتی -اهو خرمالی-
فریاد فتاحی-رامان ذوقی -نسترن پناهی -ثریا اعظمی -شهال اعظمی -فوزیه خدا دوست  -مهناز خدا
دوست  -فریبا ارشدی  -عصمت یاری -مریم بهادری  -افسانه بهرامی -علی بهرامی -سرور کاوه -
صحرا اشتیاق -جلیل تورانی -عدنان تورانی -شهین محرابی -ساناز عطاران  -پونه عطاران -نگین
فرهادی  -نازی فرهادی -پیمان فرهادی  -مصطفی روشن -مهدی چهرازی -زهرا عنایتی -سومیه
عنایتی  -منصوره خدیور  -عباس لطیفی  -تیمور خرسندی -هما برزنجه  -فاروق برزنجه -نسیم
قمری -صادق محرم زاده  -برهان یاوری -تارا امید شفاعت -افاق شهیدی -فرانک نوبخت -بابک
نوبخت  -اسیه وردی -قادر وردی  -محبت قدردان -مجید قدردان  -فرزاد صلواتی -منیر احمدی -
شیدا مدرسی -هادی خوشنود  -بهنام ختمی -شیوا ختمی  -فتاح بحیرایی -مجتبی خدری -بهناز فراهانی
 شروین مدرسی -نجیبه عدالتخواه  -یاور بوبان -عسکر قداست -منیژه قداست -روئیا قداست  -افسرخدابنده  -عادل خدابنده  -رسول حجتی -شاه پری حجتی  -اسد خدابنده  -داریوش جاللی  -پرستو
اقاخانی  -حدیث اقاخانی -مظفر ندیمپور -راحله فراست  -رعنا نفیسی  -سارا پرند  -ترانه محمودی -
علی راستین  -مهناز شهیدی  -پیام وردی -لهراسب تیموری  -پرشنگ یونسی  -گل محمد دوستی -
مهناز شاکری  -حسین شاکری -محترم رشیدی

*روزنامهنگاران مستقل ایران:
محمد مساعد ،خبرنگار سابق روزنامه شرق به ۴سال و ۹ماه حبس تعزیری ۲ ،سال ممنوعیت از
خبرنگاری و توقیف لوازم ارتباطی محکوم شد
احکام طوالنی مدت برای خبرنگاران یکی از ابزارهای اصلی قوه قضاییه برای کنترل و جهتدهی
به رسانهها بوده است .نه تنها مطبوعات تحت کنترل شدید نهادهای باالدستی و فساد روابط عمومیها
به پایینترین حد از اعتبار اجتماعی رسیده ،بلکه حتی خبرنگارانی که مسئوالنه برای انعکاس اخبار
از طریق مطبوعات و صفحات شخصی خود تالش کردند،سالها از حیطه خبر و خبررسانی به
جامعه دور میکند.
احکام جدید به نحوی است که خبرنگار پس از گذراندن محکومیتش باید با احکام مراقبتی همچون
توقیف لوازم ارتباطی و ممنوعیت خبرنگاری ،در شکنجه سفید سپری کند .
هنوز فراموش نکردهایم که قوه قضاییه چگونه به بیش از  ۹۵۵امضای روزنامهنگاران برای لغو
احکام دو خبرنگار بیاعتنایی کرده و مسعود کاظمی چندین ماه را در اوین گذراند .ما خبرنگاران
اجازه نخواهیم داد چنین احکامی ضد آزادی بیان و امنیتمان صادر شود.
*تجمع اعتراضی دامپرواران جوین نسبت به افزایش سرسام آور قیمت نهادهای دامی مقابل
فرمانداری
روز پنج شنبه  13شهریور،جمعی از دامپرواران جوین برای اعتراض به افزایش سرسام آور قیمت
نهادهای دامی مقابل فرمانداری این شهرستان در استان خراسان رضوی اجتماع کردند.
یکی از دامداران حاضر درتجمع به خبرنگار رسانه ای گفت :گرانی سرسام آور قیمت نهادهای دامی
در حالی که کمیاب نیز هستند سبب شرایطی سخت و فشار مضاعف غیرقابل تحملی به فعاالن صنعت
دامپروری شده است .
وی افزود :صنعت گاوداری جوین در صورت تداوم روند افزایش قیمت نهادههای دامی رو به
ورشکستگی و تعطیلی خواهد رفت .
این پرورشدهنده صنعتی گاو ادامه داد :ظرف ماههای اخیر قیمت هر کیلوگرم کنسانتره دامی از
23هزار به  01هزار  لار افزایش یافته است و قیمت خرید سویا که به عنوان خوراک دام نرخ
مصوب هر کیلوگرم  27هزار دارد نیز در بازار آزاد به 151هزار  لار رسیده است.
*تجمع اعتراضی دانشجویان علومپزشکی تبریز نسبت به مشکالت آموزش در دوران پاندمی کووید-
 31مقابل وداخل ساختمان آموزش کل دانشگاه
روز پنج شنبه  13شهریور،جمعی از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تبریز با تجمع مقابل و داخل
ساختمان آموزش کل دانشگاه به مشکالت آموزش در دوران پاندمی کووید 11 -و مطالبه حقوق
دانشجویی دانشجویان شهریهپرداز دانشگاه اعتراض کردند.

بنابه گزارش رسانه ای شده،دانشجویان معترض پس از حضور در محوطهی ساختمان ،با اصرار
مسئولین ،در اتاق کنفرانس دفتر معاونت حضور یافتند و در حضور دکتر تقیزادیه معاون آموزشی
دانشگاه ،دکتر حنایی مشاور معاون آموزشی و دو نفر از نمایندگان حراست ،مطالبات خود را مطرح
و پیشنهاداتی را برای بهبود اوضاع آموزشی دانشگاه ارائه نمودند.
در پایان گفتوگوها ،مقرر شد که تعدادی از دانشجویان به نمایندگی از حاضرین ،جهت بررسی
راهکارهای اجرایی شدن پیشنهادات دانشجویان ،در جلسهای با حضور مسئولین معاونت آموزشی و
دکتر دهقان مدیر دانشجویی دانشگاه ،حضور یابند.
*جان باختن یک کارگرمقنی در محله دزاشیب تهران در حادثه ریزش چاه
ظهر روز پنج شنبه  13شهریور،یک کارگر مقنی در حین کار احداث چاه در یک ساختمان در حال
ساخت واقع در محله دزاشیب خیابان فالحی پایتخت براثر ریزش دیواره های چاه زیرتلی از خاک
محبوس وجانش را ازدست داد.
akhbarkargari2468@gmail.com

