
 8931مرداد ماه  6اخبار و گزارشات کارگری 

 «میخوریم شکست افتراق با میشویم، پیروز اتحاد با»

 ندگرد باید آزاد کارگر جهانی روز ممراس های بازداشتی

 :کشور راه آهن یفن هیو ابن وطخط یکارگران نگهدارآغازدور جدید اعتصاب وتجمعات  -

برای دومین (شرکت تراورس)سیرجان راه آهن ینف هیو ابن وطخط یکارگران نگهداراعتصاب  -1

 روز متوالی

 (شرکت تراورس)احمد آباد  راه آهن یفن هیو ابن وطخط یکارگران نگهداراعتصاب  -2

 اسالمشهر،رباط کریم وکرج راه آهن یفن هیخطوط و ابن یکارگران نگهدار تجمع اعتراضی-3

به عدم پرداخت حق پایان خدمت و تجمع اعتراضی بازنشستگان آموزش وپرورش کشور نسبت  -

 وعده های توخالی مسئوالن مقابل سازمان برنامه و بودجه برای دومین روز متوالی

 !دانشگاه تهران بازداشت شد یشناس انسان یارشد رشته  یکارشناس یدانشجو زاده نیحس اللی -

 تقل شدوبه مکان مامعلومی منریدستگاز فعالین ندای زنان ایران   درکاله نیاسر -

 نظر دیدادگاه تجد 33به شعبه  سندهیسه نو ی رسال پروندها -

 کارگر دیگر کارخانه آتیال ارتوپد سنندج اخراج شدند11 -

 سازمان صمتطرف از  اعتصاب قصابان یزد دراعتراض به  تعیین نرخ جدید گوشت -

ونوسانات  ها یمرغ فروش یاجبار یلیتا تعط ها یاعتصاب مرغدارگزارشی جهت اطالع درباره  -

  در بندرعباس قیمت مرغ

 کارگر یک کارگاه اصفهان زیر دستگاه تراش له شد -

 سنندج دریآب یکمپرسور هوا آپارات جان باختن یک کارگر جوان در حادثه انفجار -

 :کشور راه آهن یفن هیو ابن وطخط یکارگران نگهدارآغازدور جدید اعتصاب وتجمعات 

برای دومین (شرکت تراورس)سیرجان راه آهن یفن هیو ابن وطخط یکارگران نگهداراعتصاب  -8

 روز متوالی

حوزه  راه آهن یفن هیو ابن وطخط یکارگران نگهدار مرداد برای دومین روز متوالی،3روزیکشنبه 

ماه حقوق دست 3در راه آهن ناحیه هرمزگان، دراعتراض به عدم پرداخت ( شرکت تراورس)سیرجان

 .از کارکشیدند

 (شرکت تراورس)احمد آباد  راه آهن یفن هیو ابن وطخط یکارگران نگهدارتصاب اع -2

در راه ( شرکت تراورس)احمد آباد  راه آهن یفن هیخط و ابن یکارگران نگهدار مرداد،3روزیکشنبه 

 .ماه حقوق دست از کارکشیدند3آهن ناحیه هرمزگان ،دراعتراض به عدم پرداخت 

 اسالمشهر،رباط کریم وکرج راه آهن یفن هیخطوط و ابن یرکارگران نگهدا تجمع اعتراضی-9



اسالمشهر،رباط کریم  راه آهن یفن هیخطوط و ابن یکارگران نگهدار مرداد،3روزیکشنبه 

ماه حقوق دست به 3در راه آهن ناحیه تهران دراعتراض به عدم پرداخت ( شرکت تراورس)وکرج

 .تجمع درایستگاه ها  زدند

و  آموزش وپرورش کشور نسبت به عدم پرداخت حق پایان خدمتتگان شسنتجمع اعتراضی باز*

 مقابل سازمان برنامه و بودجه برای دومین روز متوالی وعده های توخالی مسئوالن

بازنشستگان آموزش وپرورش کشور در  ،+مرداد ماه برای دومین روز متوالی3روز یکشنبه 

دست به تجمع مقابل  توخالی مسئوالن و وعده های اعتراض  به عدم پرداخت حق پایان خدمت

 .سازمان برنامه و بودجه زدند

نیروهای انتظامی به تجمع کنندگان یورش آوردند  برپایه گزارشات منتشره درشبکه های اجتماعی

 .وتعدادی از آنها را مورد ضرب وشتم قرار دادند

سازمان  یحرفه ا یو فن یامور آموزش و پرورش عموم سیرئ سعید طاهریبنابهمین گزارشات،

و وعده پرداخت مطالباتشان راطی یک یا دوهفته دربین تجمع کنندگان حاضر برنامه و بودجه کشور

 .با اعتراض بازنشستگان روبروشد آینده داد که

 

 کیدور و نزد یها از آنها از شهرستان  یلیبازنشسته که خ انیفرهنگ بنابه گزارش رسانه ای شده،این

هر چه  یدگیسازمان برنامه و بودجه خواهان رس رانیمع آمده بودند، از مدتج نیحضور در ا یبرا

سال  نیخود بودند که از فرورد یخدمت بازنشستگ انیپاداش پا پرداختها درباره  زودتر به وعده

سال خدمت  33پس از  یخدمت بازنشستگ انیپاداش پا یالیآنها آمده است اما ر یحکم بازنشستگ79

 .اند را نگرفته



است به خاطر پرداخت نشدن پاداش  بار نیچندم یبا آنکه برا: ازبازنشستگان معترض گفتندادی تعد

پرورش و اکنون در مقابل سازمان برنامه و بودجه تجمع  و مان در مقابل وزارت آموزش خدمت انیپا

ه و پرورش و سازمان برنام و وزارت آموزش الناما مسؤو میا کرده و خواهان مطالبات بحق خود شده

 انیپرداخت پاداش آخر خدمت ما فرهنگ عیتسر یو تالش برا یدگیرس یبودجه متاسفانه به جا

و  میا حال ما مانده. اندازند یم گریهمرد نیو توپ را به زم دهند یم عمل یب یها بازنشسته، فقط وعده

 .مسؤوالن یتوخال یها وعده

سازمان برنامه و بودجه اعالم کرد  ++(یارج سال ماه بهشتیارد) یاعتراضات قبل رد: گفتند یآنها م 

 .است دهیپرورش هنوز به دست آنها نرس و وزارت آموزش یاز بازنشستگان از سو یلیاطالعات خ

 انیپرداخت حق پا یدر جواب گفتند؛ اطالعات الزم را برا زیپرورش ن و مقابل، مسؤوالن آموزش در

 .اند جه فرستادهبه سازمان برنامه و بود انیفرهنگ یخدمت بازنشستگ

خدمت ما در بودجه  انیپرداخت پاداش پا یکه بودجه الزم برا یبا وجود: از معترضان گفت یکی 

  شود؟ یپرداخت آن نم یبرا یاقدام چیچرا ه افته،یاختصاص  یجار سال

 یخدمت انیپاداش پا گونه چیه79 نیپرورش از فرورد و بازنشسته آموزش انیما فرهنگ: افزود یو

 .میا نکرده افتیدر

مسؤوالن  ،یدر اعتراضات قبل نکهیا انیوپرورش با ب بازنشسته آموزش ،یفیخانم شر 

خدمت  انیپاداش پا رماهیت 33 تیو در نها ردادپرورش قول مساعد دادند از اول خ و آموزش

خدمت  انیپاداش پا یالیاما ر میاکنون در ماه پنجم سال هست: گفت شود، یبازنشستگان پرداخت م

 .میا نکرده افتیدر ینشستگباز

 ایمسؤوالن سازمان برنامه و بودجه  ایآ یتجمع اعتراض نیا یسوال که در پ نیدر پاسخ به ا یو

: اند؟ گفت داده یا وعده ایتان کرده  درباره پرداخت پاداش آخر خدمت یوپرورش با شما صحبت آموزش

کدام از  چیه اام میا دهیت بازنشستگان شنخدم انیاز مسؤوالن درباره پرداخت پاداش پا یادیز یها وعده

 .نشده است یها عمل وعده نیا

سازمان برنامه و بودجه به ما قول داد  یپرورش عموم و آموزش سیرئ ،یطاهر دیسع زیامروز ن 

پرداخت   وپرورش خدمت بازنشستگان آموزش انیپاداش پا ندهیدو هفته آ یکی یتالش خواهند کرد ط

 .شود

است که با  نیا ییکنندگان از مسؤوالن اجرا خواسته ما تجمع: پرورش گفت و موزشبازنشسته آ نیا 

 اتیپاداش پا)نسبت به پرداخت حقوق ما بازنشستگان  یتوجه به کاهش روزافزون ارزش پول مل

 . تعلل نکنند( خدمت

 تجمع نیحضور در ا یپرورش که از زنجان برا و از بازنشستگان آموزش گرید یکی ،یجعفر یآقا

 .اند خدمت من را نداده انیماه است پاداش پا11: آرام به تهران آمده بود، گفت

در صورت پرداخت پاداش  یحت ،یآن کاهش ارزش پول مل یو در پ ختهیتوجه به تورم افسارگس با

 یها ما بازنشستگان از وعده نکهیا انیبا ب یو. است افتهیخدمت بنده، ارزش آن بشدت کاهش  انیپا

اگر سال : گفت م،یا خدمت که حق ما است خسته شده انین نسبت به پرداخت پاداش پاپوچ مسؤوال

کنم تا  یگذار هیبا آن رقم حداقل سرما توانستم یم دادند، یخدمت به من م انیپاداش پا ونیلیم03 گذشته

 .کم شده است اریاست که اکنون ارزش پول در کشور بس یدر حال نیارزش پولم حفظ شود، ا



 انیگپرورش به فرهن و وزارت آموزش یتوجه بود که نسبت به کم یاز بازنشستگان گرید یکی ،یتقو

 .بازنشستگان اعتراض داشت ژهیبو

خدمت بازنشستگان،  انیپرورش عالوه بر تعلل در پرداخت پاداش پا و وزارت آموزش: گفت یو

مهدکودک،  نهیهز نقل و انتقال کارکنان، کمک نهیسفر، کمک هز نهیهاست نسبت به کمک هز سال

 . است توجه یب انیفرهنگ رهیذخ یمعلمان و مرخص سیالتدر الزحمه و حق حق

: گفت یخدمت بازنشستگان فرهنگ انیبه عدم پرداخت پاداش پا رضاناز معت گرید یکی ،یعبدالملک

 بتوانم قیطر نیسال کار است تا از ا 33خدمت پس از  انیپاداش پا افتیبه در دمیمن مستاجرم و ام

مسؤوالن  دوارمیام. رهن خانه داشته باشم یبرا یمناسب شیپول پ ایخانه  دیخر نهیحداقل کمک هز

 انیهمه بازنشستگان سال گذشته پاداش پا. حقوق ما بازنشستگان اتالف وقت نکنند داختنسبت به پر

ه آنها خواهان است ک نیاند به خاطر ا که پاداش نگرفته یاز افراد یاند اما آن سر خدمت خود را گرفته

 79اند که اکنون به جرگه بازنشستگان سال  وپرورش بوده در وزارت آموزش( کسالی)ادامه کار 

 .اند وستهیپ

تجمع اعتراضی بازنشستگان فرهنگی نسبت به عدم پرداخت بموقع مطالبات پایان خدمت مقابل  +

 سازمان برنامه و بودجه

ن فرهنگی برای بنمایش گذاشتن اعتراضشان نسبت مرداد ماه،جمعی از بازنشستگا1صبح روز شنبه 

 .به عدم پرداخت بموقع مطالبات پایان خدمت دست به تجمع مقابل سازمان برنامه و بودجه زدند

 

 :ازجمله  ماعی، تجمع کنندگان با باال بردن دست نوشته هاییبنابه گزارشات منتشره درشبکه های اجت

پاداش فرهنگیان پرداخت »و«پاداش بازنشسته حق مسلم ماست»،«فرهنگی میمیرد ذلت نمی پذیرد»

 .خواسته هایشان را اعالم کردند«باید گردد

ورد و به بنابهمین گزارشات یکی از بازنشستگان حاضر درتجمع بر اثر فشارهای روحی حالش بهم خ

 .بیمارستان منتقل شد



تاخیر : تجمع کنندگان درباره عدم پرداخت بموقع مطالبات پایان خدمتشان به خبرنگار رسانه ای گفتند

های بازنشستگی و پیری است، ارزش آن را  در پرداخت پاداش پایان خدمت که تنها امید ما برای سال

گذرد، کاسته  زش واقعی پاداش، هر ماه که میدهد؛ با توجه به نرخ تورم، از ار به شدت کاهش می

 .شود و این، به ضرر ما بازنشستگان است می

کشورنسبت به عدم پرداخت مطالبات مقابل وزارت  39تجمع اعتراضی معلمان بازنشسته سال  ++

 آموزش و پرورش و وعده های پوچ

پرورش کشور در آموزش و  79اردیبهشت ماه،جمعی از بازنشستگان سال31صبح روز سه شنبه 

اعتراض به عدم پرداخت مطالبات پایان خدمتشان و وعده های پوچ، دست به تجمع مقابل وزارت 

 .آموزش و پرورش زدند وخواهان پرداخت فوری وتمامی مطالباتشان شدند

ریزی و توسعه  تجمع کنندگان خواهان دیدار با وزیر آموزش و پرورش بودند که بجایش معاون برنامه

ومسئولیت عدم پرداخت مطالبات تجمع کنندگان را  موزش و پرورش درجمعشان حاضر شد منابع آ

بدلیل عدم ابالغ از طرف سازمان برنامه و بودجه وعدم تأمین اعتبار از طرف خزانه داری دانست 

 !وتجمع کنندگان را به صبر وبردباری دعوت کرد؟

اردیبهشت ماه 1ما از : انه ای گفتدرهمین رابطه،یکی از بازنشستگان معترض به خبرنگار رس

منتظر پیگیری آموزش و پرورش هستیم و تمام صحبت ما این است که ما پاداش پایان خدمت خود را 

ما خواهان این هستیم که تا پایان . شود گیریم اما ارزش این لایر، روز به روز کمتر می به لایر می

ها بسیار سریع  چرا که بازنشستگان سایر ارگان. خردادماه پاداش پایان خدمت خود را دریافت کنیم

 .کنند پاداش پایان خدمت خود را دریافت می

سال خدمت صادقانه به فرزندان این کشور کردیم که برخی از آنها امروز مسئولین  33ما : وی افزود

موزش و متأسفانه در آ. توقع ما این است که بازنشستگی مان با آسودگی خیال باشد. این مملکت هستند

حاال جمعی . وقتی تک به تک آمدیم کسی به حرف ما گوش نکرد. پرورش پیگیر پاداش ما نیستند

های  در بین ما جانباز، سرپرست خانوار و کسانی که درگیر بیماری. ایم تا صدایمان یکی شود آمده

 .همه اینها برای ما درد است. پرهزینه هستند، وجود دارد

های زیادی شنیدیم و حتی به سازمان  اردیبهشت خود تا امروز وعده 1جمع ما از ت: وی در پایان گفت

گویند اطالعات هنوز از وزارتخانه به دست ما نرسیده  آنجا به ما می. برنامه و بودجه فرستاده شدیم

 .ایم گویند ما اطالعات را فرستاده است و اینجا به ما می

 !دانشگاه تهران بازداشت شد یشناس انسان یارشد رشته  یکارشناس یدانشجو زاده نیحس اللی*

 یاحضار شده بود، عل نیاو یبه دادسرا یتلفن یبا تماس (مرداد1)که روز گذشته ییفعال دانشجو نیا

 (مرداد3)کند، صبح امروز دایدادسرا حضور پ نیدر ا یآت یروزها یشده بود ط نیرغم آنکه مع

 .منتقل شد نیه زندان اوخود بازداشت و ب ی در خانه یتیتوسط ماموران امن

 وبه مکان مامعلومی منتقل شدریدستگاز فعالین ندای زنان ایران   درکاله نیاسر*

و به  ریرا دستگ" رانیزنان ا یندا نیدرکاله از فعال نیاطالعات اسر نیمامورمرداد،3روز یکشنبه 

 .منتقل کردند یمکان نامعلوم

 شجویان کشورکانال تلگرام شوراهای صنفی دان:منبع اصلی خبر



 نظر دیدادگاه تجد 96به شعبه  سندهیسه نو ی رسال پروندها*

 .نظر فرستاده شد دیدادگاه تجد33به شعبه  رانیا سندگانیسه عضو کانون نو ی پرونده

 ئتیدو عضو ه نیو بکتاش آبت( یمهاباد)رضا خندان  ی پرونده میافتیاطالع  (1370مردادماه 1)امروز

نظر  دیدادگاه تجد 33 ی کانون به شعبه یقبل رانیباژن از دب وانیو ک رانیا سندگانیکانون نو رانیدب

 استیدادگاه انقالب به ر 20 ی در شعبه یسال جار بهشتیدر ارد سندهیسه نو نیا. فرستاده شده است

و " نظام هیعل غیتبل"آنها   اتهام. محاکمه و مجموعا به هجده سال زندان محکوم شدند سهیمق یقاض

در کانون  تیعضو: ها اتهام قیاست و مصاد" کشور تیامن هیبه قصد اقدام عل یاجتماع و تبان"

 فیو تال وو احمد شامل ندهیو پو یمختار ادبودیکانون، شرکت در مراسم  یها هیانیب ران،یا سندگانینو

به آن  سندهیسه نو نیا یوکال یچند روز پس از صدور را" . رانیا سندگانیپنجاه سال کانون نو"کتاب 

 یرا. نظر فرستاده شده است دیدادگاه تجد 33به شعبه  یبررس یاکنون پرونده برا. اعتراض کردند

 .به دنبال داشت یاعتراضات فراوان یبدو

 رانیا سندگانینو کانونبرگرفته از کانال تلگرام 

 کارگر دیگر کارخانه آتیال ارتوپد سنندج اخراج شدند81*

سنندج  3ە شمار یدر شهرک صنعتکارگر کارخانه آتیال ارتوپد واقع در 11ته طی روزهای گذش

 .اخراج شدند

 ریوز خطاب به یا در نامهطی  ارتوپد الیآتکارفرمای  گذشته سال  قابل یاد آوری است که

این واحد تولید کننده تجهیزات محصوالت  یدیواردات اقالم مشابه تول تیممنوعخواهان بهداشت،

 .نفر را اخراج کرد13کارگرش 133بدلیل عدم دریافت پاسخ مشخص از 79درسال  پزشکی شد و

 .نفر دیگر از کارگرانش زد11درادامه همین روند طی روزهای گذشته دست به اخراج 

 سازمان صمتطرف از  اعتصاب قصابان یزد دراعتراض به  تعیین نرخ جدید گوشت*

برای انعکاس صدای  سازمان صمتطرف از  قصابان یزد دراعتراض به  تعیین نرخ جدید گوشت

 .اعتراضشان دست به اعتصاب زدند

به خبرنگار رسانه ای  اتحادیه صنف قصابان یزد  رئیسمرداد،3درهمین رابطه  روز یکشنبه 

شده كه  هزار تومان اعالم 72از سوي سازمان صمت براي هر كیلو گوشت  شده نییقیمت تع:گفت

 .هیچ حاشیه سودي براي قصابان در نظر گرفته نشده بود که یطور بهمتناسب با وضعیت بازار نبود 

به نرخ مصوب  ستیبا یاما قصاب م شود یتر حساب قصاب م گوسفند گران رو نیازا: ادامه دادوی 

قصابان چند روزي صبر كردند اما نتوانستند مسئولین را متقاعد و متوجه  فروخت؛ یگوشت را م

صدایشان به گوش  اصورت خودجوش دست به اعتصاب زدند ت به رو نیشرایط موجود كنند از ا

 .مسئولین برسد

ونوسانات  ها یمرغ فروش یاجبار یلیتا تعط ها یاعتصاب مرغدارگزارشی جهت اطالع درباره *

  در بندرعباس قیمت مرغ

عدم عرضه گوشت مرغ در چند  یو کاهش و حت سو کیمرغ در چند ماه گذشته از  متیق نوسانات

 .را در بازار بندرعباس به وجود آورده است یا کننده نگران تیوضع گرید یگذشته از سوروز 



 یبر کاهش سه هزارتومان یمبن یبود خبر شیروز در حال افزا گوشت مرغ روزبه متیق که یدرحال

 یخبر منجر به کاهش و حت نیو انتشار ا دیبازار در بندرعباس به گوش رس میتنظ یمرغ براقیمت 

مرغ در بندرعباس شد  وشتفروش گ یو بسته شدن واحدها دکنندگانیتول یه مرغ از سوعدم عرض

 .گوشت مرغ در بازار بندرعباس بود متیباال رفتن دوباره ق دکنندگانیاعتصابات تول نیا جهیکه نت

از  یکیروزمره مردم به  یآن در زندگ ریگوشت مرغ در بازار و تأث متیق تیوضع یبررس یبرا

 .میش مرغ در شهر بندرعباس مراجعه کردفرو یواحدها

 کیداشته،  یادیمرغ نوسانات ز متیسال تاکنون ق یاز ابتدا: بندرعباس اظهار کرداهالی از  یکی

 .هزار تومان است 12 گرید یهزار تومان و روز 11روز  کیهزار تومان،  13 ییلویروز ک

از مغازه به مغازه بلکه  ها متیتنها ق م نهچند روز گذشته بنده در سفر بودم و متوجه شد: ادامه داد یو

هزار  11 متیق یا مثال در مغازه یاست؛ برا ریمتغ زین گرید یاز استان به استان و شهر به شهر

 .داشت گرید یمتیق جانیو در اله متیق کی لیهزار تومان، در اردب 11 گرید یا تومان و در مغازه

نظارت داشته باشند که حداقل در هر  ها متیق نیا یرو دیبا نیمسئول: افزود یشهروند بندرعباس نیا

استان  یها شهرستان گریرودان و د ناب،یدر بندرعباس، م نکهیباشند، نه ا کسانی ها متیاستان ق

 .متفاوت باشد ها متیق

 .داشته است ییبه سزا ریمردم تأث یمرغ بر زندگ متیتورم و نوسانات ق: خاطرنشان کرد یو

 کینوسان دارد،  یلیمرغ در بازار خ متیروزها ق نیا: عنوان کردبندرعباس  اهالیاز  گرید یکی

 .ستیکه اصالً مرغ ن دینیب یروز هم م کی شود، یروز گران م کیروز خوب است و 

شنبه هفته گذشته در بندرعباس اصالً مرغ نبود و مردم  دوشنبه و سه یدر روزها: اضافه کرد یو

بودند اما  یمرغ هم راض یبه گران یکه حت یا گونه به ماندند یم ها یبسته مرغ فروش یپشت درها

 .به حال بندرعباس کنند یفکر دیبا نینبود که بخرند، مسئول یمرغ

مواد  هیاتحاد 70 رماهیت 33 خیدر تار: اظهار کرد زیفروشنده گوشت مرغ در بندرعباس ن کی

 میگرم، با توجه به مصوبه تنظ عرضه مرغ یمتصد" نکهیبر ا یمبن یامیبندرعباس در پ ینیپروتئ

اجرا  هزار تومان و قابل 12 یصنف یمرغ گرم واحدها دوفروشیخر متیق 70 ریت 33بازار استان از 

عرضه مرغ را به ما  متیق یسه هزارتومان یکاهش ناگهان" تومان است 733هزار و  12 متیبا ق

 .اعالم کرد

 233هزار و  11 متیمرغ را از ق 70 ریت 31 خیدر تار دیمصوبه ما با نیبنا بر ا: ادامه دادوی 

 3 متیکاهش ق نیا تیو به عل میکرد یتومان عرضه م 733هزار و  12 متیتومان ناگهان با ق

ها و  دو روز کشتارگاه یعنی اوردند،ین یما مرغ یتا دوم مردادماه برا کنندگان عیتوز یهزارتومان

 .مرغداران اعتصاب کردند

ما  یبرا 133هزار و  13مرغ را  متیاعتصاب ق نیدادن به ا انیپا یوز برابعد از دو ر: افزود یو

سود فروشنده را از  م؛یتومان فروخت 333هزار و  11 متیسود و با ق نیاعالم کردند و ما با کمتر

 .کننده برسد اند تا مرغ به دست مصرف نصف هم کمتر کرده



 یمرغ را برا متیق( سوم مرداد)نبه گذشته ش پنج: کرد حیفروشنده گوشت مرغ در بندرعباس تصر نیا

 نیناچار ما به ا هزار تومان اعالم کردند، به 11کننده  مصرف یتومان و برا 133هزار و  11ما 

 !هم نبود متیق نیاما امروز مرغ با هم میهم قانع بود متیق

مرغ  متیق گرید یها در شهرستان کنند، ینم یریگیپ نیو مسئول هیمتأسفانه اتحاد: عنوان کردوی 

مرغ  یدر حال حاضر هم با کمبود و هم گران شود، یاست و مرغ زنده وارد بندرعباس نم شتریب

 .کند ینم یفکر زین کس چیو ه میمواجه هست

و اگر مرغ  میمرغ بفروش میتوان یاست و تنها م یمتأسفانه صنف ما تک قلم: خاطرنشان کرد یو

مرغ به دست  دنیرس یاست که اگر برا نیانتظار ما ا ،میخود را ببند یها درب مغازه دینباشد با

را در  یدیما سوبس یها مهیو ب اتیمال زانیالاقل در م کنند یکننده سود و درصد ما را کم م مصرف

 .است دهیدرصد رس 3درصد به  12در حال حاضر سود ما از  رند؛ینظر بگ

بازار  میتنظ یبرا ندیگو یم شود یم نوروز که دیع: کرد انیفروشنده گوشت مرغ در بندرعباس ب نیا

گوشت مرغ داشته  دیتا مردم شب ع دیینگو یزیو چ دیسود عرضه کن نیگوشت مرغ را با کمتر

در زمستان باز  د،یریو سود نگ ستیهوا گرم است و مرغ ن ندیگو یچشم، در تابستان م مییگو یباشند، م

چشم،  در طول هفته  مییگو یبازهم م دیآور نییهوا سرد است مرغ کم شده و سود خود را پا ندیگو یم

 .مییگو ینم یزیو بازهم چ میکن لیرا تعط مانیها مغازه میشو یو مجبور م  شود یمرغ عرضه نم

متأسفانه با  میکن یمراجعه م اتیبه اداره مال یاما وقت مییایکوتاه ب دیما درهرصورت با: ادامه دادوی 

امسال  زین مهیب م،یده یم اتیتومان مال ونیلیم 3تا  1بر  سال گذشته بالغ متیق شیدرصد افزا 13

هزار تومان به  1 ییلویکاز  میکرد یکه مرغ را در آن عرضه م یلونیداشته است؛ نا متیق شیافزا

اجاره مغازه،  م،یریبگ توانم ینم یاز مشتر یپول چیاست و بابت آن ه دهیهزار تومان رس 21 ییلویک

است و  دهیهزار تومان رس  0از دو هزار تومان به  متشیدستکش که ق ه،ندیآب، برق، مواد شو نهیهز

 .را به ما وارد کرده است یادیز یمسئله فشار اقتصاد نیا

مصوبه فروش گوشت  م،یخور یم بیاز ج یاصطالح بازار ما چند روز است که به: ابراز کرد یو

مثال درخواست امروز  یبرا شود، ینم دایهم پ متیق نیهزار تومان است که متأسفانه با هم 11مرغ 

 .اند آورده مانیبرا لویک 233گوشت مرغ بوده اما  لوگرمیک 133ما 

 سیگوشت مرغ در بازار به سراغ رئ متینوسانات ق لیدال یساز موضوع و شفاف نیا یریگیپ یبرا

 .میشهرستان بندرعباس رفت ینیمواد پروتئ هیاتحاد

 هیمرغ زنده اتحاد دیتول یمتول: بندرعباس اظهار کرد شهرستان ینیمواد پروتئ هیاتحاد سیرئ

مصرف استان  زانیم م،یکن یکنند و به ما مرغ دهند ما عرضه م دیها تول مرغداران است، هر زمان آن

 33تن است اما در حال حاضر  93تن و مصرف مرکز استان حداقل  123هرمزگان روزانه حداقل 

 .اختالف  وجود داردعرضه و تقاضا  نیو ب شود یتن کشتار م

صحبت کنند و بنده تنها در خصوص  دیبا دیتول انیمتول دیدر خصوص کاهش تول: افزودوی 

گوشت مرغ را از  یاختالف عرضه و تقاضا نیا یحرف بزنم؛ درگذشته کسر توانم یم یفروش خرده

جوار در  هم یها در هرمزگان با استان متیاختالف ق لیاما به دل میکرد یم نیجوار تأم هم یها استان

 .میا کرده دایورود مرغ به استان مشکل پ یحال حاضر برا



 یگذار متیشده مرغ زنده، گوشت مرغ را ق تمام متیق زیبر اساس آنال یهر استان:  کرد حیتصر یو

شده مرغ زنده استان هرچقدر  تمام متیق م،یبر ینم نییگوشت مرغ را باال و پا متیما سرخود ق کند، یم

 .شود یما م یگذار متیکند مالک ق دیتائ یو جهاد کشاورزکه باشد 

نوسانات  نیهم زین متینوسانات ق لیدل: شهرستان بندرعباس عنوان کرد ینیمواد پروتئ هیاتحاد سیرئ

درصد است اما در صورت کمبود  13مشخصاً  زیشده مرغ زنده در استان است، سود ما ن تمام متیق

 .به بازار و مردم باشد یکتا کم ابدیدرصد کاهش م نیمرغ ا

مرغ زنده دارد،  انیو متول دکنندگانیبه تول یگوشت مرغ بستگ متیثبات ق: خاطرنشان کردوی 

کنندگان مرغ  که عرضه میفراموش کن دینبا م،یکن یما باشد ما عرضه م اریگوشت مرغ اگر در اخت

 .هستند رهیزنج نیحلقه ا نیآخر

 متیونقل دارد، فروشندگان مجبورند با ق حمل نهیجوار هز هم یها از استان دیخر: کرد انیب یو

حدود  دیآ یکه از کشتارگاه م ییها کیدر پالست نکهیداشته باشند، ضمن ا یبخرند و سود کمتر یشتریب

 .کرده است تر دهیچیرا پ تیمسئله وضع نیگرم آب هم موجود است و ا 213

و عرضه گوشت مرغ در  دیرغ زنده، کاهش تولم متیق شیافزا لیدال یریگیپ یدر ادامه برا نیهمچن

 .میمرغداران استان هرمزگان رفت هیاتحاد رعاملیبازار به سراغ مد

مرغ در کل کشور حاکم  متیق شیافزا:  مرغداران استان هرمزگان اظهار کرد هیاتحاد رعاملیمد

مواجه  یگرم یلیاست که امسال با تابستان خ نیعلت آن ا ست،یاست و محدود به استان هرمزگان ن

تن  13که قبالً  یواحدمثال  یبرا شود؛ ینم دکنندهیتول دیعا یزیو گوشت حاصل از جوجه ر میشد

 .رسد یتن نم 31از  شتریداشت اآلن جمع کشتارش به ب دیگوشت تول

مسئله  نیکم شده و هم یدیگوشت تول که ینکرده درحال یرییتغ یمصرف مشتر زانیم: افزودوی 

خورده است و در هر استان  هم عرضه و تقاضا به زانیاصطالح م مرغ شده و به تمیق شیموجب افزا

 .گوشت مرغ است متیق کننده نییعرضه و تقاضا تع زانیم نیو همچن دیتول یها نهیهز

به حالت نرمال خود بازگردد،  متیعرضه و ق تیوضع ندهیکه در هفته آ میدار دیام: کرد حیتصر یو

در عرضه را  یمقدار کسر نیا ندهیتا هفته آ میبتوان میدواریشده و ام شتریواحدها ب یزیجوجه ر

 .میجبران کن

 یگریهوا مسئله د یعالوه بر گرما: مرغداران استان هرمزگان خاطرنشان کرد هیاتحاد رعاملیمد

روز گذشته بوده است،  13جوجه در  متیق شیمرغ در کل کشور بوده و آن افزا متیق شیموجب افزا

 .بوده است( ایذرت و سو)ها  کاهش ورود نهاده زین متیق شیزااف نیعلت ا

اند،  نشده هیتخل کدام چیکه ه میمحموله نهاده داشت یروز گذشته پنج کشت 13در : عنوان کردوی 

 یارینهاده به دستش برسد داشته باشد؛ بس نکهیا یبرا ینیتضم یزیدر زمان جوجه ر دیبا دکنندهیتول

 دهیبه دستشان نرس کنوناند که تا نهاده داشته دیخر ینیه امسال از بندر امام خمخردادما دکنندگانیاز تول

 .است

 مرداد3بخشی ازیک گزارش رسانه ای شده بتاریخ 

 کارگاه اصفهان زیر دستگاه تراش له شدکارگر یک *
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