
 9911اخباروگزارشات کارگری اول شهریورماه 

 برق یها روگاهیون یمینفت وپتروش عیروز اعتراضات کارگران صنا نیودوم ستیگزارش ب -

 :اعتصاب وتجمعات اعتراضی کارگران راه آهن -

برای (ارانیزو کیآب،هشتگرد،کردان،کرج)قزوین  -راه آهن خط کرج کارگران  وتجمع  اعتصاب+

 پرداخت بموقع حقوق وحق بیمهاعتراض به عدم 

 نیقزو -خط کرج  از اعتصاب همکارانشان در کارگران راه آهن خراسانپشتیبانی  امیپ+

 تجمعات همزمان کارگران پیمانی راه آهن برای حذف شرکت های پیمانکاری وعقد قرارداد مستقیم+

 ادامه تجمعات کارگران هفت تپه مقابل فرمانداری شوش برای احقاق حقوق -

اعتراضی پرستاران اصفهان  نسبت به عدم تبدیل وضعیت وپرداخت نشدن حق کرونا و روند  تجمع -

 یمقابل استاندار یاستعالج یمرخصتعداد 

 "ردیپذ یذلت نم رد،یم یپرستار م" 

 نسبت به کاهش حقوق ماهیانه یفاراب یمیپتروش میکارگران قرارداد مستقاعتراض  -

 نسبت به کاهش حقوق ماهیانه یفاراب یمیپتروش میستقکارگران قرارداد ماعتراض  -

ساعت کار  لیتقلبه حذف نسبت  ازکارافتاده شاغل در وزارت نفت  ثارگرانیاتجمع اعتراضی  -

 شرکت نفت دیجد یمقابل ساختمان مرکز جانبازان حالت اشتغال

 همدان صدریعل یاحتیسبالتکلیفی معیشتی  کارگران بیکار شده مجموعه  -

 یاحمر برا هالل یها استیدر اعتراض به س روزنامه شهروند ینفر از اعضا22همزمان  یعفااست -

 روزنامه کردیرو رییتغ

مقابل سازمان جهاد  یدام یها به کمبود نهادهتجمع اعتراضی دامداران خراسان رضوی نسبت  -

 استان یکشاورز

در منطقه کوت عبدهللا  یکیستکارتن و مواد پال یجمع آورساله حین کار  11جان باختن کودک  -

 براثر تصادف اهواز

 برق یها روگاهیون یمینفت وپتروش عیروز اعتراضات کارگران صنا نیمدوو ستیگزارش ب*

 شیهمچنان قدرتمندانه پ ورماهیدر روز اول شهر انیبه ظلم کارفرما یروز اعتراض سراسر نیام 22

کردند که  یآنها فکر م. بر تنشان انداخته است و لرزه ختهیرا برانگ انیکارفرما تیرود و عصبان یم

که خواب شان  نندیب یخواهند گشت، حال م ازروز خسته خواهند شد و به کار ب 11کارگران کمتر از 

 .نشده است ریتعب

کار  شانیبا شکست روبرو شود و کارگران مانند برده برا نیکه تالش دارند کمپ یمانکارانیاز پ یبعض

 . ماهشهر است دبلندیب شگاهیشرکت تهران جنوب که در پاال یموچیل ریاردش یکیکنند 



و شرکت  یموچیل .است لیبوده و االن کارگاهش تعط یموچیل مانکارانیاست که از پ یمراد  یگرید

هم به قراردادها   لار کیکارگران را نخواهند پرداخت و  رماهیاش گفته اند حقوق خرداد و ت یباالدست

 . ا کارگران مجبور شوند به کار برگردنداضافه نخواهد کرد ت

 !دوستان خبر خوش اما

فعلن به  میفرستاده بود نیمسوول یتان برا یامضا که با نوشتن کدمل 1111توجه به ارسال نامه با  با

 :است دهیرس جهینت نیا

ابل نامه در کارت نیکه ا دیتماس گرفته شد و اعالم گرد نیکمپ ندهیبا نما یجمهور استیدفتر ر از

 یایتماس گرفته شد و جو هییقوه قضا استیدفتر ر یاز سو نیهمچن. ثبت شده است یجمهور سییر

با  نیمپک ندهیعنوان کردند و قرار شد نما زیبه ر زیمشکالت شما را ر نیکمپ ندهیموضوع شدند که نما

 .در تماس باشند شانیدفتر ا

اعالم کنند تا  نیخود را از کمپ تیحما یدملکه با ارسال نام   شغل  و ک میخواه یهمه کارگران م از

 .مینامه به مراجع ارسال کن یشتریب یبا تعداد امضا یبعد یدر نامه ها

 رانیا کیکارگران فلزکارمکان یکایسند یرسم کانال:منبع اصل خبر

 :اعتصاب وتجمعات اعتراضی کارگران راه آهن*

برای (ارانیزو کیآب،هشتگرد،کردان،کرج)قزوین  -راه آهن خط کرج کارگران  وتجمع  اعتصاب+

 اعتراض به عدم پرداخت بموقع حقوق وحق بیمه

 کیکرج،کردان،هشتگرد،آب) نیقزو -کارگران راه آهن خط کرج  روز شنبه اول شهریور،

دست از کارکشیدند ودست به تجمع  مهیاعتراض به عدم پرداخت بموقع حقوق وحق ب یبرا(ارانیوز

 .زدند



 

 نیقزو -خط کرج  از اعتصاب همکارانشان در ارگران راه آهن خراسانکپشتیبانی  امیپ+

امروز شما  دیمتحد هست شهیکه هم دیبه کارگران راه آهن کرج امروز شما ثابت کرد کیسالم و تبر با

 . به هدف همان اعتراض است دنیرس یبرا ریمس نیو کوتاه تر ریکه فقط تنها راه و مس دیثابت کرد

ما ظلم  هیکه عل ستین یشرکت راه آهن چیه میآرامش  نداشت ین راه آهن در زندگگاه ما کارگرا چیه

 بدتر یکیاز  یکینکرده باشد 

ها و زحمات مستمر شما کارگران  راه آهن کرج در به ثمر رساندن   است به پاس تالش ستهیشا یبس

 جانبه، یهمه 

 .میخودمان  را  ابراز دار یسپاس و قدردان تینها

  دیه کارگران راه آهن در هر کجا که هستبه هم میتقد

 به آنکه دارمش دوست میتقد



 به آنکه قلبم از اوست میتقد

 مهتاب از تن برکند پوست اگر

 از دوست ادمیهرگز نگردد  جدا

 تجمعات همزمان کارگران پیمانی راه آهن برای حذف شرکت های پیمانکاری وعقد قرارداد مستقیم+

با تجمع در محل کاروکارگران  راه کارگران شرکت گسترش آهنمان مرداد،همز 01روز پنج شنبه 

حذف ،خواهان ضمن اعتراض به نداشتن امنیت معیشتی وشغلی ایثارگرراه آهن با اجتماع مقابل مجلس

 .شدند میوعقد قرارداد مستق یمانکاریپ یشرکت ها

  در چند نکهیاز ا: گفتندی به خبرنگار رسانه اآهن  شرکت راه یمانیپ کارگرانروز شنبه اول شهریور،

و  میمعترض هست م،یمشغول کار هست یمانکاریدر استخدام چند شرکت پ یمانیسال گذشته به صورت پ

 .شود لیتبد میبه قرارداد مستق مان یاستخدام تیکه وضع میخواستار آن هست

 کیچیحال به ه نیندارند در ع یآورده مال چیدر مقام کارفرما هشرکت های پیمانکاری : آنا افزودند 

 .دنکن یخود عمل نم تیخود در قبال کارگران تحت مسئول یاز تعهدات قانون

که  ییها یریگیپ نیموضوع، آخر نیدر اعتراض به ا: آور شدند ادیآهن در ادامه  راه یمانیپ کارگران

مرداد ماه  01همکاران به صورت مجزا صورت گرفته؛ مربوط به روز پنجشنبه  یبرخ یاز سو

آهن  در محدوده محل کار خود و کارگران راه« راه گسترش آهن»که همزمان کارگران شرکت  ودش یم

 .زدنداعتراضی در مقابل ساختمان مجلس دست به تجمع  ثارگرانیا

 یهاست برا سال: خود گفتند یاستخدام تیوضع لیتبد یریگیدرباره پ نیآهن همچن راه یمانیکارگران پ 

بخش  یدر رابطه با واگذار رانیمد یها یاستگذاریدر اعتراض به س نیمطالبات خود و همچن افتیدر

اند که  داده نجامرا ا یادیز یها یریگیپ یمانکاریپ یها به شرکت یانسان یروین نیاز تأم یا عمده

 .است دهینرس جهیتاکنون به نت

قرار  شیپطرح از دو سال  نیمجلس نوشته شده و ا ندگانیاز جانب نما یگفته  کارگران، طرح به

طرح،  نیا ینشدن بار مال دهید لینگهبان به دل یبشود اما شورا یینگهبان اجرا یشورا دییاست با تا

 .آن را رد کرده است

پرداخت  ریمرتبا حقوق و دستمزدمان با تاخ مانکارانیحضور پ جهیدر نت نکهیبا اشاره به ا آنها

و  میا شده یادیز یشتیزدها دچار مشکالت معپرداخت نشدن به موقع دستم جهیدر نت: افزودند شود، یم

 .میخود ادامه بده یمسئوالن به حرکت اعتراض یتوجه یدر صورت ادامه ب میقصد دار لیدل نیبه هم

آهن  مختلف راه یها در بخش یانسان یرویواسطه ن یها که توسط شرکت یگفته آنها، کارگران به

 .آنها وجود دارد یکاریه امکان بندارند و هر لحظ یمشغول به کار هستند، ثبات شغل

نبود نظارت بر عملکرد  لیبه دل ریاخ یها متاسفانه در سال: کار خود افزودند یدرباره سخت کارگران

از  یاریکرده، بس بیدچار آس یکه ما را از لحاظ روح یشغل تیعالوه بر نداشتن امن مانکاریپ

 .اند شده یهمکاران ما مبتال به مشکالت جسم



 یایاز همه مزا یلیمختلف ر یها ها کار در بخش بعد از سال یمانیکارگران پ نکهیبر ا دیاکبا ت آنها

اند، در خاتمه خواستار  خسته شده مانکاریموقت خود با پ یها بوده و از قرارداد بهره یکار ب یقانون

 .شدند یاتواحد خدم نیمشکالت کارگران ا شیآهن کشور درخصوص افزا مسئوالن راه ییپاسخگو

 ادامه تجمعات کارگران هفت تپه مقابل فرمانداری شوش برای احقاق حقوق*

روز شنبه اول شهریور ماه،جمعی از کارگران هفت در راستای احقاق حقوقشان به تجمعشان مقابل 

فرمانداری شهرستان شوش ادامه دادند وتعدادی از آنها با ایراد سخنرانی وتاکید مجدد برحفظ وحدت 

 نیالد نظام دیسرگران تمامی بخش ها در تجمع فردا مقابل فرمانداری همزمان با سفرخواهان شرکت کا

همراهی با  انیو نادر یخضرو دو بهارستان نشین دیگرمجلس  01اصل  ونیسیعضو کم یموسو

 .شدند هفت تپه مجتمعاز دیبازدبرای محاسبات  وانیو تفحص د قیتحق اتیمحاسبات و ه وانیمعاون د



 

پرستاران اصفهان  نسبت به عدم تبدیل وضعیت وپرداخت نشدن حق کرونا و روند  یاعتراض تجمع*

 یمقابل استاندار یاستعالج یمرخصتعداد 

 "ردیپذ یذلت نم رد،یم یپرستار م" 



 دیخورش مارستانیپرستاران ب روز شنبه اول شهریور،جمعی از پرستاران شرکتی اصفهان منجمله

به عدم تبدیل وضعیت وپرداخت نشدن حق کرونا و روند  برای انعکاس صدای اعتراضشان نسبت

 .دست به تجمع مقابل استانداری زدند یاستعالج یمرخصتعداد 

 

 یخواهان پرداخت حق کرونا، اصالح روند تعداد مرخصبنابه گزارشات رسانه ای شده،تجمع کنندگان 

 نیهستند که در ا یستخداما تیبه وضع یو قرارداد یپرستاران شرکت تیوضع لیتبد زیو ن یاستعالج

 .قرار گرفته است دیمورد تاک یجامعه پرستار یسالها بارها از سو

از پرستار،  تیحما" و " ردیپذ یذلت نم رد،یم یپرستار م" منجمله  ییپالکاردهاتجمع کنندگان 

 .را تکرار می کردند«استعفاء، استفاء تیکفا یب ریمد»در دست داشتند وشعار"از سالمت تیحما

 ی نسبت به کاهش حقوق ماهیانهفاراب یمیپتروش میکارگران قرارداد مستقعتراض ا*

اعتراضشان را  نسبت به کاهش  یفاراب یمیپتروش میکارگران قرارداد مستق روزشنبه اول شهریور،

 .حقوق ماه مرداد،اعالم کردند

نحوه محاسبه اضافه  در:به خبرنگار رسانه ای گفتند یفاراب یمیشرکت پترش میکارگران قرارداد مستق

 . به وجود آمده است یراتییآنها تغ یو جمعه کار یکار لیتعط ،ینوبت کار ،یکار

در  راتییو تغ شود یدستمزد ماهانه آنها م یالیموجب کسر از مجموع ر رات،ییتغ نیا :افزودند آنها

 .مرداد ماه اعمال شده است یحقوق شیف

 م،یکرد یم افتیرا مانند گذشته در ها تمیآ ریضافه کار و ساا رماهیتا ت: گفتند یفاراب معترض کارگران

 یاضافه کار بر مبنا یافتیکه در میمتوجه شد م،یکرد افتیمرداد ماه را در یحقوق شیاما امروز که ف

محاسبه  وهدر نح یراتییکار هم با تغ فیکارگران ش. است افتهیبه نصف کاهش  رماه،یت یافتیدر

 انیمجموع دستمزد، به ز یرو یرگذاریاند که از لحاظ تاث جه شدهموا فتیو حق ش یکار لیتعط

 .آنهاست



و  یکار لیتعط ،ینوبت کار ،یاست که به گفته کارگران، حول نحوه محاسبه اضافه کار یدر حال نیا

کارگر قرارداد  211حدود  صورت گرفته بود و یو فناوران توافق یفاراب یمیپتروش انیم یجمعه کار

   .رندیپذ یم ریصورت گرفته تاث راتییاز تغ میمسق

 وعقد قرارداد مستقیم هستند پیمانکاری های شرکتخواهان خلع ید بهشهرکارگران کارخانه روغن *

واقع در جاده  قدیم کرج ضمن اعتراض به بهشهرکارگران کارخانه روغن  روز شنبه اول شهریور،

 .شدند بهشهر یشرکت صنعتبا  وعقد قرارداد مستقیمان خواهان حذف این شرکت ها مانکاریپ عملکرد 

تولید می  الدن، بهار، بهارالماس و نسترن یتجار یها نامبا  محصوالت خود را بهشهر یشرکت صنعت

 .کند

 یها شرکت دیالدن بهشهر، خواهان خلع  یشرکت صنعت کارگرانبراساس گزارش رسانه ای شده،

شرکت، عقد قرارداد  تیبهبود وضع یراه برا نیبهتر ندیوگ یکارخانه هستند و م نیاز ا یمانکاریپ

 .برود نیاز ب یمانکاریپ یها شرکت یگر -و واسطه یکارگران و کارفرماست تا نقش دالل نیب میمستق

دستمزد و  ،یشغل تیالدن بهشهر نسبت به وضع یاز کارگران شرکت صنعت یجمعبنابهمین گزارش،

که از  یدیجد مانکاریپ: ندیگو یکارگران م نیا. معترض هستندمجموعه  نیا رانیمد یخود از سو مهیب

که موجب  استرا به وجود آورده  یتیگرفته، وضع اریامورات کارخانه را در اخت 09اسفندماه سال 

 .نکنند افتیرا در یدستمزد بایکارگران در خانه باشند و تقر شتریب د،یسال جد ریاخ یها ماه یشده ط

مختلف دست به دست شده  یمانکاریپ یها شرکت نیالدن بهشهر ب ینعتشرکت ص ر،یسال اخ21 یط

 یها شرکت نیا: ندیگو یآنها م. هستند یبه شدت ناراض ،یشغل ثبات یب تیوضع نیو کارگران از ا

 کنند، یم افتیهر کارگر از کارفرما در یایو مزا مهیدستمزد، ب نهیرا که بابت هز یوجه یمانکاریپ

 .پردازند یاز آن را به کارگر م یاندک زانیاده و مبه نصف کاهش د بایتقر

: ندیگو یکارخانه هستند و م نیاز ا یمانکاریپ یها شرکت دیمجموعه، خواهان خلع  نیا کارگران

کارگران و کارفرماست تا نقش  نیب میشرکت، عقد قرارداد مستق تیبهبود وضع یراه برا نیبهتر

 .برود نیاز ب یمانکاریپ یها شرکت یگر -و واسطه یدالل

با  ریسال اخ ستیحدود ب یشرکت، ط نیکه در ا یمانکاریمختلف پ یها به تجربه شرکت ینگاه

 یمختلف یها شرکت بیبه ترت. حرف کارگران، درست است دهد یاند، نشان م کارفرما قرارداد بسته

 نیا. اند هگرفت اریشرکت الدن بهشهر را در اخت کباریو هر دو سه سال  ریدو دهه اخ بایتقر یط

 یبعد مانکاریشرکت، آن را به پ تیکارگران و افت وضع یتینارضا لیبه دل ،یپس از مدت ها کتشر

و معاش آنها در  یکارگران و زندگ ان،یم نیدر ا. است افتهیهمچنان ادامه  ریس نیاند و ا داده لیتحو

 .شده است فیدست به دست و تضع یمانکاریپ یها شرکت نیچرخش ب انیم

و  یسه هزار نفر کارگر دارد که در دو شکل کارگر قرارداد یشرکت دو ال نیا: ندیگو یم انکارگر

 یکارگران را به شکل روزمزد ،یمانکاریپ یها اما شرکت. مشغول به کار هستند یکارگر روزمزد

ثال م. پردازند یهر روز به آنها دستمزد م یاوضاع و احوال، به ازا یو بنا به اقتضا رندیگ یبه کار م

و به شکل روزمزد به کار  مانکاریاز کارگران، فقط چند روز توسط پ یاریبس ریدر چهار ماه اخ

 .اند گرفته شده

 نیهر ماه ب ر،یدر سه ماه اخ گریکارگر د نیمن و چند یافتیدر: دیگو یکارگران م نیاز ا یکی

 .تومان بوده است ونیلیم کی یهزار ال011



که در هر ماه، فقط چند روز  ندیگو یآنها م. آنان است مهیسئله بکارگران، م گریاز مشکالت د یکی

که  ندیگو یمجموعه، کارگران م نیکار در ا یباتوجه به سخت نیهمچن. کند یم مهیآنها را ب مانکاریپ

 نها،یبر ا افهاض. محرومند زیو از اضافه کار ن کنند ینم افتیکار در یسخت نیرا بابت ا یوجه چیه

حق  یبه کارگران قرارداد یعنیاست  ضیبر تبع یمبتن زیآن ن صیاست که تخص دیموضوع حق تول

 .ردیگ یتعلق نم یمانکاریاما به کارگران روزمزد شرکت پ ردیگ یتعلق م دیتول

روغن را  هیو مواد اول یموضوع نوسانات ارز مانکاریکارفرما و پ: ندیگو یکارگران م نهایدر کنار ا 

 .از قبل شود تر ثبات یما هر روز ب یو دستمزد یشغل تیتا وضع دهند یمستمسک قرار م

ساعت کار  لیبه حذف تقلنسبت  ازکارافتاده شاغل در وزارت نفت  ثارگرانیاتجمع اعتراضی *

 شرکت نفت دیجد یمقابل ساختمان مرکز جانبازان حالت اشتغال

 لیتقلبه حذف تراض برای اعازکارافتاده شاغل در وزارت نفت  ثارگرانیا روز شنبه اول شهریور،

 .اجتماع کردند شرکت نفت دیجد یمقابل ساختمان مرکز ساعت کار جانبازان حالت اشتغال

 

« ساعت کار جانبازان حالت اشتغال لیتقل» تمیبه حذف آبنابه گزارش رسانه ای شده،تجمع کنندگان 

ماه هم  ریو از بابت ت از حقوق مرداد ماه آنها حذف شده است تمیآ نیکه ا ندیگو یاعتراض دارند و م

  .اند کرده افتیرا در یمبلغ الحساب یعل

هزار نفر  4هستند در کل کشور حدود « حالت اشتغال»که مشمول  یگفته معترضان؛ تعداد جانبازان به

 تم،یآ نیو حاال با حذف ا شوند یمحسوب م« از کارافتاده» یپرشک ونیسیکم دییعده با تا نیا. است

  .تومان از حقوق آنها کسر شده است ونیلیم 0تا  1 ینفر



 یبرا م،یخود به جبهه اعزام شد لیکه به م یزمان:دارند دیحالت اشتغال وزارت نفت تاک جانبازان

 یها نهیاز درآمد ماهانه خود را صرف هز یادیبخش ز نکهیاستخدام در دولت، نبود؛ اما باتوجه به ا

 .است مان انیبه ز تمیآ نیحذف ا م،یکن یدرمان م

قانون خدمات جامع »کامل  یخواهان اجرا نیوزارت نفت همچن یها شاغل در مجموعه جانبازان

وضع  ثارگرانیاز ا تیکه در حما ینیقوان یبر اجرا دیدارند که مجلس با دیهستند و تاک «گرانرثایا

 .کرده است، نظارت کند

حقوقی منفی مقابل تجمع اعتراضی کارکنان جانباز صنعت نفت نسبت به فیش  :درهمین رابطه

 ساختمان وزارت نفت ودخالت نیروی انتظامی

مرداد،جمعی از کارکنان جانباز صنعت نفت برای اعتراض به فیش حقوقی منفی  7روز سه شنبه 

صبح آغاز  9این تجمع اعتراضی از ساعت .مقابل ساختمان وزارت نفت درتهران اجتماع کردند

 .ایان رسیدبا مداخله نیروی انتظامی به پ 10وساعت 

 

به .ت رسانه ای شده،فیش حقوقی تجمع کنندگان در ماه گذشته رقمی منفی ثبت شده استبرپایه گزارشا

بیان دیگر این کارکنان شرکت ملی نفت به جای دریافت حقوق ماهیانه به این وزارتخانه بدهکار شد ند 

یی های آنها طی چند روز گذشته پاسخی دریافت نکرده اند و به همین تصمیم به برپا و علیرغم پیگیری

 .به تجمع مقابل وزارت نفت برای دست یابی به مطالباتشان گرفتند



 

چند روز پیش که فیش حقوقی به دست ما رسید :یکی از حاضرین درتجمع به خبرنگار رسانه ای گفت

پرس و جو کردیم به ما گفتند که ظاهرا شما به وزارت . دیدیم که رقم حقوق ما منفی ثبت شده است

دارید احتماال تا دو ماه آینده نیز حقوق دریافتی شما نفت بدهکار هستید و با توجه به میزان بدهی که 

 .صفر باشد

بنابهمین گزارشات،هیچ یک از مسئولین وزارت نفت حاضر به پاسخگویی به تجمع کنندگان نشدند 

 .ودرنهایت نیروی انتظامی وارد صحنه شد وتجمع کنندگان را پراکنده کرد

 همدان صدریعل یاحتیسبالتکلیفی معیشتی  کارگران بیکار شده مجموعه *

نفرشان  191 همدان صدریعل یاحتیسمجموعه  کارگر 201، از 10بدنبال شیوع بیماری کووید 

 .نشدند هم  یکاریب مهیمشمول قانون ب یاز آنها به علت داشتن قرارداد فصل یکه بخشبیکارشدند 

 یاحمر برا الله یها استیدر اعتراض به س روزنامه شهروند ینفر از اعضا22همزمان  یاستعفا*

 روزنامه کردیرو رییتغ

 یها استیروزنامه شهروند در اعتراض به س هیریتحر ینفر از اعضا 22مرداد، 01جمعه  روز

 یاز روزنامه نگاران مستعف یبرخ. روزنامه، همزمان استعفا کردند کردیرو رییتغ یاحمر برا هالل

 .عفایشان را توضیح دادندچرایی است یاجتماع یخبر در شبکه ها نیا دییشهروند با تا

مقابل سازمان جهاد  یدام یها به کمبود نهادهدامداران خراسان رضوی نسبت  تجمع اعتراضی*

 استان یکشاورز

 یدام یها به کمبود نهادهدامداران خراسان رضوی برای اعتراض  صبح روز شنبه اول شهریور،

 .تجمع کردند استان یمقابل سازمان جهاد کشاورز



 

ها  گاوداران نهاده ییمشکل ابتدا: حاضر درتجمع به خبرنگار رسانه ای گفت یر مشهدگاودا کی

 رسد یم دکنندهیدرصد به دست تول 21تا  10که  دهد یواردات م یبرا یتومان 4211است، دولت ارز 

باعث  نیکه ا ابدی یم شیافزا شده مامت متیق نیکند، بنابرا هیبا ارز آزاد از بازار ته دیرا با یو مابق

 کند یم هیو به صورت آزاد ته ریدست و پاگ نیگاودار نهاده را با قوان. گاودار متضرر شود شود یم

رمق گاودار  شود یباعث م جهیدر نت رد،یپذ یانجام م یو گوشت دستور ریش یگذار متیاما فروش و ق

 .برود نیاز ب دکنندهیو تول

به  زیو فروش محصول ن ردیزاد صورت گشده، واردات به صورت آ یواقع متیق دیبا: افزود یو

 ها، یافزودن ریواردات دارو، واکسن، مکمل و سا یدر حال حاضر ارز برا. صورت آزاد انجام شود

 فاآزاد شده و صر دیتول یحمل و تمام اقالم وابسته برا ن،یاستهالک، سوخت، ماش مه،یکارگر، ب نهیهز

توسط دولت  یمحصوالت ما به صورت دستور تمام متیاست اما ق یما دولت یها درصد نهاده 10

 .شود یم نیتام

کند و نهاده  دایشکل ادامه پ نیبوده که اگر قرار است واردات نهاده به ا نیاعتراض ما ا: وی ادامه داد

 یاالن رمق. شود یجهان دیبا زیو گوشت ما ن ریش متیبه دست ما برسد، ق یآور جهان سرسام متیبا ق

 . تنمانده اس دیتول یبرا

از  تیحما یبرا دیمسئوالن نبا. انجام دهند، االن وقتش است یکار خواهند یاگر م: گاودار گفت نیا

 یهاگوساله شود، یموجب م دهند یکه االن انجام م یکار. رندیصادرات گوشت را بگ یجلو دیتول

 مجبورو  میگوشت را در کشور داشته باش دیماه بعد خال تول 6کشتار شود، اما  ییلویک 411، 011

هزار تومان  211 گرید یها نهیو هز وروی متیبا احتساب ق وروی 0 ییلویک لیگوشت را از برز میشو



ما را از  ییخودکفا کند، یم ادیما را ز یکار وابستگ نیا. ستیذبح معلوم ن تیفیکه ک یدر حال م،یبخر

 .شود یت ما دود متمام زحما یالساعه و ناگهان خلق ،یمقطع ماتیتصم نیو با ا برد یم نیب

در منطقه کوت عبدهللا  یکیکارتن و مواد پالست یجمع آورساله حین کار  99جان باختن کودک *

 براثر تصادف اهواز

در منطقه  یکیکارتن و مواد پالست یکار جمع آور نیساله ح 11کودک مرداد،یک  01روز جمعه  

 .ته شد و جان باختگرف ریز ییخودرو لهیبه وس کوت عبدهللا اهواز براثر تصادف

شبانه دچار حادثه شدند و جان  هیدو کودک کار در منطقه مالش زیگذشته ن ماهخاطرنشان می شود که 

 .باختند

akhbarkargari2468@gmail.com 
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