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 كارگران شركت كشت و صنعت هقت تپه اعتصاب كردند

به گزاری واحد کارگری مجموعه .زدند باعتصا دست به شھریور صدھا تن از کارگران کشت و صنعت ھفت تپه ١٨مورخ  صبح روز جاری چھارشنبه
اضافه کاری،  خواستار منظم شدن پرداخت حقوق و پاسخ گویی مدیران این شرکت درباره کاھش فعا;ن حقوق بشر در ایران ، کارگران معترض

ه با ھمراھی اعضای کارگران ک.اجرای طرح ضریب ریالی بودند کاھش دست مزد دریافتی، اجرایی نشدن طرح طبقه بندی مشاغل و عدم
بودند به  ساعات ابتدایی کار شرکت دست به تجمع روبروی درب دفتر مدیریت کارخانه زده سندیکای کارگری شرکت کشت و صنعت ھفت تپه از

  .ساعت کاری امروز ادامه دادند دليل دریافت نکردن پاسخی از سوی مدیران ، این تجمع را تا پایان

  محمد داوري، بازداشت فعال صنفي فرهنگي
ارگان حزب " سحام نيوز " و سر دبير سایت   معلمان ایران عضو شورای مرکزی سازمان  "محمد داوری "   بعد ظھر آقای ۴امروز حوالی ساعت 
دیگر فعا;ن صنفی و مدنی مقابل مجلس شورای  به ھمراه ١٣٨۵اسفند سال  ٢٣;زم به ذکر است که آقای داوری در .شد اعتماد ملی بازداشت

  . بند انفرادی گذراندند اس]می بازداشت و نوروز را در

  چمران  دانشگاهدر خوابگاه  مرگ بر ديكتاتور فرياد
با .انداز شد ھای گذشته و در فضای منطقه طنين تر از شب مرگ بر دیکتاتور دانشجویان ساکن در خوابگاه شھيد چمران دانشگاه تھران وسيعفریاد 

ادھای نظامی بر عليه ای که تاکنون صورت گرفته و ھمينطور تھدیدات مکرر وزیر نو رسيده علوم و نھ ھای گسترده ھا و سرکوب وجود دستگيری
ھای گذشته و در  تر از شب اکبر و مرگ بر دیکتاتور دانشجویان ساکن در خوابگاه شھيد چمران دانشگاه تھران وسيع دانشجویان، امشب بانگ هللا

رسد  به نظر می. اند ازگشتهھا ب به خوابگاه  دانشجویان دانشگاه تھران چند روزی است که به دليل برگزاری امتحانات.انداز شد فضای منطقه طنين
 .ھا رقم خواھد زد ھای دانشجویان، روزھای سختی را برای حاميان کودتا با آغاز به کار دانشگاه که فعاليت

  قزآغازموج دستگيريها در شهر س
بازداشتھا در این شھر در روزھای پایانی ماه رمضان آغاز  دستگيری ھای روز یکشنبه در شھر سقز استان کردستان موج گسترده و تازه بدنبال

و ھمکاران احزاب کرد و تيمھای مسلح اعزامی آنان به  نھادھای امنيتی که ھمه ت]ش خود را برای شناسایی و بازداشت طرفداران .می شود
که  گفته می شود که فھرست اسامی كساني .خود را آماده بازداشتھای وسيعتر در روزھای پایان ماه رمضان می کنند طقه معطوف کرده اندمن

این افراد به ھمکای با تيمھای مسلح اعزامی احزاب کرد و ارتباط داشتن با این احزاب متھم خواھند  . شده است قرار است بازداشت شوند آماده
و وحشت برای سرکوب مردم مردم و جلوگيری از شکل گيری  گفته می شود ھدف اصلی از این دستگيریھا ایجاد فضای امنيتی توام با رعب .شد

  . احتمالی در آینده است ھر گونه حرکت اعتراضی

  !علت دفن جمعي اجساد گمنام، ساخت دستشويي بود: صدا و سيما  20:30بخش خبري 
نام و نشان  جنازه بی 40بر دفن جمعی حدود اع]م خ شب گذشته بخش خبری بيست و سی صداوسيما در گزارشی كه حدوداً یك ماه پس از

، حدود یك ماه قبل »آینده«به گزارش خبرنگار .زھرا اع]م كرد بھشت 302 را ساخت یك دستشویی در كنار قطعه علت این اقدام پخش شد، 
  :سایت نوروز، ارگان جبھه مشاركت مدعی شده بود

شدید امنيتی، به این قبرستان منتقل شده و با صدور اجباری جواز  و مشخصات و تحت تدابيرتيرماه، جنازه ھایی بدون نام  24و  21در روزھای "
 ".بھشت زھرا به خاك سپرده شده است 302ھا در قطعه  دفن برای آن

جواز  28كم  تيرماه در بھشت زھرای تھران دست 21فھرست جوازھای دفن صادر شده روز  سایت رسمی حزب مشاركت ھمچنين افزوده بود،
جواز دفن بدون  16تيرماه نيز  24اند، در اقدامی مشابه روز  سپرده شده به خاك 302بدون ذكر نام و نام خانوادگی صادر شده و ھمگی در قطعه 

  " .نام و نام خانوادگی صادر شده است ذكر
تير ماه است و در  24و  21ھا  نام ندارد و تاریخ دفن آن ھا تابلوی آن نشان داد كه 302این سایت فيلم و تصاویری از قطه  ھا، پس از برخی تكذیب

زھرا این خبر را تكذیب كرد و پس از آن برخی اعضای كميته  بھشت زھراپذیرش خبر نوروز را فراھم كرد، اما مقطع تغيير مدیر عامل بھشت ھمين
 .زمينه و حتی نبش قبر در صورت لزوم را دادند در این تعدادی از اعضای شورای شھر تھران ھم با بيان اظھاراتی، قول پيگری ویژه مجلس و

كه البته قطعاً باعث تبليغ این سایت در  –نوروز  شب گذشته دوربين بخش خبری بيست و سی سيما ضمن نشان دادن برخی صفحات سایت
پژوه، مدیر روابط عمومی  با دانش گفتگو زھرای تھران رفت و ضمن پخش تصاویر ھمين قبرھا، به به بھشت –شود  می ميان مخاطبان رسانه ملی

 .زھرا پرداخت بھشت
زھرا منتقل  برای دفن به بھشت) ھا ھا و كارتن خواب تصادفی شامل معتادان و(الھویه  جنازه مجھول 10وی با اشاره به این كه ھر ھفته 

وی پاسخ صریحی به .اند باره دفن شده اند و یك نشده فنبه دليل ساخت دستشویی در كنار این قطعه، این اجساد از اول تير د :شوند، افزود می
 .بودند  ھا را برای ما نياورده اند، نداد و صرفاً گفت كه جنازه بوده زھرا این كه اجساد در سردخانه پزشكی قانونی یا بھشت

  شدند هزار نفر دچار حادثه ناشي از كار 4بيش از 
 426ھزار و   .اند نفر نيز در ھنگام رفت و آمد به محل كار حادثه ديده 56خارج از كارگاه و  نفر در 62رو ھزا 2نفر در داخل كارگاه،  108ھزار و  چھار

براساس اط]عات ارائه شده از  .نفر از بيمه شدگان سازمان تامين اجتماعي طي سه ماھه اول سال جاري دچار حوادث ناشي از كار شدند
نفر و  380مربوط به تھران بزرگ با  اقتصادي و اجتماعي اين سازمان، از اين تعداد بيشترين حوادث ناشي از كار سوي دفتر آمار و محاسبات

  .نفر بوده است 19خراسان جنوبي با  كمترين ميزان اين حوادث مربوط به استان
نفر  294ھزارو 3نفر آنان مجرد و  132نفر زن گزارش شده كه يكھزارو  70 نفر مرد و 356ھزارو  4ھمچنين از تعداد كل حادثه ديدگان ناشي از كار 

  .متاھل ھستند آنان
 نفر 2ھزارو  4نفر فوت و  25نفر غرامت نقص عضو،  251ازكارافتادگي جزئي،  نفر 81نفر از اين حادثه ديدگان ازكارافتاده كلي،  67گفتني است، 

  .نيز بھبودي يافتند
نفر  261نفر و در شب با  168و پس از آن به ترتيب در عصر با يكھزارو  نفر حادثه ديده 997ھزارو 2ضمناً وقوع اين حوادث بيشتر ھنگام صبح با 

  .شده است اع]م
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 نفر نيز در ھنگام رفت و آمد به محل كار حادثه ديده 56در خارج از كارگاه و  نفر 62ھزارو  2نفر در داخل كارگاه،  108ھزار و  4;زم به ذكر است، 
  .اند

  اند نگرفته ماه است حقوق 4كارگران صنايع فلزي 
 دليل نداشتن كرايه ماشين مجبور است آن روز را به خانه برگردد و از مرخصي نايع فلزي به سرويس نرسد بهاگر روزي كارگري از شركت ص

   .اجباري استفاده كند
ماھه كارگران شركت صنايع فلزي  4عدم پرداخت حقوق  رئيسه كانون ھماھنگي شوراھاي اس]مي كار محور جاده قديم كرج از عضو ھيات
  .خبر داد) 1(شماره 

 توليدات اين شركت فروش خوبي در بازار دارد: كارگر دارد، افزود 270حدود  وگو با خبرنگار ايلنا با بيان اينكه اين شركت خواھي درگفت حسن كوه
  .اما مشكل مديريت باعث لطمه به اين كارخانه شده است

جاي تاسف است كه بگويم اگر روزي كارگري از اين شركت به : كرد نماينده كارگران در ھيات حل اخت]ف اداره كار شمال غرب تھران تصريح
  .اجباري استفاده كند دليل نداشتن كرايه ماشين مجبور است آن روز را به خانه برگردد و از مرخصي سرويس نرسد به

  .ھا، سازمان تامين اجتماعي و برخي مراكز ديگر بدھكار است ميليارد تومان به بانك 40شركت صنايع فلزي : خواھي گفت كوه

 آهن در آستانه نابودي ذوب  شركت 

 .آھن را نابود خواھد كرد صندوق بازنشستگی كشور به دليل ھزینه با;، شركت ذوب: آھن اصفھان گفت مدیرعامل شركت سھامی ذوب
دھی شركت از یك سو و بار صندوق  زیان: بابایی عصر دیروز در جمع خبرنگاران با اشاره به مشك]ت اقتصادی این شركت اظھار داشت

  . كشاند وی دیگر این شركت را به سوی ورشكستگی میبازنشستگی از س
ده را برای  سازی، معادن سودده را به بخش خصوصی داد و معادن زیان دولت در بحث خصوصی. تنھا مشكل ما صندوق نيست: وی اظھار داشت

  . خواھيم كه این مشكل را به صورت اساسی حل كند ما از دولت می. شركت باقی گذاشت
طور مثال،  به. گذاری كرده است آھن برای درآمدزایی خود سرمایه ذوب: آھن با گ]یه از وضعيت این كارخانه افزود شركت سھامی ذوبمدیرعامل 

  ای به جای دیگری دادند آھن گرفته و بدون برگشت ھزینه كارخانه فو;د نيشابور را ھزینه و احداث كردیم اما با یك بخشنامه از ذوب

  يك قاضي دادگاه در سنندجحمله مسلحانه به 
داديار شعبه چھارم دادگاه سنندج ظھر امروز چھارشنبه در خيابان بعثت شھر سنندج مرکز استان کردستان از سوي افرادي مسلح مورد سو قصد 

اشتند با شليک سه گلوله قاضي کياني را ھدف قرار بر مبناي گواه شاھدان عيني، دو فرد مسلح در حالي که ماسک بر چھره د. قرار گرفت
مسوو;ن انتظامي و دادگستري استان کردستان تاکنون در اين مورد اع]م . ضاربان پس از شليک با اسلحه کمري از محل متواري شدند. دادند

  .موضع رسمي نکرده اند

 ميليون ايراني، زير خط فقر 35

 .ولت باید خط فقر را اع]م کند نشد و خط فقر را امری سرکاری دانستمحمود احمدی نژاد در کنفرانس خبری اخير خود حاضر به پذیرش اینکه د
نھم نيز سرلوحه کار وزارت رفاه به عنوان متولی امر فقر زدایی در  عدم اع]م خط فقر در دولت. البته پيروی از این راھبرد مسبوق به سابقه است

 .دانست و ھيچ گاه حاضر به محاسبه و اع]ن آن نشد مری بی فایده میمصری وزیر سابق رفاه اع]م خط فقر را ا. قرار گرفته بود جامعه
زدایی در دنياست و جھان به تعریف نسبتا استانداردی از خط فقر  در این خصوص نکته اساسی آن است که خط فقر مبنای برنامه ریزیھا برای فقر

بنابر تعریف خط فقر مطلق عدم تامين حداقل .گيرند مختلف در پيش میدولتھا ھستند که بنا بر اھداف خود در محاسبه آن روشھای  رسيده و این
خانوار ایرانی دو ھزار کالری در روز  آموزشی، مسکن و حمل و نقل یک خانواده است که حداقل غذای مورد نياز یک نيازھای تغذیھای، بھداشتی،

در این ميان نکته . ین تعریف خط فقر به راحتی قابل محاسبه استبر اساس ا.نظر گرفته شده است است و این رقم مبنای محاسبه خط فقر در
گذاری، تصميم گيری و برنامه ریزی ھای موثر برای  آن است که خط فقر فی نفسه دارای ارزش چندانی نيست بلکه دولتھا برای سياست مھم

نابرابری در جامعه را تحليل کنند،  ند به درستی وضعيتکلی جامعه از نظر فقير و غنی و اینکه کارشناسان بتوان کاھش فقر و روشن شدن فضای
 از سوی دیگر اگرچه محاسبه دقيق خط فقر بستگی به این دارد که ھر مرجع چه.تعيين و اع]م می کنند خط فقر را طبق ميزان درآمد شھروندان

مھم آن است که تعيين خط فقر به دولتھا کمک می کند تا . دارد شاخصھایی را م]ک قرار دھد اما در ھر حال این مساله در اولویت بعد قرار
 .درخصوص فقرزدایی ارائه دھند را به درستی از نظر فقر رصد کنند و گزارش عملکرد قابل فھم و موثری نيز بتوانند جامعه

لت نھم با استفاده از تعاریفی که برای دو. و بيکاری دارند نکته مھم آن است که دولت نھم و دھم رفتاری دوگانه را با شاخصھایی چون فقر
اما . را در مقاطعی تک رقمی اع]م می کند را که در ھفته یک ساعت کار انجام می دھند، شاغل ذکر و در نھایت نرخ بيکاری شاغل دارد افرادی

که خط فقر را محاسبه و  حاضر نيستبه دليل این که باعث شفاف شدن جامعه از لحاظ ميزان فقر می شود  برای خط فقر در رفتاری متفاوت و
این رقم را . ھزار تومان است ٨٠٠،حدود ٨٧در سال  مطابق برآورد حسين راغفر، صاحب نظر و محقق در حوزه فقر، خط فقر در ایران.اع]م کند

 ٨٨١، معادل ٨٧ر شھری در سال خانوا براساس گزارشھای بانک مرکزی متوسط ھزینه ماھانه. به نوعی تایيد می کند ميزان ھزینه خانوار شھری
ھزار تومان حقوق  ۵٠٠تھرانی که کمتر از  در ھمين حال جعفرزاده رئيس کميسيون اجتماعی مجلس معتقد است شھروندان.ھزار تومان است

دھکھای کم درآمد  پژوھشھا براساس مطالعات مرکز. اما این رقم با واقعيتھای جامعه ھمخوانی ندارد. شوند می گيرند زیر خط فقر محسوب می
روستایی  مسکن می کنند و با توجه به رشد با;ی مسکن در مناطق مختلف شھری و حتی درصد درآمد خود را صرف خرید یا اجاره ٧٠جامعه تا 
 ھزار ١٢شت به مرز می ماند اما وقتی اق]م سبد خانوار از جمله یک کيلو گو ھزار تومان برای مخارج دیگر باقی ١۵٠ھزار تومان تنھا  ۵٠٠از مبلغ 

این در حالی است که ھزینه خدمات مانند بھداشت و . داد تومان می رسد مبلغ یاد شده کفاف حتی یک سوم ماه خانوار شھری را نيز نخواھد
 .درصد رشد کرده است ١٨٠اخير  آموزش نيز طی سالھای

 ميانگين دریافتی کارکنان بانکھا که ھميشه در ميان کارکنان دولتی و در کنار این ارقام اخيرا دبير مجمع اس]می کارکنان بانکھا، اع]م کرد
 ۴٠٠بدان معنی است که دریافتی بسياری از کاکنان دولت پایين تر از  این. ھزار تومان است ٢٩٠غيردولتی از وضعيت بھتر برخوردار بودند، حدود 

اع]م نکرده اما کارشناسان اع]م می کنند  سط حقوق کارکنان دولت راوضعيت مبھم درآمدی دولت نھم طی سالھای اخير متو.تومان است ھزار
نبود بانک اط]عاتی برای ميزان  مصری، وزیر رفاه دولت نھم نيز بر شفاف نبودن درآمدھا و. ھزار تومان است ۴۵٠تا  ۴٠٠این رقم احتما; بين 
سطحی از فقر قرار دارد و  ار تومان می تواند روشن کند که جامعه ما در چهھز ٨٠٠مقایسه با خط فقر  این ميزان درآمد در. درآمدھا اشاره دارد

  .باید چگونه برنامه ریزی کرد


