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  علی کاظمی: فرستنده

٠٩/١١/١٠  

  اخبار ايران
  

   اجتماعی توسط وزارت اطالعات  تأمين ]متقاعدين[تھديد بازنشستگان

ات اعتراضی در مقه  ب ه دنبال اعتراضات و تجمع اعی در طی يكی دو ھفت أمين اجتم ه بازنشستگان ت ل مجلس ك اب

انی ه اخير داشتند و خبر آن ب صورت گسترده در رسانه ھای مختلف بازتاب داشته است ، در مقابله با اين اطالع رس

ف ب تانھای مختل ران و در شھرس اعی در تھ أمين اجتم ستگان ت انون بازنش ز ك ه مراك ه ھم ات ب ا وزارت اطالع ه ھ

اير ؤت رسمی ابالغ كرده كه از مسصور ين س ران و ھمچن ولين و اعضای كانون بازنشستگان تأمين اجتماعی در تھ

د .گو با خبرنگاران و رسانه ھا را ندارد  و شھرستانھای كشور كسی حق گفت ا حضوری باي ا و تنھ ھر مصاحبه تنھ

  . صورت گيرد ، وآنھا راتھديد كرده است 

ی ءتأمين اجتماعی به طرحی كه ميخواھد اجرادر حاليكه ھمه بازنشستگان  انه ھای داخل ستند و رس  شود معترض ھ

  . دليل تعھد مشخص حكومتی قادر به بازتاب مشكالت و دردھای مردم نيستنده نيز ب

  

  تضاد بين باندھای حكومتی بر سر چپاول متروی تھران افزايش می يابد   

رو پرداخت و گفتی باالیھا نهي به انتقاد از ھزژادن ی حكومتی احمدی تضاد باندھادي تشدانيدر جر  ۶۶از سال :  مت

 عدد ني مبلغ آن کمتر از ام،يديخر ی ماي را از دنھا ستمي سني مترو شده که اگر بھترنهي تومان ھزارديليم۵٧٠٠کنون  تا

  . شد یم

زاربه ا،ي ای گزارش خبرگ دلن ژاد ی احم دداري در دن ا م ران ضمن اشارهراني ب تان تھ زوم صرفه اس ه ل  در ئیجو  ب

ه یو . سال گذشته خواند، انتقاد کردني مترو در چندی باالیھا نهي ھززانيچه که م  از آنھا، نهيھز  در ادامه با اشاره ب

ه از کسکي چون اگر مي انتقاد کنميتوان ی که نمگرانياز د:  افزودی دولت در بخش اداری باالیھا نهيھز اد ی کلم  انتق

  . مي انتقاد کنشود ی اما از خودمان که مود،ش ی مامتي قم،يکن

ر ھاشمی مترورعاملي مد،ی که محسن ھاشمرديگ ی صورت می مترو در حالیھا نهي از ھزانتقاد  ی تھران و پسر اکب

اف  شھردار تھران، بارھا دولت را متھم کرده  باف،ي و محمدباقر قالیرفسنجان رایاند که بودجه ک ات و دي خری ب  قطع

  .  نداده استصي شبکه تخصني اگسترش خطوط
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را  بهنيچن ھم ار از محل حساب ذخارديليم٢ صي تخصیدنبال ممانعت دولت از ابالغ مصوبه ب  ی ارزرهي دالر اعتب

الغ اسي رئ،یجاني الری تھران، علیبه مترو ه اب دام ب اه شخصا اق س، مردادم رد و موسنيً مجل  الرضا ی مصوبه ک

روی عدم اجراصورت کرد که در دي تھدزيجه مجلس ن برنامه و بودونيسي عضو کم،یثروت  ی قانون تأمين اعتبار مت

  .  خواھند شدضاحي مربوطه استرانيتھران، وز

ا :  گفتیونيزي تلویگو و  گفتکي در ٨٨ در آبان سال نژاد ی باال گرفت که محمود احمدی بر سر مترو زمانجدال م

صم رفتميت دمي گ ه م ردانتيري ک ت برگ ه دول رو را ب رامي مت دی و ب واھزي نري آن م اب خ ردمي انتخ ه . ک ال ا ب  نيدنب

روی مخالفت خود را با واگذار  ،ی اسالمی مجلس شوراسي شھر و رئیاظھارات شورا ه دولت اعالم ی مت ران ب  تھ

سائل یجا به” شھردار تھران، از دولت خواست باف،ي از محمدباقر قالتي با حمایجاني الریکرده و عل  دنبال کردن م

  .  به حل مشکالت بپردازد“گريد

  .  كه دراين ميان واضح است ، دعوا فقط برسرچپاول ھرچه بيشتر اموال مردم ايران است آنچه

  

   اند   افتهي پل ھا اسکان ري گذرھا وزري در کنار ز، ازکارگران اداره راهبخشی

ارزري در زاي بزرگ راه ھا وهي از کارگران اداره راه استان تھران در حاشیادي زتعداد ا وکن ل ھ ذرھا اسکان ري پ  گ

ارگران ایادي در سطح شھر واستان تھران موجب شده است تا تعداد زی راه سازی ھاتيفعال. اندافتهي  بخش ني از ک

  . در نقاط مختلف شھر و استان تھران مشغول کار باشند

انرينت مجبورند در کارايز . قرار گرفته اندقهي در مضی کارگران از نظر بھداشتنيا انکس ھ واد غذای وک  ئی حمل م

  .  در حال ساخت ساکن شوندی پل ھاري وزرگذرھاي در کنار زاي بزرگراھھا و هيودر حاش

رای و روانی در حال ساخت از نظر سالمت روحی پل ھاري زاي گذرھا وري گونه کارگران در کنار زني ااسکان  ی ب

ودگعيشده عبور و مرور سر ساخته ی در بزرگ راه ھارايز. کارگران خطرناک است ای خودروھا و آل  ی صوتی ھ

  .  کارگران گرفته استني آمد وشدھا آرامش را از انيا

ه ۀ ژي وی کارگران به طور کلی مورد استفاده برای نرھاي کانتگري دی سواز ر ب ستند وکمت اال ھ واد وک ل م حمل ونق

  .  ساخته مشابھت دارندشي پیخانه ھا

  

  ا در بازار    صعودی افزايش قيمت ھسير

ه ، دنبال تورم فزاينده و گرانی تمامی اقالم در بازاربه اھش يافت ابقه ای ك ی س ه صورت ب  توانائی خريد شھروندان ب

ـر گفت ،است  ران خبــــــــــ ه خبرنگار آژانس اي صد خر:" يكی از شھروندان در اين رابطه ب ه ق ازار يمن ب ه ب د ب

تم يش،رف ه پ ه دوھفت لوار ك ك ش روز ٣٠   قيمت ي ود ام ان ب ود۶۵ ھزارتوم ده ب ان ش زايش قيمت ، ھزارتوم ن اف  اي

دارد ، از آن طرف ۵/١ھمه اجناس قيمتشان دوبرابر ويا  كمرشكن است ، تقريبا د ن وان خري برابر شده است ، كسی ت

ستند ، ستگی ھ م درمعرض ورشك ندگان ھ اظ  فروش ه لح د ، اوضاع ب م فروشی ندارن ا ھ ی آنھ ور واقع ه ط ون ب چ

  . " ھيچكس از اين شرايط راضی نيست . تصادی وخيم است اق
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٣٠٠   

   کار بدون مزد در معادن مينودشت روز

ه در کارگران   د ک اه گذشته ١٠ معادن روستاھای رودبار و قشالق مينودشت واقع در شرق گلستان عنوان می کنن  م

  . حقوقشان پرداخت نشده است

تاھای  عدم پرداخت حۀ گزارش ھرانا در ادامبه ادن روس قوق کارگران کارخانجات و واحدھای توليدی، کارگران مع

شده است١٠رودبار و قشالق مينودشت واقع در شرق گلستان عنوان می کنند که در  .  ماه گذشته حقوقشان پرداخت ن

ھای  شگذاری در بخ  کارگران به سرمايهزحمهجای پرداخت حق اله والن اين معادن بؤ کارگران مسبه اظھار برخی

  . اند غير از ھدف اوليه در جاھای ديگر پرداخته

ارگران  اطالعی می والن صنايع و معادن گلستان از اين قضيه اظھار بیؤمسکه ست  درحالياين کنند ھمچنين برخی ک

اه وق م شدن حق ل پرداخت ن ه دلي د روز ب ر چن ه ھای اخي رز شرقی در ھفت ته، سرکارشان  زغال سنگ الب ھای گذش

  . حاضر نشدند

ه برخیپرداخت ست ک ستان درحالي ان صنايع و ؤ مس نشدن حقوق کارگران معادن شرق گل ر متولي رتبط نظي والن م

  . معادن نيز از اين قضيه چندان اطالع مناسبی ندارند

ا مشکالت عالوه دن ب ار در مع ن و  براين ک ر ت وق خستگی را ب شدن حق ادی روبروست و پرداخت ن مخاطرات زي

  . نده استکارگران محروم نشا

  استخراج شده از آن ھا  ھزار تن مواد معدنی ١٧٩ معدن فعال دارد و در نيمه نخست سال جاری بيش از ٢١ گلستان

  که بيشتر آن مربوط به زغال سنگ بوده استاست


