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 رهاننده برتری در کار نیست،
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 .نه آسمان ، نه قیصر ، نه خطیب

 !خود به رهایی خویش برخیزیم، ای تولید گران

 !رستگاری مشترک را بر پا داریم

 تا راهزن، آنچه را که ربوده رها کند،

 تا روح از بند رهایی یابد، 

 بر دمیمخود به کوره خویش 

 .... !و آهن را گرما گرم بکوبیم

 احمد شاملو: ترجمه

یازدهم . شتافتبا همه توان به استقبالش  باید. آری نخستین روزمه ، روِز ماست، از آن ماستاول ماه مه در راه است ، 

رات اعتراض روز دست از کار کشیدن و روز تظاه. اول ماه مه، روز همبستگی بین المللی کارگران است اردیبهشت، 

 .آمیز همه کارگران و زحمتکشان است

زی است که این بخش عظیم از رنج و مشقت کارگران جهان ، بلکه رو رپ  نیروی این روز نه تنها روز بزرگداشت 

خود و ، با صدای رسا، اعتراض حق طلبانه خود را به گوش جهانیان می رسانند و در صفوف فشرده ی کارجهان اردوی

 .علیه حق کشی ها به خیابان ها می آیندها، هم پیمانان آن

اول ماه مه ، روز اتحاد پرشور و مهر آمیزی است که مژده پیروزی و استقرار برابری ، برادری و عدالت اجتماعی را 

اصلی ترین و مهم ترین پیام اول ماه مه روز جهانی کارگر، همبستگی طبقاتی توده کارگر، ! به جهانیان می دهد 

 . تعلقات جنسیتی، مذهبی و قومی ، زبانی به عنوان یک طبقه واحد می باشد صرفنظر از

طی که  جنبش کارگری کشورما، وجود تشکیالت شبه فاشیستی و امنیتی خانه کارگر است پیشروی عوامل ماند یکی از 

رگری و امنیتی ، بعنوان تشکل شبه کابه عنوان کارگزار هدف های حاکمیت در درون جنبش کارگری ، این همه سال ، 

 .همواره بر متن سرکوب حق تشکل مستقل کارگری، در برابر خواست کارگران ، دست به تخریب می زند

اد، امکان برگزاری راه طی چند سال گذشته ، خانه کارگری ها به مجرد این که پس از پایان دوره دولت احمدی نژ

کارگران افغانستانی و طرح شعارهای نژادپرستانه، شکاف  اول ماه مه را به دست آوردند، با حمله بهپیمایی درروز

انجام این امر یعنی به نمایش گذاشتن درهم . کارگر تبدیل کردندرگران را به اصلی ترین اقدام روزانداختن بین صفوف کا

ان شکستن همبستگی نیروی کار، به مثابه اصلی ترین وظیفه این نیروی شبه کارگری در اول ماه مه بود که همگ

 .!انتقادات سخت خود را در برابر این نمایش ضد انسانی منتشر ساختیمهمان موقع ،  ما شاهدش بودیم و

رونق " تا خانه کارگر، بالماسکه هفته کارگر را از ماههای پیش براه انداخته   عواملامسال هم مثل سال های گذشته 

 ۱۹در نشست لذا . نق سرکوبگری بنمایش بگذارند را در سال ورشکستگی و تعطیلی چرخه تولید و سال رو" تولید

دبیرکل خانه کارگر، نماینده حوزه انتخابیه تهران، ری، شمیرانات، )که با دبیری علیرضا محجوب ۱۸فروردین

جناب ایشان با جدا از . ، برگزار شد (اسالمشهر و پردیس، رییس فراکسیون کارگری و عضو کمیسیون اجتماعی مجلس

نشست عوامل وزارت کار، شهرداری، کانون های شورای عالی کار، حسن همین در  کشوری وکذایی،  این همه مقامات

تنها زن ، (رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی)هللا بیات  ، فتح(رییس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری)صادقی 

مدیرعامل )، مسعود حیدری (ارگرنایب رییس اتحادیه سراسری زنان ک)فاطمه وحدت شرکت کننده درنشست، 

ها و نهادهایی همچون معاونت اجتماعی وزارت کشور،  ، و نمایندگانی از طرف سازمان( ایلنا)خبرگزاری کار ایران 

معاونت اجتماعی ناجا، معاونت امور فرهنگی اجتماعی سازمان تامین اجتماعی، درالقرآن خانه کارگر، سازمان 

سازمان خدمات اجتماعی شهرداری تهران، روابط عمومی صدا و سیما، فدراسیون  فرهنگی هنری شهرداری تهران،

حضور داشتند تا چرخه برنامه یک هفته ای خود را اعالم بدارند ... کارگری، وزارت صنعت، معدن و تجارت و  ورزش

  :این سلسله برنامه اعالم شده، شامل مجموعه ای از. 



های امام و  تجدید میثاق با آرمان ،(شنبه پنج)ر موضوعات روزاول هفته کارگرن نام رهبری در کناپیشنهاد گنجاند -

 مسابقات قرآنی جامعه کارگری؛

 ؛(جمعه)هایی از قبیل روز امنیت شغلی کارگران، بهداشت در محیط شغلی و نشاط برای روز دوم  پیشنهاد نام -

 تر؛ تر و دقیق ارگری به صورت جامعتر هفته کارگر و مطرح نمودن مطالبات جامعه ک برگزاری علمی - 

 دیدار کارگران با مراجع عظام تقلید؛ - 

گفتنی است پیشنهاد . های نماز جمعه در سطح کشور گرفتن وقت جهت طرح مطالبات و مسائل کارگران در تریبون - 

 برگزاری این برنامه در تریبون نماز جمعه تهران مورد موافقت قرار نگرفته است؛

چنین اعتراض به گنجاندن سپاه پاسداران انقالب اسالمی  عاری در راستای اشاره به شعار رونق تولید و همپیشنهاد ش -

 های تروریستی از سوی دولت ایاالت متحده آمریکا؛ در فهرست گروه

 -المللی کار در روز کارگر؛ هایی همسو با مناسبت صدمین سال تاسیس سازمان بین پیشنهاد برگزاری برنامه - 

 ... زده و اعالم حمایت از آنها؛و پیشنهاد گنجاندن واژه و یا عبارتی در اشاره به کارگران مناطق سیل -

نمایش بالماسکه  و خطوط برنامه ای همه مراسم های فراهم آمده برای هفته کارگردر راستای اتمصادیق فوق ، مشخص

 . را به نمایش می گذاردختلف کشور درنقاط م پایه آنان  برهمین ریز و درشت عواملای خانه کارگر و

تر و  مطالبات جامعه کارگری به صورت جامع" در کدام بخش از این برنامه اعالم شده ،: پرسش اساسی این استکه 

 ؟ .در نظر گرفته شده و اعالم گردید" تر دقیق

بشکل هم مطالبات کارگران امسال آشکاراست که . روشن است  برای ما خواسته های برجسته کارگران برای اول ماه مه

 :حولعمده 

بیش از هفت میلیون  ۹۳۱۸مسئله دستمزدها ، تعیین حداقل مزد کارگران باالتر از خط فقر، که میزان آن برای سال  =

 .استمنظور گردیده تومان 

مده برای کارگران ایران ؛ بازپرداختن به خرابی سیل ویرانگر و ازبین رفتن زیرساخت ها وپاشیدگی بخش ع= 

کارگاههای تولیدی و خرابی و ازهم پاشیدگی کارخانگی زنان درنقاط مختلف استان ها وبیکاری عمده نیروی کار و 

  !رسیدگی بر وضعیت یکایک آنان از خواسته های اخص اول ماه مه امسال به شمار می رود

مان، پرستاران و مجازات کسانی موضوع حقوق های معوقه و پرداخت بدون تاخیر حقوق کارگران، بازنشستگان، معل= 

  .هستندکارگران در تمامی سطوح که عامل تعویق افتادن حقوق 

درهمین رابطه دفاع از موجودیت نیروی میلیونی بیکاران و شعار بازگشت آنان بر سر کار و پرداخت بیمه دوران = 

 . بیکاری آنان ، باید مورد توجه جدی قرارگیرد

در خواست های سطوح مختلف برای پیگیری شاهد تالش بازنشستگان  ، ما۹۳۱۱سفند ماهخاصه اتمامی سال گذشته و= 

  همسانخواستار ،یک صدامتحد و ، بشکل، خواست تعیین مستمری بازنشستگاندراول ماه امسال روایناز.مبودیآنان 

تامین بیمه تگان خواهان همچنین بازنشس. خود هستند پیشینه با شاغلین با توجه به مدارک و سوابق خود حقوق  سازی 

های اجتماعی کامل و کارآمد، نظارت نمایندگان منتخب بازنشستگان بر صندوق های بازنشستگی و شرکت در مدیریت 

 . آنها می باشند

، برابری کامل حقوق زنان و مردان در تمام شئون زندگی از جمله برابری مزد زن و مرد برای کار یکسان و آزادی= 

داشتن حق تشکل مستقل اعتراض، گردهمایی،  راه پیمایی،تجمعات و عقیده و بیان و اعتصاب،  آزادی کارگران خواهان

 .را خواستارند  اول ماه مهوتعطیلی روز

کارگران، فقدان امنیت شغلی و وجود شرکت های پیمانکاری و و تضمینی قراردادهای موقت و سفید امضای  مسئله= 

ی ها و سوانح مرگبار ناشی از فقدان ایمنی و بهداشت کار، به ویژه در بخش های واسطه ای؛ حوادث حین کار، بیمار

. ترابری، معادن و ساختمان سازی، همواره از معضالت و مشکالت توان فرسای کارگران در کشور بوده است

ای موقت و کارگران در اول ماه مه امسال ، ضمن اعتراض به چنین وضعیت ناگواری، خواهان برچیده شدن قرارداده



حذف شرکت های پیمانکاری و واسطه ای، قرار گرفتن کلیه کارگران شاغل از کارگاههای تضمینی و سفید امضا، 

کوچک گرفته تا کارگران مناطق آزاد، تحت پوشش کامل قانون کار و اجرای فوری بیمه کارگران ساختمانی و در یک 

  .کز و محیط های کار و تولید خواهند بودکالم پایان دادن به شرایط سخت و زجرآور کار در مرا

همینطور با توجه به سیاه نمایی چند سال گذشته خانه کارگری ها نسبت به کارگران مهاجر خاصه افغان ها ، و= 

درخواسته ها ی امسال؛ موضوع رفع هر گونه تبعیض و بی عدالتی نسبت به کارگران مهاجر به ویژه کارگران افغان 

رشمارکار ایران ایر کارگران مهاجر در سراسر جهان از خواسته های تخطی ناپذیر اردوی میلیونی پ  در ایران و نیز س

مشترک کارگران ی ا ندرول ها ، پالکادرها و بیانیه هخواهد بود که بر روی با۹۳۱۸در تمامی تحرکات اول ماه مه سال 

و افاضاتی از این و مسابقات قرآنی فتن به نماز جمعه دیدار آقا و ر. میثاق با آرمانها وعظ و خطابه ، . نقش خواهد بست

 !نوع ، ارزانی خانه کارگری ها و شرکای آنان باد

در برابر این سطح از خواسته های کارگران ، که کلیاتی از آنرا بر شمردم؛ یک چیز روشن است و آن اینکه؛ جماعت 

وعظ و خطابه ، دیدار آقا و رفتن به نماز جمعه ) م داشته،فروردین برآنند تا با ارائه برنامه اعال ۱۹گرد آمده در نشست 

، می خواهند؛ روز جهانی کارگر را در جای جای ایران از میان تهی نمایند و از هر نوع ...( از این نوع  د ر افشانیو 

را در  نوع طرح مستقل مطالباتی کارگرانیش همبستگی درونی اردوی کار و هراعتراض به بی عدالتی، هر نوع نما

از منظر سردمداران برنامه ساز، الزم است ازیک سو، روز جهانی کارگر به . سازند تهیدرون اول ماه مه امسال از 

مجموعه ای از مراسم های بی روح و فرمایشی تبدیل گردد و از سوی دیگر ، باید نارضایتی عمیق کارگران به صورت 

 بمراتب آبکی و ولرم بخدمت گرفته شودقی بمانند و شعارهایش نیز کنترل شده در چهارچوب سیاست های خانه کارگر با

د تا بتوانند نقشی را که خانه کارگر برای مهار جنبش کارگری و قربانی کردن آن ، پیش پای برنامه های نمطرح گردو 

نات الزم و کافی جناح حکومت بازی می کنند را به همین جناح ها نشان داده باشند تا از این طریق بودجه و امکا همه

تعیین هفته کارگر به جای  از روخوانی برنامه های  .دهنددر اختیارشان قرار  خویش، وجه امنیتی برای ایفای موثرتر

روزجهانی کارگر، هدف اولیه اش از بین بردن تاریخچه واقعی مبارزاتی جنبش یازدهم اردیبهشت ، اول ماه مه 

تا وجه تاریخی و  استو تاریخچه پ ربار آن اهیت بخشیدن به این روز جهانی لب مقو  نکارگری در ذهنیت کارگران جوا

ا محجوب و شرکاء اش با راه انداختن بالماسکه هفته ضعالوه بر موارد فوق، علیرروشن این روز مخدوش گردد، 

زیر خط فقر و کارگر، می خواهند هفته معلم را نیزکمرنگ کنند تا در شرایطی که نارضایتی معلمان از دستمزدهای 

بالتکلیفی استخدام معلمان خرید خرمت و عدم پرداخت حقوق های  رودرویی با سیاست خصوصی کردن نظام آموزش ،

محمود بهشتی لنگرودی : از جمله معلمان ادامه سرکوب ، بازداشت و در زندان باقی ماندن فعالین صنفی  به موقع آنان و

نبری و همینطور بازداشت و احضار دیگر معلمان ، مانع برجسته شدن محمد حبیبی و علیرضا ق -اسماعیل عبدی -

 .مطالبات معلمان و پیوندهای مبارزاتی میان معلمان و کارگران بشوند

  گیر خود کردهمردمان جامعه ما را در هکه تمام فروردین ماپیدا کرد متاسفانه اول ماه مه امسال تقارن با سیل ویرانگری 

هر چیز، محصول وجودی همین نظام و انبان جنگل خواری ، زمین خواری ، سیاست های  ، سیلی که بیش ازاست

ژن های برتر و خود آیت  بیرویه سد سازی و سازو کارهای ویرانگر زیست محیطی ایست و دست سپاه ، آقا زاده ها ،

خانه خرابی یاران  دراین ویرانی و. سهم دارندطی چهار دهه حکومت سیاه خویش هللا های ریز و درشت در آن 

خانواده و کارگران نیشکر هفت تپه ، نگران وضعیت  اسماعیل بخشی و سپیده قلیان و دیگر . پ رشماری در زندانند 

برای  بالماسکه تدوین کننده گاناز همین روست که . زندانیان جنوب اند، که زندان آنان در معرض سیالب قراردارند

زده و اعالم  پیشنهاد گنجاندن واژه و یا عبارتی در اشاره به کارگران مناطق سیل: " آورده اند  خالی نبوده عریضه

گیر سیل و بارندگی های در استان کشور ۴۱بیش از ی سامانه درمردمی که  پرسش اینستکه ؛  . "..حمایت از آنها؛و

رود ، کارگاهها و بخش  سیالب همچنان در پل دختر ، معموالن ، شوش و کل خوزستان جلو می. غیر معمول شده اند

تروشیمی مناطق دچار آسیب شده و دسته دسته کارگران آن سامانه ها به ی زیر ساخت های صنعتی و نفتی و پزیاد

امروز باید از همه سو مورد توجه و حمایت قرارگیرند و نمی توان شعور . خاطر همین خرابی ها ، از کار بیکار شده اند

 !به بازی گرفت"  واژه و یا عبارتی در اشاره به کارگران سیل زده گنجاندن " این مردم را در حد 

واقعیت اینستکه جنبش مستقل کارگری و نیروهای این جنبش نمی توانند نسبت به برنامه های خانه کارگر و بالماسکه  

مهم اینستکه . دای که هر سال برای منحرف کردن مطالبات هدفمند جنبش کارگری راه انداخته می شود، بی تفاوت باشن

دربرابر نمایشات و مراسم حکومتی عوامل خانه کارگر، اول ماه مه امسال را به نمایش پرشکوه همبستگی اردوی کار 

می بایست نماد برجسته این روز را اتحاد معلمان و کارگران، زنان و دانشجویان ، بازنشستگان و دفاع از . تبدیل کنیم

شغلی آنان در خطر همه داده و امنیت  قرار دهیم که هستی خود را از دستآنان ابی موجودیت مردم سیل زده و خانه خر

درون  گرفته است و همچنین دفاع ازپایه ای ترین مطالبات انباشته شده کارگران ، فریاد آزادی مبارزان جانبه قرار

لزامات این روز جهانی ، توجه به از دیگر ا. باشیم  هزندان ها و حمایت ازخانواده های آنان در دستور کار خود داشت

همبستگی نیروی کار و رزم مشترک کارگران ، باز پرداختن به امر همگرایی ها ، جلوگیری از تفرقه و جدا سری ها 

در قالب بیانیه های مستقل و مشترک و طرح مطالبات اساسی و پایه ای بخش های مختلف اردوی کار کشور و تمامی 



وه چه نیروی شگفت  و این نشان می دهد؛ بزرگ و پرشمارکار باید محسوب می گردد هم سرنوشت تان این اردوی

 !و بازو در بازوی هم، این رزم مشترک تاریخی را پاس دارند دست هایی که به هم پیوسته ست انگیزیست،

 ۱۱۹۱ آوریل ۹۱برابر  ۸۹۳۱ فروردین ۱۳ جمعه

 

گری  است که من آن را از سال ها پیش به شکل مستمر پی گرفته آنچه در پی می آید ، ادامه روند انتشار روزشمارکار

اینک برای تسریع دردریافت خبرهای کارگری خاصه از روند فعل و انفعاالت ، روزمره گی اخبار کارگری و . ام 

 . مبارزات کارگران ، آنرا به شکل هفتگی انتشار خواهم داد

مربوط  انیدمی تو ه دستی  ام در کانال تلگرام و به آدرس فیس بوکم برای ارسال اخبارتان با ایمیل زیر، شمار: توجه 

 . گردید

عالقه مندان به مباحث کارگری برای دست یابی به آرشیو روزشمار کارگری هفته ، می توانند به آرشیو های زیر 

 : مراجعه نمایند

  ١۳۱۹آرشيو روزشمار کارگری هفته سال

drive-https://drive.google.com/drive/my 

  ١۳۱۶آرشيو روزشمار کارگری هفته سال 

https://drive.google.com/drive/folders/0B6juDF5UZKNMMFRvdEZVMFpOQUk 

******* 
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 :ی هفته روزشمار کارگر

 :آمارهای رسمی در مورد خسارات وارده به واحدهای تولیدی غیرواقعی است -*
 
کریم یاوری، مدیرکل حمایت از مشاغل و  : است آمده کارگران اتحاد تلگرامی کانال نوشته به

شهرک »کارگاه در  ۰۲۲حدود »: فروردین آمار داده که 61بیمه بیکاری وزارت کار امروز جمعه 
تعداد کارگاه های بیرون از »: و گفته« .تحت تاثیر سیل گلستان قرار گرفته« قال صنعتی آق

واحد  ۰۲حدود  .کارگاه است ۰۱تا  ۰۲شهرک صنعتی آق قال در استان گلستان حدود 
مرغداری نیز تحت تاثیر سیل دچار آسیب شده و در عین تلف شدن طیور، خسارات مالی نیز 

 «به آن ها وارد شده است
واحد صنفی  ۱۲۲آسیب هزار و »حالی است که وزیر صنعت، معدن و تجارت از این در 

خبر داده «واحد صنفی شهرهای مازندران  ۰۲۲قالی استان گلستان و همچنین  شهرستان آق
 .بود

شهرک صنعتی »کارگاه در  ۰۲۲هزار و پانصد واحد صنفی در شهرستان آق قال کجا و حدود 
کارگاه  ۰۲۲حدود »ت آمار چه تفسیری باید داشت؟ آیا اشاره به کجا؟ در باره این تفاو« قال آق
کارگر  61به خاطر آن است که کارگاههای مزبور بیش از « هزار و پانصد واحد صنفی»به جای « 

دارند؟ آیا مشمول قانون کار هستند؟ تناقض آمارها اجازه نمی دهد که حتی بتوان برآورد 
بر خبرنگاران است که در باره . ز بیمه بیکاری به دست آوردتقریبی از کارگران سیل زده محروم ا
 .این مسایل یقه مسئوالن را بگیرند

تا جایی که به کارگران برمی گردد، چوب وعده های دروغ دستگاههای مدیریتی فاسد، ناکارا و 
کارگران می دانند که . فاقد هر گونه حس همدردی اجتماعی بارها به تن شان خورده است

تحاد گسترده صنفی و مطالباتی و مطالبه گری مستقل و پیگیر هیچ چیز به آنان داده بدون ا
 .نخواهد شد

https://t.me/hamrahekargaran 

mailto:info@karegari.com
tg://resolve/?domain=hamrahekargaran


 :گیرند ارگران آسیب دیده در سیل بیمه بیکاری میک:معاون وزیر کار -*

 ۰۰در تاریخ جمعهبه نقل از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی،  خبرگزاری مهر به گزارش
معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی  ،حاتم شاکرمی :آمده است  ۰۰۹٨فروردين 

تمام کارگران آسیب دیده در سیالب اخیر کشور و به خصوص در استان لرستان مشمول : تگف
حاتم شاکرمی در حاشیه تشکیل ستاد کمک رسانی به آسیب دیدگان .شوند بیمه بیکاری می

های زیرمجموعه  این ستاد در راستای خدمات رسانی منسجم دستگاه: لرستان اظهار داشت
ایجاد شده است تا هر گونه کمک و امداد رسانی با مدیریت و  تعاون، کار و رفاه اجتماعی

تمام : وی افزود.هماهنگی استانداری و مدیریت بحران به مناطق سیل زده ارسال شود
ها در  واحدهای اقتصادی، تولیدی، صنعتی و کشاورزی در ستاد تسهیل بررسی و در کارگروه

معاون روابط کار .شود واحدها اقدام میها، تسهیالت ویژه احیای این  خصوص استمهال بدهی
تمام کارگران آسیب دیده در سیالب اخیر کشور و به خصوص در استان لرستان : همچنین گفت

 .شوند مشمول بیمه بیکاری می
 
 اثر رد گلستان استان در کارگر هزار ۵ کم دست   بیکاری:یاوری خبر داد -*

 واحد ۰۲ دیدگی آسیب /قال آق صنعتی شهرک در تولیدی واحد ۰۲۲ تخریب/سیل
 : مرغداری

 

 
 

 مدیرکل) یاوری کریم :آمده است  ۰۰۹٨فروردين  ۰۰در تاریخ جمعهایلنا، خبرگزاری به گزارش 
 زاره ۱ تا ۰ بین بیکاری از (اجتماعی رفاه و کار تعاون، وزارت بیکاری بیمه و مشاغل از حمایت

های آنها  این دسته از کارگران که کارگاه: خبر داد و اظهار داشت گلستان استان کارگران از نفر
پردازی  مدت قرار گرفته باشند، در صورت بیمه در اثر سیل با تعطیلی موقت اعم از کوتاه و میان

 کارگاه ۰۲۲ حدود وی با بیان اینکه .گیرند بال فاصله تحت حمایت مقرری بیمه بیکاری قرار می
در بازدیدی که از : ، تصریح کردگرفته قرار گلستان سیل تاثیر تحت «قال آق صنعتی شهرک» در

آسیب به مزارع کشاورزی و از جمله شهر  مناطق سیل زده گلستان انجام دادیم، بیشترین
قال در استان گلستان وارد شده که سیل به کارگاه های شهرک صنعتی نفوذ و  صنعتی آق

  .تجهیزات و محصوالت تولیدی و مواد اولیه را تخریب کرده است آالت،  ماشین
 ۰۱تا  ۰۲یاوری تعداد کارگاه های بیرون از شهرک صنعتی آق قال در استان گلستان را حدود 

 در و شده آسیب دچار سیل تاثیر تحت نیز مرغداری واحد ۰۲ حدود:  کارگاه دانسته و بیان کرد
براساس : او ادامه داد. است شده وارد ها آن به نیز مالی تخسارا طیور، شدن تلف عین

تعهدات وزارت جهاد کشاورزی این واحدها برای راه اندازی مجدد و بازسازی ناشی از خسارت 
و کارگران آنها نیز در صورت شمولیت قانون کار و تامین  گیرند سیل مورد حمایت قرار می

  .ند گرفتاجتماعی تحت پوشش بیمه بیکاری قرار خواه
تمام : مدیرکل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد

اند  طور موقت بیکار شده ها به که در اثر سیل دچار خسارت شده و کارگران آن واحدهای صنفی
ست این در حالی ا.گیرند در صورت شمولیت قانون کار نیز تحت حمایت بیمه بیکاری قرار می

قالی استان  واحد صنفی شهرستان آق ۱۲۲هزار و  وزیر صنعت، معدن و تجارت از آسیب که
در سایر : او ادامه داد....واحد صنفی شهرهای مازندران خبر داده بود ۰۲۲گلستان و همچنین 

های کشور از جمله خوزستان ، لرستان و ایالم نیز تمامی کارگرانی که در اثر سیل  استان
ها  اندازی مجدد کارگاه اندازی مواجه باشد، تا زمان راه ها آسیب دیده یا با مشکل راه کارگاه آن

 پردازی بیمه ماه ۰ از کمتر اگر حتی تمام کارگران مشمول قانون کار و تأمین اجتماعی

https://www.mehrnews.com/news/4581813/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A8-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%DB%8C%D9%84-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-%D8%A8%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D9%86%D8%AF
https://www.mehrnews.com/news/4581813/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A8-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%DB%8C%D9%84-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-%D8%A8%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D9%86%D8%AF
https://www.mehrnews.com/news/4581813/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A8-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%DB%8C%D9%84-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-%D8%A8%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D9%86%D8%AF
https://www.mehrnews.com/news/4581813/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A8-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%DB%8C%D9%84-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-%D8%A8%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D9%86%D8%AF
https://www.mehrnews.com/news/4581813/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A8-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%DB%8C%D9%84-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-%D8%A8%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D9%86%D8%AF
https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/746450-%D8%A8%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%DA%A9%D9%85-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DA%AF%D9%84%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%AB%D8%B1-%D8%B3%DB%8C%D9%84-%D8%AA%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%A8-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DA%A9-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C-%D8%A2%D9%82-%D9%82%D9%84%D8%A7-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A8-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF-%D9%85%D8%B1%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C
https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/746450-%D8%A8%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%DA%A9%D9%85-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DA%AF%D9%84%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%AB%D8%B1-%D8%B3%DB%8C%D9%84-%D8%AA%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%A8-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DA%A9-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C-%D8%A2%D9%82-%D9%82%D9%84%D8%A7-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A8-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF-%D9%85%D8%B1%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C
https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/746450-%D8%A8%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%DA%A9%D9%85-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DA%AF%D9%84%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%AB%D8%B1-%D8%B3%DB%8C%D9%84-%D8%AA%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%A8-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DA%A9-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C-%D8%A2%D9%82-%D9%82%D9%84%D8%A7-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A8-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF-%D9%85%D8%B1%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C
https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/746450-%D8%A8%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%DA%A9%D9%85-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DA%AF%D9%84%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%AB%D8%B1-%D8%B3%DB%8C%D9%84-%D8%AA%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%A8-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DA%A9-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C-%D8%A2%D9%82-%D9%82%D9%84%D8%A7-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A8-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF-%D9%85%D8%B1%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C
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وی در پایان ...  .، از حمایت مقرری ماهانه بیمه بیکاری بهره مند خواهند شدباشند داشته
ویژه مناطق آسیب دیده از سیل در لرستان خوزستان  پرداخت بیمه بیکاری به :خاطرنشان کرد

اند، خارج از نوبت  ایالم و سایر شهرهایی که در اثر سیل دچار خسارت یا تعطیلی کارگاه شده
ها مقرری بیمه بیکاری برقرار  روز وقوع بیکاری برای آن ها بررسی و بالفاصله از های آن پرونده
 .شود می

 : الب در جنوب ایران همچنان به پیش میرود یس -*

 
روستای این شهرستان با  61فروردین به حمیدیه رسیده و  61سیالب کرخه امروز جمعه 

 هزار نفر تخلیه شده اند 61جمعیت 
میلیارد ریال  011سیالب تاکنون هفت هزار و : رییس سازمان جهاد کشاورزی خوزستان گفته

 دام، شیالت و تاسیسات این استان وارد کرده است خسارت به بخش های کشاورزی،

 :ها در سال جاری وضعیت پرداخت حقوق کارکنان و بازنشسته -*

https://www.isna.ir/news/98011604732 

 

با وجود چانه  : آمده است  ۰۰۹٨فروردين  ۰۰در تاریخ جمعه به گزارش خبرگزاری ایسنا؛
ها در  های بسیاری که بین دولت و مجلس در رابطه با پرداخت حقوق کارکنان و بازنشسته زنی

ور یکسان بین هزار تومانی به ط ۰۲۲سال جاری وجود داشت در نهایت دولت ملزم به افزایش 
این در حالی است که دولت با این . درصدی آن است 61بگیران به اضافه افزایش  تمامی حقوق

هزار تومانی باشد توان  ۰۲۲روند موافقتی نداشت و اعالم کرده بود که اگر قرار بر افزایش 
 به گزارش ایسنا، گرچه دولت در الیحه.مالی افزایش بیش از پنج درصد را نخواهد داشت

درصدی حقوق کارکنان به طور یکسان مطرح کرده بود، اما در صحن  ۰۲افزایش  ۰۰۹٨ بودجه
علنی مجلس و در جریان بررسی الیحه با مخالفت مواجه شد و بعد از پیشنهادات متفاوت 

آخرین وضعیت ....درصد به تصویب رسید ۰۲هزارتومانی به اضافه  ۰۲۲مطرح شده، افزایش 
در سال گذشته از این حکایت داشت که دولت به حدود چهار میلیون و  پرداختی حقوق کارکنان

کند که متوسط مبلغ در حکم آنها  کارمند و بازنشسته حقوق پرداخت می ۹۰۷هزار و  ۷۰۷
این در شرایطی است که مجموع کارکنان دولت از .هزار تومان است ٨۰۷حدود دو میلیون و 

رسد که متوسط مبلغ کل  نفر می ٨۰۹هزار و  ۰۰۰و رسمی، پیمانی و قراردادی به دو میلیون 
همچنین تعداد . هزار تومان است ۹۰۰حکم آنها در سال گذشته حدود دو میلیون و 
نفر است که متوسط مبلغ کل  ۰۲٨هزار و  ۰۰۰بازنشستگان کشوری و لشکری دو میلیون و 
 ....درس هزار تومان می ۰۰۲حکم در سال گذشته برای آنها به دو میلیون و 

https://www.isna.ir/news/98011604732


 در مجلس مصوبات بیشترعضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس مطرح کرد؛ -*
 کارگران از حمایت آماده مجلس /است بوده کارگران ضرر به گذشته های سال
 :نیست

، نبی هزار جریبی: آمده است  ۰۰۹٨فروردين  ۰۰در تاریخ جمعهایلنا، خبرگزاری به گزارش 
در واکنش به اظهارات کارگران مبنی  ،عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسالمی

بر اینکه بیشتر مصوبات مجلس شورای اسالمی در سالهای گذشته به زیان کارگران تمام 
نمایندگان مجلس شورای اسالمی با سه طرز تفکر در مجلس شورای : شده است، گفت

یک عده نماینده و صدای مردم هستند و به نفع آحاد جامعه صحبت . کنند المی فعالیت میاس
عده دیگر به دنبال منافع شخصی هستند که حال و روزشان مشخص است و عده . کنند می

کنند و رای  ها به نوعی صحبت می گیری سوم هم نماینده دولت هستند و در تصمیمات و موضع
ها  بار این گرانی: های اخیر گفت با اشاره به گرانیوی ....نود کننددهند که دولت را خش می

کارگرانی که . دهند ترین تاوان و هزینه را کارگران و خانواده آنها می بردوش مردم است و سخت
ترین  وی ضعیف.شان باعث شده تا عرق شرم مقابل زن و فرزندشان بریزند سفرهای خالی

باید . ها قرار دارند کارگران در پیشانی تمام سختی: د و گفتقشر جامعه را کارگران توصیف کر
بیشتر کار کنند و کمتر حقوق بگیرند تا بنگاه اقتصادی سرپا بماند و هنگامی که قرار باشد 

قشری قربانی شود، این کارگران هستند که باید اخراج شوند و بقیه کارگران بیشتر کار کنند تا 
ایم نتیجه الزم را  متاسفانه تاکنون نتوانسته: گفتاو  .شود نبود کارگران اخراج شده جبران

بگیریم زیرا مافیای بزرگی بر اقتصاد کشور چمبره زده و اولین قربانی این مافیا، کارگران هستند 
 ....که باید زیر دست و پا له شوند

سیالب بهاره؛ مهمان پرخرج در سال ؛  89ترین اخبار اقتصادی در نوروز  مهم -*
 :اقتصادسخت 

https://www.isna.ir/news/98011604731 

 

یب دیدن آس : آمده است  ۰۰۹٨فروردين  ۰۰در تاریخ جمعه به گزارش خبرگزاری ایسنا؛
ای و مسکونی تنها بخشی از خسارات سیل در نوروز  های ارتباطاتی، ریلی، جاده زیرساخت

های  بارترین و شاید ناخوشایندترین تعطیالت ایرانیان در سال یکی از خسارت ۹٨نوروز .است ۹٨
در  گمیشان قال و ساعت مانده به تعطیالت نوروز شهرهای آق ۰۰تنها . گذشته بوده است

این . ای سیالبی به استقبال سال جدید برود گلستان به زیر آب رفت تا ایران با چهره استان
قضیه سرآغاز ایجاد خساراتی جانی و مالی برای هم وطنانمان در برخی نقاط مختلف کشور 

بر اساس برآوردهای اولیه صورت گرفته از سیل در استان گلستان میزان خسارات وارده به .شد
میلیارد تومان برآورد شد که البته میزان کلی و دقیق خسارات در صورت  ۰،٨۲۲این استان 

تن از هم  ۰۰باعث کشته شدن سیل شیراز متأسفانه .فروکش کردن آب ممکن است
در این حادثه همچنین خودروهای زیادی آسیب دیدند که بیمه موظف به . وطنانمان شد

تخاذ راهکارهایی ا ازدر گفتگو با ایسنا  در این باره رئیس کل بیمه مرکزی. پرداخت آنها است
مدیرعامل  همچنین....خبر داد اند برای جبران خسارت آن دسته از خودروهایی که بیمه نبوده

دیده گروه خودروسازی  تعمیرات بدنه محصوالت آسیب: گفت یپاگروه خودروسازی سا
سیل در روزهای بعد مناطق بیشتری از .سایپا در سیل اخیر به صورت رایگان انجام خواهد شد

پلدختر، معموالن،کوهدشت، نورآباد، درود، الیگودرز و  شهرهای. کشور را به خود درگیر کرد
هایی جدی از سیالب  ر استان لرستان دچار آسیبآباد از جمله شهرهایی بودند که د خرم

های لرستان، گلستان، شیراز و شرق استان مازندران سیل  عالوه بر استان.نوروزی شدند
های سمنان و خراسان شمال  همچنین باعث تخریب منازل بسیاری از هم وطنانمان در استان

https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/744202-%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%B6%D8%B1%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA
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سیل  اس برآوردهای اولیه،شد که در این باره مدیرکل بازسازی بنیاد مسکن گفت که بر اس
 ۰۱هزار واحد دچار خسارت و  ۰۱که حدود  هزار خانه خسارت وارد کرده ۵۲تاکنون به 

 ۱۲تاکنون برای : وگو با ایسنا، اظهار کرد مجید جودی در گفت.هزار واحد تخریب شده است
اند ارزیابی صورت  در سراسر کشور که از سیل اخیر دچار خسارت شده هزار واحد مسکونی

به )واحد در لرستان  ۰۲۲۲واحد در مازندران،  ۰۲۲۲هزار واحد در استان گلستان،  ۰۰گرفته که 
واحد در سمنان و  ۰۲۲۲واحد در فارس،  ۷۲۲۲، (علت شدت باران، ارزیابی متوقف شده است

بر اساس : او اضافه کرد.اند دلیل سیل دچار خسارت شدهواحد در خراسان شمالی به  ۰۷۲۲
میلیون تومان کمک  ۰۰میلیون تومان وام و  ۱۲مصوبه دولت، برای واحدهای احداثی شهری 

میلیون تومان  ۰۲میلیون تومان وام و  ۰۲به واحدهای روستایی نیز . شود بالعوض پرداخت می
میلیون تومان  ۰۱ری و روستایی نیز واحدهای تعمیری شه. یابد کمک بالعوض اختصاص می

هزار هکتار اراضی  ۷۲۲سیل اخیر ....میلیون تومان کمک بالعوض دریافت خواهند کرد ۱وام و 
این : وی گفت.هزار هکتار اراضی باغی را مورد تهدید جدی قرار داده است ۹۲زراعی و 

 ۰۰د، لرستان درص ۰۰درصد، مازندران  ۰۰درصد، خوزستان  ۰۰خسارت در استان گلستان 
استان کرمانشاه، کهگیلویه و بویراحمد،  ٨درصد باقیمانده به  ۰٨درصد بوده و  ۷درصد و فارس 

چهارمحال و بختیاری، اصفهان، خراسان شمالی، سمنان و سیستان و بلوچستان وارد شده 
 ...است

 
 :اخیر وزیر بی کفایت نیرو در مورد سیل  ادعای -*

اگر می خواستیم این مقدار آب رو بخریم می  :وزیر آمده است برپایه خبر منتشره از قول 
  .بایست دو و نیم میلیارد دالر پول می دادیم ولی االن بی هیچ هزینه ای سد ها پر شده

واقعا این مسئوال چه فکری می کنن؟ وسط سیل و بدبختی مردم دارن حساب کتاب می کنن 
چرا حساب نمی کنن مردم بیچاره . ودهکه چقدر سود کردن چقدر این سیل به نفع شون ب

خونه و زندگی مردم که رفته زیر آب چقدر برای مردم خسارت به بار آورده  .چقدر ضرر کردن
 اونایی که زحمی شدن یا عضوی از خانواده شون فوت کرده چقدر ضرر کردن؟ 

  .معلومه که سیل برای شما مسئولین بی لیاقت سود داره
دیگه کسی به فکر نمی . از زیر این سیل نمی تونن کمر راست کننمردم بیچاره تا سال ها 

شما مسئوالن با خیال راحت دنبال شادی . افته که بیاد بیرون اعتراض کنه برای دستمزد
مردم بدبخت ولی باید فکر کنن که اگر زنده موندن بعد از سیل چطور خونه و . خودتون هستید

 کفایت ساکت بشو و حرف نزنمسئول بی . زندگی شون رو دوباره بسازن

 شمالی های استان زدگان سیل یاری به «همکار» معدن کارگران :زاده طحان -*
 :آمدند

 
زاده  ستار طحان: آمده است  ۰۰۹٨فروردين  ۰۰در تاریخ جمعهایلنا، خبرگزاری به گزارش 

های شمالی توسط  زدگان استان مسئول دفتر نمایندگی خانه کارگر راور از کمک به سیل
وی این فعل حسنه کارگران در کمک به .نگ همکار خبر دادس کارگران زحمتکش معدن زغال

. بسیار ارزشمند است  این فعل کارگران: گفت...دانست « ماموریت الهی»نوع را نوعی  هم
کارگران زحمتکش معدن همکار همچنین مبلغی از حقوق ماهانه خود را برای کمک سیل 

  .زدگان اختصاص دادند

 : خوزستان را دریابید -*
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 تان روی دریایی از ثروتخوزس
 ولی برای مردمانش 
 استان جنگ زده، 
 استان خاک زده، 

 استان خشکسالی، 
 استان فقر زده، 

 استان هفت تپه وفوالد بی حقوق،
 ، ...زندان اسماعیل و سپیده و

 استان سیل زده، 
   ..........استان کوچ کرده

 !تحمیل از پی تحمیل ، چرا؟
 .ی دارد با اعتراض پشت اعتراضو این سناریوی تلخ پایان

 
 :دو ادعای نماینده دوگانه سوز مجلس از رشت در مورد مطالبات کارگری -*
 
غالمعلی جعفرزاده نماینده مجلس از رشت : آمده است  اردوی کار تلگرامی کانال نوشته به

 ۰۰معهدر تاریخ جبا ایلنا در توجیه بی عملی و دشمنی خود با مطالبات کارگران در گفتگوی 
 :دو ادعا مطرح کرده است،  ۰۰۹٨فروردين 

کنند و دولت به نوع  وقتی نمایندگان مجلس قانون را به نوعی تصویب می»: جعفرزاده گفته
 «.کند، اشکال در قانونگذاری نیست بلکه در اجراست دیگری اجرا می

می  این که نهادهای مختلف حاکمیتی مسئولیت نابسامانی های موجود را به گردن هم
به عنوان نمونه مزدبگیران می پرسند مجلس کدام . اندازند نه تازگی دارد نه قابل توجیه است

استفساریه را برای واداشتن دولت به اجرای قانون مدیریت خدمات دولتی به شکل غیرپلکانی 
مصوب کرده است تا نوع فعلی اجرای دولت از این قانون را مانع شود؟ کدام قانون مربوط به 

افع کارگران اصال از سوی این مجلس محل کمترین توجهی بوده؟ همین جعفرزاده دوگانه من
سوز در این هفت سال نمایندگی مجلس به کدام ردیف بودجه به نفع کارگران اعتراض کرده؟ 

 کدام قانون را از منظر منافع مزد و حقوق بگیران در مجلس مطرح کرده؟ 
وقتی کارگران به ما مراجعه »: گفته. ف تر استجعفرزاده از اولی هم سخی ادعای دوم

کنیم که از وضعیت رضایت دارند چراکه هر کس رضایت ندارد به اشکال  کنند، گمان می نمی
 «.کند گوناگون اعتراض خود را اعالم می

تو وقتی می خواستی راهی مجلس هم بشوی : کارگران از این نماینده مجلس می پرسند
موکلینت داشتی؟ معتقد بودی که آنها بیایند به پیشوازت و مسائل همین طرز برخورد را با 

شان را با تو مطرح کنند؟ آیا آن موقع هم می گفتی چون کسی نمی آید پس مساله ای 
ندارد؟ یا دائم تقال می کردی و همه جا می رفتی که خودت را غمخوار مردم و آشنا به 

 که بارت را بسته ای و خوردنی ها را مشکالت شان نشان دهی و رای شان را بگیری؟ حاال
خورده ای و از قوم و قبیله ات هر که را هر جا کاشتنی بود کاشته ای، با شکم سیری می 

 گویی نمایندگان کارگران بیایند ترا ببینند؟ اگر نیایند مساله ای ندارند؟
کارگران اصال  .جعفرزاده باید بداند که عددی نیست که مردم و کارگران برایش تره خرد کنند



امیدی به هیچ نماینده این مجلس و قوانین و طرح های مجلسی ها ندارند زیرا دیده اند که از 
جعفرزاده و افراد مانند . مجلس جز قوانین ضد کارگران، معلمان و بازنشستگان بیرون نمی آید

عاجزانه او که گمان می کنند کار جنبش مطالباتی مزد و حقوق بگیران، طرح درخواست های 
  .از او و امثال اوست در خواب غقلتند

خودسامان یابی، تکیه به نیروی خود، همگرایی هر چه گسترده تر و سازماندهی رشته ای از 
نبردهای موضعی طبقاتی و مطالباتی برای تحمیل مطالبات مزد، حقوق و مستمری بگیران به 

کارکردهای مهم و بالفصل  حاکمیت در مسیر فراگیر و سراسری شدن اعتراضات در شمار
 جنبش مطالباتی است

 خطر در زده سیل مناطق در زندانیان جان:تپه هفت نیشکر کارگران سندیکای -*
 :است

 
 در سیالب خطر که داشت اعالم خوزستان برق و آب سازمان معاون لشکری رضا حمید 

 .باشد می جدی  خوزستان
 سیالب و دارند رارق سیل معرض در خوزستان شهر چهار فارس، حکومتی روزنامه گزارش به"

 "کند می تهدید را کارون و *شیبان* عبدالخان، حمیدیه،
 جان سیل، تداوم صورت در که  بودیم کرده اعالم قبال تپه هفت نیشکر کارگران سندیکای  .ما

 .گیرد می قرار خطر معرض در دیگران از بیشتر بند، در زندانیان
 و کارگر هزاران فقیرانه کاشانه و خانه گر،ویران سیل این که ایم بوده شاهد مدت این در ما

 .است بلعیده را زحمتکش
 حداقل اند نتوانسته دارند، دست در را مملکت امور که کسانی هستیم شاهد ما دیگر طرف از

 در نمایشی حضور آنها، شاهکار تنها و کنند فراهم گان زده سیل برای را ضروری خدمات
 .است گرفته جواب مردم تنفر با آنها تأثیر بی  حضور که است بوده زده سیل مناطق از بعضی

 اسماعیل جمله از باشند می زندانی مختلف، عناوین تحت که افرادی جان میان این در
 در زندانیان سایر و سیاسی تپه،زندانیان هفت نیشکر کارگران سخنگوی و نماینده بخشی
 .دارد قرار خطر معرض در دیگران از بیشتر   (شیبان زندان)اهواز مرکزی زندان

  بعهده زندانیان تمامی جان مسئول که دارد می اعالم تپه هفت نیشکر کارگران سندیکای
 تمامی که هستیم آن خواستار  ما و بوده مربوطه های سازمان و  نهادها تمامی و دولت

 نهاآ آزادی شرایط  همچنین و شود فراهم بند، در عزیزان این جان حفظ برای  الزم امکانات
 .گردد فراهم

 تپه هفت نیشکر کارگران ،نماینده بخشی اسماعیل که هستیم آن خواستار ما خاتمه در
 بدون هستند، زندان در اکنون هم که قلیان سپیده و تپه هفت نیشکر کارگران سندیکای عضو و

 !گردند باید آزاد درنگ بی و فوری و شرطی و قید هیچ
 تپه هفت نیشکر کارگران سندیکای

 ۹٨ فروردین ۰۰
 

 :جان زندانیان در مناطق سیل زده در خطر است -* 
 

آمده  ۰۰۹٨فروردين  ۰۰جمعهبه نوشته کانال تلگرامی سندیکای نیشکر هفت تپه در تاریخ 
حمید رضا لشکری معاون سازمان آب و برق خوزستان اعالم داشت که خطر سیالب در : است 

 .ی می باشدخوزستان جد
به گزارش روزنامه حکومتی فارس، چهار شهر خوزستان در معرض سیل قرار دارند و سیالب "

 "و کارون را تهدید می کند* شیبان*حمیدیه، عبدالخان، 
سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه قبال اعالم کرده بودیم که در صورت تداوم سیل، جان  .ما

 .در معرض خطر قرار می گیردزندانیان در بند، بیشتر از دیگران 
ما در این مدت شاهد بوده ایم که این سیل ویرانگر، خانه و کاشانه فقیرانه هزاران کارگر و 

 .زحمتکش را بلعیده است
از طرف دیگر ما شاهد هستیم کسانی که امور مملکت را در دست دارند، نتوانسته اند حداقل 



د و تنها شاهکار آنها، حضور نمایشی در خدمات ضروری را برای سیل زده گان فراهم کنن
 .بعضی از مناطق سیل زده بوده است که حضور بی تأثیر آنها با تنفر مردم جواب گرفته است

در این میان جان افرادی که تحت عناوین مختلف، زندانی می باشند از جمله اسماعیل 
سایر زندانیان در بخشی نماینده و سخنگوی کارگران نیشکر هفت تپه،زندانیان سیاسی و 

 .بیشتر از دیگران در معرض خطر قرار دارد (زندان شیبان)زندان مرکزی اهواز
سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه اعالم می دارد که مسئول جان تمامی زندانیان بعهده 

تمامی نهادها و سازمان های مربوطه بوده و ما خواستار آن هستیم که تمامی امکانات  دولت و
 .ای حفظ جان این عزیزان در بند، فراهم شود و همچنین شرایط آزادی آنها فراهم گرددالزم بر

در خاتمه ما خواستار آن هستیم که اسماعیل بخشی ،نماینده کارگران نیشکر هفت تپه 
عضو سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه و سپیده قلیان که هم اکنون در زندان هستند، بدون  و

 !ری و بی درنگ آزاد باید گردندهیچ قید و شرطی و فو
 نیشکر هفت تپه سندیکای کارگران

                                                                                                                                                                                         ٨۹۰۰فروردین ۰۰
syndica.hafttape@gmail.com 

در دفاع از اسماعیل بخشی ، امضای جمعی از کارگران و مردم شهر  طومار -*
 :سنندج

 

 
 ایران فرهنگیان صنفی تشکلهای هماهنگی شورای بیانیه -*

 درابراز همدردی وپیام تسلیت به ملت ایران
 

 به نام خداوند جان و خرد
 ایران

 !گویی غمت دریای بی پایان است
 !گویی همزاد درد و رنجی

 !وبی تدبیری بر سرنوشتت چیره گشته، آهنگ نابودیت را کرده است
ر آستانەی سال نو دامانت گرفتار سیل ویرانگر شد و در هایت التیام نیافته، د هنوز درد زلزله

، کوهی از محنت بر دوشت ... بحبوحەی این همه مشکالت کمرشکن اقتصادی، اجتماعی و
ات را  اما حتم داریم این مشکالت قامت سرو مانند و سربه فلک کشیده. سنگینی می کند

 !تواند بشکند نمی
تعهدی و  تدبیری، بی ا متاسفانه در کشور ما بحران بیدهد ام در همه جای دنیا بحران روی می

 !ناکارآمدی همواره بربار مشکالت افزوده است
همه مشکالت را پاس داده، به جای چاره . متاسفانه گوش هیچ مسئولی هم بدهکار نیست

 .به یک فلسفه مدیریتی هنگام بازخواست بدل گشته است"بگم بگم " اندیشی گویا 
حل مسئله به پاک کردن صورت مسئله وتوجیە آن بسنده شده و با فرافکنی  و یا بعضا به جای

 .مشکالت به عوامل دیگر نسبت داده شده است
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های غیر معمول که دل هر انسان آزاده و اندیشمندی را  به جای خردورزی و درایت،به روش
 !هایی دراماتیک خلق شده است آزارد توسل جسته و صحنه می

 ! فهمند دم میمسئولین بدانند مر
که در آنجا از این موهبت نهادهای مدنی در تمام کشورها کمک حال دولت ها بوده و هستند 

 .گیرند های مردمی و با ارزش کمک می و فرصت
ی خاکی  جای این کره شود در جای های مردم به حق است چون دیده می اعتراضات و خواسته

 . شود ب برخورد میها و مصائ دهد و چگونه با بحران چه روی می
های صنفی فرهنگیان ایران ضمن تشکر و قدردانی از کلیه نیروهای  شورای هماهنگی تشکل

خدوم و امدادرسان و ابراز همدردی با آسیب دیدگان و عرض تسلیت به بازماندگان قربانیان این 
ها را  بحران، پیامدهای ناگوار این ...مصیبت جانکاه در استانهای گلستان، لرستان،خوزستان و

داند که آثار فاجعه بار این  مدیریتی مسئوالن ناالیق و ناکارآمد می گی و بی ناشی از بی برنامه
ی  گی در اجرای امور جاری مملکت و خصوصا بالیای طبیعی چون زلزله برنامه مدیریتی و بی بی

 .ی مام میهن ماندگار خواهد بود ها بر جثه های اخیر، سال سال گذشته و سیل
این شورا آمادگی خود را جهت هرگونه کمک و اقدامی اعالم داشته، از دست اندرکاران 

های وارده به مردم  خواهد هرچه زودتر اقدامهای اساسی را جهت حل مشکالت و آسیب می
باشد . های عملی الزم را بردارند جای این میهن عزیز به انجام رسانده، گام سیل زده در جای
 .ا هرچه زودتر التیام یابنده این دردها و رنج

همچنین از ملت فهیم و سخاوتمند ایران نیز طلب کمک و یاری بسان گذشته دارد، از مردم 
شریف و سربلند ایران می خواهد هرجا که هستند دست یاری و دادخواهی مردم مصیبت 

موزان آ های بشردوستانه، دانش دیده را فشرده، از هیچ کمکی دریغ نورزند و دراعطای کمک
 .آسیب دیده و مدارس و مراکز آموزشی را در اولویت قرار دهند

 بنی آدم اعضای یک پیکرند
 .که در آفرینش زیک گوهرند

  ایران فرهنگیان صنفی تشکلهای هماهنگی شورای 
 ۰۰۹٨فروردین  ۰۰

 : زدگان هنگیان ایران در حمایت از سیلاطالعیه شماره دو ستاد همیاری فر -*
  !هموطنان عزیز 

خوشبختانه توانستیم در هفت شهر با ستادهای فرهنگیان و شوراهای مردمی برای کمک 
ا در مکان های زیر تحویل زدگان هماهنگ شویم لطفا کمک های غیرنقدی خود ر به سیل
  :دهید 

 
  تهران

 ۰۲شمالی ، نرسیده به نصرت ، خیابان عروجی ، پ تهران ، خیابان کارگر : مرکز شماره یک 
  دفتر انجمن یاری کودکان در معرض خطر ۰، واحد 

  :تلفن تماس 
۰۰۹۰۲۷٨۰  

، جنب (خمینی)اتوبان نواب ، بین خیابان هاشمی و خیابان سپه: تهران مرکز شماره دو 
  ۰۰۰، طبقه دوم ، پالک  ۰سوپر مارکت اسکندری ، ساختمان سهره 

  خانم فرحزادی: ماس تلفن ت
۲۹۰۰۰۰۱۰۰۰٨  

 
  ٨د ابراهیمی کوچه ی ساالر پالک ضیاء آباد ، خیابان نواب ، خیابان شهی: اسالمشهر 
  ُبداقی: تلفن تماس 

۲۹۰۱٨۹۰۰۰۲۰  
 

  :هشتگرد 
  ۰حافظ شمالی کوچه آل احمد  ۰محله  ۰شهر جدید هشتگرد فاز 
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  :شماره ی تماس
۲۹۰۰۰۰۰۹۰۰۲  

 
  :کرج 

روبه روی پارک )کرج جهانشهر بلوار بهارستان بنفشه شرقی : اره یک مرکز شم
  ۱ساختمان سبز واحد (خانواده

 
  :خمینی شهر 

  دفترکانون صنفی فرهنگیان خمینی شهر
  واقع در اداره قدیم آموزش و پرورش جنب پمپ بنزین بلوار طالقانی

 
  :مریوان 

کمپین )ه ،زاگرۆس چهوهڕیمانه میدان باوه ره شی ،کهمپهینی زاگرۆس چهشه ڕهمون
  (مشترک نهادهای مدنی مریوان

 
  :شیراز 
  ,کوچه شماره یک, بلوار رازی, شیراز
  ، درب دوم سمت چپ ۰۰/ ۰۲فرعی 

  آقای زحمتکش: تلفن تماس 
۲۹۰۷۷۹۰۰۰۲۰  

                                              
  :زدگان به شرح زیر است  سیلقعی اقالم مورد نیاز با توجه به نیازهای وا

  تن ماهی آب معدنی ،: مواد خوراکی 
  و انواع کنسرو ، خرما

  پتو و زیرانداز
  شامل داروهای فشارخون، دیابت، چربی خون، بیماری قلبی: دارو 

داروهای سرماخوردگی مخصوص نوزادان و کودکان ، انواع داروهای مربوط به اسهال و دل 
  یچه ،پ

  پای نوزادان پماد سوختگی
شیرخشک، پوشک بچه در سایزهای مختلف، لباس نوزاد و کودک، : نیازهای کودکان 

  صابون بچه، شیشه شیر های نوزادان مثل شامپو و شوینده
  نوار بهداشتی، لباس زیر زنانه: نیازهای زنان
  شامپو، مایع ظرفشویی و دستشویی شامل پودر رختشویی دستی،: مواد شوینده 

  یک نیکی، کتری، فندک، هیتر برقیمثل گاز پ: جوشاندن و گرماییابزار 
  ایی و چکمه پالستیکی بلند و بیلدستکش بن: ابزار کار 

  .های ذکر شده تحویل دهید ه آدرسب ۰۷تا  ۹شما می توانید اقالم فوق را از ساعت 
  !همکاران گرامی 

 
  وه همیاری تشکیل دهیدتوانید گر اگر شهر شما در سیل آسیب دیده است و شما می

  یا
  زدگان کمک جمع آوری کنید لطفا به آی دی تلگرام اگر می توانید در شهر خود برای سیل

@Tavanemoallemy  
  پیام دهید

  یا با تلفن همراه
۲۹۹۲۱۱۷۹۹۰۲  
۲۹۰۰۰۲۰۱۰۰۹  
  تماس بگیرید



  زدگان ستاد همیاری فرهنگیان ایران در حمایت از سیل
 ۹٨فروردین  ۰۰
 
 :بی خانه مانی سیل زده گان خوزستان  -*

 
زدگان روستای بامدژ استان خوزستان، پس از به  تن از اهالی و سیل ۰۲۲: ماه فروردین ۰۰

ی قطار شرکت راه آهن  های پوسیده و از رده خارج شده زیرآب رفتن روستاهای خود در واگن
 .کنند زندگی می

 
 :درصد گران شد ۰٣ تبریز های شرکت واحد  کرایه اتوبوس -*

 
 

بنا بر اعالم شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه به استناد مجوزهای حاصله از امروز 
فروردین ماه نرخ جدید بهای خدمات حمل و نقل مسافر شرکت واحد اتوبوسرانی  ۰۰جمعه 
 .درصد گران شده است ۰۰و حومه  تبریز

 
 :سیل براثر تولیدی واحد022 تخریب بدنبال گلستان دراستان کارگر هزار5 بیکاری -*
 

 حدود دیدگی آسیب : آمده است  ۰۰۹٨فروردين  ۰۷ روزشنبه  تاریخ در منتشره خبر براساس
 باعث درگلستان تولیدی واحدهای تخریب و قال آق صنعتی شهرک در تولیدی واحد 011

 .شد استان این کارگران از نفر هزار 5تا1 بیکاری
 وزارت بیکاری بیمه و مشاغل از حمایت مدیرکل) یاوری مشده،کری ای رسانه گزارش برپایه
 و داد خبر گلستان استان کارگران از نفر هزار ۱ تا ۰ بین ازبیکاری (اجتماعی رفاه و کار تعاون،
 از اعم موقت تعطیلی با سیل اثر در آنها های کارگاه که کارگران از دسته این :داشت اظهار
 بیمه مقرری حمایت تحت فاصله بال پردازی بیمه صورت در ند،باش گرفته قرار مدت میان و کوتاه

 .گیرند می قرار بیکاری
 قرار گلستان سیل تاثیر تحت «قال آق صنعتی شهرک» در کارگاه ۰۲۲ حدود اینکه بیان با وی

 در قال آق صنعتی شهر جمله از و کشاورزی مزارع به آسیب بیشترین :کرد تصریح گرفته،
 آالت،  ماشین و نفوذ صنعتی شهرک های کارگاه به سیل که دهش وارد گلستان استان

 .است کرده تخریب را اولیه مواد و تولیدی محصوالت و تجهیزات
 ۰۱ تا ۰۲ حدود را گلستان استان در قال آق صنعتی شهرک از بیرون های کارگاه تعداد یاوری
 در و شده آسیب دچار سیل تاثیر تحت نیز مرغداری واحد ۰۲ حدود  :کرد بیان و دانسته کارگاه
 .است شده وارد ها آن به نیز مالی خسارات طیور، شدن تلف عین
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 صنفی واحد ۱۲۲ و هزار آسیب از تجارت و معدن صنعت، وزیر که است حالی در این
 داده خبر مازندران شهرهای صنفی واحد ۰۲۲ همچنین و گلستان استان قالی آق شهرستان

 بود
 
 به دراعتراض آترا یداروساز بنیان دانش شرکت کارگران سرگشاده نامه -*

 !زمین فروش بهانه به وبیکارشدن تعطیلی
 

 کارگران از جمعی : آمده است  ۰۰۹٨فروردين  ۰۷ روزشنبه  تاریخ در منتشره خبر براساس
 تامین به وابسته) شستا های شرکت مجموعه زیر آترا داروسازی بنیان دانش شرکت

 فروش بهانه به وبیکارشدن تعطیلی به رانسبت وزیرکاراعتراضشان به خطاب  (اجتماعی
 .کردند ای زمین،رسانه

 :است آمده ازجمله شد ای رسانه فروردین61 که نامه این در
 به خاص بیماران برای دارو چندین تولید با آترا داروسازی بنیان دانش شرکت که است چندی»

 هیئت اعضای و است گردیده متوقف آن فعالیت شستا مدیره هیئت مصوبه با و نامعلوم دالیل
 این .دارند اصرار آن تعطیلی بر ،آترا داروسازی شرکت در حضور بار یک حتی بدون شستا مدیره
 دچار آن رشد روند نه و باشد می ضررده نه آترا داروسازی شرکت که است درحالی موضوع
 افرادی چه نیست مشخص که) آن زمین فروش دلیل به فقط بلکه دیگری دلیل نه و است افت
 «.است گردیده تعطیل (برند می نفع مسئله این از
 های شرکت به نسبت تری افزون اهمیت دارویی، تولیدات دلیل هب شرکت این دیگر، سوی از

 و گرفتیم قرار آمریکا شدید های تحریم مورد که کنونی شرایط در چراکه دارد، بنیان دانش دیگر
 تولید به خودمان دست به نباید داریم، قرار هایی مضیقه در نیاز مورد داروهای تامین نظر از

 !ها شرکت این های زمین فروش مانند دالیلی به مه آن بزنیم، آسیب کشور داروی
 دارویی مؤثره مواد تولید حوزه در که TPICO تامین دارویی گروه از آترا دارویی شرکت :یادآوری
 اندانسترون مانند دارویی موثره ومواد شد شناخته بنیان دانش شرکت عنوان دارد،به فعالیت

 و تزریقی گرید) هیدروکلراید گرانیسترون وفن،باکل ،(خوراکی و تزریقی گرید) هیدروکلراید
 .کند می تولید را تارترات بریمونیدین و آداپالن تارترات، ریواستیگمین رپاگلیناید، ،(خوراکی

 
 
 :در اولین روز کاری سال نو  التدریسی حق_معلمان تحصن  -*

 

معلمان حق  : آمده است  ۰۰۹٨فروردين  ۰۷ روزشنبه  تاریخ در منتشره خبر براساس

التدریسی مدرسه ی آزادگان منطقه ی یک تهران، همچنین معلمان مدرسه ی کار و دانش 

به خاطر پرداخت نشدن حقوق  6131فروردین  61روز شنبه ابوریحان شهرستان اسالمشهر ام

  .خود در سر کالس حاضر نشدند

 .آنان تصمیم دارند، تا پرداخت نشدن حق التدریس خود سر کالس نروند

@edalatxah 

ژه پتروشیمی بندر خمینی برای شرکت منطقه وی ۰۲صندوق کارگران بیش از  -*

 :زدگان ایجاد شد امدادرسانی به سیل
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گیری برای چگونگی اعزام امدادها از  زدگان و جمع شورای تصمیم صندوق امدادرسانی به سیل

 .شرکت منطقه ویژه پتروشیمی بندر خمینی ایجاد شد ۰۲سوی کارگران بیش از 

های امدادی به مناطق  رسانی و اعزام تیم جمع شورایی کارگران قرار است تا چگونگی کمک

ها به صورت مستقیم به مناطق مختلف ارسال  این کمک. زده را تعیین کند مختلف سیل

 .گیرند شود و در اختیار نهاد خاصی قرار نمی می

 وفراخوان فوالدایران صنعتی ملی گروه در جدید انتساب به نسبت اعتراض -*
  :گیری تصمیم و ،مشاوره شرکت اهم موضوعات درباره کارگران جلسه برگزاری

 
 ضمن: آمده است  ۰۰۹٨فروردين  ۰۷ روزشنبه  تاریخ در فوالد ملی گروه کارگران تلگرام کانال

 جلسه برگزاری به خوان فرا فوالدایران صنعتی ملی گروه در جدید انتساب به نسبت اعتراض
 .داد گیری تصمیم و ،مشاوره شرکت اهم موضوعات درباره کارگران

 :اطالعیه متن
 گذاشته سر محترمتان،پشت های خانواده کنار در را خوبی نوروز تعطیالت اینکه به امید با

 .رساند خواهیم شریف پرسنل اطالع به مهم بسیار ای باشید،نکته
 وغیر ناگهانی بطور که شرکت،میگذرد عامل مدیر غیبت از ماه دو به میدانید،قریب که نگونههما

 اخالق،بنام و ادب های فاکتور از فارغ و داده پس الیق،امتحان نا فرد یک انتساب از مترقبه،خبر
 مقامی قائم فرمالیته پست وی،از خداحافظی از صباحی چند هنوز که میدهد را پهلوانی آقای
 .کت،نمیگذردشر

 پس انداخت،و زبانها سر بر را شرکت در مافیا وجود خودشان،جریان صحبتهای به بنا که فردی
 .کشید خود شغلی و اخالقی سالمت و صحت بر بطالنی یش،خط ها گفته تکذیب با ازآن

 :محترم همکاران
 سال چند این پرسنل،در واتحاد اطمینان مورد و رسانی اطالع منبع این میدانید که همانگونه
 ومایه گشا شرکت،راه معاندین حمالت آماج کوران در و سنگین نامالیماتی تالطم ودر گذشته
 هر و گردیده عزیزمان شرکت پیرامون مسائل به نسبت افکارمان نمودن روشن و بخش نجات
 اقدامات و اعمال افشای به بداند،دست الزم شرکت جان  نجات و پرسنل بصالح که زمان

 .میزند افراد آن ناشایست
 را ناالیق شخص این انتساب به نسبت را عمومی روابط اطالعیه که میداریم اعالم اینجا در

 واقعی دلسوزان که شریف پرسنل تمامی اطالعیه،از این رد با و ندانسته قبول مورد وجه بهیچ
 شرکت اهم موضوعات به شرکت،نسبت در ای جلسه تشکیل میباشند،خواستار شرکت این
 .باشند داشته جامع گیری تصمیم و مشاوره،
 :پایان در و

 را شرکت در وی اخالقی،حضور شئونات وبدور آمد کار نا فرد این مخالفت و رد با میداریم اعالم
 .خواهانیم را موضوع این به نسبت همکاری  حراست محترم واحد از ندانسته،و جایز

 
 وممنوعیت وادار نشینی عقب به را کار،دولت گوجه کشاورزان اعتراضی تجمعات -*

 :شد لغو صادرات
 وآغاز گذشته کاردرسال گوجه کشاورزان اعتراضی تجمعات : است آمده خبرمنتشره برپایه
 .شد لغو زمینی گوجه صادرات وممنوعیت وادارکرد نشینی عقب به را دولت نو سال



 این.نداشت صادرات مجوز زمینی گوجه و بود آزاد ای گلخانه جهگو صادرات ازاین پیش
 های جیب با گوجه های دالل و شد می فرنگی گوجه قیمت کاهش باعث صادرات ممنوعیت

 . آوردند می چنگ به ها قیمت کمترین با را کاران گوجه زحمت حاصل پول، از پر
 
 :انفجار درحادثه بندرعباس فروشی گاز کپسول کارگر یک درصدی55تگیسوخ -*
 

 گاز کپسول کارگر یک : آمده است  ۰۰۹٨فروردين  ۰۷ روزشنبه  تاریخ در منتشره خبر براساس
 دچارسوختگی مایع گاز سیلندر انفجار براثر خواجوی پل محدوده در در واقع بندرعباس فروشی

 .یافت انتقال بیمارستان به مداوا جهت و شد درصدی55
 
 :زدگان سیل از حمایت ستاد همیاری فرهنگیان در  سه ارهشماطالعیه  -*

 
 فراخوان برای تامین نیروی انسانی

 هموطنان عزیز 
 ی همکاران گرام

دیدگان سیل در وضعیت بحرانی  در حالی موج دوم بارش ها شروع شده است که هنوز آسیب
  .به سر می برند و وضعیت در چند استان غیرعادی است

زده حکایت از آن دارد که وضعیت اکثریت  از طرفی تماس های همکاران ما در مناطق سیل
 .زدگان بحرانی است سیل

در همین . بر امدادرسانی از طریق ستادهای مردمی تاکید داریمهمانگونه که پیشتر گفتیم ما 
ل گ   و تخلیه  الیروبی جهت کمک و  انسانی_نیروی زده به  راستا اعالم می کنیم مناطق سیل

  .دارد نمعموال#از خانه های آسیب دیدگان بخصوص در شهر 
به دست گرفته به کمک هموطنان برود درخواست می  بیل#از هر زن و مردی که می تواند 

   :کنیم با شماره تماس زیر هماهنگ نماید
   :تلفن تماس
 معموالن/آقای لَکانی 

۲۹۰۰۹۰۲۱٨۰۹ 
 تهران/آقای ابراهیمی

۰۰۲۰۱۰۰۹۲۹۰ 
  .زده نروید وجه به مناطق سیل توجه کنید لطفا بدون هماهنگی به هیچ

 زدگان  ستاد همیاری فرهنگیان در حمایت از سیل

 ۹٨فروردین  ۰۷

 به نسبت( کیسون شرکت)اهواز قطارشهری پروژه کارگران اعتراضی تجمع -*
 :وعیدی حقوق یکسال پرداخت وعدم همکارمعترض5 اخراج

 
 پروژه کارگران : آمده است  ۰۰۹٨فروردين  ۰۷ روزشنبه  تاریخ در منتشره خبر براساس

 یکسال پرداخت وعدم همکارمعترض5 اخراج به دراعتراض( کیسون شرکت)اهواز قطارشهری
 .زدند کارگاه ورودی مقابل تجمع به دست وعیدی حقوق
 سال در :گفت ای رسانه خبرنگار به اهواز متروی پروژه اخراجی معترض کارگران از یکی

 و من اخراج سبب امر همین کردیم اعتراض مرتبه دینچن خود حقوق پرداخت برای گذشته
 .شد کارگران از دیگر نفر چهار
 نوعی به و شد داده تحویل ما به کار پایان برگه گذشته سال کاری روز آخرین در :داد ادامه وی
 .کردند اخراج را ما

 ارگراینک چند اخراج تایید ضمن :گفت باره این در نیز اهواز شهری قطار سازمان مدیرعامل
 ماه 60 همچنان ولی شده تسویه 31 سال پایان تا اهواز متروی کارگران حقوق:پروژه،افزود

 .دارند طلب پیمانکار عنوان به کیسیون شرکت از حقوق
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 نشده پرداخت جدید سال از روز61 گذشت با هم عیدیشان کننده تجمع کارگران گفته بنابه
 .است

 :سیل همچنان در خوزستان جاري است -*
با رها كردن آب مازاد  : آمده است  ۰۰۹٨فروردين  ۰۷ روزشنبه  تاریخ در منتشره خبر براساس

هرهاي سوسنگر،حمیديه شهر در مسیر اين سد بايد سريعا تخلیه شوند ش ٦سد كرخه 
،بستان،كوت سید نعیم،رفیع و ابوحمیظه شديدا در معرض خطر سیل ناشي از بازگشايي 

 .دريچه هاي سد كرخه مي باشند
اين بازگشايي دريچه ناشي از عدم مديريت صحیح منابع آبي است كه حق روستايیان است و 

يي تبديل مي شود كه تمام هستي و براي كشاورزي در اختیار آنها قرار نمي گیرد و حاال به بال
 ٨دارايي آنها كه كشت اندك زمینهاي كشاورزي است نابود و با سیالب مردم محرومي كه 

سال قرباني جنگي كه براي دولت نعمت و براي مردم جز خونريزي و آوارگي حاصلي نداشت 
رگر بیكار كا ٠۲۲۲در پي سیل استان گلستان بیش از .بار ديگر به خاك سیاه مي نشینند

كارگاه تولیدي و مرغداري بويژه در آق قال از سیل آسیب ديده و قادر به  ۰۲۲بیش از . شدند
ضرر و زيان سنگین ناشي از سیل به اين تولیديها و از بین رفتن .ادامه فعالیت خود نیستند

یدي دامها و طیور نه تنها بسیار باال گزارش شده است بلكه با تعطیل شدن اين واحدهاي تول

 .نفر مي باشند نیز شغل خود را از دست داده اند ٠۲۲۲كارگران آنها كه آمار آنها بیش از 

 !زندگی مردم بامدژ از توابع اهواز در واگنهای قطار -*

 
 

اهواز به عنوان : برپایه خبرمنتشره در کانال تلگرامی شورای بازنشستگان ایران آمده است 
چاه های نفت و گاز؛ زمینهای حاصلخیز وانبوهی از مرکز استان خوزستان ؛ در مجاورت 

 .ثروتهای طبیعی؛ شاهد واگن خوابی مردمش است
اهالی روستاها که خود از محرومترین الیه های این منطقه بوده اند با هجوم طوفان سیل آواره 

  .شده و به جای سر پناه مناسب در واگنهای قطار اسکان داده شده اند
 !!!ها ؛ سالنهای اجتماعات ریز و درشت در حد و اندازه این انسانها نبودندهتلها و مسافرخانه 

واگنهای قطار فاقد امکانات بهداشتی و آسایش اندو صرفا برای جابه جایی بار اختصاص دارند و 
 !نه زندگی انسانها

میشود؛ ( بخوانیم، مصرف) وقتی اداره زندگی و دارایهایمان توسط مشتی غارتگر اداره

 .ردی جز این نخواهیم داشتدستاو

 دریایی صنایع انفجارپیاپی دو حادثه در امدادگر کارگرویک0 شدن کشته -*
 :درویشی

 
 دریایی صنایع: آمده است  ۰۰۹٨فروردين  ۰۷ روزشنبه  تاریخ در منتشره خبر براساس
 کارگر0 مرگ موجب بندرعباس غرب کیلومتری  در واقع ایران دفاع توزار  مجموعه زیر درویشی

 .امدادگرشد ویک
 دریایی نیروی به متعلق زیردریایی فروند یک امروز شده،صبح ای رسانه گزارشات براساس

 درویشی سازی کشتی مجتمع محوطه در واقع ای سوله در تعمیرات و سرویس برای که ارتش
 از نفر دو و شد هیدروژن گاز انفجار حادثه دچار داشت قرار درعباسبن غرب در واقع دفاع وزارت

 .دادند ازدست را جانشان برق فنی بخش کارگران



 زیردریایی این باطری مخازن بودند آتش مهار حال در امدادی نیروهای که حالی در بعد، مدتی
 .باخت نیزجان امدادگر نفر یک که آورد وجود به را دوم انفجار نیز

 : های مشتریان نفت ایران آغاز شمارش معکوس برای پایان معافیت -*
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قیمت نفت :  آمده است  ۰۰۹٨فروردين  ۰۷  شنبهبه نوشته سایت اخبار روز در تاریخ روز   

دالر معامله  11به باالترین میزان پنج ماه گذشته رسیده و هربشکه نفت خام در نزدیکی 
ها در  دالر از قیمت 61سابقه بوده و نزدیک به  جاری میالدی بی این رقم در سال. شود می

همچنین کاهش شدیدتر  ها علیه ایران و احتمال تقویت تحریم. ابتدای این سال بیشتر است
پایان مهلت . رود صادرات نفت ونزوئال از عوامل اصلی این رشد قیمت به شمار می

اعالم شده که برآورد ( ۰۰۹٨اردیبهشت )مشتری نفت ایران در ماه مه  1های جاری  معافیت
  .ی کشورها از این لیست حذف شوندشود برخ می

ات تجاری میان امریکا و چین نیز عامل دیگر طور نگرانی تجار در مورد سرنوشت مذاکر همین
به رغم »: آلفونسو اسپارزا تحلیلگر بازار نفت در این باره به رویترز گفت. ها بود افزایش قیمت

اظهارات امیدوارکننده طرفین در مورد پیشرفت مذاکرات نشست ماه آوریل میان روسای 
شود و این  ملموسی مشاهده نمیها مذاکره هنوز نتیجه  جمهور امریکا و چین پس از ماه

  «.انرژی را با تهدید مواجه سازدتواند رشد تقاضا برای  می
روز گذشته در زمان تنظیم این گزارش، هر بشکه نفت خام : به نوشته ی روزنامه ی ایران

البته روز . شد سنت معامله می 31دالر و  16سنت و نفت خام امریکا نیز  60دالر و  13برنت 
  .یددالر برای هر بشکه رس 11ین ارقام باالتر بود و لحظاتی نیز به کانال پنجشنبه ا

  شوند کشورهایی که معاف می
های اولیه چند هفته باقی مانده است اما اکنون بازار به جد  اگرچه تا زمان اتمام معافیت

نقل از در روزهای اخیر نشریه پالتس به . های ایران است منتظر تصمیم امریکا درباره تحریم
منابعش نوشت که امریکا بعد از اردیبهشت و تا شش ماه دیگر به چین، هند و ترکیه برای 
خرید نفت خام و به کره جنوبی برای خرید میعانات گازی با شرط کاهش واردات معافیت 

شود که چین و هند هر  های جدید کاهشی خواهد بود، اما برآورد می معافیت. خواهد داد
احتماالً کره . هزار بشکه در روز شش ماه معافیت دریافت خواهند کرد۰٠۲کدام به میزان 

هزار ۷٠هزار بشکه در روز میعانات گازی و ترکیه نیز برای واردات حدود ٨۲جنوبی برای خرید 
به این ترتیب میزان صادرات نفت خام ایران از محل . بشکه نفت مجوز خواهد گرفت

البته صادرات نفت ایران به . در روز کاهش خواهد یافت هزار بشکه٨٠۲های امریکا به  معافیت
اخیراً در این رابطه وزیر نفت به خبرنگار ما پاسخ داد که صادرات . شود این میزان خالصه نمی

برای مثال روسیه قراردادی . های نفتی امریکا هم صفر نخواهد شد نفت کشور بدون معافیت
مقامات روسی در حال  با ایران دارد که به گفته هزار بشکه نفت 611به منظور خرید روزانه 

  .انجام است
ایتالیا، یونان و تایوان با . ها بودند اما ایتالیا، یونان، تایوان و ژاپن دیگر کشورهای معاف از تحریم

. های کنونی هم از ایران حتی یک بشکه نفت هم نخریدند و حذفشان تأثیری ندارد معافیت
ار نفت کشور ن سنتی نفت ایران بود که اگر معافیت نگیرد، بازولی ژاپن یکی از مشتریا

  .تر خواهد شد محدود
  شغول آزمایش نفت فوق سبک امریکاجنوبی م کره
جنوبی در حال آزمایش استفاده از نفت فوق سبک ایاالت متحده و بررسی امکان  کره

بع خود گزارش داده است که رویترز در این باره به نقل از منا. جایگزینی آن با نفت ایران است
نفتی ایران، تصمیم گرفته است   جنوبی با توجه به نامعلوم بودن تمدید معافیت تحریم  کره

جنوبی از جمله  کره.نفت فوق سبک امریکا را برای استفاده در صنایع خود امتحان کند
ان معاف ترین مشتریان نفت ایران و یکی از هشت کشوری است که از تحریم نفتی ایر بزرگ

ها تمدید شوند یا  با این حال و با توجه به اینکه مشخص نیست این معافیت. شده است
جنوبی  حتی در صورتی که کره.خیر، تالش خود را برای جایگزینی نفت ایران آغاز کرده است

مجدداً از معافیت از تحریم نفتی ایران برخوردار شود، باید میزان خرید نفت از ایران را به 
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  .درصد کاهش دهد ۰۱تا  ۱ن میزا
، فرصت شش ماهه آمریکا به هشت مشتری ایران برای واردات محدود نفت در ماه مه

  .یابد ماه، پایان می اردیبهشت
  برای ادامه واردات نفت از ایرانمذاکره هند با آمریکا 

تحریم هند اعالم کرد که در حال مذاکره با دولت ترامپ برای تمدید معافیت این کشور از 
آمریکا به هند و سایر کشورها گفته بود تا چهارم نوامبر فرصت دارند . نفتی ایران است

ماهه  شوند، ولی واشنگتن معافیتی شش واردات نفت از ایران را صفر کنند وگرنه تحریم می
  .به هند و هفت کشور دیگر برای خرید نفت ایران داد

چین است، از آن زمان خرید ماهانه خود را از  هند که دومین خریدار بزرگ نفت ایران پس از
رسانده که ( هزار بشکه در روز  111)میلیون تن در سال  65میلیون تن یا  6.05ایران به 

  .کمتر بود 0161-0161سال مالی ( هزار بشکه در روز 050)میلیون تن  00.1نسبت به 
ی خود را از واردات تأمین درصد نیاز نفت 11کننده بزرگ نفت دنیاست که  هند سومین مصرف

 61کننده نفت به هند پس از عراق و عربستان است و حدود  ایران سومین عرضه. کند می
های  رود اگر آمریکا معافیت انتظار می. کند درصد کل نیاز این کشور را برطرف می

، ای را که به هند و هفت کشور دیگر برای خرید نفت ایران داده بود تمدید نکند ماهه شش
  .افزایش دهد هند واردات نفت از کشورهایی مثل عربستان و امارات را

  باش بازار آماده
کنند که قصد صفر کردن فروش نفت ایران را  های ایاالت متحده امریکا مدام اعالم می مقام
رو بعید است که امریکا در  از این. اما حفظ تعادل بازار نفت با این کار بهم خواهد خورد. دارند

با این حال مازاد عرضه در بازار نیز وجود دارد و توافق . ستیابی به هدفش موفق شودد
تی ایران را توجیه های نف کاهش تولید اوپک پالس موضوع دیگری است که کاهش معافیت

  .کند پذیر می
کشور عضو اوپک در ماه  ۰١دهد تولید  در این رابطه نظرسنجی رویترز از منابع بازار نشان می

. هزار بشکه در روز رسیده است ١۲۲میلیون و  ۰۲ای به  هزار بشکه 011س با کاهش مار
دهد  این نظرسنجی نشان می. این، کمترین میزان تولید اوپک در چهار سال گذشته است

هزار  ۰۰۲عربستان در ماه مارس . ترین کاهش تولید نفت را داشته است که عربستان بیش
در حالی که ترامپ دوبار خواستار . لید خود را کم کردهبشکه در روز نسبت به فوریه تو

عضو حاضر در  ۰۰همچنین پایبندی . افزایش تولید اوپک در صفحه توئیتر خود شده است
بر اساس نظر برخی منابع، تولید . درصد بوده است۰۰٠توافق کاهش تولید در ماه مارس، 

هم کمتر از (عاف از توافق کاهش تولیدهای امریکا اما م کشور گرفتار تحریم)نفت خام ونزوئال 
  .زار بشکه در روز گزارش شده استه ٦٠۲

اما آنچه دونالد . امریکا و عربستان در حال تدارک برای در دست گرفتن بازار نفت هستند
. کند با اهداف تبیین شده برای کشورش فاصله دارد ترامپ رئیس جمهوری امریکا اعالم می

دومین ۰۲۰١میلیون بشکه نفت صادرکند و در ٠روزانه  ۰۲۰۲امریکا قرار است در سال 
رو نیازمند نفت خام گران است تا تولید نفت شیل اقتصادی  از این. صادرکننده نفت دنیا شود

. شود های امریکا در بازار نفت و بویژه در امور اوپک به همین جا ختم نمی البته دخالت. شود
مورد ریاست یکساله وزیر نفت ونزوئال ابراز نگرانی کرده  معاون وزیرخارجه این کشور اخیراً در

ریاستی که مطابق با قوانین و نظام مستقر در اوپک متعلق به دولت نیکالس مادورو . است
کرسی کشورها در اوپک . است اما امریکا مخالفین مادرو را به رسمیت شناخته است
  .سدشنا را به رسمیت میمعموالً متعلق به دولتی است که سازمان ملل متحد آن 

  فروش نفت به یورو یا دالر
درحالی که ریاض و واشنگتن در حال تدارک جذب مشتریان نفت ایران هستند، به گزارش 
خبرگزاری رویترز عربستان سعودی تهدید کرده در صورتی که واشنگتن قانون شکایت از 

، این کشور دالر را از معامالت کشورهای عضو اوپک به بهانه مبارزه با احتکار را تصویب کند
طبق این طرح اوپک به عنوان یک کارتل در نظر گرفته . نفتی خود کنار خواهد گذاشت

شدن قانون ضد اوپک موسوم به نوپک بسیار  به گزارش رویترز احتمال اجرائی. شود می
 .رسد  شدن تهدید عربستان نیز بسیار بعید به نظر می گونه که عملی ضعیف است همان

 



 کارمقابل از اخراج به نسبت ایرداک زیسا خانه شرکت کارگران اعتراضی تجمع -*
 :تبریز فرمانداری ساختمان

 
 کارگران از جمعی : آمده است  ۰۰۹٨فروردين  ۰۷ روزشنبه  تاریخ در منتشره خبر براساس
 تبریزتجمع فرمانداری ختمانسا کارمقابل از اخراج به دراعتراض ایرداک سازی خانه شرکت
 شرکت کارگران جمعی امروز صبح تجمع خصوص در تبریز فرماندار مهدوی بهروز  .دکردن
 عدم به اعتراض تجمع اصلی علت :گفت فرمانداری ساختمان مقابل  ایرداک سازی خانه

 دارد شخصی مالک و است خصوصی بخش به متعلق  شرکت این چون نبود، مطالبات پرداخت
 کرده تجمع دلیل همین به نیز کارگران و است گرفته نیرو تعدیل به تصمیم شرکت مالک و

 .بودند
 است خریده را کارخانه تنها که گوید می کارخانه مالک کارگران، های گفته طبق :داد ادامه وی
 نیروهای خواهد می دلیل همین به و ندارد شرکت این کارگران به نسبت مسئولیتی هیچ و

 .کند تعدیل را شرکت
 استان، کار کل اداره نمسئولی و کارگران با شده انجام های صحبت به اشاره با تبریز فرماندار
 به و گیرد صورت الزم پیگیری آنها طریق از تا دادیم ارجاع کار اداره به را موضوع :داشت اظهار
 .دادیم را الزم های مساعدت قول نیز شرکت این کارگر ۷۲ این

 :یادآوری
 به بتنی ساخته پیش قطعات تولید در ملت بانک پوشش تحت ایرداک سازی خانه شرکت
 پیش بتنی سازه با مدارس و ورزشی صنعتی، های سالن ویالیی، آپارتمانی، تمعمج صورت
 تیرپل، بتنی، های باکس کشی حصار جهت ساخته، پیش دیوارهای و مختلف ابعاد در ساخته

 قطعات کلیه و رانندگی و راهنمایی عالئم های بتن پایه تراورس، بتنی، تیر و دال نیوجرسی،
 .دارد فعالیت سفارشی بتنی

 
 !درآمد؟ توخالی معلمان مطالبات پرداخت وعده بازهم -*
 

 از روز61 گذشت با : آمده است  ٨۹۰۰فروردين  ۰۷ روزشنبه  تاریخ در منتشره خبر براساس
 .است نشده پرداخت هنوز معلمان مطالبات مکرر وعیدهای و وعده علیرغم جدید، سال
 والنمسئ فرهنگیان، مطالبات نشدن واریز و 31 سال شروع شده،با ای رسانه گزارش بنابه

 5 در را مطالبات از بخشی واریز دیگر یکبار آنها، اعتراضات و سواالت برابر در پرورش و آموزش
 .دادند وعده فروردین

 توسعه معاون ترکمن؛ الهیار علی و پرورش و آموزش وزیر مقام قائم اللهی؛ نعمت علی امیر
 خزانه در که مشکالتی دلیل به که بودند کرده اعالم وگوهایی گفت در پشتیبانی و مدیریت
 اعتبار توانستیم اما نشد پرداخت 31 سال پایانی روزهای در معلمان مطالبات داشت، وجود

 و شاغالن التدریس حق ها، خدماتی خرید حقوق جمله از فرهنگیان مطالبات از بخشی
 به ینفرورد 5 از و ها استان حساب به فروردین 0 از و کنیم دریافت را 31 امتحانات الزحمه حق

 .شود می واریز فرهنگیان حساب
 فروردین 5 از فرهنگیان مطالبات باید پرورش و آموزش مسئوالن های صحبت طبق حالیکه در

 .است نشده محقق لحظه این تا  وعده این هم باز اما شد می واریز
 آموزشی خدمات خرید معلمان حقوق توان می را بخش مهمترین فرهنگیان، مطالبات میان در
 برای مسئوالن های وعده حتی و بودند  نکرده دریافت حقوق ریالی 31 مهر از که ستدان

 نوروز استقبال به حقوق بدون افراد این تا نشد محقق سال پایانی روزهای در مطالبات پرداخت
 .نروند

 کارشناسان سایر و آنها سوی از انتقاداتی با همواره خدمات خرید طرح معلمان کاری شرایط
 محروم مناطق درس های کالس پرکردن برای بیشتر که نیروها این است، بوده همراه آموزشی

 شده تعیین میزان از کمتر گاه که حقوق حداقل با شوند می گرفته کار به شهرها ای حاشیه و
 سال که معلمانی ها استان برخی در مثال عنوان به .کنند می فعالیت است کار وزارت توسط
 شده تعیین برایشان ماه هر در حقوق تومان هزار 151 است طرح ینا در فعالیتشان نخست

 .کنند می دریافت ماه چندین تأخیرهای با هم را آن که



 حقوق به مربوط مطالبات از بخشی اند، گفته ما به آموزشی خدمات خرید معلمان که آنگونه
 دو شده واریز رقم و تاس متفاوت مختلف های استان در رقم این که شد واریز فروردین 5 تا آنها
 برخی و نیست حقوق ماه 1 به مربوط مطالبات تمام و آنهاست معوق حقوق از ماه سه یا

 .اند حقوق واریز انتظار چشم همچنان ها استان
 این که است رسمی معلمان التدریس حق ساعات به مربوط نیز مطالبات از دیگری بخش 

 .است نشده واریز 31 مهر ابتدای از اام دارد آنها برای را کار اضافه حکم مقوله
 به مربوط مطالبات رقم :گفت تهران استان های شهرستان معلمان از یکی رابطه همین در

 ریزی برنامه عید شب در آن دریافت برای که است تومان میلیون 60 بنده التدریس حق ساعات
 به توجه با مطالبات رداختپ در تأخیر همه این اینکه ضمن نیست خبری واریز از اما بودم کرده

 پرداخت تأخیر با او پول ارزش شود می باعث معلم روی بر فشار بر عالوه اخیر اقتصادی وضعیت
 مطالبات پرداخت در طوالنی تأخیرهای دلیل به که دارد وجود احتمال این همچنین یابد کاهش
 .شوند وقت تمام معلم طرح در عضویت به مجبور همکاران التدریس، حق
 
 !شد لبریز معلمان صبر کاسه -*
 

از  ۹٨فروردین  ۰۷ شنبه  جمعی از معلمان رسمی استان قزوین در اقدامی هماهنگ از روز
دلیل این اعتراض عدم پرداخت حق التدریس  .کردند خودداری غیرموظفحضور در کالس های 

الزم به ذکر است حق التدریس سه ماه از سال تحصیلی . است ۹۷شاغلین از مهرماه سال 
 .گذشته نیز تاکنون پرداخت نشده است

پشتیبانی این این در حالی است که بطحایی، وزیر آموزش و پرورش و الهیار ترکمن، معاونت 
 ۹۷وزارت طی چندین مصاحبه اعالم کرده بودند مطالبات و معوقات فرهنگیان تا پایان سال 

 .پرداخت خواهد شد
بعد از عدم تحقق قول وزیر و معاون ایشان، ترکمن در مصاحبه ای جدید اعالم کرد مبالغ مورد 

ب همکاران واریز خواهد فروردین به حسا ۱نظر تامین و به حساب استان ها واریز شده و از 
 .شد؛ اما تاکنون پرداختی از سوی وزارتخانه انجام نگرفته است

 کانون صنفی فرهنگیان استان قزوین: منبع 
 
  !!فساد ساختاری از سر تا به بن -*

 
حذف آگهی فروش : به نوشته کانال تلگرامی شورای بازنشستگان ایران آمده است 

 سایت خرید و فروش آنالین چادرهای هالل احمر ایران از یک
آگهی فروش چادرهای  ۰۲دیوار، سایت خرید و فروش اینترنتی در ایران در توییتی از حذف 

 .هالل احمر خبر داده است
" فروش چادرهای هالل احمر در سایت دیوار"دقایقی پس از انتشار خبر : "در این توییت آمده

ءاستفاده از اموال دولتی و همچنین عدد آگهی با این عنوان، برای جلوگیری از سو ۰۲
کشور از سایت دیوار حذف شد و دیگر هیچ آگهی با این محتوا   زدگان غرب کاهش آالم سیل

 .اجازه انتشار نخواهد یافت
 !!!بهترین راه عوامفریبی اینه که خاکروبه ها را زیر فرش پنهان کنی

@Shbazneshasteganir 
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  :میلیارد ریال اعالم شد 522به راه آهن شمال  -*
 

اه آهن شمال میزان خسارت ناشی از سیل به خطوط ریلی در حوزه مازندران را مدیرکل ر
 .میلیارد ریال اعالم کرد 511حدود 

سیل به خطوط ریلی ، دیوار حفاظتی : یوسف گران پاشا روز شنبه به خبرنگار ایرنا گفت 
زش حاشیه ریل و سایر تجهیزات در مسیر خسارت وارد زد و بیشترین خسارت هم بر اثر ری

  .نخاله از کوههای اطراف به شبکه ریلی وارد شده است
باید برای مرمت شبکه ریلی خسارت دیده اعتبار ویژه اختصاص یابد تا بتوانیم پس : وی افزود 

 .از پایدار شدن وضعیت جوی نسبت به مرمت اساسی این محور اقدام کنیم
سافری و باری در مسیر راه هم اکنون مشکلی برای تردد قطار م: گران پاشا اظهار داشت 

 .آهن شمالی وجود ندارد و تردد در این محور برقرار است
طی یک ماه گذشته به خاطر بارندگی شدید و جاری شدن سیالب ، حرکت قطار سه بار بر اثر 
ریزش نخاله از کوههای اطراف بر روی ریل آهن یا رانش زمین در محدوده شهرستان سوادکوه 

 .متوقف شد
هزار میلیارد ریال به بخش کشاورزی،  65حدود  31و فروردین  31ر اسفند ماه سیل اواخ

واحدهای مسکونی و تاسیسات زیربنایی مازندران خسارت وارد کرد و پنج نفر نیز بر اثر سیل 

 .جان خود را از دست دادند

 
 :کارگر در کارخانه فوالد یزد بر اثر حادثه کارکشته و زخمی شدن سه  -*
 

سه کارگر یزدی در  : آمده است  ۰۰۹٨فروردين  ۰۷ روزشنبه  تاریخ در منتشره خبر براساس
 .گرفتگی در کانال برق کشته و زخمی شدند شرکت فوالد یزد بر اثر برق

بر اساس گزارش کارگران کارخانه فوالد یزد؛ دو کارگر این واحد صنعتی برای رفع مشکل برق 
در پی این اتفاق، . شوند سیسات برقی رفته بودند که با مشکل مواجه میبه عمق کانال تا

شود که خود نیز گرفتار  یکی دیگر از کارگران برای نجات همکاران خود وارد کانال می
گیرند  سایر کارگران نیز برای نجات جان این سه کارگر از نیروهای امدادی کمک می. شود می

روهای امدادی سازمان آتش نشانی به محل اعزام شده نشانی، نی که پس از تماس با آتش
 .کنند کارگر زخمی و یک جان باخته را از کانال خارج می ۰و در نهایت 

https://t.me/edalatxah 
 

  :شهر خوزستان باید به فوریت تخلیه شوند۰  -*

rooz.com/article.jsp?essayId=92527-http://www.akhbar 
 

 
استاندار   :آمده است  ۰۰۹٨روردين ف ۰۷  شنبهبه نوشته سایت اخبار روز در تاریخ روز 

 ۰خوزستان اعالم کرد با توجه به افزایش ورودی و خروجی سد کرخه از شب گذشته تا کنون 
 .فته اند و باید فوری تخلیه شوندشهر حاشیه این رودخانه در معرض سیالب قرار گر

وجه به احتمال طغیان با ت: غالمرضا شریعتی روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار کرد
رودخانه کرخه شهرهای سوسنگرد، حمیدیه، رفیع، ابوحمیظه، بستان و کوت سید نعیم در 

  .معرض سیل قرار دارند و هر چه زودتر باید از سکنه خالی شوند

tg://resolve/?domain=edalatxah
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متر مکعب بر ثانیه است که  ۱۲۲هزار و  ۰تا  ۰۲۲هزار و  ۰خروجی سد کرخه اکنون : وی گفت
 .این حجم آب ندارد و طبیعی است که در برخی جاها طغیان کندرودخانه کرخه توان 

این حجم ورودی آب به سد کرخه مطابق با پیش بینی ها نبوده : استاندار خوزستان گفت
است چرا که توقع می رفت با قطع بارندگی در استان های باال دست و فروکش کردن سیالب 

متاسفانه این موضوع محقق نشد و  های این استان ها ورودی آب کرخه کاهش یابد ولی
 .ورودی آب سد کرخه حتی افزایش هم داشته است

شهر به مناطق امن انتقال داده شوند و  ۰توصیه می کنیم زنان و کودکان این : وی گفت
جوانان برای کمک در منطقه باقی بمانند و به دستگاه های خدمات رسان منطقه در تقویت 

 .رود آب به این شهرها جلوگیری شودسیل بندها کمک کنند تا از و
همه همت و تالش ما بر این است که آب را در باال دست : استاندار خوزستان تاکید کرد

شهرها به دشت ها و زمین های کشاورزی هدایت کنیم و مسیرهای خروجی آن به سمت 
 .تاالب هورالعظیم را متعدد کنیم تا کمترین ضرر به شهرهای وارد شود

سیل آسای دو هفته گذشته در خوزستان و استان های باالدست، سبب جاری بارش های 
فروردین ماه شرایط  ۰۰شدن سیالب در این استان شد به گونه ای که استاندار خوزستان در

 .اضطراری اعالم کرد
دستور تخلیه صدهاهزار نفر از ساکنان شهرها و روستاهای استان خوزستان در حالی صادر 

ون اماکن اضطراری مورد نظر برای اسکان ساکنان این شهرها و روستاها می شود که تاکن
 .مشخص نشده است

در استان « هزار نفر ۰۲۲»یک روز پیشتر، عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور گفته بود 
وی از پنج استان دیگر ایران خواسته بود تا با بسیج . خوزستان در معرض سیل قرار دارند

به گفته ی وزیر . رت لزوم به کمک سیل زدگان در استان خوزستان بیایندامکانات خود در صو
 .تصمیم گیری می کند« بد و بدتر» کشور دولت در شرایط فعلی بین

نفر رسیده  ۷۲شمار جان باختگان بر اثر جاری شدن سیل در استان های مختلف ایران به 
 ۷۹۰رئیس اورژانس ایران تاکنون این در حالی است که بنا به اعالم پیرحسین کولیوند، . است

 .نفر بر اثر جاری شدن سیل در استان های مختلف مصدوم شده اند

 این تا ایران در سیل بحران چرادر بیانیه یک تشکل صنفی معلمان مطرح شد؛ -*
 !شود؟ می عمیق اندازه

 

شورای هماهنگی  :آمده است  ۰۰۹٨فروردين  ۰۷  شنبهدر تاریخ روز  به گزارش خبرنگار ایلنا،
ها و ناکارآمدی در برخورد با بالیای  تدبیری ای از بی های صنفی فرهنگیان ایران در بیانیه تشکل
دهد اما متاسفانه  در همه جای دنیا بحران روی می: در این بیانیه آمده است.ی انتقاد کردطبیع

! تعهدی و ناکارآمدی همواره بربار مشکالت افزوده است تدبیری، بی در کشور ما بحران بی
شورای : خوانیم در ادامه این بیانیه می.متاسفانه گوش هیچ مسئولی هم بدهکار نیست

صنفی فرهنگیان ایران ضمن تشکر و قدردانی از کلیه نیروهای خدوم و  های هماهنگی تشکل
امدادرسان و ابراز همدردی با آسیب دیدگان و عرض تسلیت به بازماندگان قربانیان این مصیبت 

ها را ناشی از  ، پیامدهای ناگوار این بحران...های گلستان، لرستان، اهواز و جانکاه در استان
گی در اجرای  برنامه مدیریتی و بی داند که آثار فاجعه بار این بی یریتی میمد گی و بی برنامه بی

های اخیر،  ی سال گذشته و سیل امور جاری مملکت و خصوصا بالیای طبیعی چون زلزله
این شورا آمادگی خود را جهت هرگونه کمک و . ی مام میهن ماندگار خواهد بود ها بر جثه سال

های اساسی را جهت  خواهد هرچه زودتر اقدام اندرکاران می اقدامی اعالم داشته، از دست

https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/746627-%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B3%DB%8C%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%A7-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%D9%87-%D8%B9%D9%85%DB%8C%D9%82-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/746627-%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B3%DB%8C%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%A7-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%D9%87-%D8%B9%D9%85%DB%8C%D9%82-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF


جای این میهن عزیز به انجام  های وارده به مردم سیل زده در جای حل مشکالت و آسیب
 .ها هرچه زودتر التیام یابند باشد این دردها و رنج. های عملی الزم را بردارند رسانده، گام

 "ڕێمانە وه زاگرۆس چه"کوردینه؛  -*

 
و به  سقز#های مردمی سطح شهرستان  متشکل از انجمن" ڕێمانە وه زاگرۆس چه"پین کم

چادرهای این کمپین در . منظور جمع آوری کمک برای مناطق سیل زده، از امروز آغاز به کار کرد
، میدان قدس، خیابان ساحلی جنب ایستگاه شهرک دانشگاه جنب مسجد چهار یار نبی

های نقدی و غیرنقدی مردمی  نشانی و میدان شهدا بر پا و آماده دریافت کمک آتش
 .هستند ها سقزی#

 :در اولین روز کاری سال نو تحصن کردند التدریسی معلمانحق -*

 
معلمان حق التدریسی مدرسه ی آزادگان منطقه ی یک : برپایه خبر منتشره آمده است 

چنین معلمان مدرسه ی کار و دانش ابوریحان شهرستان اسالمشهر امروز شنبه تهران، هم
  .به خاطر پرداخت نشدن حقوق خود در سر کالس حاضر نشدند 6131فروردین  61

 .آنان تصمیم دارند، تا پرداخت نشدن حق التدریس خود سر کالس نروند

 :شدند بازداشتفعاالن مدنى كه به سیل زدگان كمك مى كنند،  -*

 
به دلیل بى اعتمادى مردم به : به گزارش کانال تلگرامی معلمان عدالتخواه آمده است 

ارگانهاى حكومتى و امدادرسانان، مردم خود دست بكار شده و اقدام به تشكیل مجموعه هاى 
  .ردندمردمى جهت كمك به سیل زدگان ك

وظیفه اين مجموعه ها، جمع آورى موادغذائى و مايحتاج سیل زدگان و سپس تقسیم كمك 
ها بین روستاها و مناطق است، از بین اين جوانان احمد كعبى و يعقوب كعبى كه روز شنبه 

 .فروردين توسط نیروهاى امنیتى بازداشت وبه مكان نامعلومى منتقل شدند 61
از جمله کمک رسانان مردمی در روستای گوریه از توابع شهرستان  كعبى يعقوب و احمد

 .شعیبیه مى باشند

tg://search_hashtag/?hashtag=%D8%B3%D9%82%D8%B2
tg://search_hashtag/?hashtag=%D8%B3%D9%82%D8%B2%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7
tg://search_hashtag/?hashtag=%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%AD%D9%82%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B3%DB%8C
tg://search_hashtag/?hashtag=%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA
tg://search_hashtag/?hashtag=%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D9%88_%D9%8A%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8_%D9%83%D8%B9%D8%A8%D9%89


 :زدند کارگران پیمانکاری پروژه قطار شهری اهواز دست به تجمع -*
 

 ۰۷صبح امروز : آمده است به نقل از ایلنا  اردوی کاربرپایه خبر مندرج در کانال تلگرامی 
 ۰در اعتراض به اخراج « پروژه قطار شهری اهواز»نفر از کارگران پیمانکاری  ۰۱۲فروردین حدود 

نفر از همکاران خود و دریافت نکردن دستمزد و عیدی یک سال گذشته خود مقابل ورودی 
 .کارگاه تجمع کردند
سال سابقه کار به بهانه اتمام قرارداد کار در  ۷تا  ۰نفر از همکارانمان با  ۱: این کارگران گفتند

روزهای پایانی اسفند ماه سال گذشته، بیکار شده و از آنها خواسته شده که از سال جدید در 
 .کارگاه حاضر نشوند

این است که این تعدیل به پیگیری مطالبات صنفی واقعیت : کارگران در توضیح این ماجرا گفتند
 شود کارگران این پروژه در سال گذشته مربوط می

 ۰۷همچنین یکی از کارگران گفت که کارگران عیدی سال گذشته خود را هنوز بعد از گذشت 
 اند روز از سال جدید دریافت نکرده

پیمانکاری کیسون فعالیت  کارگر تحت مسئولیت شرکت ۰۱۲در پروژه قطار شهری اهواز حدود 
، مشکالت و مطالبات صنفی ۹۷ماه مزد معوقه مربوط به سال  ۰۰دارد که کارگران جدا از 

  .دیگری هم دارند

@ordoyekar 

 حق پلکانی افزایشخطاب به سرپرست سازمان تامین اجتماعی مطرح شد؛ -*
 :شود لغو ساختمانی کارگران بیمه

 

بندی  به گزارش خبرنگار ایلنا، افزایش پلکانی حق بیمه کارگران ساختمانی براساس درجه
ای که  به گونه کارت مهارت، مشکالت بسیاری را برای این کارگران به وجود آورده است؛

های صنفی این کارگران مدعی هستند در صورتی که این افزایش ملغی نشود، کارگران  تشکل
در ادامه .ساختمانی بسیاری به دلیل عدم تمکن مالی، از خدمات بیمه انصراف خواهند داد

 عالی کانون رئیس) شوکت اکبر اعتراضات به افزایش حق بیمه کارگران ساختمانی،
سرپرست )ای خطاب به محمدحسن زدا  در نامه (ساختمانی کارگران صنفی های انجمن

ی افزایش پلکانی حق بیمه کارگران  خواستار لغو بخشنامه( سازمان تامین اجتماعی
در این نامه آمده است به دلیل عدم بضاعت مالی و رکود صنعت .ساختمانی شده است

انی قادر به پرداخت حق بیمه براساس پردازان ساختم وساز در کشور، بسیاری از بیمه ساخت
 .بخشنامه افزایش پلکانی نیستند و بایستی این بخشنامه لغو شود

 :میلیون دانش آموز درگیر سیل ٣حدود  -*
 

و پرورش در   رضا مددی نماینده وزیر آموزش: برپایه خبر منتشره خبرگزاری مهر آمده است 
  :زدگان اظهار کرد ستاد امدادرسانی به سیل

میلیونی  ۰۲شود یک تشکل  حدود سه میلیون دانش آموزان درگیر سیل اخیر هستند اما می
  .با حضور دانش آموزان تشکیل داد

@Kasenfi 

 
   :(خوزستان)رییس انجمن صنفی کشاورزی و منابع طبیعی دشت آزادگان  -*

https://web.telegram.org/#/im?p=%40ordoyekar
https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/746610-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%BE%D9%84%DA%A9%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AD%D9%82-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%84%D8%BA%D9%88-%D8%B4%D9%88%D8%AF
https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/746610-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%BE%D9%84%DA%A9%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AD%D9%82-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%84%D8%BA%D9%88-%D8%B4%D9%88%D8%AF
https://web.telegram.org/#/im?p=%40Kasenfi


 
دیگر چیزی از اراضی کشاورزی باقی نمانده؛ انگار : شته خبرگزاری ایلنا آمده است به نو

 ...ندیدیم هم جنگ دوران در را فجایعی و سردرگمیایم به دوران جنگ وهللا چنین  بازگشته
 ها کجا بروند؟؟؟ دهند؛ این آدم می تخلیه است، فقط دستور  ضعیف بسیار امدادرسانی 

 :مصدومیت یک کارگر در بندرعباس -*
 

حسن امینی :  ست آمده ا ۰۰۹٨فروردين  ۰۷  شنبهدر تاریخ روز  ایسنا،خبرگزاری به گزارش 
به علت رعایت نکردن ایمنی و نشت گاز، : زاده معاون عملیات آتش نشانی بندرعباس گفت

 سقف یک کپسول فروشی در پل خواجوی بندرعباس فرو ریخت
ماموران “: با بیان اینکه براثر این سانحه کارگر کپسول فروشی مصدوم شد، افزودوی  

 ان منتقل کردنداورژانس، کارگر مصدوم را به بیمارست

 : ما ازندریان  کمک های مردمی کمپین فعاالن اجتماعی   -*

 
محلی  این کمک ها بصورت مستقل و با همکاری نیروهای محلی و با توجه به نیازها جامعه

 .تقسیم خواهد شد

 :درآمد پوچ هم قزوین استاندار جانب از باتمطال پرداخت وعده -*
 زاهدی وعده علیرغم : آمده است  ۰۰۹٨فروردين  ۰۷ روزشنبه  تاریخ در منتشره خبر براساس

 55 فاصله در در واقع نهب احداث درحال سد کارگران مطالبات برپرداخت مبنی استاندارقزوین
 .است نشده پرداخت کماکان تاکستان شهر کیلومتری 15 و قزوین شهر کیلومتری

 آب مدیرعامل استاندارقزوین، یزاهد های وعده علیرغم شده، ای رسانه گزارش بنابه
 پرداخت کاری اضافه وحق سنوات حقوق،عیدی،حق ماه5 سدنهب، کارفرمای و ای منطقه
 .است نشده

 
 هنوز /رفته بین از پلدختر صنفی واحدهای دوسوموگو با ایلنا مطرح شد؛ در گفت -*

 :است نشده تخلیه شهر والی گل

 

جهانگیر اکبری  :  آمده است  ۰۰۹٨فروردين  ۰۷  شنبهدر تاریخ روز  به گزارش خبرگزاری ایلنا ؛
در ارتباط با تخریب ( عت، معدن و تجارت شهرستان پلدختر در استان لرستانرئیس اداره صن)

با . اند واحدهای صنفی همگی تخریب شده: سیل اخیر در این شهرستان به خبرنگار ایلنا گفت
اند؛ باقی هم  توان گفت دوسوم واحدهای صنفی شهرستان  پلدختر از بین رفته قاطعیت می

خ به این سوال که برنامه آتی برای بازسازی این واحدها وی در پاس.اند آسیب جدی دیده
فعالً شهر پر از گل و : هایی را در دستور کار دارند، گفت چیست و مسئوالن استانی چه طرح

در هر حال هنوز . شود کرد والی شهر تخلیه شود تا ببینیم چه می الی است؛ ابتدا باید گل

tg://search_hashtag/?hashtag=%D8%B3%D8%B1%D8%AF%D8%B1%DA%AF%D9%85%DB%8C_%D9%88_%D9%81%D8%AC%D8%A7%DB%8C%D8%B9%DB%8C_%D8%B1%D8%A7_%D8%AF%D8%B1_%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D8%AC%D9%86%DA%AF_%D9%87%D9%85_%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D9%85
tg://search_hashtag/?hashtag=%D8%A8%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B1_%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D9%81
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https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/746900-%D8%AF%D9%88%D8%B3%D9%88%D9%85-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D9%81%DB%8C-%D9%BE%D9%84%D8%AF%D8%AE%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%87-%D9%87%D9%86%D9%88%D8%B2-%DA%AF%D9%84-%D9%88%D9%84%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%AA%D8%AE%D9%84%DB%8C%D9%87-%D9%86%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA


دوازدهم .ر واحدهای صنفی اعالم نشده استای برای بازسازی و آغاز به کا هیچ برنامه
والی  رسید اما علیرغم گذشت چند روز هنوز گل  فروردین ماه، سیل به شهرستان پلدختر

 .شهر تخلیه نشده است

  کاسبان سیل چه کسانی هستند؟ -*
 

گیتی خزاعی  :آمده است ۰۰۹٨فروردين  ۰٨  يکشنبهدر تاریخ روز به گزارش خبرگزاری مهر 
مصائب،   سیل اخیر در ایران، عالوه بر همه: ر جامعه شناسی تغییر اقلیم گفتپژوهشگ ،

ها را  وان آنت ها و دردهایش، هشداردهنده ظهور یک قشر جدید هم هست که می رنج
  .کاسبان سیل نامید

یک گروه از : گوید نامد و می می« کاسبان سیل»به گزارش مهر، گیتی خزاعی این گروه را 
چون و چرا و نامنتقد  هستند که طرفداران بی« سدستایان»یر در کشور، کاسبان سیل اخ

ها سدهای بیشتری  خورند که چرا در این سال سدسازی در کشور هستند و حسرت می
نساختند و با استناد به حجم عظیم آب رهاشده در شهرها و روستاهای مورد هجوم سیل، 

در نگهداری از بخشی از این ورودی عظیم  و با اشاره به کارکرد اخیر برخی از سدهای کشور
آب، و کمک این سدها به محدود کردن ورود آب به شهرها و روستاها، زمزمه ساختن 

سدهای جدید، کسب اعتبارات جدید برای سدسازی، دریافت مصوبات جدید برای 
  .اند را سر داده… تمام کشور و  سدسازی، دریافت اعتبار برای اتمام سدهای نیمه

باید توجه داشت که به لحاظ تمدنی، گرچه بشر تکنیک سدسازی را به : تصریح کردوی 
آبه طبیعت به  های مهار آب ابداع کرده است، اما تعرض و تصرف حق عنوان یکی از راه

های  واسطه احداث سد هم اتهام کمی نیست که با نادیده گرفتنش بشود به سدسازی
اند،  عیده و تبخیر کردهمحابا بل به طبیعت را بیآ بیشتر در کشوری که سالهاست سدها حق

  .تن داد
ترین عواملی است که در  رویکرد غیرسیاسی در سدسازی یکی از مهم: خزاعی تاکید کرد

  .شور باید مورد توجه قرار بگیردهای جدید سدسازی در ک سیاست
اینها انکار . دهستن« ستیزان اقلیم»گروه دوم کاسبان سیل اخیر، : شناس افزود این جامعه

های اخیر، زمزمه ورود به دوره  های تغییر اقلیم هستند که با اشاره به حجم بارندگی کننده
های علمی متعدد در  ها و گزارش رسانی اند و با نادیده گرفتن اطالع ترسالی را سر داده

برای جمله خاورمیانه و ایران، گویا بنا دارند همچنان راه را  خصوص گرم شدن زمین و من
  .بق با تغییر اقلیم باز بگذارندهای ویرانگر غیر منط تداوم سیاست

کنند تغییر  ها آمار و گزارش علمی تاکید می متخصصان تغییر اقلیم با ده: خزاعی تأکید کرد
اقلیم در ایران امری واقعی است، و ایران و خاورمیانه هم در حال گرم شدن هستند، و اگر 

های علمی فعالً این پربارشی را به عنوان یک رخداد  باشد، یافتهای رخ داده  هم پربارشی
  .کند یک روند اقلیمی تأیید نمی بیند و وقوع آن را به عنوان اقلیمی می
ای جز اجرای  آبی و پرمصرفی آبی کشور، همچنان چاره برای مدیریت کم: وی ادامه داد

آبی، نه امید بستن به  مدیریت کمحل  راه. های انطباق با تغییر اقلیم وجود ندارد سیاست
آور در مقابل  جانبه جامعه تاب ورود به دوره ترسالی، بلکه همچنان تالش برای توسعه همه

« طرح جامع انطباق با تغییر اقلیم»آبی و مجاب کردن دولت به اجرای فوری  تغییراقلیم و کم
  .تاس

هستند، توضیح داد « پیمایان لسی»شناس با بیان اینکه گروه سوم کاسبان سیل،  این جامعه
دیدگی مردم را به ابزاری  آنها مدیران قالبی و متظاهری هستند که سیل و مصیبت و رنج

های حکمرانی آب و منابع طبیعی در کشور  برای پنهان کردن مدیریت ناکارآمد خود و کاستی
دیریت گیری م اند و با طرفداری از مدیریت فشل، مانعی جدی برای شکل تبدیل کرده

های مضحک، رفتارهای شعاری و  گری خردمندانه و عقالنی در کشورند و با نمایش
توانی مدیریتی خود و  زنند تا کم غیرعقالنی را به جای رفتارهای اصیل مدیریتی جا می

  .کنند ها را الپوشانی تابی کشور در مقابل بحران کم
دی، و ارتقای کیفیت حکمرانی در کارآم برای عبور از مرحله ناکارآمدی و کم: خزاعی گفت

ای جز روی آوردن به مدیریت عقالنی و هوشمند و جایگزینی  کشور، هیچ راه و چاره



در مدیریت رخدادهای طبیعی « محور مدیریت بحران»به جای « محور مدیریت مخاطره»
ای به ج« آوری جامعه ارتقای تاب»نیست، او تنها راه تقویت مدیریت در کشور را تمرکز بر 

به جای « پیشگیری و آمادگی»و جایگزینی رویکرد مدیریتی « محور بسته»رویکرد مدیریتی 
  .کند عنوان می« جبران خسارت»تی رویکرد مدیری

کاران، و  آنها مقاطعه: عنوان کرد و گفت« یابان پروژه»وی گروه چهارم کاسبان سیل را 
بارشی از آسمان ایران عبور  های ای کشور هستند که هنوز سامانه سازهای حرفه پروژه
اند و  آلود سیالب درافکنده  گل  شان را در موج خروشان سازی یابی و پروژه اند، قالب پروژه نکرده

سازند، اعالم آمادگی  کنند و باز می سازند و ویران می برای بازسازی آنچه خود مکرر می
پذیری بیشتر، کاهش  یران آسیبهای بیشتر و برای ا نتیجه سیل برای اینها، پروژه. اند کرده
رفته و اندک  بتابی بیشتر جامعه در مقابل حوادث طبیعی، و هدررفت بودجه آ آوری و کم تاب

  .عمرانی کشور است
باقی مانده را به رمال « سیل»دولت هم البته در نهایت مجبور خواهد شد آنچه از دزد 

لبات عمرانی مردم را پس از این ویرانی بدهد تا بتواند مطا« سازها پروژه»و « ها یاب پروژه»
  .کند« وجور جمع»جوری  ها، یک ختهولناک زیرسا

او تاکید کرد تعداد . توان ادامه داد این فهرست را همچنان می: خزاعی در پایان گفت
شان مهم نیست،  های گیرند، و برشمردن ویژگی هایی که ذیل کاسبان سیل قرار می گروه

شیاری ماست که در این وانفسای واماندگی و درماندگی سیل و بلکه آنچه مهم است، ه
و مدیریت کارآمد، علمی و عقالنی، کام « آور جامعه تاب»سیالب، با مطالبه 

 .شان را تلخ کنیم کردن کاسبی
 
 !باز هم دست در جیب مردم -*

 
 

 اسفند ۰۹نامه نوبخت به خزانه برای لغو تخصیص های مربوط به آموزش و پرورش در 
که ) ها را  تخصیص به خزانه دستور داده شده همه  نوبخت تصویری از نامه ی محمد باقر 

این چنین سرعت عملی در حذف تخصیصها  !.لغو کند( شامل آموزش و پرورش می شود
 !!!!جای تقدیر دارد

 !پس معلوم میشود که مسئولین در خواب نیستند بلکه هوشیار و بیدار و توانا تشریف دارند
@Shbazneshasteganir 

 
ماه حق 3اعتراض جمعی از معلمان رسمی استان قزوین نسبت عدم پرداخت  -*

 :التدریس سال گذشته

جمعی از معلمان   :آمده است ۰۰۹٨فروردين  ۰۷روز شنبه، در تاریخ  برپایه خبر منتشره 
ق التدریس سال گذشته از حضور در ماه ح1رسمی استان قزوین دراعتراض به عدم پرداخت 

فروردین کانال تلگرام کانون صنفی 61به گزارش.کالس های غیرموظف خودداری کردند
فرهنگیان استان قزوین،جمعی از معلمان رسمی استان قزوین در اقدامی هماهنگ از روز 

راض عدم دلیل این اعت.از حضور در کالس های غیرموظف خودداری کردند ۹٨فروردین  ۰۷شنبه 
الزم به ذکر است حق التدریس سه . است ۹۷پرداخت حق التدریس شاغلین  از مهرماه سال 

tg://search_hashtag/?hashtag=%D9%86%D9%88%D8%A8%D8%AE%D8%AA
tg://search_hashtag/?hashtag=%D8%AA%D8%AE%D8%B5%DB%8C%D8%B5
https://web.telegram.org/#/im?p=%40Shbazneshasteganir


این در حالی است که بطحایی، .ماه از سال تحصیلی گذشته نیز تاکنون پرداخت نشده است
وزیر آموزش و پرورش و الهیار ترکمن، معاونت پشتیبانی این وزارت طی چندین مصاحبه اعالم 

بعد از عدم تحقق .پرداخت خواهد شد ۹۷ند مطالبات و معوقات فرهنگیان تا پایان سال کرده بود
قول وزیر و معاون ایشان، ترکمن در مصاحبه ای جدید اعالم کرد مبالغ مورد نظر تامین و به 

فروردین به حساب همکاران واریز خواهد شد؛ اما تاکنون  ۱حساب استان ها واریز شده و از 

 .وی وزارتخانه انجام نگرفته استپرداختی از س

 :اخراج تعدادی از کارکنان نشریات همشهری -*

اولین روز کاری بعد    :آمده است ۰۰۹٨فروردين  ۰۷روز شنبه، در تاریخ  برپایه خبر منتشره 
وابسته به شهرداری تهران اخراج  ازتعطیالت نوروز،شمارزیادی از کارکنان موسسه همشهری

شنبه  براساس گزارشات رسانه ای شده،برخی از خبرنگاران این روزنامه صبح.شدند
فروردین در اولین روز کاری سال جدید هنگام ورود به ساختمان روزنامه متوجه اخراج خود 61

شمار دقیق نیروهای  اخراجی  در این روزنامه هنوز اعالم نشده است، اما برخی از .اند شده

 .اند گویند که فقط از تحریریه نشریات همشهری حدود هفتاد نفر اخراج شده منابع می

 : ی کارگران پروژه قطار شهری اهوازتجمع اعتراض -*
جمعی از  :آمده است ۰۰۹٨فروردين  ۰۷روز شنبه، به گزارش خبرگزاری ایلنا در تاریخ 

کارگران شاغل در پروژه قطار شهری اهواز در تجمعی اعتراضی خواستار رسیدگی به 
کردن دستمزد به گزارش ایلنا، تجمع این کارگران در اعتراض به دریافت ن. مطالبات خود شدند

نفر از همکارانشان در مقابل ورودی ساختمان  ۰و عیدی یک سال گذشته خود و اخراج 
  .برگزار شد کارگاه

سال سابقه کار به بهانه اتمام قرارداد کار  ۷تا  ۰نفر از همکارانمان با  ۰“: این کارگران گفتند
واستند که از سال جدید در در روزهای پایانی اسفند ماه سال گذشته، بیکار شده و از آنها خ

  .”کارگاه حاضر نشوند
واقعیت این است که این تعدیل به پیگیری مطالبات “: کارگران در توضیح این ماجرا گفتند

  .”شود صنفی کارگران این پروژه در سال گذشته مربوط می
کارگر تحت مسئولیت شرکت  ۰۱۲به گفته کارگران؛ در پروژه قطار شهری اهواز حدود 

، ۹۷ماه مزد معوقه مربوط به سال  ۰۰انکاری کیسون فعالیت دارد که کارگران جدا از پیم
  .مشکالت و مطالبات صنفی دیگری هم دارند

 ۰۷همچنین یکی از کارگران گفت که کارگران عیدی سال گذشته خود را هنوز بعد از گذشت 
  .اند روز از سال جدید دریافت نکرده

: در پاسخ به این موضوع مدعی شد( قطار شهری اهواز مدیرعامل)شهرام شاهین زاده 
حقوق کارگران پیمانکاری قطار شهری طبق خواسته  ۷های پایانی سال گذشته معادل  ماه“

  .”کارگران پرداخت شده است و در سال جدید نیز پیگیر سایر معوقات مزدی کارگران هستیم
و عیدی  ۹۷واز یکسال مطالبات سال او با بیان اینکه در حال حاضر کارگران قطار شهری اه
اعتبارات مالی پیمانکار قطار شهری به “: خود را از کارفرمای شرکت کیسون طلبکارند، افزود

  .”پرداخت شده است ۹۷های مالی آن تا پایان سال  موقع تامین شده و همه صورت وضعیت
ی کیسون وجود به گفته وی؛ اختالفات مالی بین سازمان قطار شهری و شرکت پیمانکار

دارد که این موضوع هیچ ربطی به کارگران ندارد و باید مطالبات کارگران به موقع از سوی 
  .شد پیمانکار پرداخت می

نفر از کارگران قطار شهری اهواز در روزهای پایانی  ۰زاده همچنین در خصوص اخراج  شاهین
کارگاه برای کاهش  پیمانکار مدعی است به دلیل غیرفعال بودن“: مدعی شد ۹۷سال 
ها اقدام به تعدیل تعدادی از نیروی کار خود کرده است با این حال این موضوع قابل  هزینه

دلیل صورت گرفته باشد، من به هیچ وجه اجازه  ها بی پیگیری است چراکه اگر این تعدیل
 .”اخراج نیروی کار را نخواهم داد

 
  !دوران جنگ ندیدیمبینیم را در  سردرگمی و فجایعی که امروز می -*
 



 
رییس  :مردم جایی برای رفتن ندارند/ هفت ماه پیش هشدار وقوع سیل را داده بودیم

دیگر چیزی از اراضی کشاورزی باقی : انجمن صنفی کشاورزی و منابع طبیعی دشت آزادگان
. ایم به دوران جنگ انگار بازگشته. ما به چشم خودمان شاهد فاجعه هستیم. نمانده است

حجم . بینیم چنین سردرگمی و فجایعی را در دوران جنگ ندیدیم که امروز می  که ما یکوهللا
های سال گذشته و سال جدید به ساکنان این شهرها تحمیل  هایی که طی سیالب تخریب

 .سابقه است شده، بی
درصد اراضی کشاورزی ما در حال نابودی هستند و  ۹۲الی  ٨۲باالی : مرمضی گفته
زده شده، و بالگردهای امدادرسانی  کل استان بحران. هم بسیار ضعیف است امدادرسانی

هایی  رغم تمام تالش نیروهای نظامی و امدادی موجود به. باید سریعا به اینجا اعزام شوند
کنند، قادر نیستند تمامی جمعیت و مناطق شهرها و روستاهای دچار بحران را  که می

 .پوشش دهند
 :ارگر در نبود ایمنی کارک ۴مرگ و مصدومیت  -*
 

در سایه :  آمده است  ۰۰۹٨فروردين  ۰۷  شنبهدر تاریخ روز ایلنا،  خبرگزاری  به گزارش
بر اثر این . کارگر در شهرهای یزد و بندرعباس دچار حادثه شدند ۰فقدان ایمنی محیط کار، 

 .کارگر جان خود را از دست داد ۰کارگر مصدوم و  ۰حوادث 
ک کارگر شاغل در شرکت فوالد یزد بر اثر برق گرفتگی در کانال برق جان خود بامداد امروز ی

شرکت فوالد یزد در سال های .را از دست داد و دو کارگر دیگر این شرکت نیز مصدوم شدند
 .گذشته نیز حوادث گوناگون که منجر به فوت کارگران شده را پشت سر گذاشته است

 
 /طلبکارند ۶۰سال عیدی و معوقه مزد ماه ۵ «ایران پودر متالوژی» کارگران -*

 :کارخانه مدیریت تغییر از کارگران مندی رضایت

 

کارگران متالوژی پودر  : آمده است  ۰۰۹٨فروردین  ۰٨در روز یکشنبه  ایلنا،زاری خبرگبه گزارش 
وضعیت کارخانه تقریبا از ابتدای سال جاری با تغییر تیم مدیریتی کارخانه رو به : ایرانگفتند

به همراه عیدی  ۹۰بهبودی است و مطالبات معوقه مربوط به دستمزد سه ماهه پایانی سال 
یکی از کارگران شاغل در کارخانه متالوژی پودر ایران با .شود می ۹۷ایان سال و دو ماه حقوق پ

بیان اینکه مشکالت مدیریتی و نداشتن منابع مالی کافی باعث شده خطوط تولیدی کارخانه 
سال گذشته این کارخانه در زمینه تولید : سال گذشته فعالیت مستمر نداشته باشد، گفت

ال جاری با تغییر رویکرد کارفرمای اصلی، تیم مدیریتی وضعیت خوبی نداشت، اما در س
  کارخانه به طور کل تغییر کرد و در حال حاضر همه خط تولید کارخانه از روز پنجم فروردین ماه

به گفته وی؛ فروردین ماه سال .اند فعالیت مستمر پیدا کرده و کارگران مشغول کار شده
ن این کارخانه با تعطیلی موقت آن به خطر افتاده نفر از کارگرا۰۱۲گذشته امنیت شغلی حدود 
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بود که با از سر گیری فعالیت تولیدی کارخانه خوشبختانه همه کارگران مجددا به کار 
شان بازگشتند تا جایی که در سال جدید حتی کارفرما چند نیروی کار جدید نیز  سابق

ننده پودر آهن در ایران و شرکت متالوژی پودر ایران تنها تولیدک ....استخدام کرده است
آالت منحصر بفرد  این واحد تولیدی با تکیه بر کارگران متخصص مجرب، ماشین. خاورمیانه است

البرز قزوین   و مواد اولیه مرغوب، به کار تولید محصوالت با کیفیت عالی در شهر صنعتی
 .فعالیت دارد

 
 :بریز مقابل فرمانداری ت« سازی ایرداک خانه»تجمع کارگران  -*
 

سازی  خانه» شماری از کارگران شرکت : آمده است  همراه کارگرانبه نوشته کانال تلگرامی 
در اعتراض به وضعیت شغلی و پرداخت نشدن مطالبات مزدی خود، مقابل ساختمان « ایرداک 

 فرمانداری تبریز تجمع کردند
در اعتراض به « زی ایرداکسا خانه»شماری از کارگران کارخانه ( فروردین ماه ۰۷)روز گذشته 

وضعیت شغلی و پرداخت نشدن مطالبات مزدی خود در مقابل ساختمان فرمانداری تبریز تجمع 
 کردند

علت اصلی : با تایید اجتماع صنفی کارگران شرکت ایرداک گفت( فرماندار تبریز)بهروز مهدوی 
امنیت شغلی خود با توجه تجمع کارگران ایرداک برای معوقات مزدی نبوده بلکه آنها برای حفط 

 به واگذاری این واحد به بخش خصوصی تجمع کرده اند
به گفته وی؛ شرکت ایرداک متعلق به بخش خصوصی است و مالک شخصی دارد و مالک 

 تصمیم به تعدیل نیرو گرفته است و کارگران نیز به همین دلیل تجمع کرده بودند
ارخانه مدعی است که فقط این کارخانه را های کارگران، مالک ک طبق گفته: وی ادامه داد

خریده و هیچ مسئولیتی در قبال کارگران ندارد و به همین دلیل می خواهد نیروهای شرکت را 
 تعدیل وبیکار کند

https://t.me/hamrahekargaran 

مصوبه افزایش حق بیمه درسال جدید لغو بدنبال اعتراضات کارگران ساختمانی  -*

 :شد

بدنبال اعتراضات :  آمده است  ۰۰۹٨فروردين  ۰٨بر پایه خبر منتشره در تاریخ روز یکشنبه 
مصوبه افزایش حق بیمه درسال جدید لغو ودر همان حد سال گذشته  کارگران ساختمانی

های انفرادی سازمان تامین  نویسی و حساب بنقل ازمسئول اداره کل نام .باقی ماند
لغو واین  31افزایش رقم نرخ ماهانه بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی برای سال  اجتماعی،

 .نرخ به سطح سال گذشته برگشت داده شد

 :کارگردر حادثه آتش سوزی یک گاراژتعویض روغن تبریز0مصدومیت شدید  -*

آتش سوزی یک   :آمده است  ۰۰۹٨فروردین  ۰٨در روز یکشنبه  برپایه خبر منتشره ؛
( آذرشهر -جاده تبریز)یز گاراژتعویض روغن یک گاراژتعویض روغن واقع در در کوی توحید تبر

 .موجب  مصدومیت شدید دو کارگر شد

 :مقابل فرمانداری تبریز « ی ایرداکساز خانه»تجمع کارگران  -*
 
: آمده است  ۰۰۹٨فروردین  ۰٨در روز یکشنبه  همراه کارگران تلگرامی کانال نوشته به

در اعتراض به وضعیت شغلی و پرداخت « سازی ایرداک  خانه» شماری از کارگران شرکت 
 نشدن مطالبات مزدی خود، مقابل ساختمان فرمانداری تبریز تجمع کردند

در اعتراض به « سازی ایرداک خانه»شماری از کارگران کارخانه ( فروردین ماه ۰۷)گذشته  روز
وضعیت شغلی و پرداخت نشدن مطالبات مزدی خود در مقابل ساختمان فرمانداری تبریز 

 تجمع کردند
علت : با تایید اجتماع صنفی کارگران شرکت ایرداک گفت( فرماندار تبریز)بهروز مهدوی 
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کارگران ایرداک برای معوقات مزدی نبوده بلکه آنها برای حفط امنیت شغلی اصلی تجمع 
 خود با توجه به واگذاری این واحد به بخش خصوصی تجمع کرده اند

به گفته وی؛ شرکت ایرداک متعلق به بخش خصوصی است و مالک شخصی دارد و مالک 
وی ادامه .  جمع کرده بودندتصمیم به تعدیل نیرو گرفته است و کارگران نیز به همین دلیل ت

های کارگران، مالک کارخانه مدعی است که فقط این کارخانه را خریده و  طبق گفته: داد
هیچ مسئولیتی در قبال کارگران ندارد و به همین دلیل می خواهد نیروهای شرکت را تعدیل 

 وبیکار کند
https://t.me/hamrahekargaran 

 
 ساختمانی کارگران:در انتقاد از افزایش نرخ بیمه کارگران ساختمانی مطرح شد -*

 :ندارند را بیمه حق افزایش پرداخت مالی توان

 

محمد باقری در  : آمده است  ۰۰۹٨فروردین  ۰٨در روز یکشنبه  ایلنا،خبرگزاری به گزارش 
های صنفی کارگران  سکوت تشکلمتاسفانه در سایه : گفتگو با خبرنگار ایلنا، اظهارداشت

ساختمانی، سال گذشته سازمان تامین اجتماعی اقدام به افزایش نرخ ماهانه بیمه اجتماعی 
پردازی  در مسیر بیمه  کرده است که مشکالت زیادی را ۹٨کارگران ساختمانی برای سال 

، سازمان به گفته وی؛ در شرایط فعلی اقتصاد کشور.کارگران ساختمانی ایجاد خواهد کرد
تامین اجتماعی بدون درنظرگرفتن وضعیت معیشتی کارگران ساختمانی اقدام به افزایش رقم 

هزار تومانی نرخ ماهانه بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی کرده و در این زمینه  ۱۲بیش از 
ه او با بیان اینک....است  توان گفت این رفتار غیرکارشناسی و به زیان کارگران ساختمانی می

های صنفی کارگران ساختمانی و کانون سراسری ساختمانی ایران کاهش نرخ  تالش انجمن
و  ۹۷و بازگشت به رقم نرخ بیمه سال  ۹٨ماهانه بیمه کارگران صنعت ساختمان سال جاری 

حتی کمتر از آن است، در پاسخ به این سوال که در صورت لغو نشدن این مصوبه کانون 
ارگران ساختمانی چه روش کاربردی را در پیش خواهد گرفت، های صنفی ک سراسری انجمن

های صنفی کارگری ساختمانی  فراخوان عمومی از نمایندگان انجمن  قطع یقین با: گفت
سراسر ایران مطالبات خود را به صورت آرام مقابل ساختمان مجلس شورای اسالمی و 

 .ی پیگیری خواهیم کردهایی همانند وزارت کار و سازمان تامین اجتماع وزارتخانه

 :کارگرنوجوان یاری دهنده سیل زدگان خود قربانی سیل شد -*

استان   به  سیل  وقتی  :آمده است  ۰۰۹٨فروردین  ۰٨در روز یکشنبه  برپایه خبر منتشره ؛
بهنام ویسی کارگر نوجوان سرپل ذهابی در روستای کانی عزیزکلی کمک   گلستان حمله کرد

در حال ارسال کمک ها  امدادگران .چند روز بعد سیل به زادگاهش رسید و او را برد.جمع کرد

 .با در آمد ناچیزش یک کارتن مواد غذایی خریده بود.اهدایی بهنام را پیدا کردند  جعبه  بودند که

دراعتراض  به (شرکت کیسون )دومین روزتجمع کارگران پروژه قطارشهری اهواز -*
 : عیدیهمکارمعترض وعدم پرداخت یکسال حقوق و5اخراج 

برای دمین روز :  آمده است  ۰۰۹٨فروردين  ۰٨بر پایه خبر منتشره در تاریخ روز یکشنبه 
همکارمعترض 5دراعتراض  به اخراج (شرکت کیسون )متوالی، کارگران پروژه قطارشهری اهواز

وعدم پرداخت یکسال حقوق وعیدی دست به تجمع مقابل ورودی کارگاه واقع در خیابان 
فروردین ماه رسانه ای شد، یکی  براساس گزارشاتی که روز هفدهم.فرودگاه  شهر اهواز زدند

در سال گذشته برای پرداخت حقوق خود  :از کارگران معترض اخراجی پروژه متروی اهواز گفت
وی .چندین مرتبه اعتراض کردیم همین امر سبب اخراج من و چهار نفر دیگر از کارگران شد
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ل داده شد و به نوعی ما در آخرین روز کاری سال گذشته برگه پایان کار به ما تحوی: ادامه داد
مدیرعامل سازمان قطار شهری اهواز نیز ضمن تایید اخراج چند کارگراین .را اخراج کردند

ماه  60تسویه شده ولی همچنان  31حقوق کارگران متروی اهواز تا پایان سال :پروژه،افزود
ع کننده که بنابه گفته کارگران تجم.حقوق از شرکت کیسیون به عنوان پیمانکار طلب دارند

 .روز از سال جدید پرداخت نشده است61حدود دویست نفرند،عیدیشان هم با گذشت 

 اعتراض :فرماندار / تبریز فرمانداری مقابل «ایرداک سازی خانه» کارگران تجمع -*

 : بود نیرو تعدیل دلیل به کارگران

 ۰۷)روز گذشته  : آمده است  ۰۰۹٨فروردین  ۰٨روز یکشنبه در  ایلنا،خبرگزاری به گزارش 
در اعتراض به وضعیت شغلی و « سازی ایرداک خانه»شماری از کارگران کارخانه ( فروردین ماه

بهروز .پرداخت نشدن مطالبات مزدی خود در مقابل ساختمان فرمانداری تبریز تجمع کردند
علت اصلی تجمع : فی کارگران شرکت ایرداک گفتبا تایید اجتماع صن( فرماندار تبریز)مهدوی 

کارگران ایرداک برای معوقات مزدی نبوده بلکه آنها برای حفط امنیت شغلی خود با توجه به 
به گفته وی؛ شرکت ایرداک متعلق به .واگذاری این واحد به بخش خصوصی تجمع کرده اند

یرو گرفته است و بخش خصوصی است و مالک شخصی دارد و مالک تصمیم به تعدیل ن
های کارگران، مالک  طبق گفته: وی ادامه داد.کارگران نیز به همین دلیل تجمع کرده بودند

کارخانه مدعی است که فقط این کارخانه را خریده و هیچ مسئولیتی در قبال کارگران ندارد و 
با اشاره   همچنین فرماندار....به همین دلیل می خواهد نیروهای شرکت را تعدیل وب یکار کند

به تجمعات سایر کارگران کارخانجات صنعتی استان و اینکه باید روند قضایی این شکایات طی 
ما همواره حامی و پشتیبان کارگران زحمتکش هستیم و در قضیه تجمع : شود، تاکید کرد

کارگران بلبرینگ سازی نیز این موضوع را مطرح کردیم که کارگران ابتدا بهتر است از طریق 
 ....اجع قضایی مطالبات خود را پیگیری کنند و هیچ گونه نگرانی نیز نباید داشته باشندمر

کارگردرمرغداری روستای بنیاب شهرستان درمیان براثر 4کشته ومصدوم شدن  -*

 :ریزش دیوار

ریزش دیوار یک مرغداری   :آمده است  ۰۰۹٨فروردین  ۰٨در روز یکشنبه  برپایه خبر منتشره ؛
استان خراسان جنوبی،موجب کشته ومصدومیت  اب شهرستان درمیان،در روستای بنی

هشت کارگر : بنابه گزارش رسانه ای شده،مدیر جمعیت هالل احمر درمیان گفت.کارگرشد0
امروز در روستای بنیاب شهرستان درمیان مشغول آواربرداری یک واحد مرغداری بودند که در 

تیم از هالل احمر  0: جواد مرادی افزود.ار شدنداثر ریزش دیوار چهار کارگر زیر آوار گرفت
به محل حادثه اعزام شدند و افراد گرفتار زیر آوار خارج و  665شهرستان و یک تیم از اورژانس 

یک نفر از حادثه دیدگان در : وی ادامه داد.به بیمارستان خاتم االنبیا اسدیه منتقل شدند
کارگر دیگر برای ادامه روند درمان .ی درمان شدندنفر به صورت سرپای 0بیمارستان فوت کرد و 

 .به مرکز استان منتقل شد که حال عمومی وی خوب گزارش شده است

 : فراخوان سندیکای کارگران هفت تپه جهت حمایت از سیل زده گان -*
 

 
سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه در بیانیه ای که در روز یکشنبه انال تلگرامی به نوشته ک

فروردین ماه منتشر کرد، از کارگران کارخانه های مختلف خوزستان خواست با توجه به  ۰٨
 .ه کمک سیل زدگان خوزستان بیایندقصور دولت و نهادهای حکومتی در انجام وظایف خود، ب

 کارگران و مردم زحمتکش؛

https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/747383-%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%AF%D8%A7%DA%A9-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%B2-%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%AA%D8%B9%D8%AF%DB%8C%D9%84-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88-%D8%A8%D9%88%D8%AF
https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/747383-%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%AF%D8%A7%DA%A9-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%B2-%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%AA%D8%B9%D8%AF%DB%8C%D9%84-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88-%D8%A8%D9%88%D8%AF


سیل ویرانگر همراه با عدم امکانات مناسب و الزم، شرایط بسیار دردناکی را برای سیل زده 
موج جدید سیل، ،همچنان جان و مال میلیون ها کارگر و زحمتکش را . گان رقم زده است

 .تهدید می کند
با وجود تلفات جانی و مالی فراوان و بسیار نگران کننده، مردم فلک زده، کارگران و 

کشان، هیج امیدی به دریافت کمک های واقعی و مورد نیاز، از طرف دولت و نهاد های زحمت
 .وابسته را ندارند

این عدم اعتماد، نه بر اثر حدس و گمان و بدبینی، بلکه بر اساس تمامی شواهد قابل درک 
 .اند منکر آن بشودمی باشد و احدی نمی تو

تپه، حریر پارس  هفت تپه، کاغذ پارس هفتبا توجه به این شرایط، الزم است که کارگران 
.  ..هفت تپه، کشت و صنعت میان آب هفت تپه، شرکت شیر پگاه خوزستان در شوش و

دیگر مراکز کارگری و همچنین دیگر کارگران و زحمتکشان، همچنان که تاکنون سیل زده گان 
 .غ خود ادامه دهندرا مورد حمایت همه جانبه قرار داده اند، همچنان به حمایت های بی دری

هر چند که کارگران و خانواده های کارگری خود با فقر و نداری دست و پنجه نرم می کنند 
پس باید با اتکاه به . ،اما واقعیت این است که ما کارگران و مردم زحمتکش دادرسی نداریم

شتر از خانواده بزرگ کارگری در بعد سراسری، کمک حال خود باشیم و با همت و فداکاری بی
 .در اختیار سیل زده گان بگذاریم گذشته هر آنچه را که در توان داریم

سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه دست تمام کسانی که در این راه پیش قدم بوده و کمک 
حال سیل زده گان بوده و هستند را به گرمی می فشارد و به سهم خود از شما عزیزان 

 .کمال تشکر را داریم
که سیل خروشان همدردی و همیاری و در کنار هم بودن، سر آغازی باشد برای به امید آن

 !همبستگی بیشتر و رسیدن به بهار آرزو هایمان
  سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه

 ۰۰۹٨فروردین  ۰٨
syndica.hafttape@gmail.com 

 

  :اعتراض به افزایش حق بیمه کارگران ساختمانی  -*

انجمن صنفی :  آمده است  ۰۰۹٨فروردين  ۰٨بر پایه خبر منتشره در تاریخ روز یکشنبه 
حق بیمه کارگران »کارگران ساختمانی مریوان وسرواباد طی اطالعیه ای تحت عنوان

ضمن ضمن اعتراض شدید به این افزایش ازکارگران «زار تومان رسیده ۰۱۰ساختمانی به 
متن کامل .ساختمانی درخواست کرد تا اطالع ثانوی هیچگونه فیش حق بیمه را پرداخت نکنند

انجمن :اطالعیه مندرج در کانال تلگرام انجمن صنفی کارگران ساختمانی مریوان وسرواباد
اباد بیش از یکسال است که با تمام وجود پیگیر این صنفی کارگران ساختمانی مریوان وسرو

مطمئنا پرداخت حق بیمه کارگران ساختمانی ناعادالنه و غیر کارشناسی . ظلم آشکار است
از این رو اعالم میداریم که همانند پارسال در مقابل این افزایش .شده و غیرقانونی می باشد

ا خواهد شکست، سکوت نخواهد کرد و از غیرقانونی، که کمر کارگر بی بضاعت ساختمانی ر
حمایت کنند و تا اطالع ثانوی هیچگونه فیش  درخواست داریم در این راه صنف راکارگران عزیز 

 .حق بیمه را پرداخت نکنند

 :کنیم می حمایت پلدختر زده سیل پرستاران ازپرستاری خرم آباد؛نظام  -*

 

پرستاران استان  :آمده است ۰۰۹٨فروردين  ۰٨  يکشنبهدر تاریخ روز به گزارش خبرنگار ایلنا، 
سازمان نظام پرستاری .اند ی خود آمده زده های سیل والیتی لرستان به کمک همکاران و هم

mailto:syndica.hafttape@gmail.com
https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/746847-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B3%DB%8C%D9%84-%D8%B2%D8%AF%D9%87-%D9%BE%D9%84%D8%AF%D8%AE%D8%AA%D8%B1-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85


های مالی  آباد اعالم کرده از آنجا که پرستاران زیادی در جریان سیل پلدختر متحمل آسیب خرم
این تشکل پرستاری ضمن اعالم .داند به آنها کمک کند اند، وظیفه خود می و تخریب منازل شده

ادی هیات مدیره، از پرستاران استان خواسته از طریق این تشکل به همکاران کمک م
 .ی خود کمک کنند زده سیل

 :ماه حقوق وعیدی کارگران کارخانه متالوژی پودر ایران5رداخت عدم پ -*

ماه حقوق وعیدی 5:  آمده است  ۰۰۹٨فروردين  ۰٨بر پایه خبر منتشره در تاریخ روز یکشنبه 
کارگر کارخانه متالوژی پودر ایران واقع در شهر صنعتی البرزقزوین پرداخت نشده 611
ه عیدی و دو ماه به همرا 31مطالبات معوقه مربوط به دستمزد سه ماهه پایانی سال .است

 .شود حقوق پایان سال می

آسیب / روستای خوزستان  ۰۸۰تخلیه  :مدیرکل مدیریت بحران خوزستان خبر داد -*
 :واحد مسکونی ۴۰۲۲به 

 

کیامرث  :آمده است ۰۰۹٨فروردين  ۰٨  يکشنبهدر تاریخ روز  ؛به گزارش خبرگزاری ایسنا
وی  .روستا در پی سیالب خبر داد ۰٨۰مدیرکل مدیریت بحران خوزستان از تخلیه  ،زاده حاجی

زستان روستا به صورت کلی و جزئی در سطح خو ۰٨۰از زمان وقوع سیالب تاکنون : اظهار کرد
: وی گفت .اند شده روستا دچارآبگرفتگی ۰۰از این تعداد روستای تخلیه شده، . اند تخلیه شده

مدیرکل مدیریت بحران .واحد مسکونی آسیب وارد شده است ۰۲۲تا این لحظه به چهار هزار و 
زاده  حاجی.واحد مسکونی نیز در معرض خطر قرار دارند ۱۲۲هزار و  ۰۰: خوزستان ادامه داد

اند و  اردوگاه اسکان اضطراری اسکان یافته ۰۷هزار نفر در  ۰۲همچنین حدود : کید کردتا
 .امکانات و خدمات مورد نیاز برای آنها فراهم شده است

 :کردند تجمع متوالی روز دومین برای اهواز شهری قطار پروژه کارگران -*

کارگران پروژه قطار  :آمده است ۰۰۹٨فروردين  ۰٨روز شنبه، به گزارش خبرگزاری ایلنا در تاریخ 
گار ایلنا از حضور در محل کار خود و مقابل ورودی کارگاه خبر شهری اهواز در تماس با خبرن

نیز مطالبات  ۹۰و  ۹۱های  رسد، از سال ماه می ۰۰این کارگران که معوقات مزدی آنها به .دادند
مزدی پرداخت نشده داشتند که در سه ماه پایانی سال گذشته، این مطالبات با حمایت 

با تجمع مقابل کارگاه محل  گذشته روز آنها. اخت شدمدیرعامل سازمان قطار شهری اهواز پرد
شهر اهواز، اعتراض خود را به ادامه مشکالت خود در سال   کار خود واقع در خیابان فرودگاه

عیدی سال : گویند رسد، می مینفر  ۰۲۲این کارگران که تعدادشان به حدود .جدید نشان دادند
حقوقی، در این شرایط نامناسب اقتصادی، خود و  ها بی ما پرداخت نشده و بعد از ماه ۹۷

 .هایمان در وضعیت بد معیشتی قرار داریم خانواده

فراخوان سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه جهت حمایت از سیل زده گان در  -*
 : خوزستان

کارگران و مردم :  آمده است  ۰۰۹٨فروردين  ۰٨بر پایه خبر منتشره در تاریخ روز یکشنبه 
سیل ویرانگر همراه با عدم امکانات مناسب و الزم، شرایط بسیار دردناکی را برای زحمتکش؛

چنان جان و مال میلیون های کارگر و موج جدید سیل،  ،هم.سیل زده گان رقم زده است
با وجود تلفات جانی و مالی فراوان و بسیار نگران کننده، مردم .زحمتکش را تهدید می کند

فلک زده ، کارگران و زحمتکشان، هیج امیدی به دریافت کمک های واقعی و مورد نیاز، از طرف 
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ر اثر حدس و گمان و بد بینی، بلکه بر این عدم  اعتماد، نه ب.دولت و نهاد های وابسته را ندارند
با توجه به این .اساس تمامی شواهد قابل درک می باشد و احدی نمی تواند منکر آن بشود

تپه، حریر پارس هفت تپه،کشت و  شرایط، الزم است که کارگران هفت تپه، کاغذ پارس هفت
مراکز کارگری و  دیگر.  ..صنعت میان آب هفت تپه، شرکت شیر پگاه خوزستان در شوش و

همچنین دیگر  کارگر ان و زحمتکشان، همچنان که تا کنون سیل زده گان را مورد حمایت همه 

 . جانبه قرار داده اند،همچنان به حمایت های بی دریغ خود ادامه دهند

هر چند که کارگران و خانواده های کارگری خود با فقر و نداری دست و پنجه نرم  می کنند ،اما 
پس باید با اتکاه به . این است که ما کارگران و مردم زحمتکش داد رسی نداریم واقعیت

خانواده بزرگ کارگری در بعد سراسری ،کمک حال خود باشیم و با همت و فداکاری بیشتر از 
سندیکای کارگران نیشکر .گذشته هر آنچه را که در توان داریم در اختیار سیل زده گان بگذاریم

م کسانی که در این راه پیش قدم بوده و کمک حال سیل زده گان بوده و  هفت تپه دست تما
به امید .می فشارد و به سهم خود از شما عزیزان کمال تشکر را داریم.هستند را به گرمی 

آنکه سیل خروشان همدردی و همیاری و در کنار هم بودن، سر آغازی باشد برای همبستگی 
                                                                !.انبیشتر و رسیدن به بهار آرزو هایم

  سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه

 ۰۰۹٨فروردین  ۰٨

  :روستا در خوزستان تخلیه شد ۰۸۰ -*

https://www.isna.ir/news/98011806094 

 
 سیل: آمده است ۰۰۹٨فروردين  ۰٨  يکشنبهدر تاریخ روز گزارش خبرگزاری  ایسنا به 

فروردین ماه، بعد از مازندران، گلستان، شیراز و لرستان، حاال به خوزستان رسیده و بسیاری 
شته دستور تخلیه از چند روز گذ. از شهرهای آن را در وضعیت اضطراری قرارداده است
ای اسکان اضطراری ایجاد شده ه شهرها و روستاهای زیادی صادر شده و تعدادی کمپ

 .است
روستا به صورت کلی و جزئی در سطح  ۰٨۰به گزارش ایسنا، از زمان وقوع سیالب تاکنون 

اند و  روستا دچار آبگرفتگی شده ۰۰اند و از تعداد روستای تخلیه شده،  خوزستان تخلیه شده
 .واحد مسکونی آسیب وارد شده است ۰۰۲۲تا این لحظه به 

اردوگاه در  ۰۰بسیاری از روستاهای در محاصره سیل خالی از سکنه شده و ساکنان آنها در 
اند؛ خانه بسیاری از اهالی روستاهای حاشیه  نقاط مختلف خوزستان اسکان داده شده

ا بام زیر آب فرو رفته اند و حاال تنها چیزی کرخه، دز و کارون با باالرفتن دبی این رودخانه ها ت
که برای روستاییان مناطقی همچون بامدژ، شعیبیه شوشتر، حمیدیه، رفیع و باوی مانده 

 ...جانشان هست که بر روی دست گرفته اند و پیراهن تن شان
مزارع و دامهای این روستاییان از دست رفته، محتاج نان شب شده اند و و مشخص نیست 

سیل زدگان به . زدگان تا چه زمانی باید در واگن، بام خانه یا اردوگاه زندگی بگذرانند سیل
 .چادر، مواد غذایی، آب، سرویس بهداشتی و ماشین آالت نیازمندند

متر بارش داشته در حالی که  میلی ۱۲۲ها حدود  های سایر استان خوزستان غیر از سیالب
میلیمتر است و متوسط بارش خوزستان  ۰۰۲سط های بلندمدت آن به طور متو میزان بارش

  .میلیمتر بوده است ۰۲۲در سال گذشته تا این موقع کمتر از 
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های قبل از خشکسالی، در یک سال آبی به طور  های خوزستان در سال آورد آب رودخانه
میلیارد  ۰۰میلیارد مترمکعب بود در حالیکه در سال گذشته این آورد آب به  ۰٨تا  ۰۷متوسط 

 .مترمکعب کاهش پیدا کرد و یک خشکسالی شدید در خوزستان تجربه شد
شود آورد  بینی می پیش. میلیارد مترمکعب بوده است ۰٨.۱این آمارها امسال تاکنون حدود 

. میلیارد مترمکعب برسد ۱۲آبی خوزستان تا پایان سال آبی یعنی مهرماه به بیش از 
ستان برای این آورد آبی فراهم نشده است و های ا استاندار خوزستان می گوید زیرساخت

 .این مساله مشکالت جدی برای استان به همراه خواهد داشت
های جمعیت هالل  در اردوگاه ۹٨اکنون مردم برخی روستاهای خوزستان از ابتدای سال 

 .گذرانند های راه آهن روزها را می احمر و برخی نیز در واگن
ان، کودکان و سالمندان هستند؛ کودکانی که در وضعیت بد زدگان این اردوگاه زن بیشتر سیل

خورند و زنانی که از نبود مایع دستشویی، نوار  بهداشتی و با دستان آلوده غذا می
 .بهداشتی، شیر خشک و پوشک بچه نگرانند

ها  بام اند و روی پشت افراد ساکن در روستاهای در محاصره سیل خود را به خطر انداخته
 .هستند

هزار نفر از  ۰۲اردوگاه تا روز گذشته آماده شده و بیش از  ۰۲زارش منابع دولتی بیش از به گ
 .ها استقرار دارند سیلزدگان در این اردوگاه

نبود غذا و سرکشی ارگان ها . اهالی از نبود قایق برای تخلیه خانه های خود شکایت دارند
 .رای ساکنین به وجود آورده استبه روستا و همچنین نبود امنیت کافی همه مشکالتی را ب

 مدارس شهرستان اهواز تا پایان هفته تعطیل شدند
کلیه مدارس شهرستان اهواز در تمامی مقاطع تحصیلی از : فرماندار شهرستان اهواز گفت

 .تا پایان هفته جاری تعطیل هستند( بیستم فروردین ماه)شنبه  روز سه
 دگان خوزستانیز های اسکان اضطراری سیل اعالم اردوگاه

برای . زدگان خوزستانی اعالم شد اماکن در نظر گرفته شده برای اسکان اضطراری سیل
های شهید غالمی، شهید فرجوانی،  اسکان اضطراری شهروندان حمیدیه، اردوگاه

 .در نظر گرفته شده است( علیهم السالم)االئمه و جواداالئمه ثامن
، پادگان میشداغ و برای مردم سوسنگرد، همچنین برای اسکان اضطراری مردم بستان

الهی، شهید مسعودیان و سالن ورزشی خانه جوان،  ثارهللا، شهید حبیب ۰۰های  پادگان
ناصرخسرو، مجموعه قدس، مجموعه تختی شهرستان اهواز و پادگان شهدای هویزه تعیین 

رس داکالس در م ۰۰۲محل اسکان اضطراری مردم رفیع نیز سالن ورزشی و . اند شده
 .شهرستان هویزه اعالم شده است

 شوش –ممنوعیت تردد خودروهای سواری در جاده اهواز 
شوش به  –رئیس پلیس راه خوزستان از ممنوعیت تردد خودروهای سواری در جاده اهواز 

 .علت آبگرفتگی جاده خبر داد
آبگرفتگی  آبادان دچار –در حال حاضر همچنین محور اهواز : رئیس پلیس راه خوزستان گفت

ای نیست که نیاز به اعمال ممنوعیت تردد  شده است اما آبگرفتگی این محور به گونه
 .وسایل نقلیه باشد

 
 دراصرار ایالم دام صنعتی کشتارگاه کارگران ومعیشتی شغلی بالتکلیفی ادامه -*

 :روند دراین شدنش بدست دست و واگذاری به سازی خصوصی سازمان
 

 خصوصی سازمان :آمده است  ۰۰۹٨فروردين  ۰۹وشنبه در تاریخ روز دبرپایه خبر منتشره ؛ 
 دوسال طی کردنش دست به ودست ایالم دام صنعتی کشتارگاه برواگذاری اصرار با سازی
 این کارگران از یکی.است داده قرار ومعیشتی شغلی بالتکلیفی در را کارگرانش گذشته
 مطالبات و مزایا بسیاری پرداخت عدم و مزدی معوقه ماه سیزده حدود از ، گفتگو در شرکت
 هیچ که اند کرده آغاز حالی در را جدید سال اینکه و یدگو می اخیر نیم و سال یک طی کارگران
 ماه اسفند اواسط از عالوه، به .نشد ایجاد آنها شده انباشت معوقات وضعیت در تغییری

 برق، اداره مسئوالن همت با شد، می اداره کارگران تالش با اخیر ماه چند طی که کشتارگاه



 گذشته، سال روزهای آخرین در همچنین .فرورفت کامل خاموشی در و شد برق قطعی دچار
 .شد اعالم و معرفی مزایده برنده اسفند ۰٨ روز در و شد گذاشته مزایده به دیگر بار شرکت

 با را آنها جدید خریدار شد قرار و لحاظ کارگران معوقات بحث مجدد مزایده در :کرد اشاره وی
 .کند تسویه کارگران

 به را قبلی خریدار قاضی، از حکم دریافت با یساز خصوصی سازمان :ساخت خاطرنشان وی
 .گذاشت کنار خود به خود وی، مدیریت از ناشی مشکالت خاطر
 به اما کردند مراجعه کشتارگاه به کار برای کارگران جدید سال ابتدای در قبل مدتی :افزود وی
 .نکردند کار واحد، این فعالیت وضعیت بودن نامشخص و بالتکلیفی دلیل
 نهایتا خصوصی بخش :گفت خصوصی، بخش مدیریت از ناامیدی اظهار با پایان، در رکارگ این
 است بهتر کارگران نظر به .کند می رها را آن سپس و کند می مدیریت را اینجا آید می ماه چند
 .شود واگذار گذشته، همچون دام امور پشتیبانی شرکت به مجددا اینجا مدیریت که

 زمان از که است ای شده خصوصی دولتی های بنگاه جمله از ایالم دام صنعتی کشتارگاه
 کارگران مطالبه .شده ایجاد کارگرانش برای بسیاری مشکالت تاکنون، ۹۰ سال در واگذاری
 مدیرکل اما است دولت واقع، در و دام امور پشتیبانی شرکت به کشتارگاه مدیریت بازگشت
 .شد مطالبه این روی پیش قانونی موانع یادآور ایالم اجتماعی رفاه و کار تعاون،

 آسیا غرب حتی و ایران های بزرگترین از یکی شود می گفته که ایالم دام صنعتی کشتارگاه
 های بنگاه دیگر شرایط مشابه تقریبا که گذراند می را روزگاری سازی خصوصی از بعد است،
 .است خصوصی بخش به واگذاری از بعد کشور اقتصادی بزرگ
 ظرفیت میزان شود می گفته و گردد بازمی ۰۰۷۰ سال به آن تاسیس تاریخ که کشتارگاه این

 تابستان از شده، اعالم شیفت یک در سنگین دام ۰۲۲ و سبک دام راس هزار یک آن اسمی
 .است گرفته قرار تعطیلی وضعیت در ۹۰ سال

 از بعد اما ه،داشت قرار دام امور پشتیبانی شرکت اختیار در ۹۱ سال تا کشتارگاه این مالکیت
 اختیار در را مرکز این مالکیت فرد این ۹۰ سال ابتدای از .شد واگذار خصوصی بخش به آن

 کشاورزی بانک از آن هدایت برای تومان میلیارد دو حدود وامی کارگران؛ گفته به البته و گرفت
 التمشک واگذاری، از بعد ماه سه حدود چراکه است جالبی نکته این خود که کرد دریافت

 .شد آغاز کشتارگاه
 این وضعیت پیرامون (ایالم استان اجتماعی رفاه و کار تعاون، مدیرکل) شیرخانی شکرهللا 

 واگذار بهادر فاطمه خانم نام به فردی به کشتارگاه این ،۰۰۹۰ اردیبهشت در :گفت کشتارگاه
 بود کسی وی رهمس .نیامد ایالم به هم یکبار حتی و نداشت را کار این اهلیت اصال که شد
 سازمان فرد، این به واگذاری زمان در .کرد می مدیریت را کشتارگاه این امورات بیشتر که

 از ماه سه حدود گذشت با .نخواست را استانی و محلی نهادهای نظر اصال سازی خصوصی
 ۱۱ حدود قبال تعدادشان که شد واحد آن کارگران بیکاری موجب وی نادرست مدیریت واگذاری،

 ۰۱ به تعدادشان اکنون دیگر، ای عده شدن بازنشست با و اخیر سال یک حدود طی که بود نفر
 معیشتی مشکالت فشار زیر و شده، ایجاد برایشان معوق حقوق ماه ۰۰ و رسیده نفر

 به ایالم شهر برای نیز بهداشتی مخاطرات کشتارگاه این مشکالت این، بر عالوه .هستند
 .آورد وجود
 جهت خانم این برای را مناسبی شرایط کردند تالش استان، مدیریتی عهمجمو :افزود وی

 .کند عمل (اهلیت عدم خاطر به) تعهداتش به نتوانست وی اما آورند فراهم فعالیت
 را کشتارگاه مجددا سازی خصوصی سازمان گذشته، سال پایانی روزهای در :گفت شیرخانی

 البته .است شده مزایده برنده فردی شد صمشخ ۹۷ اسفند ۰٨ تاریخ در و گذاشت مزایده به
 .است نشده ابالغ وی به رسمی صورت به هنوز
 تحویل را آنجا مدیریت مزایده، برنده که است این به وابسته کارگران وضعیت بهبود :افزود وی

 مالک و است شده لحاظ مزایده همین در نیز کارگران مطالبات که است ذکر به الزم .بگیرد
 .کند پرداخت را کارگران مطالبات تمامی ستیبای می جدید

 به :داد توضیح بنگاه این قبلی مالک خصوص در ایالم استان اجتماعی رفاه و کار تعاون، مدیرکل
 .هستند فرد این وضعیت پیگیر کشور سازی خصوصی سازمان و دادستانی قانونی لحاظ
 سازمان بود، فتهگر قرار خصوصی بخش اختیار در شرکت که قبل بار اگر :گفت وی

 که مشکالتی بود، کرده بررسی و تحقیق درستی به آن خریدار اهلیت پیرامون سازی خصوصی



 شرکت اهلیت صاحب فردی اگر بنابراین، .کرد نمی پیشامد آمد، وجود به بعدا شرکت این برای
 .شد خواهند برطرف موجود های دغدغه و آمد نخواهد پیش کار در مشکلی کند، تملک را
 
 دراستان ماهی پرورش مزرعه 04 و دستی صنایع کارگاه 032 کارگران یکاریب -*

 :سیل براثر لرستان
 

 کارگاه 611 کارگران :آمده است  ٨۹۰۰فروردين  ۰۹وشنبه در تاریخ روز دبرپایه خبر منتشره ؛ 
 یاوری کریم.بیکارشدند سیل براثر لرستان دراستان ماهی پرورش مزرعه 60 و دستی صنایع

 رسانه خبرنگار به (اجتماعی فاهر و کار تعاون، وزارت بیکاری بیمه مشاغل از حمایت مدیرکل)
 :گفت ای

 راس6011 حدود و اند شده خسارت دچار لرستان سیل اثر در دستی صنایع کارگاه 611 حدود
 لرستان استان در اخیر سیل در سنگین دام راس 011 حدود و ماهی پرورش مزرعه 60۰ و دام

 و است اولیه برآوردها این البته .شد خواهد زیادی کارگران بیکاری باعث که شده تخریب
 .دارد بیشتر های بررسی به نیاز تر دقیق آمارهای

 
 :نگاه ارباب رعیتی به کارگران و زحمتکشانبرای چندمین بار ،  -*
 

 
تصویر باال حکایت از دیدار روز دوشنبه احمد توصیفیان مدیرکل : برپایه خبر منتشره آمده است 

ای زیرمجموعه، به ه تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان همدان، و تعدادی از مدیران دستگاه
دارد که آن ها بر روی ( امام جمعه و نماینده ولی فقیه همدان)هللا شعبانی  همراه حبیب

ای کارگر که لباس فرم شرکت شیشه همدان را بر تن دارند را بر  صندلی نشسته اند و عده
هیت تفکر چنین مراسم هایی بار ها و بارها تکرار شده و حکایت از ما ...روی زمین جا داده اند

 .مسووالن حکومتی دارد
 
 وپنجه روزدست4 از پس دیواردربوکان ریزش حادثه کارگرمصدوم یک باختن جان-*

 :دربیمارستان مرگ با دنکر نرم
 

 کارگرمصدوم یک :آمده است  ۰۰۹٨فروردين  ۰۹وشنبه در تاریخ روز دبرپایه خبر منتشره ؛ 
 مرگ با کردن نرم وپنجه روزدست0 از پس بوکان مهندسین کوی در دیواردر ریزش حادثه

 .داد ازدست را جانش شهرستان پوراین قلی دربیمارستان
 به وارده تجراحا شدت براثر حادثه این دیگر مصدوم شده،کارگر ای رسانه گزارش براساس

 .است شده منتقل خمینی بیمارستان
 
 شرکت)اهواز قطارشهری پروژه کارگران اعتراضی تجمعات موقتی خاتمه -*

 وعیدی حقوق یکسال پرداخت وعدم همکارمعترض5 اخراج به نسبت( کیسون
 :کارگاه پروژه سفرمدیر  بدلیل

 
 قطارشهری  :آمده است  ۰۰۹٨فروردين  ۰۹وشنبه در تاریخ روز دبرپایه خبر منتشره ؛ 

 یکسال پرداخت وعدم همکارمعترض5 اخراج به دراعتراض تجمعشان به ( کیسون شرکت)اهواز
 .دادند خاتمه مقتا کارگاه پروژه سفرمدیر  بدلیل دوروز از وعیدی،پس حقوق



 مسئول که کارگاه پروژه مدیر:گفت کننده تجمع کارگران از شده،یکی ای رسانه گزارش بنابه
 توصیه طبق و هست سفر در اکنون هم است اهواز شهری قطار در شاغل کارگران مستقیم
 مدیر بازگشت تا تمشکال پیگیری برای دسترسی که اهواز شهری قطار سازمان مدیرعامل

 .دادیم خاتمه خود اعتراض به موقتا ندارد، وجود پروژه
 

 
 کارگران ما /بیشتر اقتصادی فشار برای نکنند ای  بهانه را "سیل" :سین حبیبیح -*

 :هستیم اخیر سیل مورد در تفحص و تحقیق خواستار
 

 
 حبیبی حسین  :آمده است  ۰۰۹٨فروردين  ۰۹وشنبه در تاریخ روز د  به گزارش خبرنگار ایلنا،

گری از  لزوم مطالبه»با تاکید بر  (کشور کار اسالمی شوراهای عالی کانون مدیره هیات عضو)
من به عنوان یک کارگر و : گوید های بروز حوادث طبیعی اخیر می در مورد علل و زمینه« دولت

تحقیق و تفحص از  اسالمی در رابطه با دانم از مجلس شورای  شهروند ایرانی حق خود می
عالوه بر عوامل طبیعی و محیط : کند وی تاکید می.مطالبه کنم ۹٨چرایی حادثه سیل نوروز 

زیستی، سیل اخیر عوامل زیرساختی دیگری نیز داشته است و به عنوان نمایندگان بخش 
بسیار شفاف و  عظیمی از ملت یعنی کارگران، حق ماست که از دولت و مجلس بخواهیم که

دقیق برایمان توضیح دهند که چرا این اتفاق ناگوار با این ابعاد سنگین  خسارت رخ داده 
ای شود برای فشار اقتصادی و  بهانه ۹٨حبیبی بر این باور است که احتمال اینکه سیل .است

: کند می او تاکید.تفاوت گذشت ها وجود دارد؛ به همین دلیل نباید از کنار آن بی افزایش قیمت
همه کارگران باید از مجلس شورای اسالمی تحقیق و تفحص در مورد سیل اخیر را مطالبه 

کمک به . کنند و خواستار این شوند که همه مقصران عمدی و غیرعمدی حادثه مجازات شوند
ست اما در کنار  همنوع و مشارکت در حل بحران، یک وظیفه اخالقی و یک رسالت شهروندی

او در پایان اضافه .نباید فراموش شود «مسئوالن و فرادستان از گری مطالبه» همه اینها،
شان  تفاوت عبور کنند، روز به روز وضع زندگی کارگران اگر از کنار همه حوادث بی: کند می

 .دشوارتر خواهد شد و بار همه بالیا بر دوش آنها خواهد افتاد
 
 پرداخت عدم به اعتراض در تپه نیشکرهفت مجتمع بازنشسته کارگران -*

 شدند شکر بارگیری مانع باتجمع مطالبتشان
 

 کارگران سندیکای :آمده است  ۰۰۹٨فروردين  ۰۹وشنبه در تاریخ روز دبرپایه خبر منتشره ؛ 
 به تپه هفت نیشکر ازنشستهب کارگران ۰۰۹٨ ماه فروردین ۰۹ دوشنبه امروز تپه، هفت نیشکر
 .زدند آعتراض به دست کارخانه محوطه در ۹۰ و۹۱ های سال سنوات دریافت  عدم دلیل
 ممانعت شکر بارگیری از است بوده نفر ۰۲۲ آنها تعداد که بازنشستگان گزارش این اساس بر

  .اند آورده بعمل
 
 : غارت اموال عمومی ، آنهم اینگونه  -*

https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/747707-%D8%B3%DB%8C%D9%84-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D9%86%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82-%D8%AA%D9%81%D8%AD%D8%B5-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%B3%DB%8C%D9%84-%D8%A7%D8%AE%DB%8C%D8%B1-%D9%87%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%85
https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/747707-%D8%B3%DB%8C%D9%84-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D9%86%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82-%D8%AA%D9%81%D8%AD%D8%B5-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%B3%DB%8C%D9%84-%D8%A7%D8%AE%DB%8C%D8%B1-%D9%87%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%85


 
 .سرمایه های عمومی باید بازگردانده شوند!! ندازی به اموال عمومی موقوف دست ا

 
آیا به نام : اختصاص دو میلیارد یورو برای سیل زده گان از صندوق توسعه ملی  -*

 سیل زده گان و به کام غارتگران می شود؟
 

در قالب  جمهور رییس»: فروردین گفته 63ذوالقدر نماینده مجلس از تهران امروز دوشنبه 
ای دستور برداشت دو میلیارد یورو از صندوق توسعه ملی که معادل ریالی آن با توجه به  نامه

میلیارد تومان است را صادر کرده است تا این مبلغ هر چه  ۰۷۲۲۲نوسانات نرخ ارز حدود 
 «.زده اختصاص پیدا کند سریعتر به مناطق سیل

اگر اصل خبر تکذیب نشود، به شرطی می اختصاص این مبلغ عظیم برای مناطق سیل زده 
تواند خبر خوبی برای سیل زده گان باشد که نحوه توزیع ریال به ریال آن با مشارکت موثر و 
تعیین کننده نهادهای مستقل و خودجوش همیاری سیل زده گان و تشکل های مستقل 

وگرنه در شرایطی  .کارگران، معلمان، بازنشستگان، و در نهایت شفافیت و علنیت صورت بگیرد
که در اثر فساد ساختاری و ناکارایی دستگاههای مدیریتی، بحران عدم اعتماد فراگیر شده، 
این دو میلیارد یورو را هم همان کسانی که مهر نماز بر پیشانی و چفیه بر گردن دارند غارت 

 .خواهند کرد و به نام سیل زده گان به کام غارتگران تمام می شود
 
زدگان در  غیبت وزرا برای بررسی وضعیت سیل :حاجی بابایی در تذکر شفاهی -*

 :شأن مجلس نیست
https://www.mehrnews.com/news/4584843 

حمید   :آمده است  ۰۰۹٨فروردين  ۰۹ اری دولتی مهر، در تاریخ روز دوشنبهبه گزارش خبرگز
هیچ دلیلی جز ضعف مجلس برای : نماینده مردم همدان در مجلس گفت رضا حاجی بابایی، 

سیل اخیر وجود ندارد و این در شأن مجلس  عدم حضور وزرا برای ارائه گزارش پیرامون
مجلس شورای اسالمی در تذکری شفاهی با ( دوشنبه)در جلسه علنی امروز وی .نیست

سیل زدگان غمی بر دوش همه ما نمایندگان و مسئوالن کشور  انگیز بیان اینکه حادثه غم
نیاز است مجلس و دولت مصوبات قدرتمندی را برای حمایت از سیل زدگان : است، گفت

یاد آنها باید های مناطق سیل زده باید ساخته و درد و فر کشور داشته باشند؛ زیرساخت
وزرا را برای ارائه گزارش در مورد وضعیت سیل زدگان به مجلس : وی تصریح کرد .شنیده شود

فراخواندیم حتی جلسه فراکسیون را نیز تعطیل کردیم اما آنها حضور نیافتند و هیچ دلیلی جز 
مورد  در: افزودوی  .ضعف مجلس برای عدم حضور آنها وجود ندارد و این در شأن مجلس نیست

مصوبه آمریکا بر علیه معیشت و اقتصاد ایران است، مجلس نیاز  ۰۰۰رونق اقتصادی و اینکه 
میلیارد  ۰۰: وی گفت.خواهی آمریکا باشد است مصوباتی را داشته باشد که پاسخگوی زیاده
 هزار میلیارد تومان نیز مبلغ یارانه است، ۰۰۲دالر بودجه مصوب و در اختیار دولت قرار گرفت و 

شان چند نفر حمایت شدند و  در حوزه انتخابیه ۹۷در این رابطه نمایندگان اعالم کنند در سال 
 .بسته حمایتی دریافت کردند

 :آب کانال کاردر حین شیراز ضایعات آوری جمع کارگر 0 شدن ومفقود غرق -*
 

https://www.mehrnews.com/news/4584843/%D8%BA%DB%8C%D8%A8%D8%AA-%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D9%84-%D8%B2%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA
https://www.mehrnews.com/news/4584843/%D8%BA%DB%8C%D8%A8%D8%AA-%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D9%84-%D8%B2%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA
https://www.mehrnews.com/news/4584843/%D8%BA%DB%8C%D8%A8%D8%AA-%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D9%84-%D8%B2%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA
https://www.mehrnews.com/news/4584843/%D8%BA%DB%8C%D8%A8%D8%AA-%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D9%84-%D8%B2%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA
https://www.mehrnews.com/news/4584843


 آوری جمع کارگر 0  :آمده است  ٨۹۰۰فروردين  ۰۹وشنبه در تاریخ روز دبرپایه خبر منتشره ؛ 
 .شد مفقود آب جریان با و آباد،غرق سلطان پل در آب کانال کاردر حین شیراز ضایعات
 ایمنی خدمات و نشانی آتش سازمان رئیس عشده،قان ای رسانه گزارشات براساس
 در تجسس و خودرو دستگاه چندین سازمان، پهباد غواصی، تیم دو :شیرازگفت شهرداری

 تابعیت که دیده حادثه کارگران به رسانی کمک و جستجو برای انشعابات و آب کانال مسیر
 .اند شده اعزام آباد سلطان پل در دارند، غیرایرانی

 
 :آوار ریزش براثر تهران شکوفه میدان کارگردر3 مصدومیت  -*
 

 کار کارگرحین 1 تعداد :آمده است  ٨۹۰۰فروردين  ۰۹وشنبه در تاریخ روز دبرپایه خبر منتشره ؛ 
 .شدند مصدوم آوار ریزش براثر تهران شکوفه میدان در واقع ساخت دست در ساختمان دریک

 مداوا جهت هستند افغانستان تبعه دونفرشان که کارگر سه ،این605 خبری پایگاه گزارش به
 .شدند منتقل درمانی مراکز به
 
 /یافت خاتمه موقتا پروژه مدیر بازگشت تا اهواز شهری قطار کارگران اعتراض -*

 :اخراجی کارگر ۵ بالتکلیفی ادامه

 

بر اساس اخباری  :آمده است  ۰۰۹٨فروردين  ۰۹خ روز دوشنبه در تاری  به گزارش خبرنگار ایلنا،
که به نقل از کارگران قطار شهری اهواز در اختیار خبرنگار ایلنا قرار گرفته است، از روز شنبه 

نفر از همکاران بیکار شده خود و در اعتراض  ۱کارگر قطار شهری اهواز در حمایت از  ۰۱۲حدود 
ت مزدی مربوط به سال گذشته خود مقابل ورودی کارگاه محل به عدم دریافت یک سال معوقا

به گفته یکی .کار خود تجمع کرده بودند که امروز دوشنبه به اعتراض دو روزه خود خاتمه دادند
از کارگران، مدیر پروژه کارگاه که مسئول مستقیم کارگران شاغل در قطار شهری اهواز است 

توصیه مدیرعامل سازمان قطار شهری اهواز که هم اکنون در سفر هستند بنابراین طبق 
دسترسی برای پیگیری مشکالت تا بازگشت مدیر پروژه وجود ندارد، موقتا به اعتراض خود 

نفر از کارگران  ۱( ۹۷اسفند  ۰٨)گفتنی است؛ در آخرین روز کاری سال گذشته .خاتمه دادیم
مشغول کار « کیسون»نکاری باسابقه پروژه قطار شهری اهواز که تحت مسئولیت شرکت پیما

 .بودند به بهانه پایان قرارداد کار تعدیل شدند

 : ۶۸جزئیات افزایش حقوق کارگران در سال  -*

https://www.isna.ir/news/98011906285 

 

https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/747676-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%AA-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%D9%85%D9%88%D9%82%D8%AA%D8%A7-%D8%AE%D8%A7%D8%AA%D9%85%D9%87-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AA%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%81%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%AC%DB%8C
https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/747676-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%AA-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%D9%85%D9%88%D9%82%D8%AA%D8%A7-%D8%AE%D8%A7%D8%AA%D9%85%D9%87-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AA%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%81%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%AC%DB%8C
https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/747676-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%AA-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%D9%85%D9%88%D9%82%D8%AA%D8%A7-%D8%AE%D8%A7%D8%AA%D9%85%D9%87-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AA%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%81%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%AC%DB%8C
https://www.isna.ir/news/98011906285


با تصویب   :آمده است  ۰۰۹٨فروردين  ۰۹ بهدر تاریخ روز دوشن به گزارش خبرگزاری ایسنا ،
در آخرین نشست اعضای شورای عالی  ۰۰۹٨درصدی حداقل دستمزد سال  ۰۰۶۱افزایش 

  هزار تومان به یک ۰۰۰هزار تومان بیشتر شد و از یک میلیون و  ۰۲۲کار، پایه حقوق کارگران 
در دویست و هشتاد و  به گزارش ایسنا، شورای عالی کار.هزار تومان رسید ۱۰۷میلیون و 

ساعت مذاکره فشرده میان  ۰۰پس از  ۰۰۹۷دومین نشست خود در روزهای پایانی سال 
 ۰۰۶۱نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت، حداقل دستمزد کارگران و مشموالن قانون کار را 

 ۰۰۰که در سال گذشته یک میلیون و  زایش پایه حقوق کارگراناف با این. درصد افزایش داد
هزار تومان افزایش  ۰۲۲هزار تومان رسید و  ۱۰۷هزار تومان بود به یک میلیون و 

شامل کارگران مشمول قانون کاری است که پایه حقوق  مزدی افزایش سایر سطوح....یافت
همچنین پایه سنوات کارگران . است ۹۷هزار تومان مصوب سال  ۰۰۰آنها بیش از یک میلیون و 

پایه سنوات کارگران . هزار تومان رسید ۷۲اسفند ماه شورای عالی کار به  ۰٨به دنبال مصوبه 
قرارداد موقت و دائم مشمول قانون کار با بیش از یک سال سابقه کار سال گذشته روزانه 

بخشنامه دستمزد  نا،به گزارش ایس.هزار تومان تعیین شده بود ۱۰تومان معادل  ۰،۷۲۲
اسفند ماه سال گذشته از سوی وزیر کار جهت اجرا  ۰٨قبل از شروع سال جدید و  ۶۸سال 
درصدی حداقل مزد از  ۰۰۶۱و واحدهای مشمول قانون کار ابالغ شد تا افزایش  بنگاهها به تمام

با در نظر گرفتن کمک هزینه مسکن، .شودر پایه حقوق کارگران اعمال فروردین ماه امسال د
یک کارگر مجرد به  ۰۰۹٨بن خواربار، سنوات و دیگر مزایای جانبی مزد، حداقل دستمزد سال 

هزار تومان و حداقل دستمزد یک کارگر متأهل با محاسبه حق اوالد یک  ٨۲۲یک میلیون و 
 .ایش پیدا کردفرزند به حدود دو میلیون تومان افز

 :باالبر از سقوط اثر بر درتایباد ساختمانی رکارگ یک مرگ  -*
 

 کارگر یک  :آمده است  ۰۰۹٨فروردين  ۰۹وشنبه در تاریخ روز دبرپایه خبر منتشره ؛ 
 .داد ازدست را باالبر،جانش سقوط اثر بر تایباد شهر فرهنگیان خیابان در کار حین ساختمانی
 االنبیاء خاتم بیمارستان به ساله01 دیده حادثه کارگر شده،این ای رسانه گزارشات براساس
 .داد دست از را خود جان وارده جراحات شدت علت وبه منتقل

 

 :نشد پرداخت التدریس حق معلمان معوقات ها وعده علیرغم -*

 

معلمانی که به   :آمده است  ۰۰۹٨فروردين  ۰۹ در تاریخ روز دوشنبه رنگار ایلنا،به گزارش خب
التدریس در مدارس شهرهای مختلف کشور مشغول به کار هستند، از ابتدای سال  صورت حق

از مهر ماه : گویند التدریس می معلمان حق.جاری تحصیلی، معوقات مزدی پرداخت نشده دارند
نشده؛ این در حالیست که بارها وعده داده بودند قبل از پایان سال  مطالبات مزدی ما پرداخت

این .ای که باز هم محقق نشد همه معوقات مزدی معلمان را پرداخت خواهند کرد؛ وعده 31
التدریس ما پرداخت نشده، چگونه سر کالس  وقتی چند ماه طلب حق: معلمان ادامه دادند
و پرورش وعده داده است به زودی مطالبات ست وزارت آموزش  گفتنی!درس حاضر شویم؟

 .التدریس پرداخت خواهد شد معلمان حق

سد در استان کرمانشاه  ٣ :مدیرعامل آب منطقه ای کرمانشاه در گفتگو با مهر -* 

 :درصد ظرفیت سدها ۶۶۹۵پر شدن /سریز کرد 

https://www.mehrnews.com/news/4584862 

https://www.isna.ir/news/97122814710
https://www.mcls.gov.ir/fa/news/143868
https://www.mcls.gov.ir/fa/news/143868
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https://www.mehrnews.com/news/4584862/%DB%B3-%D8%B3%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%87-%D8%B3%D8%B1%DB%8C%D8%B2-%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D9%BE%D8%B1-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%DB%B9%DB%B9-%DB%B5-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D8%B3%D8%AF%D9%87%D8%A7
https://www.mehrnews.com/news/4584862/%DB%B3-%D8%B3%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%87-%D8%B3%D8%B1%DB%8C%D8%B2-%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D9%BE%D8%B1-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%DB%B9%DB%B9-%DB%B5-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D8%B3%D8%AF%D9%87%D8%A7
https://www.mehrnews.com/news/4584862/%DB%B3-%D8%B3%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%87-%D8%B3%D8%B1%DB%8C%D8%B2-%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D9%BE%D8%B1-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%DB%B9%DB%B9-%DB%B5-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D8%B3%D8%AF%D9%87%D8%A7
https://www.mehrnews.com/news/4584862/%DB%B3-%D8%B3%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%87-%D8%B3%D8%B1%DB%8C%D8%B2-%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D9%BE%D8%B1-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%DB%B9%DB%B9-%DB%B5-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D8%B3%D8%AF%D9%87%D8%A7
https://www.mehrnews.com/news/4584862/%DB%B3-%D8%B3%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%87-%D8%B3%D8%B1%DB%8C%D8%B2-%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D9%BE%D8%B1-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%DB%B9%DB%B9-%DB%B5-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D8%B3%D8%AF%D9%87%D8%A7
https://www.mehrnews.com/news/4584862


 
 

آمده  ۰۰۹٨فروردين  ۰۹ کرمانشاه ، در تاریخ روز دوشنبه/ زارش خبرگزاری دولتی مهربه گ
سد جامیشان،  ۰مدیرعامل آب منطقه ای کرمانشاه از سرریز کردن  بهرام درویشی،  :است 

درصد ظرفیت سدهای  ۹۹۶۱هم اکنون : آزادی و گاوشان در استان کرمانشاه خبر داد و گفت
های اخیر خبر  سد در استان کرمانشاه در نتیجه بارش ۰ر ریز کردن از سوی  .استان پر است

 .داد
بر این اساس سدهای جامیشان سنقر، سد آزادی داالهو و سد گاوشان در استان : وی افزود

میلیون متر مکعب  ۰۰۰هم اکنون بیش از یک میلیارد و : او گفت.اند کرمانشاه امروز سرریز کرده
درویشی با بیان اینکه .درصد ظرفیت سدها بوده، پر شده است ۹۹.۱از این ظرفیت که معادل 

های سیل آسای اخیر نسبت به رهاسازی بخشی از آب سدها اقدام شده  پیش از بارش
با این اقدام توانستیم ظرفیت الزم را ایجاد کنیم تا در نتیجه آن از وقوع سیل : است، افزود

 .ب را بگیریمپیشگیری شود و خوشبختانه توانستیم جلوی سیال

 :تصادف درسانحه چادرملو معدن کارگر4 باختن جان  -*
 

 معدن کارگر 0  :آمده است  ٨۹۰۰فروردين  ۰۹وشنبه در تاریخ روز دبرپایه خبر منتشره ؛ 
 شدند تصادف سانحه دچار  چادرملو ساغند روستای محور در کار محل به انتقال حین چادرملو
 .دادند ازدست را وجانشان

 
 معوقه ماه سیزده سازی برای کارگران کشتارگاه ایالم؛ حکایت مصائب خصوصی -*

 کشتارگاه، شدن دولتی /نیامد ایالم به یکبار حتی قبلی مالک /بالتکلیفی و مزدی
 دارد قانونی منع

 

کشتارگاه   :آمده است  ۰۰۹٨فروردين  ۰۹ تاریخ روز دوشنبهدر  به گزارش خبرنگار ایلنا،
های ایران و حتی غرب آسیا است، بعد از  شود یکی از بزرگترین صنعتی دام ایالم که گفته می

های بزرگ اقتصادی  گذراند که تقریبا مشابه شرایط دیگر بنگاه سازی روزگاری را می خصوصی
این کشتارگاه که تاریخ تاسیس آن به سال .کشور بعد از واگذاری به بخش خصوصی است

دام  ۰۲۲شود میزان ظرفیت اسمی آن یک هزار راس دام سبک و  گردد و گفته می بازمی ۰۰۷۰
در وضعیت تعطیلی قرار گرفته  ۹۰سنگین در یک شیفت اعالم شده، از تابستان سال 

ام قرار داشته، اما در اختیار شرکت پشتیبانی امور د ۹۱مالکیت این کشتارگاه تا سال .است
این فرد مالکیت این مرکز را در  ۹۰از ابتدای سال . بعد از آن به بخش خصوصی واگذار شد

اختیار گرفت و البته به گفته کارگران؛ وامی حدود دو میلیارد تومان برای هدایت آن از بانک 
واگذاری، کشاورزی دریافت کرد که خود این نکته جالبی است چراکه حدود سه ماه بعد از 

 ماه سیزده حدود از ایلنا، با گفتگو در شرکت این کارگران از یکی.مشکالت کشتارگاه آغاز شد
 گوید می اخیر نیم و سال یک طی کارگران مطالبات و مزایا بسیاری پرداخت عدم و مزدی معوقه

https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/747746-%D8%B3%DB%8C%D8%B2%D8%AF%D9%87-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D9%85%D8%B9%D9%88%D9%82%D9%87-%D9%85%D8%B2%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AA%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%81%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%84%DA%A9-%D9%82%D8%A8%D9%84%DB%8C-%D8%AD%D8%AA%DB%8C-%DB%8C%DA%A9%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%85%D8%AF-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%DA%A9%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%B9-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF
https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/747746-%D8%B3%DB%8C%D8%B2%D8%AF%D9%87-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D9%85%D8%B9%D9%88%D9%82%D9%87-%D9%85%D8%B2%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AA%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%81%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%84%DA%A9-%D9%82%D8%A8%D9%84%DB%8C-%D8%AD%D8%AA%DB%8C-%DB%8C%DA%A9%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%85%D8%AF-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%DA%A9%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%B9-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF
https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/747746-%D8%B3%DB%8C%D8%B2%D8%AF%D9%87-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D9%85%D8%B9%D9%88%D9%82%D9%87-%D9%85%D8%B2%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AA%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%81%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%84%DA%A9-%D9%82%D8%A8%D9%84%DB%8C-%D8%AD%D8%AA%DB%8C-%DB%8C%DA%A9%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%85%D8%AF-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%DA%A9%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%B9-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF


 شده انباشت معوقات وضعیت در تغییری هیچ که اند کرده آغاز حالی در را جدید سال اینکه و
به عالوه، از اواسط اسفند ماه کشتارگاه که طی چند ماه اخیر با تالش . نشد ایجاد آنها

شد، با همت مسئوالن اداره برق، دچار قطعی برق شد و در خاموشی کامل  کارگران اداره می
همچنین در آخرین روزهای سال گذشته، شرکت بار دیگر به مزایده گذاشته شد و در . فرورفت

 رفاه و کار تعاون، مدیرکل) شیرخانی شکرهللا .سفند برنده مزایده معرفی و اعالم شدا ۰٨روز 
 این ،۰۰۹۰ اردیبهشت در: پیرامون وضعیت این کشتارگاه گفت (ایالم استان اجتماعی
 و نداشت را کار این اهلیت اصال که شد واگذار بهادر فاطمه خانم نام به فردی به کشتارگاه

همسر وی کسی بود که بیشتر امورات این کشتارگاه را مدیریت . نیامد مایال به هم یکبار حتی
سازی اصال نظر نهادهای محلی و  در زمان واگذاری به این فرد، سازمان خصوصی. کرد می

از واگذاری، مدیریت نادرست وی موجب بیکاری  با گذشت حدود سه ماه. استانی را نخواست
نفر بود که طی حدود یک سال اخیر و با  ۱۱کارگران آن واحد شد که تعدادشان قبال حدود 

ماه حقوق معوق  ۰۰نفر رسیده و  ۰۱ای دیگر، اکنون تعدادشان به  بازنشست شدن عده
این، مشکالت این  عالوه بر. برایشان ایجاد شده، و زیر فشار مشکالت معیشتی هستند
 ....کشتارگاه مخاطرات بهداشتی نیز برای شهر ایالم به وجود آورد

 
 مصدوم00 شوش در کشاورزی رگرانکا وآمد رفت سرویس تصادف  -*

 :برجاگذاشت
 

 تصادف اثر بر :آمده است  ۰۰۹٨فروردين  ۰۹وشنبه در تاریخ روز دبرپایه خبر منتشره ؛ 
 مصدوم کارگر66 شوش، حمیدآباد روستای نزدیکی در کشاورزی کارگران وآمد رفت سرویس
 به مرد چهار و زن هفت شامل حادثه این مصدوم شده،کارگران ای رسانه گزارش بنابه.شدند

 .شدند منتقل دزفول بزرگ بیمارستان و شوش مافی نظام بیمارستان
 
 :هزار میلیارد ریال تسهیالت به صنعت ۰۶۴اختصاص رقم خورد؛ ۶۰در سال  -*

https://www.mehrnews.com/news/4584844 

 

فروردين  ۰۹ به نوشته محبوبه فکوری خبرنگار، خبرگزاری دولتی مهر ، در تاریخ روز دوشنبه
دریافتی از سامانه ثبت نام واحدهای تولیدی بر اساس اطالعات  :است  گزارش داده ۰۰۹٨

هزار میلیارد ریال تسهیالت در اختیار  ۰۹۰۶٨مبلغ  ۰۰۹۰متقاضی دریافت تسهیالت، در سال 
بانک مرکزی در گزارش خالصه تحوالت  فوق، رپایه خبرب.هزار بنگاه تولیدی قرار گرفت ۰٨۶۰

یی به آن را مورد تحلیل قرار بخش صنعت کشور و تسهیالت اعطا ۹۰اقتصادی کشور در سال 
های صنعت و معدن  های عملکرد بخش داده و اعالم کرده است بررسی تحوالت شاخص

های بزرگ  برداری صنعتی و معدنی، شاخص تولید کارگاه های بهره همچون جوازها و پروانه
های بخش  دهنده آن است که اغلب شاخص صنعتی و نیز آمار عملکرد تولیدات منتخب نشان
بر اساس آمار منتشر .برخوردار بودند ۰۰۹۰صنعت و معدن از تداوم بهبود عملکرد در سال 

درصد  ۰نسبت به سال قبل  ۰۰۹۰های بزرگ صنعتی در سال  شده، شاخص تولید کارگاه
گروه  ۰۹گروه صنعتی، شاخص تولید  ۰۰در سال مورد گزارش، از میان . دهد افزایش نشان می

 .نسبت به سال قبل از آن از رشد مثبت برخوردار شد( صددر ۹۰۶٨با ضریب اهمیت )
گروه با رشد  ۱گروه اصلی دارای بیشترین ضریب اهمیت در شاخص تولید،  ۰همچنین از میان 

گروه مزبور، بیشترین افزایش به صنایع  ۱از میان . مثبت نسبت به سال قبل همراه بودند

https://www.mehrnews.com/news/4584844/%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B5-%DB%B1%DB%B9%DB%B4-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D8%B3%D9%87%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA
https://www.mehrnews.com/news/4584844/%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B5-%DB%B1%DB%B9%DB%B4-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D8%B3%D9%87%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA
https://www.mehrnews.com/news/4584844


به ترتیب « تولید محصوالت کانی غیر فلزی»و « تریلر تولید وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیم»
به دنبال اجرای طرح کمک به تأمین مالی واحدهای .....درصد تعلق داشت ٨۶۹و  ۰۰۶۰معادل 

با مساعدت بانک مرکزی و با هدف استمرار رونق  ۰۰۹۱تولیدی کوچک و متوسط در سال 
امکان تداوم اجرای این طرح  تولید، حفظ و ایجاد اشتغال جدید و افزایش رشد اقتصادی کشور،

های کوچک و  دستورالعمل تأمین مالی بنگاه»بر اساس . نیز فراهم شد ۰۰۹۰برای سال 
هزار بنگاه اقتصادی،  ۰۲مقرر شد تأمین سرمایه در گردش مورد نیاز « ۰۰۹۰متوسط در سال 

رصد و تأمین د ۰۲هزار طرح نیمه تمام با پیشرفت فیزیکی حداقل  ۰تأمین تسهیالت مورد نیاز 
هزار واحد اقتصادی از محل منابع تسهیالتی در  ۱مالی مورد نیاز در بازسازی و نوسازی تعداد 

بر اساس اطالعات دریافتی از سامانه ثبت نام واحدهای .اولویت شبکه بانکی کشور قرار گیرد
الت در هزار میلیارد ریال تسهی ۰۹۰۶٨مبلغ  ۰۰۹۰تولیدی متقاضی دریافت تسهیالت، در سال 

 .هزار بنگاه تولیدی قرار گرفت ۰٨۶۰اختیار 

  سیروان محمودی، پژوهشگر جامعه شناسی فاجعه -*
 : کارکرد پنهان کمک های مردمی در فجایع

 

 
آمده  ۰۰۹٨فروردين  ۰۹ معلمان عدالت خواه در تاریخ روز دوشنبه به نوشته کانال تلگرامی

بعد از وقوع هر فاجعه ای، کمپین هایی برای جمع آوری کمکهای مردمی تشکیل : است 
می شوند، انجمن ها و خیریه ها جهت امدادرسانی و کمک رسانی وارد میدان می شوند، 

با احترام به هر ... وولیت می کنند وگروهها و سلبریتی ها و فعاالن اجتماعی احساس مس
گونه اقدام انسانی و انسان دوستانه گروه ها و افرادی که در مواقع فجایع و بالیا فعالیت 

  :باید این پرسش ها را مطرح کرد می کنند
تا کی باید وظایف و مسوولیت های نهادها و سازمانهای رسمی را مردم و انجمن ها و 

  د؟کمپین ها به عهده بگیرن
آیا فکر نمی کنید فعالیت های اجتماعی و کمک رسانی مردم، سازمان های مسوول را بی 

 مسوولیت تر و ناکارآمدتر می کنند؟
آیا این حجم وسیع کمک رسانی و خدمات مردمی و انجمن ها باعث سلب مسوولیت فجایع 

 ادها و سازمان های رسمی نمی شود؟از نه( پیشگیری، درمان، پسافاجعه)
رت مرتون، جامعه شناس آمریکایی در مورد پدیده های اجتماعی معتقد به کارکرد آشکار و راب

با توجه به نظریه مرتون می توان بیان داشت که کارکرد آشکار کمک . کارکرد پنهان آنهاست
های مردمی و خودجوش، اقدامی انسانی و در جهت حل مسائل و مشکالت جامعه ست و 

اما کارکرد پنهانی کمک های مردمی، انجام دادن وظایف و . ستامری پسندیده و مقبول ا
مسوولیت های سازمان ها و نهادهای دولتی و رسمی و مسوول می باشد در واقع با کنش 

. انسانی خودمان، سازمان های مسوول را بی عرضه تر، ناکارآمدتر، منفعل تر می کنیم
نش های ما دقیقا منتهی به درست است که هدف ما این نیست اما کارکرد پنهانی ک

ما هر روز داریم گوشه ای . ساختار رسمی بی تفاوت و غیرمسوول در برابر فجایع می شود
از وظایف و مسوولیت های سازمان ها و نهادهای رسمی را از اساسنامه هایشان پاک می 

  .کنیم
 

مسوول منتظر  بعد از وقوع چندین زلزله مهیب و فجایع و بالیا هنوز سازمان های رسمی و
کمک های مردمی، کمپین ها و انجمن ها هستند بطوریکه از رسانه های خودشان هم این 



بی تفاوتی و بی مسوولیتی سازمانهای رسمی در مورد فاجعه ! قضیه را تبلیغ می کنند
زلزله کرمانشاه، و فاجعه سیل گلستان، خوزستان، شیراز و لرستان گواه و مصداق عینی و 

 .ملموسی است
کاش بجای این همه کمپین و انجمن های کمک رسانی و خیریه، کمپینی جهت پرسشگری 
و مطالبه گری از سازمان های رسمی مسوول به وجود می آمد تا ناکارآمدی، بی تفاوتی و 

  .بی مسوولیتی آنان را مورد پرسش و بازخواست قرار میدادند
پرسشگری و نقد نهادها و سازمان های در جامعه فاجعه آمیز امروزی نیازمند مطالبه گری، 

 .مسوولیت های آنانمسوول هستیم تا انجام دادن وظایف و 
 کانال معلمان عدالت خواه: منبع

 مناطق بازسازی هزینه بگیران حقوق و مزدبگیرانوگو با ایلنا مطرح شد؛ در گفت -*
 !داشت یمخواه تورم چقدر امسال داند می خدا /پرداخت خواهند را زده سیل

 
در  :است  گزارش داده ۰۰۹٨فروردين  ۰۹ ، در تاریخ روز دوشنبه به گزارش خبرنگار ایلنا

آور پشت سر گذاشتیم و معاش مزدبگیران به طرز  شرایطی که سال گذشته را با تورم سرسام
بر این باور است که  (اقتصاد آموخته دانش) احمدی احمد ای دچار افول شد، سابقه کم

کند،  های سیل اخیر بار تورمی اقتصاد را که بر دوش طبقات فرودست سنگینی می تخریب
ها هزار میلیارد تومان به صورت  وی با بیان اینکه دولت ناچار است ده.تر خواهد کرد سنگین

 کسری با ۹٨ سال ی بودجه: کند تاکید می ،زدگان پرداخت کند بالعوض یا وام کم بهره به سیل
 .برد می باال وحشتناک طور به را بودجه کسری ها کمک این و است همراه زیاد

ست که دولت برای جبران کسری  ست، روالی اما آنچه مورد انتقاد این کارشناس اقتصادی
دولت برای جبران کسری بودجه از بانک مرکزی استقراض : بودجه در پیش خواهد گرفت

زدگان، به اضافه برداشت از بانک  لی سی های کم بهره ها هم برای جبران وام کند و بانک می
ی آن،  در نتیجه  بانک مرکزی در هر دو مورد پول چاپ می کند و. آورند مرکزی روی می

افزایش حجم نقدینگی باعث باال رفتن نرخ تورم . رود طور وحشتناک باال می نقدینگی به
ات خود احمدی از اظهار.شوند شود و در نهایت، کاالها و خدمات خیلی گران می می

توانند  جز کارمندان دولت و کارمندان بخش خصوصی و کارگران که نمی: کند گیری می نتیجه
کسبه، تجار،  -ی مردم  ی نرخ تورم باال ببرند، بقیه حقوق و دستمزدشان را به اندازه

ن  برند و زیا نرخ کاال و خدمات خود را به اندازه یا بیشتر از تورم باال می -فروشان و دولت خرده
 همه از که بگیران حقوق و مزد فقط بازی این در پس .کنند تورم را جبران می  ناشی از
 خواهند را آن های خسارت جبران ی هزینه و زده سیل مناطق بازسازی ی هزینه ترند، تهیدست
مالیاتی است « تورم»توان ادعا کرد  پس می: کند آموخته اقتصاد اضافه می این دانش.پرداخت

تر، دولت برای حل مشکل  پردازند یا به عبارت دقیق یت آنها که درآمد ثابت دارند، میکه در نها
 ....ترین اقشار جامعه کرده یعنی کارگران و کارمندان زدگان، دست درجیب فقیر سیل

در تاریخ روز برپایه خبر منتشره  :اعتراض جمعی از معلمان رسمی استان قزوین  -*
جمعی از معلمان رسمی استان قزوین با خودداری از   :ه است آمد ۰۰۹٨فروردين  ۰۹ دوشنبه

کانون . حضور در کالس های غیرموظف به عدم پرداخت حق التدریس شاغلین اعتراض کردند
براساس این خبر . صنفی فرهنگیان قزوین از اعتراض صنفی جمعی از معلمان استان خبر داد

از  ۹٨فروردین  ۰۷اهنگ از روز شنبه جمعی از معلمان رسمی استان قزوین در اقدامی هم
دلیل این اعتراض عدم پرداخت حق التدریس . حضور در کالس های غیرموظف خودداری کردند

الزم به ذکر است حق التدریس سه ماه از سال تحصیلی . است ۹۷شاغلین از مهرماه سال 
موزش و پرورش این در حالی است که بطحایی، وزیر آ. گذشته نیز تاکنون پرداخت نشده است

https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/747673-%D9%85%D8%B2%D8%AF%D8%A8%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A8%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%D8%B3%DB%8C%D9%84-%D8%B2%D8%AF%D9%87-%D8%B1%D8%A7-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D9%86%D8%AF-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%AE%D8%AF%D8%A7-%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DA%86%D9%82%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%85-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%85-%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA
https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/747673-%D9%85%D8%B2%D8%AF%D8%A8%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A8%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%D8%B3%DB%8C%D9%84-%D8%B2%D8%AF%D9%87-%D8%B1%D8%A7-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D9%86%D8%AF-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%AE%D8%AF%D8%A7-%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DA%86%D9%82%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%85-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%85-%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA


و الهیار ترکمن، معاونت پشتیبانی این وزارت طی چندین مصاحبه اعالم کرده بودند مطالبات و 
بعد از عدم تحقق قول وزیر و معاون . پرداخت خواهد شد ۹۷معوقات فرهنگیان تا پایان سال 

ن ها ایشان، ترکمن در مصاحبه ای جدید اعالم کرد مبالغ مورد نظر تامین و به حساب استا
فروردین به حساب همکاران واریز خواهد شد؛ اما تاکنون پرداختی از سوی  ۱واریز شده و از 

 .وزارتخانه انجام نگرفته است

 :سنوات دریافت برای تپه هفت نیشکر بازنشسته کارکنان تجمع -*

 

شماری از    :آمده است  ۰۰۹٨فروردين  ۰۹ در تاریخ روز دوشنبه به گزارش خبرنگار ایلنا،
ا اجتماع مقابل مدیریت تپه ب های مختلف اداری مجتمع نیشکر هفت کارکنان بازنشسته بخش

از قرار معلوم این کارکنان .این مجتمع، خواستار دریافت مطالبات سنواتی خود شدند
اند و  به مرور بازنشسته شده ۹۰رسد، در سال  نفر می۷۲بازنشسته که شمارشان به حدود 

فت اند مطالبات عقب افتاده سنواتی خود را دریا بعد از گذشت حدود دو سال هنوز نتوانسته
این دسته از کارکنان اداری مجتمع نیشکر هفت تپه که اکثرا از مدیران با سابقه همچنین  .کنند

های مختلف مجتمع هفت تپه هستند، بایستی طبق قانون نظام  اجرایی و اداری بخش
هماهنگ کشوری و براساس ضوابط مصوب شورای امور اداری و استخدامی کشور بازنشسته 

س آرایی که دیوان عدالت اداری با شکایت آنها صادر کرده چون پرداختی اما بر اسا. شدند می
همگی آنها مشمول قانون بیمه تامین   حق بیمه آنها به صندوق تامین اجتماعی بوده

ی هفت تپه نیز موظف به پرداخت حق  اجتماعی بازنشسته شده و در عین حال کارفرما
 .ن اجتماعی استسنوات آنها طبق قانون کارو مقررات بیمه تامی

زده  های هدفمند انتظامی در مناطق سیل گشت :های ویژه ناجا فرمانده یگان -*
 :اندازی شد راه

https://www.mehrnews.com/news/4584801 

 
 گزارش داده ۰۰۹٨فروردين  ۰۹ به گزارش مهسا شمس ، خبرنگار مهر، در تاریخ روز دوشنبه

در راستای تقویت امنیت : های ویژه ناجا گفت فرمانده یگان، کرمی  حسن ارسرد :است 
اندازی  های هدفمند انتظامی راه زده و با به کارگیری موتورهای چهار چرخ، گشت مناطق سیل

های شبانه روزی کارکنان یگان ویژه، برقراری امنیت در مناطق  با تالش: اظهار داشتوی  .شد
: وی ادامه داد .وند خدمت رسانی به مردم نیز رو به افزایش استسیل زده تقویت شده و ر

نیروهای یگان ویژه تا پایان در کنار مردم سیل زده خواهند بود و از هیچ گونه تالشی در جهت 
با اشاره به انتقال چندین دستگاه  کرمی سردار... .کنند خدمت رسانی به هموطنان دریغ نمی

در راستای : و گمیشان خاطرنشان کرد قال های آق تاناز موتورهای چهار چرخ به شهرس

https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/747781-%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D9%86%DB%8C%D8%B4%DA%A9%D8%B1-%D9%87%D9%81%D8%AA-%D8%AA%D9%BE%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA-%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA
https://www.mehrnews.com/news/4584801/%DA%AF%D8%B4%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D8%AF%D9%81%D9%85%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%D8%B3%DB%8C%D9%84-%D8%B2%D8%AF%D9%87-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B4%D8%AF
https://www.mehrnews.com/news/4584801/%DA%AF%D8%B4%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D8%AF%D9%81%D9%85%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%D8%B3%DB%8C%D9%84-%D8%B2%D8%AF%D9%87-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B4%D8%AF
https://www.mehrnews.com/news/4584801/%DA%AF%D8%B4%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D8%AF%D9%81%D9%85%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%D8%B3%DB%8C%D9%84-%D8%B2%D8%AF%D9%87-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B4%D8%AF
https://www.mehrnews.com/news/4584801


های هدفمند  از موتورهای چهار چرخ، گشت کارگیری تقویت امنیت مناطق سیل زده با به
 .گونه دل نگرانی نداشته باشند اندازی شد تا مردم در موضوع امنیت هیچ راه انتظامی

زده  رسانی به مردم سیل برقراری امنیت و خدمت: های ویژه ناجا گفت فرمانده یگان
هدف یگان ویژه است که به لطف خدا این مجموعه به عنوان خادم مردم با تمام  شاخصترین

 .کند وجود برای رفع مشکالت ناشی از سیالب تالش می

  : تهران در مالباختگان تجمع -*

 

اران سپرده گذ :آمده است  ۰۰۹٨فروردين  ۰۲ روز سه شنبهبرپایه خبر منتشره در تاریخ 
 . تجمع کردندموسسه کاسپین تهران مقابل قوه قضائیه 

  :اند شده مبتال نیز خانمانی بی درد به ایالم بیکاران :جالل میرزایی مطرح کرد -*

اینده ایالم نم   :آمده است  ۰۰۹٨فروردين  ۰۲ در تاریخ روز سه شنبه به گزارش خبرنگار ایلنا،
با تاکید بر اینکه استان ایالم منطقه صنعتی  عضو کمیسیون انرژی مجلس ،جالل میرزایی
ایالم بیشتر از اینکه صنعتی باشد کشاورزی است و سیل هم به بخش : نیست گفت

وی؛ بیشترین آسیب سیل را به اماکن مسکونی .های جدی زده است کشاورزی ایالم آسیب
ان بیکاری در استان ایالم باالست و اکنون بیکاران این استان به درد میز: اعالم کرد و گفت

وی با اشاره به اینکه کشاورزان ایالمی در نتیجه سیل تمام ....اند خانمانی نیز مبتال شده بی
اکنون که سیل فروکش کرده، کشاورزان خودشان را : اند، گفت محصول خود را از دست داده
ها شده و  های اخیر باعث حاصلخیزی زمین کنند که البته بارش یبرای نوبت دوم کشت آماده م

بنا : خبر داد و گفتاو  .رود زیان کشت نوبت اول با کیفیت باالی نوبت دوم مرتفع شود امید می
های کشاورزان را تامین کند که البته امیدواریم در حد شعار باقی نماند و  شده دولت زیان

 ...ورزان به موقع پرداخت شودهای ناشی از سیل به کشا هزینه

 :گلرخ ابراهیمی ایرایی آزاد شد -*

  
آمده  ۰۰۹٨فروردين  ۰۲ در تاریخ روز سه شنبه برپایه خبر مندرج در سطح شبکه های مجازی،

گلرخ ابراهیمی ایرایی با پایان دوران محکومیت از بابت پرونده اول خود و تودیع قرار     :است 
نی از بابت پرونده دیگری که در دوران حبس علیه وی مفتوح شده است میلیون توما ۰۲کفالت 
 .آزاد شد

https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/747721-%D8%A8%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%B1%D8%AF-%D8%A8%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D8%B2-%D9%85%D8%A8%D8%AA%D9%84%D8%A7-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B4%D8%AA-%D9%86%D9%88%D8%A8%D8%AA-%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%A8%D8%A7-%DA%A9%DB%8C%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D8%AA-%D9%86%D9%88%D8%A8%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%85-%D9%85%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%B9-%D8%B4%D9%88%D8%AF


 /نیستند استفاده قابل دیگر منازل از بسیاری و ها جاده آب، باالی سطح خاطر به -*
 :اند دیده بآسی شدت به انار باغات و کشاورزی های زمین

 

 
 پراک کوروش  :آمده است  ۰۰۹٨فروردين  ۰۲ در تاریخ روز سه شنبه به گزارش خبرنگار ایلنا،

پیرامون خسارات وارده ناشی  ( ایالم استان اسالمی شورای در سیروان شهرستان نماینده)
و برخی شدت خسارات وارده بسیار باال بوده : های اخیر در روستاهای سیروان، گفت از سیالب
طور کامل زیر  به( واقع در دهستان لومار)روته  شیر و چم های سه روستای داربلوط، چم از خانه
وی در رابطه با اشتغال و .و به دلیل باال بودن سطح آب، دیگر قابل سکونت نیستند  اند آب رفته

کشاورزی، وابسته به   اشتغال ساکنان این روستاها: محل قرارگرفتن این روستاها توضیح داد
اما از حدود بیست سال پیش تاکنون که سد . باغداری و دامداری به شیوه سنتی بوده است

برداری رسیده، و این روستاها در عقبه سد قرار گرفته، و احتمال زیر آب رفتن  سیمره به بهره
زبان هستند، هشدار برای تخلیه محل داده  آنها مطرح شد، به روستاییان این منطقه که عرب

خاطر مبلغ پایینی باشد که در ازای  که ممکن است به)شده بود اما آنها به دالیلی نامعلوم 
وی ...  .تمایلی به ترک روستاهایشان نشان ندادند( ترک محل به آنها پیشنهاد داده شده بود

زیر آب رفته و باغات انار روستاییان دچار ( کاری از جمله برنج)های کشاورزی  زمین: اشاره کرد
ها، ساکنان روستاها  به دلیل سطح باالی آب و به زیر آب رفتن جاده. اند خسارات زیادی شده

روته و داربلوط در  شیر، چم گفتنی است روستاهای چم...ناچارند با قایق رفت و آمد کنند
دهستان لومار در بخش مرکزی شهرستان سیروان قرار دارند و مجموع تعداد خانوار آنها به 

محل این روستاها در عقبه سد سیمره و در مسیر رودخانه سیمره . رسد انوار میخ ۰۲۲حدود 
گرفتگی شدند  هایی که در ایام نوروز صورت گرفت، این روستاها دچار آب طی بارش. واقع است

  .و هنوز سطح آب در این مناطق فروکش نکرده است
 
 !زنان با تمام نیرو برای ادامه زندگی می جنگند  -*

 
سهیال لرستانی   :آمده است  ۰۰۹٨فروردين  ۰۲ در تاریخ روز سه شنبهه خبر منتشره برپای

وی بیل به  .بازیکن فوتبال ساحلی زنان ایران از پلدختر و عضو تیم شهرداری بندرعباس است
 .دست گرفته و سر تا پا گ ل به کار کردن در منطقه سیل زده مشغول است

 
 : احتمال تعطیلی مدارس در اهواز -*

https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/748178-%D8%A8%D9%87-%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%B1-%D8%B3%D8%B7%D8%AD-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D8%A8-%D8%AC%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B2%D9%84-%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1-%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%BA%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%B4%D8%AF%D8%AA-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A8-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF
https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/748178-%D8%A8%D9%87-%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%B1-%D8%B3%D8%B7%D8%AD-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D8%A8-%D8%AC%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B2%D9%84-%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1-%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%BA%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%B4%D8%AF%D8%AA-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A8-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF


 

 وانت سه و نقد پول تومان میلیون سی /زدگان سیل به کشور معلمان کمک -*
 :غیرنقدی های کمک

 

معلمان   :آمده است  ۰۰۹٨فروردين  ۰۲ در تاریخ روز سه شنبه به گزارش خبرنگار ایلنا،
« زدگان ستاد همیاری فرهنگیان در کمک به سیل»جاد کمپینی به نام سراسر کشور با ای

این کمپین که با استفاده .زده اعزام کردند های نقدی و غیرنقدی خود را به مناطق سیل کمک
های کانون صنفی معلمان در سراسر کشور شکل گرفته، در بخش اجرایی، شامل  از ظرفیت

زده سراسر کشور است  ها و شهرهای سیل تانمعلمانی در پایتخت، شهرهای مختلف و اس
های  زدگان در استان های جمع آوری شده توسط فرهنگیان کشور را به دست سیل که کمک

بیش از سی ( بیستم فروردین ماه)تا این لحظه : گویند فعاالن کمپین می.رساند مختلف می
آوری شده  عهای غیرنقدی معلمان جم میلیون تومان پول نقد و سه وانت حامل کمک

زده ادامه دارد، به فعالیت  کمپین معلمان تا زمانی که امدادرسانی به مناطق سیل....است
 .خود ادامه خواهد داد

 :دیداز از منزل محمود بهشتی لنگرودی و قدردانی از ایستادگی ایشان 

 

 در قلب مردم جا داردمعلم زندانی  لنگرودی  محمود بهشتی
و اعضای اتحادیه آزاد ( بستا) گری بازنشستگان تامین اجتماعی دیدار جمعی از شورای کار

لنگرودی و ئیئار با خانم ایشان آدینه  .کارگران ایران از خانواده معلم زندانی محمود بهشتی
 ...بیگی برای قدردانی از مقاومت و ایستادگی این خانواده 

https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/748237-%DA%A9%D9%85%DA%A9-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%DB%8C%D9%84-%D8%B2%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B3%DB%8C-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D9%88%D9%84-%D9%86%D9%82%D8%AF-%D8%B3%D9%87-%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AA-%DA%A9%D9%85%DA%A9-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D9%86%D9%82%D8%AF%DB%8C
https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/748237-%DA%A9%D9%85%DA%A9-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%DB%8C%D9%84-%D8%B2%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B3%DB%8C-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D9%88%D9%84-%D9%86%D9%82%D8%AF-%D8%B3%D9%87-%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AA-%DA%A9%D9%85%DA%A9-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D9%86%D9%82%D8%AF%DB%8C


  :ات اشنویهاحضار فعال مدنی و کارگر ی عباس هاشم پور به اداره اطالع -*

 
فروردین ماه فعال مدنی و کارگری عباس هاشم را به اداره اطالعات این  ۰۲روز سه شنبه 

شهر احضار و نامبرده را تهدید کردند که بدون مجوز نباید برای سیل زدگان کمک جمع آوری 
  .وهمچنین از وی خواستند کمپین جمع آوری کمک به سیل زدگان را جمع کند!کند
 رئیس /تپه هفت نیشکر مجموعه در بازنشسته کارگران رگیریکا به از انتقاد -*

 :کنیم می پیگیری را موضوع :اجتماعی تامین

 

تعدادی از   :آمده است  ۰۰۹٨فروردين  ۰۲ در تاریخ روز سه شنبه به گزارش خبرنگار ایلنا،
نعت در مجتمع کشت و ص: نیشکر هفت تپه به خبرنگار ایلنا گفتند  کارگران شاغل در مجتمع

های مدیریتی این واحد تولیدی جایگزین  نیشکر هفت تپه تعدادی افراد بازنشسته در بخش
های اداری، مالی، حراست، بازرگانی، کشاورزی، کارخانه و  نیروهای جوان و بیکار در بخش

کارگران  .اند که خالف قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان است شده... اداره تجهیزات
خصوص پیگیری این موضوع جمعی از کارگران شاغل مجتمع نیشکر هفت تپه، در : افزودند
این کارگران که به ....ایم ای را به اداره کل تامین اجتماعی استان خوزستان ارسال کرده نامه

: افزودند  گفتند، در ادامه نمایندگی از سایر کارگران این مجتمع صنعتی و کشاورزی سخن می
کارگیری مجدد بازنشستگان و افراد بازخرید شده،  خصوص منع بهرغم تصریح قانون در به
اکنون تعدادی از نیروهای شاغل مجتمع نیشکر هفت تپه را افراد بازنشسته تشکیل  هم
های مختلف مجتمع جدا از آنکه از  های متعدد در بخش ها و مسئولیت دهند که با پست می

ی قابل توجهی نیز از شرکت دریافت ها کنند، حقوق تامین اجتماعی مستمری دریافت می
کرده در منطقه هفت  طبق اظهارت کارگران شاغل هفت تپه؛ صدها جوان بیکار تحصیل.کنند می

کارگیری افراد بازنشسته ظلم آشکاری در  تپه وجود دارند که کسی به فکر آنها نیست و به
 ...هایشان است حق آنها و خانواده

https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/748326-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D9%87-%D9%86%DB%8C%D8%B4%DA%A9%D8%B1-%D9%87%D9%81%D8%AA-%D8%AA%D9%BE%D9%87-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%B9-%D8%B1%D8%A7-%D9%BE%DB%8C%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85
https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/748326-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D9%87-%D9%86%DB%8C%D8%B4%DA%A9%D8%B1-%D9%87%D9%81%D8%AA-%D8%AA%D9%BE%D9%87-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%B9-%D8%B1%D8%A7-%D9%BE%DB%8C%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85


 :زدگان سیل به چادرملو کارگران میلیونی ۰۵۲ کمک -*

 

اعضای انجمن   :آمده است  ۰۰۹٨فروردين  ۰۲ در تاریخ روز سه شنبه به گزارش خبرنگار ایلنا،
 051در تماس با خبرنگار ایلنا، از کمک ( آسفالت طوسشرکت )صنفی کارگران معدن چادرملو 

زدگان شمال کشور و لرستان خبر  میلیون تومانی کارگران این واحد معدنی به سیل
نمایندگان کارگران پس از خرید اقالم مورد نیاز با حضور در منطقه، اقدام به تقسیم آنها .دادند

کارگران شرکت آسفالت : گویند چادرملو میاعضای انجمن صنفی کارگران .بین نیازمندان کردند
دارد و با افتخار  طوس و انجمن صنفی، حمایت خود را در همه موارد از هموطنان خود اعالم می

کنیم در مواقع حساس هر کمکی از دست ما کارگران سختکوش معدن بربیاید با دل  اعالم می
 .و جان در خدمت هموطنان خود هستیم

 :دگار بمانیدخسته نباشید و مان -*

 
آنان تا صبح در کنار سیل بندها . اهوازند مالشیهاین خستگان به خواب رفته جوانان منطقه 

گر این اآنها مقاومت در برابر سیالب را با دست های خالی سازمان داده اند، . خوابیده اند
هیچ نتیجه ای در برابر بی تاکنون نبود ، بدون همیاری و همکاری با هم  مقاومتسطح از 

 !این ایستادگی ها ستایش انگیزند. عملی حکومتیان از خود بجا نمی گذاشت 

 بیکار التحصیالن فارغ چالش با کشورعضو کمیسیون انرژی مجلس مطرح کرد؛ -*
 :است مواجه

هللا  حبیب :آمده است  ۰۰۹٨فروردين  ۰۲ در تاریخ روز سه شنبه به گزارش خبرنگار ایلنا،
شور توصیف کرد نماینده بهبهان در مجلس شورای اسالمی بیکاری را معضل اصلی کزر،  کشت
التحصیالن بیکار  رو هستیم و آن چالش، فارغ اکنون با معضلی بزرگتر از بیکاری روبه: و گفت

در : میزان بیکاری در بهبهان و آغاجاری را بسیار باال توصیف کرد و گفتوی  .دانشگاهی است
کردگان  تحصیل ام وجود دارد که بیشتر آنان هزار بیکار در حوزه انتخابیه 05حال حاضر بیش از 
کنند تا آنها  بیشتر کسانی که برای کارجویی به من مراجعه می: گفتاو  .دانشگاهی هستند

التحصیل  فارغ 61های خوب دانشگاهی با معدل باالی  را به جایی معرفی کنم، در رشته
رین وی بزرگت... .لیسانس و دکترا نیز به وفور در بین بیکاران وجود دارد فوق: گفتوی .اند شده

: شود، قوانین دست و پاگیر دانست و گفت معضل کشور را که مانع اشتغالزایی می
کنیم و هنگامی که قرار است مجوز به آنها داده  گذار را با هزاران مشکل جذب می سرمایه

وی با انتقاد از شعارهایی که دولت در زمینه .گذاریم شود، هزاران اما و اگر بر سر راه آنها می
گذار  دایم شعار جذب سرمایه: دهد، گفت گذار داخلی و خارجی سر می جذب سرمایه

https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/748466-%DA%A9%D9%85%DA%A9-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%86%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D9%85%D9%84%D9%88-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%DB%8C%D9%84-%D8%B2%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86
tg://search_hashtag/?hashtag=%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%87
https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/747726-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%A7-%DA%86%D8%A7%D9%84%D8%B4-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%BA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%A8%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/747726-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%A7-%DA%86%D8%A7%D9%84%D8%B4-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%BA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%A8%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA


ها باعث  تراشی کنیم بلکه با مانع دهیم اما نه تنها بستر الزم را برای او فراهم نمی می
های  نماینده بهبهان از سیاست.گیریم شویم و انگیزه را از آنها می داران می دلسردی سرمایه

دانیم و از سوی دیگر با  یکسو بیکاری را معضل اصلی کشور میاز : دولت انتقاد کرد و گفت
 .شویم گذاری می های اداری مانع از سرمایه کاغذبازی

 : اول ماه مه در استکهلم -*

روز جهانی کارگرعلیه نظام گندیده سرمایه داری برای یک جامعه ای فارغ از ستم و استثمار، 

 تبعیض و نابرابری، فقر و بی خانمانی، 

 ! ی اداره شورایی جامعه، متحد و یکپارچه بپاخیزیمبرا

 

 !در گردهمائی عمومی اول ماه مه برای دفاع از حق اعتصاب فعاالنه شرکت کنیم

Stå stark mot inskränkning av strejkrätten! 

1 maj, Norra Bantorget, kl. 17.00 

 کمیته همبستگی کارگران ایران و سوئد

Iransk-svenska arbetarsolidaritetskommittén  

2019 

isask@comhem.se 

  !پشتیبان مردم میهن مان هستیم: تشکل صنفی، مدنی  ۴بیانیه مشترک  -*

92606rooz.com/news.jsp?essayId=-http://www.akhbar 

 :نوشت ۰۰۹٨فروردين  ۰۲ سه شنبهبر پایه خبر مندرج در سایت اخبار روز در تاریخ روز ،   
خسارات و ویرانگری های وسیع سیل، نتیجه سیاست های نابخردانه و ضد محیط زیستی 

است که هم اکنون باعث آواره گی بسیاری از هموطنان در شمال و غرب و جنوب کشور شده 
  .ناه نموده استو آنان را بی پ

متاسفانه تاکنون آمار دقیقی از کشته شدن هموطنانمان در اختیار نداریم، اما مزارع ویران، 
خانه ها نابود، دام ها تلف شده و بیش از صدها روستا و چندین شهر زیر آب رفته اند و خدمات 

روز از جاری  ۰۲رسانی به مردم مصیبت زده بسیار ضعیف بوده و تا اینجای کار بعد از گذشت 
  .شدن سیل هنوز دولت هیچ گام اصولی برنداشته است

همچنانکه می بینیم امدادرسانی خود جوش هموطنان، با وجود فقر اقتصادی تحمیل شده به 
  .مردم، به خصوص درمناطق غرب کشور، بسیار سریع تر از نهاد های دولتی عمل کرده است

  :قدامات زیر را اجرایی کندلذا از دولت می خواهیم در اولین قدم، ا
  .رساندن فوری کمک های اولیه، از قبیل چادر و سرپناه، لباس، آب و خوراک( الف
  .اعزام تیم های پزشکی و ارسال دارو، بویژه داروهای اورژانسی( ب

mailto:isask@comhem.se
http://www.akhbar-rooz.com/news.jsp?essayId=92606


  و درمراحل بعدی و به صورت عاجل؛
ر این مناطق کلیه وام های کشاورزی و مسکن داده شده به هموطنان آسیب دیده د-۰

پرداختش را منتفی اعالم کرده و بانک ها این وام ها را به مردم این مناطق بخشوده اعالم 
  .کنند
کلیه مسوولین و مسببین این اقدام های ضد زیست محیطی را بدون هیچ اغماضی در هر  -۰

خاطی را  رده و مرتبه و سازمانی به مردم معرفی و با تشکیل دادگاه کلیه اموال این مسوولین
  .بلوکه و ضبط کرده و تا بخشی از خسارت وارده این چنین تامین شود

دولت با دادن دستورالعمل به وزارت خانه های مسکن، جهاد کشاورزی، برای کمک های  -۰
بالعوض به کشاورزان با دادن وام در زمینه ساخت و بازسازی مسکن، احیای زمین های 

  .دام کندکشاورزی، باغات، دامداری ها، اق
با توجه به حضور متخصصین دلسوز در عرصه زیست محیطی که قبال هم اعالم خطر کرده  -۰

بودند ولی گوش شنوایی پیدا نشد، با بکارگیری این متخصصین تدابیر الزم برای جلوگیری از 
  .خسارت بارندگی ها و سیل های مجدد، اتخاذ شود

طرحی، دولت راموظف نمایند که بودجه ای  ازنمایندگان مجلس می خواهیم که باتصویب -۱
اضطراری برای سیل زدگان در نظر گرفته شود، تا همچون زلزله زدگان کرمانشاه پس ازگذشت 

  .بیش ازیک سال درگیر مشکالت نباشند
ازهمه اعضا وهوادارانمان می خواهیم به هر نحو ممکن در یاری رساندن به مردم مصیبت  -۰

  دیده پیشگام باشند
  دیکای کارگران فلزکارمکانیک ایرانسن

  گروه پیشتازان عدالت
  جبهه متحد کرد

  مجمع مشورتی فعاالن مدنی یارسان

 ۰۰۹٨فروردین  ۰۲

 :آسیب بجا مانده از سیل در خوزستان  -*

 

چیز بهتر از این سیل، نشانگر فقر و محرومیت  هیچ: برپایه گزارش خبرگزاری ایسنا آمده است 
سیل راه افتاد تا شهر به شهر و . و سوءمدیریتی مزمن نیست خوزستانهای شهرها و روستا

چقدر نفت . اند هم از آسمانی ده به ده راوی مظلومیت مردمی باشد که هم از زمینی بدآورده
 ین فقر باشد، چند قرن؟باید فروخت تا کفاف ا

 :تهران 00در منطقه  تحصن بخشی از معلمان حق التدریسی -*
 

به  ۰۰۹٨فروردین  ۰۲روز سه شنبه - تهران ۰۰منطقه ی  -معلمان مدرسه ی شهید آوینی 

 .خاطر پرداخت نشدن حق التدریس خود از حضور در کالسهای درس خودداری کردند

 مطالبات فروردین آخر تا است بعید /قزوین رسمی معلمان مزدی معوقات -*

 :شود پرداخت

جمعی از  :آمده است  ۰۰۹٨فروردين  ۰۲ در تاریخ روز سه شنبه به گزارش خبرنگار ایلنا،
خود خبر معلمان رسمی استان قزوین در تماس با خبرنگار ایلنا، از عدم پرداخت مطالبات مزدی 

tg://search_hashtag/?hashtag=%D8%AE%D9%88%D8%B2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/748243-%D9%85%D8%B9%D9%88%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B2%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%B3%D9%85%DB%8C-%D9%82%D8%B2%D9%88%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%B9%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AA%D8%A7-%D8%A2%D8%AE%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%B4%D9%88%D8%AF
https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/748243-%D9%85%D8%B9%D9%88%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B2%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%B3%D9%85%DB%8C-%D9%82%D8%B2%D9%88%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%B9%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AA%D8%A7-%D8%A2%D8%AE%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%B4%D9%88%D8%AF


پرداخت نشده بلکه  31التدریس ما از ابتدای مهرماه  نه تنها حق: گویند این معلمان می.دادند
با این وصف . طلبکاریم( 31-31سال تحصیلی )التدریس از سال تحصیلی قبلی  سه ماه حق

 التدریسی دلیل اشتغال به صورت حق: گویند این معلمان می.ایم هایمان را از دست داده انگیزه
شود این است که با حقوق ثابت  کاری برای معلمان رسمی محسوب می که نوعی اضافه
التدریس چند ماه منتظر  گذرد؛ حال اگر قرار باشد برای دریافت پول حق مان نمی امورات زندگی
پیش از این قرار بود مطالبات و معوقات فرهنگیان تا .خورد مان به مشکل برمی بمانیم، زندگی

های بسیاری به معلمان داده شده بود؛  پرداخت شود و در این زمینه، وعده 31پایان سال 
فروردین پرداخت خواهد که این وعده هم محقق نشد؛  5سپس اعالم کردند همه مطالبات تا 

در این رابطه  (مجلس تحقیقات و آموزش کمیسیون عضو) نژاد کوچکی جبار این درحالیست که
میلیارد تومان برای پرداخت مطالبات فرهنگیان  ۷۲۲ود بیش از قرار ب: به خانه ملت گفته است

وی ....اختصاص یابد اما سازمان برنامه و بودجه با فریبی که آموزش و پرورش را داد، مانع شد
اند اما آموزش و پرورش  ها مطالبات کارکنان خود را پرداخت کرده سایر دستگاه: افزوده است

برخی مسئوالن . کند خود را با تأخیر طوالنی پرداخت میهمانند گذشته مطالبات کارکنان 
گویند اما به نظر بنده  وزارت آموزش و پرورش از واریز مطالبات فرهنگیان تا پایان فروردین می
 .پرداخت کنند 31بعید است این موضوع محقق شود و باید مطالبات را از اعتبارات سال 

یویاست که جوابگوی نیاز اکثریت شوراهای کارگری و مردمی، تنها آلترنات -*

 !شهروندان است
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 :!انسان آواره و سیلزده هزار ۰۲۲اسکان  -*

 
 هزاران سیلزده از ده ها روستای خوزستان با آوارگی چه کنند؟ 

نوک کوه یخی را شاهدیم که از هم اکنون ابعاد فاجعه آمیزش نگرانیهای بسیار عمیقی را در 
 .بین مردم به وجود آورده است

مردم ساکن این . ده ها روستا در پی بی مسولیتی نهادهای حکومتی به زیر آب رفتند
روستاها با نگرانی و اندوه شاهد نابودی زمینهای کشاورزی و خانه های محقرشان بودند ولی 

 اکنون چه کنند؟
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 .قطعا همه امکانات ضروری برای اسکان مناسب و شایسته برای آنان وجود دارد
ست بلکه ، نه تنها واقعی نی" نیست و نداریم و مردم همیاری کنند"آه و ناله مسئولین که 

حقیقت این است که بهترین امکانات اسکان در اندک زمانی قابل تحقق و دسترسی است و 
 !.این خواسته ای عاجل و فوری از طرف همه مردم و نیروهای فعال اجتماعیست

مردم منتظر نمیشوند که فاجعه های باز هم بزرگتری برسرشان آوار شود؛ هیچ تاملی جایز 
 .نیست

 مردم_حق_مناسب_مسکن#
@Shbazneshasteganir 

  :نفت از ایران را به تعویق انداختخرید   هند سفارش -*

rooz.com/news.jsp?essayId=92594-http://www.akhbar 
در تاریخ روز ،  رویترز به نقل از چهار منبع آگاهبر پایه خبر مندرج در سایت اخبار روز به نقل از   

های هندی سفارش نفت ایران برای بارگیری  پاالیشگاه :نوشت  ۰۰۹٨فروردين  ۰۲ سه شنبه
های علیه ایران را تمدید  که مشخص شود واشنگتن معافیت تحریم  را تا زمانی در ماه می 

جمهور آمریکا در ماه نوامبر از  دونالد ترامپ، رئیس. اند کند یا نه، به حالت تعلیق درآورده می
اما . های اقتصادی این کشور را مجددا اجرائی کرد ایران خارج شد و تحریمای با  توافق هسته

های نفتی ایران را داد و آنها اجازه  ماهه از تحریم به هشت کشور از جمله هند معافیت شش
هند، دومین واردکننده نفت ایران پس از چین، اجازه . یافتند تا اوایل ماه می نفت از ایران بخرند

  .میلیون بشکه از ایران نفت بخرد 3 یافت تا ماهانه
ها و  روز در مورد هرگونه معافیت از تحریم 61به گفته این منابع، هند امید دارد تا در هفت تا 

تواند در صورت دریافت معافیت بخرد، به اطالعاتی دست  همچنین میزان حجم نفتی که می
  .یابد

دهند تا نفت  انیم که آیا به هند اجازه مید ما در مورد تفکر آمریکا نمی»: یکی از منابع گفت
  .«بخرد یا نه

 111تواند روزانه حدود  منابع هندی ماه گذشته گفته بودند بر اساس معافیت کنونی، هند می
نو  ها، از ایران نفت بخرد و دهلی هزار بشکه نفت، حدود نیمی از میزان واردات پیش از تحریم

 .این سطح ادامه دهدخواهد به خرید نفت از ایران در  می

 : کوچ اجباری بر آمده از سیل  -*

 

  :بخشی از اتفاقی ست که همین االن در حال رخ دادن است  این عکس
 .ترک منازل اطراف اهواز

سوادی حاکمانی که منجر به  سیل بی .یک بار از جنگ تحمیلی و اکنون از سیل تحمیلی
  .عدالتی و زورگویی شده است بی

 .فت چیزی نصیب مردم خوزستان نشده بغیر از سیاهی اشازسود سرشار ن
 نکبت سیل جنگ

eganir@shbazneshast 
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 :مجلس در تبریز سازی ماشین شرکت واگذاری نحوه از تفحص و تحقیق صویبت -*
تحقیق و   :آمده است  ۰۰۹٨فروردين  ۰۲ در تاریخ روز سه شنبه به گزارش خبرنگار ایلنا،

تفحص از نحوه واگذاری شرکت ماشین سازی تبریز و امالک مربوطه و همچنین شرکت آذر 
 ۰۰رأی موافق،  ۰۰۰شنبه با  سه علنی امروز سهچلیک توسط سازمان خصوصی سازی در جل

علیرضا .نماینده حاضر در مجلس به تصویب رسید ۰۲۷رأی ممتنع از مجموع  ۷رأی مخالف و 
مسئول تاجر مسلک این شرکت  ۹۷در سال : گفت بیگی، نماینده مجلس شورای اسالمی

 ۹۷تا  ۹۰ود که در سالهای او کسی ب. کارخانه را به فردی واگذار کرد که اهلیت الزم را نداشت
قریب به نیم میلیون دالر ارز دولتی دریافت کرد و از محل مابه التفاوت ارز پول کسب کرد و 

.. .او با خریدار شرکت هفت تپه هم در ارتباط بوده است. شرکت ماشین سازی تبریز را گرفت
در تذکری  ۰۰۰ده در جریان بررسی این تفحص، دلخوش نماینده صومعه سرا با استناد به ما

تحقیق و تفحص هزینه زیاد دارد دیروز مجلس تفحص از سازمان خصوصی سازی را : گفت
موسوی الرگانی نماینده فالورجان نیز در .تصویب کرد لذا باید این موضوع هم تجمیع شود

شود  تذکری مشابه گفت که این موضوع تفحص شامل تفحص از سازمان خصوصی سازی می
در : مسعود پزشکیان رئیس جلسه در پاسخ به این تذکر گفت.ر هم تجمیع شودو باید موارد د

صورت تصویب، این تفحص هم با موضوع دیروز یعنی تفحص از سازمان خصوصی سازی ادغام 
 .شود و یک تیم این کار را انجام خواهد داد می

 :هزار تومان ۰پیاز ارزان شد؛ قیمت  -*

اتحادیه بارفروشان از به نصف رسیدن قیمت پیاز پس از  رئیس: خبر می دهد تسنیم  خبرگزاری
 .ممنوعیت صادرات آن خبر داد

18/1/98 
تومان  6111فروردین، پیازی که دالالن در فصل برداشت از کشاورز کیلویی  01امروز سه شنبه 

  .هزار تومان است 60خرند و انبار میکنند، کیلویی  می
بلکه در خصوص تمامی اقالم ضروری در این هرج و مرج  گرانی سرسام آور نه فقط در مورد پیاز

 . !!!بازار، غیر قابل تحمل است
مسئولین از باال تا پایین بابت چه خدماتی به مردم ،در دهها نهاد و ارگان با فیش های نجومی 

، پشت میز ....( بازرگانی، کشاورزی، بازرسی کل، ستادتنظیم بازار و)ومیلیونها نفر زیرمجموعه
 ته اند؟ نشس

دهند وبا شتاب جلو میروند، از سویی  سرمایه دار و دالل، سوار بر قطاری ترمز بریده، گاز می
دیگر مزدبگیران هم با دستمزدی ناچیز سوار بر دوچرخه ی پنجر شده ی خود، راه بجایی 

 .نخواهند برد
رو و زیر و ولی هیچ وسیله ی بی ترمزی بسالمت به مقصد نخواهد رسید حتما با موانعی روب

 .رو خواهد شد
@shbazneshasteganir 

 :، در گرامیداشت اول ماه مه از سری جلسات تجارب و مباحث کارگری -*

 نیابیسازما گروی در زحمتکشان و کارگران معیشت وضعیت بهبود ؛ مه ماه اول باد گرامی

 !است آنها طبقاتی و مستقل،

 "شورائی اداره آزادی، کار، نان،"

 با حضور فعالین کارگری از داخل و خارج
 6131اردیبهشت  1 – 0163آپریل  01یکشنبه   
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 پالتالک
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gory: IranCategory: Asia,… Subcate سترده باد همبستگی جنبش کارگری و دیگر
 ! جنبشهای اجتماعی

nhkommittehamahangi@gmail.com 

 : هزار میلیارد ریال به زیرساخت های کشور خسارت زد ٣۲سیل  -*
 

 
وزیر راه و   :آمده است  ۰۰۹٨فروردين  ۰۲ سه شنبهبرپایه خبر منتشره درتاریخ روز 

هزار  ۰۲شهرسازی گفته است خسارت سیالب اخیر به زیر ساخت های کشور حدود 
ت و گو با ایرنا در شهرکرد محمد اسالمی روز سه شنبه در گف. میلیارد ریال برآورد می شود

این خسارت ها مربوط به تخریب کامل جاده ها، از بین رفتن پل ها، رانش سطح راه : افزود
 .ا و بخش های مختلف زیرساختی استه

وی در این خصوص که تا چه زمان فرآیند تعمیر، بازسازی و بهسازی زیرساخت های آسیب 
این آسیب ها به فوریت برطرف می شود و برخی برخی از : دیده از سیالب ادامه دارد، گفت

  .از طرح ها نیز تا یکسال زمان می برد
هزار روستا  ۱شهر و  ۰۰۹شهرستان،  ۰۰۰استان،  ۰۰در سیالب اخیر؛ : اسالمی گفت

 .درگیر حادثه بود و تاکنون کشور با این شدت و گستردگی درگیر حوادث سیالبی نبوده است
هزار  ۰۰سیل به بیش از : ن در گفت و گو با ایرنا اعالم کرده بودوزیر راه و شهرسازی همچنی

هزار و  ۰کیلومتر از راه های کشور خسارت زده که این میزان راه های خسارت دیده حدود 
 .شهرهای سیل زده را شامل می شود نقطه از کشور به ویژه ٨۲۲

یکسال در حالی عنوان ادعای وزیر راه و شهرسازی در مورد برطرف کردن آسیب ها تا مدت 
می شود که به عنوان مثال وضع زلزله زدگان استان کرمانشاه بعد از یک سال و نیم هنوز 

فعالین . بهبود عمده ای نیافته است و بسیاری از آن ها در چادر و کانتیتر زندگی می کنند
و ناچیز مدنی و اجتماعی که به یار سیل زدگان شتافته اند، از بی مسئولیت دولت و کندی 

بودن کمک ها و اقدامات دولتی انتقاد می کنند و به دلیل همین بی مسئولیتی ادعای 
به . برطرف کردن آسیب ها و خسارات ناشی از سیل توسط حکومت را غیرواقعی می دانند

نظر بسیاری از کارشناسان و فعالین اجتماعی، بعد از فروکش سیل، ابعاد فاجعه بار تاثیرات 
 .تصادی سیالب های اخیر به تدریج آشکارتر خواهد شداجتماعی و اق

اعتراض کارگزاران مخابرات روستایی کشور نسبت به فشار اقتصادی  وتهدید به  -*

 : اخراج شرکت مخابرات ایران برای تحمیل قراردادی مبنی بر کاهش مزد

کارگزاران مخابرات  :آمده است  ۰۰۹٨فروردين  ۰۰  چهارشنبه تاریخ روزدر خبر منتشره ؛ هبرپای
کردن و  روستایی کشورطی نامه ای سرگشاده بتاریخ بیستم فروردین ماه، ضمن محکوم

اعتراض به فشار اقتصادی  وتهدید به اخراج شرکت مخابرات ایران برای تحمیل قراردادی مبنی 
بر کاهش مزد،اعالم کردند در صورت تداوم این روند دست به تجمعات اعتراضی خواهند 

اعتقاد ما بر این است که این اقدام مدیریت :دربخشی از این نامه سرگشاده آمده است.زد
ابرات ایران در راستای استفاده از نقطه ضعف مالی کارگزاران شریف مخابرات شرکت مخ

روستایی بوده است و با این اقدام نادرست و ناشایست در پی این خواسته است که بنیه 
اقتصادی کارگزاران را هدف قرار داده و توان مالی آنها را تخریب و در هم بشکند تا از این منظر 

ذیرش قراردادی نماید که دارای اشکاالت حقوقی و فنی ست که از این مسیر آنها را مجبور به پ
بتواند به اهداف خود در خصوص کم کردن هزینه های جاری شرکت رسیده و به اصطالح 
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سودآوری شرکت را افزایش دهد هر چند که این امر نمیتواند دلیلی قانع کننده بر این روند 
اب میخواهند امنیت شغلی کارگزاران را هدف قرار داده و باشد و دیگر اینکه با تهدید و ارع

طوری عمل نماید که این تهدیدات بتواند کارگزاران را دچار شکست روحی و روانی کند و روایت 

 . چه کنم چه کنم را در ذهن کارگزاران بپرورانند

ر قانونی و کارگزاران مخابرات روستایی دربخش دیگر این نامه ضمن محکوم کردن این اقدام غی
این گونه اقدامات سرسختانه مخابرات میتواند آستانه : نابجای اشرکت مخابرات اعالم کردند

تحمل کارگزاران دچار انفجار نماید و آنها مجبور باشند که با حضور فیزیکی خود مقابل شرکت 
ایانی دربخش پ.مخابرات ایران و دیگر نهادهای مربوطه صدای حق خواهی خود را بلند نمایند

الزم به ذکر است که کارگزاران قراردادی را امضا خواهند کرد که در آن مزایا و :نامه آمده است
رفاهیات برابر با دیگر کارکنان رسمی شرکت گنجانده شود نه اینکه فقط و فقط حقوق حداقلی 

اینکه هم  در آن نمایان باشد و کارگزاران را از دیگر مزایا محروم نماید و دیگر" قانون کار " 
 .بندهایی از قرارداد که در آن حق و حقوق کارگزاران رعایت نشده است ، اصالح شوند

 :کارگر کارخانه کاریزان خودرو022سایه شوم بیکاری باالی سر -*

کاریزان خودروواقع در شهرک صنعتی البرز قزوین درآستانه تعطیلی وسایه شوم  کارخانه
شرکت کاریزان خودرو وارد بدلیل بدهی به .کارگرش در حال گردش است011بیکاری باالی سر 

استاندار قم مبنی برواگذاری زمین به سرمایه گذار،  شهرداری ساوه از یکطرف و پیشنهادات
ایجاد شهرک صنعتی کاریزان وانتقال کارخانه از استان مرکزی به استان قم در آستانه تعطیلی 

با .بیکاری باالی سرشان درنگرانی بسر میبرند کارگرش با دیدن سایه شوم011قرار گرفته و
سال و ایجاد شهرک صنعتی کاریزان  65شرایط  منحصر به فرد مانند معافیت از مالیات به مدت 

 .انتقال کارخانه از شهرستان ساوه به استان قم را اعالم کرده است

 :صدای زندانیان باشیم  -*

 
  .  یل استمحاصره شده در س ،یبان اهوازاینجا زندان ش

  .خطر استزندانیان در  جان
@Shbazneshasteganir 

 
هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی پیشنهادات خود را مورد افزایش  -*

درصد به اضافه  ۰٣: درصد، سایر سطوح ٣۰۹۵: بگیران حداقل/ ها ارائه کرد مستمری
 :هزار تومان ۰۰۰

 

هیات مدیره  : مده است آ ۰۰۹٨فروردين  ۰۰  چهارشنبه در تاریخ روز ایلنا، خبرگزاری به گزارش
سازمان تامین اجتماعی پیشنهاد خود را در مورد افزایش مستمری بازنشستگان به هیات 

tg://search_hashtag/?hashtag=%D8%AC%D8%A7%D9%86
tg://search_hashtag/?hashtag=%D8%AC%D8%A7%D9%86
https://web.telegram.org/#/im?p=%40Shbazneshasteganir
https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/749020-%D9%87%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D8%A7-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D9%82%D9%84-%D8%A8%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%B1-%D8%B3%D8%B7%D9%88%D8%AD-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%B6%D8%A7%D9%81%D9%87-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86
https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/749020-%D9%87%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D8%A7-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D9%82%D9%84-%D8%A8%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%B1-%D8%B3%D8%B7%D9%88%D8%AD-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%B6%D8%A7%D9%81%D9%87-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86
https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/749020-%D9%87%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D8%A7-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D9%82%D9%84-%D8%A8%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%B1-%D8%B3%D8%B7%D9%88%D8%AD-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%B6%D8%A7%D9%81%D9%87-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86
https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/749020-%D9%87%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D8%A7-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D9%82%D9%84-%D8%A8%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%B1-%D8%B3%D8%B7%D9%88%D8%AD-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%B6%D8%A7%D9%81%D9%87-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86


بگیران پیشنهاد هیات مدیره افزایش  در خصوص حداقل.امنای سازمان تامین اجتماعی ارائه کرد
در .تاس ۹٨درصدی است که برابر با میزان افزایش حداقل دستمزد کارگران در سال  ۰۰۶۱

هزار تومان، افزایش  ۰۰۰درصد به اضافه  ۰۰خصوص سایر سطوح هم پیشنهاد شده است که 
 .اعمال شود

 : جای معلم زندان نیست  -*

 
  عبدی_اسماعیلدر قاب تصویر دیدار جمعی از هیات مدیره تشکل سازمان معلمان با خانواده 

اسماعیل عبدی یکی از دهها معلمی است که به صرف مطالبه حقوقات بدیهی جامعه 
 فرهنگیان حکم زندان را تحمل می کند 

 وی اکنون سومین سال زندان را می گذراند

 از مجتمع نیشکر هفت تپه چه خبر؟ -*

در روزهای گذشته  :آمده است  ۰۰۹٨فروردين  ۰۰  چهارشنبه تاریخ روزدر خبر منتشره ؛ هبرپای
نفر است در حرکتی بجا اقدام به بستن درب ۷۲کارمندان بازنشسته شرکت که تعدادشان 

تن شکر ۰۱۲۲که دستور توقیف انبار شکر سفید کردند که همین امر دادستان را مجبور کرد 
از سنوات این عزیزان ۰۲۴تااز محل فروش شکر شرکت اقدام به پرداخت .سفید را  صادر کند

 .کند

پیامی که بنقل ازکارگران نیشکر هفت تپه درکانال تلگرام اتحادیه آزاد کارگران ایران درج شده 

 :است

 هدرود فراوان خدمت تمامی همکاران عزیز در مجموعه هفت تپ

همکاران عزیز دیروز پس از چندین هفته بدقولی کارفرمای  شرکت کشت و صنعت نیشکر 
جالب اینجاست در پیامی که  در کانال  . هفت تپه  اقدام به پرداخت  مابقی عیدی کرد

تلگرامی منتسب به مدیر عامل شرکت  منتشر شد پرداخت عیدی را به مناسبت روز پاسدار 
،مسئولین خوزستان ببینند که امید اسد بیگی چگونه در حال  ردندو تولد امام حسین عنوان ک

چند روز پیش در اردوگاه های سیل زدگان و امروز نیز .  سو استفاده از شرایط ومناسبات است
 .بازی با کلمات و مقدسات در راستای اهداف پلید خودش

 !جناب اقای اسد بیگی

را پرداخت میکردی و در صورت پرداخت نکردن  ما کارگران  ۰۰در فروردین ماه باید حقوق برج  
شما فکر کرده اید که با پرداخت عیدی در این تاریخ شاهد اقدامات ما کارگران خواهی بود،

دوستان عزیز در روزهای گذشته کارمندان !!موکول کنید؟۰میتوانید پرداخت حقوق را به برج 
اقدام به بستن درب انبار شکر نفر است در حرکتی بجا ۷۲بازنشسته شرکت که تعدادشان 

تن شکر سفید را  ۰۱۲۲که همین امر دادستان را مجبور کرد که دستور توقیف سفید کردند
هم از سنوات این عزیزان کند،۰۲۴تا از محل فروش شکر شرکت اقدام به پرداخت  صادر کند

وزانه یک میلیارد تن از شکرهای توقیف شده  فروخته میشود و در عوض ر۰۲۲اکنون نیز روزانه 
بماند که تومان برای پرداخت سنوات این عزیزان به ترتیب سابقه کاری در حال پرداخت است،

این عزیزان بازنشسته خواهان توقیف کل شکر موجود در انبار بودند که باز هم دادستان به نفع 
فشار  اسد بیگی عمل کرد وبازهم از شکم زن و بچه ی کارمندان گذشت تا به اسد بیگی

اوضاع شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه .تن شکر را داد ۰۱۲۲نیاید و دستور توقیف 

tg://search_hashtag/?hashtag=%D8%A7%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C%D9%84_%D8%B9%D8%A8%D8%AF%DB%8C


واقتصاد مطلوب نیست و ما کارگران به هیچ عنوان نمیگذاریم که اسد بیگی فاسد دوباره 
حقوق ها را به عقب بیاندازد  و در صورت بد قولی دوباره سهامدار، ما نیز درب  انبار شکر 

 .بندیم بلکه دادستان هم صدای مارا بشنودسفید را  می

 !بازهم از باال نگاه کردن صاحب منصبان به کارگران؟ -*

 

تصاویر منتشر  :آمده است  ۰۰۹٨فروردين  ۰۰  چهارشنبه تاریخ روزدر خبر منتشره ؛ هبرپای
از نشاندن کارگران روی زمین در دیدار مدیران تعاون، کار و رفاه اجتماعی و تامین  شده

به تازگی .اجتماعی استان همدان با امام جمعه این شهر، اعتراضات زیادی را برانگیخته است
مدیرکل تعاون، کار و رفاه )توصیفیان فروردین ماه، احمد 63هایی از دیدار روز دوشنبه عکس

و ( مدیرکل سازمان تامین اجتماعی استان همدان)، اسماعیل نبوی (اجتماعی استان همدان
های زیرمجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان همدان، اعضای  مدیران دستگاه

ران واحدهای تولیدی با هیات مدیره اتاق تعاون و نمایندگان واحدهای کارگری و جمعی از کارگ
هایی در افکار  هللا شعبانی امام جمعه همدان،در دفترش منتشر شده که به اعتراض حبیب

که امام جمعه، مدیران و برخی دیگر از  ها، درحالی در این عکس.عمومی دامن زده است
بر  ای کارگر که لباس فرم شرکت شیشه همدان را اند، عده مهمانان بر روی صندلی نشسته

ها و این نحوه حضور کارگران در یک دیدار رسمی  این عکس. اند تن دارند، روی زمین نشسته
یادآور مراسمی است که مدتی پیش به بهانه تجلیل از کارگران شهرداری برازجان، آنها را بر 

گفتنی است . که مدیران کت و شلواری نشسته بر صندلی بودند زمین نشاندند درحالی
ت گرفته به آن مراسم، پاسخگویی شهردار برازجان و فرماندار دشتستان را به اعتراضات صور
 .همراه داشت

 :مصدومیت یک کارگردرحادثه ریزش تونل مترو در حال ساخت تهران  -*

در حال  ریزش تونل :آمده است  ۰۰۹٨فروردين  ۰۰  چهارشنبه تاریخ روزدر خبر منتشره ؛ هبرپای
اورژانس  درهمین رابطه مدیر روابط عمومی مرکز.ساخت تهران موجب مصدومیت یک کارگر شد

امشب حادثه ریزش تونل مترو در حال  63حوالی ساعت : تهران به خبرنگار رسانه ای گفت
اعالم و بالفاصله تکنسین های اورژانس به همراه آمبوالنس به محل  665ساخت به سامانه 
بدالیل نامشخص قسمتی از این تونل ریزش می کند که منجر به : وی افزود.حادثه اعزام شدند

 .ت یک کارگر شدمصدومی

مترو تهران نسبت به عدم پرداخت  4اعتراض رسانه ای کارگران خدماتی خط  -*

 :مطالبات،سطح پایین دستمزد و نداشتن امنیت شغلی

کارگران خدماتی  :آمده است  ۰۰۹٨فروردين  ۰۰  چهارشنبه در تاریخ روز خبر منتشره ؛ هبرپای
رداخت مطالبات،سطح پایین و نداشتن امنیت مترو تهران اعتراضشان را نسبت به عدم پ 0خط 

مترو تهران 0جمعی از کارگران بخش خدمات شاغل در خط .شغلی دستمزد رسانه ای کردند
که تحت مسئولیت شرکت پیمانکاری پیمان مرو مشغول کارند، از عدم پرداخت دو ماه 

متروی تهران  0کارگر شاغل در بخش خدمات خط 011حدود .د خبر دادندکاری و عیدی خو اضافه
کاری  مشغول به کار هستند، دو ماه اضافه« پیمان مرو»که تحت مسئولیت شرکت پیمانکاری 

همچنین بخشی از بیمه .اند و عیدی سال گذشته خود را دریافت نکرده( ۹۷بهمن و اسفند )
این کارگران افزودند، در حال .پرداخت نشده است این کارگران به سازمان تامین اجتماعی



با مترو ( رسمی)صورت مستقیم  حاضر به جز کارگران پیمانی، سایر کارکنان و کارگرانی که به
این .اند همکاری دارند، همه مطالبات مزدی سال گذشته خود را به همراه عیدی دریافت کرده

کنند در شرایط کنونی کفاف مخارج  می کارگران با بیان اینکه حداقل حقوقی که دریافت
رسانی به مردم  با شرایط سخت، مشغول خدمت: گویند دهد، در ادامه می شان را نمی زندگی

های نقدی و غیرنقدی که همکاران رسمی به صورت ماهانه و  هستیم و از همه مزایا و کمک
شغلی هستیم و  ما فاقد امنیت: گویند آنها می.کنند، محروم هستیم عرفی دریافت می

نفر از  ۰۱بهمن ماه سال گذشته . کنند پیمانکاران هر زمانی که اراده کنند ما را از کار بیکار می
همکارانمان به یکباره با اتمام قرارداد کار بیکار شدند که اواخر سال فقط تعدادی از آنها به محل 

 .کارشان بازگشتند

 : فراخوان یاری رسانی به قربانیان فاجعه سیل در ایران -*
rooz.com/news.jsp?essayId=92600-http://www.akhbar 

بار : آمده است  ۰۰۹٨فروردين  ۰۰  چهارشنبه برپایه خبر مندرج در سایت اخبار روز در تاریخ روز
را فرا گرفته و برای بسیاری از   ن ایرانناگوار بخش مهمی از سرزمی دیگر رویدادی فاجعه بار و

اگر چه تغییرات اقلیمی در بارندگی . ایرانیان، ویرانی، درد و رنج و مرگ به ارمغان آورده است
های شدید و سیالب های خانمان برانداز و آب گرفتگی گسترده در شمار بسیاری از استان 

، سیستان و بلوچستان، های کشور چون اصفهان، فارس، خوزستان، گلستان، خراسان
تاثیر گذار بوده است، اما مدیریت نادرست، ناکارآمدی .. کرمانشاه، ایالم، بوشهر، لرستان و

زیستی چند دهه گذشته و بی توجهی به هشدارهای نهادهای -سیاست های اجرایی محیط
مدنی و کارشناسان بویژه در حوزه آبزیستی و همچنین سد سازی های غیرکارشناسانه و 

ابودی جنگل های کشور در مناطق مختلف ایران در گستردگی و ژرفش این فاجعه ملی نیز ن
تجربه در بسیاری از کشورهای جهان نشان می دهد که در مواجهه با پدیده ! نقش داشته اند

های ویرانگری از این دست می توان با فراهم سازی زیرساخت های مناسب و مدیریت بموقع 
  .ا و آسیب ها کاست و آنرا به حداقل ممکن رساندبحران از شدت زیان ه

جامعه ایرانیان در آلمان همراه با دیگر نهادهای امضاکننده این فراخوان، مراتب تاسف و 
همدردی و همبستگی ژرف خود را با آسیب دیدگان و خانواده های جان باختگان این فاجعه 

  .دست رفته پاک دالنه تسلیت می گوید بزرگ ابراز می کند و به بازماندگان تمامی عزیزان از
و افراد انسان دوست و نیکومنش با گرد آوری کمک ها دنهاری همه ی تا با همكاآنیم برما 

از این رو از همه نهادها و شخصیت ها در . یاری مردم نواحی سیل زده بشتابیمبه های مالی 
  .ری دهند يانی نسااآماج ين شبرد اپیما را در تا سراسر آلمان درخواست می کنیم 

ی سو، از هد شداخودآوری گرهدف ين ای ابره ای يژب وحسادر شما كه ی مالی كمك ها
جامعه ایرانیان و دیگر نهادهای امضا کننده این فراخوان در اختیار نهادی مردمی و غیردولتی 

ی از کنده قرار خواهد گرفت تا شاید ايددسیب آمناطق ای سازماندهی امر کمک رسانی در بر
  .نواحی بکاهدين ن امادنج مردرد و ر
 Überschwemmung-Iranان ير با عنوب زحساره نید به شمااتود را میخوالی می كمك ها
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 :کشور آموزش کاالیی نظام به اعتراض -*

 

معلم معترض آن کس نیست که صرفا برای حقوق عقب مانده اش نگران است بلکه آن کسی 
درسی گیرد و به مفاد و محتویات خشونت و حماقت  ست که سالح آگاهی را بدست می

  ..کند اعتراض می

  :آخرین خبر درباره بروز رسانی مستمری بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی -*

سرپرست  :آمده است  ۰۰۹٨فروردين  ۰۰  چهارشنبه در تاریخ روز خبر منتشره ؛ هبرپای
سازمان تامین اجتماعی از افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی برای سال جاری بر 

پیشنهاد افزایش : گفت یو .هزار تومان به هیات دولت خبر داد 016وه درصد به عال 61مبنای 
بگیران و بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی بر همین مبنا  حقوق سایر سطوح مستمری 

ن، محمد حسن زدا روز چهارشنبه در جلسه با اعضای کانون عالی بازنشستگا.است
به همین منظور نظرات کانون عالی بازنشستگان برای : کارشناسان و شرکای اجتماعی افزود

پیشنهاد کانون عالی . افزایش حقوق سایر سطوح مستمری بگیران را دریافت کردیم
درصدی  61بازنشستگان، همان پیشنهاد شورای عالی کار که برای سایر سطوح افزایش 

فق است به همین دلیل ما نیز این موضوع را مصوب و برای تصویب هزار تومان موا 016همراه با 
ای سه میلیون  به عنوان مثال اگر بازنشسته: وی افزود.کنیم نهایی به هیات دولت ارسال می

هزار تومان محاسبه شده و تالش  016درصد به اضافه  61تومان دریافتی دارد این مبلغ ضربدر 
بگیرها نیز که  حداقل : زدا گفت.این افزایش اعمال شودما این است که از اردیبهشت ماه 

درصدی برخوردار خواهند بود به طوری که کسی  11.5تکلیف آنها مشخص است و از افزایش 
، یک 31کرده، در سال  هزار تومان حقوق دریافت می 611که سال گذشته یک میلیون و 

متخصصان : تأمین اجتماعی افزود سرپرست سازمان.گیرد هزار تومان حقوق می 511میلیون و 
سازمان تأمین اجتماعی پنج سناریو تعیین کرده بودند و همچنین به تورم و مصوبه شورای 

 11عالی کار و به پیشنهاد دولت و صندوق بازنشستگی کشوری و نیز به کسانی که بیشتر از 
شاره به اینکه طبق زدا با ا.ای داشتند نیز توجه کردیم سال پرداخت حق بیمه و تعهد بیمه

در پیشنهاد خود به ترکیب تورم و : درصد است، تصریح کرد 01.5اعالم بانک مرکزی، تورم 
وی  .ایم بگیرها نیز توجه کردیم و در نهایت ترکیب این دو را با هم در نظر گرفته حداقل

ری این مصوبه در هیات مدیره سازمان تأمین اجتماعی و هیئت دولت پیگی: خاطرنشان کرد
 .شود و تمام سعی ما این است که از اردیبهشت ماه این افزایش را انجام دهیم می

 :ه از حادثه متروی تهرانجزئیات تاز -*
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 : آمده است  ۰۰۹٨فروردين  ۰۰  چهارشنبه در تاریخ روز به گزارش خبرگزاری دولتی مهر ،
کی از تونل های در حال ساخت مدیرعامل شرکت متروی تهران جزئیات حادثه در یعلی امام،  

های انجام شده در  با اشاره به پیگیری وی .دسترسی به ایستگاه توحید را تشریح کرد
های دسترسی به  ریزش جزئی در یکی از تونل: های مترو گفت خصوص ریزش یکی از ایستگاه

... .ه استایستگاه متروی توحید واقع در خیابان نواب رخ داد، که این حادثه یک مجروح داشت
در خیابان نواب در حال خدمات رسانی  ۷و  ۰در حال حاضر ایستگاه تقاطع خط : وی ادامه داد

مجتبی خالدی سخنگوی اورژانس کشور نیز در خبر تکمیلی به مهر اعالم  .به شهروندان است
ساختمانی همجوار با ایستگاه متروی نواب گود برداری شده که این ساختمان دچار : کرد

 .شده استریزش 
 
 :بازی در زمین معیشت بازنشستگان -*
 

بعد از چند ماه : ایران آمده است به نوشته منتشر شده کانال تلگرامی شورای بازنشستگان 
و  ۰۰۹٨جلسه و کش و قوس راجع به افزایش دستمزدها و حقوق کارکنان و کارگران در سال 

درصد برای شاغالن و قول یکسان  ۰۲+ هزار تومان  ۰۲۲صحه گذاشتن مجلس روی مبلغ 
که  شدن حقوق شاغالن و بازنشستگان، امروز سرپرست سازمان تامین اجتماعی خبر داد

. درصد برای بازنشستگان به دولت پیشنهاد شده است ۰۰+ هزار تومان ۰۰۰افزایش مبلغ 
چون . چرا که دولت مختار است این پیشنهاد را رد کند. شده است« پیشنهاد» :می گوید

 !نوبخت بارها گفته بود که دولت توان پرداخت افزایش حقوق ها را ندارد
را تا همان حدی که گفته اند، افزایش دهند، اما برای  تازه شاید مجبور شوند حقوق شاغالن

افزایشی که هنوز فقط حرفش به میان . افزایش حقوق بازنشستگان هیچ تضمینی وجود ندارد
 .آمده، تورم و گرانی آن را پیشخور کرده اند

مع بیندازند، اما بازنشستگان جز تج! شاغالن می توانند دست از کار بکشند و تولید را از رونق
  .و اعتراض ، ابزار دیگری در دست ندارند

دولت و مجلس در زمین بازنشستگان بازی راه انداخته اند، آن ها افزایش حقوق بازنشستگان 
را مانند یک توپ، شوت می زنند و با هم پاسکاری می کنند؛ شک نیست که می خواهند 

 .را باز کنند( بازنشستگان) دروازه ی حریف
 .برای تعلل در افزایش حقوق بازنشستگان، قویا اعتراض کنیم به شگرد جدید دولت

 
شرکت های  در دست کارفرمایاناداره  کار و خدمات اشتغال منطقه ویژه دست  -*

 :پیمانکاری شاغل در صنعت نفت وگازدر روند لگد مال کردن حقوق کارگران

بر هیچ کس  :آمده است  ۰۰۹٨فروردين  ۰۰  چهارشنبه تاریخ روزدر خبر منتشره ؛ هبرپای
پوشیده نیست که اغلب شرکت های پیمانکاری شاغل در صنعت نفت وگاز هر کدام به نوعی 

ون حقوق کارگران خود را تضییع می کنند بی شک کارگران شاغل در پارس جنوبی از این قان
شرکت پیمانکاری پروژه تعمیر و نگهداری پاالیشگاه  6135مستثنی نیستند، از بهمن ماه سال 

را در دست داشت و به طرق مختلف حقوق کارگران را تضییع می کرد این امر ( 60فاز )نهم
باعث شده بود، هر روز خبر اعتصاب از بزرگترین پاالیشگاه گازی خاورمیانه در رسانه ها منتشر 

نفر از کارگران تصمیم به طرح شکایت در اداره کار خدمات منطقه ویژه  051فلذا تعداد شود 
بر هیچ کس پوشیده نیست که اغلب شرکت های پیمانکاری شاغل در صنعت نفت .گرفتند

ان شاغل در وگاز هر کدام به نوعی حقوق کارگران خود را تضییع می کنند بی شک کارگر
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شرکت پیمانکاری پروژه  6135پارس جنوبی از این قانون مستثنی نیستند، از بهمن ماه سال 
را در دست داشت و به طرق مختلف حقوق کارگران را ( 60فاز )تعمیر و نگهداری پاالیشگاه نهم

تضییع می کرد این امر باعث شده بود، هر روز خبر اعتصاب از بزرگترین پاالیشگاه گازی 
نفر از کارگران تصمیم به طرح شکایت در  051خاورمیانه در رسانه ها منتشر شود فلذا تعداد 

اداره کار خدمات منطقه ویژه گرفتند و برای حصول  نتیجه ی بهتر در این راه وکیلی کار کشته 
بعد از جلسات متعدد وکیل با نماینده های کارگران دادخواستی با رعایت . را استخدام کردند

  :امی موارد قانونی توسط وکیل مربوطه تنظیم گردید که ذیالً به مورادی اشاره می شودتم

 16003قانون کار به همراه مفاد دستورالعمل شماره  03طرح طبقه بندی مشاغل ماده  -6
و همچنین مفاد آئین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل کارگاهها موضوع  63/1/11مورخ 

 .وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 13نون کار مصوب اسفند قا 03تبصره یک ماده 

های وابسته بدان در  نامه قانون کار و آئین 31تشکیل کمیته حفاظت فنی و فیزیکی ماده  -0
اندازی و فعالیت کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار و با عنایت به نقش اساسی و  ضرورت راه

الزم به ذکر . وی کار در سطوح بهداشت و ایمنی کارحیاتی این نهاد قانونی در حفظ حقوق نیر
های واحد  اندازی کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار در جنب فعالیت است که ضرورت راه

های  تولیدی و صنعتی مهم و حساسی که پرسنل آن به صورت روزمره در معرض آالینده
به انواع آسیبها و لطمات  قرارداشته و نیز مواجه... گوناگون فیزیکی، شیمیایی، حرارتی و 

باشند امری روشن و آشکار به  ها و مسئولیتهای سنگین محوله می احتمالی ناشی از فعالیت

 .تردید به نقض حقوق کارگران خواهد انجامید  پوشی از آن بی شمار رفته و چشم

کار تکلیف از قانون  616و  611با عنایت به مفاد و مدلول مواد . تشکیل نهاد صنفی کارگران -1 

  .خوانده به فراهم آوردن زمینه برگزاری انتخابات درون کارگاهی

 آن از قانون کار 6و تبصره  11براساس صراحت مفاد ماده : مزایای به طبع شغل -0

  عرف منطقه: پرداخت حق کمپ  -5

 .باشد قانون کار و تبصره ذیل آن می 06براساس نص ماده : پرداخت پایه سنوات  -1

 قانون کار 11نظر به صراحت مفاد و منطوق ماده : خت اضافه کار روز کارگرپردا -1

 01/1/6135به موجب صراحت بخشنامه مورخ :   35پرداخت مابه التفاوت حق مسکن سال  -1

 ا.ا.هیأت دولت ج

به موجب تکالیف صریح قانون : پرداخت سهم قانونی به تامین اجتماعی و دستمزد واقعی  -3
های وابسته و نیز تعهدات پذیرفته شده توسط پیمانکار به  و دستورالعمل تأمین اجتماعی

موافقتنامه شرایط عمومی پیمان، شرکت خوانده  06از ماده  6و بند  00از ماده  0موجب بند 
موظف به محاسبه و پرداخت مبلغ واقعی درصد سهم قانونی کارفرما و کارگر نسبت به میزان 

 ....باشد ران به صندوق تأمین اجتماعی میمزد و مزایای دریافتی کارگ

 
به دلیل وقوع سیل تقدیم هیات  ۶۸های سراسری سال  طرح تعویق آزمون  -*

  :رییسه مجلس شد
 

های  طرح تعویق زمان برگزاری کلیه آزمون: برپایه خبر منتشره خبرگزاری ایسنا آمده است 
آموزش عالی که توسط سازمان سنجش برگزار  ها و مراکز دانشگاه ۰۰۹٨سراسری سال 

 .شود به دلیل وقوع سیل تقدیم هیات رییسه مجلس شورای اسالمی شد می
نماینده مجلس شورای اسالمی رسیده است و در صورت تصویب،  ۰۰۱این طرح به امضای 

 .خردادماه موکول خواهد شد ۰۱به بعد از  ۰۰۹٨های سراسری  کلیه آزمون



موجیم که آسودگی ما،عدم ; ران گروه ملی صنعتی فوالد اهوازاطالعیه کارگ -*
 : ماست

rooz.com/news.jsp?essayId=92613-http://www.akhbar 

سالم و با   : آمده است  ۰۰۹٨فروردين  ۰۰ به نوشته سایت اخبار روز در تاریخ روز چهارشنبه
  دعای خیر خدمت کلیه همکاران محترم

مسئله و نکته مهمی که در چند سال اخیر و در کوران مشکالت عدیده ای که گریبانگیر 
شرکت و وضعیت معیشتی پرسنل نمایان گشت،اخوت،انسجام و اتحاد فکری قشر عظیم 

ورت و درایت پرسنل گروه ملی فوالد اهواز بود که خوشبختانه با کسب تجارب مفید از مش
عقلی همگانی باعث عبور و برون رفت از مراحل مختلف مشکالتی بود که مسببان اصلی،بی 

شک بی تدبیری و نقصان کاری برخی مسئولین شرکت و استان بود که متأسفانه باعث 
بوجود آمدن خلل و مشکالتی در حیطه شغلی و معیشتی مان گردید،ولی همانگونه که ذکر 

و آن گوهر درخشان که همان،اتحاد،انسجام و درایت عقلی وصف ناپذیر گردید،تجربه ناب 
همگانی قشر عظیم و شریف کارگر بود که نام این شرکت بین المللی و پرسنل شریفش را 
نماد استان و کشور نمود که الحق و االنصاف شرافت،حق ستانی و برادری در گوش زمانه را 

  .جاودانه ساختند
ت سیل مخرب و ویرانگر امسال شاهد هستیم که همان برادران و امروز و در آماج حمال

خواهران گرامی،که بدون هیچ گونه چشمداشت دنیوی،همه وجود خود را در طبق اخالص 
گذاشته بودند،باز هم با تمام وجود و نهایت تالش شبانه روزی و بطور جهادگرانی خودجوش در 

گرفته،کمر همت بسته،آستین بازوان ستبر کنار همشهریان و مردم روستاهای محروم،قرار 
خویش را باال زده و گام به گام با مردمان سرزمین خود،مشغول کمک رسانی و امداد 

  .میباشند
آنهم در زمانیکه خود،رنجور و زجر کشیده مشکالت،نامالیمات و انتخابات نادرست،برخی 

شند،که طبق عادت غلط و سرپرستان ناالیق که نمونه بارز آنها،سرپرست جدید شرکت،میبا
دیرینه خود،درست در زمانیکه تمامی پرسنل و خانواده های محترمشان با مشکالت عدیده 

معیشتی،اقتصادی و اللخصوص سیل ویرانگر چند روز گذشته،دست و پنجه نرم میکنند،حقوق 
،که اولیه و ضروری شان که همان پرداخت حقوق ماهیانه و تثبیت زمان آن،بطور دائم میباشد
گویی با ورود این فرد ناکارآمد که بهیچ وجه در حد و اندازه و قواره مدیریتی جزء شرکت 

نمیباشد ،به فراموشی سپرده شده و قسمت روابط عمومی شرکت که خوراک رسانه ای و 
ق آنهم در این ایام میلی آن افراد تزریق شده به شرکت تبدیل گشته،خبری از پرداخت حقو

  .سخت نمیدهد
اینجا با اعالم تشکر خاص از کلیه جهادگران و هنرمندان واقعی عرصه صنعت فوالد،برادری و در 

اسوه فداکاری و مساعدت به هم استانیهای خود، مجدانه خواستار پرداخت حقوق اسفندماه 
  .ایتا تا آخر هفته جاری میباشیمگذشته خود،نه

  :و کالمی در پایان
ر و ذهن پرسنل شریف،درگیر مسائل سیل ویرانگر و درست است که در حال حاضر اغلب فک

امداد رسانی به همنوعان خود میباشد،ولی اشخاص نا کار آمدی که زمانی دلیل خداحافظی 
و انفصال خود از مجموعه شرکت،عدم توانایی در اصالح زیر ساخت های اساسی شرکت در 

د،به این کالم راسخ کلیه زمان تصدی پست قائم مقامی شرکت،به زعم گفته خود،عنوان کردن
پرسنل یقین داشته باشند که نه انتساب شان را مورد قبول دانسته،بلکه مسول و مقصران 

  .و شغلی پرسنل در آینده میباشنداصلی عواقب بوجود آمدن مشکالتی در زمینه معیشتی 
  :برحذر باشید که

  موجیم که آسودگی ما،عدم ماست
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 :خوزستان زده سیل مناطق در تحصیلی سال پایان اعالماحتمال  -*

 
این  :مدیرکل آموزش و پرورش خوزستان: برپایه خبر مندرج در خبرگزاری ایسنا آمده است 

احتمال وجود دارد که سال تحصیلی را در خوزستان تا همین جا به پایان برسانیم؛ چراکه 
 .اند تند و بخشی نیز تخریب شدهبخشی از مدارس ما اشغال هس

، شرایط مناسبی ندارد و در چنین فاضالب_وضعیت_و_مرور_و_عبور نیز از نظر  اهواز شهر 
همین حجم کتابی را که تاکنون تدریس شده است،  شویم شرایطی ممکن است ناچار

 .امتحان بگیریم
/news/98012108480isna.ir 

 
 :شد اعالم ۶۸ کارگر هفته های برنامه جزئیات -*

اولین جلسه   : آمده است  ۰۰۹٨فروردين  ۰۰  چهارشنبه در تاریخ روز به گزارش خبرنگار ایلنا،
 .در سال جدید برگزار شد ۹٨های هفته کارگر  نامهبررسی بر

دبیرکل خانه کارگر، نماینده حوزه انتخابیه تهران، ری، )نشست امروز با حضور علیرضا محجوب 
شمیرانات، اسالمشهر و پردیس، رییس فراکسیون کارگری و عضو کمیسیون اجتماعی 

زارت تعاون، کار و رفاه معاون امور فرهنگی و اجتماعی و)فر  ، ابراهیم صادقی(مجلس
رییس اتحادیه )، حسن صادقی (عضو شورای شهر تهران)زاده  ، افشین حبیب(اجتماعی

، (رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی)هللا بیات  ، فتح(پیشکسوتان جامعه کارگری
ضا و معاون امور اع)، پرویز نصیری (دبیر اجرایی خانه کارگر تهران)پرستی  محمداسماعیل حق
عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسالمی کار )، حسین حبیبی (آموزش خانه کارگر

مدیرعامل )، مسعود حیدری (نایب رییس اتحادیه سراسری زنان کارگر)، فاطمه وحدت (کشور
های صنفی کارگران  مشاور کانون عالی انجمن)، غالمرضا توکلی ((ایلنا)خبرگزاری کار ایران 

ها و نهادهایی همچون معاونت اجتماعی وزارت کشور،  یندگانی از طرف سازمانو نما  (کشور
معاونت اجتماعی ناجا، معاونت امور فرهنگی اجتماعی سازمان تامین اجتماعی، درالقرآن 
خانه کارگر، سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، سازمان خدمات اجتماعی شهرداری 

... کارگری، وزارت صنعت، معدن و تجارت و  راسیون ورزشتهران، روابط عمومی صدا و سیما، فد
 .برگزار شد

شد نکات و پیشنهاداتی پیرامون نحوه  در این نشست، که با دبیری علیرضا محجوب برگزار می
 :های هفته کارگر مطرح شد که برخی از آنها بدین شرح بودند برگزاری برنامه

تر و  دن مطالبات جامعه کارگری به صورت جامعتر هفته کارگر و مطرح نمو برگزاری علمی    -
 تر؛ دقیق

 گنجاندن برنامه دیدار کارگران با مراجع عظام تقلید؛    -

های نماز جمعه در سطح  گرفتن وقت جهت طرح مطالبات و مسائل کارگران در تریبون    -
د موافقت قرار گفتنی است پیشنهاد برگزاری این برنامه در تریبون نماز جمعه تهران مور. کشور

 نگرفته است؛

 گنجاندن برنامه برای بسیج کارگری با توجه به درخواست تشکل آنها؛    -

فراخوان دریافت آثار فرهنگی هنری کارگران متقاضی شرکت در جشنواره فرهنگی هنری     -
 باشد؛ گفتنی است مهلت ارسال آثار تا دوم اردیبهشت امسال می. کارگر ایرانی
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زده و اعالم حمایت از  گنجاندن واژه و یا عبارتی در اشاره به کارگران مناطق سیل پیشنهاد    -
 آنها؛

چنین اعتراض به گنجاندن  پیشنهاد شعاری در راستای اشاره به شعار رونق تولید و هم    -
های تروریستی از سوی دولت ایاالت متحده  سپاه پاسداران انقالب اسالمی در فهرست گروه

 آمریکا؛

هایی از سوی سازمان تامین اجتماعی به سرتاسر کشور جهت  ابالغ دستورالعمل    -
روی کارگران  رسانی خدمات سازمان و تکریم کارگران و فراهم آوردن تمهیداتی برای پیاده اطالع

 روی خانوادگی کارگران؛ هایشان در کنار برنامه پیاده بازنشسته و خانواده

کارگران ساختمانی، دیدار با خانواده کارگران از کار افتاده و  هایی برای پیشنهاد برنامه    -
 هایشان در سطح شهر تهران؛ اهدای گل و شیرینی به کارگران و خانواده

هایی همسو با مناسبت صدمین سال تاسیس سازمان  پیشنهاد برگزاری برنامه    -
 المللی کار در روز کارگر؛ بین

های سرتاسر کشور  وی وزیر صنعت، معدن و تجارت به سازمانها و پیام از س ابالغ برنامه    -
به مناسبت هفته کارگر و فراهم آوردن تمهیداتی برای بازدید وزیر صمت از یکی از واحدهای 

 تولیدی در این هفته؛

تر کردن حضور زنان  پیشنهاد تغییراتی در پوستر طراحی شده برای هفته کارگر و پررنگ    -
      .کارگر در طرح آن

های هفته کارگر، در  اندیشی پیرامون برنامه در انتهای جلسه اعالم شد آخرین جلسه هم
    .برگزار خواهد شد( چهارشنبه هفته آینده) ۰۰۹٨فروردین  ۰٨تاریخ 

نامه زندانیان سیاسی رجایی شهر به سیل زدگان؛ از اینکه دیوارهای زندان  -*
 : یمشود شرمسار مانع حضور ما در کنارتان می
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جمعی از   : آمده است  ۰۰۹٨فروردين  ۰۰ به نوشته سایت اخبار روز در تاریخ روز چهارشنبه
شترک، وضعیت نامناسب زندانیان سیاسی محبوس در زندان رجایی شهر طی نامه ای م

امدادرسانی های دولتی به مناطق سیل زده و هدر دادن منابع و ثروت ملی برای صدور 
این زندانیان . تروریسم در منطقه را همچون نشانه هایی از عدم کفایت حکومت عنوان کردند

مانع  دیوارهای قطور زندان“در نامه خود ضمن ادای تسلیت و همدردی با سیل زدگان از اینکه 
اظهار شرمساری کرده و از مردم درخواست کردند که به ” حضورشان در کنار مردم شده است

  .ساکنین مناطق سیل زده بشتابند یاری
، جمعی از زندانیان سیاسی محبوس در زندان رجایی ۰۰۹٨فروردین ماه  ۰۰امروز چهارشنبه 

مناطق  های دولتی به ای مشترک وضعیت نامناسب امدادرسانی شهر کرج با نوشتن نامه
  .سیل زده را محکوم کردند

از همه مردم بخصوص جوانان استدعا داریم با “: گویند این زندانیان در بخشی از نامه خود می
دیده به یاری مردم  رسانی مستقل به مناطق آسیب تشکیل شوراهای مردمی برای کمک

در برابر غارت و ستم این حکومت تنها ها  ی آالم و مصیبت زده بشتابید و آنان را در میانه سیل
  .”نگذارید
  :آید کامل این نامه در ادامه میمتن 

سیل ویرانگر اخیر در نقاط وسیعی از کشور و نحوه مواجهه و مدیریت حکومت با مردم و “
حکومتی که حتی . آسیب دیدگان بار دیگر عدم کفایت و مشروعیت آن را بر همگان هویدا کرد

داد مردمی به آسیب دیدگان را امنیتی کرد و با گسیل نیروهای امنیتی و کمک رسانی و ام
مدیده در نظامی و سانسور شدید فجایع، به سرکوب مطالبات بحق مردم آسیب دیده و ست

  .مناطق سیل زده پرداخت
ها و مراتع، رودخانه و کوه  چهل سال غارت و از بین بردن محیط زیست، منابع طبیعی، جنگل
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های کشور و  خت و سازهای غیر اصولی و بطور کلی نابودی کلیه زیرساختفروشی، سا
هزینه کردن منابع و ثروت ملی در صدور تروریسم و به آتش کشیدن منطقه و سرکوب داخلی 

دم ستمدیده را بر باد به همراه فسادهای نجومی نوکیسگان حکومتی، تمام هستی این مر
  .داده است

ن سیاسی ضمن عرض تسلیت، مراتب همدردی و همبستگی خود را لذا ما تنی چند از زندانیا
زدگان سیل اخیر اعالم کرده و از اینکه دیوارهای قطور زندان و حافظان شب  با تمام مصیبت

  .شود شرمساریم و خدمت به شما میمانع حضور ما در کنارتان 
رسانی  رای کمکاز همه مردم به خصوص جوانان استدعا داریم با تشکیل شوراهای مردمی ب

ی آالم و  زده بشتابید و آنان را در میانه مستقل به مناطق آسیب دیده به یاری مردم سیل
  .و ستم این حکومت تنها نگذارید ها در برابر غارت مصیبت

  ؛۰۰۹٨فروردین  ۰۰شهر کرج،  زندان رجایی
مجید /  د ماسوریسعی/  منصوری( پیروز)محمدعلی /  محمد بنازاده امیرخیزی  :امضا کنندگان

حسن /  اییسعید صف/  ابراهیم فیروزی/  سعید شیرزاد/  آرش صادقی/  پیام شکیبا/  اسدی

  .“صادقی

 :هزار خانه در سیالب ۰۰۲آسیب به ؛ آخرین آمار از خسارت سیل -* 

https://www.isna.ir/news/98012107895 

 

 : آمده است  ۰۰۹٨فروردين  ۰۰  چهارشنبه در تاریخ روز به گزارش خبرگزاری دولتی ایسنا ،
 ۰۰۲دهد، سیل تاکنون به  طبق آخرین آمار از مناطقی که شرایط محیطی اجازه بررسی را می

بنیاد مسکن انقالب اسالمی در .های درگیر، خسارت زده است ار واحد مسکونی در استانهز
در . داد ارزیابی خسارات را انجام داده است زده که شرایط محیطی اجازه می مناطق سیل

هزار واحد  ۰۰۲اند و تا کنون به  استان تحت تأثیر سیل قرار گرفته ۰۰های امسال  بارندگی
هزار واحد  ۰۲. ای گلستان، مازندران و لرستان خسارت وارد شده استه مسکونی در استان

البته این آمار فعالً برای . هزار واحد تعمیراتی است ۷۲از این تعداد نیاز به نوسازی دارد و 
که در  هنوز با توجه به این. دهد مناطقی است که شرایط محیطی اجازه ارزیابی را می

تی یک واحد هم ارزیابی نشده و کارشناسان منتظر هستند گرفتگی وجود دارد ح خوزستان آب
و خوزستان هنوز  قال،گمیشان هایی از آق در بخش. گرفتگی کاهش پیدا کند تا شدت آب

فروردین ماه خبر  ۰۲شنبه  رئیس بنیاد مسکن هم روز سه....بررسی انجام نشده است
علیرضا . هزار واحد مسکونی شهری و روستایی لرستان دچار خسارت شدند ٣۵: داد

ها لحاظ  ها باید بازسازی شوند و ایمنی الزم در آن گاه چنین با تأکید بر اینکه سکونت تابش هم
های ما  قراردادی با دانشگاه تهران داریم تا با نظارت عالی نظارت بر همه فعالیت: شود، افزود
شناسی صحبت شد و ظرف دو تا  های فنی و زمین را بر عهده بگیرند و با دانشکده در لرستان

رئیس اورژانس .آیند سه روز آینده هشت نفر از رؤسا و اساتید دانشگاه تهران به لرستان می
های علوم  اسفند ماه به دانشگاه ۰۱وزیر بهداشت در  باش کشور با اشاره به اعالم آماده

های سازمان هواشناسی در خصوص وقوع سیل  بینی نی بر پیشپزشکی سراسر کشور مب
نفر نیز جان خود  ۰۰نفر مصدوم شدند و  ۰۲۰۰ تا کنون در مناطق سیل زده کشور: گفت

 .اند را از دست داده

به مناطق امن، اعزام بیماری  مادر باردار ۱۲۲به گفته پیرحسین کولیوند، انتقال بیش از 
های سیل زده، تهیه داروی بیماران خاص و توزیع  دیالیزی به سایر مراکز درمانی در استان

https://www.isna.ir/news/98012107895
https://www.isna.ir/news/98012007527/
https://www.isna.ir/news/98012007527/
https://www.isna.ir/news/98012007527/
https://www.isna.ir/news/98012007628/
https://www.isna.ir/news/98012007628/


های اسکان اضطراری، حضور  رایگان، انجام ویزیت رایگان بیماران و افراد آسیب دیده در اردوگاه
 ۰۱۲اری، مراجعه بیش از های اسکان اضطر های بهداشت محیط و سالمت روان در اردوگاه تیم

هزار نفر  ۰۰۲های صحرایی و بستری شدن  هزار نفر به مراکز درمانی، درمانگاه و بیمارستان
 .های سیل زده را از مهمترین اقدامات وزارت بهداشت است در مراکز درمانی استان

  :یاسمین آریایی بازداشت شد -*

  
آمده است  ۰۰۹٨فروردين  ۰۰ خ روز چهارشنبهدر تاریبرپایه خبر مندرج در شبکه های مجازی 

مامورین نیروی انتظامی، با در دست داشتن حکم جلب خانم آریانی و حکم امروز صبح  : 
ورود و تفتیش منزل از دادسرای کرج، به منزل وی وارد شده و پیش از بازداشت، منزل پدری 

نم آریانی تعدادی از لوازم شخصی او را نیز مورد تفتیش قرار داده و ضمن بد رفتاری با پدر خا
 .ازجمله تلفن همراه او را ضبط کردند

یاسمن آریانی پس از بازداشت در تماس کوتاهی با خانواده خود از انتقال خود به بازداشتگاه 
 .وزرا در تهران و با شکایت دادسرای ارشاد خبر داده است
اکتورز “اده شدن برای بازی در نمایش روز دوشنبه این فعال مدنی و بازیگر تئاتر که در حال آم

در تماشاخانه ملک بود از توقیف نقش خود در این تئاتر و کنار گذاشته شدن توسط ” استدیو
 .وزارت ارشاد خبر داده بود

جلوگیری از اجرای یاسمن آریانی در پی جوسازی برخی رسانه های مجازی منتسب به 
 .او و تفتیش عقاید وی صورت گرفته است نهادهای امنیتی در ارتباط با حرفه بازیگری

اعتراضات “، در جریان ۹۷مردادماه  ۰۰الزم به یادآوری است یاسمن آریانی در تاریخ 
همراه با ” سراسری مردادماه در تهران، در اعتراض به شرایط رو به افول اقتصادی و فساد

های تهران بزرگ و  ندانتن دیگر از معترضین توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به ز ۱۲حدود 
 .قرچک ورامین منتقل شده بودند

وی به همراه سایر زنان بازداشت شده در این پرونده اواخر مهرماه سال گذشته به بند زنان 
دادگاه انقالب تهران به ریاست قاضی مقیسه به  ۰٨زندان اوین منتقل شده و توسط شعبه 

 .زیری محکوم شدبه یک سال حبس تع” اخالل در نظم عمومی“اتهام 
 
 :بازداشت منیره عربشاهی، مادر یاسمن آریانی  -*

 ۰۰شنبه  منیره عربشاهی مادر یاسمن آریانی ، امروز پنج: برپایه خبر منتشره آمده است 
 ماه توسط مأموران امنیتی بازداشت شد فروردین

منیره عربشاهی که برای پیگیری وضعیت دخترش به سمت خیابان وزرا در حرکت بود، توسط 
 .مکان نامعلومی منتقل شده است ماموران بازداشت و به

حکم بازداشت منیره عربشاهی قبال صادر شده بود، اما روز چهارشنبه هنگام بازداشت 
یاسمن، منیره عربشاهی برای کمک به سیل زدگان در لرستان حضور داشته ، که ماموران 

 .امنیتی موفق به دستگیری او نشده بودند

 : عدم حضور بخش بزرگی از معلمان تهران در سر کالس -*

 
کانون صنفی  :آمده است  ۰۰۹٨فروردین ۰۰برپایه خبر منتشره در تاریخ روز پنجشنبه 
قامات علی رغم وعده های تکراری و دروغین م: معلمان با انتشار اطالعیه ای اعالم کرد



آموزش و پرورش در پرداخت مطالبات فرهنگیان و همچنین دعوت عوام فریبانه وزیر بی کفایت 
آموزش و پروش از نمایندگان تشکلهای صنفی معلمان و بازنشستگان آموزش و پرورش در 

و مراجعه آنها به ساختمان وزارتخانه در خیابان قره نی، این وزیر بی کفایت و  ۰٨/۰/۹٨تاریخ 
و در جمع آنها حاضر نشده و فقط تعدادی از معاونین بی لیاقت او از جمله الهیار ترکمن دروغگ

به صورت سرپایی به میان آنها آمده و تنها فرا رسیدن عید را تبریک گفته و از جواب دادن به 
  .ت آنها خوداری نموده استسواال

تهران  ۱مدارس منطقه تعداد کثیری از همکاران در  ۹٨/۰/۰۹به همین علت روز سه شنبه 
در اعتراض به عدم پرداخت مطالبات حق التدریس یک ساله خود از حضور در کالس خودداری 
نموده و مدیران مدارس را وادار به انتقال موضوع به اداره کرده و یادآور شدند که فردا و پس 

تا آخر این فردا را نیز در دفتر مدرسه حضور اعتراضی خواهند داشت و اگر کلیه مطالبات 
  .هفته صورت نگیرد از شنبه از مراجعه به مدارس خودداری خواهند کرد

بنابراین چون بیش از هفتاد در صد نیروهای مدارس را بازنشستگان تشکیل می دهد به 
ضمنا شنیده ها حاکی از آن است که . احتمال زیاد این عمل همکاران تاثیر گذار خواهد بود

تهران برای ۰۲و  ۹بازنشسته در مناطق دیگر تهران خصوصا مناطق تعداد زیادی از همکاران 
 .همیشه مدارس را ترک کردند

 
 همدان کارگران به احترامی بی مسئولیت:دبیراجرایی خانه کارگر استان همدان -*

 ارادت فقیه ولی نماینده به /نشاندند زمین یرو را کارگران که ست مدیرانی برعهده
 :داریم

 
روز گذشته خبری  :آمده است  ۰۰۹٨فروردین ۰۰به تاریخ روز پنجشنبه به گزارش خبرنگار ایلنا،

مبنی بر نشاندن کارگران همدانی روی زمین منتشر شد که دبیر اجرایی خانه کارگر همدان 
 کارگر خانه اجرایی دبیر) اصالنی چنگیز حال. این برخورد با کارگران را نادرست دانست

مان با نماینده  گروهی از اعتراض ما اینگونه برداشت کردند که روی سخن: گوید می (همدان
کنند زیرا روی سخن من با مسئوالنی بوده  فقیه بوده؛ درحالیکه باید تاکید کنم اشتباه می ولی

 .لوی پای خودشان نشاندندکه خودشان باال نشستند و کارگران را روی زمین، ج
فقیه ارادت  خانه کارگر همدان و شخص بنده نسبت به نماینده ولی: دهد اصالنی ادامه می

فقیه را  تواند رابطه خانه کارگر همدان و دفتر نمایندگی ولی های مغرضانه نمی برداشت...داریم 
کردند و  ان را رعایت مینظر ما این است که باید جایگاه کارگر: کند وی تاکید می.مخدوش سازد

فقیه  نشاندند؛ لذا هر مطلبی غیر از این را که احیاناً به نماینده ولی کارگران را روی صندلی می
ست که خودشان باال  اعتراض ما فقط به مدیرانی....کنیم نسبت بدهند، شدیداً تکذیب می

 .کنند نشینند و از آن باال به کارگران نگاه می می

 :کارگرحفر کانال در آق قال براثر واژگونی سرویس رفت وآمدشان9دومیت مص  -*

سرویس رفت وآمد  :آمده است  ۰۰۹٨فروردین ۰۰برپایه خبر منتشره در تاریخ روز پنجشنبه 
پنج کارگر مصدوم حادثه با آمبوالنس .نفر مصدوم شدند1کارگران حفر کانال در آق قال واژگون و

مصدوم دیگراین سانحه با بالگرد به بیمارستان پنجم به بیمارستان آل جلیل آق قال و سه کارگر
 .آذر گرگان منتقل شدند

 :تگان در برابر استانداری مشهدتجمع مال باخ -*

https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/749406-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%DB%8C-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%87%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%B9%D9%87%D8%AF%D9%87-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B3%D8%AA-%DA%A9%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%88%D9%84%DB%8C-%D9%81%D9%82%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%85
https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/749406-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%DB%8C-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%87%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%B9%D9%87%D8%AF%D9%87-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B3%D8%AA-%DA%A9%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%88%D9%84%DB%8C-%D9%81%D9%82%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%85
https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/749406-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%DB%8C-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%87%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%B9%D9%87%D8%AF%D9%87-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B3%D8%AA-%DA%A9%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%88%D9%84%DB%8C-%D9%81%D9%82%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%85
https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/749406-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%DB%8C-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%87%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%B9%D9%87%D8%AF%D9%87-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B3%D8%AA-%DA%A9%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%88%D9%84%DB%8C-%D9%81%D9%82%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%85
https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/749406-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%DB%8C-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%87%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%B9%D9%87%D8%AF%D9%87-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B3%D8%AA-%DA%A9%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%88%D9%84%DB%8C-%D9%81%D9%82%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%85


 

تجمع غارت شدگان   :آمده است  ۰۰۹٨فروردین ۰۰به تاریخ روز پنجشنبه منتشره خبر هیبرپا
  .باردیگر شکل گرفتتوسط موسسه پدیده مقابل استانداری در مشهد

هزار میلیارد تومان ٣استان بیش از  ۰۴خسارت سیل در :وزیر راه و شهرسازی -*
 :است

آمده  ۰۰۹٨فروردین ۰۰به تاریخ روز پنجشنبهبه نقل از صدا و سیما،  خبرگزاری مهر به گزارش
استان،  ۰۰وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه سیل اخیر تا کنون در ؛میمحمد اسال :است 
روستا تخریب داشته است براورد اولیه  ۹۲۲هزار و  ۱شهر حدود  ۰۲۹شهرستان و  ۰۰۰

نکته مهم این است که نباید : گفتوی  .هزار میلیارد تومان اعالم کرد۰خسارات را بیش از 
سالهایگذشته  تن و نداشتن همیشه مطرح بوده و درمجوز داش. مسیر آب تصرف و بسته شود

های غیرمجاز ساخته شده  ها و هتل نیز شاهد بودیم که ویالها، ساختمان ۹۷و سال 
بجز : ها نیز گفت او درباره میزان برآورد خسارت.... ها تخریب شده است رودخانه مسیل در

ها مشخص  زان دقیق خسارتخوزستان که هنوز درگیر سیل هستیم بعد از تخلیه کامل آب می
هزار و  ۱شهر حدود  ۰۲۹شهرستان و  ۰۰۰استان،  ۰۰در  ها آخرین جمع بندی.خواهد شد

فنی  های ابنیه ۷۰۹هزار و  ۰۲. تخریب داشته است( هم مسکونی و هم راه)روستا  ۹۲۲
ابنیه تخریب شده است که  ۱۰۰که از این تعداد  اند شامل آبرو، آب نما و پل آسیب دیده

 .هزار میلیارد تومان خسارت وارد شده محاسبه شده است ۰رآورده اولیه بیش از ب
کیلومتر  ۰۲۰از . ها باید کار جایگزین انجام دهیم دهد به غیر هزینه برآوردها نشان می

کیلومتر باید به  ۰۰کیلومتر تخریب سنگین شده است که از این مقدار حدود  ۰۲ جادهپلدختر
 ۹کیلومتر آن قابلیت بازسازی دارد ولی حدود  ۰۲و بازسازی شود و صورت اساسی تغییر کند 

در خوزستان به جز : اسالمی گفت....توان مسیر را ادامه داد کیلومتر بدون تونل زدن نمی
واحد شهری و  ۱۰۰هزار و  ۰۱۰.بخشی که اطالعات اولیه را داشتیم نهایی نشده است 

واحد  ۰٨٨هزار و  ۰۰هزار واحد در روستاها و  ۰۲۱روستایی آسیب دیده است که از این تعداد 
میلیون تومان برای احداث واحدهای  ۱۲در شهرها هستند که در مصوبه دولت ابالغ شده مبلغ 

میلیون  ۰۲میلیون تومان وام و  ۰۲میلیون تومان بالعوض و برای روستاها  ۰۰شهری به اضافه 
 ....تومان بالعوض در نظر گرفته شده است

 
کارگرکارخانه بلور و شیشه اصفهان در حادثه تصادف سرویس رفت 0مصدومیت   -*

 :وآمد

کارگران کارخانه بلور   :آمده است  ۰۰۹٨فروردین ۰۰برپایه خبر منتشره در تاریخ روز پنجشنبه 
زیبا، در مسیربازگشت کارگران ازشهرک کیلومتری شهر1و شیشه اصفهان واقع در دولت آباد 

 .کارگر مصدوم شدند0صنعتی دولت آباد بطرف سمت خیابان سجاد با یک کامیون برخورد کرد و

 :گرفت قربانی بازهم سیل /هشعیبی در دامدار  ساله ۰۸ جوان یک شدن گم -*

https://www.mehrnews.com/news/4587709/%D8%AE%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%DB%B2%DB%B4-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%DB%B3%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.mehrnews.com/news/4587709/%D8%AE%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%DB%B2%DB%B4-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%DB%B3%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.mehrnews.com/news/4587709/%D8%AE%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%DB%B2%DB%B4-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%DB%B3%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.mehrnews.com/news/4587709/%D8%AE%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%DB%B2%DB%B4-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%DB%B3%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.mehrnews.com/news/4587709/%D8%AE%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%DB%B2%DB%B4-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%DB%B3%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.mehrnews.com/news/4587709/%D8%AE%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%DB%B2%DB%B4-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%DB%B3%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.mehrnews.com/news/4587709/%D8%AE%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%DB%B2%DB%B4-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%DB%B3%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/749386-%DA%AF%D9%85-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%DB%8C%DA%A9-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D8%B9%DB%8C%D8%A8%DB%8C%D9%87-%D8%B3%DB%8C%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%87%D9%85-%D9%82%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA


  

 ۰۰در ساعت  :آمده است  ۰۰۹٨فروردین ۰۰به تاریخ روز پنجشنبهبه گزارش خبرنگار ایلنا، 
ی  ساله ۰٨جوان « محمدبن ناصرالحسین النخیلف النیسی»( ماه فروردین ۰۰)شب گذشته 

که با احشام خود در شرکت « بیت حسین المخیلف نیس»اهل شعیبیه، روستای 
هایش در حال  وصنعت امام مستقر بود، پس از مفقود شدن دو رأس از گاومیش تکش

ی  به گفته.ی طغیان کرده، افتاد و مفقود شد جستجوی آنان بود که به ناگاه در یک رودخانه
ساله تاکنون پیدا نشده و مردم در حال  ۰٨منابع خبری ایلنا، متأسفانه جسد این جوان 

 .ستندجستجو برای یافتن جسد او ه

پیام همبستگی سندیکای کارگران فلزکار مکانیک ایران به کنفدراسیون اتحادیه  -*
 :های کارگری پیشرو ترکیه

http://www.akhbar-rooz.com/news.jsp?essayId=92631 

 
به  :آمده است  ۰۰۹٨فروردین ۰۰بر پایه خبر مندرج در سایت اخبار روز در تاریخ روز پنجشنبه 

 دبیر کل کنفدراسیون سندیکایی دیسک
 اجرایی کنفدراسیون سندیکایی دیسکبه کمیته 

 (دیسک)های کارگری پیشرو ترکیه  هرفقای محترم کنفدراسیون اتحادی
مطلع شده ایم که رفیق آرزو سرکزوغلو، رئیس کنفدراسیون اتحادیه های کارگری پیشرو 

ترکیه، اخیرا به جرم اینکه در سخنان خود در یک پانل بحث که توسط حزب اپوزیسیون 
ه به محاکم ۰۰۹۱در خرداد ماه سال ( حزب سوسیال دموکرات ترکیه)جمهوریخواه خلق 

رفیق آرزو در سخنرانی خود . کشیده شده و با حکم محکومیت سه ساله روبرو می باشد
 .ه را مورد انتقاد قرار داده بودجنبه های مشخصی از سیاست های دولت فعلی ترکی

. لحن و محتوای سخنرانی رفیق آرزو قاعدتاٌ نمی بایست هیچ کسی را به تعجب وادارد
ترکیه موضوعی است که اکثریت مردم در داخل و خارج از  بحران اقتصادی کنونی همه جانبه

 .کشور ازآن آگاهی دارند
در سال های اخیر، دولت توسعه و عدالت اردوغان آشکارا سیاست های نئولیبرالی را دنبال 

 .اقتصادی و اجتماعی کشور شده اندکرده که موجب هرج و مرج در زندگی 
در سرکوب فزاینده نیروهای مترقی و به ویژه یک محصول جنبی سیاست های دولت، خود را 

اتحادیه های کارگری به نمایش گذاشته است؛ که در مسیر آن بسیاری از اعضای اتحادیه 
های کارگری بخشی از عمر خود را به جرم دفاع و پافشاری بر روی عدالت و مطالبات 

http://www.akhbar-rooz.com/news.jsp?essayId=92631


م که دلیل دادگاهی کردن ما بر این باور هستی. مشروع خود در زندان گذرانده و یا می گذراند
او جز دفاع از . و محکومیت رفیق آرزو سرکزوغلو به حبس در راستای چنین الگویی است

حاکمه و منافع کارگران جرمی مرتکب نشده است و به همین دلیل با اتهامی واهی م
 .محکوم به زندان شده است

ی خود با رفیق آرزو سندیکای کارگران فلزکار مکانیک ایران، ضمن اعالم مراتب همبستگ
سرکزوغلو و کنفدراسیون اتحادیه های کارگری پیشرو ترکیه و همچنین طبقه کارگر ترکیه ، 
امیدوار است که کارزار دفاع از رفیق آرزو توسط کنفدراسیون دیسک، و همچنین در سطح 

منجر به نتیجه موفقیت آمیز درخواست تجدید نظر در مورد  –ملی و همچنین بین المللی 
 .ن بشودحکم صادره برای او و تضمین آزادی ایشا

 پیروزی با طبقه کارگر جهانی است –
 د همبستگی کارگران ایران و ترکیهگسترده تر با –

 سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران
 ۰۰۹٨فروردین  ۰۷
 ۰۲۰۹آوریل  ۱
 :هزارکارگردر معموالن و پلدختر بر اثر سیل5بیکاری بیش از  -*

هزارکارگردر 5بیش از  :آمده است  ۰۰۹٨فروردین ۰۰برپایه خبر منتشره در تاریخ روز پنجشنبه 
هزار کارگر سایر صنوف  0کارگر ساختمانی و  6111 .معموالن و پلدختر بر اثر سیل بیکارشدند

نفر از این کارگران به کلی 111بنابهمین گزارش،.بیکارشدند  در معموالن و پلدختر بر اثر سیل
ادآوری قابل ی.اند اند و عالوه بر بیکاری آواره نیز شده شان را هم از دست داده خانه و زندگی

است که این گزارش در بر گیرنده تعداد کارگران ساختمانی بیکار شده ای هست که تحت 

 .پوشش بیمه می باشند

 
 پرداخت هفته پایان تا را ما اسفندماه حقوق:جمعی از پرسنل گروه ملی فوالد -*

 :کنید

 

سیل اخیر زندگی   :آمده است  ۰۰۹٨فروردین ۰۰به تاریخ روز پنجشنبه به گزارش خبرنگار ایلنا،
. رب و جنوب غربی از جمله در خوزستان را درگیر مشکالت بسیار کردهای غ مردم در استان

ها، خواستار  ای ضمن اشاره به این مشکالت و دشواری کارگران گروه ملی فوالد ایران در بیانیه
های  در این بیانیه، کارگران ضمن برشمردن کاستی.پرداخت حقوق اسفندماه خود شدند

زده از مقامات شرکت درخواست  خوزستان سیلهای زیستی در  معیشتی خود و دشواری
در بخشی از .کردند حداکثر تا آخر هفته آینده، حقوق معوق اسفندماه کارگران را پرداخت کنند

امروز و در آماج حمالت سیل مخرب و ویرانگر امسال شاهد : خوانیم این بیانیه جمعی می
نه چشمداشت دنیوی، همه هستیم که همان برادران و خواهران گرامی، که بدون هیچ گو

روزی و  وجود خود را در طبق اخالص گذاشته بودند، بازهم با تمام وجود و نهایت تالش شبانه
بطور جهادگرانی خودجوش در کنار همشهریان و مردم روستاهای محروم قرار گرفته، کمر 

ن خود، همت بسته، آستین بازوان ستبر خویش را باال زده و گام به گام با مردمان سرزمی
مجدانه خواستار ...: خوانیم در پایان این بیانیه می.باشند رسانی و امداد می مشغول کمک

 .باشیم پرداخت حقوق اسفندماه گذشته خود، نهایتا تا آخر هفته می

 :جان باختن یک کارگر ساختمانی در دزفول براثر سقوط از ارتفاع -*

https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/749331-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D8%B3%D9%81%D9%86%D8%AF%D9%85%D8%A7%D9%87-%D9%85%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D8%A7-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D8%AF
https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/749331-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D8%B3%D9%81%D9%86%D8%AF%D9%85%D8%A7%D9%87-%D9%85%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D8%A7-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D8%AF
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یک کارگر کاشی کار  :آمده است  ۰۰۹٨فروردین ۰۰برپایه خبر منتشره در تاریخ روز پنجشنبه 
آفرینش شمالی بدنبال سقوط از ارتفاع جانش را ازدست  حین کاردرساختمانی واقع در خیابان

 .داد

 به را مسلمین المال بیت حقی هچ به:بسیج دانشجویی دانشگاه سهند تبریز -*
 :نیست خوب "سازی ماشین" حال !/فروختید؟ قیمت دهم یک

 

بسیج   :آمده است  ۰۰۹٨فروردین ۰۰به تاریخ روز پنجشنبه به گزارش خبرنگار ایلنا،
دانشجویی دانشگاه سهند تبریز در تماس با خبرنگار ایلنا، به اظهارات رئیس سازمان 

این تشکل .سازی تبریز انتقاد کرد واگذاری مجموعه ماشین سازی در دفاع از خصوصی
دهم قیمت  المال مسلمین را به یک با چه حقی بیت"دانشجویی با طرح این پرسش که 

شما بر مبنای کدام آمار : گوید سازی می خطاب به رئیس سازمان خصوصی" اید فروخته
آید حاکی  سازی می اشینسازی خوب است؟ تمامی آماری که از م گویید وضعیت ماشین می

ی مدیریت یک صنعت به  از افت شدید تولیدات آن است؛ حاکی از عدم رعایت اصول اولیه
دستگاه بوده است و  ۰۰۰۰این مجموعه  ۹۷ی تولید سال  برنامه. سازی است بزرگی ماشین
دستگاه تولید شده است، این کجایش پیشرفت است؟در پایان بسیج  ۰۲۰تا آذرماه فقط 

 فقط شما :کند جویی دانشگاه سهند تبریز خطاب به همان مقام مسئول اعالم میدانش
 قراردادها آن در مگر ترسید؟ می چه از .بگذارید مردم اختیار در را صنایع این فروش قراردادهای

 اید؟ داده انجام غیرقانونی کار چه

مشکالت  ه افزایش نرخ کرایه تاکسی واعتراض به بی تفاوتی مسئوالن نسبت ب -*

 :رانندگان تاکسی در صومعه سرا

مسئوالن بجای حل  :آمده است  ۰۰۹٨فروردین ۰۰برپایه خبر منتشره در تاریخ روز پنجشنبه 
افزایش نرخ کرایه تاکسی وعدم پاسخگویی به  .مشکالت میخواهند مردم را بجان هم بیاندازند

مشکالت رانندگان تاکسی موجب اعتراضات اهالی ورانندگان تاکسی شهرستان صومعه 
رویه ای پیش گرفته اند تا «تفرقه بینداز و حکومت کن »ب المثلمسئوالن هم طبق ضر.سراشد

توان گفت در کنار مشکالت فراوانی که در  به جرات می.بابی تفاوتی مردم را بجان هم بیاندازند
کنند، بحث افزایش  خورد و مردم با آن دست و پنجه نرم می جامعه امروزی به چشم می

ترین چالش حوزه شهری مطرح بوده است،  ها به عنوان یکی از اصلی نه نرخ تاکسیساال
شايد اگر .خورد چالشی که هر ساله قبل از اعالم نرخ جدید با روند افزایش خودسرانه گره می

بتوانیم آمار مستندي از دلیل مشاجرات خیابانی به دست بیاوریم آنگاه خواهیم ديد رقم 
ها است، مشاجراتی که بین راننده  اجرات بر سر نرخ نامعقول كرايهبرانگیزی از مش تأمل

ای  عده.آید و هیچ مسئولی هم پاسخگوی این آشفته بازار نیست تاکسی و مسافر پیش می
سرا نسبت به افزایش خودسرانه کرایه تاکسی اعتراض داشته و  ازاهالی  شهرستان صومعه

سرا با اشاره به  یکی از اهالی صومعه.دخواستار رسیدگی مسئوالن به این موضوع شدن
همه ما به عنوان یک شهروند واقف هستیم که شرایط : افزایش نرخ کرایه تاکسی، اظهار کرد

اقتصادی و وضعیت دشوار زندگی به همه فشار آورده است اما از مسئوالن شهرستان انتظار 
های داخل  نکه اکثر تاکسیوی با بیان ای.قانونی و سواستفاده گرفته شود داریم جلوی بی

شهری هم به همین  های خطی برون گیرند و تاکسی تومان می 511شهر کرایه را هزار و 
ما هم معتقدیم که با تورم موجود باید طبعا کرایه هم : اند، افزود میزان افزایش کرایه داشته

https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/749418-%D8%A8%D9%87-%DA%86%D9%87-%D8%AD%D9%82%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%DB%8C%DA%A9-%D8%AF%D9%87%D9%85-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%AE%D8%AA%DB%8C%D8%AF-%D8%AD%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%A8-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA
https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/749418-%D8%A8%D9%87-%DA%86%D9%87-%D8%AD%D9%82%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%DB%8C%DA%A9-%D8%AF%D9%87%D9%85-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%AE%D8%AA%DB%8C%D8%AF-%D8%AD%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%A8-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA
https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/749418-%D8%A8%D9%87-%DA%86%D9%87-%D8%AD%D9%82%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%DB%8C%DA%A9-%D8%AF%D9%87%D9%85-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%AE%D8%AA%DB%8C%D8%AF-%D8%AD%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%A8-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA


ی وجود داشته باشد ها هم مشکالت زیادی دارند اما باید یک نرخ قانون افزایش یابد چون راننده

 .نه اینکه هر ایستگاهی هرچقدر دلش خواست افزایش دهد

, (ابست)اولین گلگشت شورای کارگری بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی  -*
  برگزار شد

rooz.com/news.jsp?essayId=92648-http://www.akhbar 

 
  :آمده است  ۰۰۹٨فروردین ۰۰پنجشنبهاخبار روز در تاریخ روز  برپایه خبرمندرج در سایت

حل پارک در م( بستا)اولین گلگشت شورای کارگری بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی 
 .دانشجو تهران برگزار شد

در جهت تبادل نظر ، ارائه پیشنهادها، راهکارها و " بستا" بدنبال فراخوان هیئت موسس 
گونگی کسب مطالبات بازنشستگان تامین اجتماعی، امروز اولین تشریک مساعی برای چ

 .صبح برگزار گردید ۰۰تا  ۰۲نشست حضوری در محل پارک دانشجو شهر تهران از ساعت 
در این نشست ابتدا خانم اکرم محمدی نماینده سابق کارگران کیمیدارو و یکی از اعضای 

را تشریح کردند " بستا"یل ایجاد ضمن خوش آمد گویی به حضار دال"بستا " هیئت موسس 
ی باید تحقق یابد که بزود"بستا "و توضیحات مبسوطی پیرامون چگونگی و سبک کار عملی 

 .ارائه نمودند 
نیز بعنوان دیگر (  ۰شماره )خانم پروین محمدی نماینده سابق کارگران صنایع فلزی ایران

توانی کانون های بازنشستگان در باره مطالبات بازنشستگان، نا" بستا"عضو هیئت موسس 
میلیاردی تامین اجتماعی از دولت و به تبع آن ،ناتوانی در کسب  ۰٨۲در تحقق طلب کالن 

 برای" بستا"مطالبات صاحبان واقعی صندوق و ضرورت اتحاد بازنشستگان و بویژه تقویت 
 .کسب مطالباتشان سخنرانی نمودند

روفیل ساوه ، دیگر عضو هیئت موسس ،ایجاد پور احسانی راد نماینده سابق کارگران پ شا
تشکل واقعی بر دوش بازنشستگان بصورتیکه چنان قدرتمند شود که تا به اینگونه شاهد 

غارت اموالشان نباشند و در فقر و تنگدستی بسر ببرند و تنها راه عبور از این بحران 
 .دانستند نوشت خودورشکستگی صندوق را دخالت و مشارکت جدی بازنشستگان در سر

نیز بعنوان یکی از اعضای ( ۰شماره )خانم حاتمی نماینده سابق کارگران صنایع فلزی ایران 
از اعضای این گروه خواستند از این پس بطور جدی و پیگیر در " بستا"هیئت موسس 

حضور در فضای مجازی بسنده جلسات حضوری بستا فعاالنه مشارکت نمایند و صرفا به 
 .نکنند

ی کارگر سابق شرکت پخش وسایل و تجهیزات پزشکی دیگر عضو هیئت موسس خانم جواد
بستا طی سخنانی بر اهمیت همبستگی و اتحاد بازنشستگان تامین اجتماعی بعنوان 

صاحبان واقعی سازمان تاکید کردند و تنها راه رسیدگی به مطالبات بازنشستگان را استمرار 
 .نستند ر مشترک دااین نشست ها و رسیدن به راهکا

خانم بنایی اظهار داشتند که فعال شاغل و " بستا"آخرین سخنران از اعضای هیئت موسس 
بعنوان نماینده پرسنل در شورای کارگری بیمارستان هستند و چون میدانند در آینده 

بازنشسته خواهند شد لذا از هم اکنون باید در سرنوشت آینده خود دخیل باشد و با این 
رانی که بر صندوق تامین اجتماعی حاکم است بعید می داند مستمری غارت اموال و بح

بازنشستگان ختم به خیر شود مگر اینکه از هم اکنون شاغل و بازنشسته همت کنند و 
 .و حرکت و عمل مناسبی انجام دهندچاره ایی بیاندیشند 

http://www.akhbar-rooz.com/news.jsp?essayId=92648


کار خود در انتهای نشست امروز اعضای بستا که هر یک زمانی نماینده ای فعال در محل 
بودند با کوهی از تجربیات گذشته، خود را معرفی و راهکارهایی ارائه دادند، نمایندگان 

کارگری سابق از شرکتها و مراکز تولیدی پارس الکتریک، جنرال، تهران شیمی، کارتن ایران، 
ضمن استقبال از ایجاد بستا و تداوم و استمرار .... حمل و نقل بین المللی ابادان و

ی حضوری، برای رسیدن به تفاهم و اشتراک نظر و عمل برای تحقق مطالبات نشستها
 .ا کردند این نشست ها تداوم یابدبازنشستگان تاکید نمودند و تقاض

 "بستا"هیئت موسس بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی 
 ۹۷فروردین  ۰۰
 

 /دارند؟ دریافتی چقدر امسال فروردین در کارگران دهد؛ ایلنا گزارش میخبرنگار  -*
 :نیست شبخ رضایت بازهم مزایا و مزد درصدی   ۴۲ از بیش افزایش
 /https://www.ilna.ir-8/549985-کارگری-بخش

 

آمده است  ۰۰۹٨فروردین ۰۰به تاریخ روز پنجشنبه خبرنگار ایلنا،نسرین هزاره مقدم به گزارش 
برانگیزترین مذاکرات مزدی در سه دهه اخیر محسوب  یکی از چالش ۹٨مذاکرات مزدی   :

افزایش غیرمترقبه قیمت کاالها و خدمات متعاقب سقوط  با شیب بسیار تند  ارزش . شود می
مانند تعیین های حمایتی و بازدارنده  ریال، ناتوانی دولت در کنترل تورم علیرغم اتخاذ سیاست

های معیشتی و عدم تحقق وعده سه نوبت  تومانی، جای خالی حمایت ۰۰۲۲نرخ ارز دولتی 
ی وزارت کار به برگزاری جلسات  پرداخت بسته حمایتی و در نهایت، عدم تمکین چندماهه

های پیش از آن  زنی را از چانه ۹٨هایی هستند که مذاکرات مزدی  ، مولفه۹۷ترمیم دستمزد 
 کانون دستمزد کمیته رئیس) توفیقی فرامرز به همه اینها باید چیزی که.سازد میمتمایز 
گوید،  می «تورمی آمار با رابطه در متقن اطالعاتی بانک فقدان »به آن( شوراها عالی

بانک مرکزی که همواره یکی از دو نهاد مورد استناد برای استخراج آمار و  ۹۷در سال . بیفزاییم
شد، از ارائه آمار و اطالعات مربوط به تورم  تورم و سبد معاش محسوب میاطالعات مربوط به 

به عنوان تنها مرجع برای استخراج نرخ « مرکز آمار ایران»منع شد؛ لذا در مذاکرات مزدی، 
این انحصار آماری درحالیکه به اعتقاد توفیقی، . مورد استفاده قرار گرفت« تورم رسمی»

ها و  ه با اطالعات بانک مرکزی همیشه به سمت منافع دولتیآمارهای مرکز آمار در مقایس
قانون کار فقط یک راه باقی  ۰۰ماده   کند، برای اجرای بند یک   می« غش»کارفرمایان 
، بعد از ۹٨در مذاکرات مزدی .ایران آمار مرکز اعالمی   تورم نرخ به استناد:گذاشت

هزار تومان تعیین شد؛ اما در  ۷۱۹میلیون و  ۰های بسیار، سبد معاش خانوار،  وقوس کش
ساعت به درازا  ۰۰بعد از یک مذاکره طوالنی که بیش از  ۹۷نهایت، در آخرین ساعات سال 

درصد در نوسان بود، حداقل دستمزد کارگران  ۰۲کشید، درحالیکه تورم رسمی حول و حوش 
افزایش دریافتی  اگر افزایش مزایای مزدی را هم لحاظ کنیم، درصد. درصد افزایش یافت ۰۰۶۱

های موکد کارگران بر  رسد علیرغم پافشاری اما به نظر می .شود درصد می ۰۰کارگران بیش از 
جای سبد  لزوم ا عمال تورم بر مخارج به جای مداخل، بازهم تورم با کمی کاستی و زیادی، به

سبد درصد روی  ۰۰جای اینکه  معیشت روی دستمزد ا عمال شده است؛ به عبارت دیگر به
معیشت اعمال و میزان ریالی افزایش آن به دستمزد افزوده شود بازهم به روال هرساله، این 

 ....دستمزد است که ساده و سرراست، افزایش ناشی از اعمال نرخ تورم را پذیرفته است
 
 :خبر  دیدار فعاالن سندیکای شرکت واحد  از خانواده معلمان زندانی  -*
 

https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/748895-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DA%86%D9%82%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D8%B2%D8%AF-%D9%85%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%87%D9%85-%D8%B1%D8%B6%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA
https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/748895-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DA%86%D9%82%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D8%B2%D8%AF-%D9%85%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%87%D9%85-%D8%B1%D8%B6%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA
https://www.ilna.ir/


 
دیدار جمعی از اعضای   :آمده است  ۰۰۹٨فروردین ۰۰روز پنجشنبهتاریخ  برپایه خبر مندرج در

سندیکای کارگران شرکت واحد، فعاالن کارگری و فعاالن دانشجویی با خانواده های معلمان 
 . صورت گرفته است .زندانی اسماعیل عبدی و محمد حبیبی

 جاى معلم زندان نیست 

 يد آزاد گرددتمامى زندانیان سیاسى بدون قید و شرط با
 
بزرگترین بنای خشتی جهان کی / هشدار جدی در مورد خطر آبگرفتگی ارگ بم -*

 شود؟ از آب تخلیه می
 

های  ها و عکس اساس گزارش بر : ده است«آ نیوز_اسکان#به گزارش به نوشته کانال آب 
ارگ از « ُکناری محله»های اخیر، مقدار زیادی آب در قسمت واصله از ارگ بم در بارش

 .های گذشته باقی مانده است که هنوز هم تخلیه نشده است هفته
های هواشناسی استان کرمان طی روزهای شنبه، یکشنبه،  بینی از سویی طبق پیش

های افزوده شده  ران قرار دارد و مشخص نیست حجم بارشدوشنبه در معرض بارش شدید با
های پیشین تخلیه نشده از ارگ بم، چه میزان ممکن است به این اثر ثبت جهانی  به بارش

 آسیب وارد کند؟
های اصلی تخریب بناهای خشتی افزون بر باد،  ی کارشناسان یکی از عامل بنا به گفته

 .بارندگی است
 کانال آب

@water_bio 

 !فعالین معلمخبر ؛-*

 
برای محمد کرد و   صدور حکم: به گزارش کانال تلگرامی معلمان عدالت خواه آمده است 

دولت و دیگر مسئولین  :فاطمه بهمنی، فعالین صنفی معلمان در یک روز، تنها یک مفهوم دارد
یچ اراده ای برای پاسخگویی به مردم نداشته و ندارند بلکه با نشان دادن اهرم نه تنها ه

 جریمه و زندان ،سعی دارند که مردم را از عرصه اعتراضی دور نگه دارند 
https://t.me/edalatxah 

 :روستا به صورت کلی و جزیی 052ه تخلی/ آخرین اخبار از سیل خوزستان -*

https://www.isna.ir/news/98012208674/ 

tg://search_hashtag/?hashtag=%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D8%A7%D9%86_%D9%86%DB%8C%D9%88%D8%B2
https://web.telegram.org/#/im?p=%40water_bio
tg://resolve/?domain=edalatxah
https://www.isna.ir/news/98012208674/


 

محمد    :آمده است  ۰۰۹٨فروردین ۰۰شنبهبه تاریخ روز پنج به گزارش خبرگزاری ایسنا ؛
دهنده ورود  یابی نشان های پیش بررسی نقشه: وگو با ایسنا، اظهار کرد زاری در گفت سبزه

: وی افزود.زا از اواسط وقت امروز تا اواسط وقت روز یکشنبه هفته آینده است سامانه بارش
و برق، وزش باد قابل مالحظه یا این سامانه در بعضی ساعات سبب رگبار باران پراکنده، رعد 

، زاده کیامرث حاجی. ای خواهد شد ای و احتمال بارش تگرگ به صورت نقطه تندباد لحظه
روستا به صورت کلی و جزیی در پی وقوع  051مدیرکل مدیریت بحران خوزستان از تخلیه  

زاده  حاجی.روستا دچار آبگرفتگی هستند 615از روستاهای تخلیه شده تنها .سیالب خبر داد
جا و علوفه  هزار راس دام سبک و سنگین روستاییان جابه 151همچنین در این مدت : ادامه داد

در پی وقوع سیل در خوزستان، : مدیرکل مدیریت بحران خوزستان گفت.آنها تامین شده است
هزار واحد مسکونی روستایی خسارت وارد شده  11واحد مسکونی شهری و  011تاکنون به 

روستا بر اثر سیالب خبر  011مدیرعامل جمعیت هالل احمر خوزستان از تخلیه ....است
علی خدادادی در گفت و گو با ایسنا، با اشاره به امدادرسانی های جمعیت هالل احمر  .داد

از چهارم فروردین ماه تاکنون شهرستان های بهبهان، : خوزستان در مناطق سیالبی اظهار کرد
شتر، باغملک، هفتکل، آبادان، شادگان، هویزه، رامهرمز، اندیمشک، اللی، گتوند، ایذه، شو

اندیکا، باوی، مسجدسلیمان، دزفول، شوش، اهواز، دشت آزادگان، کارون متأثر از سیل شده 
در برخی از شهرستان ها سیل فروکش کرده و در برخی از مناطق هنوز سیل و : وی افزود .اند

رستان های شوشتر، اهواز، دشت آزادگان، شوش، باوی، مناطقی از شه. تبعات آن وجود دارد
روستا در  011همچنین تاکنون  حمیدیه، کارون و شادگان به شدت متأثر از سیالب هستند

  .خوزستان تخلیه شده اند

 :اقدام تحسین برانگیز مردم ثالث باباجانی -*

 
ند، ستادی را برای جمع مردم این شهر در حالی که هنوز از آسیب های زلزله رهایی نیافته ا

 .آوری هدایا به مردم سیل زده گلستان تشکیل دادند

 
 :تعداد آوارگان سیل اهواز از مرز نیم میلیون نفر گذشت -*
 

با آغاز دومین هفته از سیل در اهواز، تعداد کسانی که از : برپایه آمار های منتشره آمده است 
شهر  3تاکنون . از مرز نیم میلیون نفر گذشتاند،  شهرها و روستاهای این منطقه آواره شده

 .اند روستا غرق شده 010تخلیه و 
تا کنون . کماکان بخش اعظم شهرها و روستاهای استان خوزستان در محاصره سیل قرار دارند

المبین، شیبان و شعیبیه به  ، فتح(سوسنگرد)شهر حمیدیه، گوریه، بستان، رفیع، خفاجیه  1
مجموع آمار منتشر . اند ز شهرهای اهواز، شوش و کارون تخلیه شدههایی ا طور کامل و بخش



دهد، تعداد آوارگان سیل از مرز نیم میلیون نفر  شده از سوی مراکز رسمی در ایران نشان می
 گذشت

 :میلیارد تومان خسارت به کرمانشاه وارد کرد ۲۲۵۰سیل  -*
 

روز پیش  ۰۲سیالب اخیر که حدود  طبق برآوردهای انجام شده، در حادثه :استاندار کرمانشاه
میلیارد تومان خسارت به بخش های مختلف از جمله کشاورزی  ۲۲۱۰شاهد آن بودیم حدود 

 .استان وارد شد

 هزار ۴ و ساختمانی کارگر ۰٣۲۲ بیکاریدبیر اجرایی خانه کارگر لرستان خبر داد؛ -*
 : سیل اثر بر پلدختر و معموالن در صنوف سایر کارگر

 

 
 محمدحسن  :آمده است  ۰۰۹٨فروردین ۰۰به تاریخ روز پنجشنبه ؛ ایلنا خبرگزاری گزارش به

کارگر ساختمانی  ۰۲۲از بیکار شدن هزار و  (لرستان استان کارگر خانه اجرایی دبیر) موسیوند
 .لرستان خبر داددر دو شهرستان پلدختر و معموالن استان 

 عالوه و اند داده دست از هم را شان زندگی و خانه کلی به کارگران این از نفر ۰۲۲ ؛به گفته او
درحالی است که این تعداد فقط به کارگران ساختمانی بیکار  این.اند شده نیز آواره بیکاری بر

 سایر در کارگر هزار ۰ شدن بیکار از موسیوند.اند، اشاره دارد شده که تحت پوشش بیمه بوده
: و تاکید کرد داد خبر معموالن و پلدختر شهر دو در آزاد مشاغل و کوچک های کارگاه و صنوف

تر برای این کارگران بیکار شده مقرری بیمه بیکاری در نظر  اداره کار سعی دارد تا هرچه سریع
 .بگیرد

 :و استثنا آزادی بیان بر مدار حصر؛  کانون نویسندگان ایران خــبــــر -*
  

لیکس با همکاری دولت و سفارت  گذاران سایت افشاگر ویکی جولیان آسانژ یکی از بنیان
 .اکوادور در لندن بازداشت شد

پلیس بریتانیا به داخل سفارت اکوادور دعوت شده و آسانژ را : لیکس نوشت سایت ویکی
 .بازداشت کرده است

با حضور ( آوریل ۰۰)اکوادور، پلیس بریتانیا امروز به دنبال لغو پناهندگی جولیان آسانژ از سوی 
 .در سفارت این کشور در لندن او را بازداشت کرد

تر گفته بود که آسانژ شرایط پناهندگی خود را نقض کرده  رئیس جمهوری اکوادور پیش
خبر « رتبه در دولت اکوادور یک مقام عالی»ویکی لیکس هفته گذشته هم به نقل از  .است

که دولت این کشور قصد دارد آسانژ را از سفارت خود در بریتانیا اخراج کند و با بریتانیا  داده بود
فساد »هایی درباره  دلیل این مسئله انتشار گزارش. برای بازداشت او به توافق رسیده است

 .لنین مورانو، رئیس جمهوری اکوادور از سوی ویکی لیکس اعالم شده بود« مالی
  

او پس از آنکه دادگاهی در بریتانیا رای . برد در سفارت اکوادور به سر می ۰۲۰۰آسانژ از سال 
به استرداد او به سوئد داد، از بیم بازداشت و استرداد به آمریکا، به سفارت اکوادور در لندن 

 .پناهنده شد
های سمی در  لیکس مطالبی دربارٔه کشتارهای غیرقانونی در کنیا، دفع زباله وب سایت ویکی

، وضعیت (شناسی کلیسای علم)های راهنمای کلیسای ساینتولوژی  ل عاج، کتابساح
هایی مانند کوپتینگ و جولیوس  اسیران ارتش آمریکا در بازداشتگاه گوانتانامو و عملکرد بانک

 .است بائر منتشر کرده

https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/749072-%D8%A8%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%B1-%D8%B5%D9%86%D9%88%D9%81-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D9%84%D8%AF%D8%AE%D8%AA%D8%B1-%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D8%AB%D8%B1-%D8%B3%DB%8C%D9%84
https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/749072-%D8%A8%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%B1-%D8%B5%D9%86%D9%88%D9%81-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D9%84%D8%AF%D8%AE%D8%AA%D8%B1-%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D8%AB%D8%B1-%D8%B3%DB%8C%D9%84


  
لیکس اسناد جنگ عراق از جمله ویدیوی کشتار غیر نظامیان در عراق  ویکی ۰۲۰۲در سال 

ی درگیری آمریکا در این  وسط بالگردهای ارتش آمریکا، و افشاگری جنگ افغانستان را دربارهت
لیکس  ویکی ۰۲۰۲نوامبر  ۰٨در . اند ها اسناد محرمانه بوده ها منتشر کرد که برخی از آن جنگ

و پنج همکار مطبوعاتی اشپیگل، نیویورک تایمز، لوموند، گاردین و ال پایس شروع به انتشار 
 .کردند -افشای اسناد دیپلماتیک آمریکا-ودهای غیرقانونی دیپلماتیک آمریکا شن

  
مختومه  ۰۲۰۷در سوئد متهم به آزار جنسی شد، اما این پرونده در سال  ۰۲۰۲آسانژ در سال 

" نقض آزادی مشروط"با این حال دولت بریتانیا به دنبال بازداشت او به دلیل . اعالم شد
انتشار اسناد دولتی و "ده هم خواستار استرداد آسانژ به آمریکا به دلیل دولت ایاالت متح .بود

 .لیکس است سایت ویکی در وب" نظامی
  

 کانون نویسندگان ایران
 ۰۰۹٨فروردين  ۰۰پنجشنبه 

 
 : تخریب به جان مانده از سیل در پل دختر  -* 

 
 

 : از زبان آمار ؛ سیل لرستان چقدر خسارت دید  -*

 

 
 :در ایالم خانمانی افزایش بیکاری و بیخبر ؛  -*
 

نکته : نماینده ایالم با تاکید بر اینکه باید سیل اخیر را از دو جنبه مورد بررسی قرار داد، گفت
مانده و بخش دوم بازسازی و نوسازی  هایی است که از سیل برای استان باقی اول ویرانی

ل آنها از باران آسیب دیده و اکنون هایی است که محصول او ها و همچنین کشت زمین ویرانه
توانیم تهدید و تخریب ناشی از سیل را به فرصت  بنابراین می. ها را کاشت باید بار دیگر زمین

 .بازسازی و نوسازی تبدیل کنیم به شرط آنکه اعتبار آن به موقع تامین شود
یالم بیشتر از اینکه ا:جالل میرزایی با تاکید بر اینکه استان ایالم منطقه صنعتی نیست گفت 

های جدی زده  صنعتی باشد کشاورزی است و سیل هم به بخش کشاورزی ایالم آسیب



 .است
میزان بیکاری در استان : وی؛ بیشترین آسیب سیل را به اماکن مسکونی اعالم کرد و گفت

 .اند خانمانی نیز مبتال شده ایالم باالست و اکنون بیکاران این استان به درد بی

 :آلودگی نفتی در سیل خوزستان خطر -*
 

در :مدیر کل حفاظت محیط زیست استان خوزستان: به گزارش کانال تلگرامی آب می نویسد 
های این منطقه،  هایی به بار آورده است و عالوه بر جنگل پارک ملی دز و کرخه سیل خرابی
بر اثر رانش  خطر شکستگی خطوط لوله نفت.ها شده است منجر به تخریب تعدادی از پاسگاه

 .نیز وجود دارد زمین و سیالب در خوزستان وجود دارد حتی خطر در تاالب هورالعظیم
@water_bio 

 

 :جای معلم زندان نیست  -*

   
فعاالن صنفي با خانواده  ديدار نوروزي جمعي از معلمان و: برپایه خبر منتشره آمده است 

  و محمد حبیبی  و محمود بهشتی لنگرودی  عبدي_اسماعیلمعلم زنداني 
 

 :کارخونه رب هفت تپه، پروڑه چند میلیون دالری معلق -*

پس از واگذاری شرکت پیام ارسالی کارگران نیشکر هفت تپه به اتحادیه آزاد کارگران ایران
اث نیشکرهفت تپه به بخش خصوصی ، مالکان شرکت برای گرفتن ارز دولتی شروع به احد

کارخونه رب .کردند( کارخانه رب، زغال ، الکل ، آسفالت، ام دی اف و تاکستان ) پروژه های
پروژه ای که قرار بود موجب اشتغال . یکی از پروژه هایی که در منطقه خیلی سروصدای کرد

این پروژه فقط ... اما. زایی بیکاران منطقه و مرکز خرید محصول بیشتر کشاورزان منطقه باشد
چندی پیش قاضی پرونده اختالس  و رانت خواری مالکان بخش .  ای گرفتن ارز دولتی بود بر

خصوصی در بازدیدی که از کارخونه رب داشت مهر تاییدی برای صوری بودن پروژه و گرفتن ارز 
تصاویر ماهواره ای که از محل احداث پروژه منتشر شده نشانگر خاکی بودن این . دولتی زد

کارخونه ای که مدیر پروژه آن تحصیالت دیپلم . آری   .تغال زایی کبوتران داشتکارخونه و اش

 .داشته باشد و با تبعیض و رانت خواری تاسیس شود قطعا عاقبتی بهتر از این نخواهد داشت 

 :فرماندار ویژه آبادان به چندین شهرستان هشدار -*
 

باال رفتن حجم آبهای روان به سمت : آمده است فرماندار ویژه آبادان برپایه خبر مندرخ از قول 
ماهشهر، جاده های  –آبادان، جاده آبادان  آبادان از عراق و سدهای خوزستان، اکنون جنوب

کند و این یک هشدار  شرق بهمنشیر و محورهای مواصالتی شهر مرزی چوئبده را تهدید می
 .است

@water_bio 
 : انتخاب نسرین ستوده به عنوان عضو افتخاری دادگاه کیفری ایتالیا -*

https://web.telegram.org/#/im?p=%40water_bio
tg://search_hashtag/?hashtag=%D8%A7%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D9%84_%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D9%8A
tg://search_hashtag/?hashtag=%D9%87%D8%B4%D8%AF%D8%A7%D8%B1
https://web.telegram.org/#/im?p=%40water_bio


 

الملل از انتخاب نسرین  سازمان عفو بین ، حمایت جهانی از نسرین ستودهخبر اینکه ؛ 
فعال حقوق بشر زندانی در ایران به عضویت افتخاری دادگاه کیفری ایتالیا خبر ستوده، وکیل و 

اتحادیه اروپا و فعاالن حقوق بشر از سراسر جهان خواهان آزادی خانم همچنین  .داده است
 .ستوده شده اند

 :سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه جهت اطالع افکار عمومی تکذیبیه -*

طبق گزارش های رسیده اطالع پیدا کردیم که فرد و یا افرادی با سوءاستفاده ازنام سندیکای 
ی به نام سندیکای کارگران نیشکر کارگران نیشکر هفت تپه ، اقدام به اعالم شماره حساب

هفت تپه نموده و خواستار شده اند از طریق آن شماره حساب، کمک های مالی برای سیل 
از این طریق اعالم می داریم که سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه .زده گان را جمع آوری کنند

حساب اعالم شده به از بدو ایجاد تا کنون هیچ شماره حسابی نداشته و ضمن تکذیب شماره 
نام سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه، این عمل زشت و ناپسند  را شدیدا محکوم می 

زم به یاد آوری است که تنها منبع رسمی  اخبار و گزارشات و تصمیمات سندیکای ال.کنیم
کارگران نیشکر هفت تپه، همین کانال تلگرامی  می باشد که در ذیل مشخصات آن اعالم 

 .تشده اس

 سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه

 ۹٨فروردین  ۰۰جمعه 

میلیارد دالری مجلس برای پرداخت خسارت سیل از صندوق توسعه  ۰پیشنهاد  -*
  :ملی

 
نماینده دلیجان و محالت در مجلس از پیشنهاد « سلیمی» : است آمده منتشره خبر برپایه

میلیارد دالری مجلس از حساب صندوق توسعه ملی برای جبران خسارت سیل  ۰اختصاص 
 خبر داد که اگر مصوب شود، دولت باید آن را اجرایی و عملیاتی کرده

 
 :جان باختن یک کولبر درمرز شهرستان خوی براثرتیراندازی نیروهای نظامی -*

 .یک کولبردرنواحی مرزی شهرستان خوی براثرتیراندازی نیروهای نظامی جانش را ازدست داد
منابع خبری محلی هویت این کولبر اهل روستای طوره از توابع بخش الند خوی را بهروز 

 .چتوزاده گزارش کردند



 : را متوقف کردهای پستی به ایران  اداره پست بریتانیا ارسال بسته  -*

 
اداره پست ۰۰۹٨: آمده است  فروردين  ۰۰به نوشته بیبی سی قارسی در تاریخ روزجمعه  

ستی به ایران را تا اطالع های پ ، تایید کرده که ارسال نامه و محموله"رویال میل"بریتانیا 
 .ثانوی متوقف کرده است

قادر " فعال"ها علیه ایران  سی فارسی اعالم کرد به دلیل تحریم بی رویال میل در پاسخ به بی
 .ای به ایران بفرستد نیست بسته یا نامه

های پستی از دوازده روز پیش شروع  همچنین رویال میل گفته که توقف ارسال همه محموله
 .هایی که هنوز در بریتانیا باشند، به فرستنده برگشت خواهند خورد بستهشده و 

ای از رویال میل است، هم با اشاره به  شرکت پستی پارسل پست که زیرمجموعه
 .ها به ایران را تا اطالع بعد متوقف کرده است های اعمال شده، ارسال بسته تحریم
پیگیری انجام شده نشان داد که "که  نژاد سفیر ایران در توئیت خود نوشته است بدیعی

وزارت خارجه و شرکت پست انگلیس خود از بیانیه این شرکت خدمات رسانی شوکه شده 
 ".اند

 ".اند که باجدیت بدنبال اصالح فوری این تصمیم هستند آنها قول داده"سفیر ایران نوشته که 
حل "مشکل تا دوشنبه آینده  نژاد همچنین در توییت دیگری اعالم کرد در صورتیکه این بدیعی
ترتیباتی را برای دریافت نامه های پستی به مقصد ایران و "سفارت ایران در لندن " نشود

 ".تحویل رایگان آنها به پست ایران اعالم خواهد نمود
سی فارسی خبر داده بود که شرکت پست بریتانیا از روز گذشته ارسال  بی پیشتر بی

های اداره پست  ان را متوقف کرده و دستورالعملی به شعبههرگونه محموله پستی به ایر
رویال میل ارسال شده و از آنان خواسته شده تا اطالع ثانوی هیچگونه بسته پستی و حتی 

 .نامه به مقصد ایران را نپذیرند
به بخش  ۰۲۰۲ترین شرکت پست در بریتانیاست که سهام آن از سال  رویال میل مهم

 .خصوصی عرضه شد
های ایاالت متحده آمریکا علیه ایران، شرکت دی اچ ال هم اعالم کرد  دور تازه تحریم پس از

 .و خسارات را پرداخت کند .کند که محموله پستی به ایران قبول نمی
 
 :هشدار وقوع سیل در سمنان -*
 

با ورود سامانه بارشی از جمعه ، هواشناسان : برپایه خبر ، خبرگزاری صدا و سیما آمده است 
تگی معابر و جاری شدن رواناب و سیالبی شدن مسیل ها و طغیان درباره احتمال آبگرف

 / رودخانه های فصلی در بسیاری از نقاط استان سمنان هشدار دادند

 
 
 
یک،  کمبودفضای کافی درمحل پایانه شرق وبی تدبیری مدیریت سامانه -*

 :مشکالت جدی برای رانندگان این خطوط بوجودآورده است

پایانه شرق سامانه  : برپایه خبر منتشره رد کانال تلگرامی سندیکای شرکت واحد آمده است 
یک درحال حاضرهم مورداستفاده تعمیرگاه وسیار است وهم اجبارامحل تردد ورود و خروج 
اتوبوسهای سامانه یک بی آرتی تهرانپارس به پایانه آزادی میباشد، وازآنجایی که تعمیرگاه 



رب خروجی میباشد و هنگامی که اتوبوس ها بعداز تعمیر ورفع نقض دارای دود پایانه شرق
عیب قصد خروج از سالن رادارند،  به دلیل مسدود کردن بی مورد درب قسمت شرقی سالن  
به ناچار اتوبوس های دوکابین مجبورا که از درب غربی خارج شوند که به دلیل عدم فضای 

اتوبوس ها وترافیک شدید  و تنش بین راننده  کافی درحین خروج،  باعث اختالل در نظم صف
 ها و مسئولین وعوامل ناحیه میگردد، واحتمال برخورد اتوبوس ها بایکدیگر

 .در حین جابجایی و خروج اتوبوس هااز سالن و خسارت برای رانندگان بسیارزیاد میباشد
ن محل ترددشده بطوری که تاکنون رانندگان متحمل خسارت هایی به دلیل ترافیک وکوچک بود

اند، درصورتیکه از درب شرقی اتوبوس ها به راحتی میتوانند خارج شوند و می توانداین همه 
متاسفانه رئیس .بی نظمی ودرگیری واعصاب خوردکنی برای رانندگان درحین کارنداشته باشد

عات تعمیرگاه هم به جای اینکه اتوبوس ها را در ساعت اولیه روز خروج کند درست نزدیک سا
پایانی که شلوغ ترین زمان تغییر وتحول رانندگان زحمت کش میباشد، اتوبوس هاراخارج میکند 
که این هم یکی از دالیل ترافیک سنگین درحین ورود وخروج اتوبوس ها در پایانه 

سندیکای کارگران شرکت واحد به مسئولین سامانه یک تاکید میکند تا جهت .میباشد
ارت احتمالی برای رانندگان این خطوط، هرچه زودتر تدابیری برای حل جلوگیری از هر گونه خس

تا .مشکل پایانه تهرانپارس بیاندیشند وبه مشکالت موجود در محیط کار رسیدگی کنند 
رانندگان پایانه تهرانپارس، درشرایط آرام وبدون استرس کارشان را شروع کنند و دچارحوادث 

 .ط کارنشوندوتصادفات ناشی از عدم ایمنی درمحی

 سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه

 : از همیاری فرهنگیان در مناطق سیل زدهکوتاه گزارشی  -*

 
جمعه   تاریخ روزخواه در  و معلمان عدالت صنفی معلمان ایرانکانال برپایه گزارش منتشره در 

از روز دوشنبه جمعی از فعاالن صنفی از تهران، الیگودرز و  : آمده است  فروردين  ۰۰
  .زده رفته اند یان به مناطق سیلاسالمشهر برای رساندن کمک های فرهنگ

متاسفانه اوضاع کلی نابسامان است و فقدان مدیریت بحران درد آسیب دیدگان را دو چندان 
  .استکرده 

  .ده استبه همت مردم تقریبا اقالم اولیه بین همه تقسیم ش
  از مجموع کمک های ستاد همیاری فرهنگیان

مشهر به معموالن ارسال شده یک محموله توسط آقای بداقی سه شنبه از البرز و اسال
  .است

متاسفانه از برخی جاها مثل نورآباد غفلت شده، بخاطر همین با نظر جمعی، هدایای 
فرهنگیان البرز و اسالمشهر، فرهنگیان تهران مرکز نواب و مرکز انجمن یاری کودکان تحویل 

  .ر روستاهای آسیب دیده خواهد شدفعاالن صنفی دلفان جهت توزیع د
ا در محموله کانون الیگودرز توسط آقای گودرزی و محمودی با همکاری آقای ترکاشوند اینج

  .کمپ پلدختر تخلیه شده است
ای فرهنگیان شیراز توسط آقای زحمتکش و خانم ابراهیمی به سمت نورآباد خواهد هدای
  .و آقای قدیمی به پلدختر رسیدندشب گذشته هدایای کانون صنفی خمینی شهر . رفت

در پلدختر یک زوج، آقای فریدونی و خانم رشیدی، کل زندگی خود را به کمپ فرهنگیان 
ها سلیمانی، مرادی و  همکاران خانم. بت خود کرده انداختصاص داده اند و ما را شرمنده مح

زدگان را  یلهمسایگان کمپ و علیرضا و شایان و علی اصغر در کنار بزرگترها نیازهای س
  .بسته بندی می کنند

  .اینجا سیل زندگی یک عده را برده اما امیدها همچنان پابرجاست
کردند و کسانی که این روزها از کرج  از تمام کسانی که به ستاد همیاری فرهنگیان اعتماد

همچنین از تشکل های صنفی . صادقانه زحمت کشیدند تشکر می کنیم... تا شیراز 
فرهنگیان ایران، کانون صنفی معلمان تهران، کانون صنفی فرهنگیان استان قزوین، کانون 

ارس، صنفی معلمان کرمانشاه، کانون صنفی معلمان خمینی شهر، فعاالن صنفی استان ف



فعاالن صنفی استان البرز ، کانون صنفی معلمان اسالمشهر که با محوریت کانون صنفی 
فرهنگیان الیگودرز که تاکنون همیار ستاد بوده اند تشکر و قدردانی می شود جا دارد از 

  .نشستگان عزیز تشکر ویژه نماییمباز
مکاران در پلدختر، بخشی از کمک های ارسالی با توجه به نیازها توزیع شده است و ه

  .معموالن و نورآباد در حال بسته بندی و آماده سازی باقی اقالم هستند
  .لوام پخت و پز و غذاخوری هستندزده نیازمند پتو و زیرانداز و  اینجا مردم سیل

که انجمن صنفی معلمان مریوان و سقز " زاگرس چشم انتظار ماست"روز پنجشنبه از کمپ 
کارشان عالی بود و باید از . یک کمپ بی نظیر در معموالن بود. دن کردیمدر آن نقش دارند دی
  .تجربه آنها آموخت

  انیاد و خاطره زنده یاد شریف باجور را گرامی داشتیم جای خالی اثرات مثبت او بعد از ج
  .انگیزش مشهود است باختن غم

نباید مطالبه گری را  اما. زدگان احساس تنهایی نمی کنند با وجود کمپ های مردمی، سیل
  .فراموش کنیم

باید مدارس را سامان دهد و وزارت آپ به وضعیت . باید دولت مسئولیت خود را انجام دهد
  .معلمان و دانش آموزان آسیب دیده رسیدگی کند

فرهنگیان از بی عملی وزیر و عدم توجه به مسایل مدرسه و معلمان و دانش آموزان به 
  .ا باید صدایشان باشیمشدت ناراحت هستند و م

با تمام مالل آور بودن درس و مدرسه برای دانش آموزان، آنان از اینکه سیل کتاب هایشان را 
دانش آموز بدون کتاب و دفتر شده  ۷۲۲فقط در معموالن حدود . برده است ناراحت هستند

  .ه اندخی از مدارس کال تخریب شداند وضعیت مدارس در معرض سیل نیز فاجعه است و بر
مردم فقط می توانند بخش کوچکی از نیازمندی ها را تامین کنند و این وظیفه نهادهای 

  .ست که وظایف خود را انجام دهندحاکمیتی ا
  ان ایران در حمایت از سیل زدگانستاد همیاری فرهنگی

 ۰۰۹٨فروردین ماه  ۰۰
 کانال صنفی معلمان ایران

@kasenfi 

  :ورود پسماندهای نفتی به رودخانه کارون -*
 

سیالب، پسماند تاسیسات و دکل های نفتی را به : به گزارش کانال تلگرامی آب می نویسد 
 .رودخانه کارون کردهمراه خود وارد 

 

 :گزارشی در باره وضعیت پرستاران:جهت اطالع -*

ی سد   بخش خصوصی عقبه: آمده است  فروردين  ۰۰در تاریخ روزجمعه  برپایه خبر منتشره ؛ 
. کنند برخی مدیران  پرستاری به صنف  خودشان پشت می/ ل پرستاران استآهنین  قدرت مقاب
چرا وقتی قانون به نفع ما است اما شرایط پرستاران تا این حد : مقدم گفت محمدرضا شریفی

ر تضاد با پرستاران است، ایم یک جریان قدرت که منافع آنها د همواره تاکید کرده! ناگوار است؟
مانع از اجرایی شدن این قوانین بوده است اما جریان قدرت بدون پیوند با ثروت و بدون استفاده 

محمدرضا شریفی مقدم با اشاره .توانست موفق شود از برخی پرستاران وابسته به خود نمی
ر زمین مانده ندارد، به اینکه شاید هیچ صنفی به اندازه جامعه پرستاری قوانین و مقررات ب

سال است که اجرایی  ۰۰« گذاری خدمات پرستاری تعرفه»فقط یک قلم قانون : تصریح کرد
شان  آوری که قانون سخت و زیان ۰۷پرستاران از سال : شریفی مقدم گفت..نشده است

ایی طور کامل اجر مند شوند و این قانون به اند از مواهب آن بهره نوشته شده تاکنون، نتوانسته
وری را تصویب کرده است تا پرستاران به  قانون ارتقای بهره ٨٨قانونگذار در سال . شود نمی

این قانون در درجه اول به نفع بیماران است . شان کمتر در فضای کار باشند دلیل سختی شغل
سوال اینجاست چرا : وی افزود.کند های کاری باال پرستاران را آزرده می اما هنوز هم شیفت

ایم  همواره تاکید کرده! قتی قانون به نفع ما است اما شرایط پرستاران تا این حد ناگوار است؟و
یک جریان قدرت که منافع آنها در تضاد با پرستاران است، مانع از اجرایی شدن این قوانین بوده 
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خود است اما جریان قدرت بدون پیوند با ثروت و بدون استفاده از برخی پرستاران وابسته به 
شود پرستاران باید از  وی با اشاره به اینکه وقتی قانونی تصویب می.توانست موفق شود نمی

واضح است که اجرایی شدن این قانون در تضاد با منافع جریان : آن برخوردار شوند، بیان کرد
به گفته شریفی مقدم؛ اخیرا کمپینی تشکیل شده و قرار است تا جریان وابسته .قدرت است

اری که سازوکارهای سد تراشیدن آنها مقابل تحقق مطالبات پرستاران است را برمال کند پرست
میلیارد دالری که در نظام سالمت وجود دارد،  ۰۱ساالنه : او ادامه داد.و درباره آن سخن بگوید
ترین قوانین به نفع پرستاران را نیز  های خاص حتی جلوی حداقلی آنقدر هست که جریان

هزار میلیاردی در الیحه  ۰شد که طبق پیشنهاد ما برای تخصیص منابع  ر موافقت میاگ. بگیرند
هزار پرستار عمل شود، گرچه  ۰۲۲گذاری پرستاران برای نزدیک به  به قانون تعرفه ۹٨بودجه 

هزار نفره  ۱مبلغ خیلی زیادی در حقوق پرستاران نخواهد بود اما همین پول برای جمعیت 
های علوم پزشکی رقم  ی، رئیس بیمارستان و روسای دانشگاهپزشک شامل هیئت علم
عقبه این جریان قدرت بخش خصوصی : شریفی مقدم تصریح کرد.بسیار بیشتری خواهد شد

های علوم پزشکی و دولت و مجلس  ها و دانشگاه است که در راس تصمیمات بیمارستان
میلیارد تومان بودجه به پرستاران هزار  ۰شود که در حد  این جریان حتی مانع می. حضور دارند

اما این پرستاران وابسته .سال بر زمین مانده، تخصیص داده شود ۰۰برای اجرای قانونی که 
: کنند؟ شریفی مقدم گفت چه نقشی در تامین منافع صاحبان قدرت در این سیستم بازی می

ها  در این سال. کنند ها مدیران پرستاری در هر بیمارستان را انتخاب می روسای بیمارستان
ایم که مدیران پرستاری اگرچه از بین پرستاران هستند اما برخی از آنها نه تنها  شاهد بوده

کنند بلکه عمالً در راستای سلب  حق اعتراض از  منافع و مطالبات پرستاران را پیگیری نمی
: او اظهار داشت.خواهیم که قانون را رعایت کنند آنهم وقتی فقط می. کنند پرستاران عمل می

باید انتخاب پرستاران همان بیمارستان باشد نه رئیس « مدیر پرستاری»پرستاران معتقدند که 
ها ثابت شده برخی مدیران پرستاری با جریان قدرت  به ویژه که در این سال. بیمارستان

ه مدیر پرستاری موظف است که مطالبات و مشکالت جامعه پرستاری را ب. کنند همراهی می
آورند و هرجا پرستاری حرف بزند، او را به  باال منتقل کند اما عمالً  آنها به پرستاران فشار می

ابزارهای فشار بر پرستاران : وی تصریح کرد.کند حراست و هیئت تخلفات اداری معرفی می
پرستار اگر . ها و کم حساب کردن کارانه است های مخالف، تعویض بخش شامل دادن شیفت

شود اما پزشک همیشه حقوقش را  ت دیر بیاید به هیئت تخلفات اداری معرفی مییک ساع
این در حالی است که به گفته شریفی مقدم اخیراً در همین راستا جمعی از .گیرد کامل می

پرستاران، فعاالن صنفی خانه پرستار و نظام پرستاری و دیگر فعاالن مستقل، کمپینی برای نه 
در این کمپین بدنه جامعه پرستاری به تفصیل . اند سته تشکیل دادهگفتن به پرستاران واب

ها در بین خودشان و پرستارانی که عمالً مانع تحقق مطالبات پرستاران  اندازی  درباره تفرقه
در کشورهای : وی افزود.کنند کنند و تجربیاتشان را در این زمینه بیان می هستند، صحبت می

گذارند و در جریان تمام  که پرستار بیشترین وقت را در کنار بیمار میتوسعه یافته باتوجه به این
را هم پرستاران برعهده دارد اما در « مدیریت بیمار»ابعاد مشکالت بیماران است، معموالً 

 ۰۲۲گوییم دستمزد برخی پزشکان  وقتی می: شریفی مقدم بیان کرد.کشور ما اینطور نیست
ست، خواه ناخواه این تبعیض فسادهای سیستماتیک تولید درصد برابر  دستمزد پرستاران ا

وقتی یک پرستار که به عنوان . امروز پرستاران باید هرچه بیشتر اتحاد داشته باشند. کند می
کند، مانع  مدیر پرستاری بیمارستان از سوی رئیس انتخاب شده به ضرر پرستاران عمل می

 .واهد شدگری پرستاران یجاد خ بزرگی بر سر راه مطالبه

هشتمین گردهمایی سراسری درباره ی کشتار زندانیان  ۰اطالعیه ی شماره -*
 :سیاسی در ایران

 
اطالعیه در باره زمان و همچنین فراخوان برای انتخاب محتوای محوری هشتمین گردهمایی 

 سراسری
امسال کشور سوئد . عزیزان رسید  همانطور که در اطالعیه ی شماره ی یک به اطالع عموم

، میزبان هشتمین گردهمایی سراسری درباره ی کشتار زندانیان سیاسی در (شهر گوتنبرگ)
ایران خواهد بود ، لذا بدین وسیله به اطالع می رسانیم که گردهمائی امسال طی روزهای 



رگزار خواهد سوئد ب –در شهر گوتنبرگ ( ۰۲۰۹سپتامبر  ۰۱تا  ۰۰)جمعه، شنبه و یکشنبه 
  .شد

کمیته ی برگزاری هشتمین گردهمایی، بنا برسنت هفت گردهمایی گذشته از تمامی رفقا و 
دوستانی که در مورد ضرورت برگزاری این گردهمایی با ما همراهی دارند، دعوت می کند تا 
موضوعاتی را که گمان می کنند برای محتوای محوری این گردهمایی ضروری و با اهمیت 

  .را از طریق ایمیل زیر با ما در میان بگذارنداست 
بیگمان مشارکت افراد و نهادهای مبارز و انقالبی در هر چه بهتر برگزار شدن گردهمایی، از 

جمله در انتخاب محتوای محوری، هم خواست و تمایل کمیته ی برگزاری و هم گام و 
هایی و برابری پرچم مشارکتی است مهم برای جلوگیری از فراموشی آنان که برای ر

 .ایستادگی و مقاومت را برافراشته نگاه داشتند
 .نحوه ثبت نام در اطالعیه های بعدی به اطالع شما عزیزان خواهد رسید

 :ایمیل تماس
hashtomingerdehamaiy@yahoo.com 

 ده باد سوسیالیسمزنده باد آزادی ، زن
 سرنگون باد کلیت نظام سرمایه داری جمهوری اسالمی

 گرامی باد یاد و آرمان همه جانفشانان راه آزادی و سوسیالیسم
 کمیته برگزار کننده هشتمین گردهمایی سراسری در باره کشتار زندانیان سیاسی در ایران

 ۰۲۰۹برابر آوریل ۰۰۹٨فروردین ماه
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