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آرشیوهایزیرعالق به میتوانند ، روزشمارکارگریهفته آرشیو مباحثکارگریبرایدستیابیبه مندانبه ه

:مراجعهنمایند

سایتروزشمارجنبشکارگریایران

http://karegari.com/amir.html 

  ۱٣۷۹آرشیو روزشمار کارگری هفته سال

drive-ttps://drive.google.com/drive/myh 

  ۱٣۷۶آرشیو روزشمار کارگری هفته سال 

https://drive.google.com/drive/folders/0B6juDF5UZKNMMFRvdEZVMFpOQUk 
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 7روزشمار کارگری هفته 

 ؟تصادفی است -*

 
فتوره چی بداند . درست وقتی خبرگزاری امنیتی فارس گرا می دهد، نادرفتوره چی به رضاشهابی حمله میکند

که همانطورکه زندان و شکنجه رضا شهابی صرفا باعث رسوایی شکنجه گرانش شد، ترور شخصیتی او هم 
 .چهره طراحانش را رسواتر و سیاه تر خواهد کرد

 رتوئیت. اردوی کار/ضاشهابی حمله به جنبش مستقل کارگری ایران استحمله به ر
@ordoyekar 

 با !/کنند می استقبال هم «ساده کارگری» از کردگان تحصیلگرایش روزافزون به اشتغاِل کاذب؛ -*

 کرد؟ باید چه بیکار های مهندس - دکتر

 
 توی ما وقتی» : آمده است  ۸۹اردیبهشت  ۰۲عه در تاریح روز جم  »خبرنگار ایلنا،محمد جواد صابری به گزارش 

هایش  راننده خیلی از حرف« ...و تهران دانشگاه بودیم آمده تازه ما که ها وقت آن بودیم، شریف صنعتی دانشگاه

های بر  آرزو. اش را تعریف کند الزم نیست از او بخواهیم داستان زندگی. کند چنینی شروع می های این را با جمله
ها بیکاری، حاال که باالخره خودش را راضی به ثبت نام در یکی از  ه او آنقدر بزرگ هستند که بعِد سالباد رفت
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خوان بوده، سال اول کنکور  بچه درس. خورد شان را می های اینترنتی و مسافرکشی کرده، هنوز حسرت تاکسی

رفته و برای فوق لیسانس بهتر دیده های فنی کشور پدیرفته شده، لیسانس گ قبول و در یکی از بهترین دانشگاه

ها، یعنی  توانسته بازهم در یکی از بهترین دانشگاه. است به حوزه علوم انسانی برود و علوم سیاسی بخواند
 .دانشگاه تهران قبول شود و خالصه همه چیزش عالی بوده، به جز وضعیت شغل و امرار معاش

برای آن به دانشگاه نرفته و به عبارتی شغل غیرتخصصی آنها ها نفر در سراسر جهان مشاغلی دارند که  میلیون
بسیاری هستند که بعد از تحصیل یا حتی . دالیل مختلفی برای اشتغال این چنینی وجود دارد. شود محسوب می

. شود هایشان منجر نمی اند به شکوفایی استعداد ای که انتخاب کرده رسند که رشته اشتغال به این نتیجه می

با این . کند بینند و در مواردی این تغییر بسیار موثر واقع شده و زندگی آنها را متحول می ای جز تغییر نمی رهآنها چا
بسیاری . کند های موفقیت را فراهم نمی همه، اشتغال در حوزه غیرتخصصی همیشه خودخواسته نیست و زمینه

آنها شاغل . یابند ا مهارت و تحصیالت خود نمیکنند، چون کاری مرتبط ب ای غیرتخصصی کار می از افراد در حوزه
. دهند، پس هرچه پیش آید خوش آید و نباید دست رد به سینه هیچ شغلی زد بودن را به بیکار بودن ترجیج می

نرخ باالی بیکاری در ایران، به . اند های اخیر چنین موقعیتی را تجربه کرده ها به ویژه در دهه بسیاری از ایرانی
وجو برای شغل دوم یا حتی سوم باعث شده صدها هزار  نبودن حقوق بسیاری از مشاغل و جست عالوه کافی

پرسیدی با تعجب  سال قبل در موردش از آنها می ۰۲شهروند ایرانی در جایی مشغول به کار باشند که شاید اگر 

 کم بیکاری یم،کن می درست شغل هرچه ما »!بعید است من این کاره شوم: گفتند کردند و می نگاهت می
جمهور در حالی انجام داد که کارنامه دولت  این اظهارنظر تلخ را ششم اسفند سال گذشته رئیس «.شود نمی

های اخیر  در سال. یازدهم و دوارده در زمینه ایجاد اشتغال به نسبت کارنامه دو دولت قبل از خود، بهتر بوده است
یافته، اما نرخ بیکاری نه تنها کم نشده که بیشتر هم شده  زایی افزایش های متفاوت اشتغال با اجرای طرح

این . درصد رسید ۰۰با افزایش یک دهم درصدی به  ۸۹بر اساس اطالعات مرکز آمار، نرخ بیکاری در سال  .است

التحیصالن دانشگاهی صدرنشین بیکاری  های گذشته همچنان جوانان، زنان و فارغ در حالی است که مانند سال
درصد آنها از  ۹//۸هزار نفر اعالم شد که  ۰۶۲سه میلیون و  ۸۹شمار بیکاران کشور در سال . هستند در ایران

درصد  ۰/۰۶. درصد افزایش یافت ۱/۰، ۰/۸۶این تعداد در مقایسه با سال . التحصیالن آموزش عالی بودند فارغ
این آمار به خوبی .الِن بیکار، زنان هستندالتحصی درصد فارغ ۸/۶۸دهند و  التحصیالن بیکار را مردان تشکیل می فارغ

کشور ما رتبه سوم جهان در تولید . های بیکار نامید س دهد که چرا ایران را باید سرزمین دکتر و مهند نشان می
های  هزار نفر موفق به اخذ مدرک دکتری در رشته ۰۲ها که بگذریم، ساالنه حداقل  مهندس را دارد و از پزشک

دانشگاه در کشور وجود دارد و حدود چهار میلیون دانشجو در آن مشغول  ۸۶۸و هزار و د. شوند مختلف می

التحصیل در مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و  ها هزار فارغ ها ساالنه ده این دانشگاه. تحصیل هستند
ای که در آن  ر حوزهدهند که بسیاری از آنها برای ورود به بازار کار یا الاقل کار کردن د دکتری تحویل جامعه می

هایی خارج از  التحصیالن بیکار نیستند که از شغل با این همه، این فقط فارغ. اند، شانسی ندارند تحصیل کرده
بسیاری از شاغالن نیز دنبال شغل دوم هستند و برای یافتن آن زیاد مته . کنند حوزه تخصصی خود استقبال می

توان انتظار کاهش بیکاری را داشت، بلکه با هجوم  نه تنها نمی با شرایط موجود ....گذارند به خشخاش نمی

ها در مناصب مختلف نیز  تخصصشاغالن به بازار کار برای یافتن شغل دوم و سوم با سونامی قرار گرفتن بی
جویی از شغل و به تبع  وضعیت اقتصادی کشور باعث شده، اخالق کاری، انگیزه شغلی و لذت. شویم رو می به رو

برای اکثر شاغالن، پول مهمتر از کاری است که انجام . خالقیت و پیشرفت جای خود را به کسب درآمد بدهدآن 
دانند، ندارند و البته نگران  اش نمی آنها از نظر اخالقی مشکلی با اشتغال در کاری که هیچ چیز درباره. دهند می

ری در مورد بسیاری از مشاغل در درجه چندم این هم نیستند که از پس کارشان برآیند، چون اساسا بازده کا

 .اهمیت قرار دارد

اتحادیه کارگران خدمات عمومی کانادا به ادامه بازداشت دوعضوسندیکای واحد ودیگربازداشتی  -*
 7، نامه اعتراضی نوشتند  های مقابل مجلس

 ۰۲۰۸مه  ۹

                                                                        به آیت هللا سید علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسالمی ایران

                                                       آزادی فوری و بی قید و شرط فعالین بازداشت شده در ایران: موضوع
                                                                                                                                            آقای محترم،

نگرانی عمیق خودمان را از دستگیری خشونت ( کیوپی)به نمایندگی از اتحادیه کارگران خدمات عمومی کانادا 
کارگر اعالم آمیز ده ها عضو سندیکای کارگران شرکت واحد و گروههای دانشجویی را در حین مراسم روز جهانی 

با این وجود، هنوز تعدادی از این . خشنودیم که بخشی از بازداشت شدگان تا امروز آزاد گشته اند. می داریم

فعاالن در بند هستند که در میان آنها نام دو تن از اعضای شناخته شده سندیکای کارگران شرکت واحد 
ما در کنار جنبش بین المللی . خورد اتوبوسرانی، حسن سعیدی و سید رسول طالب مقدم، به چشم می

                             .کارگران و مدافعان حقوق کارگری خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط این فعاالن هستیم
در روز جهانی کارگر، مراسمی در مقابل مجلس در تهران، بنا بر فراخوان سندیکای واحد که مورد حمایت دیگر 

رگری و دانشجویی قرار گرفته بود، برگزار گردید که در آن حضور سهمگین نیروهای پلیس و تشکالت مستقل کا
تنها اندکی پس از آغاز مراسم، نیروهای امنیتی و انتظامی به شرکت کنندگان .  لباس شخصی برجسته بود

یست نفر بالفاصله بنا بر گزارش ها بیش از ب. حمله ور شدند و ده ها نفر را با خشونت فراوان دستگیر کردند

                                                                                                                              .دستگیر شدند
ما صدای سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه را بازتاب می دهیم، و این برخورد قهرآمیز را 



این حق . به شدت محکوم می کنیم، و خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط تمام بازداشت شدگان هستیم

مسلم کارگران است که در روز جهانی کارگر، و همینطور در رویدادهای دیگر، صدای خود را به گوش عموم 

. ح بین المللی هستندحق تشکل یابی و آزادی بیان و تجمع در زمره ی حقوق پذیرفته شده در سط.برسانند
                                     .سرکوب مستمر کارگران در ایران و اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد باید فوراً خاتمه یابد

                                                                                                                                        با احترام،
                                                             چارلز فلوری، دبیر و خانه دار کشوری/  مارک هنکوک، رئیس کشوری

 ترجمه و باز انتشار از سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه

 7  ا دادگاهی شدد، مجدر زارعی از فعالین مدنی سنندجفعال کارگری خالد حسینی و مختا -*

، جلسه دادگاهی مجدد ۸۹اردیبهشت  ۰۹روز چهارشنبه : برپایه خبر کانال تلگرامی کمیته هماهنگی آمده است 
های کارگری و هم پرونده ایشان  خالد حسینی فعال کارگری و عضو کمیته هماهنگی برای کمک به ایحاد تشکل

فعالین مدنی سنندج در شعبه یکم دادگاه انقالب سنندج به ریاست قاضی سعیدی و با همراهی  مختار زارعی از

شروع شد و به مدت دو ساعت به طول  ۰۲در این جلسه دادگاهی که از ساعت .وکیل مدافع شان برگزار شد
امنیت ملی بوده و  به قصد بر هم زدن« اجتماع و تبانی»انجامید، قاضی پرونده با توجه به اینکه اتهام آنان 

اخالل در نظم »مستندات الزم برای اثبات آن وجود نداشته، از این حیث تبرئه و اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام و 
را از طریق تالش برای جلوگیری از حکم اعدام رامین حسینن پناهی و لقمان و زانیار مرادی را متوجه « عمومی

بنا به درخواست وکیل مدافع ایشان ادامه دفاع و مستندات . از خود پرداختند کند و نامبرگان نیز به دفاع آنان می
                                                                                           .این فعالین به جلسه دیگری موکول گشته است

ط همین شعبه به صورت غیابی به تحمل سه الزم به ذکر است که خالد حسینی و مختار زارعی پیش تر توس

                    .سال حبس تعزیری محکوم شده بودند که با درخواست واخواهی و اعتراض نامبردگان موافقت شده بود
 بیستم اردیبهشت نود و هشت -های کارگری  کمیته هماهنگی برای کمک به تشکل

 هفته در لنگرودی بهشتی و حبیبی محمد و عبدی اسماعیل خانواده با فعاالن از جمعی دیدار -*

 7 معلم

  
:  برپایه خبر مندرج در شبکه های مجازی از جمله در کانال تلگرامی سندیکای کارگران شرکت واحد  آمده است 

و محمود بهشتی فعاالن صنفی با خانواده های معلمان زندانی اسماعیل عبدی ومحمد حبیبی  جمعی از

 . دیدار داشتند  معلمدرهفته لنگرودی 
@vahedsyndica 

 سازی غذایی و قطعه ی از ریزش نیروی کار در صنایعجلوگیردر گفتگو با مهر اعالم شد؛

https://www.mehrnews.com/news/4612843 

 
مدیرکل ، کریم یاوری  : آمده است  89اردیبهشت  ۰۲در تاریخ روز جمعه  خبرنگار مهر ،به گزارش محمد جندقی 

دارِ با بیشترین نیروی شاغل در اولویت رسیدگی قرار  های مشکل حمایت ازپایداری مشاغل،بابیان اینکه بنگاه

با اشاره به وی  .هستندصنایع غذایی و قطعه سازی در اولویت اقدامات جلوگیری از ریزش نیروی کار :دارند،گفت
های مشکل دار اوالً در  رسیدگی به بنگاه: های مشکل دار در سال جاری اظهار داشت اولویت رسیدگی به بنگاه

های اقتصادی، سهامداران و کسانی که به نوعی مسئولیت اداره بنگاه را بر عهده  حیطه کارفرمایان، مدیران بنگاه
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کارفرمایان، سهامداران، مدیران و افراد مرتبط نتوانند رفع مشکل کنند که در در این میان ممکن است . دارند، است

 .این شرایط باید از طرف دستگاه صادرکننده مجوز بنگاه مربوطه اقدام کنند

وی با بیان اینکه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز از حیث حفظ نیروی کار، تثبیت و پایداری مشاغل به موضوع 
ستاد تسهیل و رفع موانع تولید به استناد قانون : کند، افزود های مشکل دار ورود می وضعیت بنگاه رسیدگی به

های  های استانی و هم در سطح کارگروه مصوب مجلس شورای اسالمی مکلف است هم در سطح کارگروه
ر اینکه ریاست ستاد یاوری با تاکید ب.ها و صنایع اقدام کند ستاد ملی نسبت به رسیدگی به وضعیت این بنگاه

وزارت تعاون، کار و رفاه : تسهیل و رفع موانع تولید بر عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت است، ادامه داد

اجتماعی، وزارت کشور، سازمان برنامه و بودجه، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، اتاق 
های استانی ستاد  تاد تسهیل و رفع موانع تولید هستند که کارگروهبازرگانی ایران و بانک مرکزی نیز از اعضای س

مدیرکل حمایت از پایداری مشاغل و بیمه بیکاری ... .ها در هر استان هستند های متناظر این دستگاه نیز دستگاه
سانی بیشتری ما در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هر بنگاه اقتصادی که تعداد نیروی ان: وزارت کار تاکید کرد

دهیم و در حال حاضر بیشترین نیروی شاغل در صنایع  در آن مشغول به کار باشد را در اولویت رسیدگی قرار می
همچنین صنایع قطعه . دارای بیشترین مشکالت قرار دارند بنگاههای کنند و این صنایع در صدر غذایی فعالیت می

 ... .نایع نیز مورد رصد و پیگیری قرار گرفتندسازی کشور نیز نیروی شاغل زیادی دارند که این ص

علیه سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی ( فارس)توطئه و جنگ روانی خبرگزاری امنیتی  -*

 7 تهران

در توطئه : آمده است  کانال تلگرام سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه برپایه خبر منتشره
ما و در راستای تالش برای تخریب سندیکای کارگران شرکت واحد ، خبرگزاری امنیتی فارس جدید و البته نخ ن

این در حالی است که  .خبر هدفداری را منتشر کرده که به این وسیله آن را محکوم و قویا تکذیب می کنیم

واحد را منتشر خبرگزاری مزبور هیچ گاه خبری از تجمعات، بازداشت ها و مطالبات سندیکای کارگران شرکت 
اردیبهشت ۰۰نکرده است و در همین مورد اخیر نیز هیچ اطالعی از سرکوب تجمع مسالمت آمیز روزجهانی کارگر

با سواستفاده از خبرمنتشر شده آزادی رضاشهابی در کانال سندیکا،اتهامی . ، مقابل مجلس نداده است 
ه دروغ ادعا شده که یکی از اعضای شناخته شده در این شبه خبر امنیتی ب.دروغین را به ایشان نسبت می دهد

وفعال این سندیکا در بازداشت اخیر مقابل مجلس بهارستان،  گویا به دلیل نوعی از همکاری در زمان بازجویی از 
زندان آزاد شده،  حال آنکه رضا شهابی ازاعضای هیئت مدیره به هیچ عنوان در این مدت مورد بازجویی قرار 

پس از ضرب و شتم حین دستگیری در مرحله بعد با پرونده سازی امنیتی و سپس با تودیع قرار نگرفته و ضمنا 

میلیون تومانی به طور موقت و تا زمان برگزاری دادگاه آزاد شده است که این از حقوق  022کفالت سنگین 
                                                                                             .مکتسبه وابتدایی هر متهمی می باشد

سال ۶مورد بازداشتی یا زندانی داشته است،  که میتوان به بیش از 122سال اخیر بیش از  41سندیکای واحد در 
سال زندان ۸ونیم سال محکومیت زندان دردومرحله برای ابراهیم مددی و ۹زندانی شدن رضاشهابی، بیش از 

سکوت خبرگزاری فارس و رسانه های دیگر در .اشاره کرد.....ت های     سالهای گذشته واخیرداودرضوی وبازداش

خاک پاشیدن به چشم  .تمام این سال ها نشان می دهد که چه کسی با نهادهای امنیتی همکاری می کند
ای هیچ فرد جامعه زمانی ممکن می شود که حداقل اعتباری باقی مانده باشد ولی عملکرد فارس جای تردید بر

به نظر می رسد بعد از  سرکوب، بازداشت و زندانی کردن های مداوم نتیجه ای در  .بی طرفی باقی نمی گذارد
بر نداشته ، هم زمان سندیکاسازی جعلی را از طریق معدود افراد وابسته خود در شرکت واحد نیز در سال 

ن آغاز با شکست مواجه شد و نهایتا تبدیل به یک پروژه گذشته به جریان انداختند ، که البته آن  پروژه هم در هما

با نقش برآب شدن این توطئه ها تهمت و افترا را جایگزین کردند، قطعا تا مادامی که تورم وگرانی و . سوخته شد
برای سندیکای کارگران شرکت واحد  فقر وجود دارد، اعتراضات کارگران وفرودستان  هم وجود خواهد داشت

که هدف خبرگزاری فارس تخطئه فعالیتها و حیثیت شهابی نیست ، بلکه آنها خواهان بی اعتمادی روشن است  
و اختالف میان اعضای سندیکا، فعاالن کارگری و دیگر نیروهای ترقیخواهی هستند که هدف خود را تقویت فعالیت 

و « طراحی سوخته»دن این سندیکای کارگران شرکت واحد ضمن محکوم کر .کارگری و مبارزه طبقاتی می دانند
دست بردن به چنین سناریوهای نخ نما، حق خود می داند که از مجاری مختلف خبرگزاری فارس را به 

 .پاسخگویی و عذر خواهی وا دارد

 7همجنان در بازداشت هستند دو فعال کارگری ستدیکای کارگران شرکت واحد،  -*

 



ای کارگران شرکت و احد تهران و حومه ، در روز اول ماه مه حسن سعیدی و رسول طالب مقدم از فعاالن سندیک

به همراه تعدادی دیگری از فعاالن سندیکا و دانشجویان و دیگر فعالین کارگری دستگیر شدند ، همچنان رد 

 .بازداشت می باشند و تالش برای آزادی آنان همچنان ادامه دارد

 !دگیرن برابر فقرا یارانه پنهان می ۹ثروتمندان  -*

https://www.isna.ir/news/98022010426 

 

سط یارانه پنهان مستقیمی متو: آمده است  89اردیبهشت  ۰۲به گزارش خبرگزاری ایسنا ، در تاریخ روز جمعه 
در این بین متوسط دریافتی . رسد میلیون تومان می ۰۲کند حدودا به  که هر خانوار ایرانی ساالنه دریافت می

تومانی که در هر  ۸۲۲هزار و  ۱۸عالوه بر یارانه نقدی .یارانه پنهان دهک دهم بیشتر از هفت برابر دهک اول است

های انرژی، کاالهای اساسی و  های غیر نقدی نیز شامل یارانه حامل یارانه شود، ماه از سوی دولت پرداخت می
در این بخش یارانه پنهان کاالهای اساسی، دارو، بنزین، .گیرد دارو به طور غیر مستقیم در اختیار جامعه قرار می

ید، نفت گاز، نفت های پنهان مانند نفت سف رسد و در سایر یارانه گاز طبیعی و برق مستقیماً به خانوارها می
شود به طور مستقیم برای  ها مصرف می که بیشتر از طریق بنگاه کوره، گاز مایع و سوخت هوایی به دلیل این

های درآمدی از این حکایت دارد که  بررسی وضعیت یارانه پنهان بین دهک.گیرند خانوارها مورد محاسبه قرار نمی

میلیون تومان در سال  ۰۲های درآمدی حدود  ار ایرانی فارغ از دهکمتوسط یارانه پنهان مستقیم به ازای هر خانو
های انرژی از جمله بنزین، برق، گاز و همچنین دارو و  و مجموعه یارانه پنهان مستقیم خانوار مستتر در حامل

 ....هزار میلیارد تومان است ۰۸۲کاالهای اساسی حدود 

  7 کند می حرکت پاریس سما به فرودگاه در شهابی رضا -*

 

رضا شهابی ازاعضای هیئت مدیره   : است آمده واحد شرکت کارگران سندیکای تلگرامی کانال نوشته به

مه که در شهر  41تا  41در کنگره سندیکای س ژ ث در روزهای  سندیکای کارگران شرکت واحد برای شرکت

اردیبهشت ازفرودگاه ۰۲حد امروز صبحدیژون فرانسه برگزار میشود به عنوان نماینده سندیکای کارگران شرکت وا
 vahedsyndica@/ .بین المللی امام عازم پاریس شد

 7 ، به فرانسه آمد (ِس ِژ تِ )کنفدراسیون عمومی کار فرانسه رضا شهابی به دعوت  -*
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رضا شهابی ازاعضای هیئت مدیره   : است آمده واحد شرکت کارگران ایسندیک تلگرامی کانال نوشته به

 .سندیکای کارگران شرکت واحد امروز بیستم اردیبهشت وارد فرودگاه پاریس درکشور فرانسه شد
( سِ ِژ تِ )شهابی به نمایندگی سندیکای کارگران شرکت واحد به دعوت کنفدراسیون عمومی کار فرانسه  رضا

ماه مه برگزار خواهد شد به  41تا  41از  Dijonاُمین کنگرهء فدرال سندیکا که در شهر دیژون 20برای شرکت در 
 .فرانسه آمده است 

فرانسه خواهد شد تادربخش مربوط به همبستگی بین الملی سخنرانی  -سندیکا فردا عازم شهر دیژون این عضو

 کند
@vahedsyndica 

  7شوراهای اسالمی کار، مدافعان راستین سرمایه داران -*
 

تشکل کارفرمایی است که تنها در خدمت منافع  تشکل ، یک تشکل کارگری نیست ،این شورای اسالمی کاریک

 .نافع کارفرماها می کنندکارفرما قرار دارد که برای رسیدن به منافع حقیر خود، منافع عمومی کارگران را فدای م
این نهاد دست ساخته دولت و کارفرما، ربطی به منافع مستقل کارگران ندارد، ما بار ها اعالم داشته ایم، تشکل 

 .های کارگری باید مستقل از دولت و کارفرما تشکیل شوند تا بتوانند در خدمت منافع کارگران قرار گیرند
تپه ایجاد شده است، باهویت طبقاتی و در دفاع از  بارزه کارگران هفتتپه که از دل م سندیکای کارگران هفت

  .کارگران و مستقل از کارفرماو دولت به فعالیت خود ادامه داده است

تپه نه تنها با یک گوشی موبایل و یا دریافت وام دو میلیون تومانی در مقابل کارفرما و  سندیکای کارگران هفت
نخواهد شد، بلکه اخراج و تهدید و زندان هم نتوانسته است به استقالل   وصاحبان سرمایه، تطمیع نشده 

 .تشکل خدشه ای وارد کند این
  (مستقل از دولت و کارفرما و دیگر نهاد های سرمایه ساالر) از ویژگی تشکل های مستقل کارگری است   این

 .می کندکه در مقابل هر گونه مماشات، تطمیع و منفعت ها ضد کارگری ایستادگی 

آنچه برای ما بعنوان تشکل مستقل کارگری مهم است، منفعت طبقاتی کارگران در مقابل منفعت های حقیرانه و 
سود پرستانه و استثمار گرانه سرمایه داران بوده و هست و ما باور داریم نمایند گان واقعی کارگران منفعتی جدا 

وان نماینده کارگران برای رسیدن به منافع شخصی چاکر از منفعت عمومی کارگران نداشته و کسانی که تحت عن
 .و مخلص کارفرما یان می شوند، لکه های ننگی هستند که دیر یا زود تاوان آن را پس خواهند داد

سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه برای چند مین بار اعالم می دارد که شورای اسالمی کار، یک نهاد دولتی 
منافع صاحبان سرمایه ایجاد شده تا منافع طبقاتی کارگران را قربانی منافع صاحبان است که تنها در راستای 

 .سرمایه بکند

کارگران مبارزه و حق طلب در هفت تپه، نماینده واقعی شما، اسماعیل بخشی همچنان در زندان است ،اجازه 
 . فی کنندندهید افرادی که در شورای اسالمی کار هستند خود را بعنوان نماینده شما معر

نماینده واقعی شما در زندان است، صدای اسماعیل بخشی باشیم و خواستار شویم که اسماعیل بخشی 
 .فوری و بی قید و شرط آزاد شود

 سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه 

 ۸۹اردیبهشت  ۰۲

  7دادگاهی مجدد فعال کارگری خالد حسینی و مختار زارعی از فعالین مدنی سنندج -*

 ۰۹بنا به گزارش رسیده روز چهارشنبه : کانال تلگرامی کمیته هماهنگی آمده اتس  درخبر مندرج برپایه 

، جلسه دادگاهی مجدد خالد حسینی فعال کارگری و عضو کمیته هماهنگی برای کمک به ایحاد ۸۹اردیبهشت 

م دادگاه انقالب سنندج های کارگری و هم پرونده ایشان مختار زارعی از فعالین مدنی سنندج در شعبه یک تشکل
                                                      .به ریاست قاضی سعیدی و با همراهی وکیل مدافع شان برگزار شد

شروع شد و به مدت دو ساعت به طول انجامید، قاضی پرونده با توجه  ۰۲در این جلسه دادگاهی که از ساعت 
به قصد بر هم زدن امنیت ملی بوده و مستندات الزم برای اثبات آن وجود « و تبانیاجتماع »به اینکه اتهام آنان 

را از طریق تالش برای « اخالل در نظم عمومی»نداشته، از این حیث تبرئه و اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام و 

https://web.telegram.org/#/im?p=%40vahedsyndica


ند و نامبرگان نیز به دفاع ک جلوگیری از حکم اعدام رامین حسینن پناهی و لقمان و زانیار مرادی را متوجه آنان می

بنا به درخواست وکیل مدافع ایشان ادامه دفاع و مستندات این فعالین به جلسه دیگری موکول . از خود پرداختند

                                                                                                                                                 .گشته است
الزم به ذکر است که خالد حسینی و مختار زارعی پیش تر توسط همین شعبه به صورت غیابی به تحمل سه 

                        .سال حبس تعزیری محکوم شده بودند که با درخواست واخواهی و اعتراض نامبردگان موافقت شده بود
 بیستم اردیبهشت نود و هشت -های کارگری  لکمیته هماهنگی برای کمک به تشک

 کار عامل اصلی حوادث« سقوط»/ ۷۹حادثه شغلی در سال  ۷۸۸۹وقوع :دهد مهر خبر می

https://www.mehrnews.com/news/4613272 

 

حادثه  ۹۹۶هزار و  ۸سال گذشته  :ت آمده اس ۰/۸۹ارديبهشت  ۰۰شنبه در تاریخ  به گزارش خبرگزاری مهر ،

شغلی به ثبت رسید که سقوط کردن و لغزیدن نیروی کار در حین کار عامل بیش از یک سوم حوادث بوده 

دهد، در سال گذشته مجموع حوادث ناشی از کار نسبت به  آمار اداره کل بازرسی کار وزارت کار نشان می.است
 ۹۹۶هزار و  ۸به  ۸۶مورد در سال  ۸۲۲هزار و  ۰۲دث شغلی از درصد کاهش داشت و حوا ۶حدود  ۰/۸۶سال 

عامل مهم در بروز حوادث ناشی از  ۰۰دهد که  بررسی عوامل بروز حادثه نشان می.مورد در سال گذشته رسید
ای از حوادث شغلی  از ارتفاع در حین کار بخش عمده« سقوط کردن و لغزیدن نیروی کار»شغل دخیل هستند که 

 .در صدر حوادث شغلی قرار داشتند ۸۹و هم در سال  ۸۶دهد؛ عاملی که هم در سال  اختصاص می را به خود
حادثه شغلی را به خود اختصاص داد؛  ۸۹۹۶مورد از کل  ۸۸۶هزار و  /در سال گذشته « سقوط و لغزیدن»عامل 

درصد دیگر ناشی  ۶۱و  ناشی از سقوط و لغزیدن از ارتفاع ۸۹درصد از کل حوادث شغلی در سال  ۶/به عبارتی 

حادثه شغلی  /۸۰هزار و  ۰۲دهد از  نیز نشان می ۸۶نگاهی به آمار حوادث شغلی سال .عامل دیگر است ۰۰از 
درصدی از عوامل حوادث در حین کار  ۶/مورد ناشی از سقوط و لغزیدن بود که سهمی  /۹۹/در این سال، 

ن برق، تماس با اجسام و سطوح داغ، آتش سوزی، سقوط اشیا، ریزش و ماندن زیر آوار، جریا.داشته است
انفجار، خفگی، تماس با مواد شیمیایی خطرناک و مسمومیت حاصل از مواد شیمیایی از دیگر حوادث شغلی 

حوادث شغلی جان خود را از دست دادند که این  بدلیل نیروی کار در کل کشور ۶۹۹در سال گذشته .هستند

درصد نسبت به  ۰۸۹۸تعداد حوادث شغلی منجر به فوت در سال گذشته . بود نفر /۹۱تعداد  ۸۶میزان در سال 
 کاهش داشته است ۸۶سال 

 7 شد آزاد بازداشت از طالبی رسیول سید -*

   

سیدرسول طالب مقدم ازاعضای   : است آمده واحد شرکت کارگران سندیکای تلگرامی کانال نوشته به

اردیبهشت توسط عوامل امنیتی ۰۰اعتراضی مقابل مجلس سندیکای کارگران شرکت واحد که درتجمع 

 .اززندان اوین آزادشد۰۹اردیبشت با استقبال تعدادی ازهمکارانش ساعت ۰۰دستگیرشده بود امروز شنبه 
وثیقه و دو اتهام ، اقدام علیه امنیت ملی ازطریق فعالیت تبلیغی -۰کفالت -۰این عضو سندیکا با گذاشتن دوقرار

زندان اوین زندانی بوده  ۰۲۸این کارگرزندانی دربندهای دوالف وبند. هام ایجاداخالل درنظم عمومی علیه نظام و ات
  .است

زندان اوین زندانی است  ۰۲۸حسن سعیدی دیگرعضوزندانی سندیکای کارگران شرکت واحد همچنان دربند
 روزه برایش صادرشده است۲/وقراربازداشت 

@vahedsyndica 
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https://www.mehrnews.com/news/4613272/%D9%88%D9%82%D9%88%D8%B9-%DB%B9%DB%B8%DB%B8%DB%B0-%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%AB%D9%87-%D8%B4%D8%BA%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DB%B9%DB%B7-%D8%B3%D9%82%D9%88%D8%B7-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%A7%D8%B5%D9%84%DB%8C-%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB-%DA%A9%D8%A7%D8%B1
https://www.mehrnews.com/news/4613272/%D9%88%D9%82%D9%88%D8%B9-%DB%B9%DB%B8%DB%B8%DB%B0-%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%AB%D9%87-%D8%B4%D8%BA%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DB%B9%DB%B7-%D8%B3%D9%82%D9%88%D8%B7-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%A7%D8%B5%D9%84%DB%8C-%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB-%DA%A9%D8%A7%D8%B1
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علیه سندیکای کارگران شرکت واحد ( فارس)توطئه و جنگ روانی خبرگزاری امنیتی   -*

  !اتوبوسرانی تهران

 
در توطئه جدید و البته نخ نما و در راستای   : است آمده واحد شرکت کارگران سندیکای تلگرامی کانال نوشته به

تالش برای تخریب سندیکای کارگران شرکت واحد ، خبرگزاری امنیتی فارس خبر هدفداری را منتشر کرده که به 
  .این وسیله آن را محکوم و قویا تکذیب می کنیم

جمعات، بازداشت ها و مطالبات سندیکای کارگران این در حالی است که خبرگزاری مزبور هیچ گاه خبری از ت

شرکت واحد را منتشر نکرده است و در همین مورد اخیر نیز هیچ اطالعی از سرکوب تجمع مسالمت آمیز 
با سواستفاده از خبرمنتشر شده آزادی رضاشهابی . اردیبهشت ، مقابل مجلس نداده است ۰۰روزجهانی کارگر

 .ن را به ایشان نسبت می دهددر کانال سندیکا،اتهامی دروغی
در این شبه خبر امنیتی به دروغ ادعا شده که یکی از اعضای شناخته شده وفعال این سندیکا در بازداشت اخیر 

مقابل مجلس بهارستان، گویا به دلیل نوعی از همکاری در زمان بازجویی از زندان آزاد شده، حال آنکه رضا 
نوان در این مدت مورد بازجویی قرار نگرفته و ضمنا پس از ضرب و شتم شهابی ازاعضای هیئت مدیره به هیچ ع

میلیون  011تودیع قرار کفالت سنگین  حین دستگیری در مرحله بعد با پرونده سازی امنیتی و سپس با

تومانی به طور موقت و تا زمان برگزاری دادگاه آزاد شده است که این از حقوق مکتسبه وابتدایی 
 .شدهر متهمی می با

سال ۶مورد بازداشتی یا زندانی داشته است، که میتوان به بیش از 122سال اخیر بیش از  41سندیکای واحد در 
سال زندان ۸ونیم سال محکومیت زندان دردومرحله برای ابراهیم مددی و ۹زندانی شدن رضاشهابی، بیش از 

 .اشاره کرد.....داودرضوی وبازداشت های سالهای گذشته واخیر

خبرگزاری فارس و رسانه های دیگر در تمام این سال ها نشان می دهد که چه کسی با نهادهای سکوت 
  .امنیتی همکاری می کند

خاک پاشیدن به چشم جامعه زمانی ممکن می شود که حداقل اعتباری باقی مانده باشد ولی عملکرد فارس 
  .جای تردید برای هیچ فرد بی طرفی باقی نمی گذارد

سد بعد از سرکوب، بازداشت و زندانی کردن های مداوم نتیجه ای در بر نداشته ، هم زمان به نظر می ر
سندیکاسازی جعلی را از طریق معدود افراد وابسته خود در شرکت واحد نیز در سال گذشته به جریان انداختند ، 

با نقش برآب . ژه سوخته شدکه البته آن پروژه هم در همان آغاز با شکست مواجه شد و نهایتا تبدیل به یک پرو

شدن این توطئه ها تهمت و افترا را جایگزین کردند، قطعا تا مادامی که تورم وگرانی و فقر وجود دارد، اعتراضات 
 کارگران وفرودستان هم وجود خواهد داشت

برای سندیکای کارگران شرکت واحد روشن است که هدف خبرگزاری فارس تخطئه فعالیتها و حیثیت شهابی 
نیست ، بلکه آنها خواهان بی اعتمادی و اختالف میان اعضای سندیکا، فعاالن کارگری و دیگر نیروهای 

  .ترقیخواهی هستند که هدف خود را تقویت فعالیت کارگری و مبارزه طبقاتی می دانند

نخ  و دست بردن به چنین سناریوهای« طراحی سوخته»سندیکای کارگران شرکت واحد ضمن محکوم کردن این 
 .نما، حق خود می داند که از مجاری مختلف خبرگزاری فارس را به پاسخگویی و عذر خواهی وا دارد

@vahedsyndica 
 تماس با سندیکا

pvsyndica@ 

 7دیده پرداخت شد میلیارد تومان به کشاورزان خسارت ۱۱۱ :یک مقام مسئول -*

https://www.mehrnews.com/news/4613575 

قائم مقام ،محمدابراهیم حسن نژاد :آمده است  ۰/۸۹ارديبهشت  ۰۰ شنبهدر تاریخ  به گزارش خبرگزاری مهر ،

میلیارد تومان غرامت به کشاورزان  ۱۰۰از ابتدای فروردین ماه تاکنون این صندوق : صندوق بیمه کشاورزی گفت
این مبلغ : افزودوی  .خسارت دیده ناشی از سیل اخیر، سرمازدگی و گرمازدگی سال گذشته پرداخت کرده است

به گفته وی، عمده .ای اختصاص یافته که تحت پوشش بیمه محصوالت کشاورزی بودند کشاورزان خسارت دیده به
این مقام مسئول بخش عمده .میلیارد تومان، مربوط به سیل اخیر بوده است ۰۲۲ها در حد  پرداخت غرامت

ها به دام، طیور و آبزیان خسارت  این غرامت: های پرداختی را مربوط به اراضی زراعی دانست و تصریح کرد غرامت

 .هزار هکتار اراضی زراعی مربوط بوده است ۰۶۲هزار هکتار اراضی باغی و  ۰/دیده دارای بیمه، 
خسارت کشاورزانی که  :اظهارداشت اند، درصد خسارت دیده ۰۲۲تا  ۰۲وی با بیان اینکه برخی از این اراضی بین 

شده و در حال پرداخت است اما برخی اراضی زراعی و باغی باید اراضی آنها صد درصد خسارت دیده، پرداخت 
های گلستان، مازندران،  کشاورزان استان: حسن نژاد یادآور شد.پس از برداشت محصول مورد ارزیابی قرار بگیرند

خوزستان، لرستان، همدان، آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل، ایالم، تهران، سمنان، چهارمحال و 

های ناشی از سرمازدگی  برآورد خسارت: وی گفت....اند تیاری و خراسان شمالی غرامت دریافت کردهبخ
اردیبهشت ماه اخیر نیز هنوز برآورد نشده است و باید پس از فصل برداشت در صورت کاهش محصول برآورد 

 .خسارت شود

 7 نمود، فوت یک کارگر بازارچه سیرانبند بانه حین کار درحادثه رانندگی  -*
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ساله بازارچه سیرانبند بانه 12یک کارگر  :آمده است  ۰/۸۹ارديبهشت  ۰۰شنبه در تاریخ  برپایه خبر منتشره ،

 .حین کار زیر کامیون هنگام دنده عقب راننده  قرار گرفت وجان خود را از دست داد

 !جوانان ثروت واقعی کشور هستند؛ نه نفت -*

https://www.isna.ir/news/98022110846 

 

دیه کارگران رییس اتحا ،هللا بیات فتح :آمده است  ۰/۸۹ارديبهشت  ۰۰شنبه در تاریخ  خبرگزاری ایسنا،به گزارش 
ترین ثروت هر کشوری، نیروهای انسانی آن است و تا زمانی که نتوانیم  اصلی :گوید قراردادی و پیمانی می

نیروهای جوان و نخبه کشور را به کار بگیریم و همچنان به نفت وابسته باشیم، اقتصاد کشور با داللی، احتکار و 
ایران در اوج بود، بسیاری از کشورهای همسایه نظیر ترکیه از  زمانی که: اظهار کردوی  .تحریم، تهدید خواهد شد

تر بودند ولی امروز آنها به کشورهایی توسعه یافته و پیشرفته تبدیل شدند و در حال رقابت با کشورهای  ما عقب
طی  ای ترکیه نفت ندارد و وابسته به واردات گاز است اما مسیر رشد و توسعه خود را به گونه. اروپایی هستند

شکنند و برای  ها را می ترین تهدید دالر آمریکا، مردمش آیفون کرده و رفاه را برای مردمش فراهم کرده که با کوچک

های خدادادی برخوردار  کشوری که از ذخایر و منابع و ثروت: وی ادامه داد.فروشند کمک به دولت، طالیشان را می
گردی و  بهترین صنایع دنیاست و ظرفیت بوم جزو ی مااست، چرا تنها به نفت وابستگی دارد؟ صنایع دست

دهیم و  گردشگری باالیی داریم اما به دلیل نبود مدیریت و عدم حمایت از صادرات غیر نفتی بازارها را از دست می
های انسانی آن هستند،  بیات در پایان با بیان اینکه ثروت اصلی یک کشور سرمایه... .کنیم تقدیم بیگانگان می

عظیم نیروهای  خیل خورند ولی ما با بسیاری از کشورهای صنعتی حسرت داشتند نیروی کار جوان را می: گفت

ها بی تعارف باید  ها و دستگاه سازمان. هایشان استفاده کنیم توانیم از آنها و ایده جوان و متخصص و نخبه نمی
 .لی رأس امور را به جوانان و نخبگان بسپارندنیروهای قدیمی و با تجربه خود را در جای دیگری به خدمت بگیرند و

رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی با بیان اینکه اگر روزی نفت ما به صفر برسد و نتوانیم حتی یک قطره 
با این همه ثروت و منابع خدادادی چرا باید : ای باید مملکت را اداره کنیم، خاطرنشان کرد بفروشیم با چه شیوه

روش نرفتن نفت باشیم و دغدغه خالی شدن بازار از ماکارونی و روغن را داشته باشیم؟ اگر وابستگی به نگران ف
کند امروز ما را با نفت تهدید کند و دولت در داخل کشور با دالالن و  نفت را کاهش دهیم کسی جرأت نمی

 ... .محتکران دست و پنجه نرم کند

  ۷۹7 افزایش نرخ بیکاری استان تهران در سال -*

https://www.mehrnews.com/news/4613704 

 
معاون آمار و اطالعات سازمان  :ست آمده ا ۰/۸۹ارديبهشت  ۰۰شنبه در تاریخ  به گزارش خبرگزاری مهر ،

نفر و  ۶۸۸هزار و  ۸۶۱تعداد افراد بیکار در استان تهران در سال گذشته : مدیریت و برنامه ریزی استان تهران گفت

 .نفر بوده است ۰۱/هزار و  ۱۹میلیون و  ۱افراد شاغل 
در : استان تهران، مسعود افشین اظهار داشت ریزی قل از سازمان مدیریت و برنامهبه ن خبرگزاری مهر به گزارش

هزار  ۸۸۰میلیون و  ۰۰هزار نفر بوده که از این تعداد سن کار  ۶/۶میلیون و  /۰جمعیت استان تهران  ۰/۸۹سال 
استان  ریزی برنامه معاون آمار و اطالعات سازمان مدیریت و.اعالم شده است( سال ۰۲جمعیت باالی )نفر  ۸۹۹و 

هزار و  ۸۹۹میلیون و  ۶و ( درصد ۸۹۹/)نفر جمعیت فعال  ۰۸هزار و  /۶۰میلیون و  ۱بر اساس آمارها : تهران افزود
های خانه دار و افرادی  که جمعیت غیرفعال را افراد محصل و خانم اند بوده( درصد ۶۲۹۰)نفر جمعیت غیرفعال  ۸۸۹

همچنین تعداد افراد بیکار در استان تهران در سال : وی ادامه داد.دهند میکه درآمد بدون کار دارند تشکیل 

https://www.isna.ir/news/98022110846
https://www.mehrnews.com/news/4613704/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D8%A8%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DB%B9%DB%B7
https://www.mehrnews.com/news/4613704
https://www.mehrnews.com/
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بوده است ( درصد ۹۹۹۹)نفر  ۰۱/هزار و  ۱۹میلیون و  ۱و افراد شاغل ( درصد ۰۰۹۰)نفر  ۶۸۸هزار و  ۸۶۱گذشته 

 .اعالم شده است ۹۹۰و در روستایی  ۰۰۹۶که نرخ بیکاری استان تهران در سال قبل در شهری 

 سقز وزیویه، در خصوص بازداشت آقای یاسر امینی/انیه انجمن صنفی معلمان کردستانبی -*

سقز وزیویه باصدور بیانیه ای /انجمن صنفی معلمان کردستان:برپایه خبر منتشره آمده است

 .اردیبهشت،خواهان آزادی یاسرامینی وتمامی فعالین اجتماعی زندانی شد04بتاریخ

 :متن بیانیه

 !ە، همکاران ارجمند و گرامیفرهنگیان فرهیخت

یکی از همکاران دلسوز ما در شهرستان مهاباد،  ۰/۸۹/۰/۰۹همچنانکه استحضار دارید روز سەشنبەی گذشته 
کە جزء معلمان وظیفه شناس و کنشگر پیشرو  در جریان اعتراضات صنفی اخیر " یاسر امینی آذر "جناب آقای 

یک همکاران و دانش آموزان به اعتصاب و تعطیلی مدارس، توسط های واهی و همیشگی نظیر تحر است به اتهام
آنچنانکە بعدها متوجه شدیم ایشان را به اداره . نهادهای امنیتی مهاباد دستگیر وبه مکان نامعلومی انتقال یافت

                                                                                                  .اطالعات شهرستان ارومیه منتقل کردەاند
متأسفانه وضعیت ناگوار و بغرنج آموزش و پرورش در طول سالیان اخیر عرصه را بر وجدانهای بیدار و دلسوزان 

نظام آموزشی کشور تنگ کرده است؛ آنگونه که دراقصی نقاط کشور صدای اعتراض فرهنگیان و دانش آموزان 

ضعیت همگان را برآن داشته تا در برابر آن همه ستم و بی عدالتی که در حق این و. طنین انداز شده است
                                               .بزنند... آموزش و پرورش روا داشتەاند، دست به اقدامات قانونی نظیر تحصن، تجمع و 

و برحق بودن خواسته های فرهنگیان اذعان این در حالی است که مقامات قضایی و امنیتی، خود بارها بر قانونی 
نموده اند؛ اما شوربختانە به دلیل ناکارآمدی نظام آموزشی و مسئولین بی کفایت و عدم تو انایی آنها در اجابت 

به خواسته ها، نهادهای امنیتی و قضایی دیواری کوتاهتر از معلمان معترض نیافتەاند و به زعم خود برای 

                                  !نمایند ده ی بدخواهان نظام، اقدام به دستگیری و بازداشت فعالین صنفی میجلوگیری از سوءاستفا
هر عقل سلیمی می داند که برای رفع یک مشکل باید ریشه ی آن را خشکاند در حالی متأسفانه قانون و 

ده و برعکس فشار را بر حق طلبان، دستگاه قضا همواره در برابر ریشه و عامل مشکالت و ضعف ها سکوت کر
                                                                                                   !کند بهبود خواهان و منتقدان فساد اعمال می

از نبوده و نخواهد لذا بار دیگر از مسئولین دولتی، قضایی و امنیتی می خواهیم به جای تهدید و ارعاب که کارس
بود، تعقل و تدبیر را پیشه کنند و تمامی زندانیان صنفی  بازداشتی را آزاد نمودە و پرونده های جدیدی را برای 

                                             .فعاالن صنفی نگشایند و به خواسته های جامعەی فرهنگیان جامه ی عمل بپوشانند

     ۰/۸۹/۰/۰۰ / سقز وزیویه/کردستان انجمن صنفی معلمان

 7تپه هفت نیشکر معترض کارگران از تعدادی بازداشتبه دنبال تجمعات اخیر صورت گرفت؛ -*

 

شماری از کارگران مجتمع نیشکر  :آمده است  ۰/۸۹ارديبهشت  ۰۰شنبه ایلنا در تاریخ خبرگزاری به گزارش 
اردیبهشت ماه کارگران هفت تپه،  ۰۸بدنبال اجتماع روز پنجشنبه : گویند تپه در تماس با خبرنگار ایلنا می هفت

از قرار معلوم این اتفاق در پایان روز .اند ازداشت شدهتعدادی از همکاران آنها توسط عوامل انتظامی احضار و ب
اردیبهشت ماه افتاده است که در آن گروهی از کارگران مجتمع نیشکر هفت تپه بابت مطالبات  ۰۸پنجشنبه 

از علت بازداشت این کارگران .صنفی خود و نارضایتی از عملکرد شورای اسالمی کار کارخانه تجمع کرده بودند
در دست نیست اما در رابطه با بازداشت کارگران، روابط عمومی مجتمع نیشکر هفته تپه به ایلنا اطالع دقیقی 

از جانب کارفرما هیچ شکایتی علیه کارگران مطرح نشده اما برخی نهادها دستور این بازداشت را به دالیل : گفت

.اند امنیتی صادر کرده

 7 شد، مصدوم شدید یک کارگر جوان در مشهد زیر آوار -*

یک کارگر جوان حین تخریب یک ساختمان    :آمده است  ۰/۸۹ارديبهشت  ۰۰شنبه در تاریخ  برپایه خبر منتشره ،
 .آباد مشهدفزیرآوار گرفتارودچار مصدومیت شدید وبه بیمارستان منتقل شد دو طبقه قدیمی در منطقه قاسم

https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/761832-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%B6-%D9%86%DB%8C%D8%B4%DA%A9%D8%B1-%D9%87%D9%81%D8%AA-%D8%AA%D9%BE%D9%87


درصدی ۱۹تا۴۱افزایش /سازی حقوق بازنشستگان ابالغ شد جداول همساناز سوی نوبخت؛ -*

 7حقوق

ps://www.mehrnews.com/news/4614040htt 

 
  :آمده است  ۰/۸۹ارديبهشت  ۰۰شنبه روز در تاریخ  به نقل از سازمان برنامه و بودجه، خبرگزاری مهر به گزارش

درصدی  ۱۲تا  ۰۱سازی حقوق بازنشستگان را برای افزایش  رئیس سازمان برنامه و بودجه جداول همسان
 .ها ابالغ کرد حقوق

به نقل از سازمان برنامه و بودجه، محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه  خبرگزاری مهر به گزارش

مرحله .ها ابالغ کرد درصدی حقوق ۱۲تا  ۰۱سازی حقوق بازنشستگان را برای افزایش  کشور جداول همسان
دوق بازنشستگی کشوری و سازمان سازی حقوق بازنشستگان، موظفین و مشترکین صن سوم اجرای همسان

وبودجه و سازمان امور اداری و استخدامی کشور  تأمین اجتماعی نیروهای مسلح با ابالغ رؤسای سازمان برنامه
میلیارد تومان از سوی سازمان برنامه و بودجه  ۸،۲۲۲اعتباری معادل  ۸۹آغاز شد که برای اجرای آن در سال 

جرای مصوبه افزایش ضریب ساالنه و مرحله سوم همسان سازی، حقوق با ا.کشور اختصاص پیدا کرده است
 .کند درصد رشد پیدا می ۱۲درصد تا  ۰۱بازنشستگان از 

 !نه به کاظمی، نه به اسد بیگی، نه به شوراهای اسالمی کار -*

 

  :کارگران وهم رزمان ستمدیده:  برپایه خبرمندرج در کانال تلگرامی نیشکر هفت تپه آمده است
در " شوراهای اسالمی کار، مدافعان راستین سرمایه داران" اردیبهشت، تحت عنوان  ۰۲در مطلبی به تاریخ  ما

 .باره دالئل اعتراض کارگران نیشکر هفت تپه در روزهای گدشته توضیح دادیم
  .در ادامه این مباحث تذکر چند نکته ضروری است

بعنوان قائم مقام شرکت منتخب شده  (نیشکر هفت تپه کارفرکای شرکت)آقای کاظمی از طرف آقای اسد بیگی 

مدیرعامل، کسی است که باید منافع کارفرما را در شرکت رعایت کند در غیر اینصورت کارفرما عذر مدیر  .است
پس نتیجه این است که شخص کاظمی و یا هر فرد دیگری که توسط صاحبان . تعیین شده را خواهد خواست

حال . عنوان مدیریت تعیین می شوند نمی توانند در راستای منافع کارگران قدم بردارندکارخانه وکارفرمایان ب
اگردلخوری واختالف نظری بین شخص اسد بیگی و کاظمی پیش آمده است ربطی به منافع ومطالبات ما کارگران 

 .ندارد

 :اسامی تعدادی از کارگران که در روز های اخیز بازداشت شده اند به قرارزیر است 
 کیانی نژاد ۱ناصر نعامی  /صاحب ظهیری  ۰امید آزادی  ۰

 :اسامی تعدادی از احضار شده گان که هنوز خود را معرفی نکرده اند به قرار زیر است
  [رستم کثیر ۱عادل سماعی  /فیصل ثعالبی  ۰محمد خنیفر  ۰

 شوراهای اسالمی کار
ان تا به امروز نه تنها تشکل کارگری نبوده بلکه بر شوراهای اسالمی کار اززمان ایجاد توسط دولت و کارفرمای

شوراهای اسالمی کار و خانه کارگری ها . اساس تمام شواهد، دشمن قسم خورده طبقه کارگر بوده و هست

برای ایجاد تفرقه بین کارگران ، شناسایی فعالین واقعی کارگری در محیط کار و معرفی آنها به کارفرمایان و نهاد 
، سرکوب جنبش های اعتراضی کارگران و تشکل های مستقل کارگری ایجاد شده اند تا صدای هر های امنیتی 

 .گونه حق خواهی کارگران را در محیط کار خفه سازند
برای نمونه می توانیم به همکاری خانه کار وشوراهای اسالمی کار اشاره داشته باشیم که با چاقو و چماق 

 ۰/۹۱باس شخصی، به محل تجمع کارگران سندیکای شرکت واحد در سال همراه با دیگر نیروهای پلیس و ل

در این حمله وحشیانه تعدای از کارگران شدیدا زخمی و همچنین تعداد زیادی از کارگران . حمله ور شدند
 .سندیکای شرکت واحد بازداشت روانه زندان شدند

  :همرزمان کارگر در نیشکر هفت تپه
مستقل از دولت و کارفرما و دیگرنهاد های ) هفت تپه با ایجاد تشکل مستقل می دانید که کارگران نیشکر

به نیروی کارگران در هفت تپه، تشکل سندیکای خود را ایجاد کرده  ۰/۹۹در سال ( وابسته به سرمایه داران
ی سندیکای کارگران هفت تپه طی این مدت سرسختانه در مقابل تمام توطئه های کارفرمایان ایستادگ. است

کرده و در حد توان تالش کرده است که با اتکاه به نیروی کارگران در راستای دست یابی به خواست و مطالبات 

پس الزم . کارگران گام های عملی بردارد و همچنین با صدور اطالعیه به روشنگری مسائل پیش آمده بپردازد
  .دشته متحد شویماست برای پیشبرد و رسیدن به مطالبات به حق کارگران بیشتر از گ

برای داشتن نان کار آزادی ،راهی جز اتحاد و همدلی نداریم، برای داشتن زندگی بدور از توحش و تحقیر و 

https://www.mehrnews.com/news/4614040/%D8%AC%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%84-%D9%87%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA-%D8%B4%D8%AF-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DB%B2%DB%B4%D8%AA%D8%A7%DB%B4%DB%B0%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C
https://www.mehrnews.com/news/4614040/%D8%AC%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%84-%D9%87%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA-%D8%B4%D8%AF-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DB%B2%DB%B4%D8%AA%D8%A7%DB%B4%DB%B0%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C
https://www.mehrnews.com/news/4614040/%D8%AC%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%84-%D9%87%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA-%D8%B4%D8%AF-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DB%B2%DB%B4%D8%AA%D8%A7%DB%B4%DB%B0%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C
https://www.mehrnews.com/news/4614040
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پس در تشکل سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه با . استثمار، راهی جز همبستگی و متشکل شدن را نداریم 

در اتحاد .و مطالبات به حق، وارد کارزار طبقاتی شویم هم باشیم تا با قدرت بیشتری برای رسیدن به خواست ها 

و همدلی می توانیم تمام سیاست های پشت پرده حامیان رنگا رنگ سرمایه داران را خنثی کنیم ودر این اتحاد 
 .وهمبستگی و متشکل شدن است که ما پیروز میدان خواهیم بود

 سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه 
 ۸۹اردیبهشت  ۰۰

 7 سعیدی همچنان در بازداشت است حسن -*

  

حسن سعیدی از اعضای : برطبق خبر مندرج در کانال تلگرامی سندیکای کارگران شرکت واحد آمده است 

اردیبهشت مقابل مجلس بهارستان توسط عوامل امنیتی ۰۰سندیکای کارگران شرکت واحد که درتجمع اعتراضی 
  .اوین زندانی است زندان ۰۲۸بازداشت شده است ، همچنان دربند

سندیکای کارگران شرکت خواستار آزادی بی قید وشرط این کارگر زندانی و تمامی بازداشت شدگان 

 .اردیبهشت ، دانشجویان و فعالین کارگری وصنفی میباشد۰۰
@vahedsyndica

7 خانواده های فعالین سندیکای شرکت واحد در برابر اوین از تعدادی تجمع  -*

تجمع اعتراضی تعدادی از : برطبق خبر مندرج در کانال تلگرامی سندیکای کارگران شرکت واحد آمده است 

راعتراض به بالتکیفی و نامعلوم بودن مقابل زندان اوین د( اردیبشت۰۰)خانواده های بازداشتی روزجهانی کارگر
  .اردیبهشت۰۰پرونده های بازداشت شدگان امروز 

@vahedsyndica

  7دانشجویان در دانشگاه تهران خواهان آزادی پوشش شدند -*

 
جمعی از :آمده است ۰/۸۹اردیبهشت  /۰دوشنبه روز تاریخ برپایه خبر مندرج در سایت اخبار روز در 

دانشجویان دانشگاه تهران در اعتراض به تذکرات حراست دانشگاه به پوشش دانشجویان دانشگاه تهران و 
 .به برگزاری تجمع اعتراضی کردند ل شده به این منظور، در محوطه این دانشگاه اقدامفشارهای اعما

نان، کار، آزادی، حجاب »، «آزادی انتخاب حق مسلم ماست»دانشجویان معترض شعارهایی از جمله 
بعد از شروع این تجمع اعتراضی، دانشجویان . سردادند« پذیرد میرد، ذلت نمی دانشجو می»و « اختیاری

همچنین شوراهای صنفی . سیجی برای جلوگیری از ادامه ی اعتراض دانشجویان به آن ها حمله کردندب
 .ز دانشگاه با دانشجویان خبر داددانشجویان کشور از برخورد نیرو های امنیتی خارج ا

در جریان این تجمع که در مقابل پردیس دانشکده ی هنرها صورت گرفت، مامورین امنیتی در دانشگاه 

بسیجی ها و لباس شخصی ها مانع از صحبت . ضور یافته و دانشجویان را مورد ضرب و شتم قرار دادندح
 .کردن معاونت فرهنگی دانشگاه و پاسخگویی او به دانشجویان شدند

ضرب و جرح , تصاویر و ویدئو های منتشر شده در شبکه های اجتماعی حاکی از برخوردهای خشونت آمیز
 .لباس شخصی ها و مامورین امنیتی با دانشجویان است, تن از سوی بسیجی ها و درگیری های تن به
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در آن جا دانشجویان معتراض . با این حال دانشجویان موفق به حضور در سالن آمفی تئاتر دانشگاه شدند

دانشجویان موفق شدند نیروهای بسیجی . مجددا با یورش بسیجی ها و لباس شخصی ها مواجه شدند

 .بیرون کرده و دسته جمعی به سرودخوانی و دادن شعار پرداختند را از سالن
به گزارش تشکالت صنفی دانشجویان حاضر در محل در عین حال درگیری ها در خارج از سالن برای 

 .هاجمین به سالن ادامه داشته استجلوگیری از ورود مجدد م
تجمع دانشجویان حاضر شد ولی  معاونت فرهنگی دانشگاه در پاسخگویی به دانشجویان در سالن محل

 .بسیجی ها و لباس شخصی ها با یورش مجدد مانع از صحبت و پاسخگویی او به دانشجویان شدند

دانشجویان دانشگاه تهران در پایان تجمع بیانیه ای علیه گشت ارشاد دانشگاهی و حجاب اجباری قرائت 
 :ردند که متن آن در زیر آمده استک

 7متن بیانیه
ن دانشگاه تهران در روزهای گذشته شاهد حضور و استقرار نیروهای حفاظت فیزیکی زن در دانشجویا

این اتفاق ناخوشایند . اند همراهی با مأموران حراست دانشگاه، به منظور دخالت در امر پوشش خود بوده
ی انضباطی و  شان و تهدیِد احضار به کمیته علت نوع پوشش  گیری در ورود بانوان به دانشگاه به با سخت

 .ی تأسف است ی همراه شده که مایهچنین برخوردهای قهرِی این

جناب آقای دکتر سرسنگی، برخوردهای انضباطی و حراستی با دانشجویان این دانشگاه با هدف تغییر 
ای دانشجویان هم پیچیده شود،  ی اخالق حرفه نامه ی به اسم نظام ا اجباری پوشش، حتی اگر در لفافه

های  این برخوردها ما را به یاد تالش. ج از شأن و جایگاه این دانشگاه و دانشجویان آن استامری خار
اندازد، حاکمانی که  ها در عصرهای مختلف این سرزمین می شکستِ حاکمیت به سرانجام و محکوم بی

در . تشان نشده اس اند اما چیزی جز بدنامی تاریخی نصیب قصد دخالت در سبک زیست مردمان را داشته

هایی به  درازی ای دانشجویان باعث به وجود آمدن چنین دست ی اخالق حرفه نامه هایی مثل نظام واقع طرح
گاه جواب  گونه که مستحضر هستید، این نوع برخوردهای قهری هیچ حریم دانشجویان شده و همان

  .ی خود آگاه هستند جامعه نخواهد داد چرا که دانشجویان بهتر از هر شخص دیگری به عرف دانشگاه و
اجبار و تحمیل نوع خاصی از پوشش به دانشجویان، شکل واضحی از تعرض آشکار به حریم خصوصی 

دانشجویان، نقض مستقیم حقوق انسانی آنان و ستم عریان علیه زنان محصل است و مورد اعتراض 
ضای دانشگاه و چنین برخوردهایی تنها موجب ایجاد تنش در ف. ها و محافل دانشجویی است جمع

شوند، آن هم در روزهایی که دانشگاه بیش از همیشه به آرامش و  زدن بسترهای عقالنیت می برهم

  .های مختلف زندگی نیاز دارد سبکهای مختلف عقیدتی و  آمیز طیف زیستی مسالمت هم
د، نه مبنی بر ان ای که دانشجویان این دانشگاه در امر پوشش خود داشته نباید فراموش کرد اندک آزادی

رنج مقاومت و پافشاری همیشگی دانشجویان بر حقوق  لطف مدیران و مسئوالن، که نتیجه و دست
گونه رفتارها  دانشجویان این حق را برای خود قائل هستند که به مقابله با این. بدیهی خود بوده است

ها و  بیش از این به آنی خود دفاع کنند و اجازه ندهند کسی  پرداخته و از حقوق اساسی و اولیه

  .شان هتک حرمت کند دانشگاه
وسیله ما دانشجویان خواستار توقف برخوردهای دانشگاه در خصوص پوشش و عدم تداوم برخوردهای  بدین

 .حراست در این رابطه هستیم
 

 7 فرانسه و دیدار ها  دررضا شهابی  -*

   
 

امروز یکشنبه : ران شرکت واحد آمده است برطبق خبر مندرج در کانال تلگرامی سندیکای کارگ 
می ، دیدار رضا شهابی نماینده و عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت  ۰۰اردیبهشت مطابق با ۰۰

واحد با دبیرکل س ژ ت آقای فیلیپ مارتینز درمحل برگزاری کنگره س ژ ت ، همچنین این عضو سندیکا 

ین المللی و دیدار با نمایندگان سندیکای عراق ولبنان و سی اس دیارهایی با پییر کوتاز ازمسئوالن بخش ب
 .آی درشهر دیژون فرانسه محل برگزاری کنگره داشته است

@vahedsyndica 
 

اشت شدگان مراسم صدای بازد7سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه -*

 7 روز جهانی کارگر باشیم

قريب به دو هفته از روز جهاني كارگر مي گذرد، و عده اي از كارگران و فعالین کارگری وفرزندان کارگران 

                                                                                                                                      کماکان در بازداشت هستند

اطالعات  ۰۲۸حسن سعیدي عضو شناخته شده ی سنديكاي کارگران شركت واحد و پنج نفر ديگر در بند 
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عاطفه رنگريز جامعه شناس، ندا ناجي فعال اجتماعي، مرضیه امیري روزنامه نگار، : محبوس هستند

                                                                      .ستتدناهیدخداجو و نسرين جوادي كه هردو بازنشسته  ه

يك . اين پنج نفر جملگي از زنان آگاه اين جامعه هستند و به همین دلیل با فشارهاي مضاعف مواجه شدند
ته اند هفته از محل نگهداري مرضیه امیري اطالعي نبود، ندا ناجي و عاطفه رنگريز حق تماس تلفني نداش

                                 .و تحت بازجويي شديد قرار دارند، و نسرين جوادي و ناهید خداجو با وثیقه هاي سنگین مواجه شدند
زنان در تالقي گاه انواع ستم هاي طبقاتي و جنسیتي قرار دارند و برخوردهاي شديدتر با اين زنان آگاه 

                                                                           .مستقل زنان كارگر است نشانه ي ترس دستگاه سركوب از صداي

فرهاد شیخي كارگر جوان و كیوان صمیمي روزنامه نگار با قرار بازداشت موقت مواجه شده اند و همچنان در 
وضعیت طبقه ي كارگر را در گروي سنديكاي كارگران شركت واحد بنا بر تاريخ خود بهبود .بازداشت هستند

همراهي نیروهاي مترقي ، به ويژه زنان مي داند، و خواهان توقف برخورد امنیتي با فعالین سندیکایی و 
زنان بازداشت شده و آزادي فوري و بي قید و شرط تمام بازداشت شدگان روز جهاني كارگر است و از تمام 

 .اه جامعه مي خواهد كه صداي اين بازداشت شدگان باشندفعاالن اجتماعي، صنفي، كارگري و بدنه آگ

 7 احضار ها درنیشکر هفت تپه  -*

 

به گزارش سندیکای کارگران : برطبق خبر مندرج در کانال تلگرامی سندیکای کارگران شرکت واحد آمده است 

سیت نفرهم به مراجع نیشکرهفت تپه درروزهای گذشته چهارکارگر نیشکرهفت تپه تاکنون بازداشت شده اند و ب
 .امنیتی احضارشده اند

@vahedsyndica 

 7 تفتیش و ضبط اسناد و مدارک دفتر نشریه ایران فردا توسط نیروهای امنیتی -*

آمده  ۰/۸۹ارديبهشت  ۰۰شنبه روز یکتاریخ در  برپایه خبر منتشره ،صبح روزیکشنبه بیست ودوم اردیبهشت ماه،
نیروهای امنیتی به همراه کیوان صمیمی، سردبیر مجله ایران فردا که از یازده روز پیش در بازداشت به     :است 

برد به محل این نشریه رفته و ضمن تفتیش محل بسیاری از اسناد و مدارک موجود از جمله هاردهای  سر می
اردیبهشت ماه به همراه تعداد دیگری از شرکت کنندگان در  44کیوان صمیمی در تاریخ .ردندکامپیوتر را با خود ب

 .تجمع روز جهانی کارگر بازداشت شده است

  7 واحد شرکت اخراجی زن راننده اولین شیری فرحناز خانم قانونی حقوق از دفاع در -*

  

سال است که ۸سندیکای کارگران شرکت واحد  خانم فرحنازشیری اولین راننده زن درشرکت واحد و ازاعضای

سال سه باراز ادارات کار ۸بدون هیچ دلیل قانونی وفقط وفقط به دلیل زن بودن ازکارش اخراج گردیده و درطی این 

ودیوان عدالت اداری ، باالترین مرجع تصمیم گیری رای بازگشت بکارگرفته که همچنان کارفرما بااستفاده از روابط 
  .ازشروع بکارش جلوگیری کرده استفراقانونی 

توانست با رای صادره به مدت نزدیک هفت ماه به سرکارش برگردد که مجددا  ۸۰خانم شیری یکبار درسال 
  .توسط کارفرما بازهم بدون هیچ مستندات قانونی ازکارش اخراج گردید

سال ۸ازگشت بکاربگیرد اما نامبرده درهرچند که این راننده توانست مجددا دوباردیگر ازدیوان عدالت اداری رای ب

  .وبال تکلیف هستند گذشته بطور مرتب درراهروهای اداره کار و وزارت کار ودیوان عدالت اداری همچنان سردرگم
درآخرین پرونده ای که این راننده زن درمراجع قانونی به جریان انداخته است قراراست که بزودی مجددا درمورد 

.                                                                                                           صادرشود دادخواهی ایشان رایی
عضو دیگر سندیکا، رضاشهابی و حسن سعیدی وناصر محرم زاده و حسین کریمی سبزوار سالهاست که به ۱
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 نده انددلیل فعالیت های سندیکایی اخراج شده اند وبالتکلیف ما

@vahedsyndica 

متن سخنرانی رضا شهابی عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد درپنجاه دومین  -*

 7 کنگره کنفدراسیون عمومی کارفرانسه درشهر دیژون فرانسه

 

                            : آمده است  دیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران وحومهکانال تلگرام سنبرپایه نوشته 

 با درود های فراوان
 رفقا و دوستان

از ایران در جمع شما حاضر  عضو هیات مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد تهران و. من رضا شهابی هستم
ابتدا باید اعالم کنم که از اینکه امروز در پنجاه دومین کنگره سندیکای شما شرکت می کنم افتخار می . شده ام

 .کنم و از طرف سندیکای خودمان برگزاری کنگره تان را به شما تبریک میگویم

در جمع شما که دوستان من هستید از نگرانی در حالی که از حضور در جمع شما خوشحالم اما نمیتوانم ! رفقا
در این لحظه و این روزها من شدیدا نگران دوست و همکار سندیکاییم حسن سعیدی هستم که چند . ام نگویم

من شدیدا نگران دیگر دوستان و کارگران و . روز پیش با هم دستگیر شدیم اما او کماکان در زندان است
 .یل شرکت در تجمع مسالمت آمیز روز جهانی کارگر دستگیر شده انددانشجویایی هستم که تنها به دل

 رفقا،

یعنی . اعتراص و اعتصاب کارگری و حقوق بگیران اتفاق افتاده است ۰۹۲۲سال پیش بنا به آمار رسمی در ایران 
اط کشور بیش از چهار و نیم اعتراص و اعتصاب در روز ؛ این اعتصابات در هفت تپه و اهواز و اراک و سایر نق

انعکاس گسترده ای در سراسر ایران داشته و از همبستگی بازنشستگان، معلمان و دیگر بخش های جنبش 
 .کارگری برخوردار شده بود

امروزه مسئله داشتن تشکل های مستقل کارگری در ایران به امری فوری تبدیل شده است و مورد توجه 
ران هرگونه اقدام کارگران برای تشکل یابی را مورد حمله و پیشروان کارگران قرار گرفته است ولی حاکمیت ای

 .سرکوب قرار میدهد

ستدیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران بعنوان قدیمی ترین سندیکای موجود در این راه مبارزه ی 
ن ابراهیم مددی و از جمله آقایا. جانانه ی را به پیش برده و اعضای ما هزینه های سنگین را برای آن پرداخته اتد

آقایان حسن سعیدی، ناصر محرم زاده، حسین کریمی و . داود رضوی هر کدام به پنج سال زتدان محکوم شده اند
  .خانم فرحناز شیری بیش از ده سال است به خاطر تشکیل ستدیکا و حق خواهی از کار اخراج شده اند

در زتدان گذرانده ام و بیش از ده سال است که به من خودم بیش از شش سال از عمرم را در در بدترین شرایط 

شاید باور نکردنی به نظر برسد اما در ایران و همین چند روز قبل ما . علت فعالیت سندیکایی از کار اخراج شده ام
نفر از دیگر کارگران و فرزتدان آنها که  ۲/به خاطر برگزاری تجمع بزرگداشت روز اول ماه مه به همراه بیش از 

االن نیز با تودیع . شجو بودند دستگیر شده و مورد ضرب و شتم قرار گرفتیم و من تا پنج روز پیش در زندان بودمدان
همینطور الزم است اشاره کنم که دو تن از بازشداشت . میلیوتی آزاد و در کنار شما حاضر شده ام ۰۲۲کفالت 

های آقای اسماعیل بخشی و خانم سپیده قلیان نیز شدگان در اعتراضات کارگران هفت تپه در جنوب ایران به نام 

 .کماکان در شرایط اسف باری محبوس هستند
. سندیکای شما نامی آشنا در جنبش کارگری و سندیکایی ایران است! دوستان و رفقای حاضر در کنگره 

شما در سندیکای . ستدیکای شما با دستاوردهای بزرگ کارگران و حقوق بگیران فرانسه عجین شده است 
 .عرصه همبستگی بین المللی نیز پیش قدم و موثر بوده است

کلکتیو سندیکاهای فرانسه از جمله س ژ ت زحمات زیادی را برای دفاع از فعاالن سندیکایی ایران از جمله 
 این کلکتیو و نحوه همکاری رفیقانه آن با فعاالن سندیکایی ایران تبدیل به. حمایت از خود من متحمل شده است

 ما به این همبستگی در سایر کشورها احتیاج داریم. مدلی برای دیگران شده است

ما کارگران با جنگ افروزی های دولت های : در پایان صحبتم اشاره ای هم به موضوعات جهانی و منطقه ای کنم
ن وضعیت زندگی تهدید نظامی و تحریم جز خراب تر کرد. سرمایه داری در جهان و مخصوصا در خاورمیانه مخالفیم

ما کارگران به پشتیبانی هیچ . ندارد... کارگران و زحتمکشان ایران، عراق، افغانستان، سوریه، لبنان، فلسطین و
 .یک از بلوک های سرمایه داری توهم نداریم بلکه به همبستگی کارگران و حقوق بگیران جهان احتیاج داریم

 ر مبارزه شما نقشی مفید ایفا کندو نهایتا آرزوی دارم که این کنگره و نتایجش د

 زنده باد همبستگی بین المللی طبقه کارگر
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 با تشکر از شما

@vahedsyndica 

 7 حسن سعیدی همچنان در بازداشت است  -*

  
:                             آمده است  ت واحد اتوبوسرانی تهران وحومهکانال تلگرام سندیکای کارگران شرکبرپایه نوشته 

حسن سعیدی از اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد که درتجمع مقابل مجلس بهارستان بازداشت شده 
با توجه به . زندان اوین زندانی است  ۰۲۸است دوازده روز است بدون هیچ جرمی وبرخالف قانون، همجنان دربند

روز قراربازداشت، این ۲/فته بازجو سعیدی مراحل بازجوئیش بپایان رسیده اما همچنان بازجو اصراردارد تا پایان گ

 .کارگر زندانی را درزندان نگه دارد
@vahedsyndica 

 ه می گذرد؟برکارگران جایگاه های سوخت دهدشت چ -*

کارگر جایگاه های : آمده است  ۸۹اردیبهشت  ۰۰برپایه خبر منتشره در سطح شبکه های مجازی در تاریخ

کارگران مدت زمانی بیشتر از آنچه که در قوانین .قرارداد کارگران یکسویه وسفید امضاء است : سوخت دهدشت
قانون از دریافت مزایایی چون حقوق اضافه کاری، کنیم اما برخالف  کار و تامین اجتماعی تعیین شده است کار می

در بسیاری از جایگاه های عرضه سوخت در دهدشت، .مندی و مسکن محروم هستیم تعطیل کاری، عائله
کنند،  کند دریافت نمی کارگران عالوه بر آنکه دستمزدی مطابق آنچه قانون کار وشورای عالی کار مصوب می

یکی از کارگران شاغل در جایگاه سوخت دهدشت با بیان .شود ای پرداخت می هعیدی کارگران نیز به صورت سلیق
در این واحد سوخت رسانی مدت : سال سابقه کار در این جایگاه را داریم، افزود 42اینکه ما چند کارگر بین یک تا 

رخالف قانون از کنیم اما ب زمانی بیشتر از آنچه که در قوانین کار و تامین اجتماعی تعیین شده است کار می

وی در خصوص .مندی و مسکن محروم هستیم دریافت مزایایی چون حقوق اضافه کاری، تعطیل کاری، عائله
قرارداد کارگران یکسویه وسفید امضاء است وبا آنکه مزایای : قرارداد کاری کارگران جایگاه سوخت  دهدشت گفت

این کارگر .کند دام را به کارگران جایگاه پرداخت نمیقانونی در قرارداد منعقد شده اما در عمل کارفرما هیچ ک
ما کارگران جایگاه سوخت پیش از این مشکالت خودرا به صورت حضوری به مسئوالن اداره کار دهدشت : گفت

به کارفرما امضاء واثر   ایم اما درعمل چون هیچ مدرکی در دست نداریم وبابت دریافت حقوق ماهانه  انتقال داده

 .ها به گوش مسئوالن باالدستی برسانیم ایم ناچار شدیم مشکالتمان را از طرق رسانه انگشت داده

 7 زندانند  ربازداشتی های اول ماه مه هنوز تعدادی شان د -*

     

    :                         آمده است  کانال تلگرام سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران وحومهبرپایه نوشته 
قريب به دو هفته از روز جهاني كارگر مي گذرد، و عده اي از كارگران و فعالین کارگری وفرزندان کارگران کماکان در 

 .بازداشت هستند
اطالعات  ۰۲۸نفر ديگر در بند حسن سعیدي عضو شناخته شده ی سنديكاي کارگران شركت واحد و پنج 

عاطفه رنگريز جامعه شناس، ندا ناجي فعال اجتماعي، مرضیه امیري روزنامه نگار، ناهیدخداجو : محبوس هستند

 .و نسرين جوادي كه هردو بازنشسته هستتد
ك هفته ي. اين پنج نفر جملگي از زنان آگاه اين جامعه هستند و به همین دلیل با فشارهاي مضاعف مواجه شدند
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از محل نگهداري مرضیه امیري اطالعي نبود، ندا ناجي و عاطفه رنگريز حق تماس تلفني نداشته اند و تحت 

 .بازجويي شديد قرار دارند، و نسرين جوادي و ناهید خداجو با وثیقه هاي سنگین مواجه شدند

شديدتر با اين زنان آگاه نشانه ي  زنان در تالقي گاه انواع ستم هاي طبقاتي و جنسیتي قرار دارند و برخوردهاي
 .ترس دستگاه سركوب از صداي مستقل زنان كارگر است

فرهاد شیخي كارگر جوان و كیوان صمیمي روزنامه نگار با قرار بازداشت موقت مواجه شده اند و همچنان در 
 .بازداشت هستند

سنديكاي كارگران شركت واحد بنا بر تاريخ خود بهبود وضعیت طبقه ي كارگر را در گروي همراهي نیروهاي 

مترقي ، به ويژه زنان مي داند، و خواهان توقف برخورد امنیتي با فعالین سندیکایی و زنان بازداشت شده و آزادي 
ر است و از تمام فعاالن اجتماعي، صنفي، كارگري فوري و بي قید و شرط تمام بازداشت شدگان روز جهاني كارگ

 .و بدنه آگاه جامعه مي خواهد كه صداي اين بازداشت شدگان باشند
@vahedsyndica 

 7 داشت بیکار نفر ۶۷۴ و هزار ۴۶۱ گذشته سال تهران -*

 

به نقل از سازمان مدیریت و  :آمده است  ۰/۸۹ارديبهشت  ۰۰یکشنبه ایلنا در تاریخ خبرگزاری به گزارش 
( استان تهرانریزی  معاون آمار و اطالعات سازمان مدیریت و برنامه)ریزی استان تهران، مسعود افشین  برنامه

 ۰۰هزار نفر بوده که از این تعداد سن کار  ۶/۶میلیون و  /۰جمعیت استان تهران  ۰/۸۹در سال : اعالم کرد

میلیون و  ۱بر اساس آمارها : وی افزود.اعالم شده است( سال ۰۲جمعیت باالی )نفر  ۸۹۹هزار و  ۸۸۰میلیون و 
( درصد۶۲۹۰)نفر جمعیت غیرفعال  ۸۸۹هزار و  ۸۹۹لیون و می ۶و ( درصد ۸۹۹/)نفر جمعیت فعال  ۰۸هزار و  /۶۰

دار و افرادی که درآمد بدون کار دارند، تشکیل  های خانه اند که جمعیت غیرفعال را افراد محصل و خانم بوده
و افراد ( درصد ۰۰۹۰)نفر  ۶۸۸هزار و  ۸۶۱همچنین تعداد افراد بیکار در استان تهران در سال گذشته .دهند می

بوده است که نرخ بیکاری استان تهران در سال قبل در ( درصد ۹۹۹۹)نفر  ۰۱/هزار و  ۱۹میلیون و  ۱شاغل 
 .اعالم شده است ۹۹۰و در روستایی  ۰۰۹۶شهری 

ماه حقوق 6اهواز نسبت به عدم پرداخت 4تجمعات اعتراضی کارگران شهرداری منطقه ادامه  -*
 7 صورت پذیرفت ابل استانداری خوزستانماه حق بیمه و وعده های توخالی مسئوالن مق0و

برای چندمین بار،کارگران فضای سبز  :آمده است  ۰/۸۹ارديبهشت  ۰۰یکشنبه در تاریخ  برپایه خبر منتشره ،

ماه حق بیمه و وعده های توخالی 0ماه حقوق و1اهوازدراعتراض به به عدم پرداخت  9شهرداری منطقه 
یکی از این کارگران تجمع کننده به خبرنگاررسانه ای .ی خوزستان زدندمسئوالن دست به تجمع مقابل استاندار

وی با اشاره به سختی کار .سه ماه حقوق و از اسفندماه سال گذشته نیز حق بیمه ما واریز نشده است:گفت
در شرایط سخت اقتصادی فعلی تامین مایحتاج زندگی با این حقوق کم نیز مشکل است و : در گرمای هوا افزود

: این کارگر معترض گفت.خیرهای چند ماهه در پرداخت حقوق ها باعث سخت تر شدن زندگی هم می شودتا

به گفته .تاکنون وعده های بسیاری برای به روز پرداخت کردن حقوق ها داده اند اما تاکنون عملی نشده است
را عدم تامین اعتبار از سوی  وی حدود پنج روز از حق بیمه هرماه آنها کم شده است و پیمانکار دلیل این کار

 .شهرداری عنوان کرده است

نامه سرگشاده کارگران شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران دراعتراض به عدم تبدیل  -*
 7 وضعیت وسطح پایین حقوق وتبعیض در پرداختش 

ز کارگران جمعی ا: آمده است  ۸۹اردیبهشت  ۰۰برپایه خبر منتشره در سطح شبکه های مجازی در تاریخ

دستورکاری شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران طی نامه ای سرگشاده خطاب به مدیرعامل شرکت 
اعتراضشان را نسبت دراعتراض به عدم تبدیل وضعیت وسطح پایین حقوق وتبعیض در پرداختش ،را رسانه ای 

به حقوق و دستمزد پایین ، بی بهره سال سابقه کاری  دراین نامه اعتراضشان را نسبت 2این کارگران با .کردند

 .تکلیفی درتبدیل وضعیت رقم زدندبودن ازپاداش ها ، کارانه ها ، اضافه کاری ها ، عدم افزایش حقوق و بال

 با جنبش و فعاالن کارگری ایرانبیانیه مشترک دهها تشکل کارگری بین المللی در همبستگی  -*

 :  س ژ ت، دیژون فرانسه –در پنجاه و دومین کنگره کنفدراسیون عمومی کار 

 
:                          آمده است  کانال تلگرام سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران وحومهبرپایه نوشته 
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ا پشتیبانی از مبارزات کارگران ایران، خواهان آزادی فوری نمایندگان تشکالت کارگری از دهها کشور جهان، ب

بازداشت شدگان تجمع روز جهانی کارگر از جمله حسن سعیدی، مرضیه امیری، عاطفه رنگریز، نسرین جوادی، 

ترجمه فارسی این . ندا ناجی، کیوان صمیمی و فرهاد شیخی و نیز سپیده قلیان و اسماعیل بخشی شدند
دنبال نشستهای متعدد نماینده سندیکای کارگران شرکت واحد، آقای رضا شهابی، با بیانیه مشترک که ب

. نمایندگان تشکالت کارگری از بخشهای مختلف جهان، و به ابتکار ث ژ ت صورت گرفت، به شرح زیر می باشد
قدردانی و سندیکای کارگران شرکت واحد، به سهم خود از کلیه نمایندگان تشکالت کارگری بین المللی نهایت 

  .تشکر دارد و امیدوار است که همکاری و تبادل تجربه و حمایتهای متقابل میان ما بیش از پیش گسترش یابد

 بیانیه پشتیبانی
، در یک گردهم آئی مسالمت آمیز در برابر مجلس، حدود چهل نفر از تظاهرکنندگان ۰۲۰۸چهارشنبه اول ماه مه 

آنان به زندان . مورد خشونت نیروهای انتظامی قرار گرفته و دستگیر شدند( کارگر، دانشجو، معلم، روزنامه نگار)
تاکنون، بخش بزرگی از بازداشت شدگان و عمدتا با قرارهای کفالت . های مختلف از جمله اوین منتقل شدند

 .سنگین آزاد شده اند
جو و خبرنگار روزنامه اما آقای حسن سعیدی، عضو سندکای کارگران شرکت واحد، خانم مرضیه امیری، دانش

شرق، خانم عاطفه رنگریز، دانشجو؛ خانم نسرین جوادی، بازنشسته؛ خانم ناهید خداجو، بازنشسته، خانم ندا 

ناجی، فعال حقوق زنان و آقایان کیوان صمیمی سردبیر ماهنامه ایران فردا و فرهاد شیخی، کارگر، همچنان در 
قلیان و آقای اسماعیل بخشی از هفت تپه، که قبال دستگیر شده همچنین خانم سپیده . زندان به سر می برند

 .بودند، هنوز زندانی هستند
ما . ما این اعمال خودکامه علیه کارگران در راه اعاده حقوق اولیه و مطالبات عادالنه شان را محکوم می کنیم

ق مردم بوده و از فعالیت سندیکائی خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط زندانیان یادشده در باال و احترام به حقو

 .آزاد در ایران حمایت می کنیم
ما اطمینان داریم که . عالوه بر این، مشاهده می کنیم که ایران زیر تهدید و تحریم های اقتصادی قرار گرفته است

حمتکش هر دخالت خارجی، به هر توجیهی که صورت گیرد، در درجه نخست مردم کشور و به ویژه اقشار فقیر و ز
هم اکنون، این تهدیدها و تصمیمات شرایط زندگی حقوق بگیران را سخت تر . جامعه ایران را هدف قرار می دهد

تجربه نشان می دهد که نتیجه ی چنین مداخله هائی برای مردم عادی کشور بسیار مصیبت بار . کرده است
 .ما علیه هر اقدام جنگی در این منطقه هشدار می دهیم. خواهد بود

 ۰۲۰۸مه  /۰-۰۱دیژون، 

 امضاکنندگان
 تی ، آرژانتین -ادوآردو پرِرا، دبیر بین المللی سندیکای سی تی اِ 

 تی، آرژانتین-مارتا اِسکارپاتو، مسئول بخش اروپا، سندیکای سی تی اِ 
 آِ، آرژانتین-هوراسیو کاتِنا، سندیکای سی تی اِ 

 نولبِرتو دیاز سانچِز، دبیر کل سی یو تی، شیلی

 ی باسولما، دبیر کل س ژ ت ب، بورکینافاسوباز
 ژان مارک بیکوکو، رئیس سندیکای سی اس پی، کامرون

 آن ماری نزیال، رئیس سندیکای یو اس سی، کنگو
 احِمدو عبداللهی، دبیر کل سندیکای سی جی تی ام، موریتانی

 ایدریسا جیبریال، دبیرکل سندیکایسی دی تی ان، نیجریه

 کل سندیکای سی اِس تی ام، مالیحوا سوِو، معاون دبیر
 دیوف اِلیمان، سندیکای سی اس اِ، سنگال

 سوزانا کاموسو، دبیر بین المللی، سندیکای سی جی آی اِل، ایتالیا
 سالواتوره مارا، مشاور سندیکای سی جی آی ال، ایتالیا

 ِخزوس گالِگو، دبیر بخش سیاست بین المللی سندیکای یو جی تی، اسپانیا
 فاسیابِن الکورته، مسئول بین المللی سندیکای سی سی او او، اسپانیاکریستینا 

 اونای سوردو کالُو، دبیرکل سندیکای سی سی او او، اسپانیا

 فراتیا، رومانی-دیمیتروهوهان، مشاور رئیس سندیکای سی ان اس ال آر
 فوسه کِیسوک ، معاون دبیرکل و مسئول بین المللی سندیکای زِنرورن، ژاپن

 کیِئونگ، معاون دبیرکل سندیکای ک سی تی یو، کره جنوبی-یجونگ ه
 میکیونگ رییو، مسئول بین المللی ک سی تی یو، کره جنوبی

 ، آمریکا"یونایت هییر"بلِیک هاروِل، هماهنگ کننده بین المللی، سندیکای 

 امیرول حق امین، رئیس سندیکای کارگران بنگالدش، سی اس ان
 سی جس اِ تی اِ ، الجزایر رشید معالوی، رئیس سندیکای

 عدنان عبدالعلیم رشید الصفار، نماینده سندیکای جی اف آی تی یو، عراق
 کاسترو عبدهللا، رئیس سندیکای فِناسول، لبنان

 اشرف عوار آسی، دبیرکل سندیکای پی جی اف تی یو، فلسطین
 صالح قندیل، دفتر مرکزی سندیکایسی دی تی ، مراکش

 المللی سندیکای کارمندان، کِشک، ترکیهیوسف شنول، دبیر بین 

 عبدالقادر کمال احمد عباس، هماهنگ کننده عمومی سندیکای سی تی یو و اِس ، مصر
 محمد الَوفی، دبیر کل سندیکای یو ام تی، مراکش



 آندره فورست، اتحادیه سندیکائی کارگران و استثمارشده گان کاناک، کالدونی جدید

ای مختلف س ژ ت، همگی از نمایندگان منتخب شعبه های مختلف برای شرکت مسئوالن و نمایندگان بخش ه

 :در پنجاه ومین کنگره از ایالت های مختلف فرانسه
 امانوئل ویر، اس دیلیو ِجی، س ژ ت 

 پی یر لوران،
 آلیس فلیپی

 والری لوفِور فدراسیون بانک و بیمه، س ژ ت

 فرانسه( سن علیا) ۸۰دو، س ژ ت استان  آن ژیرو
 س ژ ت -آ.ب.پ.اس.یلن کازیمیر افم

 س ژ ت -. د.ژیل رولوبون، او
 س ژ ت -آ.ب.پ.اس, ژان ظی یر سولوه، 

 لنیا پورو
 فابین مونیو

 آنائیس تریکوآ

 والری میسیِلئا
 کریستف بیسفیتی

 اولیویه ببین
 کاترین برنار

 پی یر پیوکین

 شیخ بوسو
 فرانسوآز دوم

 شروتین نورون
 ت سخنگوی بخش راه آهن س ژ 

 سسیل مارشان
 ژیل بناتو

 میشل کوفر 

 ملن سباشی
 ونسان کوتِرون

 آلن دولوما، مشاور آفریقا در س ژ ت مشاور فدرال بخش بین المللی
 میشل تیرون-ژان

 فلورانس بروسار

 شانتال ریزون
 اولیویه َمن فروآ

 تی یِل.سیمون ن
 نجات فروز،مسئول خاورمیانه س ژ ت

 وبوسرانی تهران و حومهسندیکای کارگران شرکت واحد ات

 ۰۲۰۸ماه مه  ۰۹
vsyndica@gmail.com 

www.vahedsyndica.com 

edsyndicat.me/vah 

،  مدافعین حقوق زنان نسبت به قتل های ناموسی و کشته شدن  زنان در پارک ای تی سنندج -*
 7 تجمع اعتاضی برپا کردند

تجمع فعالین حقوق زن : آمده است  ۸۹اردیبهشت  ۰۰برپایه خبر منتشره در سطح شبکه های مجازی در تاریخ

ی ناموسی و کشته شدن  زنان در شهر های کردستان و ایران در سنندج در پارک ای تی در  اعتراض به قتل ها
ضمن دادن آماری از قتل ناموسي زنان از مردم سراسر کردستان خواستند در همراهي با فعالین حقوق زن 

بعنوان مثال هفته ی گذشته در شهرک    .قتلهاي ناموسي را محكوم كرده و در مقابل اين عمل فجیع بایستند
توسط برادر و باهمکاری پدر خود به قتل رسیدند خواهر بزرگتر که دارای دوفرزند میباشد پس از نایسر دو خواهر 

قاتلین . درگیری با برادرش به قتل رسیده وخواهر کوچکتر به کمک  او رفته که باضربات چاقوی برادر کشته میشود

خیر در حق زنان ، همه مردم دستگیر وبازداشت شدندفعالین حقوق زن در سنندج ضمن محکوم کردن جنایات ا
کردستان را فرا خواندند  که با اعتراضات دسته جمعی در شهر ها علیه این قساوت سدي در مقابل اين عمل 

 ۸۹اردیبهشت  ۰۰فعالین حقوق زن سنندج   .شنیع باشند

  7 فرانسه در ت.ژ .ث کنگره جنب شهابی رضا های دیدار ادامه -*

mailto:vsyndica@gmail.com
http://www.vahedsyndica.com/
tg://resolve/?domain=vahedsyndica


    
اشهابی عضوهیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد درپنجاه دومین کنگره س ژ ت درادامه دیدارهای رض

درشهردیژون فرانسه، دیداروگفتگوهایی با نمایندگان سندیکای سی جی آی ال ایتالیا سوزانا کاموسو وسالواتوره 

د اتحاد مارا مشاور سی جی آی ال ایتالیا و مسئول خاورمیانه س ژ ت نجات فروز درمحل کنگره درمور
 وهمبستگی بین الملی کارگران جهان داشتند

@vahedsyndica 

ده ساعت کاِر / شود؟  نه محاسبه میدستمزد کارگران خباز در مشهد، کردستان و اصفهان چگو -*
 7روزانه پای تنور برای حقوقی کمتر از پایه مزد

 
های تنور نانوایی؛  زبانه :آمده است  ۰/۸۹ارديبهشت  ۰۰یکشنبه در تاریخ  خبرنگار ایلنا،مریم وحیدیان به گزارش 

هزار  ۲۲/برای نهایتاً یک میلیون و  بلعد، فقط صورت روزانه می ساعت از زندگی کارگران خباز را به ۰۲سالمتی و 

شدن نقش   بودن مزدشان، کمرنگ« نرخ به نرخِ نان»کارگران خباز خیلی وقت است که از ! تومان و کمتر

اگرچه . های ادارات کار در این خصوص ناراضی هستند های کارگری خباز در تعیین دستمزد و کاهش حمایت تشکل
های  پیمان»نوِن کار هستند، اما مکانیزم تعیین دستمزد این کارگران به صورت کارگران خباز زیرِ چتر حمایتِی قا

ای سبب شده تا حیطه اعمال نفوذ کارفرمایان در بحث تعیین دستمزد زیاد  و به صورت منطقه« جمعی دسته
شان کمتر کنند اما مزد ساعت کار می ۰۲کارگران نانوا پای تنورهای زبانه کشیده .باشد و خیلی جاها خنثی شود

؛ آنها تا کمر درون هزار تومان است ۸۰۶میلیون و  ۰از پایه دستمزد تعیین شده توسط شورای عالی کار یعنی 

 ۸حدود  .ماند ریزند اما تا نان گران نشود، مزدشان ثابت می ها پای آتش عرق می شوند و ساعت تنور خم می
ا کارگران خباز، افزایش دستمزد چندانی نداشته ای شده ت ها بهانه سال عدم افزایش قیمت نان در این سال

ها افزایش  سبب شد تا در شهرها و شهرستان ۸۶یکبار افزایش قیمت نان در شهرهای بزرگ در دی ماه . باشند
های زندگی کفاف دهد و کارگران خباز این روزها خیلی بیشتر از  دستمزد اتفاق بیفتد اما آنقدری نبوده به هزینه

 ....در فشار معیشتی هستنددیگر کارگران 
 

اعتراضات کارگران کارخانه کاشی کوثرنسبت به بالتکلیفی شغلی ومعیشتی با تجمع مقابل  -*

 7 ، ادامه داردفرمانداری ابرکوه

طی روزهای گذشته،کارگران کارخانه  :آمده است  ۰/۸۹ارديبهشت  ۰۰یکشنبه در تاریخ  برپایه خبر منتشره ،
راضاتشان نسبت به بالتکلیفی شغلی ومعیشتی دست به تجمع مقابل فرمانداری ابرکوه کاشی کوثر درادامه اعت

فرماندار شهرستان ابرکوه بدنبال تجمعات اعتراضی کارگران کارخانه کاشی کوثر با وعده پرداخت حقوق .زدند
ور مسئوالن جلسه ای برای رفع مسائل و مشکالت کارخانه کاشی کوثر با حض: کارگران درآینده نزدیک،افزود

استان و سهامداران تشکیل ومقرر شد در راستای ارتقای بیش از پیش و استفاده حداکثری از ظرفیت کارخانه 
همچنین رونق تولید، اقدامات الزم توسط سهامداران عمده، هیئت مدیره و مدیر عامل این شرکت با همکاری 

شی کوثر کویر می تواند پس از ایفای تعهدات شرکت کا.های اجرایی صورت گیرد بانک صنعت و معدن و دستگاه

قابل یادآوری .قبلی به بانک عامل، نسبت به اخذ وام ارزی که برای ادامه روند کار اختصاص یافته است اقدام کند
دراعتراض به اخراج وعدم پرداخت مطالبات دست است که،این کارگران در روزهای پایانی فروردین ماه سال جاری،

یکی از  و سورمق زده بودند-جاده ابرکوه 42ابل این کارخانه واقع دراستان یزد،ابرکوه کیلومتربه تجمعاتی مق
یکی از : فروردین ماه، درباره دالیل تجمعاتشان به خبرنگار یک رسانه محلی گفت02کارگران کارخانه کوثربتاریخ

از تعداد : وی در ادامه گفت.سوم کارگران است دالیل این تجمعات پرداخت نشدن حقوق چندماهه و اخراج یک

زیاد در مراحل بعدی مابقی  احتمال نفر و به 12نفر، در حال حاضر  02کارگر، اسفندماه سال گذشته  422تقریبی 
 .افراد را اخراج خواهند کرد

، تاکسی داران ارومیه دراعتراض به گرانی الستیک و لوازم مصرفی خودرو و نرخ پایین کرایه   -*

  7اعتصاب کردند

https://web.telegram.org/#/im?p=%40vahedsyndica
https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/761902-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B2%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86-%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D9%87-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF-%D8%AF%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%BE%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%86%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%DB%8C-%DA%A9%D9%85%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D9%85%D8%B2%D8%AF
https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/761902-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B2%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86-%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D9%87-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF-%D8%AF%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%BE%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%86%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%DB%8C-%DA%A9%D9%85%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D9%85%D8%B2%D8%AF
https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/761902-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B2%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86-%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D9%87-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF-%D8%AF%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%BE%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%86%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%DB%8C-%DA%A9%D9%85%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D9%85%D8%B2%D8%AF


 

جمعی از تاکسی داران ارومیه   :آمده است  ۰/۸۹ارديبهشت  ۰۰یکشنبه در تاریخ  برپایه خبر منتشره ،

های  لوازم مصرفی خودرو و نرخ پایین کرایه  دست از کارکشیدند ودر در ایستگاه دراعتراض به گرانی الستیک و
های اصلی و پرازدحام  در پی اعتصاب برخی رانندگان تاکسی در ایستگاه.اصلی و پرازدحام شهر تجمع کردند

پور  د حضرتشهر ارومیه که به دلیل نرخ پایین کرایه و گرانی الستیک و لوازم مصرفی خودرو صورت گرفت، محم
های تاکسی  محمد حضرت پور با اشاره به افزایش نرخ کرایه.ها خبرداد شهردار ارومیه از افزایش نرخ کرایه

یابد، اما باتوجه به اینکه معیشت  درصد افزایش نمی ۰۲ها نرخ کرایه بیش از  براساس کارشناسی: شهر،افزود
درصد باشد و از  ۱/درخواست داریم افزایش ها   زندگی رانندگان تاکسی از نظر مالی در شرایط سخت است،

 .شود با دیدگاه حمایتی به این قضیه نگاه کنند مردم نیز درخواست می

 7  معدن در قزوین 0اعتراضات دامنه دار فعالین محیط زیست نسبت به فعالیت  -*

 0گذشته شروع فعالیت طی یک ماه   :آمده است  ۰/۸۹ارديبهشت  ۰۰یکشنبه در تاریخ  برپایه خبر منتشره ،
معدن در استان قزوین واقع در روستای وشته الموت و پیغمبر کوه آبیک با اعتراضات فراوانی از سوی فعاالن محیط 

اهالی .زیست رو به رو شده و بازتاب گسترده ای در فضای مجازی و شبکه های اجتماعی داشته است

جگاه مردم این شهرستان محسوب می شود و تغییر کاربری شهرستان آبیک معتقدند که پیغمبر کوه به عنوان تفر
هکتار از این اراضی به فعالیت معدن اختصاص یابد؛ درحالی که مردم آبیک از چند  494نادرست موجب شده تا 

طرف در محاصره شرکت سیمان آبیک، مرغداری های صنعتی و نیروگاه شهید رجایی قرار دارند و تنها دلخوشی 
ساکنان روستای وشته در الموت غربی نیز فعالیت معدن کاران مس .ت بکر در پیغمبر کوه استآنها همین طبیع

در این منطقه را نماد بارز تخریب محیط زیست عنوان کرده اند و معتقدند که ادامه فعالیت در این محدوده به ناامن 

 .شدن طبیعت بکر الموت منجر خواهد شد

 !جیب خالی، پوز عالی خوان دارند ه کارتفروشانی که دستگا متکدیان و دست -*
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خوان  های کارت دستگاه :آمده است  ۰/۸۹ارديبهشت  ۰۰یکشنبه به گزارش خبرگزاری ایسنا، در تاریخ 
ها و به ویژه نوع سیارشان را در  ها نیستند و افرادی این دستگاه اهفروشگاهی این روزها دیگر فقط برای فروشگ

های  اند و تراکنش ها را از چه طریق و با چه مدارکی در اختیار گرفته اختیار دارند که مشخص نیست این دستگاه

خرید هر کاالیی این روزها برای .دهد های آن را فقط بانک می هایی که هزینه دهند؛ تراکنش خود را با آن انجام می
خوان  به هر جا که مراجعه کنیم، احتمال بسیار قوی وجود دارد که بتوان مبلغ مورد نظر را از طریق دستگاه کارت

ها،  اند و عالوه بر بانک ای گسترش یافته خوان به طور قابل مالحظه های کارت پرداخت کرد، چراکه دستگاه
های  اما گاهاً این دستگاه.کنند ها به متقاضیان خود می تگاههای پرداخت نیز اقدام به ارائه این دس شرکت

مان سوال باشد که این افراد چگونه  کنیم که شاید برای هایی مشاهده می را در محل پوزها خوان یا کارت

فروشان مترو، فروشندگان دالر و  های خیابانی، دست فروش ها را دریافت کنند؟ دست اند این دستگاه توانسته
فروشان، متکدیان،  اما سوال اصلی اینجاست که دست...!ها دارند ضاً متکدیان خیابانی نیز از این دستگاهحتی بع

کنند؛  ها را دریافت می دالالن دالر و افرادی از این قبیل دقیقاً چه مجوزی برای فعالیت دارند و چگونه این دستگاه
اند یا این  ت غلط و به طور غیرقانونی به دست آوردهها را یا از طریق اطالعا واضح است که این افراد دستگاه

ها استفاده  های دیگر خود از آن ها مرتبط با کسب و کار دیگری است که اکنون این افراد برای فعالیت دستگاه
رود که بانک مرکزی با  در همین راستا، انتظار می.ها ناقض قانون است کنند که در هر دو صورت استفاده از آن می

هایی برای تخلفات اقتصادی نظیر  تواند راه ها می ای غیرقانونی برخورد کند، چراکه این دستگاه ان پوزهصاحب

 ....باشد… و  پولشویی های مشکوک، تراکنش

 7 ، تجمع اعتراضی برگزار کردند های اینترنتی داران کرج نسبت به فعالیت تاکسی تاکسی -*

https://www.isna.ir/news/98022211324


 

داران کرج  باتجمع  جمعی از تاکسی  :آمده است  ۰/۸۹ارديبهشت  ۰۰یکشنبه در تاریخ  برپایه خبر منتشره ،
رئیس سازمان مدیریت حمل و نقل بار و .های اینترنتی،بنمایش گذاشتند اعتراضشان رانسبت به فعالیت تاکسی

فعالیت : های اینترنتی در کرج، به خبرنگار رسانه ای گفت مسافر شهرداری کرج با اشاره به فعالیت تاکسی
وی .های فعال شهر را کاهش داده است های گردشگی و آژانس های اینترنتی بخشی از درآمد تاکسی سیتاک

شود و و قرار بود شهرداری  ها توسط وزات صنعت، معدن و تجارت صادر می پروانه فعالیت این تاکسی: ادامه داد

صادر نشده که همین مدیریت دوگانه بر فعالیت آنها نظارت داشته باشد ولی تا کنون دستورالعملی در این حوزه 
دستگاه تاکسی خطی و گردشی در کرج  222هزار و  40در حال حاضر: وی افزود.مشکالتی را ایجاد کرده است

خط، شهروندان کرجی را جابه جا  442ها خطی هستند که در  مورد از این تاکسی 122هفت هزار و .فعالیت دارد
پاسخگوی نیاز شهروندان است و نیازی به اضافه کردن تاکسی جدید  درحال حاضر این تعداد تاکسی.کنند می

 .نداریم

 7 معدن یک به سیل میلیاردی ۴ خسارت/کارگر ۴٣۴ با تخت سنگ زغال معدن کار به آغاز -*

 

در حادثه : گفت« مظفر شعبانی» :آمده است  ۰/۸۹ارديبهشت  ۰۰یکشنبه در تاریخ به گزارش خبرنگار ایلنا،  
های این واحد  هایی از تونل فروردین ماه سال جاری در استان گلستان اتفاق افتاد، بخش ۸سیل اخیر که در روز 

که به معدن تخت نیز شهرت  ۸دچار آب گرفتگی و خسارت شد که در نتیجه فعالیت تونل شماره   معدنی نیز
ش حجم آب ورودی تولید زغال سنگ در معدن تخت از تقریبا او با بیان اینکه با کاه.کارگر متوقف شد ۰/۸دارد، با 

ادامه درخصوص خسارت وارده به معدن تخت   اند، در سه روز قبل از سر گرفته شده و کارگران مشغول کار شده
میلیارد تومان برآورد شده و تاکنون هیچ اقدامی  ۸های ناشی از سیالب به این واحد معدنی حدودا  خسارت: گفت

در طول حدودا یک ماه و نیمی که : وی اظهار کرد.ران این خسارات از سوی مسئوالن انجام نشده استبرای جب

کارگر قراردادی  ۰/۸های الزم را برای فعالیت کارگران نداشت، همه  این واحد معدنی به دلیل وقوع سیالب ایمنی
کارگران : او گفت.ی بیکار شده بودندمابق( سازی معدن حاضر بودند بجز تعدادی که برای آماده)  و پیمانکاری

شوند که  نفر کارگر پیمانی می ۰/۸نفر کارگر قرارداد مستقیم و  ۰۲۲شاغل در معدن زغال سنگ تخت شامل 
 ....کارگران پیمانی تحت مسئولیت یک شرکت پیمانکاری مشغول کارند

 7 ، جان باخت  یک کارگر جوان درگچساران زیربار دانه های روغنی -*

ساله درحین خالی کردن بار 04یک کارگر  :آمده است  ۰/۸۹ارديبهشت  ۰۰یکشنبه در تاریخ  یه خبر منتشره ،برپا

 .یک تریلی زیرباردانه های روغنی گرفتار شد ودر مسیر انتقال به بمارستان جانش را ازدست داد

 7 روز اعصاب داشتند 8، نانوایان بیرجند طی دراعتراض به نرخ نان -*

در هفته گذشته تعدادی ازنانوایان بیرجند  :آمده است  ۰/۸۹ارديبهشت  ۰۰یکشنبه در تاریخ ر منتشره؛ برپایه خب
بمدت چهار روز محل کارشان را تعطیل وبا تجمع در اتحادیه نانوایان اعتراضشان را نسبت به نرخ نان بنمایش 

از نانوایان این شهر با تعطیلی واحدهای  چهار روز تعدادی: یکی از نانوایان به خبرنگار رسانه ای گفت.گذاشتند

مردادماه سال گذشته : وی افزود.شان در اتحادیه تجمع کرده و نسبت به نرخ نان بسیار معترض هستند خبازی
ماه جاری اجرایی شود که متاسفانه این امر  درصدی نرخ نان برای بیرجند مصوب شده و قرار بود آبان 42افزایش

درصد افزایش نرخ نان را در اردیبهشت امسال اعمال  42حاال مسئولین استانی، : دادوی ادامه  .صورت نگرفت
های نانوایان باالخص هزینه خرید خمیرمایه امسال به شدت افزایش یافته  این درحالی است که هزینه. کردند

تاخیر طوالنی اعمال درصدی که آن هم با  42حاال سوال ما این است که نانوایان با این افزایش : وی افزود .است
 !آورشان را جبران نمایند؟ های سرسام توانند هزینه شده، چطور می
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 تجمع اهالی روستای شمیل مقابل استانداری هرمزگان برای تبدیل شدن این دهستان به بخش -*

 7 حمله بدند نیروهای انتظامی و حراست استانداری هرمزگان به تجمع کنندگان ،

اهالی روستای شمیل باتجمع مقابل   :آمده است  ۰/۸۹ارديبهشت  ۰۰یکشنبه ر تاریخ د برپایه خبر منتشره ،

مردم خواستار دیدار با فریدون همتی .استانداری هرمزگان خواستارتبدیل شدن این دهستان به بخش،شدند
 .استاندار هرمزگان بودند که با یورش نیروهای انتظامی و حراست استانداری هرمزگان روبرو شدند

، تجمع اعتراضی فعالین محیط زیست شاهرود نسبت به فعالیت معدن شاهوارمقابل فرمانداری -*

 7 برگزار کردند 

جمعی از فعالین محیط زیست شاهرود   :آمده است  ۰/۸۹ارديبهشت  ۰۰یکشنبه در تاریخ  برپایه خبر منتشره ،
برداشت از معدن بوکسیت .ع کردنددراعتراض به فعالیت معدن شاهوارمقابل فرمانداری این شهرستان تجم

سال پیش آغاز شد، در این مدت گروه های حامی محیط زیست و نیز برخی دستگاه های اجرایی 6شاهوار از 
نسبت به عواقب آن اعتراض هایی کردند تا این که اواخر سال گذشته پس از اتمام قرارداد شرکت بهره بردار، 

عطیلی را بسیاری از دوستداران محیط زیست موقتی خوانده و به این ت.ادامه فعالیت آن ممنوع اعالم شد
به همین دلیل گروه های .مناسبت های مختلف از مسووالن منطقه و استان در خواست تعطیلی دایم آن را کردند

حامی محیط زیست شاهرود از چند روز پیش اعالم کردند، روز یکشنبه در فرمانداری این شهر حضور یافته و 

نفر بودند، معتقد هستند برغم اعالم تعطیلی معدن  12این افراد که بیش از .عتراض خود را اعالم می کنندمراتب ا
معترضان که بیشتر عضو سمن . ، شواهدی در دست دارند که نشان دهنده فعالیت معدن بوکیست تاش است

 .این معدن استهای مختلف هستند ، عکس و فیلم هایی با خود داشتند که بیانگر تداوم فعالیت 

 7 ، جان باخت یک کارگر در شهرستان کوثربراثرریزش سقف طویله -*

ساله درروستای جغتاب از 12یک کارگر  :آمده است  ۰/۸۹ارديبهشت  ۰۰یکشنبه در تاریخ  برپایه خبر منتشره ،
می، زیر آوار مانده و توابع شهرستان کوثردراستان اردبیل هنگام تعمیر سقف و دیوار طویله بر اثر ریزش دیوار قدی

 .جان خود را از دست داد

 7های ساختمانی درصدی در نهاده ۱۹تورم  -*
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 ۰/۸۹تا  ۰/۸۰های ساختمانی از سال  تغییرات شاخص نهاده

 

ورم در در پایان سال گذشته، ت :آمده است  ۰/۸۹ارديبهشت  ۰۰یکشنبه به گزارش خبرگزاری ایسنا، در تاریخ 

های  اطالعات مرکز آمار از وضعیت نهاده.درصد رسیده است ۱۹۹۹های مسکونی تهران به  های ساختمان نهاده

 ۱۹۹۹نشان از آن دارد که شاخص قیمت در این بخش با  ۰/۸۹های مسکونی شهر تهران در سال  ساختمان
 ۰۰۰۹۰به  ۰/۸١اخص در سال در حالی که این ش. رسید ۰/۹٣/، به عدد ۰/۸١درصد افزایش نسبت به سال 

های  های ساختمانی در تمامی فصل شاخص نهاده.درصد افزایش یافته بود /۰۰۹، ۰/۸١رسیده و نسبت به سال 
درصد  ۰١۹۹در این بین بیشترین تغییرات فصلی به تابستان با تورم . سال گذشته با افزایش روبرو بوده است

آالت، میلگرد و پروفیل  آهن"های مسکونی شهر تهران در گروه  های ساختمان شاخص قیمت نهاده.اختصاص دارد
درصد افزایش نسبت به سال قبل به ترتیب  ۰۲۹۹با " خدمات"درصد،  ۸۸با " چوب"درصد،  ۹۰با " درب و پنجره

های مسکونی شهر تهران نسبت به سال قبل  های ساختمان ترین تأثیر را در افزایش شاخص قیمت نهاده بیش

 .اند هداشت( ۰/۸١)

 7 ، مصدوم شدیک کارگر در تبریز براثر سقوط درعمق چاه  -*
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متری  49یک کارگر حین کار درعمق   :آمده است  ۰/۸۹ارديبهشت  ۰۰یکشنبه در تاریخ  برپایه خبر منتشره ،

متری سقوط کرد و از ناحیه کمر دچار آسیب دیدگی وبه تونل انرژی در خیابان بهشتی تبریز به عمق چاه دو 

 .مارستان انتقال یافتبی

 7احتیاطی بی اثر بر گچسارانی کارگر فوت -*
" سیدمحمد موسوی"سرهنگ  :آمده است  ۰/۸۹ارديبهشت  ۰۰یکشنبه در تاریخ  ایلنا، خبرگزاری به گزارش

مبنی بر فوت یک کارگر زیر تریلی حامل بار  ۰۰۲های پلیسی  امروز در پی اعالم مرکز فوریتصبح : اظهار داشت
متاسفانه در : وی افزود.های روغنی بالفاصله مأموران انتظامی و نیروهای امدادی به محل حادثه اعزام شدند دانه

وغنی از تریلی بوده با باز کردن در های ر ای که در حال خالی کردن بار حامل دانه ساله ۰۰اثر این حادثه کارگر 
 .تریلی و ریختن بار بر رویش مجروح و حین انتقال به بیمارستان بر اثر صدمات وارده جان خود را از دست داد

محمد نجفی در حمایت از استعفای جمعی وکالی خود، از حضور در جلسه دادگاه خودداری  -*
  7کرد

محمد نجفی، وکیل دادگستری و  :آمده است  ۰/۸۹ارديبهشت  ۰۰نبه یکشبه گزارش خبرگزاری هرانا در تاریخ 
فعال حقوق بشر محبوس در زندان اراک در حمایت از استعفای جمعی وکالی خود به دلیل اهانت های صورت 

سال حبس تعزیری  ۰که در آن به حکم دادگاه بدوی به رسیدگی به پرونده ای جلسه آخرین گرفته از حضور در 
  .بود خودداری کرد محکوم شده

محمد نجفی به صورت کتبی به دادگاه اعالم کرده بود که در حمایت از استعفای اعتراضی وکالی مدافع خود در 

  .این جلسه حاضر نخواهد شد
دادگاه تجدید نظر استان مرکزی جهت حضور در آخرین جلسه دادرسی در  ۹محمد نجفی پیشتر توسط شعبه 

تشویش اذهان “دادگاه کیفری شهرستان شازند به اتهام  ۰۲۰در آن توسط شعبه ارتباط با پرونده ای که 
  .میلیون ریال جزای نقدی محکوم شده است احضار شده بود ۱۲به دو سال حبس تعزیری و پرداخت ” عمومی

می اردیبهشت، پیام درفشان، آزیتا فوالدوند و ابوذر نصرالهی، سه وکیل دادگستری در اقدا ۰۹روز چهارشنبه 

اعتراضی از وکالت پرونده محمد نجفی، وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر محبوس در زندان اراک در 
  .دادگستری این شهر استعفا دادند

این وکال همچنین ضمن اعالم استعفای خود، در دادگاه انتظامی قضات وکالتا از سوی محمد نجفی و نیز اصالتا 
  .ه تجدید نظر استان مرکزی اقدام به طرح شکایت کردنددادگا ۸از طرف خود، علیه رئیس شعبه 

دلیل طرح این شکایت توسط این سه وکیل دادگستری و عناوین شکایت علیه قاضی این دادگاه در شکایت 
بکار بردن کلمات و عبارات سبک و ناپسند نسبت به وکالی دادگستری و مرجع محترم معاونت “نامه مذکور 

تخلف از قوانین “، ”و انتساب نسبت های ناروا که در متن دادنامه های صادر شدهحقوق وزارت امور خارجه 

خروج از بی طرفی در انجام “و ” صدور رای غیر مستند و غیر مستدل“، ”رفتار خالف شان قضایی“، ”موضوعه
  .بوده است” وظایف قضاوتی

دادگاه تجدید نظر استان  ۸است شعبه از جمله ایراداتی که این وکالی دادگستری آنها را به شیوه دادرسی ری
مرکزی وارد دانسته اند بخشی از مطالبی است که این قاضی بدون ادله اثبات اتهاماتی را به محمد نجفی 

نسبت داده و بر اساس آن اقدام به صدور رای کرده است و همچنین خارج از رویه قانونی دادگاه اتهامات و 

ه در ارتباط با وکالی مدافع وی صرفا به دلیل دفاع از موکلشان مطرح کرده افتراهایی را نیز در دادنامه صادر
 .است

 اضافه تومانِ  هزار ۱۹۹ و میلیون ۴ به کارگران درصدی سبد معاش در فروردین؛ ۴۹بررسی تورم  -*
 7دارند نیاز خرید قدرت حفظ برای

 

بند دوم    :آمده است ۰/۸۹اردیبهشت  /۰در تاریخ روز دو شنبه  خبرنگار ایلنا،نسرین هزاره مقدم گزارش به 

 جدول :قانون کار جمهوری اسالمی ایران، به صراحت تکلیف رابطه مزد و معاش را روشن کرده است ۱۰ماده 
با  بپردازد باید چقدر جاری، سال ماه اولین در خود های خوراکی سبد تامین برای نفر هر که دهد می نشان فوق

هزار  ۰۱۲میلیون و  ۰، بیش از ۸۹های کارگران در فروردین  شود هزینه محاسبات دقیق سبد معاش مشخص می

https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/762261-%D9%81%D9%88%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1-%DA%AF%DA%86%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D8%AB%D8%B1-%D8%A8%DB%8C-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B7%DB%8C
https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/762221-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B6%D8%A7%D9%81%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D9%81%D8%B8-%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%AA-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%A7%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-9/762221-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B6%D8%A7%D9%81%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D9%81%D8%B8-%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%AA-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF


ست که اگر این افزایش جبران نشود، معاش کارگران باز هم سقوط خواهد  تومان افزایش یافته و بدیهی

نها، کارگران نتوانستند شرکای اجتماعی خود را متقاعد کنند که تاثیر تورم رسمی روی سبد ی ای کردعلیرغم همه

معاش در بازه یک ساله، محاسبه و قدرمطلق ریالی آن روی دستمزد اعمال شود؛ دستاویز آنها در لحاظ کردن این 
 رفتن باال نتیجه، در و الماق شدن گران آن، جامع معنای در تورم است؛« تورم»معادله، معنای واقعی و علمی 

 – ها هزینه سبد روی باید تورم هم دلیل همین به و دستمزد در تورم نه داریم هزینه در تورم ما هاست؛ هزینه
                                                                                  .دستمزد روی نه شود، اعمال -معاش سبد بخوانید

ست؛ افزایش اما سوال اساسی اینجاست که همین سبد معاش حداقلی در اولین ماه امسال چقدر تغییر کرده ا

، تا چه اندازه سبد معاش حداقلِی محاسبه شده ۸۹ها در فروردین  ها به خصوص قیمت خوراکی آور قیمت سرسام
 ۰۶۰هزار و  ۹۸۸میلیون و  /، ۸۹سبد معیشت خانوار در اسفند  در اسفند ماه سال گذشته را متورم کرده است؟

پای این رقم را امضا کردند؛  -کارفرمایان و دولتکارگران،  –تومان تعیین شد؛ هر سه ضلع مذاکرات مزدی 
با محاسبات دقیق نشان  (کشور کار اسالمی شوراهای عالی کانون دستمزد کمیته رئیس) توفیقی فرامرز اما

درصد افزایش قیمت پیدا کرده و برای حفظ قدرت خرید کارگران به  ۸۹دهد که این سبد تا انتهای فروردین ماه،  می
                                                                  .هزار تومان مازاد دستمزد نیاز است ۰۲۲ون و میلی ۰بیش از 

 ۸۹سبد معاش خانوار متوسط را در فروردین  -نفر /۹/-فرامرز توفیقی با استناد به اندازه استاندارد خانوار متوسط 

کند که اعداد و ارقام جدول فوق، براساس اطالعات مرکز آمار  می کند؛ او البته قبل از هرچیز تاکید محاسبه می
های میدانی تفاوت دارد و اگر یک تیم محاسبه میدانی در کار باشد که اعداد و ارقام ملموس  ایران است و با نرخ

اش خانوار، کنند، استخراج کند، عدد سبد مع ها تجربه می بار و مغازه را عین آنچه مردم هر روز در بازارهای تره
با سبد ما فاصله معناداری « سبد میدانی و ملموس»تر از این محاسبات ما خواهد شد؛ در واقع  بسیار بزرگ

نرخ تورم »اما از آنجا که در مذاکرات رسمی دستمزد در شورای عالی کار، معیار گفتگوها، . خواهد داشت

 .کنیم به همین اعداد و ارقام رسمی بسنده می های میدانی وجود ندارد، است و امکاِن توافق روی نرخ« رسمی

در مجموع، با محاسبات دقیق .کند های یک روز خانوار را محاسبه می ها و آشامیدنی توفیقی ابتدا، هزینه خوراکی
هزار تومان  ۰۱۲میلیون و  ۰، بیش از ۸۹های کارگران در طی فروردین  شود هزینه سبد معاش مشخص می

 .اگر این افزایش جبران نشود، معاش کارگران بازهم سقوط خواهد کرد  ست که افزایش یافته و بدیهی

دکه داران و توزیع کنندگان مطبوعات پایتخت نسبت به افزایش اجاره محل کارشان مقابل  -*
 7 ، تجمع اعتراضی صورت دادندشهرداری تهران

درخالل هفته گذشته،جمعی از دکه   :تآمده اس ۰/۸۹اردیبهشت  /۰در تاریخ روز دو شنبه  برپایه خبر منتشره؛

داران و توزیع کنندگان مطبوعات پایتخت نسبت به افزایش اجاره محل کارشان دست به تجمع مقابل شهرداری 

ما سالهاست به عنوان دکه دار از اتحادیه خودمان پروانه کسب داریم و نان : یکی از دکه داران گفت.تهران زدند
سال که ما در دکه ها کسب و کار می کنیم شهرداری تهران قصد دارد با گرفتن  12بعد از . حالل می خوریم

ما در این کسادی بازار، به زحمت مخارج خود را درمی آوریم ولی باز هم . چندین برابری کرایه، نان ما را آجر کند
ا بیان این که او ب.می خواهند مجبورمان کنند به شهرداری چندین برابر کرایه مکان بدهیم که نشدنی است

خانواده به  0222دست کم : شهرداری خدمات جدیدی به ما نداده که می خواهد کرایه ها را بیشتر کند، گفت

خانواده به صورت غیرمستقیم از این دکه ها نان می خورند و تصمیم جدید  2222صورت مستقیم به همراه 
این دکه دار گفت در صورتی که شهرداری .ی کندشهرداری برای گرفتن پول بیشتر، زندگی دشوار ما را سختتر م

در تصمیم خود، پافشاری کند، تجمعاتی را هر هفته مقابل شهرداری ترتیب می دهند تا یک نفر پیدا شود به 
بررسی های خبرگزاری موج نشان می دهد گران کردن کرایه مکان دکه ها، ابتکار یکی از .حرف آنها گوش دهد

ت که چندی است در شرکت ساماندهی مشاغل و اصناف تهران مسئولیت گرفته مدیران شهرداری تهران اس
حمید رضا تحصیلی که پیش از این در سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی هم مسئولیت داشته، در . است

 زمان شورای پنجم و با هدایت یکی از اعضای ذی نفوذ شورای شهر توانست از یکی از مشاغل تقریبا تشریفاتی

بررسی عملکرد او در محل های سابق .در معاونت خدمات شهری شهرداری به ریاست این شرکت ارتقا یابد
کارش نشان می دهد تحصیلی در افزایش درآمد سازمانی که در آن مشغول است از طریق افزایش فشار به 

ا رسانه ها کرده و از جمع او پس از تجمع اعتراضی دکه دارهای تهران، اقدام به مصاحبه ب. مردم، بیمی ندارد
مسئله ای که به . شدن فروش کروکودیل و تمساح در خیابان های تهران به عنوان عملکرد خود یاد کرده است

نظر می رسد سالها پیش از حضور او در شرکت ساماندهی مشاغل و اصناف تهران، با حضور به موقع ماموران 

 .بود سازمان حفاظت از محیط زیست، فیصله پیدا کرده

، تجمع  دانشجویان دانشگاه تهران نسبت به حجاب اجباری وحضور گشت ارشاد در دانشگاه -*

 7 اعتراضی بر پا داشتند

جمعی از دانشجویان : آمده است خبرهای مندرج در کانال تلگرام شوراهای صنفی دانشجویان کشوربر پایه 

در دانشگاه دست به تجمع مقابل پردیس  دانشگاه تهران دراعتراض به حجاب اجباری وحضور گشت ارشاد
دانشجو »این دانشجویان با سردادن شعارهایی ازجمله،.دانشکده  هنرهای زیبا  ومحوطه دانشکده فنی زدند

دانشگاه »،«نژاد و ارشاد، ارتجاع و انقیاد علی»،«بیکاری، بیگاری، حجاب زن اجباری»،«پذیرد میرد، ذلت نمی می
درخالل این .اعتراضشان را بنمایش گذاشتند«حجاب اختیاری، حق مسلم ماست»و«پول گردان، ستم علیه زنان

ها را مورد  تجمع اعتراضی مامورین امنیتی در دانشگاه حضور یافته و با دانشجویان برخورد فیزیکی داشته و آن
ر دانشکده دانشجویان تجمع کننده بدنبال حمله نیروهای امنیتی  به آمفی تئات. ضرب و شتم قرار داده اند



همچنین اعتراضشان را  دانشجویان تجمع کننده .هنرهای زیبا رفتند تا رئیس و معاون دانشگاه به آنها پاسخ دهند

اردیبهشت مقابل مجلس و و 44نسبت به بازداشت مرضیه امیری دانشجوی دانشگاه تهران و خبرنگار درتجمع 

                                                                                              .نامعلوم بودن وضعیتش اعالم داشتند
متن بیانیه دانشجویان دانشگاه تهران در پایان تجمع علیه گشت ارشاد دانشگاهی و حجاب اجباریدانشجویان 

با مأموران دانشگاه تهران در روزهای گذشته شاهد حضور و استقرار نیروهای حفاظت فیزیکی زن در همراهی 
گیری در ورود بانوان  این اتفاق ناخوشایند با سخت. اند حراست دانشگاه، به منظور دخالت در امر پوشش خود بوده

چنینی همراه  ی انضباطی و برخوردهای قهرِی این شان و تهدیِد احضار به کمیته علت نوع پوشش  به دانشگاه به

گی، برخوردهای انضباطی و حراستی با دانشجویان این جناب آقای دکتر سرسن.ی تأسف است شده که مایه
ای دانشجویان هم  ی اخالق حرفه نامه ی به اسم نظام ا دانشگاه با هدف تغییر اجباری پوشش، حتی اگر در لفافه

این برخوردها ما را به یاد . پیچیده شود، امری خارج از شأن و جایگاه این دانشگاه و دانشجویان آن است
اندازد، حاکمانی که  ها در عصرهای مختلف این سرزمین می شکستِ حاکمیت به سرانجام و محکوم های بی تالش

در واقع . شان نشده است اند اما چیزی جز بدنامی تاریخی نصیب قصد دخالت در سبک زیست مردمان را داشته
هایی به حریم  درازی ای دانشجویان باعث به وجود آمدن چنین دست ی اخالق حرفه نامه هایی مثل نظام طرح

گاه جواب نخواهد داد چرا که  گونه که مستحضر هستید، این نوع برخوردهای قهری هیچ دانشجویان شده و همان

اجبار و تحمیل نوع خاصی از  .ی خود آگاه هستند دانشجویان بهتر از هر شخص دیگری به عرف دانشگاه و جامعه
به حریم خصوصی دانشجویان، نقض مستقیم حقوق  پوشش به دانشجویان، شکل واضحی از تعرض آشکار

چنین . ها و محافل دانشجویی است انسانی آنان و ستم عریان علیه زنان محصل است و مورد اعتراض جمع
شوند، آن هم در  زدن بسترهای عقالنیت می برخوردهایی تنها موجب ایجاد تنش در فضای دانشگاه و برهم

های مختلف عقیدتی و  آمیز طیف زیستی مسالمت به آرامش و هم روزهایی که دانشگاه بیش از همیشه

ای که دانشجویان این دانشگاه در امر پوشش  نباید فراموش کرد اندک آزادی .های مختلف زندگی نیاز دارد سبک
رنج مقاومت و پافشاری همیشگی  اند، نه مبنی بر لطف مدیران و مسئوالن، که نتیجه و دست خود داشته

دانشجویان این حق را برای خود قائل هستند که به مقابله با . بر حقوق بدیهی خود بوده استدانشجویان 
ها و  ی خود دفاع کنند و اجازه ندهند کسی بیش از این به آن گونه رفتارها پرداخته و از حقوق اساسی و اولیه این

ردهای دانشگاه در خصوص پوشش وسیله ما دانشجویان خواستار توقف برخو بدین .شان هتک حرمت کند دانشگاه
 .و عدم تداوم برخوردهای حراست در این رابطه هستیم

 7  مالقات نسرین جوادی با خانواده -*

از (  اعظم خضری جوادی)نسرین جوادی : کانال تلگرامی اتحاد آزاد کارگران آمده است دربرپایه خبر منتشره 

ی کارگر در تجمع مقابل مجلس دستگیر شده بود و تا به امروز اعضای اتحادیه آزاد کارگران ایران که در روز جهان
روز بیخبری و در نتیجه  ۰۰کوچکترین خبری از وضعیت و سالمت ایشان و محل بازداشت اش در دست نبود بعد 

تالش و اعتراض خانواده و دوستان و درخواست پسر نسرین برای مالقات با او ، امروز دوشنبه پس از مراجعه به 

امروز برای خانواده .بازپرسی دادسرای اوین موفق به دیدار نسرین در همان دفتر بازپرسی شد ۱شعبه دفتر 
نسرین .الف که متعلق به سپاه است در بازداشت میباشد ۰نسرین مشخص شده است که ایشان در  بند 

دستگیری و .دکارگر پخش تجهیزات پزشکی و بازنشسته تأمین اجتماعی میباش( اعظم خضری جوادی)جوادی 
بازداشت کارگران و بازنشستگان در روز جهانی کارگر در راستای ادامه تعرض به معیشت کارگران و سرکوب 

این کارگران هیچ نوع جرمی مرتکب نشده اند و باید به فوریت آزاد . صدای اعتراض و حق خواهی آنان است

روز هنوز در  ۰۰کارگران ایران اند که بعد از گذشت ناهید خداجو و فرهاد شیخی دو عضو دیگر اتحادیه آزاد .گردند
اتحادیه آزاد کارگران ایران خواهان پایان دادن به ادامه بازداشت این عزیزان و دیگر .بازداشت بسر میبرند

                                                                                                      .دستگیرشدگان روز جهانی کارگر است
 ۸۹اردیبهشت  /۰ -اتحادیه آزاد کارگران ایران

 و متخصص مدیران /بلعد می را لرستان بیکاریهای زمین خورده لرستان؛ گزارش ایلنا از کارخانه -*

 7شوند گسیل ها استان به باکفایت

 

حال و هوای   :آمده است ۰/۸۹اردیبهشت  /۰در تاریخ روز دو شنبه خبرنگار ایلنا، مریم وحیدیان به گزارش 
کارگر اگر یک درد دارد؛ بیکار هزار درد دارد؛ دردهای العالج که هر صبح مثل جگر ! لرستان اصال خوب نیست

آباد، گهر، درود، بروجرد و روستاها و شهرهای لرستان قصه ُپر غصه زندگی جوانان و  رمخ. روید پرومته از نو می

کند  شان را بلعیده؛ مرد عرق خستگی و دلزدگی را از چهره پاک می مردان و زنانی است که بیکاری تماماً زندگی
 که غروب که مردانی یا؟ ندا از کجا برایتان بگویم؟ از کسانی که از امکانات اولیه زندگی محروم: گوید و می

https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/762410-%D8%A8%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%84%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D9%84%D8%B9%D8%AF-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5-%D8%A8%D8%A7%DA%A9%D9%81%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7-%DA%AF%D8%B3%DB%8C%D9%84-%D8%B4%D9%88%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-9/762410-%D8%A8%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%84%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D9%84%D8%B9%D8%AF-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5-%D8%A8%D8%A7%DA%A9%D9%81%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7-%DA%AF%D8%B3%DB%8C%D9%84-%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AF


 زنانی از نشود؟ فراموش فرزندانشان مذاق از گوشت مزه الاقل تا کنند می جمع استخوان ها قصابی در شود، می

 کنیم می سعی و انگار ایم شده فراموش ما بچشند؟ را میوه طعم تا خرند می را گندیده های میوه وقت آخر که

گوید غصه  او که یکی از اهالی شهرستان درود است که بیکار مانده، می.منکنی فراموش را ها خوراکی طعم الاقل
خیلی از ما . درد کارخانجاتی که یکی یکی تعطیل شدند و سرگردانی کارگرانشان را رقم زدند! ست اینجا بیکاری

سامان کاشی  آباد، فارسیت دورود، صدر فوالد لرستان، پارسیلون خرم.کردیم باید االن در این کارخانجات کار می
. آورد ست که با حسرت بر زبان می هایی سازی لرستان و کاشی جم بروجرد نام کارخانه بروجرد، ماشین

های بزرگ  تعطیلی و نیمه تعطیلی کارخانه.کارخانجاتی که زمانی امید مردم این منطقه برای یافتن کار بوده است

در بین کارخانجات تعطیل شده . ردم منطقه را بلعیدهلرستان، همان غول ناآرامی است که امکان اشتغال برای م
 در سنگبری واحدهای....هزار کارگر تعطیل شد ۰آباد بود که با  ها پارسیلون خرم در لرستان یکی از بزرگترین

اعالم کرده ( نماینده دورود و ازنا)مجید کیانپور . تعطیلی را به خود دیده است هم مشکل تعطیلی و هنیمه لرستان
 با هم بقیه و نیست فعال آنها درصد ۶۲ از بیش که دارد وجود لرستان استان شرق در سنگبری واحد ۰۸۲: بود

هزار هکتار متر مربع سوله دارد که فقط ۸۲ لرستان گهر غذایی صنایع: وی بیان کرد.کنند می کار درصد ۱۲ ظرفیت
 .کاره باقی مانده است و به صورت نیمههزار متر مربع آن خالی  ۹۲شود و  هزار متر فعالیت انجام می ۰۲در 

درصد  ۱۲آباد شماره یک و دو هم تقریباً با  های صنعتی خرم شهرک: کند آباد بیان می دبیر اجرایی خانه کارگر خرم

در لرستان : گوید موسیوند می.های صنعتی نیز خوب نیست کند و حال و روز این شهرک ظرفیت خود کار می
ایم که صنعت لرستان بیمار است  رت تعطیل و نیمه تعطیل داشتیم؛ ما بارها اعالم کردههای زیادی به صو کارخانه

های  مشکالت صنایع لرستان هم فقط مربوط به دولت. و نیاز به توجه خاص مسئولین به صنایع این استان دارد
 ....خته استهای غلط در حوزه صنایع، لرستان را به این روز اندا کنونی فعلی نیست؛ از گذشته سیاست

 عضو /نشده پرداخت هنوز نقده آذرقند از چغندرکاران مطالباتوگو با ایلنا مطرح شد؛ در گفت -*

 7شود می تسویه ها بدهی بانکی تسهیالت پرداخت با 7شهر شورای

 
های اخیر، کشاورزان  طی هفته :آمده است ۰/۸۹اردیبهشت  /۰در تاریخ روز دو شنبه  ار ایلنا،به گزارش خبرنگ

چغندرکار نقده، پیرانشهر، اشنویه، بوکان و مهاباد به عدم تسویه کامل مطالباتشان از سوی کارخانه آذرقند نقده 
 آذربایجان استان طبیعی منابع و کشاورزی صنفی نظام مدیره هیات رییس) قدرتی سلمان.اعتراض کردند

از آن زمان . کشاورزان حدودا از مهر سال گذشته، چغندرهایشان را تحویل کارخانه دادند: توضیح داد(غربی
 ۸/میلیارد تومان آن که شامل  ۹/درصد مطالبات کشاورزان را پرداخت کرده و  ۶۸تاکنون، این کارخانه تنها حدود 

تاکنون حدود پنج یا شش جلسه : وی ادامه داد.هنوز پرداخت نکرده است شود را، مانده مطالبات می درصد باقی

ای  پیرامون این موضوع با حضور نمایندگان کشاورزان و مسئوالن کارخانه و برخی مقامات برگزار شده، اما نتیجه
البته با : قدرتی افزود.این مساله موجبات نارضایتی شدید چغندرکاران را فراهم آورده است. دربرنداشته است

توجه به اعتراضات صورت گرفته، شرکت این وعده را داده که تا پایان اردیبهشت ماه، بخش دیگری از مطالبات 
های کشاورزی مثل بذر و  مانده آن را نیز در ابتدای فصل کشت، در قالب نهاده کشاورزان را پرداخت نماید و باقی

چغندر : کشاورزان منطقه به کشت محصول چغندر گفتوی سپس در خصوص تمایل .به کشاورزان بدهد... سم و
کاشت این محصول از اسفند . کند در قیاس با دیگر محصوالت، درآمد بیشتری را برای کشاورزان منطقه ایجاد می

انجامد و هر چقدر چغندر بیشتر در خاک باقی بماند، عیار قند آن افزایش  تا اواخر فروردین ماه به طول می

: س هیات مدیره نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان غربی در پایان، اشاره کردریی... یابد می
های موجود، کشاورزانی که مطالباتشان را کامل نتوانستند دریافت کنند این روزها در حال  با توجه به تورم و گرانی

ر این مسائل البته، برِف بهاره امسال در کنا. دست و پنجه نرم کردن با مشکالت اقتصادی بسیار زیادی هستند
 ... نیز موجب بروز خساراتی برای باغداران منطقه شده است

   7کارگر افغانستانی در چاه فرو رفت -*

 

: رئیس ستاد فرماندهی آتش نشانی شهرستان فردیس گفت : آمده است  فارس،خبرگزاری دولتی به گزارش 
 . ی ریزش یک چاه به داخل حفره فرو رفت و تاکنون نجات پیدا نکرده استیک کارگر مهاجر از تبعه افغانستان در پ

حسین عاشوری، رئیس ستاد فرماندهی آتش نشانی شهرستان فردیس امروز در گفت و گو با فارس از البرز 
 . ساعات گذشته یک فرد از تبعه افغانستان در پی ریزش یک چاه به داخل این حفره سقوط کرد: گفت

در پی وقوع حادثه دو اکیپ امداد به محل : رماندهی آتش نشانی شهرستان فردیس اظهار کردرئیس ستاد ف

 . اعزام شدند و اکنون در حال انجام عملیات هستند
شرایط یافتن فرد محبوس در چاله دشوار ارزیابی می شود و با وضعیت پیش آمده موجود ممکن : وی بیان کرد

 . است فرد جان خود را از دست بدهد

https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/762408-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%DA%86%D8%BA%D9%86%D8%AF%D8%B1%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%A2%D8%B0%D8%B1%D9%82%D9%86%D8%AF-%D9%86%D9%82%D8%AF%D9%87-%D9%87%D9%86%D9%88%D8%B2-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%86%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%B9%D8%B6%D9%88-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%A8%D8%A7-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%AA%D8%B3%D9%87%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%DB%8C-%D8%A8%D8%AF%D9%87%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%AA%D8%B3%D9%88%DB%8C%D9%87-%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-9/762408-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%DA%86%D8%BA%D9%86%D8%AF%D8%B1%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%A2%D8%B0%D8%B1%D9%82%D9%86%D8%AF-%D9%86%D9%82%D8%AF%D9%87-%D9%87%D9%86%D9%88%D8%B2-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%86%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%B9%D8%B6%D9%88-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%A8%D8%A7-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%AA%D8%B3%D9%87%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%DB%8C-%D8%A8%D8%AF%D9%87%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%AA%D8%B3%D9%88%DB%8C%D9%87-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF


عملیات خاک برداری در حال انجام : عاشوری با بیان اینکه امیدی به زنده ماندن فرد محبوس نیست، اذعان کرد

 . است و نتیجه پایانی اطالع رسانی خواهد شد

 دشمن "آزاد بازار" /ناتوانند درمان های هزینه تامین از بازنشستگانای مطرح شد؛ در بیانیه -*

 7مردم سالمت

 

ان تامین شورای بازنشستگ  :آمده است ۰/۸۹اردیبهشت  /۰در تاریخ روز دو شنبه گزارش خبرنگار ایلنا،به 

آنها معتقدند تامین درمان و بهداشت . ای به کمبود امکانات دارویی و درمانی انتقاد کردند اجتماعی در بیانیه

 چنگال ،"آزاد بازار"»:در این بیانیه آمده است .بگیران و کارگران است ترین مطالبات مستمری باکیفیت، یکی از مهم
 کشانده مردم سالمت و بهداشت ازجمله زندگی های رصهع همه به خصوصی بخش درقالب را اش سودورزی

 ها، کننده ضدعفونی ها، شوینده ازجمله بهداشتی اولیه نیازمندیهای تامین از جامعه مزدبگیر طبقه امروزه .است
 مختلف آزمایشات انجام فرایند با ها بیماری انواع درمان سنگین های هزینه تامین تا دندان و دهان بهداشت اقالم

 گاه که داروها تهیه تا ها جراحی اعمال و شدن بستری و فیزیوتراپی و ها اسکن اقسام و ها رادیولوژی تا شکیپز
 به هم نان لقمه یه خوردن برای دندان سالمت حتی امروز .است  ناتوان شدت به کمیابند، هم آزاد بازار در

 ،"آزاد بازار" دست به  پرستاران ردمو در حتی درمان، و بهداشت خدمات سپاری برون !شده تبدیل معضلی

 از بخش این صاحبان برای سود تومان میلیارد هزاران انباشت و مردم عمومی سالمت افتادن خطر به جز ای  نتیجه
 «.ندارد سرمایه

 !شرکت، ارز دولتی گرفتند ۱۹۹۹۹طی یک سال -*

isna.ir/news/98022312242https://www. 

 

در طول یک سال گذشته : آمده است  ۰/۸۹اردیبهشت  /۰در تاریخ روز دو شنبه  به گزارش خبرگزاری ایسنا ،

اند؛ ارزی که مشخص نیست تا چه اندازه برای  یافت کردهدر( تومانی ۱۰۲۲)هزار شرکت، ارز دولتی  ۰۲حدود 

 ۱۰۲۲واردات کاالهای اساسی و هدف مصرف شده است؟در ابتدای سال گذشته دولت تصمیم گرفت که ارز 
ها را در بازار کنترل کرده و از  تومانی یا همان دولتی را برای واردات همه کاالها اختصاص دهد تا بتواند قیمت

این تصمیم در پی خروج آمریکا از برجام و افزایش قیمت ارز اتخاذ شد تا .ی نرخ تورم جلوگیری کندافزایش ناگهان
این اقدام دولت پس از مدتی با مخالفت برخی .بتواند تأثیر این افزایش را بر قیمت کاالهای موردنیاز مردم کم کند

تومانی را  ۱۰۲۲میم خود را تغییر داد و ارز نمایندگان مجلس و بسیاری از اقتصاددانان مواجه شد و دولت نیز تص
چرایی اختصاص ارز  درخصوص همین امر سبب شد که انتقادات زیادی... .صرفاً به کاالهای اساسی محدود کرد

بانک ... .اند، پیش آید تومانی به واردات و شائبه ایجاد رانت دولتی برای افرادی که این ارز را دریافت کرده ۱۰۲۲

کند که بر اساس این فهرست مشخص شده که در  آمار دریافت کنندگان ارز دولتی را اعالم می مرکزی کماکان
در شرایطی .اند هزار شرکت ارز دولتی دریافت کرده ۰۲حدود  ۰/۸۹اردیبهشت  ۰۰تا  ۰/۸۹بازه زمانی فروردین 

ت ظالمانه آمریکا ممکن است ها و اقداما ترین وضعیت اقتصادی خود قرار گرفته و ادامه تحریم که کشور در حساس
ترین اولویت بانک  های متقاضی باید مهم ریزی و سنجش درست شرکت سبب بحران ارز در کشور شود، برنامه

اند، ممکن  هزار شرکت ارز دولتی دریافت کرده ۰۲اینکه در طول یک سال گذشته . مرکزی برای اختصاص ارز باشد

 ۰۲تومانی توسط این  ۱۰۲۲م اینجاست که با وجود دریافت ارز داری نباشد، اما نکته مه است موضوع مشکل
 ها کنترل نشد و با همان روند افزایش قیمت دالر افزایش یافت؟ هزار شرکت چرا قیمت

https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/762533-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%87%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%B4%D9%85%D9%86-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85
https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/762533-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%87%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%B4%D9%85%D9%86-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85
https://www.isna.ir/news/98022312242


 جواب قانون پیشگاه در سازی خصوصی سازمان:ای به رئیس قوه قضائیه نماینده در نامه ۱۱۴ -*

 7بدهد

 

نماینده مجلس شورای  ۰۰۸ :آمده است ۰/۸۹اردیبهشت  /۰در تاریخ روز دو شنبه گزارش خبرنگار ایلنا،به 

های متعدد  جدی و عاجل به پروندهای خطاب به رئیس قوه قضائیه خواستار رسیدگی  اسالمی با امضای نامه
                            .سازی شدند آنها خواستار برخورد قضایی با تختلفات خصوصی. ها شدند تخلف در واگذاری

دستگاه خطیر  سکانداری با تبریک انتصاب شایسته جنابعالی به» :این نامه به شرح زیر است بخش هایی ازمتن 

بخش  گران بیش از پیش گرمی غ امیدواری به تحقق عدالت و مجازات خطاکاران و چپاولقضائی کشور، اکنون فرو
با در نظر گرفتن این مهم که موضوعات . باشد اند، می های لرزان ملت ایران که از جورِ ستمکاران به ستوه آمده دل

اران دولت بوده سازی، یکی از عوامل به آتش کشیده شدن اعتماد عمومی به کارگز اخیر سازمان خصوصی
های اخیر اخالل در نظام ارزی، رسیدگی شده در محاکم قضائی که به صدور  پرونده :در نامه آمده است است،

سازی  آرای سنگین منجر شده است، تنها گوشه ناچیزی از واقعیت دردناک فرآیندهای ناسالم سازمان خصوصی

های سنگین برخی  سال حبس و مجازات ۰۲به  سازی تبریز نماید که محکومیت خریدار ماشین را بیان می
ای از غارتگری اموال عمومی است که نقش رئیس سازمان  دهنده گوشه مسئوالن و کارکنان بانک مرکزی، نشان

                                                                                                             .سازی در این میان قابل توجه است خصوصی
سازی  های واگذار شده از قبیل ماشین سازی و پروژه چندین طرح تحقیق و تفحص از سازمان خصوصی

های هفت تپه و  اراک، آلومینیوم هرمزگان، پاالیشگاه و پتروشیمی کرمانشاه و کشت و صنعت هپکوی تبریز،
                                                                     .مغان، به تصویب مجلس شورای اسالمی رسیده است

مردم و فراهم شدن بستر  خواهانه نفر از نمایندگان مجلس به منظور پاسخ دادن به مطالبات عدالت ۰۲۲اخیراً 

سازی، خواستار برکناری مشارالیه و تسریع در رسیدگی به  های متعدد سازمان خصوصی تحقیق و تفحص
جمهور، آن را مغایر با امنیت شغلی مدیران تلقی  اند که رئیس دفتر رئیس ای تخلفات این سازمان شدهه پرونده

                                                                                       .نموده لذا اقدام مؤثری انجام نشده است
تن از آنان  ۸۲سازی، بیش از  عت تخلفات سازمان خصوصیسه ماه پیش به سبب نگرانی نمایندگان از وس

کننده، این مهم  سازی شدند که با درک متقابل شعبه رسیدگی الخروجی رئیس سازمان خصوصی خواستار ممنوع

بدیهی است دستور جنابعالی، دایر بر برگزاری علنی محاکمه نامبرده و انتشار اخبار مربوط به آن، ....عملی شد
 «.قاطبه مردم و پشتیبانی عمومی از دستگاه محترم قضائی خواهد بود موجب دلگرمی

 
   7، تجمع اعتراضی برپا داشتندکارگران کاشی کوثر در ابرکوه  -*

 

اند و نگران امنیت شغلی خود  کم سه ماه حقوق نگرفته اردیبهشت ماه، کارگران کاشی کوثر که دست /۰دیروز 
 . ع کردندهستند، مقابل فرمانداری ابرکوه تجم

. های فرماندار مواجه شد این چندمین تجمع کارگران کاشی کوثر مقابل فرمانداری ابرکوه بود که باز با وعده
ای با حضور مسئوالن استان و سهامداران  فرماندار ابرکوه درپی اجتماع روز گذشته کارگران از تشکیل جلسه

 .ف و مطالبات کارگران پرداخت شودکارخانه وعده داد مشکالت کارخانه با دریافت وام برطر
رغم اعتراضات کارگران،  کارگر داشت که از اسفند گذشته به ۰۸۲کارخانه کاشی کوثر واقع در ابرکوه استان یزد 

 . اند و باقی آنها نیز در آستانه اخراج قرار دارند نفر از کارگران آن اخراج شده ۱۲و  ۰۲در دو نوبت 

 7 هفت تپه نیز آزاد شدند  کارگر8  وبازداشت شد  تپه یک کارگرمجتمع نیشکر هفت  -*

 /۰؛ در تاریخ روز دوشنبه  آمده است  کانال تلگرام سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه برپایه خبر منتشره
دیگر این مجتمع  کارگربازداشتی مجتمع نیشکر هفت تپه آزاد شدند ویک کارگر 1، تعداد  ۰/۸۹ اردیبهشت

( امید آزادی، صاحب ظهیری ، ناصر نعامی و  کیانی نژاد)ر بازداشتی مجتمع نیشکر هفت تپه کارگ1.بازداشت شد
اردیبهشت،یکی دیگر از کارگران این مجتمع بنام حسین انصاری به پلیس امنیت 01روز سه شنبه .آزاد شدند

 .احضار و بازداشت شد

 

  7به پوشش دانشجویانتجمع دانشجویان دانشگاه تهران در اعتراض به تذکرات حراست  -*

 

، جمعی از ۰/۸۹اردیبهشت  /۰امروز دوشنبه  : است آمده تپه هفت نیشکر سندیکای تلگرامی کانال خبر برپایه
دانشجویان دانشگاه تهران در اعتراض به تذکرات حراست دانشگاه به پوشش دانشجویان در محوطه این دانشگاه 

 .اقدام به برگزاری تجمع اعتراضی کردند
و « نان، کار، آزادی، حجاب اختیاری»، «آزادی انتخاب حق مسلم ماست»جویان معترض شعارهایی ازجمله دانش

https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/762705-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D8%AF%D9%87%D8%AF
https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/762705-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D8%AF%D9%87%D8%AF
https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/762705-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D8%AF%D9%87%D8%AF
https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/762705-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D8%AF%D9%87%D8%AF


 .سردادند« پذیرد میرد، ذلت نمی دانشجو می»

 _ماست_مسلم_حق_آزادی_کار_نان#

 نیشکر هفت تپه .کارگران سندیکای #تلگرام
@syndica_7tape 

 "علینژاد و ارشاد، ارتجاع و انقیاد" -*

 
 

 .این شعار از شعارهای دانشجویان دانشگاه تهران در اعتراض به گشت ارشاد و حجاب اجباری است

 !شعاری که از سوی رسانه های راست سانسور شد. انگر بلوغ دانشگاه استاین شعار بی

دانشجویان دانشگاه کردستان در اعتراض به وضعیت صنفی و فشار معاونت امور دانشجویی بر  -*
 7 ، تجمع اعتراضی برپا داشتندگر دانشجویان مطالبه

صبر دانشجویان دانشگاه کردستان از  اردیبهشت روزی بود که 01دوشنبه : برپایه خبر منتشره آمده است 

شان  تعدادی از دانشجویانی که کارد به استخوان 40دیروز ظهر حوالی ساعت . عدالتی لبریز شد همه بی این
بار صنفی و تهدید و فشارهای معاونت امور  ها خورده بودند در اعتراض به وضعیت اسف رسیده بود و خوِن دل

یکی از دانشجویان در شروع تجمع . مطالبات برحق دانشجو دست به تجمع زدنددانشجویی بر دانشجویان پیگیرِ 

ما را خبردار کرده و در   ی دانشجویاِن مصّر بر مطالبات صنفی، وجدان خاطر نشان کرد که شرافت فرودستانه
جا گرد آمدیم تا به گوش  ما امروز این. نشینیم شان یک دم از پای نمی حمایت از این دانشجویان و مطالبات برحق

گر خفه کردن صدای تمامِی دانشجویان  کفایت برسانیم که خفه کردن صدای دانشجوی مطالبه مسئوالن بی
کفایت باید خوب بدانید که با ارعاب و تهدید تنها صدای ما را رساتر خواهید  شما مسئولین بی. فرودست است

دانشجویان بیشتری در تجمع !" اتحاد! دانشجو، اتحاد"و !" حمایت! انشجو، حمایتد"با سر دادن شعار . کرد

ی دانشجویان دانشگاه کردستان و دانشجویان  ای در حمایت از مطالبات صنفی کلیه سپس بیانیه .شرکت کردند
معاونین ایشان دانشجویان در این بیانیه ذکر کردند که تاکنون از جانب رئیس دانشگاه و . فعال صنفی قرائت شد

امضاء پاسخی صریح و شفاف داده نشده و اقداماتی  0422ی مشخص صنفی و  بند مطالبه 49ای با  به نامه
سلیمانی، عزیزی "دانشجویان با سر دادن شعارهایی چون . عملی در این زمینه نیز مشاهده نشده است

دانشجو بیدار است از مسئولین بیزار "، "سازی بیزار است دانشجو بیدار است از پولی"، !"استعفا! استعفا
و بلند کردن پالکاردهایی با " آموزش رایگان حق مسلم ماست"، !"خوایم نمی! خوایم دانشگاه پولی نمی"، "است

فشار بر فعاالن "و " ایم مان ایستاده ما تا به آخر پای مطالبات"، "دانشگاه بنگاه سوددهی نیست"عناوین 

کننده که هر لحظه بر  ه انتظار حضور رئیس دانشگاه در جمع دانشجویان تجمعب" دانشجویی را متوقف کنید
سمت دفتر ریاست دانشگاه  با عدم حضور ایشان در این جمع، دانشجویان به. شد ایستادند تعدادشان افزوده می

انشگاه همین ریاست د"دانشجویان در آفتاب داغ ظهر با شعار  .واقع در ساختمان ادارِی مرکزی راهپیمایی کردند
دانشجویان . شان بودند خواهان حضور ریاست دانشگاه و پاسخ مشخص وی به مطالبات!" همین جا! جا

ی عمومِی دیدار با دانشجویان را برای سه بار  خواستند بدانند که چرا رئیس جدیِد دانشگاه جلسه کننده می تجمع

زی که شامل تعدادی از معاونین دانشگاه و لغو کرده است؟ اما به ادعای مسئوالن حاضر در ساختمان مرک
شان بر  با فشار دانشجویان و پافشاری. مسئولینی از حراست بودند، رئیس دانشگاه در دفترشان حضور نداشتند

پاسخگویی رئیس دانشگاه، یکی از معاونین ایشان طی تماسی تلفنی به رئیس دانشگاه اطالع دادند که 
ایشان در کمال . ای عمومی را با حضور جنابعالی در اسرع وقت دارند سهدانشجویان درخواست برگزارِی جل

شان از قبول این درخواست سرباززدند و تلفن را قطع  ناباوری در حضور تمامِی دانشجویان و تعدادی از معاونین

شرطی  به دانشجویان تنها .این حرکت آقای رئیس با واکنش اعتراضی دانشجویان و شعار آنان همراه بود! کردند
ی تجمع بودند که از طرف مسئوالن حاضر در آن مکان تعهدی کتبی در خصوص مطالبات تجمع داده  خواهان خاتمه

در پایان و پس از طی دو ساعت از آغاز تجمع چند نفر به نمایندگی از دانشجویان با معاونت پژوهشی . شود
ی مرکزی و معاون حراست دانشگاه  به  یس کتابخانهالملل، رئ دانشگاه، معاونت فرهنگی، معاون مدیر روابط بین

 :ای مکتوب قرار شد که  وگو پرداخته و آخرسر با امضای نامه گفت

ی دانشگاه و عموم  ای عمومی در تاالر مولوی با حضور هیأت رئیسه ی آینده جلسه حداکثر تا اواسط هفته.4 
 .دانشجویان برگزار شود

tg://search_hashtag/?hashtag=%D9%86%D8%A7%D9%86_%DA%A9%D8%A7%D8%B1_%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%DB%8C_%D8%AD%D9%82_%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85_%D9%85%D8%A7%D8%B3%D8%AA_
tg://search_hashtag/?hashtag=%D8%AA%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85
tg://search_hashtag/?hashtag=%D8%AA%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85
tg://search_hashtag/?hashtag=%D8%B3%D9%86%D8%AF%DB%8C%DA%A9%D8%A7%DB%8C
tg://search_hashtag/?hashtag=%D8%B3%D9%86%D8%AF%DB%8C%DA%A9%D8%A7%DB%8C
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ات دانشجویان در خصوص عملکرد خارج از صالحیت معاونت امور ی عمومی به شکای در این جلسه. 0 

 .دانشجویی، جناب آقای دکتر عزیزی و مدیر امور دانشجویی، جناب آقای سلیمانی، پاسخ صریحی داده شود

 .امضاء و مطالبات مندرج در آن مجدداً پیگیری و مورد بررسی قرار داده شود 0422ی  نامه. 1 

 

در حمایت از دانشجویان معترض دانشگاه تهران در اعتراض  خواه عدالت_معلمانبیانیه جمعی از  -*

 7به طرح حجاب اجباری

 

دانشگاه تهران در طی روزهای گذشته شاهد حوادثی : معلمان عدالتخواه آمده است به نوشته کانال تلگرامی 
بود که الزم است نیروهای اجتماعی نسبت به این حوادث و تحوالت واکنش مناسب نشان داده و از دانشجویان 

 . های سرکوبگرانه حجاب دفاع نمایند معترض به طرح

 
ادامه )اسالمی های حاکم و یا وابسته به بسیج و انجمن هوادار جناحدر روزهای اخیر از یک سو برخی دانشجویان 

به " های دانشگاه بنیان"کوشیدند با جمع آوری امضا با ادعای دفاع از ( ۶۲همان انجمن اسالمی خط امامی دهه 
 .نیروهای امنیتی برای سرکوب فعاالن صنفی دانشجویی گرای امنیتی دهند

در برنامه گروه ارتباطات به  "احسان علیخانی"خواه در برنامه  نشجویان برابریماجرا از آنجایی شروع شد که دا
هایی که خود دنباله  ها و بسیجی ای شد تا انجمنی اعتراض کردند همین مساله بهانه امیری_مرضیهبازداشت 

طلب هستند و نشان بارز وابستگی دانشگاه، مدعی دفاع از کیان دانشگاه  جریانات سیاسی اصولگرا و اصالح

 . edalatxah@شوند

  : اغذیه فروشی مصدوم شدنددو کارگر -*
 

کارگر یک مغازه اغذیه فروشی در  ۰به گزارش رکنا به نقل از پایگاه خبری پلیس، : ه است برپایه خبر منتشره آمد
یکی از خیابان های شهرستان ساوه که به علت فروریختن سقف دو باب مغازه در زیر آوار گرفتار شده بودند، با 

 . اقدام به موقع پلیس و دستگاه های امدادی نجات یافتند
بامداد امروز ۰در ساعت : مانده انتظامی شهرستان اراک در بیان جزئیات این خبر گفتفر” پرویز اسدی“سرهنگ 

باب مغازه اغذیه فروشی و داروخانه در خیابان شریعتی به مرکز فوریت های پلیس  ۰گزارشی از فروریختن سقف 

 . اعالم شد و بالفاصله تیم های امدادی و انتظامی به محل اعزام شدند ۰۰۲
کارگر اغذیه فروشی که در زیر  ۰با اقدام به موقع پلیس و تالش آتش نشانان، : ر ادامه افزودسرهنگ اسدی د

آوار مدفون شده بودند از زیر آوار بیرون کشیده شدند و بالفاصله توسط عوامل اورژانس به بیمارستان منتقل 
برابر بررسی   :است گفتوی با بیان اینکه حال عمومی مصدومان این سانحه رضایت بخش اعالم شده . شدند

 . های به عمل آمده علت تخریب ، انجام تعمیرات و بنایی غیر صحیح بوده که منجر به ریزش سقف شده است

، همچنان حقوق های خود را دریافت  کارگران کاشی کوثر یزد و معدن زغال سنگ البرز شرقی  -*

  7نکردند
 

شی کوثر در ابرکوه یزد، از معوقات مزدی خود خبر دادند و گفتند کارگران کا: به گزارش خبرگزاری ایلنا آمده است 
حداقل سه ماه مطالبات مزدی پرداخت نشده داریم و در عین حال نگران امنیت شغلی و آینده خود نیز هستیم، 

ها از اردیبهشت ماه و کاهش  کاری  بنا بر گزارشی دیگر، کارگران معدن زغال سنگ البرز شرقی از حذف اضافه
 . رآمد خود خبر دادندد

کارگران کاشی کوثر در ابرکوه یزد، روز گذشته به فرمانداری ابرکوه مراجعه کردند و خواستار پادرمیانی مسئوالن 

 . محلی برای حل مشکل خود شدند
 . کارگران کاشی کوثر از عدم پرداخت مطالبات مزدی خود انتقاد کردند

لبات مزدی پرداخت نشده داریم و در عین حال نگران امنیت شغلی و حداقل سه ماه مطا: گویند این کارگران می
 . آینده خود نیز هستیم

کارگران روز گذشته به فرمانداری ابرکوه مراجعه کردند و خواستار پادرمیانی مسئوالن محلی برای حل مشکل 

 . خود شدند
اینکه مطالبات مزدی کارگران به زودی پرداخت  در پی مراجعه این کارگران به فرمانداری، فرماندار ابرکوه با تاکید بر

ای برای رفع مسائل و مشکالت کارخانه کاشی کوثر با حضور مسئوالن استان و  جلسه: شود، گفت می
سهامداران تشکیل و مقرر شد در راستای ارتقای بیش از پیش و استفاده حداکثری از ظرفیت کارخانه همچنین 

سهامداران عمده، هیئت مدیره و مدیرعامل این شرکت با همکاری بانک صنعت و رونق تولید، اقدامات الزم توسط 
در شرایط : گوید کی از کارگران این مجتمع کاشی در استان یزد میی. های اجرایی صورت گیرد معدن و دستگاه

ات خود و اقتصادی فعلی، وقتی معوقات مزدی کارگران پرداخت نشود، چطور انتظار دارند کارگران بتوانند امور

سورمق واقع شده و –جاده ابرکوه  ۰۲خانواده خود را بگذرانند؟کارخانه کاشی کوثر در استان یزد، ابرکوه کیلومتر 
 . کارگر در آن مشغول به کار هستند ۰۲۲در حال حاضر حدود 

 
   7، دست به تجمع اعتراضی زدند دانشجویان دانشگاه خلیج فارس بوشهر در صحن دانشگاه -*
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https://web.telegram.org/#/im?p=%40edalatxah


اردیبهشت ماه، تعدادی از دانشجویان دانشگاه خلیج  /۰ارش شوراهای صنفی دانشجویان کشور، دیروز به گز

برخورد با تخلفات “درپی کارگران و دانشجویان و همچنین اضافه شدن بند  های پی فارس در اعتراض به بازداشت

 .  حن دانشگاه دست به تجمع زدندها، در ص ی انضباطی دانشگاه به آیین نامه” دانشجویان در شبکه های مجازی

  : کارگر در سایه فقدان ایمنی کار ۶مرگ و مصدومیت  -*
 

ساعت اخیر، در سایه فقدان ایمنی محیط کار دو کارگر طی حوادثی  ۰۱طی : برپایه خبر منتشره آمده است 
کن دیگری پس از ریزش جداگانه جان خود را از دست دادند، دو کارگر در همین زمان مصدوم شدند و کارگر چاه 

ایران در زمینه . چاه مفقود شده است، با گذشت زمان و ناکامی تیم جستجو احتمال فوت وی نیز قوت می گیرد
که رتبه بسیار پایینی  را به خود اختصاص داده  ۰۲۰رعایت مسائل ایمنی کار در میان کشورهای جهان رتبه 

 . است

برق گرفتگی در یک شرکت چاپ دو کشته و : ذربایجان شرقی گفتامروز سه شنبه، سخنگوی اورژانس استان آ
 . مصدوم بر جای گذاشت

شب گذشته گزارش برق گرفتگی و کاهش هوشیاری دو نفر در یک شرکت چاپ : وحید شادی نیا اظهار داشت
نس از اطالع و سریعا دو دستگاه آمبوالنس اورژا ۰۰۸میانه به مرکز اورژانس  –در محدوده پلیس راه تبریز 

 . های باسمنج و شیبلی روانه محل شد پایگاه

ساله را تایید کردند و جوان  ۸۸کارشناسان اعزامی اورژانس پس از بررسی وضعیت مصدومان فوت مرد : وی افزود
 . انتقال یافت( ع )ساله تحت اقدامات اورژانس به بیمارستان امام رضا ۹/

  مرگ کارگر
مبنی بر ” پارس آباد“ ۰۰۲به دنبال اعالم مرکز فوریت های پلیسی : اظهار داشت” حسین بهمنی“سرهنگ 

شرکت کشت و صنعت مغان، بالفاصله ماموران انتظامی پاسگاه شهرک شهید  ۸حادثه برق گرفتگی در بخش 
با بررسی های پلیس مشخص شد یکی از کارگران کشت و : وی افزود. به محل مورد اعزام شدند” غفاری“

 . خلیه کود از کامیون، به علت اتصال برق به بدنه کامیون دچار برق گرفتگی شده استصنعت مغان هنگام ت

این ( ره)”خمینی“با اشاره به انتقال مصدوم به بیمارستان امام ” پارس آباد“فرمانده انتظامی شهرستان 
دومین شهر  آباد مغان پارس. کارگر نگون بخت به علت شدت سوختگی در بیمارستان جان باخت: شهرستان گفت

 . بزرگ استان اردبیل در شمال غربی ایران است

   7تجمع پیمانکاران شهرداری جلوی ساختمان بهشت در تهران -*
 

شهرداری تهران که با گذشت  ۰۰صبح امروز تعداد زیادی از پیمانکاران منطقه : برپایه خبر منتشره آمده است
یافت نکرده اند در جلوی ساختمان شهرداری در خیابان سال ها هنوز طلب شان را از قسمت مالی شهرداری در

اند و این برای  این پیمانکاران باگذشت سالها هنوز طلب شان را از شهرداری دریافت نکرده. بهشت تجمع کردند

 . اند چندمین بار است که پیمانکاران در جلوی ساختمان بهشت تجمع کرده

 هایِ  تحریم گلویِ  در کارگران رفاهِ  شود؛ تر می یمشان وخ سازان نرسند، اوضاع به داِد قطعه -*
 چیست؟ بحران از خروج های راه /ظالمانه

 

برقراری مجدد نظام  :آمده است ۰/۸۹اردیبهشت  ۰۱در تاریخ روز سه شنبه خبرنگار ایلنا،پیام عابدی گزارش به 
نگرانی از ... می، معادن، نفت، گاز، آلومنیوم وها و متمرکزتر شدن آن بر صنایع بزرگ ماننِد فوالد، پتروشی تحریم

اما چرا هجوم به صنایع بزرگ باید ما را در خصوص آینده صنایع خرد و . ها را تشدید کرده است تاثیرات تحریم

ها بر صنایع و کند شدن روند احیای آنها که چندی است بیشتر مورد توجه قرار   متوسط نگران کند؟ تاثیر تحریم
ارناپذیر است؛ به خصوص اینکه افزایش تعداد بیکاران امری نیست که بتوان آن را از دیده پنهان نگه گرفته، انک

دهد صنایعی که بیش از اندازه به واردات متکی هستند، به شدت متضرر  نتایج یک پژوهش نشان می. داشت
اند؛ چراکه نرخ باالی  منتفع شده ها اند و صنایعی که وابسته به صادرات هستند هر کدام به میزانی از تحریم شده

  این صنایع. کشند درصد از بار اشتغال موجود را بر دوش می ۸۲صنایع خرد و متوسط .ارز به کمک آنها آمده است
با افزایش فشار . کنند جزئی از زنجیره تامین هستند؛ یعنی مواد مصرفی در خطوط صنایع بزرگ را تامین می

دهند و در چنین شرایطی حجم ثبت سفارش که باید  سطح تولید خود را کاهش میاقتصادی بر صنایع بزرگ آنها 

 دبیر) «نژاد محبی آرش » ....آید توسط صنایع خرد و متوسط، بیشتر صنایع متوسط، تامین شوند هم پایین می
ضدانسانی های  از ابتدای امسال به دلیل تحریم»: آذرماه سال گذشته به ایلنا گفت  (همگن سازان قطعه انجمن

سازی  درصد از کل اشتغال مستقیم قطعه ۰۲اولیه و ثانویه ترامپ، صد هزار نفر تعلیق یا تعدیل شدند که معادل 

https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/761930-%D8%B1%D9%81%D8%A7%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%DA%AF%D9%84%D9%88%DB%8C-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%B1%D9%88%D8%AC-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%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-9/761930-%D8%B1%D9%81%D8%A7%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%DA%AF%D9%84%D9%88%DB%8C-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%B1%D9%88%D8%AC-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA


( ۸۹های دوم و سوم آذرماه  هفته)های ثانویه ظرف دو هفته  وی البته تاکید کرده است که با شروع تحریم. است

   .اند صنعت اضافه شدههزار نفر به جمع بیکاران این  ۸۲درصد معادِل  ۰۹

 سازان قطعه صنفی انجمن تخمین : گوید می همگن سازان قطعه صنفی انجمن رئیس «منش نجفی محمدرضا» 
 زیادی تعداد .بردند می سفره سر بر نان صنعت این از نفر هزار ۸۸۲ دور، چندان نه گذشته تا که است این

 و ها تحریم وجود سبب به اولیه مواد تهیه امکان چون شدند؛ تعلیق کار از زیادی تعداد و بیکار گفتم که همانطور
 شمردم بر که مواردی برای زودتر اگر گوییم می هم حاال . نداشت وجود سازان قطعهاز طلب موقع به دریافت

  ....شود می آجر دیگری تعداد نان ، نشود فکری

مازندران بدلیل شرکت در  معلم  عضو کانون صنفی معلمان  استان6بازرسی،احضار وبازجویی  -*

 7 دست زدند تجمع روزمعلم و تشویق همکاران به تحصن

مأموران امنیتی و لباس شخصی    :آمده است ۰/۸۹اردیبهشت  ۰۱برپایه خبر منتشره ؛ در تاریخ روز سه شنبه 
قربانی  با ارائه حکمی از سوی شعبه دو دادیاری ساری واردمنازل حسین سالمی ، محمدصادق وفایی وعلیرضا

و برای ساعت  ضمن تفتیش منازلشان، تبلت، تلفن همراه و کامپیوتر این معلمان کنشگررا ضبط کردندو شدند و
این سه عضو کانون صنفی معلمان  استان مازندران به پلیس امنیت .آنان را به اماکن امنیتی احضار نمودند 44

ق همکاران به تحصن موردبازجویی قرارگرفتند ساری و بابل احضار وبدلیل شرکت در تجمع روزمعلم و تشوی
همچنین قرارشد که طی هفته آینده بعد از دریافت احضاریه الکترونیکی برای باری دیگر به شعبه .وآزادشدند

قابل یادآوری است که وسایل شخصی ضبط شده  آنها کماکان دراختیار نهادهای امنیتی .مربوطه مراجعه کنند 

های  این شورا در بیانیه:های صنفی فرهنگیان ایران اعالم کرد ام، شورای هماهنگی تشکلبدنبال این اقد.قرارداد
قانون اساسی تحصن و تجمع را حق مسلم  ۰۹و  ۰۶متعدد ضمن محکوم نمودن روند سرکوب معلمان، بنابر اصل 

 .ها سلب نمود توان حقوق قانونی را از افراد یا تشکل خود می داند و با هیچ توجیهی نمی

 7 دیدار های رضا شهابی با فعالین اتحادیه ای  در فرانسه  -*

 

:                             آمده است  کانال تلگرام سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران وحومهبرپایه نوشته 

ت درشهر  دیدارهای رضا شهابی عضوهیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد درپنجاه دومین کنگره س ژ
دیژون فرانسه درراستای اتحاد وهمبستگی کارگران جهان درمقابل نظام سرمایه داری وپشتیبانی ازهمدیگر امروز 

اردیبهشت با نمایندگان بخش راه آهن کشورمالی وسنگال ونمایندگان سندیکای س ت ا ت آرژانتین ونماینده ۰۱

 .فرهنگیان آرژانتین
@vahedsyndica 

  7ادامه احضار و بازداشت کارگران نیشکر هفت تپه  -*

 
 ،۸۹اردیبهشت  ۰۱درپی بازداشت های اخیر کارگران نیشکر هفت تپه ، امروز

 .داشت شدپس از احضار توسط پلیس امنیت باز "حسین انصاری" یکی دیگر از کارگران نیشکر هفت تپه به نام
                                                                                                      گردد_باید_آزاد_زندانی_کارگر#

@syndica_7tape_ 

نسبت به عدم صدور مجوز برای ساخت و ساز  04اعضای تعاونی مسکن شهرداری منطقه  -*

 7 ، تجمع اعتراضی برپا داشتندتهران مقابل ساختمان شورای شهر

 0229جمعی از اعضای پروژه   :آمده است ۰/۸۹اردیبهشت  ۰۱برپایه خبر منتشره ؛ در تاریخ روز سه شنبه 
تعاونی مسکن شهرداری تهران دراعتراض به عدم صدور مجوز برای ساخت و ساز مقابل ساختمان شورای شهر 

تهران زمینی را به تعاونی مسکن خود اختصاص داد و این تعاونی  49شهرداری منطقه  90از سال .تجمع کردند
شهرداری دریاچه را در بخشی از این زمین ساخته اما هنوز برای ساخت : وی گفت. عضو دارد 422یک هزار و 

اخیرا شهرداری اعالم کرده که : معترض تعاونی مسکن گفت این عضو.های مسکونی اقدامی نکرده است واحد
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از اعضای : این خانم ادامه داد.بنابر مصوبه شورای شهر باغ است و اجازه ساخت و ساز داده نمی شود این زمین

وی گفت ما قصد فروش زمین و سهام خود به شهرداری را .شورای شهر می خواهیم تکلیف ما را مشخص کنند

 .نداریم و باید واحدهای ساخته شده تحویل بگیریم

 7 ، مراجعه کردند  ن روز جهانی کارگر به مجلسخانواده های بازداشت شدگا -*

امروز بیست و چهارم اردیبهشت خانواده های : برپایه گزارش کانال اتحادیه ازاد کارگران آمده است 

دستگیرشدگان روز جهانی کارگر که هنوز در بازداشت بسر میبرند با در دست داشتن عکس بازداشتی ها به 

این خانواده ها با امضای نامه ای .ده و خواهان آزادی دستگیرشدگان شدندمجلس شورای اسالمی مراجعه نمو
نامه خانواده ها در . در اعتراض به ادامه بازداشت دستگیرشدگان خواستار پیگیری نمایندگان مجلس شدند

کمیسیون فرهنگی مجلس ثبت گردید و همچنین از سوی کمیسیون اصل نود مجلس قول مساعد داده شد که 
ین خانواده ها بتوانند با رئیس کمیسیون اصل نود دیداری داشته باشند و مسئله بازداشتی ها را بزودی ا

همچنین خانواده های بازداشت شدگان اعالم داشته اند چنانچه عزیزانشان .نمایندگان مجلس پیگیری نمایند

                                                                        .بزودی آزاد نگردند در مقابل مجلس دست به تجمع خواهند زد
 ۸۹اردیبهشت  ۰۱ -اتحادیه آزاد کارگران ایران

 7 دیدار های رضا شهابی با فعالین اتحادیه ای  در فرانسه  -*

 

                :             آمده است  کانال تلگرام سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران وحومهبرپایه نوشته 

اردیبهشت در درپنجاه دومین کنگره س ژ ت درشهردیژون فرانسه ۰۱درادامه دیدارهای رضا شهابی امروز
دیدارهای با نمایندگان فرهنگیان فلسطین ازبیت المقدس و نمایندگان کشورهای ژاپن وکره جنوبی و دیگر بخش 

  .های س ژ ت داشتند
@vahedsyndica 

 7بدون شرح  -*

 

@vahedsyndica 

 7 ؛ موافقت نشد  با آزادی ناهید خداجو -*

آمده  ۰/۸۹اردیبهشت  ۰۱برپایه خبر منتشره در کانال تلگرامی اتحادیه آزاد کارگران ؛ در تاریخ روز سه شنبه 

هارم بازپرسی دادسرای اوین مراجعه امروز صبح خانواده ناهید خداجو به همراه وثیقه گذار به شعبه چ  :است
اما بازپرس پرونده . نمودند تا قرار وثیقه پانصد میلیون تومانی که پیشتر برای ناهید صادر شده بود را تأمین نمایند

این در .با عدم اخذ وثیقه اعالم کرد که ناهید خداجو فعالً در حال تحقیقات و بازجوئی است و آزاد نمیگردد

وز پیش اعالم کرده بودند که قرار وثیقه پانصد میلیونی برای ناهید صادر شده و بعد از اخذ حالیست که چند ر
اما خانواده ناهید علیرغم مخالفت ناهید . وثیقه آزاد میگردد که قرار وثیقه مورد اعتراض ناهید قرار گرفته بود
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امه بازجویی حاضر به آزادی ایشان درصدد تأمین وثیقه برای آزادی ایشان بودند که قاضی پرونده به بهانه اد

کارگران حق . دستگیری ناهید خداجو و دیگر بازداشت شدگان روز جهانی کارگر کامالً غیرقانونی است.نگردید

دارند که در روز جهانی کارگر در مقابل مجلس تجمع کنند و به بیحقوقی های مفرط و تعرض همه جانبه به زیست 
ناهید خداجو کارگر سابق بیمارستان و عضو هیأت .طالبات شان را مطرح کنندو معیشتشان اعتراض نمایند و م

اکنون که سیزده روز از بازداشت ایشان میگذرد مرجع قضایی و نهادهای . مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران میباشد
و فرهاد شیخی از ناهید خداجو، نسرین جوادی .امنیتی به خانواده ایشان حتی اجازه مالقات با ناهید نمیدهند

اعضای اتحادیه آزاد کارگران ایران به همراه تعداد دیگری از دستگیرشدگان روز جهانی کارگر هنوز در بازداشت 

اتحادیه آزاد کارگران ایران ضمن محکوم نمودن ادامه بازداشت این عزیزان خواهان آزاد بی قید و شرط .بسر میبرند
                                                                                    .ت میباشدتمامی دستگیرشدگان روز یازده اردیبهش

 ۸۹اردیبهشت  ۰۱-اتحادیه آزاد کارگران ایران

اعتراضات دامنه دار کارکنان بیمارستان خمینی کرج نسبت به بالتکلیفی شغلی ومعیشتی و  -*
 7 دارد، همچنان ادامه وعده های توخالی مسئوالن

دراول هفته جاری برای باری دیگر،   :آمده است ۰/۸۹اردیبهشت  ۰۱برپایه خبر منتشره ؛ در تاریخ روز سه شنبه 

کارکنان بیمارستان خمینی کرج دراعتراض به بالتکلیفی شغلی ومعیشتی و وعده های توخالی مسئوالن مبنی 
زگشایی بیمارستان فوق تخصصی خمینی کرج و وعده با.بربازگشایی وپرداخت مطالباتشان دست به تجمع زدند

بدنبال این تجمع اعتراضی برای باری دیگروعده .پرداخت بخشی ازیکسال حقوق معوقه شان بازهم متحقق نشد
داده شد تاپایان خردادماه وضعیت این بیمارستان تعیین تکلیف خواهد شد وبخشی از مطالبات این کارکنان تا 

 .دپایان هفته پرداخت خواهد ش

جلسه دوم دادگاه تجدیدنظر لیال حسین زاده دانشجوی بازداشتی اعتراضات دی ماه  -*

 7برگزارشد63

جلسه دوم  دادگاه تجدید نظر لیال   :آمده است ۰/۸۹اردیبهشت  ۰۱برپایه خبر منتشره ؛ در تاریخ روز سه شنبه 

امیر رئیسیان، وکیل .نقالب برگزار شددادگاه ا 12حسین زاده دانشجوی بازداشتی اعتراضات دی ماه در شعبه ی 

باید منتظر بمانیم تا مشخص شود . جلسه دادگاه چندان امیدوارکننده نبود:وی درباره جزئیات جلسه امروز گفت
زاده و دیگر  ما امیدواریم روند رسیدگی به پرونده خانم حسین: وی ادامه داد.تصمیم قضات در این باره چیست

ها برخورد و شرایط دانشگاهی نیز  تری با آن ها حل و به شیوه آکادمیک شد که مشکل آنای با گونه دانشجویان به
در جلسه اول دادگاه، رویکرد، حل مشکل بود و : کند این وکیل دادگستری همچنین تأکید می.در نظر گرفته شود

امیدوارم این . امروز دیده نشد ما نیز امیدوار بودیم این رویه در جلسه دوم نیز ادامه یابد، اما عالئم آن، در جلسه

 .ها را ما درک نکرده باشیم و نیت همچنان همان باشد نشانه

 7کارگران به کاغذ گرانی ترکشِ  اصابت اند؛ ها یا تعطیل شده یا تعدیل نیرو کرده چاپخانه -*

  
 

جو  و جست  :آمده است ۰/۸۹اردیبهشت  ۰۱در تاریخ روز سه شنبه  خبرنگار ایلنا،واد صابری محمد ج گزارش به 

از پاییز سال . رساند ای نمی کننده های مربوط به چاپ، نشر و صنایع مرتبط با کاغذ ما را به نتایج خوشحال در خبر
اند بحران کاغذ و چاپ را  نه وعده دادهخا درصدی کاغذ بلند شد تا حاال که چند وزارت ۰۸های گرانی  که زمزمه ۸۶

های  داران و واحد های خوشی به فعاالن حوزه نشر، چاپخانه اند خبر کنند، مسئوالن همواره تالش کرده حل می

شوند بحران  کنند و یادآور می های خوش را خنثی می های بازار بالفاصله خبر واقعیت. مرتبط با صنعت کاغذ بدهند
بحران از کجا شروع شد؟ چرا کاغذ گران شد و چرا این گرانی ادامه یافت؟ گرانی کاغذ چه . همچنان ادامه دارد

 ۸۶ها دارد و آیا با سونامی تعدیل نیرو و بیکاری در این زمینه مواجه هستیم؟آذر سال  تاثیری بر کار چاپخانه
درصدی قیمت کاغذ  ۰۸از گرانی  رئیس سندیکای تولیدکنندگان کاغذ و مقوای ایران ، گلپایگانی روغنی ابوالفضل

 تولید کاهش ارز، قیمت گرانی ای، مبادله ارز حذف .برشمرد کاغذ قیمت افزایش برای دلیل چند زمان آن.خبر داد
 در بحران که بعد نیم و سال یک .شد برشمرده گرانی این برای که بود دالیلی سفارس ثبت کاهش و داخلی

 نیز حادتر که بود باقی خود قوت به شرایط این تنها نه شد، تعمیق نشر و اپچ حوزه و کاغذ با مرتبط صنایع حوزه

ها از گرانی کاغذ و مواد اولیه حوزه  بود که گله ۸۶پاییز سال . شود به زودی بحران حوزه چاپ دوساله می .شد
کشیدن  بحران ادامه یافت و در دو ماه گذشته نیز قیمت کاغذ به رغم خط و نشان ۸۹سال . چاپ آغاز شد
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ها  دهد شماری از چاپخانه ها نشان می بررسی. مسئوالن برای دالالن، همچنان روند افزایشی خود را ادامه داد

اصغر شادمانی،  ماهنامه صنعت چاپ به نقل از علی ....اند تعطیل یا با کاهش تولید مجبور به تعدیل نیرو شده

 بر و دور من»  :های تعطیل شده است، نوشته چاپخانه اش در شمار مدیر و موسس چاپخانه شادیران که چاپخانه
های اخیر با باال رفتن  در سال: گوید مدیر چاپخانه صنوبر می«.اند شده تعطیل که شناسم می را چاپخانه ۸/ خودم

ما برای چاپ . گرانی مواد اولیه فقط منحصر به کاغذ نیست. قیمت ارز هر روز به مشکالت ما اضافه شده است
محمد کیان احمدی فعال صنعت چاپ می گوید .اند یادی مواد اولیه وارداتی الزم داریم که همه گران شدهمقدار ز

 با اما کردند، می کار مستقیما نفر ۰۲۲ من چاپخانه در .است کار نیروی و تولید بر کاغذ گرانی دیگر مهم تاثیر: 

شرکت  ۰/۲در این بین : نتظامی توضیح دادحسین ا .ام شده نیرو درصدی ۲/ تعدیل به مجبور اخیر های گرانی
شرکت بیش از هزار تن است؛ یعنی کاغذ وارد شده با ارز دولتی را به  ۱۸اند که تخلف  بازرگانی، تخلف داشته

 ....اند صورت آزاد در بازار فروخته

جلسه دوم دادگاه تجدیدنظر لیال حسین زاده دانشجوی بازداشتی اعتراضات دی ماه  -*
 7دبرگزارش63

جلسه دوم  دادگاه تجدید نظر لیال   :آمده است ۰/۸۹اردیبهشت  ۰۱برپایه خبر منتشره ؛ در تاریخ روز سه شنبه 

امیر رئیسیان، وکیل .دادگاه انقالب برگزار شد 12حسین زاده دانشجوی بازداشتی اعتراضات دی ماه در شعبه ی 
باید منتظر بمانیم تا مشخص شود . دوارکننده نبودجلسه دادگاه چندان امی:وی درباره جزئیات جلسه امروز گفت

زاده و دیگر  ما امیدواریم روند رسیدگی به پرونده خانم حسین: وی ادامه داد.تصمیم قضات در این باره چیست

ها برخورد و شرایط دانشگاهی نیز  تری با آن ها حل و به شیوه آکادمیک ای باشد که مشکل آن گونه دانشجویان به
در جلسه اول دادگاه، رویکرد، حل مشکل بود و : کند این وکیل دادگستری همچنین تأکید می.فته شوددر نظر گر

امیدوارم این . ما نیز امیدوار بودیم این رویه در جلسه دوم نیز ادامه یابد، اما عالئم آن، در جلسه امروز دیده نشد
 .ها را ما درک نکرده باشیم و نیت همچنان همان باشد نشانه

 7 ، مصدوم شدندکارگر یک اغذیه فروشی ساوه درحادثه ریزش سقف0 -*

کارگر یک اغذیه فروشی ساوه 0  :آمده است ۰/۸۹اردیبهشت  ۰۱برپایه خبر منتشره ؛ در تاریخ روز سه شنبه 

 .درحادثه ریزش سقف دچار مصدومیت و به بیمارستان منتقل شدند

 7 ، تجمع اعتراضی برپا نمودند اسب غذا دانشجویان دانشگاه کاشان نسبت به کیفیت نامن -*

اردیبهشت، دانشجویان دانشگاه کاشان دراعتراض به کیفیت 01روزدوشنبه : برپایه خبر منتشره آمده است 
 .نامناسب غذا دست به تجمع زدند

 7 ، جان باخت یک کارگر درحادثه ریزش چاه فردیس -*

ساله تبعه افغانستان 11یک کارگر  :آمده است ۰/۸۹یبهشت ارد ۰۱برپایه خبر منتشره ؛ در تاریخ روز سه شنبه 

 .حین حفاری چاه در پارکینگ یک منزل مسکونی قدیمی در فردیس زیر خاک مدفون وجانش را ازدست داد

کارگران معادن زغال سنگ البرز شرقی  نسبت به عدم پرداخت حقوق وحق اضافه کاری  -*
 7 دند، اعتراض کرفروردین ماه وقطع اضافه کاری

کارگران معادن زغال سنگ البرز   :آمده است ۰/۸۹اردیبهشت  ۰۱برپایه خبر منتشره ؛ در تاریخ روز سه شنبه 

بدنبال .شرقی  نسبت به عدم پرداخت حقوق وحق اضافه کاری فروردین ماه وقطع اضافه کاری اعتراض کردند
اعتراض این کارگران نسبت به حذف .خت شداعتزاض این کارگران،حقوق وحق اضافه کاری فروردین ماه شان پردا

 .اضافه کاری از اول اردیبهشت ماه وکاهش دریافتیشان پابرجاست

 7 شود می پرداخت مطالبات 7فرماندار /کوثر کاشی کارگران بالتکلیفی -*

 

از عدم  :گفته اند ۰/۸۹اردیبهشت  ۰۱در تاریخ روز سه شنبه  کارگران کاشی کوثر در تماس با خبرنگار ایلنا،

حداقل سه ماه مطالبات مزدی پرداخت نشده : گویند این کارگران می.ی خود انتقاد کردندپرداخت مطالبات مزد

https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/762971-%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%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%B4%DB%8C-%DA%A9%D9%88%D8%AB%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%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-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF


این کارگران روز گذشته به فرمانداری ابرکوه .داریم و در عین حال نگران امنیت شغلی و آینده خود نیز هستیم

 .مراجعه کردند و خواستار پادرمیانی مسئوالن محلی برای حل مشکل خود شدند

اجعه این کارگران به فرمانداری، فرماندار ابرکوه با تاکید بر اینکه مطالبات مزدی کارگران به زودی پرداخت در پی مر

ای برای رفع مسائل و مشکالت کارخانه کاشی کوثر با حضور مسئوالن استان و  جلسه: شود، گفت می
ثری از ظرفیت کارخانه همچنین سهامداران تشکیل و مقرر شد در راستای ارتقای بیش از پیش و استفاده حداک

رونق تولید، اقدامات الزم توسط سهامداران عمده، هیئت مدیره و مدیرعامل این شرکت با همکاری بانک صنعت و 
در شرایط : گوید یکی از کارگران این مجتمع کاشی در استان یزد می.های اجرایی صورت گیرد معدن و دستگاه

رگران پرداخت نشود، چطور انتظار دارند کارگران بتوانند امورات خود و اقتصادی فعلی، وقتی معوقات مزدی کا

 خانواده خود را بگذرانند؟

 7 ، جان باخت کارگر شرکت کشت و صنعت مغان براثر برق گرفتگی -*

یک کارگر کشت و صنعت مغان در   :آمده است ۰/۸۹اردیبهشت  ۰۱برپایه خبر منتشره ؛ در تاریخ روز سه شنبه 
شرکت حین تخلیه کود از کامیون، به علت اتصال برق به بدنه کامیون دچار برق گرفتگی شد وبعلت  این2بخش 

 .سوختگی شدید دربیمارستان جان باخت

 7ندشد بیمارستان راهی مصدوم کارگران /گرفت را کارگر یک جان چرثقیل زنجیر پارگی -*
: گفت( فرماندار ابهر)حیدری  :آمده است ۰/۸۹اردیبهشت  ۰۱در تاریخ روز سه شنبه  گزارش خبرنگار ایلنا،به 

فرد فوت : حیدری افزود.پارگی زنجیر در بخش ریختگری شرکت نگین البرز افق ابهر که ذوب فوالد است، رخ داد
کارگر دیگر که  /ن خود را از دست داد و درصدی که داشت جا ۹۲او به علت سوختگی . است ۹۲شده متولد 

وی با بیان .درصد دارند، برای مداوا به بیمارستان شهید مطهری تهران اعزام شدند ۸۲های بیش از  سوختگی

درگذشته : های ذوب فوالد وپارگی زنجیر چرثقیل این حادثه را موجب شده است، گفت اینکه نقص در یکی از دیگ
 .های مختلف تذکر داده شده بود زایش ایمنی در بخشبرای اف  شرکت  هم به این

 7شدند آزاد تپه هفت نیشکر مجتمع بازداشتی کارگر۱  -*

منابع کارگری در هفت تپه از   :آمده است ۰/۸۹اردیبهشت  ۰۱در تاریخ روز سه شنبه  لنا،گزارش خبرنگار ایبه 
شماری از کارگران این ( اردیبهشت ماه ۰۸) شنبه شده که در جریان اعتراض روز پنج کارگر بازداشت ۱آزادی 

حوالی ساعت سه ( اردیبهشت ماه /۰)عصر روز گذشته   :آنها گفتند.مجتمع بازداشت شده بودند، خبر دادند

 .کارگر بازداشت شده مجتمع کشت و صنعت هفت تپه با قرار وثیقه آزاد شدند ۱بعدازظهر با موافقت دادستانی، 

از دی ماه   است که» اسماعیل بخشی»به گفته کارگران، در حال حاضر تنها کارگر بازداشتی مجتمع هفت تپه 
 .انتظار آزادی ایشان را داریم( ۸۹)سال گذشته 

 7شد پرداخت شرقی البرز سنگ زغال معادن کارگران فروردین معوقه -*

 

کارگران معدن زغال سنگ البرز    :آمده است ۰/۸۹اردیبهشت  ۰۱در تاریخ روز سه شنبه  به گزارش خبرنگار ایلنا،

در حال حاضر آنچه باعث : گویند کارگران می.های فروردین ماه خود خبر دادند کاری شرقی از واریز دستمزد و اضافه
به گفته این کارگران؛ از .ها از اردیبهشت ماه جاری است کاری ی شده است حذف اضافهانتقاد کارگران البرز شرق

های کارگران ندارد، اجازه  کاری اول اردیبهشت ماه کارفرما به این بهانه که منابع مالی کافی برای پرداخت اضافه

م و این کفاف معیشتی ما را در ها از ماه بعد هستی دهند در نتیجه منتظر کاهش دریافتی کاری به آنها نمی اضافه
 .دهد ای در حال افزایش قیمت هستند، را نمی شرایط فعلی که همه اقالم مصرفی و غیرمصرفی لحظه

 7 ، کشته و زخمی شدند کارگرکارخانه ذوب آهن نگین البرز8 -*

ذوب آهن نگین کارگرکارخانه 1  :آمده است ۰/۸۹اردیبهشت  ۰۱برپایه خبر منتشره ؛ در تاریخ روز سه شنبه 

،دچار سوختگی شدند ویکی از کارگران به 1البرزواقع در استان زنجان ، شهرستان ابهر ، شهرك صنعتي ابهر 
درصد به یک بیمارستان 22درصد دردم جان باخت وسه کارگر دیگر بدلیل سوختگی باالی 92علت سوختگی باالی 

 .ارگی زنجیر جرثقیل این حادثه تلخ را رقم زده استهای ذوب فوالد و پ نقص در یکی از دیگ.زنجان منتقل شدند

 7ای دستگاه ها برای ارائه عملکرد اشتغال به وزارت کار مهلت یک هفتهدهد؛ مهر خبر می -*

https://www.mehrnews.com/news/4616751 

https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/763136-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DA%AF%DB%8C-%D8%B2%D9%86%D8%AC%DB%8C%D8%B1-%DA%86%D8%B1%D8%AB%D9%82%DB%8C%D9%84-%D8%AC%D8%A7%D9%86-%DB%8C%DA%A9-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%A7-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B5%D8%AF%D9%88%D9%85-%D8%B1%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%AF%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-9/763058-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9-%D9%86%DB%8C%D8%B4%DA%A9%D8%B1-%D9%87%D9%81%D8%AA-%D8%AA%D9%BE%D9%87-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%D8%B4%D8%AF%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-9/763005-%D9%85%D8%B9%D9%88%D9%82%D9%87-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%86-%D8%B2%D8%BA%D8%A7%D9%84-%D8%B3%D9%86%DA%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%B2-%D8%B4%D8%B1%D9%82%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%B4%D8%AF
https://www.mehrnews.com/news/4616751/%D9%85%D9%87%D9%84%D8%AA-%DB%8C%DA%A9-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%87-%D8%B9%D9%85%D9%84%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D9%87-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%B1
https://www.mehrnews.com/news/4616751/%D9%85%D9%87%D9%84%D8%AA-%DB%8C%DA%A9-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%87-%D8%B9%D9%85%D9%84%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D9%87-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%B1
https://www.mehrnews.com/news/4616751


 

وزارت تعاون، کار  :آمده است ۰/۸۹اردیبهشت  ۰۱در تاریخ روز سه شنبه  ،خبرنگار مهرمحمد جندقی  به گزارش

را  ۸۹شتغال مربوط به سال و رفاه اجتماعی به دستگاه های اجرایی اعالم کرد که تا پایان اردیبهشت عملکرد ا

پس از نشست کمیسیون تخصصی شورای عالی کار که روز گذشته در وزارت تعاون، کار و رفاه .ارائه کنند
ای به نمایندگان  اجتماعی برگزار شد، عیسی منصوری معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزیر کار طی نامه

ماه گزارش عملکرد میزان اشتغال ایجاد شده در  اردیبهشت ۲/های اجرایی، درخواست کرد تا  دستگاه
 .های مرتبط با دستگاه خود را به این وزارتخانه اعالم کنند فعالیت

فرصت شغلی، برای وزارت صنعت، معدن و تجارت  ۲۲/هزار و  ۹۰برای وزارت جهاد کشاورزی حمایت برای ایجاد 
هزار شغل برای سال  ۰۰١در حوزه صنعت ایجاد  هزار فرصت شغلی و ۰۲معدنی ایجاد  فراوری در حوزه معدن و

های بازرگانی  همچنین تعهد وزارت صنعت، معدن و تجارت برای ایجاد شغل در حوزه....پیش بینی شده بود ۸۹

فرصت شغلی و برای میراث فرهنگی در حوزه  ۸۲۲هزار و  ۰١هزار شغل، تعهد وزارت نیرو ایجاد  ۰۰٣ وصنوف
 ۸۹فرصت شغلی برای سال  ۹۲۲هزار و  ١/شغل و در حوزه صنایع دستی نیز  ١۲۲هزار و  ۹٣گردشگری ایجاد 

و تطبیق دادن آن با  زایی ها در حوزه اشتغال وزارت کار تالش دارد با دریافت گزارش عملکرد دستگاه....بوده است
ا حضور رئیس را تدوین و برای تصویب در شورای عالی اشتغال ب ۸۹ها، برنامه اشتغال سال  تعهدات دستگاه

 .جمهور ارائه کند

 7سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه در حمایت از جنبش دانشجویی -*

 
دانشجویان بارها اعالم داشته اند : برپایه خبر کانال تلگرامی سندیکای نیشکر هفت تپه آمده است 

این گفته تنها بیان یک شعار نیست بلکه یک واقعیت انکار ناپذیر است که _ میمانیم_کنارشان_کارگرانیم_فرزند
  .ان، فرزندان کارگران و زحمتکشان در ایران هستنداکثریت دانشجوی

دانشجویانی که بعد از فارغ التحصیل شدن با داشتن مدارک دانشگاهی به خیل وسیع کارگران بیکار خواهند 

  .پیوست
 .جنبش دانشجویی در ایران همیشه حامی ، مدافع و از متحدان جنبش کارگری ایران بوده است

های اخیر یکی از حامیان سرسخت جنبش کارگری بوده و در صورت امکان در دانشجویان بخصوص در سال 
 .تجمعات اعتراضی کارگران حضور فعال و پر رنگی داشته اند

و در دفاع از " پوشش اختیاری"اردیبهشت ماه، تعداد قابل توجهی از دانشجویان در تهران در دفاع از  /۰در تاریخ 

زنان ، دست به تجمع مسالمت آمیز زدند که متاسفانه طبق روال معمول  مطالبات نیمی از افراد جامعه، یعنی
 .مورد حمله مخالفان آزادی قرار گرفت

  .اعتراض دانشجویان در دفاع از مطالبات صنفی و بر حق ، شایسته بیشترین حمایت هاست
ی را محکوم سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه ضمن حمایت از خواست دانشجویان، سرکوب جنبش دانشجوی

 کرده و همصدا با خواهران و برادران دانشجو تکرار خواهیم کرد
 _ اختیاری_پوشش_آزادی_رکا_نان

 .زنده و گسترده تر باد اتحاد و همبستگی جنبش دانشجویی با جنبش کارگری در ایران

 سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه
 ۰/۸۹اردیبهشت  ۰۱
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 7 ها هزینه بودن باال به بیرجند نانوایان اعتراض -*

 

نانوایان بیرجند در خراسان  :آمده است ۰/۸۹اردیبهشت  ۰۱در تاریخ روز سه شنبه به گزارش خبرنگار ایلنا، 
درصدی قیمت نان  42یش افزا: گویند آنها می.ها و کم بودن سود خود معترضند جنوبی نسبت به باال بودن هزینه

در روزهای .ها باشد های نانوایی آور هزینه تواند جوابگوی افزایش سرسام که با تاخیر برای ما اعمال شده، نمی

گذشته، کارفرمایان نانوا در دفتر اتحادیه خبازان بیرجند جمع شدند و تالش کردند از طریق رایزنی با مسئوالن 
های  هزینه خرید خمیرمایه، هزینه: گوید یکی از این نانوایان می.برطرف کنند ها خود را مربوطه مشکالت و کاستی

جاری مانند آب و برق و گاز و همچنین نرخ آرد بسیار باالست و ما نگرانیم که آینده شغلی ما با بحران اساسی 
ه با پرداخت آنها خواستار رسیدگی مسئوالن به معضل خود شدند و از مسئوالن درخواست کردند ک.مواجه شود

 .یارانه یا معافیت به واحدهای خبازی کمک کنند

 7ادامه احضار و بازداشت کارگران نیشکر هفت تپه  -*

 
درپی بازداشت های اخیر کارگران نیشکر هفت : برپایه خبر کانال تلگرامی سندیکای نیشکر هفت تپه آمده است 

 ،۸۹اردیبهشت  ۰۱تپه ، امروز
 .پس از احضار توسط پلیس امنیت بازداشت شد "حسین انصاری" هفت تپه به نام یکی دیگر از کارگران نیشکر

 _گردد_باید_آزاد_زندانی_کارگر

 _ماست_مسلم_حق_آزادی_کار_نان
 نیشکر هفت تپه .کارگران سندیکای #تلگرام

@syndica_7tape 

  7تپه اخبار تکمیلی در مورد بازداشت کارگران هفت -*
 

 !تپه همچنان ادامه دارد بازداشت کارگران هفت: برپایه خبر کانال تلگرامی سندیکای نیشکر هفت تپه آمده است 

طالعات تپه، توسط پلیس ا بر اساس آخرین خبر های دریافت شده امروز شش نفر دیگر از کارگران نیشکر هفت
 .امنیت بازداشت و به زندان دزفول انتقال داده شده اند

  :به قرار زیر است  اسامی تعدادی از بازداشت شده گان
 فیصل تعالبی ۰

 سید اسماعیل جعاوله /

 عادل سماعی  /
 رستم عبداله زاده ۱

نی کردن کارگران سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه خواهان آن است که به احضار ،تهدید، بازداشت و زندا
 .تپه خاتمه داده شود و کلیه کارگران زندانی سریعا آزاد گردند هفت

جای کارگر در . به جای زندانی کردن و ایجاد رعب و وحشت بهتر است جوابگوی خواست و مطالبه کارگران باشید
 !زندان نیست

 تپه سندیکای کارگران نیشکر هفت

 ۸۹اردیبهشت  ۰۱
 نیشکر هفت تپه .کارگران سندیکای #تلگرام

yndica_7tape@s 

 7گرفتگی برق اثر بر مغان صنعت و کشت کارگر مرگ -*

بخش پنج این  ، یک کارگر کشت و صنعت مغان در(اردیبهشت ماه 01)شنبه  به گزارش خبرنگار ایلنا، روزسه
دیده را  کارگر آسیب.شرکت حین تخلیه کود از کامیون، به علت اتصال برق به بدنه کامیون دچار برق گرفتگی شد

ی منابع خبری  اما به گفته .های خاص بستری شد محلی اعزام کردند و در بخش مراقبت  فوری به بیمارستان
 .عنوان شده است« سوختگی شدید»علت مرگ . ایلنا، این کارگر شب گذشته در بیمارستان فوت کرد

 7می شودونان چهاروزیر تصمیم گیری ابرای خروج کاالهای اساسی ازبندر امام، باحضور مع -*

https://www.mehrnews.com/news/4616918 

https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/762992-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A8%DB%8C%D8%B1%D8%AC%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%86-%D9%87%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7
tg://search_hashtag/?hashtag=%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1_%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C_%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF_%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF_%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%AF_
tg://search_hashtag/?hashtag=%D9%86%D8%A7%D9%86_%DA%A9%D8%A7%D8%B1_%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%DB%8C_%D8%AD%D9%82_%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85_%D9%85%D8%A7%D8%B3%D8%AA_
tg://search_hashtag/?hashtag=%D8%AA%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85
tg://search_hashtag/?hashtag=%D8%AA%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85
tg://search_hashtag/?hashtag=%D8%B3%D9%86%D8%AF%DB%8C%DA%A9%D8%A7%DB%8C
tg://search_hashtag/?hashtag=%D8%B3%D9%86%D8%AF%DB%8C%DA%A9%D8%A7%DB%8C
https://web.telegram.org/#/im?p=%40syndica_7tape
tg://search_hashtag/?hashtag=%D8%AA%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85
tg://search_hashtag/?hashtag=%D8%AA%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85
tg://search_hashtag/?hashtag=%D8%B3%D9%86%D8%AF%DB%8C%DA%A9%D8%A7%DB%8C
tg://search_hashtag/?hashtag=%D8%B3%D9%86%D8%AF%DB%8C%DA%A9%D8%A7%DB%8C
https://web.telegram.org/#/im?p=%40syndica_7tape
https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/763434-%D9%85%D8%B1%DA%AF-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D8%AA-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D9%85%D8%BA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D8%AB%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D9%82-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA%DA%AF%DB%8C
https://www.mehrnews.com/news/4616918


 
به نقل از  :آمده است ۰/۸۹اردیبهشت  ۰۱در تاریخ روز سه شنبه  ، خبرگزاری مهربرهان محمودی   به گزارش

برای تسریع و تسهیل : گفته شده تان مدیرکل بنادر و دریانوردی خوزس، دریس سازمان بنادر و دریانوردی، عادل
، معاونان وزیران راه، صمت، جهادکشاورزی و اقتصاد، فردا به استان (ره)خروج کاال از مجتمع بندری امام خمینی 

های دامی و کشاورزی در مجتمع  با اشاره به افزایش بی سابقه تخلیه انواع نهادهوی  .کنند خوزستان سفر می

های اجرایی برای تسهیل و تسریع در خروج کاال از  در جهت هم افزایی دستگاه: ، گفت(ره)بندری امام خمینی 
، معاونان وزیران راه و شهرسازی، صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی و امور اقتصادی و (ره)بندر امام خمینی 

مدیرعامل : خوزستان یادآور شد مدیرکل بنادر و دریانوردی.کنند دارایی از وضعیت تخلیه و انبارش کاالها بازدید می
سازمان بنادر و دریانوردی، مدیرعامل شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران، مدیرعامل شرکت خدمات 

ای، معاون حمل و نقل سازمان راهداری و حمل و  حمایتی کشاورزی، رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده
پشتیبانی امور دام کشور، معاون بازرگانی داخلی شرکت پشتیبانی ای، مدیر خدمات بازرگانی شرکت  نقل جاده

امور دام کشور و معاون توسعه مدیریت و منابع گمرک جمهوری اسالمی ایران از جمله مدیرانی هستند که فردا 

ی زنجیره تأمین کاال و توزیع کاالهای اساسی کشور، تمهیدات الزم برای هم افزای( اردیبهشت ماه ۰۸چهارشنبه )
 کنند در تسریع در خروج کاال و پیشگیری از رسوب کاال را در بندر امام بررسی می

 
 7 ناهید شقاقی و اکرم نصیریان را آزاد کنید  -*

 
 

 .نامعلومی برده شد ناهید شقاقی از فعالین ندای زنان، صبح امروز با شکستن درب منزل بازداشت و به مکان

  .وش کردن جنبش زنان استدستگیری این فعالین در راستای خام
 .ما خواهان آزادی بدون قید و شرط همه فعالین در بند هستیم

فوری_خواسته_فعالین_ادیآز#


 7جنگ به هپاسخ مردم و دانش آموزان و معلمان؛  ن 7آقای وزیر   -*

 
 :وزیر آموزش و پرورش 

نگی، اگر الزم باشد همانند دوران دفاع مقدس های فره آموز داریم که به رغم همه هجمه میلیون دانش ۰۱اکنون 
  .در صحنه خواهند بود و جانفشانی خواهند کرد

از دید شما فرزندان ما گوشت دم توپ جنگهای اقتصادی و غیر اقتصادی ونورچشمی های شما مصرف کننده 

  .های دنیوی به حساب می آیند ثروت ملی و لذت
مردم بیدارند و تبعیض روزافزون را بطور شفاف و بدون کوچکترین تردیدی می بینند و لمس میکنند و آقای وزیر 

https://www.mehrnews.com/
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  .چنین تصوری از سوی شما توهمی بیش نیست

 ما صلح، رفاه، آرامش و امید به آینده نیاز داریم نه فقر و جنگ

 
 قرارداد /است بالتکلیف همچنان کرج خمینی امام بیمارستانوگو با ایلنا مطرح شد؛ در گفت -*

 7خرداد پایان تا بیمارستان وضعیت تعیین برای وعده /شد فسخ جدید خریدار

                                                                       
 شورای رییس) طاهری قاسم :آمده است ۰/۸۹اردیبهشت  ۰۱در تاریخ روز سه شنبه  رنگار ایلنا،به گزارش خب

پیرامون آخرین وضعیت این بیمارستان و وعده   (کرج خمینی امام تخصصی فوق بیمارستان کار اسالمی

یدار جدید نتوانست هایی که داده شده بود، خر رغم وعده متاسفانه علی: بازگشایی آن در ماه رمضان، توضیح داد
البته وی همچنان تالش بر حفظ قرارداد و تامین مالی . مجموعه را برعهده بگیرد مدیریت به تعهداتش عمل کند و

ها، نتوانسته منابع مالی را که در خارج از ایران داشته، به داخل ایران  دارد که به دلیل تحریم آن دارد و اظهار می
ابع دیگری در کشور دارد و قصد انتقال آنها را به این بیمارستان دارد که آن نیز تاکنون البته این فرد من. انتقال دهد

در پی بروز این مشکالت و عدم رسیدگی به احیای بیمارستان، با : طاهری اظهار داشت .میسر نشده است

بتدای ماه رمضان هایی که در هفته کارگر از سوی معاون استاندار برای بازگشایی مجموعه در ا توجه به وعده
داده شده بود، ابتدای همین هفته کارکنان بیمارستان با برگزاری یک گردهمایی، به بالتکلیفی خود اعتراض 

: رییس شورای اسالمی کار بیمارستان گفت .نمودند و خواستار رسیدگی مسئوالن به مطالباتشان شدند
سال و  هایی که گاها طی حدود یک توجه به پرداخت با)ماه معوقه مزدی  ۰۰الی  ۰۰کارکنان این بیمارستان بین 

 .اند پزشکان بیمارستان نیز بیش از دو سال است که حقوقشان را دریافت نکرده. دارند( نیم به تاخیر افتاده

ای داده شده مبنی بر اینکه تا آخر خرداد ماه، بیمارستان تعیین  از سوی معاون استانداری وعده: افزودطاهری 
عالوه بر این و در واکنش به وضعیت معیشتی نامناسب کارکنان، طی جلسه مشترک . د شدتکلیف خواه

سازمان همیاری و مسئوالن استانداری مقرر شد مبلغی بابت معوقات قبلی تا پایان همین هفته به پرسنل داده 
 ...خص نیستالبته جزییات این مبلغ هنوز مش. شود تا میزانی از کمبودهای مالی آنها را جبران نماید

 7 گسترش خط فقر در جامعه ایران  -*

 

 .میلیون خواهد رسید ۸۹به  ۸۹پیش بینی میشود که این رقم در سال 
درصدی و تعطیلی واحدهای تولیدی، کاهش ارزش ریال به دنبال تشنجات سیاسی، همه و همه  ۸۲تورم بیش ار 

 .دارد توام با فقر بیشتر برای اکثریت مردم نشان از سالی
 .جنبشهای اعتراضی با پیگیری مطالبات معیشتی و اجتماعی خود خواهند توانست این شرایط را تغییر دهند

 مردم جان بالی/ گرانیو  تورم

 7 طویله سقف ریزش اثر بر اردبیلی کارگر یک باختن جان -*

روز گذشته، یک کارگر   :آمده است ۰/۸۹اردیبهشت  ۰۱ز سه شنبه در تاریخ رو ایلنا،زاری گخبربه گزارش 
ساله در روستای جغتاب از توابع شهرستان کوثر در استان اردبیل هنگام تعمیر سقف و دیوار طویله بر اثر ریزش 12

ار بیرون کشیدند، از قرار معلوم، پس از اینکه او را زا زیر آو .دیوار قدیمی، زیر آوار مانده و جان خود را از دست داد
 .این کارگر کشاورز، صاحب چند فرزند بوده است .دیگر زنده نبوده است

، تجمع  های زیاد دریافت مجوز از سازمان اتوبوسرانی داران مشهدی نسبت به هزینه بوس مینی -*
 7 اعتراضی بر پا داشتند

داران مشهد در  بوس عی از مینیجم: آمده است  ۰/۸۹اردیبهشت ۰۸در تاریخ چهارشنبه برپایه خبر منتشره 

هادست به تجمع در  های دریافت مجوز از سازمان اتوبوسرانی برای تردد در ایستگاه اعتراض به باال بودن هزینه
داران تجمع کننده که همگی خودمالک و شخصیت حقیقی هستند و در  بوس مینی.بلوار شاهنامه این شهر زدند

https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/762753-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D8%AC-%D9%87%D9%85%DA%86%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AA%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%81-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%81%D8%B3%D8%AE-%D8%B4%D8%AF-%D9%88%D8%B9%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%B9%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%A7-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF
https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/762753-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D8%AC-%D9%87%D9%85%DA%86%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AA%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%81-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%81%D8%B3%D8%AE-%D8%B4%D8%AF-%D9%88%D8%B9%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%B9%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%A7-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF
tg://search_hashtag/?hashtag=%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%85_%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C_%D8%A8%D9%84%D8%A7%DB%8C_%D8%AC%D8%A7%D9%86_%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85
https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/763000-%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%86-%DB%8C%DA%A9-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D8%AB%D8%B1-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D8%B4-%D8%B3%D9%82%D9%81-%D8%B7%D9%88%DB%8C%D9%84%D9%87


سازمان اتوبوسرانی برای : داخل شهر تردد دارند به خبرنگار رسانه ای گفتند فاصله سرویس بردن برای ادارات، در

هزار تومان 042های اتوبوس، داشتن مجوز را به عنوان شرط اعالم کرده و سالیانه  ها در ایستگاه تردد این اتوبوس

رانی در راستای اعطای سازمان اتوبوس: آنها افزودند.کند داران دریافت می بوس برای تمدید مجوزها از این مینی
ها خیلی  ها و قطعات یدکی برای آن بوس های استهالک مینی دهد و هزینه مجوز خدمات زیادی به رانندگان نمی

 .های زندگی پرداخت چنین پولی برایشان مشکل است گویند با این میزان هزینه آنها می. زیاد است

  7بازداشت  وبی خبری ازناهید شقاقی -*

ماموران به منزل ناهید شقاقی از فعالین : آمده است  ۰/۸۹اردیبهشت ۰۸در تاریخ چهارشنبه نتشره برپایه خبر م
 .ندای زنان ایران یورش برده و با شکستن درب منزل وی، او را به مکان نامعلومی منتقل کردند

، رازمقابل ساختمان شورای شهر شی 66مهندس نسبت به بیکاری بدنبال تعطیلی دفاتر ماده 411 -*

 7 تجمع اعتراضی بر پا داشتند

همزمان با جلسه علنی شورای شهر : آمده است  ۰/۸۹اردیبهشت ۰۸در تاریخ چهارشنبه برپایه خبر منتشره 
 .مقابل ساختمان این شورای شهر زدند 11مهندس دراعتراض به بیکاری بدنبال تعطیلی دفاتر ماده 922شیراز،

را از زمان دوره چهارم شورای شهر شیراز به صورت  11با دفاتر ماده  نفر از مهندسان شیرازی که کارشان922
مستقیم و غیرمستقیم شروع کرده اند در بیست و پنجم اردیبشهت ماه در اعتراض به مصوبه شورای پنجم که 

یکی از این مهندسان معترض ، با .به بیکاری این افراد منجر می شود در ساختمان این شورای شهر تجمع کردند

آقایانی که در این : بیان اینکه خدمات الکترونیکی شهرداری شیراز در شورای قبل برون سپاری شده است، گفت
بنابهمین .دوره آمده اند این دفاتر را بخاطر اینکه بنیانش در شورا قبل گذاشته شده را بد قلمداد کرده اند

یراز با حضور در بین این افراد بر گزارش،نوذر امامی رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر ش
پیگیری و تشکیل جلسه فوق العاده در کمیسیون معماری و شهرسازی جهت بررسی این اعتراض تاکید کرد و 

 .دو نفر لز نمایندگان شما می توانند در این جلسه حضور داشته باشند: خطاب به این جمع معترض گفت

 در ترال های کشتی صید به چابهار صیادانرد؛عضو شورای اسالمی شهرستان کنارک مطرح ک -*
 7هستند معترض شرق جنوب های آب

 

جمعی از صیادان سیستانی  : آمده است  ۰/۸۹اردیبهشت ۰۸در تاریخ چهارشنبه  به گزارش خبرنگار ایلنا،

های صیادی انتقاد  های صیادی کوچک و لنج به محدوده صید قایق( چینی)های ترال  نسبت به ورود کشتی

از یک هفته پیش در دریای عمان  ،(کنارک شهرستان اسالمی شورای نماینده) مصلحی یوسف به گفته.دندکر
ها طبق  این در حالی است که این کشتی. مایل دیده شده است ۰۰به فاصله زیر ( چینی)های ترال کشتی

های ترال  فته او؛ کشتیبه گ.مایلی را ندارند ۰۰مجوزی که از سازمان شیالت دارند، حق فعالیت در عمق زیر 
مصلحی .های دارای جنبه صنعتی را دارند های خوراکی را صید کنند و فقط مجوز صید ماهی توانند ماهی نمی

ما . های ماهی خوراکی خطرناک است زند و هم برای گونه ها هم به صید ما ضربه می ورود این کشتی: گوید می

های  های ترال در آب حضور کشتی. های دریابانی چابهار هستیم خواستار نظارت و پیگیری دقیق از سوی پایگاه
 ....ها هستند این شهرستان رونق صید و صیادی را از بین برده و مردم خواستار توقیف این نوع کشتی

  7احضار علی نجاتی، عضو سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه  -*

 
 

احضار علی نجاتی عضو هیئت مدیره سندیکای : ده است نیشکر هفت تپه آمسندیکای برپایه خبر کانال تلگرامی 
کارگران نیشکر هفت تپه، طی تماس تلفنی و ارسال پیامک از طرف دادسرای اوین شعبه هفتم بازپرسی شهید 

 .مقدسی، جهت آخرین دفاعیات

 .طبق این احضار، علی نجاتی باید تا پنج روز دیگر خود را به این شعبه معرفی کند

https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/763722-%D8%B5%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%86-%DA%86%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%B5%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D8%B4%D8%AA%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D8%A8-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8-%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D9%85%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%B6-%D9%87%D8%B3%D8%AA%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-9/763722-%D8%B5%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%86-%DA%86%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%B5%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D8%B4%D8%AA%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D8%A8-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8-%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D9%85%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%B6-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF


میباشد که علی نجاتی درتاریخ هشتم آبانماه نود هفت به اتهام دخالتگری در اعتصابات کارگران الزم به ذکر 

 .نیشکر هفت تپه در منزل خود بازداشت شده بود

به دلیل عدم پرداخت دستمزد های عقب افتاده  ۸۹همانطور که اطالع دارید اعتصاب کارگران هفت تپه در آبانماه 
 .نین باز گرداندن شرکت از بخش خصوصی به بخش دولتی صورت گرفته بود، نداشتن امنیت شغلی و همچ

سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه هر گونه پرونده سازی، احضار وتهدید علی نجاتی و دیگر کارگران را محکوم 
کرده و خواهان آزادی بی قید و شرط اسماعیل بخشی و دیگر کارگران زندانی، معلمان، دانشجویان و تمامی 

 .زندانیان سیاسی میباشد

 سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه
                                                                                                              ۸۹اردیبهشت  ۰۸

tape@syndica_7 

کارگر نورد 01بالتکلیفی شغلی ومعیشتی ، در پی تعطیلی کارخانه بدلیل اختالف سهامداران -*
 7 رخ نمود  ایوان غرب

کارخانه نورد ایوان غرب واقع درایالم : آمده است  ۰/۸۹اردیبهشت ۰۸در تاریخ چهارشنبه برپایه خبر منتشره 

کارگرش بیکار شده و 22یل اختالفات سهامداران تعطیل وبدل 4189،شهرک صنعتی ایوان بعد از تعطیالت نوروز
 .تاکنون موفق به دریافت حق بیمه بیکاریهم نشده اند

 

ان تأمین اجتماعی در قالب پرداخت بدهی دولت واگذاری نیروگاه برق خلیج فارس به سازم -* 
 7نهایی شد

 
سرپرست معاونت اقتصادی و برنامه ریزی : به نوشته  کانال  تلگرامی شورای بازنشستگان ایران  آمده است 

سازی واگذاری نیروگاه برق خلیج فارس  در جلسه مشترکی با سازمان خصوصی: سازمان تأمین اجتماعی، گفت
 .ین اجتماعی در قالب پرداخت بدهی دولت، نهایی شدبه سازمان تأم

سال قبل به تصویب هیأت دولت رسیده بود اما  ۰۲به گزارش ایلنا، واگذاری این نیروگاه به تأمین اجتماعی حدود 
های این سازمان و همکاری سازمان  مشکالتی برای اجرای این مصوبه ایجاد شده بود که این مسئله با پیگیری

 .در صدی در اختیار سازمان تأمین اجتماعی قرار گرفت ۰۲۲د و این نیروگاه به طور خصوصی حل ش

 .هزار مگاوات ساعت بوده است ۰۲۲میلیون و  ۸برابر با  ۰/۸۶میزان تولید نیروگاه خلیج فارس در سال : وی افزود
رحله اول به شرکت این مجموعه در م: امیری گنجه از واگذاری سهام این نیروگاه در بورس خبر داد و گفت

واگذار می شود و بعد از آن نسبت به عرضه سهام آن در بورس اقدام ( شستا)سرمایه گذاری تأمین اجتماعی 
 .خواهد شد

این جابجائی و دست بدست شدن های مالکیت منابع ، بدون حضور و کنترل صاحبان اصلی صندوق یعنی  /.ن.پ

  .صورت میگیرد نمایندگان منتخب کارگران شاغل و بازنشستگان
چه مرجع مستقلی از طرف اعضاء صندوق تامین اجتماعی ، منصفانه و عادالنه بودن این نقل و انتقال را بجای 

 !بدهی دولت ، تائید میکند؟
 !!بده بستان در سطح باال و تصمیمات ماوراء مردم

@Shbazneshasteganir 

 7ادامه احضار و بازداشت کارگران نیشکر هفت تپه محکوم است -*
 

طی چند روز گذشته تعدادی از کارگران نیشکر هفت تپه : برپایه خبر کانال تلگرامی نیشکر هفت تپه آمده است 

ضای سرکوب و ارعاب توسط پلیس اطالعات و امنیت احضار، بازداشت و زندانی شده اند و متاسفانه این ف
 .همچنان ادامه دارد

اردیبهشت ماه، حسین انصاری، به اتفاق چهار کارگر دیگر از  ۰۸در ادامه این بازداشت ها، امروز چهارشنبه 
 .دادگستری شوش با دستور دادستانی به زندان فجر دزفول انتقال داده شدند

کارگری حراست شرکت و نیروهای امنیتی را  سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه این عمل غیر انسانی و ضد
 .شدیدا محکوم میکند

درحالی کارگران این توده شریف و زحمتکش چندین ماه دستمزد عقب افتاده دارند وحقوق و مطالبات خود را 

و دریافت نکرده اند، به جای پرداخت مطالبات و دسترنج بخور و نمیر، کارگران استثمار شده توسط حامیان زر و زور 
 .تزویر به زندان محکوم میشوند

https://web.telegram.org/#/im?p=%40syndica_7tape
tg://unsafe_url/?url=https%3A%2F%2Fattach.fahares.com%2FKgYlOnffVS4eNSVWJ%2FViqw%3D%3D
tg://unsafe_url/?url=https%3A%2F%2Fattach.fahares.com%2FKgYlOnffVS4eNSVWJ%2FViqw%3D%3D
tg://unsafe_url/?url=https%3A%2F%2Fattach.fahares.com%2FKgYlOnffVS4eNSVWJ%2FViqw%3D%3D
https://web.telegram.org/#/im?p=%40Shbazneshasteganir


با " خودی ها " این درحالی است که دزدان و غارتگران سرمایه های مر دم کارگر و زحمتکش توسط اختالس گران

خیال آسوده و حق به جانب غارت و با سرمایه های میلیارد دالری که حاصل دسترنج ما کارگران است، در حال 

 .خوش گذرانی و عیش و نوش هستند
  :کارگران ستمدیده

باید با اتحاد و همبستگی در مقابل این بی حقوقی ها ایستاد و از زندگی و شرافت و کرامت خود به دفاع 
 .برخواست

 .در مقابل هجوم صاحبان سرمایه باید ایستادگی کنیم ، راهی جز اتحاد و با هم بودن را نداریم

ختی های ما کارگران و مردم زحمتکش است ، پس باید به مناسبات سرمایه داری عامل تمام سیه روزی ها و بدب
 .نیروی طبقاتی خود در مقابل این وحشیگری ها ایستاد

 .زنده باد اتحاد و همبستگی کارگران در مقابل سرمایه داران
 سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه

                                                                                                            ۰/۸۹اردیبهشت  ۰۸
@syndica_7tape               

 7هزار تومان حق مسکن دریافت کنند ۱۶۹کارگران باید برای اردیبهشت :دهد مهر خبر می -*

https://www.mehrnews.com/news/4617223 

 

دستمزد تمام   :  آمده است ۰/۸۹اردیبهشت ۰۸در تاریخ چهارشنبه  ،خبرنگار مهرمحمد جندقی  گزارشبه 
هزار  ۶۲هزار تومانی پرداخت شود؛  ۰۶۲کارکنان مشمول قانون کار در اردیبهشت باید با اعمال حق مسکن 

پس از مصوبه سال گذشته شورای عالی .التفاوت حق مسکن فروردین ماه است تومان از این مبلغ، مربوط به مابه

هزار  ۰۲۲هزار تومان به  ۱۲مول قانون کار، حق مسکن از کار مبنی بر افزایش حق مسکن کارگران و کارکنان مش
 .تومان افزایش یافت

اما اجرای این مصوبه شورای عالی کار منوط به تأیید و تصویب در هیأت دولت بود که دهم اردیبهشت ماه از سوی 
تا کمک هزینه مسکن تمام کارکنان مشمول قانون کار از حقوق اردیبهشت با  ابالغ شد معاون اول رئیس جمهور

ابالغیه معاون اول رئیس جمهور عطف به ماسبق شده و صراحتاً اعالم شده .هزار تومان پرداخت شود ۰۲۲رقم 

بنابراین تمام کارفرمایان مکلف هستند عالوه بر پرداخت حق . شودکه حق مسکن باید از فروردین ماه اعمال 
هزار تومانی کمک هزینه مسکن  ۶۲ التفاوت مابه هزار تومان در حقوق اردیبهشت ماه، ۰۲۲مسکن به میزان 

کارفرمایانی که نسبت به پرداخت حق مسکن نیروی کار خود اقدام .فروردین را نیز به نیروی کار خود پرداخت کنند
.شوند نکنند، متخلف محسوب می

، بیکار دسیبل 40صدای بلند باالتر از  کاران اراک بدنبال تعطیلی کارخانه بدلیل کارگر ماشین01 -*
 7شدند 

کاران اراک،واحد تولید  کارخانه ماشین: آمده است  ۰/۸۹اردیبهشت ۰۸در تاریخ چهارشنبه برپایه خبر منتشره 

ابتدای جاده تهران، شهرک صنعتی قطب از طرف اداره بهداشت  ایپا،  واقع درقطعات خودرو برای ایرانخودرو وس
 .کارگرش بیکارشدند22دسیبل تعطیل و 92صدای بلند باالتر از  استان مرکزی بدلیل

 7شد پرداخت نفت صنعت بازنشستگان معیشت کمک تومان هزار ۱۹۹ -*

 

هزار تومان کمک  ۱۲۲مبلغ : آمده است  ۰/۸۹اردیبهشت ۰۸در تاریخ چهارشنبه ایلنا،  خبرگزاری به گزارش

 ۰۱بگیران از روز گذشته  مقرری  به تناسب سهم هریک ازمعیشت ماه رمضان بازنشستگان صنعت نفت 

https://web.telegram.org/#/im?p=%40syndica_7tape
https://www.mehrnews.com/news/4617223/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D8%A8%D9%87%D8%B4%D8%AA-%DB%B1%DB%B6%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D9%82-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF
https://www.mehrnews.com/news/4617223/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D8%A8%D9%87%D8%B4%D8%AA-%DB%B1%DB%B6%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D9%82-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF
https://www.mehrnews.com/news/4617223/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D8%A8%D9%87%D8%B4%D8%AA-%DB%B1%DB%B6%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D9%82-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF
https://www.mehrnews.com/news/4617223/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D8%A8%D9%87%D8%B4%D8%AA-%DB%B1%DB%B6%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D9%82-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF
https://www.mehrnews.com/news/4617223/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D8%A8%D9%87%D8%B4%D8%AA-%DB%B1%DB%B6%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D9%82-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF
https://www.mehrnews.com/news/4604764/%D8%AD%D9%82-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%DB%B1%DB%B0%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA-%D8%B4%D8%AF-%D8%A7%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%A7%D9%87
https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/763629-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%85%DA%A9-%D9%85%D8%B9%DB%8C%D8%B4%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D9%86%D9%81%D8%AA-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%B4%D8%AF


از قرار معلوم مستمری و مقرری اردیبهشت ماه بازنشستگان و .اردیبهشت ماه به حساب آنها واریز شده است

 .واریز شده است  اردیبهشت ماه ۰۰بازماندگان صنعت نفت نیز روزشنبه 

 7احیای وزارت واردات خطر جدی برای تولیدات کشاورزی:در گفتگو با مهر مطرح شد -*

https://www.mehrnews.com/news/4616831 

 
سید جعفر حسینی،  : آمده است  ۰/۸۹اردیبهشت ۰۸در تاریخ چهارشنبه  ،خبرنگار مهرزهرا مهدوی  به گزارش

با بیان اینکه ضعف وزارت جهاد یک مقام مسئول مشاور رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی کشاورزی 

بخش : در تنظیم بازار به دلیل اجرای ناقص قانون تمرکز و عدم حمایت دولت از این وزارتخانه بوده است، گفت
 ۰۱قانون انتزاع وظایف بازرگانِی بخش کشاورزی از وزارت بازرگانی وقت در .بازرگانی وزارت جهاد باید تقویت شود

به « تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی»ن در قالب قانو ۸۰بهمن سال 
 .از سوی هیأت دولت ابالغ شد ۸۰تصویب مجلس شورای اسالمی رسید و در سال 

ها، همواره مورد انتقاد کارشناسان و مسئوالن بخش کشاورزی بود و موجب  اجرای ناقص این قانون طی این سال

های گذشته نه تنها قانون انتزاع را به طور  دولت در سال.یژه در حوزه تنظیم بازار شده استهایی بو نابسامانی
بسیاری از کارشناسان این اقدام را بازگشت . کامل اجرا نکرد بلکه به دنبال احیای وزارت بازرگانی هم بوده است

رونق تولید و در حالی که کشور در دانند و معتقدند احیای مجدد وزارت بازرگانی در سال  به عقب و نادرست می
تواند خودکفایی محصوالت اساسی را در معرض تهدید قرار دهد و کشور را وابسته به  دوران تحریم قرار دارد، می

آیا این منطقی است که متولی تولید، یک وزارت خانه و متولی واردات و : گفتوی در همین زمینه .بیگانگان کند
حسینی با بیان اینکه از نظر ما .ارتخانه دیگری باشد؟ بدون شک منطقی نیستصادرات همان تولیدات، وز

تا : برای صادرات و واردات یک محصول باید در همان محلی انجام شود که متولی تولید است، گفت ریزی برنامه

کردیم و همزمان  قبل از اجرای قانون تمرکز ما با چنین مشکالتی مواجه بودیم به عنوان مثال چغندر قند تولید می
کشید  شد و بازاری برای چغندر تولید داخل وجود نداشت، در نتیجه حدود یکسال و نیم طول می شکر نیز وارد می

کند  دانیم و دولت فکر می ما وزارت بازرگانی را وزارت واردات می: وی تصریح کرد .تا پول چغندرکاران پرداخت شود
ها را تثبیت و کنترل کند در حالی که در سال رونق تولید اگر نگاه دولت به  تواند قیمت با احیای وزارت واردات می

کند،  با بیان اینکه این اقدام از نظر ما آسیب جدی به تولید و کشور وارد می او.کرد تولیدکننده بود از او حمایت می

شکر و برنج به چه اندازه  تجربه سالیان گذشته نشان داده که در زمان وجود وزارت بازرگانی، گوشت،: ادامه داد
 ... .کرده استوارد کشور شده و چه آسیبی به تولیدکنندگان وارد 

پتروشیمی  سازی ماهشهرو کارگراخراجی کارخانه لوله081علیرغم وعده و وعیدها مسئوالن  -*

 7های بندر امام و فارابی برسرکارشان برنگشتند

کارگر 412از ابتدای امسال، حدود : آمده است  ۰/۸۹شتاردیبه ۰۸در تاریخ چهارشنبه برپایه خبر منتشره 
شرکت »، پتروشیمی بندر امام «سایت یک منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی»سازی ماهشهر کارخانه لوله

 .اند و تا کنون هیچ مسئولی گره از کار آنان نگشوده است و پتروشیمی فارابی اخراج شده« مهندسی موجان 

ماه، علی گلمرادی نماینده مجلس از منطقه با حضور در شرکت  اردیبهشت 44ی گذشته  چهارشنبه هفته
سازی ماهشهر و پتروشیمی فارابی، در همین خصوص در حالیکه توسط رئیس اداره کار منطقه ویژه  لوله

اند نیمی از کارگران شرکت مهندسی موجان برگشت  به من گفته: شد، به خبرنگار این رسانه گفت همراهی می
در همین روز، مطیری رئیس اداره کار منطقه ویژه در .زودی بکار گرفته خواهند شد اند و نیمی دیگر به شدهبکار 

ی پیش  ای که چند دقیقه در جلسه: حضور نماینده مجلس به سه تن از کارگران اخراجی پتروشیمی فارابی گفت

تعدادی از این کارگران ...ل شده استدر دفتر مدیرعامل این شرکت برگزار گردید، مشکل برگشت به کار شما ح
حساب سه کارگر مذکور  ی تسویه روز گذشته نامه: گفتند( اردیبهشت02)و امروز( اردیبهشت01)شب گذشته

به آنان گفته شده است که هر کس را هم . تحویل آنان داده شد و یک کارگر دیگر نیز در همین روز اخراج گردید
کارگران شرکت مهندسی موجان نیز از برگشت به کار خود اظهار .شوید واسطه کنید، برگشت بکار نمی

ظاهراً دو تا سه نفر در روزهای گذشته بر اساس نیاز آن شرکت یا با واسطه، بکار : اطالعی کرده و گفتند بی
 .بریم اند و ما کماکان در اخراج بسر می گرفته شده

 7اتوبوسرانی سازمان از مجوز دریافت زیاد های هزینه به مشهدی داران بوس مینی اعتراض -*

داران خودمالِک  بوس جمعی از مینی: آمده است  ۰/۸۹اردیبهشت ۰۸در تاریخ چهارشنبه به گزارش خبرنگار ایلنا، 

رسید، در بلوار شاهنامه این شهر حضور یافته و به این افرایش  نفر می ۱۲کم به  ها دستِ  مشهد که تعداد آن

https://www.mehrnews.com/news/4616831/%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%AE%D8%B7%D8%B1-%D8%AC%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C
https://www.mehrnews.com/news/4616831/%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%AE%D8%B7%D8%B1-%D8%AC%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C
https://www.mehrnews.com/news/4616831/%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%AE%D8%B7%D8%B1-%D8%AC%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C
https://www.mehrnews.com/news/4616831/%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%AE%D8%B7%D8%B1-%D8%AC%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C
https://www.mehrnews.com/news/4616831/%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%AE%D8%B7%D8%B1-%D8%AC%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C
https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/763633-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D8%B3-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%87%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA-%D9%85%D8%AC%D9%88%D8%B2-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%A8%D9%88%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C


دهند،  ها، کارخانجات و مؤسسات را انجام می داران که سرویس حمل و نقل شرکت بوس این مینی.اعتراض کردند

هزار تومانی سالیانه برای اعطای مجوز از سوی سازمان اتوبوسرانی مشهر انتقاد  ۰۰۲ نسبت به مبلغ

داران که همگی خودمالک و شخصیت حقیقی هستند و در فاصله سرویس بردن  بوس به گفته این مینی.ندداشت
های اتوبوس،  ها در ایستگاه برای ادارات، در داخل شهر تردد دارند، سازمان اتوبوسرانی برای تردد این اتوبوس

داران  بوس ی تمدید مجوزها از این مینیهزار تومان برا ۰۰۲داشتن مجوز را به عنوان شرط اعالم کرده و سالیانه 
طبق اظهارات آنها، سازمان اتوبوسرانی در راستای اعطای مجوز خدمات زیادی به رانندگان .کند دریافت می

گویند با این  آنها می. ها خیلی زیاد است ها و قطعات یدکی برای آن بوس های استهالک مینی دهد و هزینه نمی

مدیر روابط عمومی سازمان اتوبوسرانی ... .داخت چنین پولی برایشان مشکل استهای زندگی پر میزان هزینه
اند  ای اعتراضی به دیوان عدالت اداری ارسال کرده داران نامه بوس در همین راستا این مینی: مشهد اظهار داشت

که با  به گفته اتحادی؛ بر اساس توافقی.ای منتشر نکرده است اما هنوز دیوان عدالت اداری جوابیه
داران صورت گرفته، بناست تا رأی دیوان عدالت اداری مبنای عمل باشد و دو طرف به این رأی تمکین  بوس مینی

به گفته روابط عمومی سازمان اتوبوسرانی مشهد؛ این سازمان در صورت اعطای مجوز به رانندگان، تخفیف .کنند
 .های اتوبوسرانی را مدنظر قرار خواهد داد نیدرصدی و امکان خرید باتری و الستیک از تعاو ۰۸ای  بیمه

 7شود هزار واحد تولیدی امسال احیا می ۴ظرفیت خالی :معاون وزیر صنعت -*

آمده  ۰/۸۹اردیبهشت ۰۸وزارت صنعت، معدن و تجارت، در تاریخ چهارشنبه  به نقل از خبرگزاری مهر به گزارش
هزار  ۰معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به هدف گذاری احیای ظرفیت خالی سعید زرندی :   است 

پایین واحد تولیدی در سال جاری، از ترغیب سرمایه گذاران جدید برای احیای واحدهای راکد، تعطیل و با ظرفیت 

در سال جاری فعال سازی ظرفیت : در جمع تولیدکنندگان لوازم خانگی در اتاق بازرگانی تهران گفتوی .خبر داد
جدید از ابتدا  گذار به جای اینکه سرمایه: وی گفت.ها را احیا کنیم هزار واحد را هدف گذاری کردیم تا آن ۰خالی 

ه تمام یا تعطیل را فعال نماید، لذا در امسال رویکرد ما بخواهد یک واحد صنعتی را ایجاد کند، واحدهای نیم
صنعت نساجی و پوشاک و لوازم خانگی، از صنایعی است که برای : وی تصریح کرد... .واحدها ایجادی نیستند

 .را در نظر داریم ای های ویژه وزارتخانه از اهمیت باالیی قرار دارد و برای این دو صنعت برنامه
برای سرمایه  اند معتقدیم کسانی که دریک صنعت فعال بوده: همچنین گفت صمت مه وزیرمعاون طرح و برنا

توانند با  جدید هستند، لذا تولید کنندگان این صنعت می های گذار تر از سرمایه گذاری، بسیار توانمند تر و موفق

ن برای واردات آن دچار ایجاد کنسرسیوم، تولید برخی از قطعات مهم و استراتژیک لوازم خانگی که هم اکنو
های زیادی را برای  تغییرات نرخ ارز، سختی: زرندی همچنین در این جلسه گفت.. .مشکل هستیم را انجام دهند

بخش تولید ایجاد کرد اما در کنار آن، فرصتی برای برای برخی از صنایع هم ایجاد شده است که باید بتوانیم از آن 
نامه برخی از قطعات و محصوالت دیگر مقرون به صرفه نیست و به همین دلیل واردات : وی گفت .استفاده نمائیم

کارگران اخراجی منطقه ویژه پارس به وزیر نفت مشکل بازار و عرضه برای برخی از صنایع برطرف شده است که 

 .باید با تولید با کیفیت از این فرصت بهره برد

 7کنیم می جمع خشک نان عسلویه در /هستیم هایمان خانواده شرمنده -*

 

کارگر اخراجی پارس جنوبی  061 : آمده است  ۰/۸۹اردیبهشت ۰۸در تاریخ چهارشنبه  به گزارش خبرنگار ایلنا،

هاست شرمنده  آنها عنوان کردند که ماه. ای خطاب به وزیر نفت، خواستار پیگیری مشکل خود شدند در نامه
ر و پسر وزیر محترم نفت بدون شک شما هم فرزند دخت»:متن نامه به شرح زیر است .هایشان هستند خانواده

دانید روزگار چگونه است و در حالی که همه  دانیم که می می. دارید و در جامعه کنونی در حال زندگی هستند

اند، در حالی که استکبار جهانی روز به روز فشارش  دشمنان این آب و خاک چشم طمع به این کشور عزیز دوخته
کشور را فلج کند، در این اوضاع و احوال بدون شک  کند تا به قول خودش را به حوزه صنعت نفت کشور بیشتر می

                                                   .خبر از بیکاری و گرانی و وضعیت سخت معیشت و زندگی مردم دارید
نفر از جوانان استان بوشهر با تحصیالت عالی دانشگاهی هستیم که  061اید؛ قریب به  قصه ما را حتما شنیده

های فراوان آن مشاغل را ترک گفته و کمر  ایم که بنا به وعده رکدام تا قبل از این بعضاً مشاغلی نیز داشتهه
به عنوان کارگر، نیروی خدماتی، اداری،  81و  86همت جهت خدمت در صنعت نفت بسته بودیم و از سالهای 

        .ایم ویژه پارس ورود پیدا کردهبه سازمان منطقه ... ها و مکانیک و تاسیسات، آبدارچی، نگهداشت کمپ

های پدری و مادری نیز بوده  آور خانه نفر زن و فرزند داریم و هرکدام بعضاً نان 061دانید که ما  جناب آقای زنگنه می
های ما وقتی ما مشغول به کار شده بودیم اما قصه ما  دانید چه شور و شعفی داشتند خانواده نمی. و هستیم

های اول کمتر شد، به این  حقوق و بیمه ما نسبت به ماه. وزیر شادی ما خیلی زود به تلخی رسید آقای. تلخ شد

https://www.mehrnews.com/news/4617224/%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D8%AE%D8%A7%D9%84%DB%8C-%DB%B2-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D8%A7-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
https://www.mehrnews.com/news/4617224/%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D8%AE%D8%A7%D9%84%DB%8C-%DB%B2-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D8%A7-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
https://www.mehrnews.com/news/4617224/%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D8%AE%D8%A7%D9%84%DB%8C-%DB%B2-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D8%A7-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
https://www.mehrnews.com/news/4617224/%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D8%AE%D8%A7%D9%84%DB%8C-%DB%B2-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D8%A7-%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-9/763538-%D8%B4%D8%B1%D9%85%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%B9%D8%B3%D9%84%D9%88%DB%8C%D9%87-%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%B4%DA%A9-%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85


انتظاری که حاال  های چشم هم راضی بودیم اما این هم نماند و حقوق و بیمه قطع شد و ما ماندیم با خانواده

حتی کرایه رفتن تا  ما که هیچ حرفی جز شرمندگی نداشتیم و بعضاً . هایشان به ما دوخته شده چشم

زده که  آقای وزیر محترم واقعا شرمنده هستیم و خجالت. هایمان و سر زدن به فرزندانمان را هم نداشتیم خانه
توانیم به صورت همسر و فرزندانمان نگاه کنیم و شرمنده هستیم از اینکه بگوییم بعضاً در  بگوییم ما حتی نمی

هایمان  هایمان را داشته باشیم و به خانواده روز کرایه رفتن به خانه 41 کنیم تا بعد از عسلویه نان خشک جمع می
                                                  .های تکراری و دروغ بدهیم که به زودی حقوق به ما خواهند داد هر سری باید وعده

ایم  به شما پناه آورده. هاست ترین قصه خگیریم، قصه زندگی ما تل وزیر محترم نفت بیمه ما قطع شده، حقوق نمی

وزیر محترم ....در این ماه مبارک تا شاید فرجی شود و دستان پرخیر شما باعث و بانی امری خیر شود
خواهشمندیم صمیمانه درخواست ما را بشنوید و با همت باالی خود دستور به رفع گره از مشکالت ما صادر 

خانواده کشور در این وضعیت  061گشایی از مشکل  ین ماه مبارک در گرهقطعا اجر معنوی شما در ا. بنمایید
خداوند سایه خدمتگذاران به نظام را محفوظ . سخت اقتصادی و معیشتی نزد خداوند متعال محفوظ خواهد ماند

 «.بدارد

 7کارگر دراستهبان براثرريزش ديوار آب انبار 0کشته وزخمی شدن  -*

براثر ریزش دیوار آب انباردر درروستای  :آمده است  ۰/۸۹اردیبهشت ۰۸یخ چهارشنبه در تار برپایه خبر منتشره ،
کارگر دیگر مصدوم ودر بیمارستان بستری 1کارگرکشته و0( استان فارس) گرده از توابع شهرستان استهبان

 .شدند

 7خبری در دست نیست شقاقی ناهیداز وضعیت  -*

 
ی زنان ایران یورش از فعاالن ندا شقاقی_ناهیدماموران امنیتی به منزل  ۸۹اردیبهشت  ۰۸در ساعات اولیه صبح 

 !برده و با شکستن درب منزل وی، او را به مکان نامعلومی بردند
 .از وضعیت این فعال زن خبری در دست نیست

 کنید_متوقف_را_فعالین_سرکوب

 7تپه هفت نیشکر کارگران از دیگری تعداد بازداشت -*

 

شود شماری دیگر از  گفته می:آمده است  ۰/۸۹اردیبهشت ۰۸در تاریخ چهارشنبه  به گزارش خبر نگار ایلنا،

کارگران معترض شرکت نیشکر هفت تپه که اسامی چهار نفر از آنها نیز منتشر شده است، پس از اجتماع در روز 
به  .بازداشت شدند( اردیبهشت ماه ۰۱)ز اردیبهشت ماه به دلیل نارضایتی از عملکرد شورای کارخانه، دیرو ۰۸

نفر از  ۱پیش از این . اند بیش از ده نفر از کارگران احضارو بازداشت شده  گفته کارگران؛ در جریان این اعتراض
اردیبهشت ماه با موافقت دادستانی، با قرار  /۰کارگران در روز تجمع بازداشت شده بودند که در نهایت عصر روز 

اند برای تشکیل پرونده قضایی به زندان دزفول  از قرار معلوم کارگرانی که دیروز بازداشت شده.ندوثیقه آزاد شد

  .اند منتقل شده

 7 ، تجمع نمودند ماه حقوق و وعده های دروغین3کارگران شهرداری اردل نسبت به عدم پرداخت  -*

کارگران شهرداری اردل دراعتراض به : آمده است  ۰/۸۹اردیبهشت ۰۸در تاریخ چهارشنبه برپایه خبر منتشره 
يکي از کارگران شهرداري .ماه حقوق و وعده های دروغین دست به تجمع مقابل شهرداری زدند6عدم پرداخت 

ماه است که حقوق و مزاياي خود را دريافت نکرده ايم که در اين مدت فشارهاي سنگیني به  6: شهر اردل گفت
آيا مسئوالن مي توانند : وی افزود.دگي براي ما بسیار رنج آور و سخت استما و خانواده هايمان وارد شده و زن

ديگر اعتمادي به قول هاي شهردار نداريم چون .خود را جاي ما قرار بدهند، ما شرمنده خانواده هايمان هستیم

به شش ماه  نزديک: يکي ديگر از کارگران شهرداري شهر اردل نیز گفت. بارها وعده هاي دروغین به ما داده اند
است که حقوق نگرفتیم و هر بار که براي دريافت دستمزدمان اقدام مي کنیم به ما مي گويند که  اعتبار نیست 

کارگر ديگري که خود را پدردو فرزند مدرسه معرفي مي !!و تا زماني که اعتبار ندهند، از حقوق خبري نیست
ندگي از اين و آن قرض کرده است، ديگر روي در طول شش ماه گذشته از بس که براي گذران ز: کند،گفت

هیچ کس به فکر کارگران شهرداري شهر اردل : وي افزود!مواجهه شدن با دوستان، آشناها و خانواده ام را ندارم
 !نیست و به هرجا که مراجعه کرديم به در بسته خورديم

tg://search_hashtag/?hashtag=%D9%86%D8%A7%D9%87%DB%8C%D8%AF_%D8%B4%D9%82%D8%A7%D9%82%DB%8C
tg://search_hashtag/?hashtag=%D9%86%D8%A7%D9%87%DB%8C%D8%AF_%D8%B4%D9%82%D8%A7%D9%82%DB%8C
tg://search_hashtag/?hashtag=%D8%B3%D8%B1%DA%A9%D9%88%D8%A8_%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D9%86_%D8%B1%D8%A7_%D9%85%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%81_%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-9/763476-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%86%DB%8C%D8%B4%DA%A9%D8%B1-%D9%87%D9%81%D8%AA-%D8%AA%D9%BE%D9%87


 7 چهار تن زا فعالین کارگری و مدنی مریوان بازداشت شدند -*

 

 قتل علیهمردم مریوان در پی فراخوان فعالین برای اعتراض : خبر مندرج در شبکه های مجازی آمده استبرپایه 

به آرمگاه روستای کوالن رفتند نیروهای امتیتی با امنیتی کردن مکان تجمع  زنان علیه خشونتناموسی و  های

مانع از شکل گیری تجمع اعتراضی شدند در نتیجه جمعی از فعالین خود را به آرمگاه عمومی مریوان رساندند و 
 روزبه سمیه - فتحی دیمنبه نام های ضی خود را به راه انداختند که در این گیرودار چهارتن از فعالین تجمع اعترا

 گیر شدنددست قبادی حمید - دانش محمد- 

 7 اعتراِض  دانشجویان دانشگاه سیستان و بلوچستان نسبت به کیفیت نامناسب غذای سلف -*

 ۰/۸۹اردیبهشت ۰۸در تاریخ چهارشنبه  منتشره ، کانال تلگرام شوراهای صنفی دانشجویان کشور برپایه خبر
اسب غذای سلف،سینی دانشجویان دانشگاه سیستان و بلوچستان در اعتراض به کیفیت نامن  :آمده است 

 .های غذایشان را مقابل سلف چیدند

پتروشیمی  سازی ماهشهرو کارگراخراجی کارخانه لوله081علیرغم وعده و وعیدها مسئوالن  -*
 7های بندر امام و فارابی برسرکارشان برنگشتند

کارگر 412حدود از ابتدای امسال، : آمده است  ۰/۸۹اردیبهشت ۰۸در تاریخ چهارشنبه برپایه خبر منتشره 

شرکت »، پتروشیمی بندر امام «سایت یک منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی»سازی ماهشهر کارخانه لوله
 .اند و تا کنون هیچ مسئولی گره از کار آنان نگشوده است و پتروشیمی فارابی اخراج شده« مهندسی موجان 

مجلس از منطقه با حضور در شرکت  ماه، علی گلمرادی نماینده اردیبهشت 44ی گذشته  چهارشنبه هفته
سازی ماهشهر و پتروشیمی فارابی، در همین خصوص در حالیکه توسط رئیس اداره کار منطقه ویژه  لوله

اند نیمی از کارگران شرکت مهندسی موجان برگشت  به من گفته: شد، به خبرنگار این رسانه گفت همراهی می

در همین روز، مطیری رئیس اداره کار منطقه ویژه در .فته خواهند شدزودی بکار گر اند و نیمی دیگر به بکار شده
ی پیش  ای که چند دقیقه در جلسه: حضور نماینده مجلس به سه تن از کارگران اخراجی پتروشیمی فارابی گفت

تعدادی از این کارگران ...در دفتر مدیرعامل این شرکت برگزار گردید، مشکل برگشت به کار شما حل شده است
حساب سه کارگر مذکور  ی تسویه روز گذشته نامه: گفتند( اردیبهشت02)و امروز( اردیبهشت01)ب گذشتهش

به آنان گفته شده است که هر کس را هم . تحویل آنان داده شد و یک کارگر دیگر نیز در همین روز اخراج گردید

رگشت به کار خود اظهار کارگران شرکت مهندسی موجان نیز از ب.شوید واسطه کنید، برگشت بکار نمی
ظاهراً دو تا سه نفر در روزهای گذشته بر اساس نیاز آن شرکت یا با واسطه، بکار : اطالعی کرده و گفتند بی

 .بریم اند و ما کماکان در اخراج بسر می گرفته شده

 7نامه سرگشاده کارگران اخراجی منطقه ویژه پارس برای بازگشت بکار وپرداخت مطالبات -*

کارگر اخراجی پارس جنوبی  061تعداد : آمده است  ۰/۸۹اردیبهشت ۰۸در تاریخ چهارشنبه خبر منتشره  برپایه
ای سرگشاده خطاب به وزیر نفت،ضمن برشمردن وضعیت دردناک خود وخانواده،خواهان بازگشت بکار  طی نامه

نفر  061اید؛ قریب به  شنیده قصه ما را حتما :آمده است دربخش هایی از این نامه .وپرداخت مطالباتشان شدند
از جوانان استان بوشهر با تحصیالت عالی دانشگاهی هستیم که هرکدام تا قبل از این بعضاً مشاغلی نیز 

های فراوان آن مشاغل را ترک گفته و کمر همت جهت خدمت در صنعت نفت بسته  ایم که بنا به وعده داشته

نیروی خدماتی، اداری، مکانیک و تاسیسات، آبدارچی، نگهداشت  به عنوان کارگر، 81و  86بودیم و از سالهای 
نفر زن و فرزند داریم و  061دانید که ما  آقای زنگنه می.ایم به سازمان منطقه ویژه پارس ورود پیدا کرده... ها و کمپ

های  ند خانوادهدانید چه شور و شعفی داشت نمی. های پدری و مادری نیز بوده و هستیم آور خانه هرکدام بعضاً نان
حقوق . آقای وزیر شادی ما خیلی زود به تلخی رسید. ما وقتی ما مشغول به کار شده بودیم اما قصه ما تلخ شد

های اول کمتر شد، به این هم راضی بودیم اما این هم نماند و حقوق و بیمه قطع شد و  و بیمه ما نسبت به ماه
ما که هیچ حرفی جز . هایشان به ما دوخته شده ال چشمانتظاری که حا های چشم ما ماندیم با خانواده
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آقای .هایمان و سر زدن به فرزندانمان را هم نداشتیم شرمندگی نداشتیم و بعضاً حتی کرایه رفتن تا خانه

توانیم به صورت همسر و فرزندانمان نگاه کنیم و  زده که بگوییم ما حتی نمی وزیرواقعا شرمنده هستیم و خجالت

روز کرایه رفتن به  41کنیم تا بعد از  یم از اینکه بگوییم بعضاً در عسلویه نان خشک جمع میشرمنده هست
های تکراری و دروغ بدهیم که به زودی  هایمان هر سری باید وعده هایمان را داشته باشیم و به خانواده خانه

ترین  صه زندگی ما تلخگیریم، ق آقای وزیر نفت بیمه ما قطع شده، حقوق نمی .حقوق به ما خواهند داد
 .هاست قصه

 7صدور حکم هجده سال زندان برای سه نویسنده ی کانون نویسندگان ایران در محکومیت بیانیه -*

 

دادگاه  09ی  اردیبهشت رای شعبه 02روز : برپایه خبر مندرج در کانال تلگرامی کانون نویسندگان آمده است
به حکم محمد مقیسه . ی سه عضو کانون نویسندگان ایران ابالغ شدانقالب به ناصر زرافشان و راضیه زیدی وکال

و بکتاش آبتین دو عضو هیئت دبیران کانون و کیوان باژن عضو سابق هیئت ( مهابادی)رییس دادگاه، رضا خندان 
  یهها کانون نویسندگان ایران امروز بیان در محکومیت این حکم. اند دبیران هر یک به شش سال زندان محکوم شده

و محکومیت سه نویسنده نیست، تنها   این فقط محاکمه... »: در بخشی از بیانیه نوشته شده است. منتشر کرد

خواهند از حق  ی نویسندگان و کسانی است که می محکومیت همه. ی کانون نویسندگان ایران نیست محاکمه
قید  لغو بی» کم در پایان بیانیه خواهان ح" مستندات"کانون ضمن به چالش کشیدن . «آزادی بیان برخوردار باشند

های مدافع  ی نویسندگان و انسان همه» همچنین از . شده است« ها و مختومه کردن پرونده و شرط این حکم
                                                                             :متن کامل بیانیه .«از هر راه ممکن به دفاع از این سه نویسنده بپردازند» خواسته است که « آزادی بیان

ی سه عضو کانون نویسندگان ایران در هفتم و هشتم اردیبهشت سال جاری روز گذشته،  به دنبال محاکمه

بنا به این ابالغیه رضا خندان . دادگاه انقالب به وکالی پرونده ابالغ شد 09ی  وپنجم اردیبهشت، رای شعبه بیست
تبلیغ "یک سال برای اتهام : اند بکتاش آبتین و کیوان باژن هر یک به شش سال زندان محکوم شده، (مهابادی)

تر  بنیان تر و سست  نامربوط". اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور"و پنج سال برای اتهام " علیه نظام
اند که چرا عضو  سال حکم زندان داده 49عا به سه نویسنده مجمو. آنهاست" مستندات"و " دالیل"ها  م از این اتها

اید؛ چرا اسناد و مدارک  ی داخلی یک تشکل فرهنگی را منتشر کرده اید؛ چرا نشریه کانون نویسندگان ایران شده
اید؛ چرا بر مزار احمد شاملو و محمد مختاری و جعفر پوینده  ی کانون را در کتابی گرد آورده های پنجاه ساله فعالیت

های دفاع از آزادی بیان نویسندگان و هنرمندان و مخالفت با اعدام و سانسور امضا  د؛ چرا پای بیانیهای رفته

                                                                                                                                   !اید گذاشته
شود؟ امنیت چه    ی اعتراضی اقدام علیه آن محسوب می است که انتشار نشریه و بیانیه" امنیت کشور"این کدام 

افتد؟ هر دادگاهی که حتی با  کسانی با عضویت در کانون و رفتن بر مزار شاعران و نویسندگان به خطر می
ی  را نه ادله" ستنداتم"ای حق انسان در آن رعایت شود نیز این نوع  اندکی عدالت و استقالل همراه باشد و ذره

در حقیقت آنچه در پرونده و دادگاه سه عضو کانون مبنای اتهام و . کند سازی تلقی می ی پرونده جرم بلکه بهانه

صدور حکم قرار گرفته است چیزی جز گام نهادن در راه آزادی بیان و مخالفت با سانسور نیست و درست به 
و محکومیت سه نویسنده   اند؛ اما این فقط محاکمه س شدههمین سبب آنها محاکمه و محکوم به تحمل حب

ی نویسندگان و کسانی است که  محکومیت همه. ی کانون نویسندگان ایران نیست نیست، تنها محاکمه
ی اخیر برای  هایی که در چند دهه ها و حکم به این گونه محاکمه. خواهند از حق آزادی بیان برخوردار باشند می

                                .حشت و سرکوب آزادی بیان به وفوردر جریان بوده است، باید پایان داده شودپراکندن رعب و و

، بکتاش آبتین و (مهابادی)بر ضد رضا خندان   های سرکوبگرانهسازی و صدورحکم کانون نویسندگان ایران پرونده
همچنین از . ها و مختومه کردن پرونده است ین حکمقید و شرط ا کند و خواهان لغو بی کیوان باژن را محکوم می

خواهد تا از هر راه ممکن به دفاع از این سه نویسنده  های مدافع آزادی بیان می ی نویسندگان و انسان همه
 4189اردیبهشت  06/  کانون نویسندگان ایران.بپردازند

 شود؟ می بیکاری موجب چگونه ها تحریموگو با ایلنا مطرح شد؛ در گفت -*

 هیات عضو) آقامیری حاج رضی :آمده است ۸۹اردیبهشت  ۰۶درتاریخ روز پنجشنبه  به گزارش خبرنگار ایلنا
: دهد مه میدر گفتگو با ایلنا ادا (قالی صادرات شرکت مدیره هیات رئیس و مدیرعامل و بازرگانی اتاق نمایندگان

گذاران برای منعقد نکردن قرارداد با کشور ما و همچنین ایجاد ترس  خروج آمریکا از برجام و فشار ترامپ به سرمایه
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تواند دلیل روشنی برای کاهش میزان صادرات  و وحشت برای کسانی که قصد دارند با ایران معامله کنند، می

 .باشد

تواند به صورت مستقیم و غیرمستقیم بر مساله بیکاری تاثیر  ات میها و کاهش صادر او با بیان اینکه تحریم
زایی  شود، صنعت اشتغال اگر آن صنعتی که تحت تاثیر تحریم با کاهش صادرات مواجه می: کند بگذارد، تصریح می

: دگوی این فعال اقتصادی می.زنند باشد، فعاالن این صنعت به دلیل کوچک شدن کارشان دست به تعدیل نیرو می
توانم عنوان کنم که آیا کاهش صادرات محصوالت پتروشیمی به تعدیل نیرو و افزایش بیکاری منجر  من دقیقا نمی

های  و ماه ۸۹بر اساس آمار اعالم شده در سال  .افتد شود یا نه، اما درباره محصوالت دیگر این اتفاق می می

دهد صادرات ایران در  های گمرگ ایران نشان می آمار. تواردات و صادرات در ایران کاهش یافته اس  ابتدایی امسال
های  آمار صادرات به تفکیک گروه. ، با کاهش سه میلیارد دالری مواجه بوده است۸۶نسبت به سال  ۸۹سال 

دهد در هر سه گروه کاالیی به لحاظ وزنی و ارزشی  کاالیی پتروشیمی، میعانات گازی و سایر کاالها نشان می
                                                                           .ایم با افت مواجه بوده ۸۶ت به سال نسب ۸۹در سال 

میلیون  ۰۸۲میلیارد و  ۰۱هزار تن محصوالت پتروشیمی را به ارزش  ۰۹۹میلیون و  ۱/صادرکنندگان  ۸۶در سال 
لحاظ ارزشی افت بیش از دو درصدی و به لحاظ وزنی  به ۸۶اند که نسبت به مدت مشابه سال  دالر صادر کرده

درصد و سهم  ۰/سهم این گروه صادراتی از کل ارزش صادرات نزدیک به . درصدی داشته است /۰افت نزدیک به 

ترین شرکای تجاری  در این سال چین، عراق، امارات، افغانستان و ترکیه اصلی. درصد است ۰۸وزنی آن بیش از 
اردیبهشت اعالم کرده  ۰۱( سرپرست سازمان توسعه تجارت)همچنین آنطور که محمدرضا مودودی . اند ایران بوده

میلیون دالر بوده که در  ۸۱۹صادرات کشور در فروردین امسال با احتساب پتروشیمی و میعانات گازی دو میلیارد و 
رگانی ایران عنوان یک عضو اتاق باز.درصدی داشته است /۰۹۹مقایسه با مدت مشابه سال گذشته کاهش 

ها بر صادرات نفت و محصوالت وابسته به آن  های اتخاذی آمریکا در قبال بانک مسلما تحریم و سیاست: کند می

هایی  ها بازگشتند و از جمله فشار با خروج آمریکا از برجام، تحریم: دهد آقامیری ادامه می ....گذارد تاثیر زیادی می
آمریکا خودش یکی از . دهد صادرات بود که قاعدتا فرش را نیز تحت تاثیر قرار میکه بر ایران اعمال شد ممنوعیت 

این موارد . شده است درصد فرش ایران به آمریکا صادر می ۲/تا  ۰۸مشتریان اصلی فرش ایران بوده و حدود 
د عنوان کرد که مشکالت با این همه بای: کند او بیان می.تواند بر موضوعات کارگری و قالیبافان نیز تاثیر بگذارد می

هاست که  رو هستیم و مدت به هاست در این زمینه با مشکل رو ما سال. فرش فقط مربوط به اتفاقات اخیر نیست
 .کند فرش دارد با چراغ خاموش حرکت می

 دولت /اساسی کاالهای تورم مقابل در نانوا کارگران ثابتِ  دستمزدوگو با ایلنا مطرح شد؛ در گفت -*
 7بدهد یارانه کارگران به

 
براساس یک رویه « دستمزد خبازان» :آمده است ۸۹اردیبهشت  ۰۶درتاریخ روز پنجشنبه  به گزارش خبرنگار ایلنا

است؛ این در حالیست که بیشتر کنشگران این صنف، رویه همسانی قیمت نان و عرفی به قیمت نان گره خودره 
زاست، مزد کارگران  پسندند و معتقدند فارغ از افزایش قیمت نان که خود یک عامل تورم میزان دستمزد را نمی

در این  (مریوان زخبا کارگران صنفی فعال) بلواسی عبدهللا .خباز باید هر ساله به روال سایر کارگران افزایش یابد
ترین کارگران هستند و باید قوانین مادر در مورد آنها رعایت  ترین و مظلوم کارگران خباز از زحمتکش: گوید رابطه می

قانون کار، باید ابتدای هر سال دستمزد تمامی کارگران مشمول تامین اجتماعی افزایش پیدا  ۱۰طبق ماده . شود
های اجرایی، دستمزد کارگران خباز را منوط به افزایش قیمت  با حمایت دستگاه کند اما بنا بر عرفی غیرقانونی و

یابد، کارگران خباز متضرر اصلی  درحالیکه قیمت نان هرچند سال یکبار افزایش می: دهد وی ادامه می.اند نان کرده

ها و  رها در نامهما کارگران خباز با: کند بلواسی البته تاکید می.حمایت دولت از تثبیت قیمت نان هستند
ایم که مخالف هرگونه افزایش قیمت نان هستیم چون با افزایش قیمت نان، بازهم این  هایمان اعالم کرده بیانیه

کنند و جالب اینجاست که سازمان تامین اجتماعی از دستمزدی که برای کارگران  کارگران هستند که ضرر می
: افزاید بلواسی می... .زدی که در واقع کارگران خباز بدهکارنداز دستم! گیرد شود، حق بیمه می خباز زیاد نمی

هستند که آینده   ها، عوامل دیگری ها به افراد غیرکارگر و صنعتی شدن روزافزون نانوایی ای نانوایی واگذاری رابطه

و هیچکس پاسخگوی شود  ها افزوده می کنند؛ روز به روز بر تعداد کارگران بیکار نانوایی کارگران خباز را تهدید می
 .وضعیت موجود نیست

 بیمه فاقد نفر هزار ۱۶ :مدیر صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر آذربایجان غربی  -*

 7هستند میاندوآب شهرستان در اجتماعی

نشست آموزشی و هماندیشی  :آمده است ۸۹اردیبهشت  ۰۶درتاریخ روز پنجشنبه  به گزارش خبرنگار ایلنا
با حضور مهدی قهرمانی و عشایر جنوب آذربایجان غربی  کارگزاران صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان

فرماندار میاندوآب در این نشست با اشاره به عدم استفاده .در شهرستان میاندوآب برگزار شد( فرماندار میاندوآب)

https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/762740-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B2%D8%AF-%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%85-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A8%D8%AF%D9%87%D8%AF
https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/762740-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B2%D8%AF-%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%85-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A8%D8%AF%D9%87%D8%AF
https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/763897-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D9%81%D8%A7%D9%82%D8%AF-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%A2%D8%A8-%D9%87%D8%B3%D8%AA%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-9/763897-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D9%81%D8%A7%D9%82%D8%AF-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%A2%D8%A8-%D9%87%D8%B3%D8%AA%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-9/763897-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D9%81%D8%A7%D9%82%D8%AF-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%A2%D8%A8-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF


باید برای ترغیب کشاورزان، روستاییان و عشایر به : تعداد زیادی از روستاییان از خدمات بیمه روستایی اظهار کرد

روستاییان و عشایر  تا این قشر زحمتکش از مزایای صندوق بیمه اجتماعی بیمه، فرهنگسازی و تالش کرد

نفر به عنوان سرپرست  ۱۲۲هزار و  ۰۰هماکنون در شهرستان میاندوآب : قهرمانی تصریح کرد.بهرهمند گردند
 خانوار تحت پوشش صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر هستند، امیدواریم با تالش مضاعف و

در شهرستان : وی افزود... .آگاهسازی مناسب تمام روستاییان منطقه از خدمات صندوق بیمه بهرهمند شوند
نفر برای  ۸۲۲۲شده است که امسال سهمیه تکلیفی  هزار نفر فاقد بیمه اجتماعی شناسایی ۰۶میاندوآب 

 .شهرستان میاندوآب در نظر گرفته شده است

 7شدند مصدوم یگرد کارگر ٣ /انبار آب دیوار ریزش اثر بر کارگر دو مرگ -*

فرمانده )سرهنگ حسین اکبرپور  :آمده است ۸۹اردیبهشت  ۰۶درتاریخ روز پنجشنبه  به گزارش خبرنگار ایلنا
تعدادی کارگر روز گذشته در روستای گرده شهرستان بناب در : اظهار داشت( انتظامی شهرستان استهبان

نفر از آنها زیر آوار گرفتار  ۸ثر ریزش دیوار استان فارس مشغول ساخت یک واحد آب انبار بودند که در ا
کارگر در دم فوت کرده و سه نفر دیگر نیز مصدوم شده  ۰بر اثر این حادثه : فرمانده انتظامی استهبان گفت.شدند

 .و توسط نیروهای امدادی به مراکز درمانی منتقل شدند

 :کارگران توجه کنند -*

 
بیمه خود را چک کنید ، چون کارفرماها گاها یک ماه بیمه رد نمی کنند و هر ماه به بیمه مراجعه کنید و سابقه :1

 .و یا بجای کل روزهای ماه،تنها چند روز را پرداخت میکنند.شما بی خبر هستید
عنوان شغلی واقعی کارگر در لیست بیمه برای آن دسته از کارگرانی که در .عنوان شغلی خود را چک کنید: 2

شغل شما سخت و زیان آور :به عنوان مثال.مشغول بکار هستند قابل اهمیت استمشاغل سخت و زیان آور 

 .است اما کارفرما در لیست بیمه،شما را با عنوان کارگر ساده بیمه کرده است
مبلغ حق بیمه را چک کنید،کارفرماها در تامین اجتماعی دستمزد واقعی شما را اعالم نمیکنند،برای اینکه حق :3

این موضوع در زمان بازنشستگی به ضرر کارگر تمام میشود و مستمری کمتری به کارگر .ازندبیمه کمتری بپرد
 .پرداخت میکنند

 سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه

 

بیانیه جمعی از فعالین کارگری اجتماعی شهر مریوان در محکومیت قتل های ناموسی در این  -*

 7شهر

 
گیرد، فریاد بزنیم  خود را علیه مناسباتی که هر روز از زنان قربانی می ایم تا کیفرخواست ما امروز اینجا جمع شده

 .ای برابر و عاری از خشونت از پای نخواهیم نشست و اعالم کنیم که تا رسیدن به جامعه
خشونت و نقض حقوق زنان ریشه در مناسبات و مسائل اجتماعی دارد که متأسفانه امروزه و در چند روز اخیر 

ی این  از جمله برخورد فیزیکی، آزار جنسی، فشار روانی و قتل که همه. ر شاهد آن هستیمبیشتر و بیشت
محیط کار و آموزش، خانواده و سایر محیط . معضالت ریشه در افکار مردساالر و ساختارهای ارتجاعی دارند

گیرند، که  ی قرار میهای اجتماعی همه از مواردی هستند که در آن، زنان بیشتر تحت فشار روانی و فیزیک محیط

 .شود گاهی منجر به خودکشی و یا اعمال قتل از جانب افراد خانواده می
ای است که شاید کشتار و خودکشی زنان و هر انسانی  های منفی این خشونت در جامعه به گونه نتایج و بازتاب

بیعی نیست، بلکه باید آن را اما باید متذکر شد که این توحش نه تنها امری ط. امری طبیعی و نرمال تلقی شود
 .ی انسانی را گرفته است نوعی آسیب اجتماعی دانست که گریبان جامعه

های ناموسی، تجاوز و به بردگی گرفتن زنان، بازتولید افکار مردساالرانه و ارتجاعی است  خشونت فیزیکی، قتل

ه و مبارز در برابر آن قد علم کنند، های آگا که برای مقابله با این چنین توحش ضدبشری، بایستی تمامی انسان
آن هم در عصری . ایم ها را اعمال کرده که در غیر این صورت، سکوت در قبال فریادهای تمامی قربانیان این نابرابری

که چندین دهه پیش حامیان زر و پول بر این باور بودند که با سر آمدن تاریخ و پایان آن، راه برای مبارزات مردمی 
غافل از اینکه با پیشرفت . داری شوند بست رسیده و همگان باید تسلیم نظام سرمایه رتجاعی به بنعلیه هر ا

های اجتماعی و هر نوع دفاع  ارتباطات و گسترش بازار آزاد به تمامی نقاط جهان، تمامی مبارزات مردمی و جنبش
 .بخشی خواهند بود ند تفکر و آگاهیاز حقوق زنان، کودکان و کارگران به مراتب گسترش یافته و همچنان نیازم

ایم و ما نیز بر خود الزم  در طول دو ماه اخیر شاهد چندین مورد خودکشی و قتل ناموسی در کردستان بوده

دانستیم که در مقابل این اعمال زشت و ضدانسانی سکوت ننماییم و نفرت و انزجارمان را نسبت به آمرین و 
 .عاملین این جنایات اعالم نماییم

ای باید متوقف شود و الزم است هر انسان  و اما، توحش و خشونت علیه زنان به هر طریقی و هر شیوه
ی خاکی، در برابر آن به پا خیزند تا برای بنا نهادن  ی جوامع بشری در تمامی نقاط این کره خواه و آگاه و همه آزادی

 .ای عاری از خشونت همت گماریم جامعه

 نه به خشونت علیه زنان
 های ناموسی نه به قتل

 نه به آزار جنسی
 نه به ازدواج اجباری

 نه به ازدواج کودکان

https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/763903-%D9%85%D8%B1%DA%AF-%D8%AF%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D8%AB%D8%B1-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D8%B4-%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D8%A2%D8%A8-%D8%A7%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1-%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%AF%D9%88%D9%85-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF


 (جمعی از فعالین کارگری و اجتماعی شهر مریوان)

۰/۸۹/۰/۰۶ 

 7خود نگرانند شهر نسبت به آینده شغلی ومعیشتی کارگران کارخانه نساجی قائم -*

انیشان رانسبت به آینده شغلی ومعیشتی،رسانه ای برای باری دیگر نگر شهر کارگران کارخانه نساجی قائم

قسمت بافنده این کارخانه فقط چند دستگاه فعال است و :شهر گفت یکی از کارگران کارخانه نساجی قائم.کردند
هایی که نساجی قائمشهر باید به  نخ: این کارگر نساجی افزود.ریسندگی نیز دو دستگاه روشن و تولید دارد

اعتمادی موجب شد تا  زدند که این بی کرد و در واقع تاجران را دور می به بهشت زهرا ارسال میداد را  تاجران می
شهرداری قائمشهر نیز فقط به فکر جاده ایستگاه راه : وی گفت.دیگر مواد اولیه به نساجی قائمشهر داده نشود

و شرکت نیست و فقط به دنبال ها و بحث تولید  آهن به چهار راه ترک محله است و هیچ توجهی به نصب دستگاه

کند که برای ساخت این راه مجوز دریافت کرد اما مطمئناً  شهرداری عنوان می: این کارگر افزود.منافع خود است
قراردادی که میان بخش خصوصی و شهرداری برای رونق تولید : وی خاطرنشان کرد.این مجوزها غیرقانونی است

ها،  به این تعهدات عمل کند، این تعهدات شامل رونق تولید دستگاهدر نساجی بسته شد را باید شهرداری 
این .ها و پرداخت دستمزد کارگران که انتقال و حتی بازسازی و نوسازی نیز انجام نشده است تعمیرات دستگاه

م، عمالً در حال حاضر نیز مواد اولیه که در کارخانه وجود ندارد تا بتوانیم پارچه تولید کنی: کارگر نساجی افزود
رویم و بالتکلیف آنجا هستیم و پس از ساعت کاری از  فعالیتمان این است که فقط صبح زود به کارخانه می

 .کارخانه خارج می شویم و هیچ مسئولی نیز پاسخگو نیست

  7اجباری حجاب برعلیه مریوان در جوانان و زنان - دختران تجمع -*

 

 06انشجویان دانشگاه تهران علیه حجاب اجباری و ارتجاع، امروز پس از تجمع اعتراضی گسترده و مستقل د

اردیبهشت مردم مریوان با فراخوان فعالین کارگری تجمعی علیه فرهنگ و مناسبات ارتجاعی و ضد زن برپا کردند 

 .که با سرکوب ماموران مواجه شد و تعدادی از زنان و مردان بازداشت شدند
 نیست_هیچکس_ناموس_زن

 زنان_علیه_ستم_تهران_تا_ازکردستان

 7کوهک بازار کسبه و دریایی نیروی های چالش ادامه روز گذشته صورت گرفت؛ -*

 

 بازار کسبه سخنگوی) فرهانی وحید :آمده است ۸۹اردیبهشت  ۰۶درتاریخ روز پنجشنبه  به گزارش خبرنگار ایلنا

به بازار آمدند و با  (ایران اسالمی جمهوری ارتش دریایی نیروی) نداجا سربازان با طرح این ادعا که (کوهک سنگ

ای صورت گرفته باشد یا هشداری به ما داده باشند، یکباره  بدون آنکه مذاکره: کسبه درگیر شدند، توضیح داد
سربازان به بازار کوهک آمدند و مانع کسب و کار ما شدند و هنگامی که دلیل این کار را جویا شدیم، به جای 

انی با یادآوری توافقی که در روزهای پایانی سال گذشته بین مسئوالن فره .کننده، با ما درگیر شدند پاسخ قانع
مدیرعامل : نیروی دریایی ارتش، بنیاد مستضعفان و کسبه بازار سنگ کوهک به عمل آمده بود، گفت

های حمل و نقل نیروی دریایی ارتش به ما اعالم کرد که بنیاد مستضعفان پذیرفته زمینی را به صورت  سرویس

توانیم به کسب و کارمان ادامه  ساط در اختیار کسبه بازار کوهک قرار دهد و تا آن زمان ما مینقد و اق
سخنگوی کسبه بازار سنگ کوهک با یادآوری اینکه نمایندگان کسبه بازار سنگ کوهک ضمن بازدید از .دهیم

باور : آن محل نقل مکان کنیم، گفت سازی، به محل، آن را مورد تایید قرار دادند، با بیان اینکه قرار شد پس از آماده
به . ما این بود که وقتی نداجا بنری در کنار در ورودی بازار سنگ کوهک نصب کرده، یعنی خیالمان راحت باشد

  .توانیم به قول نداجا و بنیاد مستضعفان اعتماد کنیم عبارت دیگر، این بنر حاوی این پیام برای ما بود که می
قرار بود زمین : مسووالن به ما گفته بودند منتظر پاسخ آنان بمانیم، یادآور شد وی سپس با اعالم اینکه

بندی و به کسبه تحویل دهند و ما نیز متعاقبا،  سازی شود، قرارداد بسته شود، زمین را قطعه پیشنهادی آماده

tg://search_hashtag/?hashtag=%D8%B2%D9%86_%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B3_%D9%87%DB%8C%DA%86%DA%A9%D8%B3_%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA
tg://search_hashtag/?hashtag=%D8%A7%D8%B2%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%AA%D8%A7_%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D8%B3%D8%AA%D9%85_%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87_%D8%B2%D9%86%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-9/763957-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%87-%DA%86%D8%A7%D9%84%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DA%A9%D8%B3%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D9%88%D9%87%DA%A9


چراکه هنوز زمینی به ما  ایم کاری یا کوتاهی نکرده بنابراین، ما کسبه بازار هیچ کم. بازار کوهک را تخلیه کنیم

فرهانی با ابراز تاسف از اینکه بدون مقدمه و بدون آنکه خبری داده شود، سربازان را به .تحویل داده نشده است

وقتی کسبه در مقابل رفتار آنها مقاومت کردند، : بازار فرستادند و مانع تخلیه و بارگیری سنگ در بازار شدند، گفت
نتیجه بودن  فرهانی با ابراز تاسف از بی....ای از کسبه مجروح شدند نتیجه آن، عدهکار به درگیری کشید و در 

قبل از عید نیز، با ما برخورد فیزیکی صورت گرفته بود اما در نهایت : توافق و مذاکره با مسووالن، اظهار داشت
مان رویه سابق را در برخورد با ولی با کمال تاسف بعد از عید ه. توافق کردیم که زمین به ما بدهند و ما هم برویم

 ....توجهی به مذاکرات پیشین، متوسل به زور شدند ما در پیش گرفتند و با بی

 7میلیون رد شد ۱.۴بگیران از  حساب یارانه -*

 

با واریز نودونهمین مرحله از پرداخت :آمده است ۸۹اردیبهشت  ۰۹درتاریخ روز جمعه  ا،به گزارش خبرگزاری ایسن

با وجود الزام چند ساله قانون برای غربالگری .میلیون تومان گذشت ۱۹۸بگیر از  های نقدی حساب هر یارانه یارانه
میلیون نفر یارانه  ۹۹ر هر ماه حدود بگیران و حذف افراد پردرآمد همچنان روال قبلی پرداخت ادامه داشته و د یارانه

ها به مرحله اجرا درآمده  که قانون هدفمندی یارانه ۰/۹۸از سال .کنند تومانی دریافت می ۸۲۲هزار و  ۱۸نقدی 

هزار تومان یارانه نقدی دریافت کرده است هرچند که این رقم در  ۸۲۲بگیر حدود چهار میلیون و  تاکنون هر یارانه
گذشته و با تغییرات تورم به مرور ارزش خود را از دست داده اما به هر حال در هر ماه  طول حدود هشت سال

 ۱۰شود که این رقم در سال به  های نقدی به دولت هزینه تحمیل می میلیارد تومان بابت یارانه ۱۲۲،/حداقل 
 ۸۲/اجرایی شده بیش از  ها هایی که قانون هدفمندی یارانه در مجموع در طول سال.رسد هزار میلیارد تومان می

تومانی در هر ماه هزینه شده که رقمی به اندازه  ۸۲۲هزار و  ۱۸های نقدی  هزار میلیارد تومان بابت پرداخت
 ....رود منابع عمومی دولت در بودجه ساالنه آن به شمار می

 ای یمهب معوقات همه آینده هفته7کارفرما /گیالن بتنی قطعات کارگران ای بیمه معوقات ادامه -*

 7شود می پرداخت کارگران
جمعی از کارگران کارخانه قطعات بتنی : آمده است ۸۹اردیبهشت  ۰۹درتاریخ روز جمعه  ،به گزارش خبرنگار ایلنا

رغم اینکه از آغاز  به گفته این کارگران،به.ای پرداخت نشده خود خبر دادند گیالن در تماس با ایلنا از مطالبات بیمه
و حدودا دو  ۸۹ماه حق بیمه سال  ۸، ۸۶(بهمن واسفند)وز گذشته است، دو ماه حق بیمه ر ۸۹حدود ۸۹سال 

به صورت   این کارگران که در شرکت قطعات بتنی گیالن.ماه حق بیمه سال جاری کارگران پرداخت نشده است
ارگرانی که با به مرور ک: گویند قرار داد مستقیم مشغول به کار هستند، از این دیرکرد ناراضی هستند و می

هایی که در  تشکیل پرونده در تامین اجتماعی آماده بازنشستگی با مشاغل سخت وزیان آور هستند، اما با وقفه

از سوی دیگر به نقل از کارگران این واحد نقل .شان وجود دارد، امکان بازنشسته شدن ندارند پرداخت حق بیمه
مانی کارگران  ای در ی شعبه دو رشت از تمدید و تعویض دفتر چههر چند ماه یکبار تامین اجتماع  شود تقریبا می

به دلیل بدهی های مالی کارفرمای کارخانه خوداری می کند این درحالی ست که اکثر کارگران این واحد تولیدی 
ی با توجه به اینکه  طبق اظهارت کارگران این واحد تولید.سال هستند ۰۰دارای سوابق پرداخت حق بیمه تا 

خواهیم نسبت به  والن استانی و کشوری از وضعیت این واحد تولیدی و کارگرانش با خبرند از آنان میمسئ

 ....مشکالت کارگران این کارخانه احساس مسئولیت به خرج دهند

 7 ، تجمع اعتراضی برپا داشتند التدریس قم نسبت به بالتکلیفی استخدامی معلمان حق -*

دراعتراض به بالتکلیفی استخدامی مقابل : آمده است ۸۹اردیبهشت  ۰۹ز جمعه درتاریخ روبرپایه خبر منتشره 
نامه  منتظر نهایی شدن آیین: التدریس استان قم گفتند معلمان حق.دفتر بهارستان نشین قمی اجتماع کردند

این معلمان که بیشتر آنها خانم .استخدام و جذب در آموزش و پرورش براساس ضوابط مصوب مجلس هستیم
خواهیم خیالمان بابت  التدریس منتظر استخدام هستیم و می بعد از سالها تدریس به عنوان حق: ستند،افزودنده

 .آینده شغلی و امنیت اشتغال راحت شود

 7 همه بازداشت شدگان فورا آزاد باید گردند !از هفت تپه تا مریوان -*

به تالفی از :  آمده است   و فلزکار کرمانشاه انجمن صنفی کارگران برق برپایه خبر مندرج در کانال تلگرامی
اردیبهشت کارگران هفت تپه در اعتراض به ادامه کار شورای اسالمی و بازگشت کاظمی مدیر  48اعتصاب 

شرکت و با هدف اساسی تر، یعنی پیش دستی سرکوبگرانه از وقوع اعتصابات قدرتمند آتی کارگران هفت تپه 
ساس مبارزات کارگری ایران تبدیل شده است، همه دم و دستگاه های سرکوب که به یکی از مراکز عمده و ح

 4بازداشت شدگان،  .علیه این کارگران بسیج شده و از آن روز تا حاال ده ها نفر را احضار و بازداشت نموده اند

https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/764510-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%85%D8%B9%D9%88%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%82%D8%B7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%AA%D9%86%DB%8C-%DA%AF%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%87%D9%85%D9%87-%D9%85%D8%B9%D9%88%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%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-9/764510-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%85%D8%B9%D9%88%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%82%D8%B7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%AA%D9%86%DB%8C-%DA%AF%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%87%D9%85%D9%87-%D9%85%D8%B9%D9%88%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF


عادل  1له، سید اسماعیل جعاو 6فیصل تعالبی،  2کیانی نژاد،  1ناصر نعامی،  1صاحب ظهیری،  0امید آزادی، 

                                                                                                 .رستم عبداله زاده هستند 9سماعی، 

کارگران هفت تپه که اکنون به خاطر مبارزات قهرمانه شان و جا انداختن تجارب ارزنده در جریان مبارزات شان از 
مجمع عمومی، انتخاب نمایندگان مستقیم خود در تشکل مجمع نمایندگان، به خیابان آوردن جمله اتکا به 

اعتراضات و مطالبه اداره شورایی، نه تنها در میان طبقه کارگر، بلکه برای همه بخش های معترض جامعه مورد 
کوبگران به هر اعتماد و توجه ویژه هستند و به همین خاطر است که این گونه سرآسیمه و دستپاچه، سر

شدت این . اعتصاب آنان یورش برده و با بازداشت و احضار وسیع کارگران،  به ایجاد رعب و وحشت روی می آورند

دستپاچگی به دنبال اعتراض دانشجویان که یکی از بخش های قدرتمند اعتراضات و متحد کارگران است، نمایان 
بیکاری، »قوانین ضد زن در دانشگاه تهران را با شعار   شد که یکی از باشکوهترین اعتراضات  علیه حجاب و

                                                 .سازمان دادند و در نتیجه بازداشت کارگران ادامه یافت« بیگاری، حجاب زن اجباری
                               .د نماندروز، تنها به هفت تپه محدو 42اما اعتراضات و اعتصابات کارگری و اجتماعی طی کمتر از 

یکی از مهم ترین اعتراضات، تجمع وسیع مردم، بویژه جوانان مریوان در اعتراض به قتل های ناموسی و قوانین 
سرکوبگران و مدافعان  .ضد زن بود که روز گذشته با فراخوان فعالین کارگری، زنان و فعالین اجتماعی برگزار گردید

افعان تحقیر و بی حقوقی زن تحت عنوان دفاع از ناموس مرد در برابر این تجمع مردم آزادیخواه و قتل زنان و مد

سمیه  0دیمن فتحی،  4برابری طلب نیز تاب تحمل نیاوردند و تعدادی از شرکت کنندگان در تجمع به اسامی 
ازداشت کردند که بعدا آنان را هیمن کانی سانانی را ب 6مژده مردوخی،  2حمید قبادی،  1محمد دانش،  1روزبه، 

                                                                                                                                  .آزاد نمودند
یی ناموس در ایران با حمایت های قانونی از نابرابری و زیردستگی زن، سنت های عقب مانده و قرون وسطا

پرستی و زن ستیزی هر روز در اذهان عقب مانده ترین و مفلوک ترین انسان ها رسوخ می کنند و مابه ازای 

عملی آن، جنایت زن کشی است که قاتلین، تحت عنوان دفاع از ناموس تبریه می شوند و قربانیان به جرم خطا 
ن، زنان و دانشجویان با قوانین نابرابری اقتصادی، حقوق پایمال شده کارگران، معلما .به ناموس مدفون می گردند

از این رو کسب هر یک از حقوق پایمال شده در . سیاسی و اجتماعی اعمال می گردند که به هم مرتبط هستند
                    .گرو اتحاد و همبستگی همه بخش های محروم از جمله کارگران، معلمان، زنان و دانشجویان است

واهان آزادی فوری همه کارگران خیرا بازداشت شده هفت تپه به همراه اسماعیل بخشی و سپیده متحدانه خ
                                                                                                   .قلیان و لغو کلیه قوانین ضد زن شویم

 ۸۹اردیبهشت  ۰۹/  اهانجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانش

 7هماه دستمزد معوق 8اخراج کارگران راه آهن بجنورد و  -*

 
 
به دلیل ناتوانی در افزایش حقوق «گسترش آهن راه»شرکت : آمده است  اردوی کار تلگرامی کانال نوشته به

کارگر راه آهن بجنورد را از کار اخراج  44کارگران بر اساس مصوبه حداقل دستمزد سال جاری شورای عالی کار 
آهن، تعداد پرسنل این به گزارش کانال رسمی کارگران و کارکنان نگهداری خط و ابنیه فنی راه . کرده است

ماه بیمه  6ماه است حقوق دریافت نکرده و  1این کارگران هم اکنون . نفر است 122شرکت در راه آهن بجنورد 

 .آنان نیز از سوی شرکت واریز نشده است
@ordoyekar 

 7مخالفت با آزادی حسین انصاری، کارگر بازداشت شده -*

 
از کارگران بازداشت شده نیشکر ) طبق گزارش های دریافت شده خانواده کارگر بازداشت شده حسین انصاری 

  .بی حرمتی قرار گرفته اند  توسط قاضی پرونده آقای احمدی مورد توهین و (هفت تپه
 ۸۲زارش برای آزادی کارگر زندانی حسین انصاری توسط قاضی پرونده آقای احمدی ، قرار وثیقه بر اساس این گ

 .میلیون تومانی صادر شده است اما خانواده انصاری توان تهیه سند را نداشته اند

جعه میلیونی مجددا به قاضی پرونده مرا ۸۲خانواده کارگر بازداشت شده حسین انصاری به دلیل عدم تهیه وثیقه 
می کنند، اما متاسفانه خانواده کارگر زندانی از طرف آقای احمدی قاضی پرونده مورد توهین و تحقیر قرار می 

  .گیرند و قاضی پرونده کارگران هفت تپه را مخرب خوانده است
تحقیر خانواده کارگر بازداشت شده حسین انصاری،  سندیکای کارگران نیشکر هفت ضمن محکوم کردن توهین و

 .واستار آزادی فوری تمام کارگران باز داشت شده می باشدخ
 _ماست_مسلم_حق_آزادی_کار_نان

                                                                                                                                                           نیشکر هفت تپه.کارگران سندیکای #تلگرام
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زد نسبت به مشکالت تجمع اعتراضی اهالی شهر شاهدیه، بخش زارچ و محدوده دروازه قرآن ی -*

 7اشکذر -زیست محیطی و مسدود کردن جاده یزد 

جمعی از اهالی شهر شاهدیه،  جمعی: آمده است ۸۹اردیبهشت  ۰۹درتاریخ روز جمعه برپایه خبر منتشره 

خانه فاضالب كه عمدتاً نیز  بخش زارچ و محدوده دروازه قرآن یزد دراعتراض به مشکالت زیست محیطی تصفیه
آباد را با آتش زدن الستیک  اشکذر در محدوده نصرت -ها و بوی بد دست به تجمع زدند وجاده یزد  پشهمربوط به 

مشكل را در كمترين بازه زماني برطرف :بدنبال این اقدام اعتراضی  استاندار یزد به خبرنگاران گفت.مسدود کردند
 .و اسباب خاطر مردم را فراهم خواهیم كرد

تکرار سناریوی یک میلیون شغل برای /دوعده اشتغال میلیونی محقق نش7  دهد مهر گزارش می -*

۷۸7 

 

های مکرر دولت برای  با وجود وعده: آمده است ۸۹اردیبهشت  ۰۹درتاریخ روز جمعه به گزارش خبرگزاری مهر؛ 

هزار  ۸۹۲، اما گزارشات رسمی از تحقق نصف این وعده و فاصله ۸۹ار شغل در سال هز //ایجاد یک میلیون و 

ای  وعده. های مهم دولت در سال گذشته بود اشتغال یک میلیونی، یکی از وعده.شغل با تعهد ایجاد شده دارد
در همان نشست .ای کرد آن را رسانه ۸۶که برای اولین بار رئیس سازمان برنامه و بودجه در نشست خبری دیماه 

هزار فرصت شغلی پیش بینی شده که برای این میزان فرصت  //برای سال آینده یک میلیون و »: نوبخت گفت
این وعده بارها از سوی «  های رشد اقتصادی و رشد سرمایه گذاری تدارک دیده شده است شغلی، سیاست

ماه پیش نیز نوبخت در  /۰ه یعنی حدود فروردین ماه سال گذشت ۰۸. رئیس سازمان برنامه و بودجه تکرار شد

هزار  //جلسه مشترک با اعضای فراکسیون تولید و اشتغال مجلس شورای اسالمی، از ایجاد یک میلیون و 
 .  خبر داد ۸۹برنامه در سال  ۰۰شغل در قالب اجرای 

هزار و  ۶۸مایه گذاری هزار شغل با سر //نوبخت بار دیگر در اواخر تیرماه سال گذشته به ایجاد یک میلیون و 
نوبخت که در آن زمان سخنگوی دولت هم بود، با اشاره به تصویب آئین نامه اجرایی . میلیارد تومان تاکید کرد ۱۲۲

میلیون  ۰در این آئین نامه مقرر شد برای ایجاد حدود »: در جلسه هیأت دولت گفته بود ۸۹قانون بودجه  ۰۹تبصره 
 «.میلیارد تومان سرمایه گذاری شود ٣۲۲هزار و  ١١برنامه، حدود  ۰٣اجرای هزار فرصت شغلی از طریق  //و 

را وعده  ۰۹هزار میلیارد تومانی از محل تبصره  ۶۸هزار شغل با اعتبار  //نوبخت سال گذشته ایجاد یک میلیون و 

ه در جلسه که نمایندگان دو دستگاه وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صنعت هفته گذشت انگونه داده بود اما
با وجود اینکه !۸۹تکرار اشتغال یک میلیونی برای سال کمیسیون تخصصی شورای عالی اشتغال اعالم کردند، 

محقق نشده است، اما هفته گذشته در کمیسیون تخصصی شورای  ۸۹وعده ایجاد یک میلیون شغل در سال 
با .هزار فرصت شغلی تکرار شد ۸۲ن و دوباره وعده ایجاد یک میلیو ۸۹عالی اشتغال، در برنامه اشتغال سال 

های آتی نشست شورای عالی اشتغال با هدف نهایی شدن برنامه اشتغال  توجه به اینکه قرار است طی هفته

به ریاست رئیس جمهور برگزار شود، در شورای عالی اشتغال باید سیاست و سناریوی دیگری در حوزه  ۸۹سال 
 .ا شرایط اقتصادی کشور ارائه شودبازار کار از سوی وزارت کار منطبق ب

 مردمان /ویرانی تا سیل ازوگو با یک کارشناس روانشناسی بالینی مطرح شد؛ در گفت -*

 گردند؟ بازمی کار سر به چگونه دیده آسیب
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سیل فروردین ماه،  : آمده است ۸۹اردیبهشت  ۰۹درتاریخ روز جمعه  خبرنگار ایلنا،قدم نسرین هزاره مبه گزارش 

چند استان کشور را درگیر کرد؛ هرچند تعداد جانباختگان در این سیل زیاد نبود، اما بسیاری شغل، محل سکونت 

ه شغل خود را از دست آمار دقیقی از شمار کارگران و کشاورزانی ک.و راه امرار معاش خود را از دست دادند
 مدیرکل) یاوری کریم .قال زیر آب رفت تنها در استان گلستان، شهرک صنعتی آق. اند، بیان نشده است داده

 ۰۲۲اظهار داشته که در این شهرک حدود ،(اجتماعی رفاه و کار تعاون، وزارت بیکاری بیمه و مشاغل از حمایت
هزار نفر شغل  ۰۲ی او در کل کشور، حدود  به گفته. بیکار شدند هزار کارگر ۸تا  /واحد تولیدی آسیب دیدند و 

 ۲/حدود  (اجتماعی تامین و رفاه کارشناس) یزدانی فرشید اند؛ این درحالیست که به اعتقاد خود را از دست داده

شدت در استان لرستان، به ویژه در دو شهر معموالن و پلدختر که سیل .اند هزار کارگر در اثر سیل بیکار شده
 خانه اجرایی دبیر) موسیوند محمدرضا .اند کارگر شغل خود را از دست داده ۸/۲۲بیشتری داشت هم حداقل 

سازی مشغول به کار بودند و  نفر از کارگران بیکار شده در بخش ساختمان ۰/۲۲گوید که  می (لرستان کارگر
نفر از این کارگران به دلیل ویران شدن کامل  ۲۲/به گفته او . های کوچک و یا مشاغل آزاد نفر هم در کارگاه ۱۲۲۲

 ....اکنون آواره هستند هایشان، هم خانه

 7 ورود اتحادیه میهن به بازار از فردا/کاهش شدید قیمت تخم مرغ:در گفتگو با مهر اعالم شد -*

رئیس هیات مدیره  ،ناصر نبی پور: آمده است ۸۹اردیبهشت  ۰۹درتاریخ روز جمعه به گزارش خبرگزاری مهر؛ 

( اردیبهشت ۰۹شنبه )فردااز : اتحادیه مرغ تخم گذار استان تهران با اشاره به افت شدید قیمت تخم مرغ، گفت
طی : از کاهش شدید قیمت تخم مرغ خبر داد و گفت .اتحادیه میهن تخم مرغ مرغداران را خریداری می کند

 ٣۰۲۲از این کاال درب مرغداری به  هرکیلوگرم ارزان شده و نرخ هزارتومان ۰روزهای اخیر قیمت این کاال حدود 
 .کنند تومان ضرر می ٣۲۲۲تولید حدود  وگرمهرکیل مرغداران در بعبارتی تومان رسیده و

کند ضمن اینکه امسال  به گفته این فعال بخش خصوصی، قیمت تخم مرغ در ماه مبارک رمضان معموالً افت می

اتحادیه سراسری مرغداران میهن : وی با انتقاد از بی تفاوتی دولت در این زمینه، افزود.مازاد تولید نیز زیاد است
کند و به  تومان از تولیدکنندگان خریداری می ١١۲۲تخم مرغ را به قیمت کیلویی ( اردیبهشت ۰۹شنبه )از فردا 

وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه به دلیل نگرانی از شیوع .تدریج نرخ خرید را افزایش خواهد داد
ایاست  بگونه االن شرایط: ودند، گفتهای پیر را به کشتارگاه نفرستاده ب آنفلوانزا و کاهش تولید، مرغداران مرغ

های پیر به  فرستند ضمن اینکه دولت نیز دستور داده مرغ های جوان را به کشتارگاه می که تولیدکنندگان مرغ
 .دکشتارگاه فرستاده شون

 7 حسن سعیدی را آزاد کنید  -*

 

اردیبهشت سندیکای کارگران شرکت واحد با حضور اعضای بازداشت شده که بتازگی با ۰۹نشست امروز ، 
زندان ۰۲۸ه همچنان دربند قرارکفالت آزاد شده اند درمورد ادامه بازداشت حسن سعیدی دیگر عضو سندیکا ک

اردیبهشت که همچنان بالتکلیف درزندان بسر ۰۰اوین زندانی است ودیگر بازداشتی های روز جهانی کارگر 
  .میبرند

سندیکای کارگران شرکت واحد ادامه بازداشت حسن سعیدی ودیگر بازداشتی های روز جهانی کارگر را محکوم 

اردیبهشت ودیگرزندانیان صنفی وکارگری ۰۰امی بازداشتی های میکند وخواستار آزادی بی قید وشرط تم
 .میباشد

@vahedsyndica 
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