
 

 

   ۲۱۹۱ مه۴۲جمعه برابر  ۸۹۳۱ خرداد ۳هجمع تا اردیبهشت۷۲ جمعه

     ۱شماره

 امیرجواهری لنگرودی

haftegi_kargari@yahoo.com 

info@karegari.com 

                                                                                        !یک هفته با مبارزات کارگران ایران 
 !جمعه به جمعه ، نو به نو 

 امیر جواهری لنگرودی: یادداشت کارگری هفته  از     

   !ت فرانسه ، دیدارها و دستآوردهای این سفر.ژ.فرازهایی از شرکت رضا شهابی در کنگره اتحادیه ث

 

 

ی طبقاتی پرولتاریا نیاز به قهرمان  مبارزه: می گوید  ۴۶۸۱، مقررات عمومی انجمن بین المللی کارگران، مارکس کارل

رو در رو، آشکار و حاد طبقاتی خواهان نابودی مناسباِت   ندارد همه قهرمان خودشان هستند که در مبارزه

ی  ی طبقاتی در وهله رو مبارزه اشند، از اینب داری و برقراری دیکتاتورِی طبقاتِی پرولتاریا می ی سرمایه استثمارگرانه

و پرولتاریا با مسلح شدن به آگاهی طبقاتی از منظر متدولوژی مارکسی با . ست ای جمعی و اجتماعی نخست مبارزه
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. طبقاتی خواهد رفت –های سیاسی ای نوین به مصاف چالش آگاهی به جنگ بزرگ و تاریخی برای بنیاد نهادن جامعه

 «.ارگر باید به دست خود طبقات کارگر انجام گیردرهایی طبقات ک»

تهران ازاعضای هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد ر رضا شهابی چهره شناخته شده وهفته پشت سر گذاشته با سف

ت فرانسه به بیست و دومین کنگره این اتحادیه در شهر دیژون فرانسه دعوت شده .ژ.و گوتنبرگ ؛ که توسط اتحادیه ث

م عینا از کانال تلگرامی سندیکا ، فرازهای این سفر و دستآوردهای آن را تالش دار. بود ، در آن کنگره شرکت نمود

 . مستندا در این یادداشت انعکاس دهم 

موج حمالت سایبری حکومت ایران و باید یادآور گردم ؛ ازشب آزادی رضا شهابی وبا اعالن سفراو به فرانسه ؛ 
همپالگی های در سطح خبرگزاری فارس و در تویتر از قماش  پیروان آن علیه سندیکای کارگران واحد و رضا شهابی

در تاریخ  ،(۶")سندیکای شرکت واحد"این خبرگزاری دست به دست گشت که تا اینجای کار هم از جانب مسئولین 
پاسخ در خور  ۶۹۳۸اردیبهشت  ۹۶سه شنبه درتاریخ ( ۲") رضا شهابیکمپین دفاع از"و ۶۹۳۸اردیبهشت ۲۰جمعه
 . گرفت

ه چی و همکارانش که او را با لحن تحقیرآمیز خیارشورفروش نام ترور شخصیت شهابی از سوی نادر فتوربا در رابطه 

. بردند با انتقادات گسترده ای روبرو شد و چپ را به هم و به فعالین کارگری و تا حدودی به سندیکا نزدیک تر کرد

 .تر کردت وزن فعالین مستقل کارگری ایران را باالتر برد و رژیم را رسوا.ژ.موضع گیری های شهابی در کنگره ث

مختصات این سفر جدا از سخنرانی سر راست و آگاهگرانه رضا شهابی از فضای اول ماه مه ورقم  دستگیر شده گان آن 

رضا شهابی در متن . روز و فضای روز معلم و دستگیری آنان تا به این روز به وسیعترین شکل دست به دست گشت

وزی های دولت های سرمایه داری در جهان و مخصوصا در ما کارگران با جنگ افر:" آور شد سخنرانی اش  یاد 

تهدید نظامی و تحریم جز خراب تر کردن وضعیت زندگی کارگران و زحتمکشان ایران، عراق، . خاورمیانه مخالفیم

م ما کارگران به پشتیبانی هیچ یک از بلوک های سرمایه داری توهم نداری. ندارد... افغانستان، سوریه، لبنان، فلسطین و

گزارشی از شرکت رضا شهابی در پیش ایضا در .." . .بلکه به همبستگی کارگران و حقوق بگیران جهان احتیاج داریم

و خشونت ماموران شرح  به: " ... او ، آمده است .اس.اف –کنگره سندیکای فرهنگیان فدراسیون متحده سندیکایی 

به زندانی بودن کارگران، دانشجویان، روزنامه نگاران نظیر حسن . روز اول ماه مه و دستگیری ها پرداختانتظامی در

. سعیدی، عاطفه رنگریز، دانشجو، مرضیه امیری، نسرین جوادی، ناهید خداجو، ندا ناجی، کیوان صمیمی اشاره کرد

او به شماری از معلمان بازداشت شده در روزهای اخیر از جمله اکرم . شی نام بردهمچنین از سپیده قلیان و اسماعیل بخ

شهابی در ادامه از . نصیریان، عادل عساکره، یاسر امینی آذر، ماهر دسومی، ناجی سواری و علی عبیداوی اشاره کرد

، عطاله حسنی، محمد علی محمد حبیبی، محمود بهشتی لنگرودی، اسماعیل عبدی، روح هللا مردانی، عبدالرضا قنبری

این فراز و فرود حضور و بازگشت موفقیت " ...زحمتکش، معلمانی که به زندان طویل المدت محکوم شده اند، نام برد

ت و گزارش مجموعه دیدار ها دربازشناسی آنچه که دراین شماره مجله .ژ.آمیز رضا شهابی در بیست و دمین کنگره ث

  . ند به عنوان یک سند ، در آرشیو این روند به جنبش سندیکایی ایران یاری رساند روزشمار کارگری آمده ، می توا
 

 !بازداشت در شهابی رضا

 

رضاشهابی ازاعضای هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد وحسن سعیدی ازاعضای دیگرسندیکا در 

 .زندان اوین درانفرادی بسرمیبرند۲۰۳بند

درمراسم روزجهانی کارگر ودراعتراض به اوضاع اسفبارمعیشت کارگران درمقابل این دوعضوسندیکا به جرم شرکت 

 .اردیبهشت توسط عوامل امنیتی بازداشت شده اند۶۶مجلس 

@vahedsyndica 

  !علیه سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران( فارس)توطئه و جنگ روانی خبرگزاری امنیتی 
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در توطئه جدید و البته نخ نما و در راستای تالش برای تخریب سندیکای کارگران شرکت واحد ، خبرگزاری امنیتی 

  .سیله آن را محکوم و قویا تکذیب می کنیمفارس خبر هدفداری را منتشر کرده که به این و

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

واحد را منتشر نکرده است و در همین مورد اخیر نیز هیچ اطالعی از سرکوب تجمع مسالمت آمیز روزجهانی 

با سواستفاده از خبرمنتشر شده آزادی رضاشهابی در کانال . ل مجلس نداده است اردیبهشت ، مقاب۶۶کارگر

 .سندیکا،اتهامی دروغین را به ایشان نسبت می دهد

در این شبه خبر امنیتی به دروغ ادعا شده که یکی از اعضای شناخته شده وفعال این سندیکا در بازداشت اخیر مقابل 

از همکاری در زمان بازجویی از زندان آزاد شده، حال آنکه رضا شهابی مجلس بهارستان، گویا به دلیل نوعی 

ازاعضای هیئت مدیره به هیچ عنوان در این مدت مورد بازجویی قرار نگرفته و ضمنا پس از ضرب و شتم حین 

ور موقت میلیون تومانی به ط 022تودیع قرار کفالت سنگین  دستگیری در مرحله بعد با پرونده سازی امنیتی و سپس با

 .و تا زمان برگزاری دادگاه آزاد شده است که این از حقوق مکتسبه وابتدایی هر متهمی می باشد
سال زندانی ۱مورد بازداشتی یا زندانی داشته است، که میتوان به بیش از 144سال اخیر بیش از  41سندیکای واحد در 

سال زندان داودرضوی ۵رای ابراهیم مددی و ونیم سال محکومیت زندان دردومرحله ب۸شدن رضاشهابی، بیش از 

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

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

  .می کند

باقی مانده باشد ولی عملکرد فارس جای تردید خاک پاشیدن به چشم جامعه زمانی ممکن می شود که حداقل اعتباری 

  .برای هیچ فرد بی طرفی باقی نمی گذارد

به نظر می رسد بعد از سرکوب، بازداشت و زندانی کردن های مداوم نتیجه ای در بر نداشته ، هم زمان سندیکاسازی 

ریان انداختند ، که البته آن پروژه هم جعلی را از طریق معدود افراد وابسته خود در شرکت واحد نیز در سال گذشته به ج

با نقش برآب شدن این توطئه ها تهمت و . در همان آغاز با شکست مواجه شد و نهایتا تبدیل به یک پروژه سوخته شد

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 

  .دهدف خود را تقویت فعالیت کارگری و مبارزه طبقاتی می دانن

و دست بردن به چنین سناریوهای نخ نما، « طراحی سوخته»سندیکای کارگران شرکت واحد ضمن محکوم کردن این 

 .حق خود می داند که از مجاری مختلف خبرگزاری فارس را به پاسخگویی و عذر خواهی وا دارد

dsyndica@vahe 

 ! شد آزاد کفالت قید با شهابی رضا

 
رضاشهابی ازاعضای هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد که درتجمع اعتراضی روزجهانی کارگر بازداشت 
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  .زندان اوین با قرارکفالت ، درمیان استقبال همکارانش آزادشد ۲۰۳وده دقیقه ازبند ۶۱گردیده بود، امروز ساعت

 
زندان اوین ۲۰۳دوتن ازاعضای سندیکا آقایان حسن سعیدی و سیدرسول طالب مقدم همچنان دربند درحال حاضر 

  .زندانی هستند

سندیکای کارگران شرکت واحد خواستارآزادی بی قیدوشرط تمامی بازداشت شدگان روزجهانی کارگر وهمه ی معلمان 

 .و کارگران وفعالین صنفی دربند میباشد

 !عوت شد رضا شهابی به فرانسه د

 

در کنگره سندیکای س ژ ث در  رضا شهابی ازاعضای هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد برای شرکت

مه که در شهر دیژون فرانسه برگزار میشود به عنوان نماینده سندیکای کارگران شرکت واحد امروز  41تا  41روزهای 

 .شد اردیبهشت ازفرودگاه بین المللی امام عازم پاریس۲۰صبح

@vahedsyndica 

 !رضا شهابی به فرانسه وارد شد

 

رضا شهابی ازاعضای هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد امروز بیستم اردیبهشت وارد فرودگاه پاریس 

 .درکشور فرانسه شد

برای ( ِس ِژ تِ )یکای کارگران شرکت واحد به دعوت کنفدراسیون عمومی کار فرانسه رضاشهابی به نمایندگی سند

ماه مه برگزار خواهد شد به فرانسه  41تا  41از  Dijonاُمین کنگرهء فدرال سندیکا که در شهر دیژون 25شرکت در 

 .آمده است 

 همبستگی بین المللی سخنرانی کندفرانسه خواهد شد تادربخش مربوط به -این عضوسندیکا فردا عازم شهر دیژون

@vahedsyndica 

 !دیدار با فلیپ مارتینزدر محل برگزاری کنگره
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ن می ، دیدار رضا شهابی نماینده و عضو هیئت مدیره سندیکای کارگرا ۶۲اردیبهشت مطابق با ۲۲امروز یکشنبه 

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

دیارهایی با پییر کوتاز ازمسئوالن بخش بین المللی و دیدار با نمایندگان سندیکای عراق ولبنان و سی اس آی درشهر 

 .دیژون فرانسه محل برگزاری کنگره داشته است

@vahedsyndica 

 !سخنرانی رضا شهابی در کنگره

 

متن سخنرانی رضا شهابی عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد درپنجاه دومین کنگره کنفدراسیون 

با حضور نمایندگان سندیکا های کشورهای ( اردیبهشت۲۲)ماه می ۶۲عمومی کارفرانسه درشهر دیژون فرانسه که در

 .مختلف جهان برگزارگردید

@vahedsyndica 

 !متن سخنرانی در کنگره 

 

 با درود های فراوان

 

 رفقا و دوستان

 

. عضو هیات مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد تهران و از ایران در جمع شما حاضر شده ام. من رضا شهابی هستم

ابتدا باید اعالم کنم که از اینکه امروز در پنجاه دومین کنگره سندیکای شما شرکت می کنم افتخار می کنم و از طرف 
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 .ه تان را به شما تبریک میگویمسندیکای خودمان برگزاری کنگر

. در حالی که از حضور در جمع شما خوشحالم اما نمیتوانم در جمع شما که دوستان من هستید از نگرانی ام نگویم! رفقا

در این لحظه و این روزها من شدیدا نگران دوست و همکار سندیکاییم حسن سعیدی هستم که چند روز پیش با هم 

من شدیدا نگران دیگر دوستان و کارگران و دانشجویایی هستم که تنها به . ماکان در زندان استدستگیر شدیم اما او ک

 .دلیل شرکت در تجمع مسالمت آمیز روز جهانی کارگر دستگیر شده اند

 رفقا،

 یعنی بیش. اعتراص و اعتصاب کارگری و حقوق بگیران اتفاق افتاده است ۶۰۰۰سال پیش بنا به آمار رسمی در ایران 

از چهار و نیم اعتراص و اعتصاب در روز ؛ این اعتصابات در هفت تپه و اهواز و اراک و سایر نقاط کشور انعکاس 

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

 .شده بود

یران به امری فوری تبدیل شده است و مورد توجه پیشروان امروزه مسئله داشتن تشکل های مستقل کارگری در ا

کارگران قرار گرفته است ولی حاکمیت ایران هرگونه اقدام کارگران برای تشکل یابی را مورد حمله و سرکوب قرار 

 .میدهد

جانانه ی ستدیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران بعنوان قدیمی ترین سندیکای موجود در این راه مبارزه ی 

از جمله آقایان ابراهیم مددی و داود رضوی هر . را به پیش برده و اعضای ما هزینه های سنگین را برای آن پرداخته اتد

آقایان حسن سعیدی، ناصر محرم زاده، حسین کریمی و خانم فرحناز شیری بیش . کدام به پنج سال زتدان محکوم شده اند

  .ا و حق خواهی از کار اخراج شده انداز ده سال است به خاطر تشکیل ستدیک

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

شاید باور نکردنی به نظر برسد اما در ایران و همین چند روز قبل ما به خاطر . فعالیت سندیکایی از کار اخراج شده ام

نفر از دیگر کارگران و فرزتدان آنها که دانشجو بودند  ۹۰جمع بزرگداشت روز اول ماه مه به همراه بیش از برگزاری ت

 ۲۰۰االن نیز با تودیع کفالت . دستگیر شده و مورد ضرب و شتم قرار گرفتیم و من تا پنج روز پیش در زندان بودم

ت اشاره کنم که دو تن از بازشداشت شدگان در اعتراضات همینطور الزم اس. میلیوتی آزاد و در کنار شما حاضر شده ام

کارگران هفت تپه در جنوب ایران به نام های آقای اسماعیل بخشی و خانم سپیده قلیان نیز کماکان در شرایط اسف باری 

 .محبوس هستند

ستدیکای شما با . استسندیکای شما نامی آشنا در جنبش کارگری و سندیکایی ایران ! دوستان و رفقای حاضر در کنگره 

سندیکای شما در عرصه همبستگی بین المللی . دستاوردهای بزرگ کارگران و حقوق بگیران فرانسه عجین شده است 

 .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 حمایت از 

این کلکتیو و نحوه همکاری رفیقانه آن با فعاالن سندیکایی ایران تبدیل به مدلی برای دیگران . من متحمل شده است خود

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

ای ما کارگران با جنگ افروزی های دولت ه: در پایان صحبتم اشاره ای هم به موضوعات جهانی و منطقه ای کنم

تهدید نظامی و تحریم جز خراب تر کردن وضعیت زندگی . سرمایه داری در جهان و مخصوصا در خاورمیانه مخالفیم

ما کارگران به پشتیبانی هیچ یک از . ندارد... کارگران و زحتمکشان ایران، عراق، افغانستان، سوریه، لبنان، فلسطین و

 .تگی کارگران و حقوق بگیران جهان احتیاج داریمبلوک های سرمایه داری توهم نداریم بلکه به همبس

 و نهایتا آرزوی دارم که این کنگره و نتایجش در مبارزه شما نقشی مفید ایفا کند

 زنده باد همبستگی بین المللی طبقه کارگر

 با تشکر از شما

@vahedsyndica 

 !دیدارها 

 
دیدارهای رضا شهابی عضوهیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد درپنجاه دومین کنگره س ژ ت درشهر دیژون 

فرانسه درراستای اتحاد وهمبستگی کارگران جهان درمقابل نظام سرمایه داری وپشتیبانی ازهمدیگر امروز 

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


ونمایندگان سندیکای س ت ا ت آرژانتین ونماینده فرهنگیان اردیبهشت با نمایندگان بخش راه آهن کشورمالی وسنگال ۲۴

 .آرژانتین

@vahedsyndica 

 !دیدارها 

 

ابی نماینده اعزامی سندیکای کارگران شرکت واحد به پنجاه دومین کنگره س ژ ت درشهر درادامه دیدارهای رضا شه

مدیر سندیکای سی یو تی برزیل ، وگائو مودی دبیر کل سندیکای ان تی یو آی   دیژون فرانسه ، دیدارهایی با نمایندگان

ن با بلییک هارول هماهنگ کننده ببن هند ، پاامیرول حق امین ، رئیس سندیکای کارگران بنگالدش داشته اند وهمچنی

 .الملل سندیکای یوناییت هییبر امریکا دیدارداشته اند

@vahedsyndica 

 !ادامه دیدارها

 
یدارهای اردیبهشت در درپنجاه دومین کنگره س ژ ت درشهردیژون فرانسه د۲۴درادامه دیدارهای رضا شهابی امروز

با نمایندگان فرهنگیان فلسطین ازبیت المقدس و نمایندگان کشورهای ژاپن وکره جنوبی و دیگر بخش های س ژ ت 

  .داشتند

@vahedsyndica 

 بیانیه مشترک دهها تشکل کارگری بین المللی در همبستگی با جنبش و فعاالن کارگری ایران

 س ژ ت، دیژون فرانسه –در پنجاه و دومین کنگره کنفدراسیون عمومی کار 
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زادی فوری نمایندگان تشکالت کارگری از دهها کشور جهان، با پشتیبانی از مبارزات کارگران ایران، خواهان آ

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

ترجمه فارسی این بیانیه مشترک که . ناجی، کیوان صمیمی و فرهاد شیخی و نیز سپیده قلیان و اسماعیل بخشی شدند

رکت واحد، آقای رضا شهابی، با نمایندگان تشکالت کارگری از بدنبال نشستهای متعدد نماینده سندیکای کارگران ش

سندیکای کارگران شرکت واحد، به . بخشهای مختلف جهان، و به ابتکار ث ژ ت صورت گرفت، به شرح زیر می باشد

 سهم خود از کلیه نمایندگان تشکالت کارگری بین المللی نهایت قدردانی و 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 ۲۰۶۳چهارشنبه اول ماه مه 

آنان به زندان های . تگیر شدندمورد خشونت نیروهای انتظامی قرار گرفته و دس( کارگر، دانشجو، معلم، روزنامه نگار)

تاکنون، بخش بزرگی از بازداشت شدگان و عمدتا با قرارهای کفالت سنگین آزاد شده . مختلف از جمله اوین منتقل شدند

 .اند

اما آقای حسن سعیدی، عضو سندکای کارگران شرکت واحد، خانم مرضیه امیری، دانشجو و خبرنگار روزنامه شرق، 

دانشجو؛ خانم نسرین جوادی، بازنشسته؛ خانم ناهید خداجو، بازنشسته، خانم ندا ناجی، فعال حقوق  خانم عاطفه رنگریز،

. زنان و آقایان کیوان صمیمی سردبیر ماهنامه ایران فردا و فرهاد شیخی، کارگر، همچنان در زندان به سر می برند

 . دستگیر شده بودند، هنوز زندانی هستندهمچنین خانم سپیده قلیان و آقای اسماعیل بخشی از هفت تپه، که قبال

ما خواهان . ما این اعمال خودکامه علیه کارگران در راه اعاده حقوق اولیه و مطالبات عادالنه شان را محکوم می کنیم

ان آزادی فوری و بی قید و شرط زندانیان یادشده در باال و احترام به حقوق مردم بوده و از فعالیت سندیکائی آزاد در ایر

 .حمایت می کنیم

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

دخالت خارجی، به هر توجیهی که صورت گیرد، در درجه نخست مردم کشور و به ویژه اقشار فقیر و زحمتکش جامعه 

. ون، این تهدیدها و تصمیمات شرایط زندگی حقوق بگیران را سخت تر کرده استهم اکن. ایران را هدف قرار می دهد

ما علیه هر . تجربه نشان می دهد که نتیجه ی چنین مداخله هائی برای مردم عادی کشور بسیار مصیبت بار خواهد بود

 .اقدام جنگی در این منطقه هشدار می دهیم

 ۲۰۶۳مه  ۶۴-۶۹دیژون، 

 :امضاءکنندگان

 تی ، آرژانتین -پِررا، دبیر بین المللی سندیکای سی تی اِ ادوآردو 

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

 آِ، آرژانتین-هوراسیو کاتِنا، سندیکای سی تی اِ 

 نولبِرتو دیاز سانِچز، دبیر کل سی یو تی، شیلی

 بازی باسولما، دبیر کل س ژ ت ب، بورکینافاسو

 ن مارک بیکوکو، رئیس سندیکای سی اس پی، کامرونژا

 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

 حوا سِوو، معاون دبیرکل سندیکای سی اِس تی ام، مالی

 ، سندیکای سی اس اِ، سنگالدیوف اِلیمان

 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

 سی سی او او، اسپانیا کریستینا فاسیابِن الکورته، مسئول بین المللی سندیکای

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

 فراتیا، رومانی-دیمیتروهوهان، مشاور رئیس سندیکای سی ان اس ال آر

 فوسه ِکیسوک ، معاون دبیرکل و مسئول بین المللی سندیکای ِزنرورن، ژاپن

 ، کره جنوبیکیِئونگ، معاون دبیرکل سندیکای ک سی تی یو-جونگ هی

 میکیونگ رییو، مسئول بین المللی ک سی تی یو، کره جنوبی

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

 امیرول حق امین، رئیس سندیکای کارگران بنگالدش، سی اس ان

 رشید معالوی، رئیس سندیکای سی جس اِ تی اِ ، الجزایر

 رشید الصفار، نماینده سندیکای جی اف آی تی یو، عراقعدنان عبدالعلیم 

 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

 یوسف شنول، دبیر بین المللی سندیکای کارمندان، ِکشک، ترکیه

 قادر کمال احمد عباس، هماهنگ کننده عمومی سندیکای سی تی یو و اِس ، مصرعبدال

 محمد الَوفی، دبیر کل سندیکای یو ام تی، مراکش

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

به های مختلف برای شرکت در پنجاه مسئوالن و نمایندگان بخش های مختلف س ژ ت، همگی از نمایندگان منتخب شع

 :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) ۳۲دو، س ژ ت استان  آن ژیرو

 س ژ ت -آ.ب.پ.اس.میلن کازیمیر اف

 س ژ ت -. د.، اوژیل رولوبون

 س ژ ت -آ.ب.پ.اس, ژان ظی یر سولوه، 

 لنیا پورو

 فابین مونیو

 آنائیس تریکوآ

 والری میسیلِئا

 کریستف بیسفیتی

 اولیویه ببین

 کاترین برنار

 پی یر پیوکین

 شیخ بوسو

 فرانسوآز دوم

 شروتین نورون

 سخنگوی بخش راه آهن س ژ ت 

 سسیل مارشان

 ژیل بناتو

 میشل کوفر 

 اشیملن سب

 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

 سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه

 ۲۰۶۳ماه مه  ۶۸

vsyndica@gmail.com 

www.vahedsyndica.com 

t.me/vahehsyndica 

 !دیدارهای بعدی

 
های رضاشهابی عضوهیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد درپنجاه دومین کنگره س ژ ت درادامه دیدار

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

درمورد اتحاد وهمبستگی بین  مشاور سی جی آی ال ایتالیا و مسئول خاورمیانه س ژ ت نجات فروز درمحل کنگره

 الملی کارگران جهان داشتند

@vahedsyndica 

 !گزارشی از شرکت درپیش کنگره

 

شهابی عضوهیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد در پیش کنگره سندیکای فرهنگیان گزارشی از شرکت رضا 

 او .اس.اف –فدراسیون متحده سندیکایی 

در مقر سندیکا در پاریس . او. اس. در نشست پیش کنگره سندیکای فرهنگیان اف ۲۰۶۳مه  ۶۵رضا شهابی در روز 

دیکا با ابراز خوشوقتی از این آشنائی، به معرفی رضا شهابی و در ابتدا برناِدت گروآزون دبیر کل سن. شرکت کرد

سوابق مبارزاتی او پرداخت و در ادامه بر اهمیت همبستگی بین المللی از مبارزات کارگران در ایران و سندیکاهای 

 .مختلف و به ویژه سندیکای واحد و معلمان تاکید کرد

سپاسگزاری از رابطه فیمابین و از همبستگی و پشتیبانی چند او با . سپس رضا شهابی رشته سخن را به دست گرفت

او از مبارزات کارگران و معلمان ایران در راه کسب حقوق اولیه خود، اظهار امیدواری کرد . اس. ساله سندیکای اف

مه و رضا در ادامه به شرح و خشونت ماموران انتظامی در روز اول ماه . که این همبستگی ها همچنان ادامه یابند

به زندانی بودن کارگران، دانشجویان، روزنامه نگاران نظیر حسن سعیدی، عاطفه رنگریز، . دستگیری ها پرداخت

همچنین از سپیده قلیان و . دانشجو، مرضیه امیری، نسرین جوادی، ناهید خداجو، ندا ناجی، کیوان صمیمی اشاره کرد
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اشت شده در روزهای اخیر از جمله اکرم نصیریان، عادل او به شماری از معلمان بازد. اسماعیل بخشی نام برد

شهابی در ادامه از محمد حبیبی، . عساکره، یاسر امینی آذر، ماهر دسومی، ناجی سواری و علی عبیداوی اشاره کرد

محمود بهشتی لنگرودی، اسماعیل عبدی، روح هللا مردانی، عبدالرضا قنبری، عطاله حسنی، محمد علی زحمتکش، 

  .که به زندان طویل المدت محکوم شده اند، نام برد معلمانی

او گزارش مختصری درباره . آنگاه نوبت میشل اولیویه از بخش بین الملل سندیکا و عضو کلکتیو سندیکائی فرانسه رسید

 .اس در آن ارائه داد. فعالیت های کلکتیو درباره ایران و نقش سندیکای فرهنگیان اف

شرکت اودیل کورُدلیه، مسئول بخش بین المللی سندیکا، میشل اولیویه از بخش بین الملل سندیکا در پایان در طی نشتی با 

و عضو کلکتیو سندیکائی و الکساندرا بوژانیک از بخش بین المللی و رضا شهابی گفتگویی دوستانه و مفید در رابطه با 

معلمان در ایران و مطالبات صنفی آن ها  فعالیت سندیکائی و همبستگی سندیکای معلمان با جنبش کارگری و جنبش

 .انجام شد

این دیدار که حدود سه ساعت به درازا کشید با خواست و تأکید مسئوالن سندیکای معلمان فرانسه و نیز سندیکای بین 

و المللی معلمان بر ادامه تماس بین فرهنگیان ایران و اروپا، بر همبستگی متقابل و لزوم تداوم فعالیت های کلکتی

 .سندیکائی و نقش سندیکای معلمان در آن، پایان گرفت

@vahdedsyndica 

 !درادامه دیدارهای رضا شهابی

 

ژ ت درشهر  درادامه دیدارهای رضا شهابی نماینده اعزامی سندیکای کارگران شرکت واحد به پنجاه دومین کنگره س

مدیر سندیکای سی یو تی برزیل ، وگائو مودی دبیر کل سندیکای ان تی یو آی   دیژون فرانسه ، دیدارهایی با نمایندگان

هند ، پاامیرول حق امین ، رئیس سندیکای کارگران بنگالدش داشته اند وهمچنین با بلییک هارول هماهنگ کننده ببن 

 .ا دیدارداشته اندالملل سندیکای یوناییت هییبر امریک

@vahedsyndica 

 !درپایان دیدارهای رضا شهابی

 
درپایان دیدارهای رضا شهابی عضوهیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد با نمایندگان ومسئوالن سندیکاهای 

دومین کنگره س ژ ت در راستای اتحاد وهمبستگی کارگران جهان ، با دبیرکل س ژت  دیگر کشورهای جهان در پنجاه

بورکینا فارسو و دبیرکل سندیکای سی دی تی ان نیجریه و دبیرکل سندیکای سی یو تی شیلی دیاز سانچز و مسئوالن 
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 .سندیکای اسپانیا دیدارکردند

@vahedsyndica 

  !دیدار رضا شهابی با مسئولین اتحاد سندیکایی همبستگی

 
 فرانسه برای شرکت در پنجاه و دومین کنگره این سندیکا به فرانسه سفر. ت.ژ.رضا شهابی که به دعوت سندیکای س

با مسئوالن سندیکای سولیدر از جمله استفان انجارالن  ۲۰۶۳مه  ۶۰کرده بود در طی اقامت اش در پاریس در روز 

 .دبیر سراسری سندیکا و همچنین با مسئولین بخش معلمان و بخش بین الملل مالقات کرد

و از همبستگی و پشتیبانی چند  او با سپاسگزاری از رابطه فیمابین. در ابتدا رضا شهابی رشته سخن را به دست گرفت

ساله سندیکای سولیدر از مبارزات کارگران و معلمان ایران در راه کسب حقوق اولیه خود، اظهار امیدواری کرد که این 

رضا در ادامه به شرح و خشونت ماموران انتظامی در روز اول ماه مه و . همبستگی ها در آینده همچنان ادامه یابند

به زندانی شدن کارگران، دانشجویان، روزنامه نگاران نظیر حسن سعیدی، عاطفه رنگریز، . تدستگیری ها پرداخ

همچنین از سپیده قلیان و . دانشجو، مرضیه امیری، نسرین جوادی، ناهید خداجو، ندا ناجی، کیوان صمیمی اشاره کرد

از جمله اکرم نصیریان، عادل  او به شماری از معلمان بازداشت شده در روزهای اخیر. اسماعیل بخشی نام برد

شهابی در ادامه از محمد حبیبی، . عساکره، یاسر امینی آذر، ماهر دسومی، ناجی سواری و علی عبیداوی اشاره کرد

محمود بهشتی لنگرودی، اسماعیل عبدی، روح هللا مردانی، عبدالرضا قنبری، عطاله حسنی، محمد علی زحمتکش، 

  .ت محکوم شده اند، نام بردمعلمانی که به زندان طویل المد

سپی استفان انجارالن از حمایت همه جانبه سندیکای سولیدر از جنبش کارگری ایران در سال های گذشته گفت و پس از 

  .تبادل نظر بر همکاری بیشتر بین جنبش کارگری ایران و سندیکای سولیدر تاکید ورزید

سید و درباره فعالیت های سولیدر در رابطه با ایران گزارشی ارائه آنگاه نوبت حکیم بایا از بخش بین الملل سندیکا ر

 .داد

این دیدار که حدود یک ساعت و نیم به درازا کشید با خواست و تأکید مسئوالن سندیکای سولیدر بر ادامه تماس بین 

لمان، و همکاری با تشکالت کارگری ایران و اروپا، بر همبستگی متقابل و لزوم تداوم فعالیت ها، نقش سندیکای مع

 .سندیکای خبرنگاران فرانسه پایان گرفت

@vahedsyndica 

 !رضا شهابی به ایران برگشت

 
ه شرکت رضا شهابی ازاعضای سندیکای کارگران شرکت واحد که درپنجاه دومین کنگره س ژ ت در شهردیژون فرانس

 .کرده بود ، امشب چهارم خرداد درمیان استقبال تعدادی ازهمکاران وخانواده به تهران بازگشت

@vahedsyndica 

 :منابع 

 !سندیکای کارگران شرکت واحدموضع کانال تلگرامی  -(۱)
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  !علیه سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران( فارس)توطئه و جنگ روانی خبرگزاری امنیتی  
 

در توطئه جدید و البته نخ نما و در راستای تالش برای تخریب سندیکای کارگران شرکت واحد ، خبرگزاری امنیتی 

  .ری را منتشر کرده که به این وسیله آن را محکوم و قویا تکذیب می کنیمفارس خبر هدفدا

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

جهانی واحد را منتشر نکرده است و در همین مورد اخیر نیز هیچ اطالعی از سرکوب تجمع مسالمت آمیز روز

با سواستفاده از خبرمنتشر شده آزادی رضاشهابی در کانال . اردیبهشت ، مقابل مجلس نداده است ۶۶کارگر

 .سندیکا،اتهامی دروغین را به ایشان نسبت می دهد

در این شبه خبر امنیتی به دروغ ادعا شده که یکی از اعضای شناخته شده وفعال این سندیکا در بازداشت اخیر مقابل 

بهارستان، گویا به دلیل نوعی از همکاری در زمان بازجویی از زندان آزاد شده، حال آنکه رضا شهابی مجلس 

ازاعضای هیئت مدیره به هیچ عنوان در این مدت مورد بازجویی قرار نگرفته و ضمنا پس از ضرب و شتم حین 

میلیون تومانی به طور  ۲۰۰سنگین تودیع قرار کفالت  دستگیری در مرحله بعد با پرونده سازی امنیتی و سپس با

 .موقت و تا زمان برگزاری دادگاه آزاد شده است که این از حقوق مکتسبه وابتدایی هر متهمی می باشد

سال زندانی ۱مورد بازداشتی یا زندانی داشته است، که میتوان به بیش از ۰۰۴سال اخیر بیش از  ۴۱سندیکای واحد در 

سال زندان داودرضوی ۵ال محکومیت زندان دردومرحله برای ابراهیم مددی و ونیم س۸شدن رضاشهابی، بیش از 

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

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

  .می کند

مکن می شود که حداقل اعتباری باقی مانده باشد ولی عملکرد فارس جای تردید خاک پاشیدن به چشم جامعه زمانی م

  .برای هیچ فرد بی طرفی باقی نمی گذارد

به نظر می رسد بعد از سرکوب، بازداشت و زندانی کردن های مداوم نتیجه ای در بر نداشته ، هم زمان سندیکاسازی 

ت واحد نیز در سال گذشته به جریان انداختند ، که البته آن پروژه هم جعلی را از طریق معدود افراد وابسته خود در شرک

با نقش برآب شدن این توطئه ها تهمت و . در همان آغاز با شکست مواجه شد و نهایتا تبدیل به یک پروژه سوخته شد

وفرودستان هم وجود افترا را جایگزین کردند، قطعا تا مادامی که تورم وگرانی و فقر وجود دارد، اعتراضات کارگران 

 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 

  .رگری و مبارزه طبقاتی می دانندهدف خود را تقویت فعالیت کا

و دست بردن به چنین سناریوهای نخ نما، « طراحی سوخته»سندیکای کارگران شرکت واحد ضمن محکوم کردن این 

 .حق خود می داند که از مجاری مختلف خبرگزاری فارس را به پاسخگویی و عذر خواهی وا دارد

@vahedsyndica 

------- 

 !دفاع از رضا شهابی موضع کمپین  -(۲)

 درباره موج حمالت سایبری حکومت ایران و پیروان آن علیه سندیکای کارگران واحد و رضا شهابی

سایبری  ت در فرانسه، یک پروژه حکومتی ِ تخریب.ژ.در آستانه ی سفر رضا شهابی به کنگره سندیکای کارگری س
 -وابسته به سپاه -در قدم نخست، خبرگزاری امنیتی فارس. و روانی علیه رضا شهابی و سندیکای واحد کلید خورد

برای خط دادن به کسانی که قرار است این پروژه سایبری را تقویت کنند، سرمشقی را اعالم و منتشر کرد و سپس 
ک امنیتی تهیه شده ادقیقا مطابق همین رویه و هم راستا با این خوربرخی فعالین فضای مجازی نیز دانسته یا نادانسته و 

توسط سپاه به ادامه عملیات روانی و سایبری علیه فعالین کارگری، سندیکای کارگران شرکت واحد و مشخصا رضا 
 :در این مورد و جهت تنویر افکار عمومی موارد زیر به اطالع میرسد. شهابی ادامه دادند

 
، در (فارس) شبه ِ خبری ِ ارتش سایبری ِ نظام سرمایه و منتشر شده توسط خبرگزاری وابسته به سپاه  در دروغ ِ  - ۶

تالشی رذیالنه برای تخریب رضا شهابی و سندیکای کارگران واحد، به دروغ و با کمال وقاحت ادعا شده بود که رضا 
 !وهای امنیتی از زندان آزاد شده استشهابی پس از دستگیری در روز جهانی کارگر به علت همکاری با نیر

تنها . تمامی بازداشت شدگان سندیکای واحد پس از چند روز و همگی به قید کفالت سنگین و ظالمانه آزاد شدند :اوال
فرد آزاد نشده حسن سعیدی است که بنابر پیگیری خانواده اش به علت اینکه به قرار بازداشت اولیه اعتراض زده است 

 .گشت نتیجه این اعتراض و مطابق با قرار ظالمانه ی بازداشت سی روزه هنوز در زندان استتا زمان باز
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و در زمان بازداشت چند روزه در  -نفر بازداشت شده ۵۴دقیقا همانند ده ها نفر از حدود–رضا شهابی  :دوما
بخش عمده ی بازداشت  بازداشتگاه اوین اصال مورد بازجویی قرار نگرفته است و از ابتدا مشخص بوده است که

 .شدگان تا روز تامین کفالت، موقتا بازداشت خواهند بود و این خبر را سندیکای واحد نیز منتشر کرد

ماموران انتظامی، پلیس امنیت، کارمندان قضایی، قاضی کشیک، دادیارهای دادسرای مقدس اوین، ماموران  :سوما
اشت شدگان، به کرات اعالم کردند که آنها صرفا جهت اینکه تجمع همگی از روز اول تا روز آزادی بازد...امنیتی و 

مقابل مجلس در روز جهانی کارگر گسترده تر نشود تعدادی را بازداشت کردند تا به قول خودشان بتوانند به تجمع 
کنندگان و  خاتمه دهند و یعنی اصوال قرار بر نگه داشتن بازداشتی ها نداشته اند و بازداشت ها برای پراکندن تجمع

نیز بالفاصله و سراسیمه و از ترس افزوده شدن  -منتظری -دادستان کل کشور. ترساندن آنها صورت گرفته است
اعتراضات در مورد بازداشت ها، ضمن انجام مصاحبه هایی که در روزنامه های رسمی هم منتشر شد از خانواده 

تجمع خود خاتمه دهند و اظهار کرده بود که حتا نیازی به بازداشت شدگان تجمع اعتراضی مقابل زندان خواست که به 
پیگیری نیست زیرا به گفته ی وی ظرف چند روز تمامی بازداشت شدگان آزاد خواهند شد؛ قابل ذکر است که تنها 

گفتگوی انجام شده با رضا شهابی در محل دادسرا و نه در اوین، به این مضمون بوده که بازپرس با عصبانیت و به 
زی عصبی و با ترس و واهمه ، مقادیر زیادی به شهابی حمله لفظی کرده و رضا شهابی را مسبب تجمع کارگران طر

که تجمع در روز جهانی کارگر حق  :رضا شهابی در پاسخ به این بازجو اعالم کرده است. و دانشجویان دانسته است
ی مبنی بر غیر قانونی بودن این تجمع، برای مسلم کارگران و سایر افراد است و ادعای دستگاه امنیتی و قضای

تا جایی که ما مطلعیم بیش از سی نفر دیگر از بازداشت شدگان نیز همین . کارگران و زحمتکشان غیر قابل قبول است 
 .قضایی را طی کرده اند و اصوال مورد بازجویی قرار نگرفته اند -پروسه انتظامی

ابی در طی سال ها بازجویی و شکنجه و زندان و اعتصاب غذا یکی از کمتر کسی است که نداند رضا شه :چهارما
اکنون و در . زیباترین صحنه های مقاومت و سر خم نکردن در مقابل زور و سرکوب را در جامعه ما رقم زده است

سری این شرایط حساس سیاسی اجتماعی و در متن اعتراضات متعدد در جامعه که هر آن میتواند منجر به حوادث سرا
و رادیکال تری شود، بیش از هر چیزی ترس دستگاه امنیتی از رضا شهابی که پشتوانه ی سندیکا، جنبش کارگری و 
نهادها متعدد کارگری و غیره در جهان را با خود دارد، باعث میشود که سیستم امنیتی و قضایی توانایی این را نداشته 

هابی و سندیکای واحد، نزد اکثر تشکالت کارگری در سراسر اکنون ش. باشد که جلوی سفر رضا شهابی را بگیرد
جهان کامال شناخته شده هستند و هر روز ادامه بازداشت او میتواند هزینه ی بیشتری را برای حاکمیت ایران در بر 

دست تو ! شهابی" چه اینکه در میان گفته های مامورین نیز این حرف به رضا شهابی گفته شده است که . داشته باشد
بردار نیستی؟ سالی چند بار ما باید تو را ببینیم؟ طی همین چند روز، انواع اعتراضات به دولت ایران سرازیر شده 

ما برای "و پاسخ شهابی این بوده است که !" چرا دنبال زندگی شخصی خودت نمی روی و دست بردار نیستی؟ . است
  " را ببینید پس چرا دستگیر میکنید؟ بیان اعتراضمان تجمع داشته ایم و اگر نمیخواهید ما

 
دقیقا به علت همین ترس و وحشت حاکمیت از اعتراضات کارگری و به ویژه ترسشان از فعالین سرشناس و  :پنجما

تشکالت مستقل کارگری است که تمام تالش خود را به کار بسته اند که اکنون که با روش های شکنجه و حبس علیه 
گویا . د وی را از پای درآورند، دست به جنگ روانی و تبلیغی و سایبری علیه او زده اندرضا شهابی نتوانسته ان

هواداران ارتش سایبری در صورتی قانع و شادمان میشوند که باز هم شهابی مانند آن هفت سال ِ کذایی مورد شکنجه و 
 !ظلم و حبس قرار بگیرد

ی مجازی و در بستر یک عملیات سایبری و جنگ روانی بخشی مشخصی از نوشته ها و ادعاهایی که در فضا  - ۲
ضد کارگری توسط افراد معینی نوشته و پراکنده شده نیز خواسته یا ناخواسته در ادامه همان عملیات تخریب دستگاه 

با پنهان کردن نکاتی بسیار واضح و ایجاد شبهه در سایه ی  –من باب مثال برخی . امنیتی و ارتش سایبری بوده است
سوال کرده اند که چطور ممکن است شهابی چند روز بعد از آزادی بتواند  -تکایشان به ندانم های کامال فریبکارانها

ویزا بگیرد و به فرانسه برود؟ هزینه ی این سفر را چگونه تامین کرده در حالی که برای امرار معاش، به صورت 
  خانوادگی ناچار به تهیه ی خوراکی های خانگی هستند؟ و

ت که بزرگترین .ژ.دعوت از رضا شهابی برای شرکت در کنگره ی سندیکای کارگری س: قابل توضیح است که اوال
سندیکای کارگری فرانسه و یکی از مشهورترین سندیکاهای کارگری در سراسر جهان است، بیش از چند ماه قبل از 

ندیکای واحد کاندیداهای مختلف برای انجام این در س. نوروز و یعنی ماه ها قبل از دستگیری شهابی انجام شده است
سفر مورد بررسی قرار گرفته و نهایتا این سندیکا مصوب کرده که رضا شهابی باید به نمایندگی از سندیکا به کنگره 

کارگری رفته و درباره شرایط سرکوب کارگران و تشکالت مستقل کارگری توسط حاکمیت در ایران به کارگران 
  .ر کنگره توضیح دهدشرکت کننده د

  .مراحل اخذ ویزا و تهیه بلیط نیز ماه ها قبل از دستگیری شهابی انجام شده است :دوما
را  -..اعم از بلیط رفت و برگشت، هزینه های خوراک و اقامت در محل کنگره و –تمامی هزینه ی سفر شهابی  :سوما

انزده سال است که در مورد فعالین کارگری سفر کننده ت تقبل کرده است و این رسم بیش از پ.ژ.سندیکای کارگری س



. به کنگره های کارگری اعمال شده است و این نخستین بار نیست که این گونه سفرها و به این شیوه تدارک دیده میشود
پیشتر نیز حسن سعیدی دیگر عضو سندیکای واحد، سفری کارگری به فرانسه و سپس ژنو کرده بود؛ محمود صالحی 

علی نجاتی کارگر . عالین کارگری از شهر سقز نیز به دعوت تشکالت کارگری فرانسوی به فرانسه سفر کرده بوداز ف
این موارد بالغ بر ده ... هفت تپه نیز به دعوت و هزینه ی سندیکاهای کارگری فرانسوی به سفر کارگری رفته بود و 

  .ها مورد میشود

ممنوع الخروج نبوده است و برای سفر قانونی ار مرز هوایی ممنوعیتی  رضا شهابی در یک سال اخیر اصال :چهارما
شهابی پس از تحمل هفت سال زندان و اتمام دوره ی محکومیتش و با نشان دادن نامه ای که نشان دهنده . نداشته است 

بل مجلس هنوز اکنون نیز رضا شهابی بابت دستگیری مقا. ی پایان محکومیتش بود ممنوع الخروجی خود را رفع کرد
دادگاهی نشده است و چنانچه در ماه های آتی دادگاهی و محکوم شود ممکن است باز هم مانند آن هفت سال محکومیت 

رضا شهابی و تعداد دیگری از بازداشت شدگان، : پنجما. اما هنوز روز دادگاه فرا نرسیده است. ممنوع الخروج شود
آنها با سپردن قرار کفایت سنگین دویصت میلیون تومانی و . زاد نشده اندبی قید و شرط و آسان و با لطف و مرحمت آ

تا روز دادگاه به صورت موقت آزاد شده اند و در این مورد هم هیچ منتی بر سر آزاد شدگان نیست زیرا که با 
 .قرارهای ظالمانه و سنگین و موقتا آزاد شده اند

که البته آن  -بی، با استناد به تنها یک بخش از سخنرانی شهابیبرخی از نوشته های منتشر شده علیه رضا شها - ۳
و به شکلی بهانه گیرانه و مغرضانه و گاه با تحمیل برخی  -بخش هم حاوی یک موضع کامال کارگری و مترقی است

رضا شهابی در بخشی از سخنرانی خود . تفسیرهای عجیب به اصل صحبت های شهابی، تحریر و منتشر شده اند
ما کارگران با جنگ افروزی های دولت های سرمایه داری در جهان و مخصوصا در : " داشته است که  اظهار

تهدید نظامی و تحریم جز خراب تر کردن وضعیت زندگی کارگران و زحتمکشان ایران، عراق، . خاورمیانه مخالفیم
چ یک از بلوک های سرمایه داری توهم نداریم ما کارگران به پشتیبانی هی. ندارد... افغانستان، سوریه، لبنان، فلسطین و

برخی حمله کنندگان به رضا شهابی به این موضع ". بلکه به همبستگی کارگران و حقوق بگیران جهان احتیاج داریم
جای تعجب است که آیا از : اما چرا ؟ الف! ضد جنگ، صحیح، روشن، مترقی و کامال کارگری حمله کرده اند

انتظاری جز موضع گرفتن علیه هرگونه جنگ و خونریزی داشت؟ آیا انتظار میرود که جنبش  کارگران پیشرو میتوان
کارگری ایران مدافع جنگ باشد؟ آیا انتظار میرود که شهابی یا سندیکای واحد و یا سایر تشکالت مستقل کارگری 

ه کنیم و برعکس باید فقط و فقط به اعالم نکنند که ما نمیتوانیم به هیچ یک از دولت ها و بلوک های سرمایه داری تکی
اتحاد طباتقی و جهانی کارگری تکیه کنیم؟ در واقع حمله کنندگان به این بخش از سخنان رضا شهابی بیش از هر 

چیزی وابستگی خود را به راه حل های سرمایه دارانه و منجمه جنگ و خونریزی نشان داده اند وگرنه باید بارها و به 
بهانه جویان و سربازان عملیات  -ب. ع مترقی شهابی و سایر کارگران پیشرو را فریاد و تبلیغ کردبانگ بلند این موض

سایبری، عامدانه، چشم خود را بر روی این واقعیت بسته اند که بیش از هشتاد درصد سخنرانی شهابی درباره شرایط 
رکوب کارگران و فعالین کارگری و نابسامان اقتصادی، سیاسی کارگران و تشکالت کارگری در ایران و نیز س
اساسا موضوع سخنرانی شهابی، شرح . تشکالت مستقل کارگری ایران توسط حاکمیت سرمایه داری در ایران است

در این سخنرانی نام تنی چند از کارگران محبوس نیز اورده شده . سرکوبگری دولت ایران علیه کارگران بوده است
.) یت کرده و از تشکالت کارگری شرکت کننده نیز خواهان حمایت از آنها شده استاست و شهابی از آنها اعالم حما

قابل ذکر است که عالوه بر نمایندگان کارگری از سندیکای ... (. منجمله حسن سعیدی، اساعیل بخشی، سپیده قلیان و 
هابی نماینده ی مهمان در ت نمایندگان کارگری دیگری از سراسر جهان نیز حضور داشته اند و مانند ش.ژ.کارگری س

متن کامل سخنرانی رضا شهابی، در کانال تلگرامی سندیکای واحد منتشر شده و در پایان این . این کنگره بوده اند
در نتیجه سخنرانی شهابی درباره شرایط سرکوب در ایران، توسط شرکت کنندگان در این .. اطالعیه نیز درج میشود

درباره کارگران ایران و در حمایت از کارگران بازداشت شده تهیه شده و به امضای کنگره ی کارگری، متنی حمایتی 
این متن نیز توسط کانال تلگرامی سندیکای واحد منتشر شده و در پایان این . ده ها تشکل حاضر در کنگره رسیده است

لمان انجام داده است به بعالوه، شهابی در سخنرانی دیگری که در محل کنگره سندیکای مع. متن نیز درج میشود
صورت اختصاصی سرکوب اعمال شده علیه کانون های صنی معلمان و فعالین این کانون را توضیح داده و نام معلمان 

 .زندانی را نیز آورده است
حمله کنندگان در فضای مجازی به رضا شهابی و کمک کنندگان به ارتش سایبری حکومت ایران : جمع بندی - ۴

کنی، جعل وقایع، پنهان کردن جنبه های اصلی سخنان شهابی، تشکیک و دروغ گویی درباره جزئیات ضمن دروغ پرا
شهابی . فنی سر شهابی، خواسته یا ناخواسته همان فضای مورد عالقه دستگاه های امنیتی را بازتولید و منتشر کرده اند

ری ایران به هزینه و زحمات و آزارهای ها، سندیکای کارگران شرکت واحد و سایر تشکالت مستقل در جنبش کارگ
اقتصادی در جامعه حاد شده است،  -اکنون که شرایط سیاسی. فراوان راهی پر سنگالخ را تا بدین جا پیموده اند

نیروهای مدافع سرمایه داری با انواع بزک و گاه حتا با ادعا و نقاب حمایت از منافع کارگری دست به کار شده اند تا 
ه سرمایه عاما ما تاکید میکنیم که بحران های جام. چشم جنبش مستقل کارگری ایران و جهان بپاشندبلکه خاک در 

رضا . داری عمیق تر و جدی تر از آن هستند که بتوان با چند خبر و شایعه پراکنی برای آنها مرهمی دست و پا کرد
ن و جهان است و کارنامه ی درخشان و شهابی، فعال صادق، مقاوم و چهره ی دوست داشتنی جنبش کارگری در ایرا



کارگران و فعاالن کارگری و تشکالت . بدون کوچکترین نکته ی تاریک در مبارزات شهابی، گواه صحت راه اوست
مستقل کارگری در ایران و جهان، اکنون بیدار و قوی تر شده اند برخالف میل، آرزو و برنامه ریزی های دستگاه 

حمایت کارگران و زحمتکشان از مبارزان پیشرو طبقه ی کارگر، روز به روز در حال  سرمایه و ارتش سایبری آن،
 .فزونی گرفتن است

  کمپین دفاع از رضا شهابی
 ۶۳۳۸اردیبهشت  ۳۹سه شنبه 

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

  :مراجعه نمایند

 سایت روز شمار جنبش کارگری ایران

http://karegari.com/amir.html 

  ۱٣۷۹آرشیو روزشمار کارگری هفته سال

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

  ۱٣۷۶آرشیو روزشمار کارگری هفته سال 

ers/0B6juDF5UZKNMMFRvdEZVMFpOQUkhttps://drive.google.com/drive/fold 

******* 

می  برای ارسال اخبارتان با ایمیل زیر، شماره دستی  ام در کانال تلگرام و به آدرس فیس بوکم : توجه 

 . توانید مربوط گردید

haftegi_kargari@yahoo.com/info@karegari.com  /  4400::11837:63تلفن تماس 

 7روزشمار کارگری هفته 

 7میلیون رد شد ۵.۴بگیران از  حساب یارانه -*

 

نودونهمین با واریز :آمده است ۸۹اردیبهشت  ۷۲درتاریخ روز جمعه  به گزارش خبرگزاری ایسنا،
با وجود .میلیون تومان گذشت ۵.۴بگیر از  های نقدی حساب هر یارانه مرحله از پرداخت یارانه

بگیران و حذف افراد پردرآمد همچنان روال قبلی  الزام چند ساله قانون برای غربالگری یارانه
تومانی  ۴۵۵هزار و  ۵۴میلیون نفر یارانه نقدی  ۲۹پرداخت ادامه داشته و در هر ماه حدود 

ها به مرحله اجرا درآمده تاکنون هر  که قانون هدفمندی یارانه ۹۸۹۸از سال .کنند دریافت می
هزار تومان یارانه نقدی دریافت کرده است هرچند که این  ۴۵۵بگیر حدود چهار میلیون و  یارانه

اده اما رقم در طول حدود هشت سال گذشته و با تغییرات تورم به مرور ارزش خود را از دست د
های نقدی به دولت هزینه تحمیل  میلیارد تومان بابت یارانه ۸،۵۵۵به هر حال در هر ماه حداقل 

هایی  در مجموع در طول سال.رسد هزار میلیارد تومان می ۵۷شود که این رقم در سال به  می
های  هزار میلیارد تومان بابت پرداخت ۸۴۵ها اجرایی شده بیش از  که قانون هدفمندی یارانه

تومانی در هر ماه هزینه شده که رقمی به اندازه منابع عمومی دولت در  ۴۵۵هزار و  ۵۴نقدی 
 ....رود بودجه ساالنه آن به شمار می

http://karegari.com/amir.html
mailto:info@karegari.com


 همه آینده هفته7کارفرما /گیالن بتنی قطعات کارگران ای بیمه معوقات ادامه -*
 7شود می پرداخت کارگران ای بیمه معوقات

جمعی از کارگران : آمده است ۸۹اردیبهشت  ۷۲درتاریخ روز جمعه  ،به گزارش خبرنگار ایلنا
ای پرداخت نشده خود خبر  کارخانه قطعات بتنی گیالن در تماس با ایلنا از مطالبات بیمه

روز گذشته است، دو ماه حق  ۴۹حدود ۸۹رغم اینکه از آغاز سال  به گفته این کارگران،به.دادند
و حدودا دو ماه حق بیمه سال جاری  ۸۲ق بیمه سال ماه ح ۸، ۸۹(بهمن واسفند)بیمه 

به صورت قرار داد   این کارگران که در شرکت قطعات بتنی گیالن.کارگران پرداخت نشده است
به مرور کارگرانی : گویند مستقیم مشغول به کار هستند، از این دیرکرد ناراضی هستند و می

نشستگی با مشاغل سخت وزیان آور که با تشکیل پرونده در تامین اجتماعی آماده باز
شان وجود دارد، امکان بازنشسته شدن  هایی که در پرداخت حق بیمه هستند، اما با وقفه

هر چند ماه یکبار تامین   شود تقریبا از سوی دیگر به نقل از کارگران این واحد نقل می.ندارند
گران به دلیل بدهی های مانی کار ای در اجتماعی شعبه دو رشت از تمدید و تعویض دفتر چه

مالی کارفرمای کارخانه خوداری می کند این درحالی ست که اکثر کارگران این واحد تولیدی 
ی با  طبق اظهارت کارگران این واحد تولید.سال هستند ۷۷دارای سوابق پرداخت حق بیمه تا 

نش با خبرند از توجه به اینکه مسئوالن استانی و کشوری از وضعیت این واحد تولیدی و کارگرا
 ....خواهیم نسبت به مشکالت کارگران این کارخانه احساس مسئولیت به خرج دهند آنان می

، تجمع اعتراضی برپا  التدریس قم نسبت به بالتکلیفی استخدامی معلمان حق -*

 7 داشتند

 دراعتراض به بالتکلیفی: آمده است ۸۹اردیبهشت  ۷۲درتاریخ روز جمعه برپایه خبر منتشره 
التدریس استان قم  معلمان حق.استخدامی مقابل دفتر بهارستان نشین قمی اجتماع کردند

نامه استخدام و جذب در آموزش و پرورش براساس ضوابط  منتظر نهایی شدن آیین: گفتند
بعد از سالها تدریس : این معلمان که بیشتر آنها خانم هستند،افزودند.مصوب مجلس هستیم

خواهیم خیالمان بابت آینده شغلی و  منتظر استخدام هستیم و میالتدریس  به عنوان حق
 .امنیت اشتغال راحت شود

 7 همه بازداشت شدگان فورا آزاد باید گردند !از هفت تپه تا مریوان -*

:  آمده است   انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه برپایه خبر مندرج در کانال تلگرامی
اردیبهشت کارگران هفت تپه در اعتراض به ادامه کار شورای اسالمی  91به تالفی از اعتصاب 

و بازگشت کاظمی مدیر شرکت و با هدف اساسی تر، یعنی پیش دستی سرکوبگرانه از وقوع 
اعتصابات قدرتمند آتی کارگران هفت تپه که به یکی از مراکز عمده و حساس مبارزات کارگری 

اه های سرکوب علیه این کارگران بسیج شده و از آن ایران تبدیل شده است، همه دم و دستگ
صاحب  2امید آزادی،  9بازداشت شدگان،  .روز تا حاال ده ها نفر را احضار و بازداشت نموده اند

عادل  7سید اسماعیل جعاوله،  6فیصل تعالبی،  5کیانی نژاد،  4ناصر نعامی،  3ظهیری، 
                                                                                                 .رستم عبداله زاده هستند 8سماعی، 

کارگران هفت تپه که اکنون به خاطر مبارزات قهرمانه شان و جا انداختن تجارب ارزنده در جریان 
مبارزات شان از جمله اتکا به مجمع عمومی، انتخاب نمایندگان مستقیم خود در تشکل مجمع 

نمایندگان، به خیابان آوردن اعتراضات و مطالبه اداره شورایی، نه تنها در میان طبقه کارگر، 
بلکه برای همه بخش های معترض جامعه مورد اعتماد و توجه ویژه هستند و به همین خاطر 

است که این گونه سرآسیمه و دستپاچه، سرکوبگران به هر اعتصاب آنان یورش برده و با 
شدت این . ضار وسیع کارگران،  به ایجاد رعب و وحشت روی می آورندبازداشت و اح

دستپاچگی به دنبال اعتراض دانشجویان که یکی از بخش های قدرتمند اعتراضات و متحد 
کارگران است، نمایان شد که یکی از باشکوهترین اعتراضات  علیه حجاب و قوانین ضد زن در 

سازمان دادند و در نتیجه « یگاری، حجاب زن اجباریبیکاری، ب»دانشگاه تهران را با شعار  
اما اعتراضات و اعتصابات                                                  .بازداشت کارگران ادامه یافت

                               .روز، تنها به هفت تپه محدود نماند 91کارگری و اجتماعی طی کمتر از 
ن اعتراضات، تجمع وسیع مردم، بویژه جوانان مریوان در اعتراض به قتل های یکی از مهم تری

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


ناموسی و قوانین ضد زن بود که روز گذشته با فراخوان فعالین کارگری، زنان و فعالین 
سرکوبگران و مدافعان قتل زنان و مدافعان تحقیر و بی حقوقی زن تحت  .اجتماعی برگزار گردید

در برابر این تجمع مردم آزادیخواه و برابری طلب نیز تاب تحمل  عنوان دفاع از ناموس مرد
 3سمیه روزبه،  2دیمن فتحی،  9نیاوردند و تعدادی از شرکت کنندگان در تجمع به اسامی 

هیمن کانی سانانی را بازداشت کردند که  6مژده مردوخی،  5حمید قبادی،  4محمد دانش، 
                                                                                                                                  .بعدا آنان را آزاد نمودند

در ایران با حمایت های قانونی از نابرابری و زیردستگی زن، سنت های عقب مانده و قرون 
رین و مفلوک ترین انسان وسطایی ناموس پرستی و زن ستیزی هر روز در اذهان عقب مانده ت

ها رسوخ می کنند و مابه ازای عملی آن، جنایت زن کشی است که قاتلین، تحت عنوان دفاع 
حقوق پایمال  .از ناموس تبریه می شوند و قربانیان به جرم خطا به ناموس مدفون می گردند

و اجتماعی  شده کارگران، معلمان، زنان و دانشجویان با قوانین نابرابری اقتصادی، سیاسی
از این رو کسب هر یک از حقوق پایمال شده در . اعمال می گردند که به هم مرتبط هستند

گرو اتحاد و همبستگی همه بخش های محروم از جمله کارگران، معلمان، زنان و دانشجویان 
 متحدانه خواهان آزادی فوری همه کارگران خیرا بازداشت شده هفت تپه                    .است

                                                                                                   .به همراه اسماعیل بخشی و سپیده قلیان و لغو کلیه قوانین ضد زن شویم

 ۸۹اردیبهشت  ۷۲/  انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه

 7ماه دستمزد معوقه 8 اخراج کارگران راه آهن بجنورد و -*

 
 
به دلیل ناتوانی «گسترش آهن راه»شرکت : آمده است  اردوی کار تلگرامی کانال نوشته به

 99در افزایش حقوق کارگران بر اساس مصوبه حداقل دستمزد سال جاری شورای عالی کار 
و کارکنان به گزارش کانال رسمی کارگران . کارگر راه آهن بجنورد را از کار اخراج کرده است

. نفر است 411نگهداری خط و ابنیه فنی راه آهن، تعداد پرسنل این شرکت در راه آهن بجنورد 
ماه بیمه آنان نیز از سوی شرکت  6ماه است حقوق دریافت نکرده و  4این کارگران هم اکنون 

 .واریز نشده است

@ordoyekar 

 7مخالفت با آزادی حسین انصاری، کارگر بازداشت شده -*
 

از کارگران ) طبق گزارش های دریافت شده خانواده کارگر بازداشت شده حسین انصاری 
بی حرمتی   توسط قاضی پرونده آقای احمدی مورد توهین و (بازداشت شده نیشکر هفت تپه

  .قرار گرفته اند
رای آزادی کارگر زندانی حسین انصاری توسط قاضی پرونده آقای بر اساس این گزارش ب
میلیون تومانی صادر شده است اما خانواده انصاری توان تهیه سند را  ۴۵احمدی ، قرار وثیقه 

 .نداشته اند
میلیونی مجددا به  ۴۵خانواده کارگر بازداشت شده حسین انصاری به دلیل عدم تهیه وثیقه 

کنند، اما متاسفانه خانواده کارگر زندانی از طرف آقای احمدی  قاضی پرونده مراجعه می
قاضی پرونده مورد توهین و تحقیر قرار می گیرند و قاضی پرونده کارگران هفت تپه را مخرب 

  .خوانده است
تحقیر خانواده کارگر بازداشت  سندیکای کارگران نیشکر هفت ضمن محکوم کردن توهین و

 .آزادی فوری تمام کارگران باز داشت شده می باشد شده حسین انصاری، خواستار
 _ماست_مسلم_حق_آزادی_کار_نان

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


                                                                                                                                                           نیشکر هفت تپه.کارگران سندیکای #تلگرام

@syndica_7tape 

تجمع اعتراضی اهالی شهر شاهدیه، بخش زارچ و محدوده دروازه قرآن یزد  -*

 7اشکذر -ت به مشکالت زیست محیطی و مسدود کردن جاده یزد نسب

جمعی از اهالی  جمعی: آمده است ۸۹اردیبهشت  ۷۲درتاریخ روز جمعه برپایه خبر منتشره 
شهر شاهدیه، بخش زارچ و محدوده دروازه قرآن یزد دراعتراض به مشکالت زیست محیطی 

 -و بوی بد دست به تجمع زدند وجاده یزد  ها خانه فاضالب كه عمدتاً نیز مربوط به پشه تصفیه
بدنبال این اقدام اعتراضی  .آباد را با آتش زدن الستیک مسدود کردند اشکذر در محدوده نصرت

مشكل را در كمترين بازه زماني برطرف و اسباب خاطر مردم را :استاندار یزد به خبرنگاران گفت
 .فراهم خواهیم كرد

تکرار سناریوی یک /وعده اشتغال میلیونی محقق نشد7  دهد مهر گزارش می -*

 ۷۹7میلیون شغل برای 

 

های  با وجود وعده: آمده است ۸۹اردیبهشت  ۷۲درتاریخ روز جمعه به گزارش خبرگزاری مهر؛ 
، اما گزارشات رسمی از تحقق ۸۲هزار شغل در سال  ۸۸مکرر دولت برای ایجاد یک میلیون و 

اشتغال یک میلیونی، یکی از .داردهزار شغل با تعهد ایجاد شده  ۴۲۵نصف این وعده و فاصله 
ای که برای اولین بار رئیس سازمان برنامه و  وعده. های مهم دولت در سال گذشته بود وعده

برای »: در همان نشست نوبخت گفت.ای کرد آن را رسانه ۸۹بودجه در نشست خبری دیماه 
میزان فرصت هزار فرصت شغلی پیش بینی شده که برای این  ۸۸سال آینده یک میلیون و 

این «  های رشد اقتصادی و رشد سرمایه گذاری تدارک دیده شده است شغلی، سیاست
فروردین ماه سال گذشته  ۷۸. وعده بارها از سوی رئیس سازمان برنامه و بودجه تکرار شد

ماه پیش نیز نوبخت در جلسه مشترک با اعضای فراکسیون تولید و اشتغال  ۹۸یعنی حدود 
برنامه در  ۹۷هزار شغل در قالب اجرای  ۸۸می، از ایجاد یک میلیون و مجلس شورای اسال

 .  خبر داد ۸۲سال 
هزار شغل با سرمایه  ۸۸نوبخت بار دیگر در اواخر تیرماه سال گذشته به ایجاد یک میلیون و 

نوبخت که در آن زمان سخنگوی دولت هم بود، . میلیارد تومان تاکید کرد ۵۵۵هزار و  ۹۴گذاری 
در جلسه هیأت دولت گفته  ۸۲قانون بودجه  ۹۹اره به تصویب آئین نامه اجرایی تبصره با اش
هزار فرصت شغلی از طریق  ۸۸میلیون و  ۹در این آئین نامه مقرر شد برای ایجاد حدود »: بود

نوبخت سال  «.میلیارد تومان سرمایه گذاری شود ١۵۵هزار و  ٥٦برنامه، حدود  ۹١اجرای 
را  ۹۹هزار میلیارد تومانی از محل تبصره  ۹۴هزار شغل با اعتبار  ۸۸یلیون و گذشته ایجاد یک م
که نمایندگان دو دستگاه وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صنعت هفته  انگونه وعده داده بود اما

تکرار اشتغال یک گذشته در جلسه کمیسیون تخصصی شورای عالی اشتغال اعالم کردند، 
محقق نشده  ۸۲جود اینکه وعده ایجاد یک میلیون شغل در سال با و!۸۹میلیونی برای سال 

است، اما هفته گذشته در کمیسیون تخصصی شورای عالی اشتغال، در برنامه اشتغال سال 
با توجه به اینکه قرار .هزار فرصت شغلی تکرار شد ۸۵دوباره وعده ایجاد یک میلیون و  ۸۹

با هدف نهایی شدن برنامه اشتغال  های آتی نشست شورای عالی اشتغال است طی هفته
به ریاست رئیس جمهور برگزار شود، در شورای عالی اشتغال باید سیاست و  ۸۹سال 

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.mehrnews.com/news/4617200/%D9%88%D8%B9%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%84-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86%DB%8C-%D9%85%D8%AD%D9%82%D9%82-%D9%86%D8%B4%D8%AF-%D8%AA%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D9%86%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%88%DB%8C-%DB%8C%DA%A9-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%B4%D8%BA%D9%84-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C
https://www.mehrnews.com/news/4617200/%D9%88%D8%B9%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%84-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86%DB%8C-%D9%85%D8%AD%D9%82%D9%82-%D9%86%D8%B4%D8%AF-%D8%AA%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D9%86%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%88%DB%8C-%DB%8C%DA%A9-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%B4%D8%BA%D9%84-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C
https://www.mehrnews.com/news/4617200/%D9%88%D8%B9%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%84-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86%DB%8C-%D9%85%D8%AD%D9%82%D9%82-%D9%86%D8%B4%D8%AF-%D8%AA%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D9%86%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%88%DB%8C-%DB%8C%DA%A9-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%B4%D8%BA%D9%84-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C


سناریوی دیگری در حوزه بازار کار از سوی وزارت کار منطبق با شرایط اقتصادی کشور ارائه 
 .شود

 /ویرانی تا سیل ازوگو با یک کارشناس روانشناسی بالینی مطرح شد؛ در گفت -*
 گردند؟ بازمی کار سر به چگونه دیده آسیب مردمان

 

 : آمده است ۸۹اردیبهشت  ۷۲درتاریخ روز جمعه  خبرنگار ایلنا،نسرین هزاره مقدم ارش به گز
سیل فروردین ماه، چند استان کشور را درگیر کرد؛ هرچند تعداد جانباختگان در این سیل زیاد 

آمار دقیقی از .نبود، اما بسیاری شغل، محل سکونت و راه امرار معاش خود را از دست دادند
تنها در . اند، بیان نشده است ران و کشاورزانی که شغل خود را از دست دادهشمار کارگ

 و مشاغل از حمایت مدیرکل) یاوری کریم .قال زیر آب رفت استان گلستان، شهرک صنعتی آق
 ۷۵۵اظهار داشته که در این شهرک حدود ،(اجتماعی رفاه و کار تعاون، وزارت بیکاری بیمه

ی او در کل کشور، حدود  به گفته. هزار کارگر بیکار شدند ۴تا  ۸واحد تولیدی آسیب دیدند و 
 یزدانی فرشید اند؛ این درحالیست که به اعتقاد هزار نفر شغل خود را از دست داده ۹۵
در استان .اند هزار کارگر در اثر سیل بیکار شده ۸۵حدود  (اجتماعی تامین و رفاه کارشناس)

و پلدختر که سیل شدت بیشتری داشت هم حداقل  لرستان، به ویژه در دو شهر معموالن
 کارگر خانه اجرایی دبیر) موسیوند محمدرضا .اند کارگر شغل خود را از دست داده ۴۸۵۵
سازی مشغول به کار  نفر از کارگران بیکار شده در بخش ساختمان ۹۸۵۵گوید که  می (لرستان
نفر از این کارگران  ۸۵۵به گفته او . دهای کوچک و یا مشاغل آزا نفر هم در کارگاه ۵۵۵۵بودند و 

 ....اکنون آواره هستند هایشان، هم به دلیل ویران شدن کامل خانه

ورود اتحادیه میهن به /کاهش شدید قیمت تخم مرغ:در گفتگو با مهر اعالم شد -*
 7 بازار از فردا

 ،ناصر نبی پور: آمده است ۸۹اردیبهشت  ۷۲درتاریخ روز جمعه به گزارش خبرگزاری مهر؛ 
رئیس هیات مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار استان تهران با اشاره به افت شدید قیمت تخم مرغ، 

از  .تحادیه میهن تخم مرغ مرغداران را خریداری می کندا( اردیبهشت ۷۹شنبه )از فردا: گفت
طی روزهای اخیر قیمت این کاال حدود : کاهش شدید قیمت تخم مرغ خبر داد و گفت

تومان رسیده  ١۷۵۵از این کاال درب مرغداری به  هرکیلوگرم ارزان شده و نرخ هزارتومان ۷
 .کنند ان ضرر میتوم ١۵۵۵تولید حدود  هرکیلوگرم مرغداران در بعبارتی و

کند  به گفته این فعال بخش خصوصی، قیمت تخم مرغ در ماه مبارک رمضان معموالً افت می
وی با انتقاد از بی تفاوتی دولت در این زمینه، .ضمن اینکه امسال مازاد تولید نیز زیاد است

ه قیمت تخم مرغ را ب( اردیبهشت ۷۹شنبه )اتحادیه سراسری مرغداران میهن از فردا : افزود
کند و به تدریج نرخ خرید را افزایش خواهد  تومان از تولیدکنندگان خریداری می ٦٦۵۵کیلویی 

وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه به دلیل نگرانی از شیوع آنفلوانزا و کاهش .داد
ایاست  ونهبگ االن شرایط: های پیر را به کشتارگاه نفرستاده بودند، گفت تولید، مرغداران مرغ
فرستند ضمن اینکه دولت نیز دستور داده  های جوان را به کشتارگاه می که تولیدکنندگان مرغ

 .دهای پیر به کشتارگاه فرستاده شون مرغ

 7 حسن سعیدی را آزاد کنید  -*
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سندیکای کارگران شرکت واحد با حضور اعضای بازداشت ۸۹اردیبهشت ۷۲نشست امروز ، 
ارکفالت آزاد شده اند درمورد ادامه بازداشت حسن سعیدی دیگر عضو شده که بتازگی با قر

زندان اوین زندانی است ودیگر بازداشتی های روز جهانی کارگر ۷۵۸سندیکا که همچنان دربند 
  .اردیبهشت که همچنان بالتکلیف درزندان بسر میبرند۹۹

شتی های روز سندیکای کارگران شرکت واحد ادامه بازداشت حسن سعیدی ودیگر بازدا
جهانی کارگر را محکوم میکند وخواستار آزادی بی قید وشرط تمامی بازداشتی های 

 .اردیبهشت ودیگرزندانیان صنفی وکارگری میباشد۹۹
@vahedsyndica 

تر به  منطقه برای رسیدگی مطلوب۱۱تشکیل :معاون وزیر صنعت اعالم کرد -*

 7ها مشکالت صنعتی استان

mehrnews.com/news/4619190https://www. 

 
درتاریخ روز  به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، خبرگزاری مهر محبوبه فکوری  به گزارش
معاون امور حقوقی و مجلس ،سیدشریف حسینی،   : آمده است ۸۹اردیبهشت  ۷۲جمعه 

های  تر به چالش برای حل مشکالت و رسیدگی مطلوب: وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت
شوند تا به مشکالت  منطقه تقسیم می ۹۵ها، به  های صمت استان پیش رو، سازمان
های پیش رو،  تر به چالش مطلوب برای حل مشکالت و رسیدگی: گفتوی  .رسیدگی کنند

 .شوند تا به مشکالت رسیدگی کنند منطقه تقسیم می ۹۵ها، به  صمتاستان های سازمان
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت، با اشاره به اینکه برای هر منطقه یک دبیر انتخاب خواهد 

وزیر مسائل و  ها در هر منطقه در جلسات مشترک با معاونین استان صمت رؤسای: شد افزود
وی با اشاره به اینکه برگزاری .مشکالت منطقه را بررسی و اقدامات مورد نیاز اقدام خواهد شد

ها، فضای مناسبی را برای تعامل بین مدیران ستادی  همایش سراسری با حضور همه استان
برای تسریع در پیگیری امور و حل و فصل مشکالت : کند، تصریح کرد و استانی ایجاد می

 .ها این تقسیم بندی ضروری است استان

، هزار تومانی811معلمان جدید الورود نسبت به عدم  شمول افزایش حقوق  -*
 7 اعتراض کردند

معلمان جدید الورود  : آمده است ۸۹اردیبهشت  ۷۹شنبه  روز  برپایه گزارش منتشره درتاریخ
نی رسانه ای کردند هزار توما411اعتراضشان را نسبت به عدم  شمول افزایش حقوق 

ریزی و توسعه  علی الهیار ترکمن، معاون برنامه.وکارزاری را هم در فضای مجازی راه انداخته اند

https://web.telegram.org/#/im?p=%40vahedsyndica
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را جزو نیروهای پیمانی که باید مشمول  28معلمان ماده :منابع وزارت آموزش و پرورش گفت
اکنون در  ن هماین گروه از معلما: وی افزود.هزار تومانی حقوق شوند، ندانست 411افزایش 

هزار تومانی مشمول معلمان شاغل رسمی و پیمانی  411دوره کاروزی هستند و افزایش 
این معلمان .شود و سرباز معلمان را شامل نمی 28است و دانشجومعلمان، معلمان ماده 

باید " که فرض غلطی است"اگر به فرض ما کارآموز هم باشیم : معترض در پاسخ وی گفتند
هزار تومان به احکام ما اضافه شود که  411جامع یعنی از تیر ماه که قبول شدیم  بعد از آزمون
از چه ! قید شده است؟" پیمانی"اگر ما کارآموز هستیم چرا ذیل حکم ما عنوان !  نخواهد شد

ماه حقوق  92از چه زمانی شما به کارآموزها ! اند؟ موقع کارآموزها در مملکت ما حکم گرفته

 اید؟ داده

هزارمیلیاردتومان هزینه روی ۲احیای وزارت بازرگانیدر گفتگو با مهر مطرح شد -*
 7گذارد دست مردم می

https://www.mehrnews.com/news/4619522 

 
آمده  ۸۹اردیبهشت  ۷۹شنبه  روز  درتاریخبه گزارش زهرا مهدوی خبرنگار خبرگزاری مهر، 

اقدام دولت برای تشکیل وزارتخانه : کارشناس اقتصادی گفت ، مویدیان سیدمحمدجواد :است
دست کم ... جدید شامل تفکیک وزارت صمت، جابجایی نیروهای فعلی و جذب نیروی جدید و 

با مطرح شدن موضوع احیای وزارت  :اظهارداشتوی  .هزار میلیارد تومان بودجه نیاز دارد ۷به 
و جهاد کشاورزی، زمینه طرح  صمت های تیار وظایف تجاری از وزارتخانهبازرگانی و سلب اخ

ترین  یکی از مهم. های کارشناسی مختلفی برای موافقان و مخالفان این طرح مهیا شد موضوع
های تفکیک دو  رو کرده، بحث هزینه موضوعاتی که طرح احیای این وزارتخانه را با چالش روبه

در حالی اعضای : وی اضافه کرد.ی تشکیل وزارت بازرگانی استوزارتخانه و بودجه الزم برا
دولت و موافقان احیای وزارت بازرگانی بر بی هزینه بودن این طرح تاکید دارند، نماینده دولت در 

های  جلسه بررسی طرح مذکور در کمیسیون صنایع و معادن پس از شنیدن صحبت
 .نشینی کرده است و از موضع دولت عقببر بودن این طرح را پذیرفته  کارشناسان، هزینه

دیگر اداره قوانین مجلس و کمیسیون ویژه حمایت  ازسوی :این کارشناس اقتصادی تصریح کرد
قانون اساسی و بند ( ۲۴)از تولید ملی با استناد به مغایرت این طرح با اصل هفتاد و پنجم 

های  و افزایش هزینه های کلی اقتصاد مقاومتی مبنی بر تحمیل بار مالی سیاست( ۹۹)
این امر : این کارشناس اقتصادی گفت...عمومی کشور با طرح مذکور مخالفت کرده است

تنها موجب اصطکاکی شدن روند تشکیل و تعلیق اجرایی وزارت بازرگانی خواهد شد بلکه  نه
 و جهاد کشاورزی را نیز با مشکل هایصمت های روتین وزارتخانه های جاری و برنامه فعالیت

ی مورد نیاز، موجب  دو وزارتخانه در تزریق بودجه پاسکاری صورتی که به. کند جدی مواجه می
در صورت . شود های آن می تشکیل این وزارتخانه و معطل ماندن مأموریت بطئی تشدید روند

شود که در  ای برای این منظور می ی جداگانه این رخداد دولت وادار به تخصیص ردیف بودجه
یمی کنونی امری غیر معقول، فاقد منطق اقتصادی و مغایر با اسناد باالدستی و شرایط تحر

برآورد کارشناسان، اقدام دولت برای تشکیل  براساس مویدیان به گفته.قانون اساسی است
صمت، جابجایی نیروهای فعلی و جذب نیروی جدید،  وزارتخانه جدید شامل تفکیک وزارت

های جدید، ایجاد مراکز استانی  از، خرید و اجاره ساختمانهای سازمانی مورد نی تشکیل پست
با توجه به موارد . هزار میلیارد تومان بودجه نیاز دارد ۷های جاری، دست کم به  و سایر هزینه

بودن آن، باید  هزینه ی بازرگانی مبنی بی شده ضمن رد ادعای موافقان تشکیل وزارتخانه بیان
شود دلیلی  ی دولتی در امور جاری مصرف می از بودجه درصد ۸۵تا  ۹۵گفت در کشوری که 
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ی کالن اقتصادی به کشور و پذیرش عواقب  برای افزایش حجم ساختار اداری و تحمیل هزینه
 .اقتصادی کوتاه و بلندمدت آن وجود ندارد

                                                        7 در اعتراض به خصوصی سازی بیمارستان صنایع پیتروشیمی -*
کارکنان بیمارستان صنایع پتروشیمی بندر  :به گزارش کانال تلگرامی پیک ایران آمده است

 .⠀ماهشهر در اعتراض به خصوصی سازی این مرکز درمانی اعتصاب کردند

اردیبهشت هیچ بیماری در این بیمارستان ویزیت  ۷۹به گفته یکی از معترضان، صبح روز شنبه 
ز بخش اورژانس، سایر خدمات درمانی بیمارستان صنایع پتروشیمی تعطیل شده نشده و ج

 .⠀است

@peykeiran12  

 همه آینده هفته7کارفرما /گیالن بتنی قطعات کارگران ای بیمه معوقات ادامه -*
 7شود می پرداخت کارگران ای بیمه معوقات

 

جمعی از کارگران  : آمده است ۸۹اردیبهشت  ۷۹شنبه  روز  درتاریخ به گزارش خبرنگار ایلنا،
ای پرداخت نشده خود خبر  کارخانه قطعات بتنی گیالن در تماس با ایلنا از مطالبات بیمه

ماه حق روز گذشته است، دو  ۴۹حدود ۸۹رغم اینکه از آغاز سال  به گفته این کارگران،به.دادند
و حدودا دو ماه حق بیمه سال جاری  ۸۲ماه حق بیمه سال  ۸، ۸۹(بهمن واسفند)بیمه 

به صورت قرار داد   این کارگران که در شرکت قطعات بتنی گیالن.کارگران پرداخت نشده است
به مرور کارگرانی : گویند مستقیم مشغول به کار هستند، از این دیرکرد ناراضی هستند و می

یل پرونده در تامین اجتماعی آماده بازنشستگی با مشاغل سخت وزیان آور که با تشک
شان وجود دارد، امکان بازنشسته شدن  هایی که در پرداخت حق بیمه هستند، اما با وقفه

ی با توجه به اینکه مسئوالن استانی و کشوری از  طبق اظهارت کارگران این واحد تولید...ندارند
خواهیم نسبت به مشکالت کارگران  کارگرانش با خبرند از آنان می وضعیت این واحد تولیدی و

گلریز در تشریح پرداخت مطالبات بیمه ... .این کارخانه احساس مسئولیت به خرج دهند
تامین   العمل جدیدی که از سوی معاون اول رئیس جمهور به دستور  اخیرا: کارگران گفت
که این واحد تولیدی با   ارفرمایان ابال غ شدهای ک در خصوص بخشودگی جرائم بیمه  اجتماعی

استفاده از این فرصت حداکثر تا هفته آینده همه معوقات بیمه کارگران خود را به تامین 
پرداخت حق بیمه اسفند ماه   او با بیان اینکه در حال حاضر با....اجتماعی پرداخت خواهد کرد

  ا پیدا کرده اند در بخش دیگری از سخنان خودخود ر  مانی ای در امکان تمدید دفترچه  کارگران
قیمت میلگرد فوالدی به عنوان : مصرفی تولید لوله ای بتنی افزود  درباره افزایش قیمت مواد

 ۴۵۵هزار و ۸های بتنی در طول یک سال گذشته از  کاربری در تولید لوله  یکی از فلزهای
 ....ستتومان افزایش قیمت داشته ا ۴۵۵هزار و ۹۹به   تومان

های دور زدن تحریم نفتی را لو  ایران بعد از برجام راهدر گفتگو با مهر مطرح شد؛ -*
 7داد
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  : آمده است ۸۹اردیبهشت  ۷۹ شنبه روز  درتاریخ ،خبرنگار مهر عرفانه تاجیکی به گزارش

های خوبی برای فروش نفت در شرایط  ایران مکانیزم: رییس موسسه مطالعات انرژی وین گفت
تحریم قبلی داشت،پس از برجام، ایران گارد خودش را باز کرد و تمام راهکارهای دور زدن 

ها میزبان نشست  اردیبهشت، سعودی ۷۸، فردا خبرنگار مهر به گزارش.ها را علنی کرد تحریم
نشستی که ایران قرار . ها هستند مشترک کمیته وزارتی نظارت بر بازار اوپک و غیر اوپکی

های تاریخ نفت  ترین برهه آن هم در یکی از حساس. ای در آن داشته باشد نیست نماینده
با اشاره  خبرنگار مهر انرژی وین در گفتگو بافریدون برکشلی، رئیس مؤسسه مطالعات .کشور

: به اینکه ساختار بازار جهانی نفت طی یک دهه اخیر تحوالت مهمی را از سرگذرانده، گفت
توانست موجب جهش قیمت تا  وقایعی که در شرایط کنونی در جریان است، در گذشته می

زده و جهشی نیست و رشد قیمت به آرامی  د، اما اکنون واکنش بازار شتابدالر شو ۹۵۵مرز 
 .خورد رقم می
که به موعد ( ۸۹اردیبهشت  –فروردین )میالدی  ۷۵۹۸قیمت نفت از اواخر ماه آوریل : وی افزود

دالر افزایش پیدا کرد  ۴کشور نزدیک شدیم، حدود  ۹االجل ترامپ برای پایان دوره معافیت  ضرب
دالر در  ۲۸، قیمت نفت برنت به راحتی (اردیبهشت سال جاری ۷۲)ماه می  ۹۲ و جمعه

                                                                                                      .دالر خواهد شد ۲۴بشکه را رد کرد و در حال حاضر باید دید که چه زمانی وارد کانال قیمتی 
تحریم، صادرات : های اعمال شده برای خرید نفت ایران توضیح داد رکشلی در مورد محدودیتب

نفت ایران را کاهش داده و در صورت استمرار وضع موجود، کاهش بیشتری را تجربه خواهد 
کرد، اما این کاهش صادرات به معنای حذف کامل از بازار نیست، چرا که عوامل مختلف فنی و 

: این کارشناس بین المللی نفت ادامه داد.سازد ایران از بازار را نا ممکن میاقتصادی، حذف 
عواملی مانند نوع و کیفیت نفت خام ایران از جمله مواردی است که جایگزینی آن در بازار را 

عوامل دیگری مانند نزاع تجاری حل نشدنی چین و آمریکا . غیر ممکن یا پر هزینه کرده است
تواند شرایطی را فراهم کند که امکان حذف یا  از دو کشور خواهد رفت می که دامنه آن فراتر

به گفته رئیس دفتر .جایگزینی نفت ایران در بازار را بیش از پیش غیر ممکن یا پرهزینه کند
مطالعات انرژی وین، یکی از مشکالت جمهوری اسالمی ایران در فروش نفت، نحوه و مکانیزم 

یار دشوار بوده و الزم است در چارچوب سیستم معامالتی با دریافت پول نفت است که بس
 ....حلی برای آن پیدا کرد اتحادیه اروپا راه

تجمع دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران به ادامه بازداشت  -*
  7مرضیه امیری

 
اجتماعی  جمعی از دانشجویان دانشکده علوم :به گزارش کانال تلگرامی پیک ایران آمده است

دانشگاه تهران ظهر امروز در اعتراض به ادامه بازداشت و عدم آزادی مرضیه امیری، دانشجوی 
جامعه شناسی این دانشکده که خبرنگار روزنامه ی شرق نیز می باشد، دست به تجمع 

  .زدند
روز است که مرضیه امیری در بازداشت به سر می برد و از وضعیت وی تنها محل  ۹۸اکنون 
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نه چندان تازه که همواره برای . داری اش، سلول انفرادی زندان اوین مشخص می باشدنگه
 .فعالین دانشجویی و صنفی مکررا به وقوع می پیوندد

ضديت با "هاي اخیر مراسم  ها و فعالین مدني در خصوص بازداشت بیانیه انجمن -*
 " خشونت علیه زنان

 
در روز پنجشنبه بیست و ششم : واه آمده استبرپایه نوشته کانال تلگرامی معلمان عدالتخ

، به دنبال فراخوان عمومي در فضاي مجازی، جمعي از فعالین مدني براي 18ارديبهشت 
" محكومیت خشونت خانگي و به ويژه خشونت علیه زنان در صدد ورود به قبرستان روستاي 

نیروي انتظامي از قبل . هاي اخیر علیه زنان بودند ، محل دفن يكي از قربانیان خشونت"كوالن
گیري تجمع شده و در اين اثنا، چند نفر از حاضرين  در محل حضور پیدا كرده و مانع شكل

  .شوند بازدداشت مي
نیروي انتظامي بر خالف قوانین رسمي در خصوص تعامل با حاضرين، و در حالیكه كنش 

در ادامه . كند بازداشت مي حاضرين به هیچ وجه مصداق ارتكاب جرم نبوده، جمعي از فعالین را
بازداشت و در حین انتقال فعالین مدني، نیروهاي پلیس در صدد ضبط تلفن همراه و ورود به 

اين عمل پلیس با واكنش بازداشت . محتويات شخصي تلفن همراە بازداشت شدگان بوده اند
سختي  به( محمد دانش)ها  شدگان مواجه شده و در اين حین يكي از اعضاي فعال انجمن

  .گیرد مورد ضرب و شتم قرار مي
هر گونه شكنجه ( " اصل سي و هشتم قانون اساسی) بر اساس قانون و میثاق ملي ايران

براي گرفتن اقرار و يا كسب اطالع ممنوع است، اجبار در اقرار شخص به شهادت، اقرار يا 
لیس و نیروهاي ، پ"سوگند مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندي فاقد ارزش است

شدگان  امنیتي به هیج وجه مجاز به تحقیر، شكنجه و اهانت به كرامت انساني بازداشت
با كمال تأسف، ماموران نیروي انتظامي مريوان اقدام بە اهانت و ضرب و جرح . نیست

و همچنین با تهديد، مانع از پیگیري حقوق تضییع شده محمد . بازدداشت شدگان نموده است
  .شدگان شده است از بازدداشت دانش، يكي

نهاد مريوان نسبت به وضعیت ايجاد شده و زير  هاي مردم ها و تشكل ما فعالین مدنی و انجمن
پاگذاشته شدن كرامت انساني بازداشت شدگان معترض بوده و از مراجع ذی صالح خواستار 

 .پیگیري سريع اين حادثه و برخورد با عوامل خاطی هستیم
 :انجمن های مردم نهاد مریوان فعالین مدنی و

 کانون علمی فرهنگی ڕۆنان .۹
 انجمن فرهنکی ادبی ڕۆجیار .۷
 مریوان-کانون صنفی معلمان کردستان .۸
 انجمن پیشگیری از اعتیاد ژیانەوە .۵
 کانون سالمت ژین .۴
 اتحادیە صنفی کارگران و استادکاران ساختمانی مریوان و سرواباد .٥
 ی ڤەژینکانون فرهنگی هنر .۲
 انجمن فرهنگی ادبی مریوان .۹

https://t.me/edalatxah 

کارکنان بیمارستان صنایع پتروشیمی بندر ماهشهر  دراعتراض به خصوصی  -*
 7 ، دست به اعتصاب زدندسازی و افزایش تعرفه های درمان

کارکنان بیمارستان : آمده است ۸۹اردیبهشت  ۷۹شنبه  روز  درتاریخ ،برپایه گزارش منتشره
صنایع پتروشیمی بندر ماهشهر در اعتراض به خصوصی سازی این واحد درمانی و افزایش 

بدنبال اعتصاب  کادر درمانی و پرستاران این .تعرفه های درمان دست از کار کشیدند
مارستان ویزیت نشده و کلیه خدمات درمانی آن بیمارستان در روز شنبه هیچ بیماری در این بی

به گفته کارکنان بیمارستان صنایع پتروشیمی .به جز بخش اورژانس تعطیل شدند
ماهشهر،مصوبه اسفند ماه سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت مبنی بر مهلت یک ساله به 

tg://resolve/?domain=edalatxah


تهران، اصفهان و  کارکنان این بیمارستان جهت انتقال به مراکز درمانی دیگر به جز شهرهای
تخت خوابی صنایع پتروشیمی ظرف چند روز آینده به  211شیراز در پی واگذاری بیمارستان 

آنها با صدور بیانیه ای خواسته  .یک شرکت خصوصی،  ازجمله دالیل اعتصاب  آنان است

 :هایشان را بقرار زیر اعالم داشتند

ارت سازمان بهداشت و درمان صنعت بیمارستان صنعت نفت ماهشهر بصورت دولتی و با نظ .۹
 .نفت، کمافی السابق باقی بماند

به عنوان مطالبه، مابه ازای مردم در قبال آالیندگی های ناشی از پتروشیمی ها خدمات  .۷

 .بیمارستانی همواره با تعرفه دولتی باقی بماند

 .ی صورت نگیردهیچگونه تعدیلی در نیروهای انسانی اعم از رسمی، قراردادی و پیمانکار .۸

پرسنل رسمی مجاز باشند تا پایان خدمت قانونی خود، در ماهشهر بمانند و یا به میل خود  .۵

 .انتقال یابند و هیچگونه الزام و اصراری به جابجایی آنها نباشد

حقوق و مزایا و تسهیالت رفاهی مانند سایر شرکتهای نفت و پتروشیمی منطقه به  .۴

 .صنعت نفت تعلق گیرد کارکنان بهداشت و درمان

شرکتهای پتروشیمی منطقه هرگونه نظارتی را مستقیما و بدون واسطه شرکت و یا  .۹
 .اشخاص حقیقی خصوصی ثالث اعمال نمایند

 !میلیون ایرانی در حاشیه۱۷ -*
 

:وندی، رئیس سازمان اجتماعی کشور رستم :به گزارش کانال تلگرامی پیک ایران آمده است
میلیون نفر  ۹کنند و همچنین  ای کل کشور زندگی می  ون نفر در مناطق حاشیهمیلی ۹۹بیش از 

 .در بافت فرسوده و تاریخی ساکن هستند
ماندگی در آموزش، بهداشت، پسماند و  این محالت دارای مشکالت خاصی هستند و از عقب

 .برند رنج می... 
@peykeiran12 

درصد  ۱۴۱قیمت فروش گوسفند زنده ؛۷۶نسبت به زمستان  ۷۹در زمستان  -*
 7رشد کرد

https://www.mehrnews.com/news/4619738 

 
آمده  ۸۹اردیبهشت  ۷۹شنبه  روز  درتاریخ ،خبرگزاری مهرسمیه رسولی خبرنگار   به گزارش

نسبت به فصل  ۸۲ده در زمستان سال قیمت فروش یک کیلوگرم گوسفند و بره زن : است
به گزارش متوسط قیمت محصوالت .درصد افزایش داشته است ۹۴۵.۹معادل  ۸۹مشابه سال 

قیمت فروش .از سوی مرکز آمار ایران منتشر شد ۹۸۸۲و هزینه خدمات کشاورزی در زمستان 
قیمت . ستریال بوده ا ۹۲۸۸۹در کل کشور  ۹۸۸۲ای در زمستان سال  یک کیلوگرم ذرت دانه

در .درصد کاهش داشته است ۵.۵، معادل ۸۹فروش این محصول نسبت به فصل مشابه سال 
. ریال بوده است ۸۴،۹۷۹قیمت فروش یک کیلوگرم پیاز در کل کشور  ۹۸۸۲زمستان سال 

https://web.telegram.org/#/im?p=%40peykeiran12
https://www.mehrnews.com/news/4619738/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%DA%AF%D9%88%D8%B3%D9%81%D9%86%D8%AF-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87-%DB%B1%DB%B5%DB%B0-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D8%AF
https://www.mehrnews.com/news/4619738/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%DA%AF%D9%88%D8%B3%D9%81%D9%86%D8%AF-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87-%DB%B1%DB%B5%DB%B0-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D8%AF
https://www.mehrnews.com/news/4619738
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ریال  ۹۹۵۹۹ریال باالترین قیمت و استان سیستان و بلوچستان با  ۵۹،۵۵۹استان هرمزگان با 
قیمت فروش این محصول نسبت به فصل . اند فروش را در کل کشور داشته ترین قیمت پایین

 .درصد افزایش داشته است ۷۹۵.۸مشابه سال قبل 
 ۵۹۹،۴۹۸قیمت فروش یک کیلوگرم گوسفند و بره زنده در کل کشور  ۹۸۸۲در زمستان سال 
گیلویه و ریال باالترین و استان که ۵۲۸۲۸۹استان سیستان و بلوچستان با . ریال بوده است
قیمت فروش این . اند ترین قیمت فروش را در کل کشور داشته ریال پایین ۸۹۹۲۴۸بویراحمد با 

                                                                                                                    .درصد افزایش داشته است ۹۴۵.۹معادل  ۸۹محصول نسبت به فصل مشابه سال 
قیمت فروش گاو پرواری کمتر از دو سال زنده در کل کشور از قرار هر  ۹۸۸۲در زمستان سال 

ریال بیشترین و استان البرز با  ۵۹۹۸۸۴استان تهران با . ریال بوده است ۸۴۸۵۸۸کیلو 
ت قیمت فروش این محصول نسب. اند ریال کمترین قیمت فروش را در کل کشور داشته ۷۵۸۲۵۹

                                                                                                                                                 .درصد افزایش یافته است ۹۴۷.۲معادل  ۸۹به فصل مشابه سال 
نشده در کل کشور قیمت فروش یک کیلوگرم شیر گوسفند چرخ  ۹۸۸۲در زمستان سال 

درصدی داشته  ۷۵.۴افزایش  ۸۹ریال بوده است که نسبت به فصل مشابه سال  ۴۷۹۵۹
ریال باالترین و استان سیستان و بلوچستان با  ۴۲،۴۹۵استان آذربایجان شرقی با . است
 .اند ترین قیمت فروش را در کل کشور داشته ریال پایین ۷۹۵۹۸

کاری ،  ن نسبت به عدم  پرداخت حق اضافهپرستاران بیمارستان آزادی تهرا -*
، تجمع اعتراضی برپا بندی مشاغل کارانه ومطالبات دیگر وعدم اجرای  طرح طبقه

 7 داشتند

پرستاران بیمارستان :آمده است ۸۹اردیبهشت  ۷۹شنبه  روز  برپایه گزارش منتشره درتاریخ
ه ومطالبات دیگرشان وعدم کاری ، کاران آزادی تهران دراعتراض به عدم پرداخت حق اضافه

بندی مشاغل ،دست به تجمع مقابل دفتر پرستاری و مدیریت بیمارستان  اجرای  طرح طبقه
پرستاران این بیمارستان که تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی قرار دارند، به خبرنگار .زدند

انه خرداد، دی، تاکنون پرداخت نشده و کار ۸۲ما از دی ماه سال   کاری اضافه: رسانه ای گفتند
: پرستاران بیمارستان آزادی درادامه گفتند... .بهمن و اسفند سال گذشته را طلب داریم

های  بندی مشاغل هستند و اینکه این طرح علیرغم درخواست خواستار اجرای  طرح طبقه
قانون مدیریت بیمارستان را مکلف کرده :آنها ادامه دادند....پیاپی هنوز اجرایی نشده است

با این حال مدیریت این . ت که حق جذب و ماندگاری در فیش حقوقی پرستاران درج شوداس
هایی مبنی بر قطع این پاداش  عنوان را به پاداش مدیریت تغییر داده است و این روزها زمزمه

که ساعت کار عرفی بیمارستان پیش : این پرستاران درپایان گفتند.شود مدیریت نیز شنیده می

 .ساعت و نیم تغییر یافته است ۲ت و نیم بوده که اخیراً به ساع ۹از این 

 «ناشهروند» جامعه در «شبنم» روایت تلخ زندگِی یک زِن سرپرست خانوار؛ -*
 7شود می محسوب

 
متروی : آمده است  ۸۹اردیبهشت ۹۷ شنبه درتاریخ روز ر ایلنا،خبرنگامریم وحیدیان به گزارش 
است پناهگاه برخی افراد شده که از لبه پرتگاه سیاستگذاری و اقتصاد سقوط   تهران مدتی

برای آنهایی که آسمانی به سرشان نیست؛ حاشیه فالکت همانجایی است که . اند کرده
هایش را به  تواند بچه کردن بگذارد، نمیسرپرست خانواده حتی اگر همه عمرش را پای کار 

برای رشد کردن و زندگی خود را باال « فرصت»که چیزی به نام   همانجایی. مدرسه بفرستد
افراد آزادی فردی دارند تا یاد بگیرند؛ تا »گوید  جایی که منطقی که می. کشیدن معنا ندارد

ای و نه فرصتی  آنها نه سرمایه. شود ، پودر می«کارآفرین شوند و زندگی بهتری داشته باشند

https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/764221-%D8%B4%D8%A8%D9%86%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87-%D9%86%D8%A7%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF-%D9%85%D8%AD%D8%B3%D9%88%D8%A8-%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-9/764221-%D8%B4%D8%A8%D9%86%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87-%D9%86%D8%A7%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF-%D9%85%D8%AD%D8%B3%D9%88%D8%A8-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF


 کمیته رئیس) فتاح پرویز سوی از قبل سال ۷ حدود که آماری طی .اند برای آموزش داشته
 تحت نفر میلیون ۷ امداد، کمیته مستقیم پوشش تحت نفر میلیون ۴ شده، اعالم (امداد

 متفرقه راداف هم نفر میلیون ۷ و ها خیریه پوشش تحت نیز نفر میلیون ۷ بهزیستی، پوشش
 بنابراین .دارند نیز هایی  خانواده احتماالً  کدام هر البته و کنند می زندگی فقر خط زیر که هستند

 به رو و کنند می زیست ایران اقتصاد حاشیه در نفر ۷۴  تا ۷۵ کم دست   ها خانواده احتساب با
 ارتقای درتق کنند، تالش هم چقدر هر و ندارند حداقلی رشد امکانات هستند؛ فراموشی
یکی از همین کسانی است که معلولیت دارد؛ " شبنم".داشت نخواهند را خود معیشت
گوید که از  او می. هایش را از دست داده و پاهایش هم برای راه رفتن مشکل دارند دست

در .گیرد و هیچ کمک دیگری به غیر از این هم نیست هزار تومان می ۹۴۵بهزیستی ماهانه 
ذارن کار کنیم؛  هر روز با مأمورای مترو دعوا داریم؛ نمی»: گوید لرزد می یحالی که صدایش م

داران حق دارن و به خاطر فروش  میگن مغازه. تومان ماهیانه باید عذاب کشید ۸۵۵به خاطر 
تا بچه و یه بچه مریض اینقدر جون بکنم؛  ۸اما خانم حق من این نیست با . کنن مترو ضرر می

سالگی دچار تومور مغزی  ۹۴شبنم یک دختر سرطانی دارد که از «اصالً حق من کجاست؟
 ۹۵او یکی از همان  ....ها و پاهاش از کار افتاده است هایش نابینا شده و دست شده؛ چشم

ای به سراغ خودش و  میلیون کارگر دارای شغل غیررسمی است که بیمه ندارد و اگر بیماری
آور  های سرسام کند؛ آنهم با این هزینه قر سقوط میها پله پایین خط ف اش بیاید، ده خانواده
البته آمار دقیقی از تعداد کارگران مشاغل غیررسمی در دست نیست، فقط در . درمانی

اعالم کرده بود که حدود (اجتماعی رفاه و کار تعاون، سابق وزیر) ربیعی علی ،۸۹اردیبهشت 
جانم به لبم رسیده؛ من در  »....کنند میلیون کارگر در مشاغل غیررسمی کار می ۹۵

دهم؛ حدود دو ماه یکبار باید  هزار تومان کرایه خانه می ۲۵۵اسالمشهر ساکن هستم؛ هر ماه 
شود؛ دخترم نیاز به مراقبت  هزار تومان برایم تمام می ۹۵۵دخترم را دکتر ببرم که هر بار 

توانم با  نمی. دهیم نزل میدرمانی مداوم دارد و ماهیانه دو میلیون برای استخدام پرستار در م
شبنم خودش « .ها نیاز دارد چشم خودم شاهد از بین رفتنش باشم؛ دخترم به این مراقبت

اش را بلعیده  یعنی هیچ وقت فرصت درس خواندن را پیدا نکرده و مشکالت، زندگی. سواد ندارد
 .است

گام دیگر شفاف سازی با انتشار اسامی دریافت یک اقتصاددان اعالم کرد؛ -*
 7کنندگان تسهیالت اشتغال

https://www.mehrnews.com/news/4619882 

 
سید : ه استآمد ۸۹اردیبهشت  ۷۹شنبه  روز  درتاریخ ،خبرگزاری مهر به گزارش
عضوهیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه عالمه طباطبایی باتاکید بر اینکه  ،خاندوزی احسان

انتشار اسامی دریافت کنندگان تسهیالت اشتغال روستایی گام مثبتی از سوی وزارت کار 
مساله دسترسی به : اظهار داشتوی  .همه دولتمردان روی به شفافیت بیاورند:بود،گفت
یکی از ارکان موفقیت اقتصادی است و هر چقدر که گردش اطالعات اقتصادی بیشتر، اطالعات 
هایی که در اقتصاد غیر  شود احتمال فسادها و تبانی تر صورت گیرد موجب می تر و سریع شفاف

آلود متصور هست کاهش پیدا کند و هم جمع وسیعی از فعاالن اقتصادی و  شفاف و مه
عنوان ناظران صحت جریان اقتصاد بتوانند ورود پیدا کنند و نظارت کارشناسان و توده مردم به 

 .عمومی در اقتصاد گسترش پیدا کند
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کوچک و بزرگ نیست، هر چند در  های سازی از این منظر هیچ تفاوتی بین شفاف: وی افزود
حالت ایده آل منتظر این هستیم که مهمترین و بزرگترین بازیگران اقتصادی هم روی به شفاف 

سازی دعوت  با تاکید بر اینکه دولتمردان را نیز به این شفاف خاندوزی... .ازی بیاورندس
بینیم  اگر مبنای حرکت به سمت اقتصاد شفاف را در کشور رصد کنیم می: کنیم، ادامه داد می

های آینده سکه شفافیت بیشتر به نام اقتصاد  که ما در آغاز انقالب شفافیت قرار داریم و سال
تواند به شفافیت کمک  همین بحث جوان گرایی نیز می: این اقتصاددان گفت.اهد شدزده خو

کند، به جهت اینکه جوانان دچار تعارض منافع کمتری هستند و از ابتدا اعتقاد بیشتری به 
شفافیت اطالعات اقتصادی از صدر تا ذیل جامعه . مساله شفافیت اطالعات اقتصادی دارند

کاهش هزینه فعالیت اقتصادی و افزایش هزینه فساد است، برای ما  آنگاه که در حال کمک به
های اقتصادی را  شود که هزینه فعالیت شفافیت آنجایی ناموجه شمرده می. مطلوب است

برای فعاالن سالم اقتصاد باال ببرد یا موجب از دست رفتن منافع اقتصادی در سطح ملی 
 ....شود

 7شد تعطیل کارگر ۴۱ از بیش با «ایوان نورد» فوالد کارخانه -*

 

نورد »کارخانه فوالد : آمده است  ۸۹اردیبهشت ۹۷ شنبه درتاریخ روز ایلنا، خبرگزاریبه گزارش 
آجدار در شهرستان ایوان در استان ایالم فعالیت دارد، که در زمینه تولید انواع میلگرد « ایوان

بعد از تعطیالت نوروز به دلیل مشکالت ناشی از اختالف سهامداران تعطیل شده و تمامی 
سال سابقه کار  ۹۵این کارگران که به صورت میانگین بین .اند اکنون بیکار شده کارگران آن هم

کارگر این واحد تولیدی بعد از تعطیلی کارخانه  ۴۵مجموع : دارند، درباره وضعیت خود گفتند
آنها .بیکار هستند و برای گذران زندگی خود قرار است از مقرری بیمه بیکاری استفاده کنند

پیش از این شرایط تولید در کارخانه فوالد نورد ایوان خوب بود و آنچه در این مدت : اظهار داشتند
ده است، اختالفات بین سهامداران کوتاه باعث بحرانی شدن وضعیت این واحد ش

مدیرعامل کارخانه نورد ایوان ضمن تایید این خبر در خصوص مشکالت « محمد عبدی»....است
عالرغم قول . دو سال است این واحد صنعتی دچار مشکالتی است: این کارخانه گفت

گذرد  آن میچند ماه که از تعطیلی   اکنون پس از مسئوالن برای کمک به این واحد تولیدی هم
اگرچه مشکل بین : وی تاکید کرد... .کند هیچ مسئولی به مشکالت این کارخانه توجه نمی

به دلیل همین . سهامداران است اما آیا این کارخانه ارزش رایزنی و مساعدت مسئوالن را ندارد
ن اینکه مدیرعامل کارخانه نورد ایوان با بیا... .اند نشین شده توجهی کارگران بسیاری خانه بی

از عمده مشکالت بین سهامداران این کارخانه : هیچ بدهی معوقی به کارگران نداریم، گفت
گذار جدید است که با ورود مسئوالن رفع خواهد  افزایش سرمایه، جذب نقدینگی و سرمایه

 ... .شد

 7هزار تن برگ سبز چای بهاره ۵۵برداشت :رئیس سازمان چای اعالم کرد -*
 

یک مقام مسئول : آمده است ۸۹اردیبهشت  ۷۹شنبه  روز  رتاریخد ،خبرگزاری مهر به گزارش
 .میلیارد تومان از بهای برگ سبز چای به چایکاران گیالن و مازندران پرداخت شد ۸۵: گفت

لیارد می ۸۵تا امروز : گفت جهانساز به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، حبیب مهر  به گزارش
رئیس سازمان .شمال کشور پرداخت شد چایکاران تومان از بهای چین بهاره برگ سبز چای به

چایکارانراضی کننده  چای کشور، با اشاره به اینکه امسال روند پرداخت بهای برگ سبز به
وی .شود واریز می چایکاران یکبار، به حساب روز ۴بهای برگ سبز چای هر : است افزود

هزار تن برگ سبز به  ۵۵شمال از نهم اردیبهشت، آغاز چین بهاره تا امروز  نچایکارا :گفت
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https://www.mehrnews.com/


وی ....درصد آن درجه یک بود ۸۹هایشان برداشت کردند که  میلیارد تومان از باغ ۹۵۷ارزش 
کارخانه فرآوری گیالن و مازندران تولید  ۹۹۵هزار تن چای خشک در  ۸تاکنون : اعالم کرد

تومان و درجه  ۷۲۴هزار و  ۸ر کیلوگرم برگ سبز چای درجه یک به گزارش مهر، قیمت ه.شد
ی بهاره، تابستانه و پاییزه برداشت  مرحله درسه برگ سبز چای. تومان است ۹۵۸دو، هزار و 

 .شود می

 7کارانه و کاری اضافه دریافت عدم به آزادی بیمارستان پرستاران اعتراض -*

 

جمعی از  : آمده است  ۸۹اردیبهشت ۹۷ شنبه درتاریخ روز ایلنا، خبرگزاریبه گزارش 
پیگیر مطالبات صنفی خود در مقابل دفتر پرستاری و رئیس  پرستاران بیمارستان آزادی تهران

پرستاران این بیمارستان که تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی قرار دارد، .بیمارستان شدند
تاکنون پرداخت نشده و کارانه خرداد، دی، بهمن و  ۸۲ما از دی ماه سال   کاری اضافه: گویند می

بندی  ستاران بیمارستان آزادی خواستار اجرای طبقهپر... .اسفند سال گذشته را طلب داریم
آنها .های پیاپی هنوز اجرایی نشده است مشاغل هستند و اینکه این طرح علیرغم درخواست

کاری را در دستمزد پرستاران  کاری و جمعه طبق قانون کارفرما باید حق تعطیل: گویند می
... .این امر هنوز محقق نشده است حال بعد از بارها تذکر پرستاران محاسبه کند؛ با این
ساعت و نیم بوده  ۹گویند که ساعت کار عرفی بیمارستان پیش از این  همچنین پرستاران می

 ... .ساعت و نیم تغییر یافته است ۲که اخیراً به 

اِی مسافر تحت لوای کارگری و  انجمن صنفی مالکان وسایل نقلیه حمل و جاده -*

 7  پایمال شدن حقوق رانندگان

بسیاری از : آمده است ۸۹اردیبهشت  ۷۹شنبه  روز  برپایه گزارش منتشره درتاریخ
های قانونی، سختی کار،  ای  مسافر از مرخصی وسایل نقلیه حمل و جاده( رانندگان)کارگران

بسیاری از .شود حتی برای آنها لیست بیمه هم رد نمی. محروم هستند... مزد مناسب و
به همین خاطر از استفاده از حق . اند فرما خود را بیمه کرده ورت خویشهای قدیمی به ص راننده

سال تمام برای رسیدن به بازنشستگی  ۸۵ای نبردند و  بازنشستگی در مشاغل سخت بهره
                                                        .های مرگ معروف هستند هایی که به جاده اند؛ آنهم در جاده کار کرده

عدم اجرای قانون کار و تامین اجتماعی کارگران مسافربر را به شدت متضرر ساخته و به 
این رانندگان حتی ازداشتن تشکلی مستقل .ناپذیر وارد ساخته است حقوق آنها لطمات جبران

درعوض مالکان وسایل نقلیه .بهره هستند های مسافربری بی از کارفرمایان و مالکان اتوبوس
اند که انجمن صنفی  ای  مسافراز طریق معاونت روابط کار وزارت کار مجوز گرفته هحمل و جاد

این افراد تا به حال برای استیفای حقوق کارگران قدمی . تحت لوای کارگری تشکیل دهند

 . اند و کارگران مستقل بیش از همه حقوقشان تضییع شده است برنداشته

 7صاعقه برخورد اثر بر قهدریجانی کشاورز باختن جان -*
محمد عسگری :آمده است  ۸۹اردیبهشت ۹۷ شنبه درتاریخ روز ایلنا، خبرگزاریبه گزارش 

ی که پیش از ساله قهدریجان ۹۵کشاورز : گفت( مدیر بحران فرمانداری شهرستان فالورجان)
پاشی در زمین کشاورزی خود بود، بر اثر برخورد صاعقه جان خود را از  ظهر دیروز مشغول سم

مردم برای جلوگیری از وقوع : مدیر بحران فرمانداری شهرستان فالورجان افزود.دست داد

https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/764327-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA-%D8%A7%D8%B6%D8%A7%D9%81%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87
https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/764350-%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%86-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2-%D9%82%D9%87%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D8%AB%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%B5%D8%A7%D8%B9%D9%82%D9%87


های مرتفع  های کشاورزی و مکان حوادث ناگوار، هنگام رعد و برق از رفت و آمد به زمین
ها رعد و  های الکتریکی مثبت و منفی در ابر بر اثر تخلیه بار: وی در پایان گفت.دداری کنندخو

شود و اگر این تخلیه بین دو ابر باشد آذرخش یا برق و اگر بین ابر و زمین  صاعقه ایجاد می
تواند موجب مرگ  شود که با جریان الکتریکی بسیار باالیی که دارد می باشد صاعقه نامیده می

 .انسان شود، مردم باید مراقب این جریان الکتریکی به ویژه در محیط باز باشند

خود نگران  شهر نسبت به آینده شغلی ومعیشتی کارگران کارخانه نساجی قائم -*

 7 هستند

کارگران کارخانه : آمده است ۸۹اردیبهشت  ۷۹شنبه  روز  برپایه گزارش منتشره درتاریخ
دیگر نگرانیشان رانسبت به آینده شغلی ومعیشتی،رسانه ای  شهر  برای باری نساجی قائم

قسمت :شهر به خبرنگار یک رسانه محلی، گفت یکی از کارگران کارخانه نساجی قائم .کردند
بافنده این کارخانه فقط چند دستگاه فعال است و ریسندگی نیز دو دستگاه روشن و تولید 

همچنان سکوت و غیرفعال هستند و بیمه ها  بسیاری از دستگاه: وی خاطرنشان کرد.دارد
شهرداری قائمشهر نیز فقط به فکر : وی گفت... .نیز همچنان واریز نشد 18فروردین ماه سال 

ها و بحث  جاده ایستگاه راه آهن به چهار راه ترک محله است و هیچ توجهی به نصب دستگاه
شهرداری عنوان : افزود این کارگر .تولید و شرکت نیست و فقط به دنبال منافع خود است

کند که برای ساخت این راه مجوز دریافت کرد اما مطمئناً این مجوزها غیرقانونی  می
در حال حاضر نیز مواد اولیه که در کارخانه وجود ندارد تا : این کارگر نساجی افزود....است

رویم و  انه میبتوانیم پارچه تولید کنیم، عمالً فعالیتمان این است که فقط صبح زود به کارخ
بالتکلیف آنجا هستیم و پس از ساعت کاری از کارخانه خارج می شویم و هیچ مسئولی نیز 

 .پاسخگو نیست

 نامه آیین شدن نهایی خواستار /جذب انتظار در قم التدریس حق معلمان -*
 7هستیم استخدام

 

 معلمان : آمده است  ۸۹اردیبهشت ۹۷ شنبه درتاریخ روز ایلنا، خبرگزاریبه گزارش 
نامه استخدام و جذب در آموزش و  منتظر نهایی شدن آیین: گویند لتدریس استان قم میا حق

این معلمان با مراجعه به دفتر .پرورش براساس ضوابط مصوب مجلس شورای اسالمی هستیم
خواستار مداخله ( نماینده مردم قم در مجلس شورای اسالمی)احمد امیرآبادی فراهانی 

این معلمان که بیشتر آنها خانم .ها شدند التدریسی دام حقنماینده مجلس در روند استخ
التدریس منتظر استخدام هستیم و  گویند بعد از سالها تدریس به عنوان حق هستند، می

 .خواهیم خیالمان بابت آینده شغلی و امنیت اشتغال راحت شود می

 7طوفان توئیتری  -*

https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/764345-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B3-%D9%82%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D8%B0%D8%A8-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D8%A2%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D9%87%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%85
https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/764345-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B3-%D9%82%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D8%B0%D8%A8-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D8%A2%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D9%87%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%85


 
 شب  ۸ساعت / ردیبهشت ا ۷۹شنبه 
 تمام بازداشت شدگان اخیر شویم و خواهان آزادی !عزیزانمان را قریاد زنیم وثیقه بی آزادی

 7 ها تجمعات اعتراضی حامیان حقوق حیوانات در تهران نسبت به کشتار سگ -*

جمعی از حامیان حقوق : آمده است  ۸۹اردیبهشت ۹۷ شنبه درتاریخ روزبرپایه خبر منتشره ، 
ها دست به تجمع مقابل شهرداری تهران  حیوانات در تهران  دراعتراض به کشتار سگ

ها در مقابل  آوری سگ چنین تعدادی از حامیان حقوق حیوانات برای جلوگیری از جمعمه.دندز
های  دیروز خبر رسید که طرح جدید شهرداری .هایی مانند پارک سرخه حصار تجمع کردند مکان

صاحب و ولگرد شروع شده است؛ خبری که با  های بی آوری سگ شهرهای مختلف برای جمع
قبلی در افکار عمومی مخصوصاً کسانی که دغدغه حقوق حیوانات را های  توجه به تجربه

 .داشتند، حساسیت زیادی را برانگیخت

هیم به اجرا نشدن قانون کار در صنف رانندگان مسافربر خوا از وزیر کار می -*
 7کنند های صنفی، حقوق کارگران را مصادر می به نام انجمن/ رسیدگی کند

 

با « علی عقبائی»: آمده است  ۸۹اردیبهشت ۹۷ شنبه درتاریخ روز ایلنا، خبرگزاریبه گزارش 
که نسبت به اجرا نشدن قانون کار و  خواهم بیان اینکه از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی می

عدم : قانون اجتماعی در بخش حمل و نقل مسافر رسیدگی عاجل کند به خبرنگار ایلنا گفت
اجرای قانون کار و تامین اجتماعی کارگران مسافربر را به شدت متضرر ساخته و به حقوق 

اجل وزیر کار در این دستور ع: افزودوی  .ناپذیری وارد ساخته است صنفی آنها لطمات جبران
شود که بازرسان ادارت کار و تامین اجتماعی هرچه سریعتر برای پیگیری  خصوص موجب می

خواهیم در اسرع وقت  های فعالن صنفی ورود کنند؛ از این رو از آقای شریعتمداری می خواسته
ایط نقلیه های صنفی رانندگان وس دبیر بازنشسته کانون انجمن .همکاری الزم را مبذول دارند

کارگرانی که طرز کارشان »قانون کار در خصوص   ۹۸۵ای مسافر با بیان اینکه ماده  حمل و جاده
به نحوی است که تمام یا قسمتی از مزد و درآمد آنها به وسیله مشتریان یا مراجعین تامین 

وسط هایی که ت ها در آیین نامه ، مقرر داشته است که مدت کار، تعطیالت و مرخصی«شود می
: شوند، گفت تدوین و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید، تعیین می« شورای عالی کار»

ای را در این  نامه بینی کرده است که اگر شورای عالی کار آیین حتی این ماده قانونی پیش
عقبائی با  «مواد این قانون حاکم است»مورد از نظر نگذرانده باشد و سکوت کرده باشد، 

. را تعریف کرده است« کارگر»قانون کار،  ۷از سویی ماده : قانون کار، افزود ۷ده اشاره به ما
السعی اعم از مزد،  کارگر از لحاظ این قانون کسی است که به هر عنوان در مقابل دریافت حق

با این حال با کنار هم . کند حقوق، سهم سود و سایر مزایا به درخواست کارفرما کار می
یابیم که گویی مسافربر و کلیه کارگران حمل و نقل مسافر،  درمی ۷و ماده  ۹۸۵گذاشتن  ماده 

tg://search_hashtag/?hashtag=%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%DB%8C_%D8%A8%DB%8C_%D9%88%D8%AB%DB%8C%D9%82%D9%87
https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/764199-%D8%A7%D8%B2-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%85-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7-%D9%86%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%B5%D9%86%D9%81-%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A8%D8%B1-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D9%81%DB%8C-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%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-9/764199-%D8%A7%D8%B2-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%85-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7-%D9%86%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%B5%D9%86%D9%81-%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A8%D8%B1-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D9%81%DB%8C-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF


در بخش حمل و نقل مسافری یکسری افراد : عقبائی افزود...!شوند کارگر محسوب نمی
قانون کار و تعریفی که از کارگر ارائه  ۷اینها هیچگونه ارتباطی با ماده . خودمالک وجود دارند

اند که انجمن صنفی  طریق معاونت روابط کار وزارت کار مجوز گرفته این افراد از. شده ندارند
نفس این امر مشکلی ندارد، مشکل آنجاست که این افراد ذیل انجمن صنفی . تشکیل دهند

های صنفی  دبیر بازنشسته کانون انجمن....اند این خالف قانون است کارگری متحد شده
ر با بیان اینکه هم اکنون رانندگان مسافربر به ویژه ای  مساف رانندگان وسایط نقلیه حمل و جاده

به الستیک ارزان قیمت و امکانات دیگر نیاز دارند اما همین افراد که انجمن صنفی کارگری راه 
این افراد تنها برای خود به دنبال سهمیه : کنند، گفت  اند به این موضوع رسیدگی نمی انداخته

 .کارگران ندارندهستند و کاری به کار ... الستیک و

 قرارداد اتمام با فرد این 7کار کل اداره /شد بیکار بیرجند تایر کویر کارگران نماینده -*
 7است شده بیکار

کارگران کارخانه :آمده است  ۸۹یبهشت ارد۹۷ شنبه درتاریخ روز ایلنا، خبرگزاریبه گزارش 
از کارگران قراردادی و از اعضای « علیرضا یوسفی»: کویر تایر بیرجند به خبرنگار ایلنا گفتند

شورای اسالمی کار کارخانه کویر تایر بیرجند که در عین حال بازرس کانون شوراهای اسالمی 
ز سال جاری اجازه حضور در این کار استان خراسان جنوبی نیز هست، بعد از تعطیالت نورو

کارگران در توضیح مخالفت خود با تعدیل این نماینده خود .واحد تولیدی را نداشته است
ها پیش از سوی کارگران کویر تایر مسئول  سال سابق کار مدت۹۹آقای یوسفی با : گویند می

ارخانه مربوط به بخش زیادی از مطالبات کارگران این ک. پیگیری مطالبات صنفی کارگران بود
کاری کارگران و  ساله جمعه ۹۵بندی مشاغل، پرداخت نشدن معوقات  اجرای ناقص طرح طبقه

از : کارگران در ادامه گفتند.بوده است... موضوعات مربوط به بیمه نشدن تعدادی از کارگران و 
به  قرار معلوم قرار نیست آقای یوسفی که در عین حال از کارگران متخصص کارخانه است

کارش بازگردد از سوی دیگر با وجود اطالع برخی مسئوالن استانی از وضعیت کارگران این 
این .باره مشاهده نشده است العملی از جانب آنها در این کارخانه؛ متاسفانه هیچ عکس

های قانونی از مصونیت و چتر  رود الاقل نمایندگان کارگری تشکل انتظار می: کارگران گفتند
این نوع اقدامات، . ی دفاع از حقوق کارگران یک واحد تولیدی برخوردار باشندحمایتی برا

چرا یک نماینده کارگری باید به اتهام . کند ها بدبین می کارگران را نسبت به این نوع تشکل
کارگر کارخانه کویر تایر حق ورد به محل کار خود را  ۹۴۵۵پیگیری مطالبات قانونی حدودا »

 ... !نداشته باشد؟

چرا یک / ۷۹سناریو برای اشتغال۲معاون اشتغال وزیر کار در گفتگو با مهر؛ -*
 میلیون شغل در کشور ایجاد نشد؟

ehrnews.com/news/4617177https://www.m 

معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزیر کار با بیان  ،خبرنگار مهر محمد جندقی   به گزارش
های اشتغال را متناسب با دوران رونق و رکود تنظیم کنیم، از تدوین دو  اینکه باید سیاست

های نخست  اشتغال یکی از اولویت.خبر داد ۸۹اقتصادی برای اشتغالسناریو منطبق با شرایط 
بود و در سطوح اجرایی عالی کشور، ایجاد یک میلیون شغل هدف گذاری  ۸۲دولت در سال 

اما بر اساس گزارش مرکز آمار ایران از نتایج آمارگیری نیروی کار در سال گذشته میزان . شد
هزار فرصت شغلی تا هدف  ۴۸۹ر بوده است که نف ۸۷۹هزار و  ۵۹۸اشتغال ایجاد شده 

درصدی نرخ  ۵.۹همچنین، برنامه ششم توسعه کاهش نرخ . اشتغال یک میلیونی فاصله دارد
دهد که این نرخ در پایان  نگاهی به آمار نرخ بیکاری نشان می. بیکاری را هدف گذاری کرده بود

به عبارتی عمالً هدف . رصد بودد ۹۷.۹معادل  ۸۲درصد و در پایان سال  ۹۷میزان  ۸۹سال 
 .درصدی نرخ بیکاری هم محقق نشد ۵.۹کاهش 

، اخیراً در ۸۲نکته قابل تأمل اینکه، به رغم عدم هدف گذاری اشتغال یک میلیونی در سال 
هم ایجاد یک میلیون و  ۸۹کمیسیون تخصصی شورای عالی اشتغال در تشریح برنامه اشتغال 

در عین حال رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز مجدداً . شد هزار فرصت شغلی هدف گذاری ۸۵
ها  همه این آمار و ارقام و وعده! چند روز پیش از ایجاد یک میلیون شغل تا پایان امسال خبر داد

در شرایطی است که کاهش نرخ بیکاری در برنامه ششم توسعه منوط به رشد اقتصادی 

https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/764423-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%88%DB%8C%D8%B1-%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D8%B1-%D8%A8%DB%8C%D8%B1%D8%AC%D9%86%D8%AF-%D8%A8%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%87-%DA%A9%D9%84-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D9%81%D8%B1%D8%AF-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/764423-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%88%DB%8C%D8%B1-%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D8%B1-%D8%A8%DB%8C%D8%B1%D8%AC%D9%86%D8%AF-%D8%A8%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%87-%DA%A9%D9%84-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D9%81%D8%B1%D8%AF-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.mehrnews.com/news/4617177/%DB%B2%D8%B3%D9%86%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%88-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%84%DB%B9%DB%B8-%DA%86%D8%B1%D8%A7-%DB%8C%DA%A9-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%B4%D8%BA%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D9%86%D8%B4%D8%AF
https://www.mehrnews.com/news/4617177/%DB%B2%D8%B3%D9%86%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%88-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%84%DB%B9%DB%B8-%DA%86%D8%B1%D8%A7-%DB%8C%DA%A9-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%B4%D8%BA%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D9%86%D8%B4%D8%AF
https://www.mehrnews.com/news/4617177/%DB%B2%D8%B3%D9%86%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%88-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%84%DB%B9%DB%B8-%DA%86%D8%B1%D8%A7-%DB%8C%DA%A9-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%B4%D8%BA%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D9%86%D8%B4%D8%AF
https://www.mehrnews.com/news/4617177
https://www.mehrnews.com/


المللیاز جمله  های داخلی و حتی بین یدر شرایطی که پیش بین. درصد است ۹ساالنه 
پول از کاهش نرخ رشد اقتصادی و سرمایه گذاری در ایران حکایت دارند و  المللی صندوق بین

نیز وابسته به متغیرهای کالن اقتصادی است، اصرار بر ایجاد اشتغال یک  زایی اشتغال
هزار اشتغال  ۵۹۵ز آمار ایران بر اساس گزارش مرک... .میلیونی دور از انتظار و قابل تأمل است

ایجاد شد که بخش عمده آن در حوزه خدمات و کشاورزی بوده و به دلیل ریزشی  ۸۲در سال 
های کشاورزی و  های شغلی بخش که در حوزه اشتغال بخش صنعت داشتیم، سهم فرصت

یی ها به دلیل اینکه در سال گذشته فضای اقتصادی با محدودیت. خدمات افزایش یافته است
مواجه شد بدیهی است که در این دوره اشتغال بخش صنعت با ریزش مواجه شد و به همین 

ها  های خانگی، خرد و کوچک که وزارت کار مستقیماً در این حوزه دلیل سهم اشتغال در بخش
سیاست گذاری کرد، افزایش یافت وگرنه اصوالً انتظار ما این بود که در دوران رشد، سهم 

یک نکته مهم اینکه، به دلیل دقت نظر در .عت و خدمات مولد بیشتر شوداشتغال بخش صن
اجرای برنامه اشتغال روستایی و عشایری، یک اتفاق خوب و قابل توجه در حوزه اشتغال 

سهم بخش اشتغال روستایی از  ۸۹تا  ۸۷به رغم اینکه در بازه زمانی . کشور رخ داده است
با اجرای  ۸۲یباً نزدیک به صفر بود اما در سال کل فرصت شغلی ایجاد شده هر ساله تقر

معنی این افزایش . درصد رسید ۷۴برنامه اشتغال روستایی و عشایری این سهم به حدود 
سهم از نظر ما این است که تسهیالت اشتغال روستایی به تدریج تأثیر خود را گذاشته و منجر 

غال ایجاد شده از طریق تسهیالت های ما در واقع اشت بر اساس داده. به اشتغال شده است
هزار نفر بوده است؛ البته این میزان شغل هر  ۹۵۹اشتغال روستایی در سال گذشته حدود 

دهد منابع برنامه اشتغال  چند نسبت به برنامه هدف گذاری شده فاصله دارد اما نشان می
 ....روستایی و عشایری در جهت درست هدایت شده است

دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران نسبت به ادامه ی  جمعی از دانشجویان -*

 7 ، تجمع اعتراضی نمودند بازداشت مرضیه امیری

اردیبهشت ۸۷در تاریخ روز یکشنبه  کانال تلگرام شوراهای صنفی دانشجویان کشوربرپایه خبر 
ه جمعی از دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران در اعتراض ب:آمده است  ۸۹

ادامه ی بازداشت مرضیه امیری، دانشجوی جامعه شناسی این دانشکده وخبرنگار دست به 
روز است که مرضیه امیری  در بازداشت به سر می برد و تنها اطالعاتی  ۹۸اکنون  .تجمع زدند

که از وضعیت وی در دست است مربوط به محل نگهداری اش، سلولی انفرادی در زندان اوین 
ضعیت نامشخص متاسفانه روالیست که طی سالهای مختلف و خصوصا پس این و. می باشد
در جریان تجمع دانشجویان .برای فعالین دانشجویی و صنفی در حال تکرار است 16از دی 

دانشکده علوم اجتماعی، اعتمادی رئیس دانشکده در جمع متجمعین حاضر شد و قول 

 .ت آینده را به دانشجویان دادساع24پیگیری وضعیت مرضیه امیری و گزارش نتیجه طی 

 و آموزش /حقوق تومانی هزار ۵۱۱ افزایش عدم به جدیدالورود معلمان اعتراض -*
 7هستند کارورزی درحال معلمان این 7پرورش

 

معلمان  »:آمده است  ۸۹اردیبهشت  ۷۸ در تاریخ روز یکشنبه  ا،به گزارش خبرنگار ایلن
هزار تومانی حقوق خود در سال جاری اعتراض  ۵۵۵جدیدالورود نسبت به عدم افزایش 

چرا ما مشمول : گویند قید شده، می« پیمانی»این معلمان که در حکم استخدامشان .دارند
اید مصوبات مجلس در مورد حقوق و مزایا افزایش قانونی حقوق نشدیم؛ این عادالنه نیست؛ ب

 توسعه و ریزی برنامه معاون ترکمن، الهیار علی این در حالیست که.شامل حال ما نیز بشود

https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/764725-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1%D8%AD%D8%A7%D9%84-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%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-9/764725-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1%D8%AD%D8%A7%D9%84-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF


جزو نیروهای پیمانی که باید مشمول  ۷۹معلمان ماده : گوید میپرورش و آموزش وزارت منابع
اکنون در  گروه از معلمان هماین : وی افزود.هزار تومانی حقوق شوند، نیستند ۵۵۵افزایش 

هزار تومانی مشمول معلمان شاغل رسمی و پیمانی  ۵۵۵دوره کارورزی هستند و افزایش 
اما برای معلمان .شود و سرباز معلمان را شامل نمی ۷۹است و دانشجومعلمان، معلمان ماده 

ایم و آیا در  اگر کارورز هستیم چرا حکم پیمانی گرفته :گویند دو پرسش مطرح است؛ آنها می
هزار تومان به ما هم تعلق  ۵۵۵تیرماه بعد از امتحان جامع که دوران کارورزی ما تمام شود، این 

 خواهد گرفت؟

 7عسل محمدی احضار شد -*

 
عسل محمدی از احضار خود به دادگاه و : برپایه خبر کانال تلگرامی پیک ایران آمده است

 .محاکمه قریب الوقوع خود خبر داد
با اتهاماتی دستگیر شده بود، حاال دوباره به  تپه_هفت#حمدی که در جریان اعتصاب عسل م

 .دادگاه احضار میشود تا محاکمه شود
هفته : داد و نوشت وی در توتیتر از احضار خود به دادگاه و محاکمه اعضای نشریه گام خبر

آخرین دفاعیاتشون رو ( بخشی)و اسماعیل ( قلیان)گام بعالوه سپیده ( نشریه)پیش رفقای  
دیروز هم من احضار شدم و آقای نجاتی . بازپرسی دادسرای مقدس ارائه دادن ۲در شعبه 

ط رغم تعیین قرار وثیقه با مبالغ سنگین توس علی. روز آینده مراجعه کنه ۴هم باید ظرف 
 «.ها همچنان دربازداشت موقت هستند بازپرس، بعلت مخالفت دادستان بچه

@peykeiran12 

قیمت /  های نوبرانه آخرین وضعیت عرضه و قیمت میوهگفتگو با مهر اعالم شد در -*
 7پیاز کاهش یافت

mehrnews.com/news/4619983https://www. 

 
 :آمده است  ۸۹اردیبهشت  ۷۸ در تاریخ روز یکشنبه به گزارش زهرا مهدوی خبرنگار مهر،

های  عرضه و قیمت میوه رئیس اتحادیه بارفروشان با توضیح آخرین وضعیت ،حسن صابری
 ۷نوبرانه در بازار، از کاهش قیمت پیاز در میدان مرکزی میوه و تره بار تهران به کیلویی 

نوبرانه به بازار میوه  هلوی با اشاره به ورود خبرنگار مهر در گفتگو باوی  .هزارتومان خبر داد
رئیس .است هزارتومان ۹تا  ۲بین  هرکیلوگرم پیش َرس و قیمت آن نیز در این میوه هنوز: گفت

شود،  اتحادیه بارفروشان با بیان اینکه در ماه مبارک رمضان از میوه استقبال چندانی نمی
 ۸،۵۵۵تا  ۹۴۵۵تنها محصول پر مشتری این ماه هندوانه است که قیمت آن نیز بین : اضافه کرد
این محصوالت : مانند چغاله و گوجه سبز نیز افزود هایی ت نوبرانهوی درباره قیم.تومان است

های  ها به قیمت ها در خیابان در ابتدا که وارد میدان مرکزی شده بودند توسط چرخ دستی
وی با بیان اینکه هم اکنون ....ها نیز منطقی نبود رسیدند که این قیمت گزاف به فروش می

tg://search_hashtag/?hashtag=%D9%87%D9%81%D8%AA_%D8%AA%D9%BE%D9%87
https://web.telegram.org/#/im?p=%40peykeiran12
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است،  هزارتومان۹۵تا  ۴۵کزی بین چغاله در میدان مر هرکیلوگرم قیمت
 .اعالم کرد هزارتومان ۷۵تا  ۹۴گوجه سبز را نیز حداکثر  هرکیلوگرم قیمت

: هستند، گفت تلخک های موجود در بازار نرسیده و به اصطالح صابری با اشاره به اینکه گیالس
شامل  این قبیل محصوالت تا زمانی که میوه کامل قابلیت عرضه به بازار را پیدا کند،

قیمت این : وی همچنین به کاهش قیمت پیاز در بازار اشاره کرد و افزود. گذاری نیستند قیمت
است ضمن اینکه تولید  هزارتومان ۷محصول در میدان مرکزی میوه و تره بار کیلویی حداکثر 

 .وارد بازار شده و قیمت را شکسته است… نقاطی مانند اصفهان، دزفول و

 /مخالفیم سازی خصوصی با:ن صنایع پتروشیمی بندر ماهشهرکارکنان بیمارستا -*
 !برویم نبیمارستا از خواهیم نمی

 

آمده است  ۸۹اردیبهشت  ۷۸ در تاریخ روز یکشنبه به گزارش خبرنگار ایلنا،
نوک پیکان انتقادات پرستاران و فعاالن صنفی حوزه درمان است؛  «سازی درمان خصوصی»:

شده نسبت به زمان دولتی بودن، به  های خصوصی تجربه نشان داده است کارکنان بیمارستان
های کارکنان بیمارستان صنایع  اینها دغدغه.های بیشتری دارند اریمراتب مشکالت و دشو

تختخوابی به  ۷۵۵پتروشیمی بندر ماهشهر است که در واهمه دائم از واگذاری بیمارستان 
ماجرا از مصوبه اسفند ماه سازمان بهداشت و درمان صنعت .برند بخش خصوصی به سر می

بیمارستان جهت انتقال به مراکز درمانی دیگر به نفت مبنی بر مهلت یک ساله به کارکنان این 
تخت خوابی صنایع  ۷۵۵جز شهرهای تهران، اصفهان و شیراز در پی واگذاری بیمارستان 

گویند با واگذاری  حاال کارکنان این بیمارستان می.پتروشیمی به یک شرکت خصوصی، آغاز شد
آنها در بیانیه ای که صادر .خواهیم از بیمارستان برویم به بخش خصوصی مخالفیم و نمی

 :اند های خود را به ترتیب زیر برشمرده اند خواسته کرده

 درمان و بهداشت سازمان نظارت با و دولتی صورت به ماهشهر نفت صنعت بیمارستان ۹.
 .بماند باقی السابق کمافی نفت، صنعت

 خدمات ها روشیمیپت از ناشی های آالیندگی قبال در مردم ازای مابه مطالبه، عنوان به. ۷
 .بماند باقی دولتی تعرفه با همواره بیمارستانی

 .نگیرد صورت پیمانکاری و قراردادی رسمی، از اعم انسانی نیروهای در تعدیلی هیچگونه. ۸
 خود میل به یا و بمانند ماهشهر در خود، قانونی خدمت پایان تا باشند مجاز رسمی پرسنل. ۵

 .نباشد آنها جابجایی به اصراری و الزام هیچگونه و یابند انتقال
 به منطقه پتروشیمی و نفت های  شرکت سایر مانند رفاهی تسهیالت و مزایا و حقوق. ۴

 .گیرد تعلق نفت صنعت درمان و بهداشت کارکنان
 یا و شرکت واسطه بدون و مستقیما را نظارتی هرگونه منطقه پتروشیمی های شرکت. ۹

 .نمایند اعمال ثالث خصوصی حقیقی اشخاص
 –در حال حاضر مشخص نیست که آیا تصمیم به واگذاری لغو خواهد شد یا همچنان این راه 

 ۷۵۵ادامه خواهد داشت اما کارکنان این بیمارستان  -سازی  بدون مقبولیت عام خصوصی
 .سازی مخالفیم و هم با انتقال پرسنل گویند هم با خصوصی تختخوابی می

 7بزرگترین سامانه الیروبی خاورمیانه در اختیار قرارگاه خاتم االنبیا -*
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 ۷۸ در تاریخ روز یکشنبه ،به نقل از قرارگاه سازندگی خاتم االنبیا خبرگزاری مهر ه گزارشب

ترین و مجهزترین ناوگان الیروبی در منطقه  با در اختیار داشتن بزرگ: آمده است  ۸۹اردیبهشت 
این قرارگاه به  .یلیون مترمکعب در ماه را داردم ۷.۴خلیج فارس و دریای عمان، امکان الیروبی 

های دریایی و  های خارجی در زمینه طراحی و ساخت سازه منظور شکستن انحصار شرکت
ترین و مجهزترین ناوگان  کارگیری بزرگ های عمیق، توانسته با به عملیات الیروبی بنادر در آب

ه، بستر خودکفایی کشور را در این های عظیم در این حوز الیروبی در منطقه و اجرای پروژه
طراحی و اجرای بندر پتروشیمی پارس به عنوان بزرگترین بندر پتروشیمی .زمینه فراهم کند

طرح توسعه بندر شهید بهشتی چابهار به ظرفیت اسمی  ۹غرب آسیا، طراحی و اجرای فاز 
نخست فاز سوم میلیون تن کاال در سال، طراحی و اجرای فازهای اول و دوم و مرحله  ۹.۴

طرح توسعه بندر شهید رجایی به عنوان بزرگترین بندر تجاری و پایانه کانتینری کشور با ظرفیت 
های خشک  ، طراحی و اجرای حوضT.E.U میلیون ۲ساالنه تخلیه و بارگیری کانتینری حدود 

ای از اقدامات  سازی در کشور، گوشه های خشک کشتی بندرعباس به عنوان بزرگترین حوض
 .قرارگاه در این حوزه است

میلیوني هادی رضوی با خبرگزاری  ۲٥۱قرارداد 7 جعبه سیاه بابک زنجانی  -*
 :فارس

جلسه محاکمه علیرضا زیباحالت منفرد یکی از : به نوشته کانال تلگرامی پیک ایران آمده است
قایقی پیش در شود، از د یاد می« سیاه جعبه»متهمان پرونده بابک زنجانی که از وی با عنوان 

 .دادگاه انقالب تهران به ریاست قاضی صلواتی آغاز شد
میلیون تومان قرارداد بنده با خبرگزاری فارس بود که به صورت ماهانه  251: علیرضا زیباحالت

 .تبلیغاتی در رده باکس در صفحه اول برای بانک سرمایه منظور شود
@peykeiran12 

 *- دوندگی کارگران گل گهر برای »خارج از مرکز«/ کارفرمای مادر7 ما تابع قانونیم7

 

کارفرمای معدن  : آمده است  ۸۹اردیبهشت  ۷۸ در تاریخ روز یکشنبه ،به گزارش خبرنگار ایلنا، 
ن ودیوان عدالت گهر سیرجان،شرکت پیمانکاری، شوراهای حل اختالف سیرجان وکرما گل

گهر سیرجان بجای پرداخت حق خارج از مرکزشان،بازی پینگ پنگ  اداری با کارگران معدن  گل
گهر  کارگر پیمانی معدن  گل 312سال است که 4بیش از 9313از سال .راه انداخته اند

که بخشی از عرف « خارج از مرکز»سیرجان،برای دریافت بخشی از مطالبات خود به نام 
دعوایی که در شورای حل اختالف سیرجان به نفع کارفرما . اند ست، طرح دعوا کرده کارگاهی

کنند و به دیوان عدالت شکایت  خاتمه یافته و کارگران پس از دریافت این رٔای، ماجرا را رها نمی
عرض که   کند و پرونده را دادگاه هم دیوان هم رای حل اختالف سیرجان را نقض می. برند می

نامه  در آیین: گویند این کارگران می... .گرداند ای حل اختالف کرمان است، برمیهمان شور
های  برای همه کارگران شرکت« خارج از مرکز»استخدامی وزارت صنعت و معدن، پرداخت  

گهر این آیتم حقوقی برای همه کارگران  خصوصی شدن گل ست؛ قبل از نیمه تابعه الزامی
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گهر این مزایای  خصوصی شدن، کارگران زیرمجموعه گل نیمهشد؛ بعد از  معدن پرداخت می
برداری، استخراج و فروش  های تابعه معدن که کارهای بهره کردند؛ شرکت مزدی را دریافت می

به . پردازند ها نمی کنند اما به جدیدی ها پرداخت می را برعهده دارند، این آیتم را به قدیمی
از طریق آزمون جذب شده  ۹۸کارگرانی که سال  .کارگر شکایت کردند ۸۸۷همین دلیل، 

گهر در انتظار این الیحه هستند و  اکنون بیش از سه ماه است که کارگران گل....بودند
شان شدت گرفته که نکند بازهم رای به ضرر آنها صادر شود؛ این کارگران تنها ملجا خود  نگرانی

 .ین دیوان عالی تمکین شودگویند باید به رای ا دانند و می را دیوان عدالت می

 7درصد رسید ۴۱های صنعتی به  تورم مرغداری۷۹در سال  -*
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آمده  ۸۹اردیبهشت  ۷۸ در تاریخ روز یکشنبه ،خبرگزاری مهر سمیه رسولی خبرنگار  شبه گزار
به  ۹۸۸۲های صنعتی کشور در سال  شاخص قیمت تولیدکننده محصوالت مرغداری: است 

شاخص قیمت .درصد نسبت به سال قبل از آن افزایش داشته است ۴۵.۷۸رسید که  ۵۵۸.۹۹
از سوی مرکز ( ۹۸۸۵=۹۵۵) ۹۸۸۲های صنعتی کشور سال  تولیدکننده محصوالت مرغداری

 .آمار ایران منتشر شد
به عدد  ۹۸۸۲های صنعتی کشور در سال  شاخص قیمت تولیدکننده محصوالت مرغداری

شاخص .درصد نسبت به سال قبل افزایش داشته است ۴۵.۷۸رسید که معادل  ۵۵۸.۹۹
ی صنعتی در تمام فصول سال نسبت به فصل مشابه سال قبل با افزایش روبرو ها مرغداری

شاخص مذکور به . درصد بوده است ۲۸.۸۹بوده و بیشترین افزایش در فصل زمستان به میزان 
جز فصل بهار در بقیه فصول سال نسبت به فصل قبل افزایش یافته است و بیشترین افزایش 

درصد نسبت به فصل  ۹.۸۹همچنین در فصل بهار . د استدرص ۷۸.۲۹در فصل پاییز و معادل 
ها نسبت به  متوسط شاخص قیمت در تمامی استان ۹۸۸۲در سال .قبل کاهش یافته است

را استان ( نرخ تورم)به طوری که بیشترین افزایش شاخص  .اند رو بوده با افزایش روبه ۸۹سال 
درصد  ۷۴.۹۷را استان اردبیل با ( رمنرخ تو)درصد و کمترین افزایش شاخص  ۹۸۷.۴۷گیالن با 

شاخص  ۹۸۸۲در سال 7 مرغ                                                                  .داشته است
. درصد افزایش یافته است ۴۸.۵۹واحد رسید که در مقایسه با سال قبل  ۵۹۷.۹۹گروه مرغ به 

. درصد داشته است ۹.۸۴فزایشی معادل این در حالی است که شاخص مذکور در سال قبل ا
و ۵۸.۹۴، ۴۹.۸۹همه اقالم این گروه شامل پولت، مرغ گوشتی و جوجه یک روزه به ترتیب 

                                                                                                   .اند درصد نسبت به سال قبل افزایش قیمت داشته ۹۷۸.۹۵
واحد رسیده که در مقایسه با  ۸۵۵.۸۹شاخص گروه تخم مرغ به  ۹۸۸۲در سال :  تخم مرغ
این در حالی است که شاخص مذکور در سال قبل . درصد افزایش یافته است ۸۷.۹۴سال قبل 

همه اقالم این گروه شامل تخم مرغ خوراکی و . درصد داشته است ۸۴.۸۹افزایشی معادل 
اند، در حالی که  درصد نسبت به سال قبل افزایش یافته ۷۹.۴۷و  ۸۹.۹۹نطفه دار به ترتیب 

 ... .اند درصد افزایش داشته ۸۸.۷۹و  ۸۹.۹۹همین اقالم در سال قبل به ترتیب معادل 

 7سوخت لنج یک /نداشت جانی خسارت دلوار رستمی بندر سوزی آتش -*

https://www.mehrnews.com/news/4620446/%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%85-%D9%85%D8%B1%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%DB%B5%DB%B0-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF
https://www.mehrnews.com/news/4620446/%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%85-%D9%85%D8%B1%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%DB%B5%DB%B0-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF
https://www.mehrnews.com/news/4620446/%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%85-%D9%85%D8%B1%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%DB%B5%DB%B0-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF
https://www.mehrnews.com/news/4620446/%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%85-%D9%85%D8%B1%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%DB%B5%DB%B0-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF
https://www.mehrnews.com/news/4620446/%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%85-%D9%85%D8%B1%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%DB%B5%DB%B0-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF
https://www.mehrnews.com/
https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/764839-%D8%A2%D8%AA%D8%B4-%D8%B3%D9%88%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D9%86%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D8%AE%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%AC%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%DB%8C%DA%A9-%D9%84%D9%86%D8%AC-%D8%B3%D9%88%D8%AE%D8%AA


 
شب  : آمده است  ۸۹اردیبهشت  ۷۸ در تاریخ روز یکشنبه به گزارش خبرنگار ایلنا،

 استان تنگستان، شهرستان رد واقع) دلوار بخش رستمی بندر در سوزی آتش حادثه گذشته
 .های این بندر شد رخ داد که موجب خساراتی به برخی لنج  (بوشهر

این حادثه شب گذشته قبل از : توضیح داد (دلوار بخشدار) درویشی حسن در همین رابطه،
نشانی مهار  ساعت، توسط نیروهای امداد و آتش شب رخ داد و طی کمتر از یک ۹۷ساعت 

 .شد
سوزی، یک لنج به طور کامل سوخت و لنج دیگر دچار خساراتی شد  در پی آتش :وی ادامه داد

گفتنی است هر دو لنج، تجاری . که هنوز از میزان دقیق آن، اطالعی در دست نیست
رستمی درباره میزان خسارات وارده به بندر و یا دلیل بروز حادثه شب، اظهار داشت .اند بوده

توان  ت بررسی هستند و هنوز نظر قطعی درباره آنها نمیکه تمام این موضوعات هنوز در دس
ها و با توجه به حرارت  با این وجود، وی این احتمال را داد که در پی تعمیرات در داخل لنج. داد

درویشی در پایان  .چنین اتفاقی وجود دارد باالی محیط داخل کابین، امکان بروز یک
 .شته خسارت جانی در پی نداشته استهایش، خاطرنشان ساخت که حادثه شب گذ صحبت

 7انتقاد خودروسازان به خرید فوالد از بورس کاال:در گفتگو با مهر عنوان شد -*
https://www.mehrnews.com/news/4620694 

 
احمد نعمت : آمده است  ۸۹اردیبهشت  ۷۸ در تاریخ روز یکشنبه به گزارش خبرگزاری مهر،

دبیر انجمن خودروسازان از تصمیم جدید دولت مبنی بر خرید فوالد مورد نیاز  بخش ،
این اقدام منجر به افزایش قیمت خواهد : ازان از طریق بورس کاال انتقاد کرد و گفتخودروس

بر خرید فوالد مورد نیاز خودروسازان از طریق بورس کاال،  تصمیم جدید مبنی: گفت وی  .شد
 .شده خودروهای ساخت داخل خواهد شد باعث افزایش شدید قیمت تمام
کنی عرضه کنندگان در بورس کاال در مسیر تأمین فوالد با کارش: دبیر انجمن خودروسازان افزود
های خودروساز با مشکالت فراوانی در زمینه خرید مواد اولیه  مورد نیاز تولید خودرو، شرکت

به گفته وی، این اقدام، تصمیمی سطحی و به دور از مصالح ملی .رو خواهند شد مورد نیاز روبه
خاطر دریافت چند درصد کمیسیون معامله، فوالد  و تولیدی کشور است و این نهاد تنها به

رو  مبارکه و خودروسازان را وارد فضایی خواهد کرد که روند و رونق تولید ملی را با مخاطره روبه
سفارش فوالدی خودروسازان حجم باالیی از تولید کشور را : بخش تصریح کرد نعمت.کند می

های بسیار خردتر  والد را در کنار سفارششود و اینکه آنها بخواهند این میزان ف شامل می
 ۷۵تواند روند منطقی و کارشناسانه  تأمین کنند، یک تصمیم غیرکارشناسی است که می

با ورود حجم باالی سفارش خودروسازان به بخش : وی افزود...سال گذشته را بر هم بزند
خود خواهد گرفت  تقاضای عمومی، قیمت فوالد در بورس کاال نیز به شدت روند افزایشی به

https://www.mehrnews.com/news/4620694/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%AF-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7
https://www.mehrnews.com/news/4620694/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%AF-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7
https://www.mehrnews.com/news/4620694/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%AF-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7
https://www.mehrnews.com/news/4620694/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%AF-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7


که نتیجه این امر، افزایش قیمت تمام محصوالتی است که در تولید آنها از فوالد استفاده 
 .شود می

خانواده های دستگیر شدگان روز جهانی کارگر در مقابل مجلس و اعتراض  -*

 7 ، اعتراض کردند دانشجویان به ادامه بازداشت ها

صبح :آمده است  ۸۹اردیبهشت  ۷۸ در تاریخ روز یکشنبه ناتحادیه آزاد کارگران ایرابرپایه خبر 
و فرهاد شیخی ( نسرین جوادی) امروز خانواده و دوستان ناهید خداجو، اعظم خضری جوادی

این حرکت بدنبال . با در دست داشتن تصاویری از این عزیزان در مقابل مجلس تجمع کردند
جلس برای دیدار با نمایندگان صورت مراجعه هفته گذشته این خانواده ها و قول مساعد م

خانواده ها عکس و تصاویر دستگیرشدگان را به نشانه اعتراض به ادامه بازداشت آنها  .گرفت
در دست گرفته بودند تا نهایتاً خانواده های ناهید خداجو و نسرین جوادی توانستند به داخل 

ت پیشه رئیس کمیسیون امنیت مجلس رفته و از طریق دفتر نماینده فسا، به دفتر آقای فالح
در دیدار با فالحت پیشه به ادامه بازداشت غیرقانونی هشت نفر از . ملی مجلس مراجعه کنند

دستگیرشدگان روز جهانی کارگر اعتراض کردند و نگرانی خانواده ها را از بیخبری از عزیزانشان 
ا اعالم اینکه با مسئولین در این دیدار رئیس کمیسیون امنیت ملی ب. به ایشان منتقل نمودند

ذیربط صحبتهایی شده، گفتند که برای آزادی دستگیرشدگان قطعاً رایزنی خواهند کرد و از 
روز از  ۹۸بعد از گذشت ... .طریق تماس تلفنی با این خانواده ها نتیجه را اعالم می نمایند

اهید خواجو، نفر از دستگیرشدگان به اسامی ن ۹دستگیری وسیع روز جهانی کارگر هنوز 
و فرهاد شیخی از اعضای اتحادیه آزاد کارگران ایران، ( نسرین جوادی) اعظم خضری جوادی

مرضیه امیری، عاطفه رنگریز، ندا ناجی، حسن سعیدی وکیوان صمیمی در بازداشت بسر 
اتحادیه آزاد کارگران ایران خواهان .میبرند و هیچگونه خبری از وضعیت ایشان در دست نیست

نفر از دستگیرشدگان است و از تمامی فعالین کارگری و  ۹فوری و بی قید و شرط این آزادی 
دانشجویی و بازنشستگان میخواهد تا در کنار خانواده های این دوستان بوده و به هر شکل 

 .ممکن به ادامه این بازداشت ها اعتراض نمایند

*- پیرامون مشکالت کشاورزان دهستان چنانه شوش مطرح شد؛گندمکاران چنانه 

 خواستار تسویه مطالباتشان هستند7

 

جمعی :آمده است  ۸۹اردیبهشت  ۷۸ برپایه گزارش خبرگزاری ایلنا ،در تاریخ روز یکشنبه
مرکز خرید ازکشاورزان دهستان چنانه شوش نسبت به عدم پرداخت مطالباتشان از طرف 

المبین  واقع در بخش فتح)تعدادی از کشاورزان گندمکار دهستان چنانه .گلدشت اعتراض کردند
شان به مرکز خرید گلدشت  به نحوه پیگیری مطالبات گندم تحویل داده( شهرستان شوش

مرکز خرید در شهرستان شوش هستند که هشت  ۹۹بنابهمین گزارش،.چنانه اعتراض کردند
باشند و سه مرکز دیگر زیر نظر شرکت غله و خدمات  نظر تعاون روستایی میتای آنها زیر 

کند،  وی با تاکید بر اینکه شرکت غله، نهادی است که مجوز مراکز خرید را صادر می .بازرگانی
شده، دو مرکز از سوی شرکت غله برای دریافت گندم مجوز  از میان نهادهای معرفی: گفت

این دو مرکز با دریافت گندم ...  .خانی شت چنانه و دیگری رحیمیکی گلد: اند دریافت نکرده

https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/764532-%DA%AF%D9%86%D8%AF%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%86%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%B3%D9%88%DB%8C%D9%87-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D9%86-%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-9/764532-%DA%AF%D9%86%D8%AF%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%86%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%B3%D9%88%DB%8C%D9%87-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF


کشاورزان، به دنبال دریافت مجوز رسمی شرکت غله برای خرید و متعاقبا، دریافت مبلغ 
اند کشاورزانی که طی مدت اخیر، گندمی را که تحویل  البته بوده...  .ها از دولت هستند گندم

ریافت هزینه آن، با مراجعه مجدد به مراکز، گندمشان را پس اند، در پی عدم د این انبارها داده

 .اند تا یا به مرکزی دیگر بدهند و یا در بازار به صورت آزاد به فروش برسانند گرفته

 7 ، کشته و زخمی شدند کارگرکارخانه ذوب آهن نگین البرز8 -*

بامداد روز یکشنبه :آمده است  ۸۹اردیبهشت  ۷۸ بر پایه خبر منتشره،در تاریخ روز یکشنبه
کارگرکارخانه ذوب آهن نگین البرزواقع در استان زنجان ، شهرستان ابهر ، 4اردیبهشت،22

،دچار سوختگی شدند ویکی از کارگران به علت سوختگی باالی 3شهرك صنعتي ابهر 
درصد به یک بیمارستان 51درصد دردم جان باخت وسه کارگر دیگر بدلیل سوختگی باالی 81

های ذوب فوالد و پارگی زنجیر جرثقیل این حادثه تلخ  نقص در یکی از دیگ.قل شدندزنجان منت

 .را رقم زده است

 شاغل خواهم می /تهران در اتوبوس راننده زن اولین های دوندگی داستان -*

 7 بمانم

 

آمده است  ۸۹اردیبهشت ۸۷ شنبهیک درتاریخ روز ایلنا، نسرین هزاره مقدم خبرنگاربه گزارش 
در راه بازگشت بکار فرحنازشیریولین زن راننده اتوبوس در تهران وعضو سندیکای  سنگ اندازی:

است؛ او « فرحناز شیری»نامش .کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران وحومه،ادامه دارد
اولین زن راننده شرکت واحد اتوبوسرانی تهران بوده اما اکنون مدتهاست که در حال دوندگی 

ست؛ او رای دیوان عدالت را برای بازگشت به کار در دست دارد اما در برای بازگشت به کار ا
                                      .تواند به سر کار بازگردد های بسیاری افتاده که تا گشوده نشود، نمی کارش گره

در شرکت واحد  ۹۹من از سال »: گوید خانم شیری در ارتباط با شرایط شغلی خود می
انی مشغول به کار بودم؛ بعد از مدتی به دلیل نداشتن قرارداد، بیکار شدم و حل اتوبوسر

ماه کار کردم؛ که باز از کار  ۲رای به بازگشت به کار داد که با این رای حدود  ۹۸اختالف در آبان 
من جلوگیری کردند؛ به دیوان عدالت مراجعه کردم؛ گفتند چون کارفرما به رای حل اختالف 

این بار گفتند باید قراردادی . ده، باید به سر کار بازگردم و پرونده مختومه استشکایت نکر
بازگشت به کار داد و قرار شد من به عنوان  ۸۲آذر  ۷۴شوی که در نهایت، دیوان عدالت در 

او اکنون درگیر مراجعات مکرر به اداره «...کارگر رسمی در یک بخش اداری مشغول به کار شوم
خواهد اداره کار او را به عنوان کارگر قراردادی به سر کار  هران است؛ نمیکار جنوب غرب ت

داند، به آخرین رای  بازگرداند؛ استناد این زن که خود را اولین زن راننده اتوبوس در تهران می
با توجه به سابقه کارگر و دائمی »: دیوان عدالت اداری است که در بخشی از آن آمده است

قانون کار، تجدیدنظرخواه به صورت دائم در  ۲ماده  ۷ست براساس تبصره  ضیبودن نوع کار مقت
با این وصف، شکایت تجدیدنظرخواه وارد . کارگاه و در شغل مناسب به کار گرفته شود

تشخیص و ضمن نقض رای هیات مذکور وارجاع جهت رسیدگی مجدد به مرجع مربوطه، حکم 
: گوید یری منتظر ابالغ رای توسط اداره کار است و میش                «.شود به ورود صادر می

خواهم در این  خواهد کار کنم؛ نمی دلم می. حاضرم به بخش اداری بازگردم اما شاغل بمانم
 ۲ماده  ۷اوضاع و احوال اقتصادی و علیرغم اینکه باالترین مرجع قضایی در حکم خود به بند 

. ان کارگر رسمی اشاره کرده، همچنان بیکار باشمقانون کار و لزوم بازگشت به کار من به عنو

https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/764313-%D8%AF%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%D8%B2%D9%86-%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%A8%D9%88%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D9%85-%D8%B4%D8%A7%D8%BA%D9%84-%D8%A8%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%85
https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/764313-%D8%AF%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%D8%B2%D9%86-%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%A8%D9%88%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D9%85-%D8%B4%D8%A7%D8%BA%D9%84-%D8%A8%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%85
https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/764313-%D8%AF%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%D8%B2%D9%86-%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%A8%D9%88%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D9%85-%D8%B4%D8%A7%D8%BA%D9%84-%D8%A8%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%85


بهتر است اداره کار در این زمینه با من همکاری کند؛ در واقع با رای مرجع قضایی که از آذر 
ست که در انتظار ابالغ حکم  شیری حاال چند ماهی.سال گذشته در  دست دارم، همکاری کند

افتد که همراه چند خانم دیگر در  ایی میبازگشت به کار توسط اداره کار است؛ او یاد روزه
کرده و نخواسته مثل آنها بازخرید شود؛ حاال هم دیگر هوای رانندگی در سر  تهران رانندگی می

خواهد فقط یک کار دفتری داشته باشد اما به عنوان کارگر رسمی آنهم براساس  ندارد و می
ام که به سر  گذشته کلی دوندگی کرده در این ده سال  : گوید قانون کار؛ او می ۲بند دوم ماده 

کار بازگردم؛ یک سوال دارم؛ آیا باالتر از دیوان عدالت برای دادخواهی جایی هست؛ حاال که 
او که هر روز از شهریار برای پیگیری !کنند؟ حکم دیوان را در دست دارم چرا همکاری نمی

داند و توقع دارد اداره کار   می آید؛ حکم دیوان عدالت را رای قطعی اش به تهران می پرونده

 ....زودتر حکم بازگشت به کار او را ابالغ کند

 7کارگر مصدوم حادثه کارخانه ذوب آهن نگین البرزهم جان باختند6 -*

در خالل هفته گذشته :آمده است  ۸۹اردیبهشت  ۷۸برپایه خبر منتشره،در تاریخ روز یکشنبه 
یبهشت، کارخانه ذوب آهن نگین البرزواقع در استان ارد22کارگر مصدوم حادثه صبح یکشنبه 3

،در بیمارستان جان باختند وبااحتساب کارگری 3زنجان ، شهرستان ابهر ، شهرك صنعتي ابهر 
رئیس تعاون، کار و رفاه .نفر رسید4،تعدادقربانیان به *که در روز حادثه جانش را ازدست داد

نبه هفته قبل شرکت نگین ذوب البرز ابهر حادثه بامداد یکش: اجتماعی شهرستان ابهر گفت
منجر به آسیب چهار شد که یکی از مصدومان بر اثر شدت سوختگی عصر همان روز جان 

وی با اشاره به اینکه یکی از مصدومان نیز چند روز بعد از حادثه فوت کرد، خاطرنشان  .باخت
بودند شنبه  مصدوم دیگر که با بالگرد به بیمارستان تهران منتقل شده 2: کرد
 .جان باختند(اردیبهشت28)شب

 7کارگران بازداشت شده هفت تپه آزاد شدند -*

 ۸۹اردیبهشت  ۷۸در تاریخ روز یکشنبه برپایه خبر مندرج در کانال تلگرامی نیشکر هفت تپه ، 
اردیبهشت ماه  تمام کارگران  بازداشتی هفت  ۷۸بر اساس خبر دریافتی امروز   :آمده است 
ر روز های اخیر در جریان  اعتراض در محوطه کارخانه باز داشت  شده بودند، همگی تپه، که د

الزم به یاد آوری است که اسماعیل بخشی نماینده کارگران .با قرار کفالت و وثیقه آزاد شدند
                                                                                                                         . عضو سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه همچنان در بازداشت می باشد و

                                                                                               سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه

@syndica_7tape  

 با داروساز آیا /ها داروخانه فنی مسئوالن مصائب انتظار و صبر برای برابری؛ -*
 !نیست؟ برابر داروساز

 
آمده است  ۸۹اردیبهشت  ۷۸در تاریخ روز یکشنبه  خبرنگار ایلنا،نسرین هزاره مقدم به گزارش 

گوید کار سخت است و بیشتر  ی محل کارش را دوباره امسال عوض کرده؛ می داروخانه :
گوید سالهاست که در انتظار مجوز  می. شود ها می درآمد، نصیب  خود صاحبان داروخانه

التحصیلی، هنوز  سال از فارغ ۹ست و بعد از گذشت  ا صف طوالنیداروخانه هستم ام
ست اما  داری رشته آب و نان« داروسازی» .ام مجوز بگیرم و برای خودم داروخانه بزنم نتوانسته

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-9/763066-%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D8%A8-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D8%A2%DB%8C%D8%A7-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%A7-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA
https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/763066-%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D8%A8-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D8%A2%DB%8C%D8%A7-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%A7-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA


« ها مسئوالن فنی داروخانه»خود ناراضیند؛ « گذاری شغلی تفاوت»داروسازانی هستند که از 
اند مجوز تاسیس داروخانه بگیرند، مجبورند برای  واستهکه مدرک داروسازی دارند ولی نت

این داروسازان، هر سال اردیبهشت ماه منتظر تعیین دستمزد و . ها کار کنند صاحبان داروخانه
حقوق خود توسط انجمنی به نام انجمن داروسازان ایران هستند؛ این انجمن، در هر استان 

محلی و در همین شعبات استانی تعیین کشور یک شاخه دارد و دستمزد مسئوالن فنی، 
گویند وقتی نتوانیم خودمان برای دستمزد و سایر  ها می مسئوالن فنی داروخانه... .شود می

زنی کنیم، همواره مورد تبعیض واقع  های شغلی از قبیل ساعت کار، مزایا و غیره، چانه مولفه
های کشور،  رخی از استانبا همین استدالل است که این مسئوالن فنی در ب. خواهیم شد

اند تا بتوانند  به راه انداخته« تشکل داروسازان مسئول فنی»تشکلی مستقل به نام 
 محمد.های خود ر ا مستقل از انجمن داروسازان کشور به سرانجام برسانند کنشگری
از اعضای تشکل داروسازان مسئول فنی استان مازندران است؛ او در رابطه با شرایط  طاهری
ایست هر ساله اردیبهشت، برای  قصه پر غصه » :گوید ی خود و همکارانش میشغل

های  داروسازانی که داروخانه ندارند و به عنوان مسئول فنی در بخش خصوصی و داروخانه
شود انجمن داروسازان هر  ماه که می هر سال اردیبهشت. دولتی مشغول به کار هستند

داران  چند شغله که عالوه بر داشتن داروخانه  داروخانهکند که  استان نرخ حقوقی را تصویب می
کنند و باید برای داروخانه خود در  های دولتی و خصوصی دیگر نیز کار می شخصی در بخش

شود یک دکتر داروساز به عنوان مسئول فنی قرار دهند،  ساعاتی که نسخه پیچی انجام می
د که انجمنی که به اسم داروسازان است شو مشکل از آنجا شروع می. به آنها پرداخت نمایند

دهد اما تحت کنترل  و بیش از نیمی از اعضایش را داروسازان جوان یا فاقد داروخانه تشکیل می
اند،  هاست و اعضای هیئت مدیره انجمن که خود نیز صاحب داروخانه موسسین داروخانه

ن موسسین داروخانه و این انجمن در تضاد منافع بی. حمایتی تمام قد از موسسین دارند
نگری، نگاه و تصمیماتش معطوف به سود موسسین  داروسازان مسئول فنی، با یکجانبه

ها خواستار برقراری   در چنین شرایطی است که مسئوالن فنی داروخانه...«.داروخانه است
 برابر داروساز با نباید داروساز آیا داروسازند؛ هم آنها داروسازیم؛ ما اگر » :برابری هستند

 «!باشد؟

جمعی از دانشجویان دانشگاه تهران مقابل خوابگاه فاطمیه نسبت به لغو  -*

 7 ، تجمع اعتراضی برپا کردنداسکان یکی از فعالین صنفی ساکن خوابگاه فاطمیه 

 در تاریخ روز یکشنبهکانال تلگرام شوراهای صنفی دانشجویان کشور،در برپایه خبر منتشره،
جمعی از دانشجویان دانشگاه تهران دراعتراض به لغو اسکان :است  آمده ۸۹اردیبهشت  ۷۸

بیش از . یکی از فعالین صنفی ساکن خوابگاه فاطمیه،دست به تجمع مقابل این خوابگاه زدند
ده روز است یکی از فعالین صنفی ساکن خوابگاه فاطمیه دانشگاه تهران، بدون ذکر هیچ گونه 

ن تجمع شبانه ی دانشجویان در اعتراض به لغو اسکان در جریا.دلیلی لغو اسکان شده است
یکی از فعالین ساکن خوابگاه فاطمیه، دانشجویان خواستار پاسخگویی رجبی، معاون حراست 
شدند که با امتناع ایشان از پاسخگوئی، تعدادی از نیروهای حراست وارد صحنه شدند تا 

نیروی انتظامی نیز جهت ارعاب و  دانشجویان را پراکنده سازند و با مقاومت دانشجویان،
هر دو نیروی حراست و انتظامی به منظور ارعاب این . متفرق کردن دانشجویان وارد عمل شد

دانشجویان قید کردند اگر چنانچه محل توسط ایشان ترک نشود، پلیس امنیت جهت برخورد، 
  ... .ورود خواهد کرد



 7اند شده گران درصد ۱۱۱ از بیش اساسی کاالهای برخی -*

 

« علی قربانی» :آمده است  ۸۹اردیبهشت  ۷۸در تاریخ روز یکشنبه ایلنا، خبرگزاری به گزارش 
وی در ادامه .خن گفتدرصدی قیمت برخی از کاالهای اساسی س ۹۵۵از افزایش بیش از 

 ۹۵در قانون بودجه آمده است که : های خود با خانه ملت، به طرح پرسشی پرداخت صحبت
آید  میلیارد دالر برای تامین کاالهای اساسی اختصاص پیدا کند؛ اما این پرسشی که پیش می

اسی این است که چه میزان از درآمد نفتی کشور تحقق یافته تا در مسیر تامین کاالهای اس
درصد جمعیت کشور  ۵۵ها مبنی بر اینکه  هزینه شود؟قربانی با اشاره به گزارش مرکز پژوهش

رفع فقر مطلق بوده،  ۸۹زیر خط فقر است؛ در حالی که هدف دولت در قانون بودجه سال 
باید دید مرکز پژوهش ها مجلس با چه تعریفی از خط فقر چنین آماری را اعالم کرده : گفت

کرد که آیا این تعریف مورد تایید مرکز آمار ایران، بانک مرکزی و نهادهای  است، و بررسی
البته در قانون برنامه ششم توسعه تاکید شده که مرکز آمار ایران متولی این   رسمی است،
 .کار باید باشد

قاین نسبت به بالتکلیفی شغلی ومعیشتی همزمان با  -کارگران جاده بیرجند  -*
 7، تجمع اعتراضی برگزار کردندز پروژهبازدید وزیر راه ا

همزمان با سفر  :آمده است  ۸۹اردیبهشت  ۸۵شنبه دودر تاریخ روز براساس خبر منتشره،
قائن،کارگران   -وزیر راه به استان خراسان جنوبی وبازدیدش از جاده در دست ساخت بیرجند 

تی بنمایش این پروژه با تجمع اعتراضشان را نسبت به بالتکلیفی شغلی ومعیش
 -پنج سال است در این شرکت و در جاده بیرجند : یکی از کارگران به خبرنگاران گفت.گذاشتند

وی .ماه پیش حقوق نگرفته ایم بلکه ما را نیز اخراج کردند 91قاین کار می کنم اما نه تنها از 
کند، تومانی که اعضای شرکت به ما داده اند دردی از ما کم نمی  51کارت هدیه : افزود

سه سال است که .زندگی ما در حال نابودی است در حالیکه خبری از پرداخت حقوق نیست
هزارتومانی را در دستش 51این کارگر در حالیکه کارت هدیه .عیدی به ما داده نشده است
ای با مبلغ اندک  یکی از کارگران حاضر در حالی که کارت هدیه:داشت،خطاب به وزیر راه گفت

حاال شدیم صدقه خوارکه کارت هدیه بگیریم؟آقای وزیر من صدقه خوار : گفتدر دست داشت، 
یکی از خبرنگاران .کنم کنم و کار می کار می. نیستم که با کارت هدیه بتوانند ما را راضی کنند

بدنبال وعده و وعیدهای وزیر راه مبنی بر پرداخت مطالبات کارگران معترض وبازگشت 
بیرجند و پرداخت  مطالبات کارگران پرسید که با  -ان پروژه محور قاین بکارشان،از وی از زمان پای

 .پاسخ سرباالیی از سوی وزیر مواجه شد

 /دالالن کام به کشاورزان، نام بهبررسی تاثیر نوسانات ارزی بر حوزه کشاورزی؛ -*
 7 بگیرید را ها سوءاستفاده جلوی

https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/764918-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%DB%8C-%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%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF
https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/764941-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D8%A7%D9%85-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%84%D9%88%DB%8C-%D8%B3%D9%88%D8%A1%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%DA%AF%DB%8C%D8%B1%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-9/764941-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D8%A7%D9%85-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%84%D9%88%DB%8C-%D8%B3%D9%88%D8%A1%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AF


 
آمده است  ۸۹اردیبهشت  ۸۵شنبه دودر تاریخ روز خبرنگار ایلنا، محمد جواد صابری به گزارش 

ای  در دوره. سال گذشته به تناوب شاهد افزایش قیمت محصوالت کشاورزی در بازار بودیم :
مانند رب هم تاثیر گوجه فرنگی چنان گران شد که بر قیمت نهایی محصوالت فرآوری شده 

گرانی به دیگر . برابر شد ۷.۴گذاشت و قیمت یک کیلو رب گوجه فرنگی در کمتر از یک سال 
درصد  ۸۸زمینی  و قیمت سیب ۹۷۸طی یک سال قیمت پیاز . محصوالت کشاورزی هم رسید

گرانی یکباره .این گرانی حتی به محصوالتی مانند بادمجان و خیار هم رسید. افزایش یافت
همه ساله یک محصول با تورم فزاینده . سابقه نیست صوالت کشاورزی در ایران البته بیمح
های سال گذشته  کند، اما گرانی معموال این گرانی خیلی زود فروکش می. شود رو می به رو

ها به سادگی پایین نیامدند، چنانکه بعد از اندیشیدن تمهیداتی، با  سرسخت بودند و قیمت
ها به نسبت آغاز گرانی در جایگاه  نسبی محصوالت کشاورزی، باز هم قیمتوجود ارزان شدن 
همین اتفاق باعث شد، این نظریه که گرانی محصوالت کشاورزی به دلیل . باالتری قرار گرفت

بر اساس آماری که مرکز ملی ....افزایش صادرات بوده بیش از پیش باورپذیر به نظر برسد
اتاق ایران از تجارت خارجی بخش کشاورزی ارائه کرده، در  مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

، مقدار صادرات محصوالت کشاورزی و صنایع غذایی شش میلیون و ۹۸۸۲ماهه سال  دوازده
درصد و از نظر  ۴.۸میلیون دالر بوده که از نظر وزن  ۵۵۵هزار تن به ارزش شش میلیارد و  ۸۴۹

ارزش . ی کشور را به خود اختصاص داده استدرصد کل صادرات کاالهای غیرنفت ۹۵.۵ارزش 
درصد کاهش داشته و در  ۴.۲، ۸۹نسبت به گزارش ساالنه سال  ۸۲ماهه سال  صادرات دوازده

نکته جالب درباره تجارت . درصد کاهش دارد ۸.۹های برنامه پنجم نیز  مقایسه با متوسط سال
اردات محصوالت کشاورزی و مقدار و. بخش کشاورزی، تراز تجاری منفی در این زمینه است

میلیارد و  ۹۵هزار تن با ارزش  ۵۹۴میلیون و  ۷۵بر  بالغ ۸۲ماهه سال  صنایع غذایی در دوازده
درصد کل  ۷۴.۵درصد و از نظر ارزش  ۹۸.۸میلیون دالر بوده است که به ترتیب از نظر وزن  ۹۵۹

کشاورزی با کاهش واردات های  هر چند در زمینه واردات نهاده.شود واردات کشور را شامل می
کش، کود،  میلیون دالر نهاده کشاورزی از جمله آفت ۹۵۵ایم، اما در مجموع بیش از  رو بوده به رو

های  تالش شد با قرار دادن نهاده. آالت و ادوات کشاورزی به ایران وارد شده است بذر و ماشین
د، تورم این بخش کنترل شون تومانی می ۵۷۵۵کشاورزی در زمره کاالهایی که مشمول ارز 

  ...شود

 7هفت تپهمخالفت با آزادی حسین انصاری، کارگر بازداشت شده  -*

 

 
از کارگران ) طبق گزارش های دریافت شده خانواده کارگر بازداشت شده حسین انصاری 

بی حرمتی   توسط قاضی پرونده آقای احمدی مورد توهین و (بازداشت شده نیشکر هفت تپه
 . قرار گرفته اند



بر اساس این گزارش برای آزادی کارگر زندانی حسین انصاری توسط قاضی پرونده آقای 
سند را  میلیون تومانی صادر شده است اما خانواده انصاری توان تهیه ۴۵قرار وثیقه احمدی ، 
 .نداشته اند

میلیونی مجددا به  ۴۵خانواده کارگر بازداشت شده حسین انصاری به دلیل عدم تهیه وثیقه 
قاضی پرونده مراجعه می کنند، اما متاسفانه خانواده کارگر زندانی از طرف آقای احمدی 

پرونده مورد توهین و تحقیر قرار می گیرند و قاضی پرونده کارگران هفت تپه را مخرب قاضی 
  .خوانده است

تحقیر خانواده کارگر بازداشت  سندیکای کارگران نیشکر هفت ضمن محکوم کردن توهین و
 شده حسین انصاری، خواستار آزادی فوری تمام کارگران باز داشت شده می باشد

                                                 تپه_هفت_شدگان_بازداشت_آزادی_سراسری_خواست
syndica.hafttape@gmail.com                  

 7، آزاد شدمیلیون تومانی01آزادی یاسر امینی با تودیع وثیقه  -*

یاسر امینی معلم  :آمده است  ۸۹اردیبهشت  ۸۵شنبه دودر تاریخ روز  برپایه خبر منتشره،
است که یاسر قابل یادآوری .میلیون تومانی آزادشد51معترض شهرستان مهاباد با تودیع وثیقه 

این معلم درپاسخ به .اردیبهشت توسط نهادهای امنیتی بازداشت شد97امینی روزسه شنبه 
اردیبهشت 92شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان سراسر کشوربمناسبت  فراخوان

 .وپرورش شهرستان مهاباد زده بود روزمعلم، بتنهایی دست به تجمع مقابل اداره آموزش

های تولید قطعات  حق بیمه کارگران کارگاهیک مقام مسئول در گفتگو با مهر؛ -*
 7خودرو تقسیط شد

https://www.mehrnews.com/news/4621156 

 
 

آمده است  ۸۹اردیبهشت  ۸۵شنبه دودر تاریخ روز  به گزارش محمد جندقی خبرنگار مهر ،
در جهت صیانت از نیروی کار، : پایداری مشاغل وزارت کار گفت مدیرکل حمایت ازکریم یاوری، :

با وی  .تقسیط شد ۸۲های تولید قطعات خودرو برای سه ماهه پایانی  حق بیمه کارگران کارگاه
در این زمینه به : های قطعه سازی خودرو اظهار داشت اشاره به مشکالت نیروی کار شرکت
جلساتی برای رفع موانع مشکالت قطعه سازان با  دستور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی

ها و پایداری تولیدات قطعه  هدف صیانت از نیروی کار، تثبیت اشتغال، حفظ حیات این بنگاه
این جلسات با حضور مسئوالن وزارت تعاون، کار و رفاه : ادامه داد ار .سازان برگزار شد

ای، وزارت امور اقتصادی و  و بیمه اجتماعی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، مسئوالن بانکی
دارایی و بانک مرکزی با حضور نمایندگان انجمن تخصصی همگن برگزار شد و تصمیماتی برای 

 .کمک به صیانت از نیروی کار قطعه سازان گرفته شد
مدیر کل حمایت از پایداری مشاغل و بیمه بیکاری وزارت کار با اشاره تصمیمات گرفته شده در 

در راستای حفظ و صیانت از نیروی کار و : ت حمایت از صنعت قطعه سازی گفتنتیجه جلسا
مساعدت در تداوم و استمرار حیات اقتصادی قطعه سازان، مقرر شد سازمان تأمین اجتماعی 

های دی، بهمن و اسفند را  ضمن مساعدت، حق بیمه کارگران قطعه ساز را مربوط به ماه
یاوری با بیان اینکه .ماهه تقسیط گردد ۹۷کارفرما به صورت درصد دریافت کرده و سهم  ۲صرفاً 

های تولید قطعات خودرو در کشور از سوی  ابالغیه موضوع تقسیط حق بیمه کارگران کارگاه
: وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به سرپرست سازمان تأمین اجتماعی ابالغ شده است، گفت
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گذشته وزارت صنعت، معدن و تجارت،  همچنین با توجه به جلسه اول بهمن ماه سال
خودروسازان و قطعه سازان و با توجه به افزایش قیمت خودرو، مقرر شده است قیمت خرید 

مدیر کل حمایت از پایداری ....قطعات توسط خودروساز به صورت فوری اصالح و تعدیل شود
اولیه داخلی را از دیگر مشاغل و بیمه بیکاری وزارت کار، پیگیری جدی و رفع موانع تأمین مواد 

همچنین از سوی : های اجرایی با قطعه سازان عنوان کرد و گفت تصمیمات جلسات دستگاه
میلیون دالر به صورت تسهیالت ریالی و  ۹۹۵انجمن تخصصی پیشنهادی مبنی بر تخصیص 

 .ارزی به قطعه سازان به ستاد تسهیل و رفع موانع تولید ارائه شد

  7 ، یازدهم اردیبهشته های دستگیر شدگان اول ماه مهادامه تجمع خانواد -*

 

  .تجمع خانواده های دستگیر شدگان روز جهانی کارگر مقابل مجلس
 18اریبهشت29

 7اه درصدی کاال و خوراکی ۱٣۶تا  ۲۱تورم  -*

 

ها و  در اردیبهشت ماه سال جاری تغییرات قیمتی در خوارکی : ستا آمده ایسنا خبر هیبرپا
 .درصدی در مقایسه با همین ماه در سال گذشته دارد ۹۸۹تا  ۷۵کاالها نشان از تورم بین 

 7شدند آزاد تپه هفت شده بازداشت کارگران مامیت -*
منابع کارگری در   :آمده است  ۸۹اردیبهشت  ۸۵شنبه دودر تاریخ روز  به گزارش خبرنگار ایلنا،

( اردیبهشت ماه ۹۸)شدگان اجتماع روز پنجشنبه  مجتمع هفت تپه از آزادی تمامی بازداشت
اردیبهشت ماه  ۷۸یکشنبه )عصر دیروز : دآنها گفتن.مجتمع کشت و صنعت هفت تپه خبر دادند

به گفته .کارگر بازداشت شده مجتمع کشت و صنعت هفت تپه با قرار وثیقه آزاد شدند ۵( 
کارگران این واحد ( اردیبهشت ماه ۹۸)کارگران؛ در جریان اعتراضات صنفی روز پنجشنبه 

 ۵اردیبهشت ماه،  ۷۸کشاورزی، شماری از کارگران احضار و بازداشت شدند که عصر روز 
 .شدگان آزاد شدند کارگر دیگر با قرار وثیقه و امروز دیگر بازداشت

 7، آزاد شدمیلیون تومانی01آزادی یاسر امینی با تودیع وثیقه  -*
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یاسر امینی معلم    :آمده است  ۸۹اردیبهشت  ۸۵شنبه دودر تاریخ روز  برپایه خبر منتشره،
قابل یادآوری است که یاسر .میلیون تومانی آزادشد51قه معترض شهرستان مهاباد با تودیع وثی

این معلم درپاسخ به .اردیبهشت توسط نهادهای امنیتی بازداشت شد97امینی روزسه شنبه 
اردیبهشت 92شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان سراسر کشوربمناسبت  فراخوان

 .شهرستان مهاباد زده بودوپرورش  روزمعلم، بتنهایی دست به تجمع مقابل اداره آموزش

 7نمفهوم عدالت آموزشی در ایرا -*

 
 
با  طبقاتی_آموزش ذیل هشتگ« عادل برکم»: آمده است  اردوی کار تلگرامی کانال نوشته به

در این دو « عدالت آموزشی در ایران»مفهوم : انتشار این دو عکس در کنار هم در توئیتر نوشته
« سفارت فرانسه»دبستانی در ولنجک تهران آزمون بین المللی در . عکس خالصه می شود

دبستانی هم در ایذه خوزستان دانش آموزانش به جرم . می دهد و با سفرا دیدار می کنند
 .تحصیل می کنند« غار و آغل گوسفندان»در " ین پولدارنداشتن والد"

@AdelBarkam 

@ordoyekar 

 7یابی تشکل گفتمانِ  تغییر لزوم / ندارند؟ «مصونیت» کارگران نمایندگانِ  چرا -*

  

آمده است  ۸۹اردیبهشت  ۸۵شنبه دودر تاریخ روز خبرنگار ایلنا، نسرین هزاره مقدم به گزارش 
یابی و دفاع از  ساسی برای تشکلو قراردادهای موقت، یک عامل بازدارنده ا« کاری ثبات بی» :

ماه، شش ماهه یا در نهایت یک ساله دارد، اگر  حقوق است؛ کارگری که قرارداد موقت سه
صنفانش را برعهده بگیرد و به عضویت یکی از سه  قرار باشد وظیفه دفاع از حقوق خود و هم

چیزی که بعد از رواج  تشکل رسمی قانون کار دربیاید، به راحتی در معرض تهدید به اخراج و آن
ست که در قوانین  این درحالی. گیرد قرار می« تعدیل»قراردادهای موقت، ُمد شده، یعنی 

                                                   .باالدستی، هیچ تضمینی برای استمرار کار  یک فعال کارگری وجود ندارد
یابی رسمی کارگران است و نه در  ع تشکلترین مرج نه در فصل ششم قانون کار که مهم

هیچ بندی دال « قانون تشکیل شوراهای اسالمی کار»ها مانند  قوانین جنبی مربوط به تشکل
                                                                                                                                 .بر لزوم صیانت از امنیت شغلی اعضا تعریف نشده است

قرارداد »های مربوط به تشکل یابی کارگر، بر  نامه مبنای فصل ششم قانون کار و همه آیین
بر این است که در « فرض»در همه این سندهای قانونی . است« رسمی و دائمی کار

کنند،  تشکل صنفی میدهند و کارگران اقدام به تشکیل  هایی که کار مستمر انجام می کارگاه
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شود و لذا  قانون کار مبنی بر لزوم عقد قرارداد دائم با کارگران رعایت می ۲ماده  ۷تبصره 
های صنفی هیچ نگرانی بابت اتمام مدت قرارداد یا اخراج به دلیل دفاع از حق و  اعضای تشکل

کاری در  ثبات حقوق صنفی ندارند؛ در بیش از دو دهه گذشته، در عمل این فرض با رواج بی
های دائم و مستمر، باطل شده است؛ اما علیرغم این ابطال، متن قانون همچنان دست  کارگاه

                                                                                                                                      .نخورده باقی مانده است
 به دایم کار قرارداد داشتن به شوراها، قانون فعلی متن در که شود می ناشی آنجا از تناقض
 به و است نشده ای اشاره کار اسالمی شورای در کارکنان نمایندگی برای الزم شرایط عنوان
 شوراهای قانون انتخابات نامه آیین یک ماده سه و یک تبصره به عنایت با رسد می نظر

 کرده شرط را واحد دائم مشاغل از یکی در اشتغال کنندگان انتخاب یبرا که کار اسالمی
 صرف و نداشته ایرادی قانوناً  شوندگان انتخاب برای موقت مدت با کار قرارداد داشتن است،
 با شورا در عضویت که آنجا از و ایحال علی .است کافی دایم مشاغل از یکی در اشتغال
 عبارت به و کارگاه در اشتغال مستلزم کار اسالمی ورایش قانون ۷ ماده ”ب“ بند از استفاده

 سقوط موجب اخیر شرط دادن دست از طبیعتاً  باشد می واحد با استخدامی رابطه وجود دیگر
هایی از اخراج فعاالن  نمونه.بود خواهد شورا در عضویت لغو نتیجه در و نمایندگی سمت

در :بهتر است نگاهی به اخبار اخیر در این زمینه داشته باشیم. کارگری واحدها کم نیستند
                                           :، با دو خبر تعدیل نمایندگان کارگران روبرو هستیم۸۹بیست و نهم اردیبهشت 

سازی اجازه ورود به کارگاه  های الستیک دو نفر از نمایندگان کارگران یکی از کارخانه: اول رخب
گوید که این دو کارگر به دلیل تمرد از دستورات و ایجاد تشنج اخراج  یابند و کارفرما می را نمی
که در « کویر تایر بیرجند»در همان روز، علیرضا یوسفی نماینده کارگران : دوم خبر و. اند شده

شود؛  عین حال بازرس کانون شوراهای استان خراسان جنوبی نیز هست، بیکار می
های کارگری و کارفرمایی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی  مسئول امور تشکل)چین  خوشه

دهد و  نیز از پیگیری وضعیت کارگر بیکار شده کارخانه کویر تایر خبر می( استان خراسان جنوبی
های اولیه به دلیل نارضایتی کارفرما از عملکر آقای یوسفی هنوز ایشان  در پیگیری: گوید می

او با بیان اینکه متأسفانه . مورد پذیرش مدیریت مجموعه محل فعالیت خود قرار نگرفته است
در خصوص بازگشت : های قانونی برای حمایت از نمایندگان کارگری وجود دارد، افزود محدودیت

یوسفی که در عین حال بازرس کانون شوراهای اسالمی کار استان خراسان به کار آقای 
جنوبی نیز هستند و هنوز از اعتبارنامه شورایی آن در کارخانه کویر تایر حدودا یکسال دیگر 

ایم که امیدواریم به  هایی با مدیران این واحد تولیدی انجام داده نگاری ست، جلسات و نامه باقی
سوم تیرماه : اما پیش از آن نیز بارها از این دست اتفاقات افتاده است.نتیجه مطلوبی برسد

از کارگران قراردادی و از « محمدجواد بابایی»شود؛  ، نماینده کارگران کنتورسازی اخراج می۸۲
اعضای شورای اسالمی کار کارخانه کنتورسازی است که اجازه ورود به کارخانه از او سلب 

سال سابقه کار  ۷۷ل و تصمیم کارفرما برای تمدید نکردن قراردادش، او پیش از تعدی. شود می
ای نیست که با این نوع خبرها  ها بسیار است؛ در واقع ماه یا هفته از این نمونه...!داشته است

مواجه نشویم؛ برخی فعاالن کارگری معتقدند تا زمانی که اعتبارنامه شورایی یک کارگر اعتبار 
و نباید کارگر را در صورت اتمام مدت قرارداد کاری، اخراج کند؛ اما این « واندت نمی»دارد، کارفرما 

قانون کار،  –هیچ ضمانت قانونی ندارد؛ در واقع با استناد به متون قانونی فعلی « تواند نمی»
تواند کارگر عضو تشکل را  کارفرما به راحتی می -...های صنفی و  قانون شوراها، قانون انجمن

تمه قرارداد و در عین اعتبار داشتن  اعتبارنامه اخراج کند و از این ناحیه، هیچ جرم و یا بعد از خا
 .تخلفی مرتکب نشده است

 7هزار تومانی قیمت گوشت قرمز ۱۱کاهش :معاون حجتی اعالم کرد -*
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 :آمده است  ۸۹اردیبهشت  ۸۵شنبه دودر تاریخ روز  به گزارش زهرا مهدوی خبرنگار مهر،

 ۹۵معاون وزیر جهاد با بیان اینکه قیمت گوشت قرمز نسبت به ایام قبل از عید  ،مرتضی رضایی
ت پروتئینی هیچ کمبودی نداریم؛بلکه در زمینه محصوال: هزار تومان کاهش یافته است، گفت

در حاشیه مراسم روز جهانی زنبور در جمع وی  .در برخی محصوالت با مازاد مواجه هستیم
گوئیم با  ما زمانی می: خبرنگاران درباره آخرین وضعیت بازار محصوالت پروتئینی اظهار داشت
کنند و مغازه دار بگوید  کمبود یک محصول در کشور مواجه هستیم که مردم به مغازه مراجعه

این محصول موجود نیست؛ در حالی که هم اکنون با چنین وضعیتی مواجه نیستیم و در 
در زمینه محصوالت : گفتاو  .محصوالتی مانند گوشت مرغ، با مازاد نیز رو به رو هستیم

 رضایی با.پروتئینی هیچ کمبودی نداریم؛ بلکه در برخی محصوالت با مازاد مواجه هستیم
در برخی روزها، قیمت : تومان است، گفت ۴۵۵هزار و  ۹۹اشاره به اینکه قیمت مصوب مرغ 

 .رسد هزار تومان می ۸مرغ در عمده فروشی میدان بهمن به زیر 
به گفته وی، تفاوت قیمتی که بین مراکز عمده فروشی و خرده فروشی وجود دارد، باعث زیان 

های هیجانی مردم در ایامی از  ینکه برخی واکنششود؛ ضمن ا تولیدکننده و مصرف کننده می
ساالنه حدود : رضایی تصریح کرد... .زند سال مانند عید نوروز نیز به نوسانات قیمت دامن می

شود یک نفر بتواند کاالی وارداتی  شود، مگر می میلیون تن کنجاله سویا وارد کشور می ۸.۴
 .نین چیزی امکان پذیر نیستچ. خود را نگهداری کند و بازار را بر هم بریزد

 7 اعتصاب در شرکت جهاد نصر کردستان  -*

 

کارگران شرکت جهاد  :آمده است  ۸۹اردیبهشت  ۸۵شنبه دودر تاریخ روز  برپایه خبر مندرج ،
 :، اعتصاب کردند.ماه حقوق عقب افتاده 7نصر کردستان در اعتراض به عدم پرداخت 

  7علی ربیعی سخنگوی دولت روحانی شد -* 
 
یک سال پس از استیضاح و برکناری علی : آمده است  همراه کارگران تلگرامی کانال نوشته به

ربیعی وزیر سابق کار و رفاه اجتماعی از سوی مجلس، روحانی او را به عنوان سخنگوی دولت 
 .برگزید

::small_blue_diamondاین گزینش سه معنای روشن دارد: 
در نظام کنونی مسئول با هر سنی بازنشست نمی شود و از گردونه خارج نمی شود : اول

نماد مسئولین در این نظام علی . بلکه فقط از پستی به پستی دیگر انتقال داده می شود
ا را به خوردن نان خشک و بستن شغله است که در کاخ زندگی می کند و م 37اکبر والیتی 

سالگی تجدید فراش کرده تا همسرش  12لنگ توصیه می کند، یا آیت هللا جنتی است که در 
پوشکش را عوض کند ولی همچنان شغل نگهبانی والیت فقیه  به عنوان کلفت خانگی و محرم

 .را دارد



تسویه حسابی است که بازگماشتگی ها در  غالبا حذف ها همانقدر باندی، جناحی و: دوم
پست های جدید؛ یعنی به هر چه ربط داشته باشد با دیدگاه اکثریت کارگران و زحمتکشان در 

این که ربیعی کارنامه اش در وزارت کار چه بود و . مورد کارنامه مدیر جابجا شده ربطی ندارد
اشت مبنای تصمیم و اقدام د چه نقشی در خصوصی سازی های فاجعه بار یا وضع اشتغال

حساب  طبقه ما و مطالباتش و مطالبه گرانش اصال در محاسبات دولت روحانی به. نیست
یا در صورت مطالبه گری با ما در  سهم ما این است که یا دهان مان بسته باشد. نمی آید

 .برخورد امنیتی می کنند
بود به قدری دروغ گفت و وعده های توخالی داد که نوبخت که سخنگوی پیشین دولت : سوم

حاال همین نقش را باید علی . آماج نفرت عمومی مزدبگیران و خاصه بازنشستگان شده بود
ربیعی عضو شورای مرکزی خانه کارگر ایفا کند که حذفش از وزارت کار یک نمونه روشن تقلیل 

 .تماعی در دولت فعلی استنقش و نفوذ خانه کارگر در دستگاه مدیریتی تامین اج

ناحیه آذریایجان دراعتراض به عدم پرداخت چند  کارگران خط وابنیه فنی راه آهن -*
 7 ، دست به اعتصاب زدند ماه حقوق

کارگران خط وابنیه فنی :آمده است  ۸۹اردیبهشت  ۸۵شنبه دودر تاریخ روز  برپایه خبر مندرج
دراعتراض به پرداخت چندماه حقوق دست (شرکت گسترش آهن راه)راه آهن ناحیه آذریایجان 

                                                                                                                                      .رگذرگاه تبریزتجمع کردنداز کار کشیدند و د

 7پیرانشهر در رکولب پسرِ  و پدر مصدومیت -*

 

روز گذشته در   :آمده است  ۸۹اردیبهشت  ۸۵شنبه دودر تاریخ روز  به گزارش خبرنگار ایلنا،
سیلوه پیرانشهر، گروهی از کولبران در حال تردد بودند که دو نفر از آنها دچار مصدومیت 

ت آنها را ناصر از قرار معلوم کولبران مصدوم، پدر و پسر هستند و منابع خبری ایلنا هوی.شدند
این دو کولبر جهت مداوا ابتدا .کنند پور اهل پیرانشهر عنوان می پور و محسن حسینی حسینی

به مراکز درمانی چومان در اقلیم کردستان منتقل شدند که ساعاتی بعد، به علت شدت 
 .جراحات وارد شده به بیمارستانی در شهر اربیل واقع در اقلیم کردستان منتقل شدند

هزار تن انواع کاغذ از گمرکات استان  ٣۲ترخیص :گمرک ایران اعالم کرد -*
 7هرمزگان

.mehrnews.com/news/4621378https://www 

 
 :آمده است  ۸۹اردیبهشت  ۸۵شنبه دودر تاریخ روز به گزارش سمیه رسولی خبرنگار مهر، 

هزار تن انواع  ۸۷از ترخیص سرپرست حوزه نظارت گمرکات استان هرمزگان،   ؛حسین سعیدی
با اشاره به اینکه باید کاال به گمرک وی  .جاری خبر داد  کاغذ از گمرکات این استان طی سال

https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/765197-%D9%85%D8%B5%D8%AF%D9%88%D9%85%DB%8C%D8%AA-%D9%BE%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D8%B3%D8%B1-%DA%A9%D9%88%D9%84%D8%A8%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%87%D8%B1
https://www.mehrnews.com/news/4621378/%D8%AA%D8%B1%D8%AE%DB%8C%D8%B5-%DB%B3%DB%B2-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%86-%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%DA%A9%D8%A7%D8%BA%D8%B0-%D8%A7%D8%B2-%DA%AF%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%B2%DA%AF%D8%A7%D9%86
https://www.mehrnews.com/news/4621378/%D8%AA%D8%B1%D8%AE%DB%8C%D8%B5-%DB%B3%DB%B2-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%86-%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%DA%A9%D8%A7%D8%BA%D8%B0-%D8%A7%D8%B2-%DA%AF%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%B2%DA%AF%D8%A7%D9%86
https://www.mehrnews.com/news/4621378/%D8%AA%D8%B1%D8%AE%DB%8C%D8%B5-%DB%B3%DB%B2-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%86-%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%DA%A9%D8%A7%D8%BA%D8%B0-%D8%A7%D8%B2-%DA%AF%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%B2%DA%AF%D8%A7%D9%86
https://www.mehrnews.com/news/4621378/%D8%AA%D8%B1%D8%AE%DB%8C%D8%B5-%DB%B3%DB%B2-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%86-%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%DA%A9%D8%A7%D8%BA%D8%B0-%D8%A7%D8%B2-%DA%AF%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%B2%DA%AF%D8%A7%D9%86
https://www.mehrnews.com/news/4621378/%D8%AA%D8%B1%D8%AE%DB%8C%D8%B5-%DB%B3%DB%B2-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%86-%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%DA%A9%D8%A7%D8%BA%D8%B0-%D8%A7%D8%B2-%DA%AF%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%B2%DA%AF%D8%A7%D9%86
https://www.mehrnews.com/news/4621378/%D8%AA%D8%B1%D8%AE%DB%8C%D8%B5-%DB%B3%DB%B2-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%86-%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%DA%A9%D8%A7%D8%BA%D8%B0-%D8%A7%D8%B2-%DA%AF%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%B2%DA%AF%D8%A7%D9%86


کل تعداد  ۸۹از ابتدای سال : اظهار شود تا تشریفات گمرکی آن انجام پذیرد، اظهار داشت
هزار تن آن  ۴یص و هزار تن آن ترخ ۸۷هزار تن بوده که  ۸۲کاغذهای اظهار شده به گمرک، 
 .نیز، در جریان ترخیص قرار دارد

بیشتر این کاالها در مسیر زرد و بدون ارزیابی کاال : سرپرست گمرکات استان هرمزگان افزود
شوند و اسنادی که در جریان ترخیص هستند، ممکن است نیاز به مجوزهای خاص  ترخیص می

مکان وجود دارد که صاحب کاال بعد از اظهار یا با مشکل اسنادی و ارزی مواجه شوند و یا این ا
وی .مشکل مالی در پرداخت حقوق ورودی داشته و نتواند به موقع کاالی کاغذ را ترخیص کند

کاالهایی که برای تعیین ماهیت نیاز به تأیید آزمایشگاه دارند، برای واحدهای تولیدی و : گفت
ده و تشریفات ترخیص بسیار سریع مسیر زرد سوابق قبلی نیز برای گمرک قابل پذیرش بو

 .پذیرد انجام می

ماه 6کارگران  ایستگاه را ه آهن اراک شازند نورآباد دراعتراض به عدم پرداخت  -*

 7 ، اعتصاب کردندحقوق

 

کارگران  ایستگاه را ه  :آمده است  ۸۹اردیبهشت  ۸۵شنبه دودر تاریخ روز  برپایه خبر مندرج
ماه 3دراعتراض به عدم پرداخت ( ت خط گوش گسترشرک)آهن اراک شازند نورآباد

بنا به گزارشات منتشره در شبکه های اجتماعی،کارگران قربانی .حقوق،دست از کارکشیدند
شرکت خط گوش . اختالفات مالی بین دولت،شرکت راه آهن و شرکت خط گوش گسترهستند

ست وشرکت راه آهن گستربجای پرداخت حقوق کارگران می گوید از شرکت راه آهن طلبکار ا
هم ادعای طلب از دولت را دارد وبدینترتیب شرکت های راه آهن و شرکت خط گوش 

 .گستر،کارگران برای تسویه حساب به گروگان گرفته شده اند وحقوقشان پرداخت نمی شود

 مدیرتولید /مزدی معوقات دریافت برای «برک ایران» زن کارگر سه بالتکلیفی -*

 7شود می پرداخت مطالبات زودی به 7کارخانه

 

یکی از کارگران   :آمده است  ۸۹اردیبهشت  ۸۵شنبه دودر تاریخ روز به گزارش خبرنگار ایلنا، 
میانگین سنوات پایان خدمت سه کارگر زن سابق کارخانه ایران : در کارخانه ایران برک گفت

ا استفاده از سال سابقه کار ب ۹۲با   که دو نفرشان پایان اسفند ماه سال گذشته)برک رشت 
سال سابقه کار با  ۹۴اند و نفر سوم نیز با  آور بازنشسته شده قانون مشاغل سخت و زیان

براساس سوابق کاری حدود ( کند ترک محل کار هم اکنون از مقرری بیمه بیکاری استفاده می
به .میلیون تومان است که کارفرما به دلیل نداشتن منابع مالی، توان پرداخت آن را ندارد ۷۵

میلیون تومان مطالبات  ۵۵تا  ۸۵گفته وی، عالرغم دریافت نکردن سنوات، این سه نفر حدود 

https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/765329-%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AA%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%81%DB%8C-%D8%B3%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1-%D8%B2%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%DA%A9-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA-%D9%85%D8%B9%D9%88%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B2%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%B2%D9%88%D8%AF%DB%8C-%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
https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/765329-%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AA%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%81%DB%8C-%D8%B3%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1-%D8%B2%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%DA%A9-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA-%D9%85%D8%B9%D9%88%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B2%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%B2%D9%88%D8%AF%DB%8C-%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


دوران  ۸۲و  ۸۴، ۸۵، ۹۹معوقه مزدی نیز طلبکار هستند که مربوط به دستمزد سالهای 
آنها به همراه چندین سال حق بن پرداخت   ۹۹همچنین عیدی سال . شود اشتغالشان می

کارگر مشغول به کار  ۹۷۵ین کارگر، در کارخانه ایران برک رشت حدودا به ادعای ا.نشده است
به دلیل شرایط : او گفت.دهند نفر از این کارگران را زنان تشکیل می ۴۵کم  هستند که دست

نامناسب مالی کارخانه، تعدادی از کارگران زن باسابقه این کارخانه با گذشتن از سوابق 
نکه به سن بازنشستگی برسند اقدام به بازنشسته شدن چندین ساله کاری خود، پیش از آ

ندارند، ناچار ( ای به دلیل سابقه کم بیمه)اند و در مواردی که امکان بازنشستگی  کرده
خودخواسته محل کار خود را ترک کرده و برای تامین معیشت زندگی خود از مقرری بیمه 

زنشستگی با حداقل سابقه کار، دریافت به گفته این کارگر، تبعات با.کنند بیکاری استفاده می
اردیبهشت ماه سال جاری برای اولین بار مستمری . حداقل مستمری بازنشستگی است

بازنشستگی دو کارگر زن بازنشسته به صورت حداقلی پرداخت شد که کفاف معیشت زندگی 
جدا از این سه  به گفته این منبع کارگری در کارخانه ایران برک،....دهد خانوادگی آنها را نمی

اند، بعد از گذشت  کارگر، چند نفر دیگر که چندین سال پیش در این کارخانه مشغول به کار بوده
در این .چندین سال هنوز پیگیر دریافت مطالبات مزدی و سنواتی زمان اشتغال خود هستند

زدی این سه با تاکید بر اینکه مطالبات م( مدیر تولید کارخانه ایران برک)زمینه مهدی شفاهی 
اولین جلسه رسیدگی به شکایت این سه کارگر روز : شود، گفت کارگر به زودی پرداخت می

 .خرداد تشکیل خواهد شد ۹۸

 7حکم تعلیق در رای برای محمدعلی اصالغی ازسوی دادسرای اوین صادرشد -*

 
 

محمدعلی اصالغی دیگرعضوسندیکای کارگران شرکت واحد که درتجمع اعتراضی روز جهانی 
د شده اردیبهشت مقابل مجلس بهارستان دستگیر شده بود وبا قرارکفالت اززندان آزا۹۹کارگر 

خرداد پس ازمراجعه به ۵بود در ابالغیه ای ازسوی دادسرای اوین فراخوانده شده وامروز 
 .اما تا شش ماه تعلیق میباشد دادسرا به وی ابالغ گردید که منع تعقیب برایتان صادرشده،

اردیبهشت هفت تن ازاعضای این سندیکا توسط عوامل امنیتی ۹۹درروز جهانی کارگر 
ه بجز حسن سعیدی همگی با قراروثیقه وکفالت آزاد شدند که تاکنون سه بازداشت شدند ک

  .عضو این سندیکا منع تعقیب برایشان صادرشده است
زندان اوین ۷۵۸همچنان دربند  حسن سعیدی دیگر عضو سندیکای کارگران شرکت واحد

  . دربازداشت بسر میبرد
درزندان هستند که درمیان آنان  تن ازبازداشت شدگان روز جهانی کارگر همچنان۲همچنین 

 .فعال کارگری وزنان وجود دارد دوروزنامه نگار وچند
سندیکای کارگران شرکت واحد خواستار آزادی تمامی بازداشت شدگان مراسم روز جهانی 

 .کارگر ودیگر فعالین دربند میباشد
@vahedssyndica 

 7 اعتصاب کارگران راه آهن تبریز -*

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


 
کارگران خط و ابنیه فنی  :آمده است  ۸۹اردیبهشت  ۸۵شنبه دودر تاریخ روز  برپایه خبر مندرج

 :، دستات به اعتصاب زدندن در گلوگاه تبریزراه راه آهن آذربایجا

  
 7دالر عبور کرد ۹۲قیمت سبد نفتی اوپک از  ماه اردیبهشت ۲۹در هفته منتهی به  -*

https://www.mehrnews.com/news/4621866 

 
آمده  ۸۹اردیبهشت  ۸۵شنبه دودر تاریخ روز  به نقل از دبیرخانه اوپک، خبرگزاری مهر به گزارش
اردیبهشت ماه نسبت به هفته پیش از  ۷۲قیمت سبدنفتی اوپک در هفته منتهی به  :است 
سنت  ۴۲دالر و  ۲۷دالر برای هر بشکه افزایش یافت و به  ۷ حدود( ماه اردیبهشت ۷۵)آن 

سنت به  ۴۲دالر و  ۲۷ماه،  اردیبهشت ۷۲اوپک در هفته منتهی به  سبدنفتی قیمت .رسید
ماه،  اردیبهشت ۷۵ازای هر بشکه رسید، در حالی که قیمت این شاخص در هفته منتهی به 

ع نفت خام اعضای این سازمان از جمله نو ۹١سبد نفتی اوپک شامل .سنت بود ۹۹دالر و  ۲۵
اندونزی، سنگین  میناس گابون، رابی اکوادور، سبک اورینته آنگوال، مخلوط الجزایر،گیراسول

نیجریه، سبک عربی عربستان،  بونی لیبی، سبک السدر ایران، سبک بصره، صادراتی کویت،
قیمت .کنگو است جنو موربان امارات، مری ونزوئال و

های ابتدایی امروز و  نسبت به ساعت (آی دبلیوتی) اینترمدیت تگزاس وست و برنت خام نفت
سنت  ۷۵دالر و  ۹۸سنت و  ۹۴دالر و  ۲۷بازگشایی بازار با افزایش همراه شد و به ترتیب به 

 .برای هر بشکه رسید
 

 7 ، جان باختنیروهای نظامی میک کولبردرمرزبانه براثر تیراندازی مستقی  -*

یک کولبردرمرزبانه   :آمده است  ۸۹اردیبهشت  ۸۵شنبه دودر تاریخ روز  نتشره،برپایه خبر م
منابع خبری محلی هویت این .براثر تیراندازی مستقین نیروهای نظامی چانش را ازدست داد
را محمد رسول عزیزی فرزند 4کولبر اهل روستای کانی سیف از توابع شهرستان بانه ودارای 

 .اعالم کردند

 بر ارزی شوک مخرب تاثیراتدهد؛ مزدبگیران به حواشی گزارش میاز کوچ  -*
 7"ها نشین اجاره"

https://www.mehrnews.com/news/4621866/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%B3%D8%A8%D8%AF-%D9%86%D9%81%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D9%88%D9%BE%DA%A9-%D8%A7%D8%B2-%DB%B7%DB%B2-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%B9%D8%A8%D9%88%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AF
https://www.mehrnews.com/news/4621866/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%B3%D8%A8%D8%AF-%D9%86%D9%81%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D9%88%D9%BE%DA%A9-%D8%A7%D8%B2-%DB%B7%DB%B2-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%B9%D8%A8%D9%88%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AF
https://www.mehrnews.com/news/4621866
https://www.mehrnews.com/
https://www.mehrnews.com/
https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/760314-%D8%AA%D8%A7%D8%AB%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AE%D8%B1%D8%A8-%D8%B4%D9%88%DA%A9-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%86%D8%B4%DB%8C%D9%86-%D9%87%D8%A7
https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/760314-%D8%AA%D8%A7%D8%AB%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AE%D8%B1%D8%A8-%D8%B4%D9%88%DA%A9-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%86%D8%B4%DB%8C%D9%86-%D9%87%D8%A7


 

آمده است  ۸۹اردیبهشت  ۸۵شنبه دودر تاریخ روز  خبرنگار ایلنا،نسرین هزاره مقدم به گزارش 
 قرارداد شود می هم امسال آیا بربیاییم؟ خانه اجاره پسِ  از توانیم می بازهم آیا ":

روز است؛ دغدغه ی متوسط  رو به پایین ام مشترک طبقه  اینها دغدغه" کرد؟ تمدید را خانه
کنند که از آن  خودشان نیست؛ فرقی هم  همه آنهایی که شب را زیر سقفی سپری می

کند که کارگر ساده باشند یا کارگر فنی و متخصص یا معلم و پرستار و کارمند و یا حتی  نمی
« نشین اجاره»درصد جمعیت کشور  ۸۵براساس آمارهای رسمی بیش از .دار و کاسب مغازه

اپیدمی رو به گسترش  سکونت است؛ به خصوص در کالنشهرها و « نشینی اجاره»هستند؛ 
در دهه هفتاد شمسی « شهرهای جدید»پایتخت؛ اما همه کسانی که بعد از پاگرفتن ایده 
های مشابه در کالنشهرهای دیگر، برای  نتواستند یک آلونک در پرند یا هشتگرد یا نمونه

ای که  ارزی اخیر درگیر دغدغه مسکن شدند؛ دغدغه خودشان دست و پا کنند، بعد از شوک
 .نام نهاد« ی سقف باالی سر دغدغه»توان آن را  می

ها  اند از متن به سمت حاشیه نشین در نهایت مجبور شده بخش عظیمی از این مردم اجاره
؛ «شهرهای جدید»مهاجرت کنند؛ یک کوچ اجباری از کالنشهرها و پایتخت به همان 

باشند و « باغشهر»قرار بوده  (توسعه پژوهشگر) اطهاری کمال ی ه گفتهشهرهایی که ب
تله »اند به  های کالنشهرها، اما با کمبود امکانات زیستی، امروز تبدیل شده فارغ از همه پلیدی

ها و یا از فضاهای  تر  کالنشهر به حاشیه اما مهاجرت از مناطق پرامکانات.«فضایی فقر
درصدی بخش مسکن  ۹۵۵تر، زاییده ناگزیر تورم بیش از  جنوبی تر شهرها به مناطق مناسب
 .است

درصدی تعداد معامالت مسکن در  ۸۷ها و در مقابل، کاهش  درصدی قیمت ۹۵۵افزایش 
دهنده ابعاد مساله است؛  نسبت به ماه مشابه در سال قبل، خود نشان ۹۸۸۹فروردین ماه 

درآمده بود؛ در آخرین روز از سال  زنگ اخطار  مسکن قبل از شروع سال جدید به صدا
با نامناسب خواندن شرایط مسکن  (مجلس عمران کمیسیون عضو) کیانپور محسن ،۸۲

متأسفانه در شرایط کنونی عمال خانوارها برای اجاره مسکن مستاصل شده : برای مردم گفت
 .و توان پرداخت بهای اجاره را ندارند

نسبت به ماه  ۸۲ره مسکن در بهمن ماه سال بر اساس آمارها نرخ اجا: وی تصریح کرد
دهد هنوز نمودار نرخ  درصد افزایش یافته است، این مسئله نشان می ۷۵گذشته آن حدود 

ی کنونی،  او معتقد است، در شرایط ویژه... .اجاره مسکن به ویژه در کالنشهرها مثبت است
زون طبقات متوسط به های بازار آزاد در بخش مسکن، موجب ریزش روزاف استمرار سیاست

های اقتصادی اخیر هم همین نتیجه را  کما اینکه برخی سیاست. طبقات فرودست خواهد شد
درآمد در مقابل یک قشر معدود بسیار پردرآمد داریم؛  اند؛ ما اکنون، یک قشر انبوه  کم داشته
! ستان کشور استبرخی از آنها به اندازه بودجه عمرانی یک یا دو ا  هایی داریم که دارایی آدم

باشد اما حاال دولت فقط تماشاگر صحنه « ضدارزش»اینها برای جامعه اسالمی قرار بود 
 های سیاست استمرار اما است مشخص بحران حل مدت   میان و مدت کوتاه راهکارهای.است
 را فرودست طبقات باالی قشر و متوسط طبقات مشکالت تواند می مسکن، بخش در کنونی

 کرور کرور کالنشهرها مردم   بازهم آیا باشد؛ داشته ادامه روند این است قرار آیا ؛کند روزافزون
 !برند؟ می پناه ها حاشیه به

 7 ، جان باختنیروهای نظامی میک کولبردرمرزبانه براثر تیراندازی مستقی  -*



انه یک کولبردرمرزب  :آمده است  ۸۹اردیبهشت  ۸۵شنبه دودر تاریخ روز  برپایه خبر منتشره،
منابع خبری محلی هویت این .براثر تیراندازی مستقین نیروهای نظامی چانش را ازدست داد
فرزند را محمد رسول عزیزی 4کولبر اهل روستای کانی سیف از توابع شهرستان بانه ودارای 

 .اعالم کردند

 ها قربانی تعداد /باختند جان بیمارستان در البرز نگین حادثه مصدوم کارگر سه -*
 7رسید نفر ۵ به

 

سه کارگر   :آمده است  ۸۹اردیبهشت  ۸۵شنبه دودر تاریخ روز به گزارش خبرنگار ایلنا، 
ر استان زنجان، شهرستان ابهر، به دلیل مصدوم حادثه کارخانه ذوب آهن نگین البرزواقع د

با احتساب کارگری که روز حادثه فوت شده بود، تعداد . درصد جان باختند ۹۵سوختگی باالی 
های ذوب  بامداد یکشنبه هفته گذشته، نقص در یکی از دیگ.نفر رسید ۵قربانیان این حادثه به 

یک کارگر در دم جان باخت و سه کارگر . فوالد و پارگی زنجیر جرثقیل این حادثه تلخ را رقم زد
 .های محلی اعزام شدند درصد به بیمارستان ۹۵نیز با سوختگی باالی 

 7، فوت نمود سوزی یک کارگر گاراژتعمیرات خودروتهران در حادثه انفجار و آتش -*

یک کارگر در حادثه   :آمده است  ۸۹اردیبهشت  ۸۵شنبه دودر تاریخ روز  برپایه خبر منتشره،
گاراژ تعمیرات خودرو واقع در خیابان اشرفی اصفهانی تهران زنده زنده سوزی  انفجار و آتش

 .سوخت

 مشکالت از ای گره سیر، تضمینی خرید فعلی نرخوگو با ایلنا مطرح شد؛ در گفت -*
 مشکل دچار قهمنط خاکی و آبی منابع یابد، کاهش کشت /کند بازنمی کشاورزان

 7شود می

 

سیر یکی از   :آمده است  ۸۹اردیبهشت  ۸۵شنبه دودر تاریخ روز  به گزارش خبرنگار ایلنا،
توجهی از  مغان است و عده قابل آباد شهرستان پارس ترین محصوالت کشاورزی اصلی

ن زمان برداشت سیر در ای کشاورزان این منطقه به کشت سیر اشتغال دارند اما اکنون که
پایین  باشد، به دلیل نرخ می -ترین نقطه استان اردبیل قرار دارد که در شمالی-شهرستان 

این مساله موجب شده  .خرید تضمینی آن، صدای اعتراض بسیاری از کشاورزان درآمده است
 .از اعتراضات کشاورزان این شهرستان در فضای مجازی منتشر شود این روزها اخبار مختلفی

پیرامون  (اردبیل استان طبیعی منابع و کشاورزی صنفی نظام اجرایی دبیر) هزاد محبی مهدی
آباد مغان هستند،  مشکالت این روزهای سیرکاران این استان که عمدتا در شهرستان پارس

مطالبه سیرکاران در . ها، نرخ سیر بسیار پایین است در قیاس با قیمت نهاده: توضیح داد
که یا دولت از آنها به قیمت مناسب خرید تضمینی کند یا اجازه  مواجهه با این شرایط این است

https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/765186-%D8%B3%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%AF%D9%88%D9%85-%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%AB%D9%87-%D9%86%DA%AF%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%B2-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%86%D8%AF-%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D9%82%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D8%B1%D8%B3%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-9/765186-%D8%B3%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%AF%D9%88%D9%85-%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%AB%D9%87-%D9%86%DA%AF%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%B2-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%86%D8%AF-%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D9%82%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D8%B1%D8%B3%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-9/765206-%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D9%81%D8%B9%D9%84%DB%8C-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%AA%D8%B6%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%DA%AF%D8%B1%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%86%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF-%DA%A9%D8%B4%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%AF-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%A2%D8%A8%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%DA%A9%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-%D8%AF%DA%86%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84-%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-9/765206-%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D9%81%D8%B9%D9%84%DB%8C-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%AA%D8%B6%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%DA%AF%D8%B1%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%86%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF-%DA%A9%D8%B4%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%AF-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%A2%D8%A8%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%DA%A9%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-%D8%AF%DA%86%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84-%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-9/765206-%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D9%81%D8%B9%D9%84%DB%8C-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%AA%D8%B6%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%DA%AF%D8%B1%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%86%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF-%DA%A9%D8%B4%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%AF-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%A2%D8%A8%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%DA%A9%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-%D8%AF%DA%86%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF


اما در حال حاضر عدم . صادرات سیر را به خارج از کشور بدهد تا قیمت محصول افزایش یابد
دبیر اجرایی نظام ... .رسیدگی به این موضوع، صدای اعتراض سیرکاران را بلند کرده است

برنامه خرید تضمینی : ها، بیان داشت وضعیت قیمتصنفی کشاورزی استان اردبیل در تشریح 
  تعهدات زیادی را بر دوش کشاورزان گذاشته، همزمان نرخ مناسبی را طبق جداولی که داده

تومان خریداری  ۹۵۵۵الی  ۲۵۵سر مزرعه هر کیلو سیر خام به قیمت . شده، ارائه نداده است
جود کشت و زحمات کشاورزان، این های مو های ما براساس هزینه شود که طبق ارزیابی می

بندی و آماده عرضه  در مورد سیر بسته: وی ادامه داد .تومان تعیین شود ۸۴۵۵نرخ باید حداقل 
تومان برای هر کیلو تعیین کرده، در صورتیکه  ۵۵۵۵نیز، تعاون روستایی قیمت درجه یک آن را 

با کاهش : گفتوی . ندارد تومان برای کشاورزان صرفه اقتصادی ۹۵۵۵تعیین رقم کمتر از 
کنند، همچون خربزه و  کشت سیر، احتمال کشت محصوالت جالیزی که آب زیادی را مصرف می

های زیرزمینی منطقه را کاهش داده و  تواند میزان آب این گرایش می. شود هندوانه بیشتر می
وی با   .کند می اما سیر، آب بسیار کمتری را مصرف. در عین حال، بر کیفیت خاک تاثیر بگذارد

: آباد مغان است، گفت اشاره به این نکته که کشت سیر عمدتا متمرکز در شهرستان پارس
 ۷۴در هر هکتار بین . هکتار سطح زیر کشت سیر در اراضی این شهرستان است ۸۷۵۵حدودا 
شود و بین یک الی دو نفر به صورت مستقیم در آن فعالیت  تن برداشت انجام می ۸۵الی 
نفر سیرکار هستند و  ۵۵۵۵توان این احتمال را داد که در مجموع حدود  بنابراین، می. دکنن می
 ... .هزار تن محصول برداشت شود ۸۵

 7تجمع اعتراضی دوستداران محیط زیست در شاهرود -*

 

دوست داران محیط زیست در شهرستان :  کانال تلگرامی اردوی کار آمده استبه نوشته 
معترضین می گویند شاهوار کانون آب ساز . کاوی در قله شاهوار شاهرود در اعتراض به معدن

، دست به تجمع دمنطقه شاهرود است و اگر نباشد حیات منطقه به خطر خواهد افتا
 . اعتراضی زدند
@ordoyekar 

های تابعه وزارت نفت برای تبدیل  حرکت  با چراغ خاموش شرکت -*
 7صورت گرفت  قراردادمستقیم کارگرانشان به پیمانی

های تابعه  شرکت  :آمده است  ۸۹اردیبهشت  ۸۵ه شنبدودر تاریخ روز  برپایه خبر منتشره،
وزارت نفت ازجمله شرکت ملی صنایع پتروشیمی با چراغ خاموش در حال تبدیل 

های  رسد شرکت از نفت و پتروشیمی خبر می.قراردادمستقیم کارگرانشان به پیمانی هستند
در حال پیاده  تابعه وزارت نفت چون شرکت ملی صنایع پتروشیمی خیلی آرام و بی سروصدا

سازی برنامه تبدیل شرایط قراردادی نیروهای مدت معین و مدت موقت به قرارداد با پیمانکار 
دراین راستا ظاهرا شرکت ملی صنایع پتروشیمی در این اقدام پیشتاز بوده ....هستند
این درحالی است که به اذعان کارشناسان، تصور اینکه یک کارمند سی ساله پس از .است

سال کار همواره به امید رسمی شدن بوده و حاال در سن پنجاه سالگی قرارداد او به بیست 
این درحالی است که بسیاری از ....پیمانکار تبدیل شود بسیار ناگوار و ناامید کننده است

کنند که این دستور در خصوص نیروهای مدت معین و مدت موقت  کارشناسان ابراز نگرانی می
شده نیز تسری یافته و کارکنان شاغل در مجتمع های تولیدی را هم های خصوصی  به شرکت

 .شود این امر به دستور وزارت نفت در حال انجام است ازسویی دیگر گفته می.شامل شود

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


 7گرفت را کارگر یک جان بوشهر، کنگان در ساختمان یک آوار ریزش -*
یونس جمالی  :آمده است  ۸۹اردیبهشت  ۸۵شنبه دودر تاریخ روز  ایلنا، خبرگزاری  به گزارش

کارگر  :اظهار داشت (نی شهرستان کنگان استان بوشهرنشانی و خدمات ایم رییس آتش)
جوان تبعه کشور افغانستان یکشنبه شب هنگام تخریب یک واحد مسکونی زیرآوار ماند و جان 

شب گذشته، هنگام تخریب یک واحد مسکونی زیر آوار  ۷۸این کارگر ساعت : وی افزود.باخت
: جمالی ادامه داد.آوار خارج کردندهای آتش نشانی جسد این جوان را از زیر  رفت و نیرو

نشانی  رییس آتش.براساس گزارش دریافتی مالک زمین هنوز پروانه ساخت دریافت نکرده بود
ساله و برادرش در حال کارکردن برای  ۷۹این کارگر : گفت و خدمات ایمنی شهرستان کنگان

ار ساختمان مجاور، های ساختمان جانبی بودند که به یکباره با فروریختن دیو مهار دیوار
 .تر زیر آوار ماند و جان خود را از دست داد کوچک برادر

 درصد کارگران کارخانه تنباکو سورک به بیماری اسکلتی عضالنی0:ابتالی  -*

 7 هستند

درصد 75تعداد   :آمده است  ۸۹اردیبهشت  ۸۵شنبه دودر تاریخ روز  برپایه خبر منتشره،
دراستان مازندران به بیماری اسکلتی عضالنی مرتبط با کار کارگران کارخانه تنباکو سورک  

به صورت کلی بسیاری از مراکز و  واحدهای تولیدی اذعان دارند که مباحث .مبتال هستند
کنند اما در عمل حتی خالف اظهارات مطرح  بهداشتی و ایمنی را در محیط کار رعایت می

ح تحقیقاتی از یک واحد تولیدی در استان گواه این ادعا نتایج منتشر شده از یک طر.شود می
درصد کارگران کارخانه تنباکو در سورک دارای  75مازندران است که مشخص شده است که 

بر اساس اطالعات منتشر شده  این ....اختالالت اسکلتی عضالنی مرتبط با کار هستند
بهره وری را  های کاری هستند و اختالالت علت اصلی غیبت از کار و از دست رفتن ساعت

نفر از کارگران کارخانه تنباکو سورک در سال  911نتایج یک مطالعه بر روی .دهند کاهش می
، (٪55)بیشترین نواحی درگیر کمر .بود( ٪75)نشان دهنده شیوع باالی این اختالالت  9315
نشان داد که  OWAS است، ارزیابی ارگونومیکی با  تکنیک( ٪37)و شانه ها ( ٪45)زانو 
بنابهمین ... .اکثر این نقاط بحرانی بوده یا نیاز به مداخله اصالحی دارند( پوسچر)عیت بدنیوض

 9315کارگر کارخانه دخانیات سورک در سال  911گزارش،مسئول این طرح پرسشنامه را از 
های سالمت کشور  طریق پایگاه نتایج پژوهشتهیه کرده و نتایج آن را در روزهای اخیر از 

 .استمنتشر کرده 

 استعفا ها چندشغله یا دو از نفر ٣۹ تاکنون:معاون امور حقوقی وزارت کار -*
 7اند داده

میرهادی قره   :آمده است  ۸۹اردیبهشت  ۸۵شنبه دور تاریخ روز دایلنا، خبرگزاری به گزارش 
با ( های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی معاون امور مجلس، حقوقی و استان)سیدرومیانی 

اقدامات بسیار مهم و اساسی در حوزه شفافیت در وزارت تعاون، کار و رفاه  بیان اینکه
شفافیت یکی از : سابقه بوده، اظهار داشت بی اجتماعی رقم خورده که به نوعی در کشور

راهکارهای جدی مبارزه با فساد است و مقام عالی وزارت در جلسات قبل از رای اعتمادشان 
هایی پیرامون شفافیت مطرح کردند که یکی پس از دیگری به طور کامل و  در مجلس وعده

شفافیت باعث ایجاد : ان کردمعاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی عنو.دقیق عملیاتی شد
ای میشود که به واسطه آن، همه نهادهای دولتی و غیردولتی بتوانند امور را  اتاق شیشه

ها در  در خصوص دو یا چندشغله: وی افزود.خواری جلوگیری کنند رصد و از فساد و ویژه
رسمی روسای  اند و طبق اعالم نفر استعفا داده ۸۹های تابعه، تاکنون  وزارتخانه یا مجموعه

ارائه : قره سید رومیانی توضیح داد.ها بسته شده است ها عمال پرونده دو شغله صندوق
و  ۹،۵اطالعات دقیق و جزئی دریافت کنندگان وام اشتغال پایدار روستایی و عشایری با کارمزد

ر درصد به تفکیک استان، سهم هر یک، تعداد اشتغال موردتعهد و دستگاه اجرایی کار بسیا ۹۵
 .بزرگ و مهمی بود که رقم خورد

 7 دانشگاه تهران اعتراضی دانشجویان  ی نامه -*

https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/765246-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D8%B4-%D8%A2%D9%88%D8%A7%D8%B1-%DB%8C%DA%A9-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%88%D8%B4%D9%87%D8%B1-%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
https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/765292-%D8%AA%D8%A7%DA%A9%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D9%88-%DB%8C%D8%A7-%DA%86%D9%86%D8%AF%D8%B4%D8%BA%D9%84%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%81%D8%A7-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF
https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/765292-%D8%AA%D8%A7%DA%A9%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D9%88-%DB%8C%D8%A7-%DA%86%D9%86%D8%AF%D8%B4%D8%BA%D9%84%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%81%D8%A7-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF
https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/765292-%D8%AA%D8%A7%DA%A9%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D9%88-%DB%8C%D8%A7-%DA%86%D9%86%D8%AF%D8%B4%D8%BA%D9%84%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%81%D8%A7-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF


 
ی این دانشگاه در محکومیت به  رئیسه ی دانشجویی دانشگاه تهران به هیئت ی بدنه نامه

 خاردیبهشت و درخواست جلسه پرسش و پاس ۷۸خشونت کشیده شدن تجمع 
 دان طبعا فقط دانشجویان دانشگاه تهران مجاز به امضای نامه

7rlEZpbXqEkYqOTzvMl31pAqhttps://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScc04Zy1xT
t6KNg/viewform-QltNFDjAz 

 7 ، جان باختسوزی یک کارگر گاراژتعمیرات خودروتهران در حادثه انفجار و آتش -*

یک کارگر در حادثه  :آمده است  ۸۹اردیبهشت  ۸۵شنبه دودر تاریخ روز  برپایه خبر مندرج
ران زنده زنده سوزی گاراژ تعمیرات خودرو واقع در خیابان اشرفی اصفهانی ته انفجار و آتش

 .سوخت

 7 اعتصاب رانندگان شرکت مخابرات استان کردستان -*

رانندگان شرکت مخابرات  :آمده است  ۸۹اردیبهشت  ۸۵شنبه دودر تاریخ روز  برپایه خبر مندرج
استان کردستان بیش از یک هفته است در اعتصاب هستند و مخابرات  بدون هیچ اعتنایی 

این رانندگان که بالغ بر پنجاه نفر هستندبه مدت یک هفته .ایدهمه را به اخراج تهدید مینم
است در اعتراض به کمبود حقوق و دستمزدهایشان در محوطه اداره کل این شرکت و مخابرات  

رانندگان شرکت مخابرات .شهرستانهای تابعه در اعتصاب بسر میبرند  و سرکار نرفته اند
یر نظر پیمانکار نورچشمی شرکت کار میکنند و کردستان مانند دیگر کارکنان بخش خصوصی ز

پیمانکار آنها به نام کیاست مبلغی حدود نصف قرارداد فی مابین خود و شرکت مخابرات را به 
این در حالیست که تهیه وسیله نقلیه، دستمزد راننده و کلیه . رانندگان پرداخت می نماید

به ....( صرفی و تعمیرات خودرو وسوخت، روغن، الستیک و دیگر لوازم م)هزینه های جاری
عهده راننده است و پیمانکار و اداره هیچ تعهدی در مورد هیچ یک از اقالم فوق را تقبل 

پیمانکار حقوق مورد پیمان را از شرکت گرفته و پس از برداشت بیشتر از نصفی از آن . نمیکنند
حق لباس، مسکن، )یای کارگری در ضمن رانندگان هیچ گونه مزا.مابقی را به رانندگان میپردازد

رانندگان مخابرات ....را تا بحال دریافت نکرده اند( ایاب و ذهاب، پاداش ، عیدی، غذا و غیره
بدون اتالف وقت با ایجاد هر گونه خرابی در هر ساعاتی از شبانه روز بایستی لزوماً همراه 

و دکلهای منصوبه در تکنیسین و مهندسین به سخت ترین  و مرتفع ترین اماکن تاسیسات 
ارتفاعات بروند و چنانچه کمترین اعتراضی به حقوق و مزایایشان کنند به اخراج و جایگزینی 

 ... .تهدید میشوند

 7 خودداری رضا خندان و فرهاد میثمی از حضور در جلسه دادگاه تجدیدنظر -*
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScc04Zy1xT7rlEZpbXqEkYqOTzvMl31pAqQltNFDjAz-t6KNg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScc04Zy1xT7rlEZpbXqEkYqOTzvMl31pAqQltNFDjAz-t6KNg/viewform


 
حمد مقیمی، وکیل مدافع فرهاد میثمی و رضا خندان : به نوشته خبرگزاری هرانا آمده است 

عدم حضور . روز گذشته از خودداری موکالن خود از حضور در جلسه دادگاه تجدیدنظر خبر داد
. ایید قوه قضاییه بوده استایشان در اعتراض به تبصره ماده مربوط به لیست وکالی مورد ت

سال محرومیت از  ۷سال حبس تعزیری و  ۹در دادگاه بدوی این دو فعال مدنی هر کدام به 
ای و  انههای سیاسی و اجتماعی، فعالیت رس خروج از کشور و عضویت در احزاب و گروه

 .مجازی محکوم شده بودند
ثمی و رضا خندان از حضور در ، فرهاد می۸۹اردیبهشت  ۸۹شنبه  به گزارش هرانا، روز سه

 .جلسه دادگاه تجدید نظر خودداری کردند
: محمد مقیمی، وکیل مدافع این دو فعال مدنی در یادداشتی در صفحه شخصی خود نوشت

امروز جلسه رسیدگی به اتهامات موکالنم آقایان رضا خندان و دکتر فرهاد میثمی در شعبه “
قانون آیین دادرسی  ۵۹در اعتراض به تبصره ماده  ایشان. دادگاه تجدیدنظر برگزار شد ۸۹

کیفری که حق وکیل انتخابی شهروندان را در مرحله تحقیقات مقدماتی سلب کرده است، 
از شرکت در دادگاه و استیفای حق دفاع خود، استنکاف ورزیدند و از اینجانب نیز خواستند 

 .”که از دفاع در جلسه رسیدگی ایشان خودداری کنم
جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات مطروحه علیه فرهاد میثمی و رضا  ۸۲آذرماه  ۷۹یخ در تار

دادگاه انقالب تهران به ریاست قاضی صلواتی برگزار شده و طی حکم  ۹۴خندان در شعبه 
” اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور“صادره هر یک از این افراد به اتهام 

سال حبس تعزیری و  ۹به ” فعالیت تبلیغی علیه نظام“ری و به اتهام سال حبس تعزی ۴به 
های سیاسی و اجتماعی، فعالیت در  سال محرومیت از عضویت در احزاب و گروه ۷همچنین 

 .ها، مطبوعات و خروج از کشور محکوم شدند فضای مجازی، رسانه
دادگاه  ۸۹ه شعبه از ارجاع پرونده موکالنش ب ۸۲اسفندماه  ۹مقیمی پیشتر در تاریخ 

ماه همان سال نیز از از ثبت درخواست  بهمن ۹۸تجدیدنظر تهران خبر داده و در تاریخ 
 .دادگاه انقالب خبر داده بود ۹۴تجدیدنظر خواهی نسبت به حکم صادره توسط شعبه 

توسط نیروهای امنیتی و در منزل شخصی  ۸۲مرداد  ۸شنبه  فرهاد میثمی، عصر روز سه
در حال حاضر رضا خندان با قید وثیقه آزاد و فرهاد میثمی نیز در .شده بود خود بازداشت

 .برد زندان اوین به سر می
 

 7پتیشن حمایت از دستگیرشدگان روز جهانی کارگر -*

 

روز یازدهم اردیبهشت کارگران، بازنشستگان و دانشجویان به : برپایه خبر منتشره آمده است 
ی اعتراض به فقر و گرانی و برای طرح مطالبات خویش در مناسبت روز جهانی کارگر و برا

مقابل مجلس تجمع کردند که مورد هجوم نیروهای امنیتی و اطالعاتی قرار گرفته و قریب به 
روز هنوز  هشت نفر از دستگیرشدگان  ۷۹امروز بعد از گذشت .پنجاه نفرشان دستگیر شدند



، فرهاد شیخی، مرضیه (جوادی نسرین)به اسامی ناهید خداجو، اعظم خضری جوادی 
امیری، حسن سعیدی، عاطفه رنگریز، ندا ناجی و کیوان صمیمی در بازداشت بسر میبرند و 

                                                                                                        .هیچ خبری از وضعیت ایشان در دست نیست
ندگان این بیانیه ضمن اعتراض به دستگیری کارگران، بازنشستگان و دانشجویان در ما امضا کن

روز جهانی کارگر و تشکیل پرونده های قضایی و امنیتی برای فعالین صنفی و اجتماعی 
این بیانیه پس .خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط دستگیرشدگان روز جهانی کارگر هستیم

های بین المللی کارگری و نهادهای حقوق بشری ارسال خواهد از جمع آوری امضا به نهاد
لینک                                                                                                          .شد

 :امضای پتیشن حمایت از دستگیرشدگان روز جهانی کارگر

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeGR7Vefke3waFd_YSisxbM8tht64fDhV

Q39QTs0mrr_kELGQ/viewform 

 بازنشستگان مستمری پرداختِ  پس از اجتماعی تامین آیادهد؛  ایلنا گزارش می -*
 7کرد گیر زمین را صندوق که مصائبی /آید؟ برمی

 

آمده ۸۹اردیبهشت  ۸۹شنبه  روز سهدر تاریخ  خبرنگار ایلنا،نسرین هزاره مقدم به گزارش 
آیا تامین اجتماعی در معرض سقوط است؛ آیا این سازمان قادر است در سال جاری از   :است

ای  ا به راستی شرایط به نقطهدرصدی مستمری بازنشستگان بربیاید و آی ۸۹.۴پس افزایش 
ها به یک رویه ناگزیر تبدیل شده است؟در سال جاری  رسیده که استقراض سازمان از بانک

هزار  ۲۵۵درصد افزایش به حدود یک میلیون و  ۸۹.۴بگیر با  مستمری بازنشستگان حداقل
بگیر  لبگیران  تامین اجتماعی، حداق درصد مستمری ۹۵ست که  تومان رسید؛ این درحالی

بگیر اصلی و  نفر مستمری ١٥۲هزار و  ۸١۹میلیون و  ٦تا پایان آذر سال گذشته، . هستند
بگیران   اند؛ با این حساب، تعداد مستمری تبعی تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی بوده

 مشخص ساده سرانگشتی حساب یک با میلیون نفر است؛ ۸بگیر این سازمان حدود  حداقل
 مستمری پرداخت برای تومان میلیارد هزار ۴ حدود ماهانه باید اجتماعی تامین که شود می

 تامین سازمان ریزی برنامه و اقتصادی معاونت سرپرست ی گفته به و کند هزینه بگیران حداقل
 هزار ۹۵ تا ۸ به ماهانه -غیرحداقلی و حداقلی – ها مستمری کل پرداخت برای اجتماعی،
هزار میلیارد تومان را مبنا قرار دهیم،  ۸اگر پرداخت ماهانه .....ستا نیاز اعتبار تومان میلیارد

ی به موقع   هزار میلیارد تومان اعتبار برای تسویه ۹۵۹تا پایان سال،  ۸۹سازمان در سال 
 ۹۹۵این درحالیست که همین سازمان نزدیک به . مستمری افراد تحت پوشش خود نیاز دارد

هزار میلیارد تومان مستمری  ۹۵۹کار است ولی برای پرداخت هزار میلیارد تومان از دولت طلب
ها شود و با استقراض، بدهی خود به کارگران بازنشسته  بدون تردید باید دست به دامان بانک

  ریزی برنامه و اقتصادی معاونت سرپرست ،همین اواخر.و بازماندگان آنها را تسویه نماید
. ها خبر داد میلیارد تومانی تامین اجتماعی به بانک هزار ١۵از بدهی  اجتماعی تامین سازمان

: وی با بیان اینکه سال گذشته تراز نقدینگی در سازمان تامین اجتماعی محقق نشد، افزود
هزار میلیارد تومان منابع برای توزیع در جامعه نیاز بود که محقق  ۹تا  ۲سال گذشته به حدود 

ا شش هزار میلیارد تومان تسهیالت از نظام بانکی نشد و ناچار به دریافت ماهانه بین پنج ت
در سال : ریزی سازمان تامین اجتماعی ادامه داد سرپرست معاونت اقتصادی و برنامه.شدیم

هزار  ۹۵تا  ۸درصدی داشته است، به  ۸۹جاری نیز از آنجایی که حقوق بازنشستگان افزایش 
. بع، بدنبال راهکاری برای جبران آن هستیممیلیارد تومان منابع نیاز است که به دلیل کمبود منا

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeGR7Vefke3waFd_YSisxbM8tht64fDhVQ39QTs0mrr_kELGQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeGR7Vefke3waFd_YSisxbM8tht64fDhVQ39QTs0mrr_kELGQ/viewform
https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/765333-%D8%A2%DB%8C%D8%A7-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D8%B3-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%85%DB%8C-%D8%A2%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D8%A8%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%B1%D8%A7-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%DA%AF%DB%8C%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AF
https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/765333-%D8%A2%DB%8C%D8%A7-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D8%B3-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%85%DB%8C-%D8%A2%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D8%A8%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%B1%D8%A7-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%DA%AF%DB%8C%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AF


به دنبال بازپرداخت تسهیالت دریافتی از : وی درباره بدهی این سازمان به نظام بانکی، گفت
در حال . سیستم بانکی با استفاده از ابزارهای مالی مثل تهاتر یا افزایش سرمایه هستیم

اما چرا این سازمان دچار .....تهزار میلیارد تومان رسیده اس ۵۵حاضر رقم این بدهی به 
در یک صندوق بازنشستگی، ناتوانی در تامین اعتبار « بحران«  ی بحران شده است؛ نشانه
انه در تامین اجتماعی به سادگی قابل رویت ی خود است؛ این نش برای انجام تعهدات ماهانه

یا صعود تعداد « نسبت پشتیبانی»است؛ در نگاه پارامتریک، یکی از عالئم بحران، نزول 
های صندوق نسبت به  در واقع وقتی خروجی. شدگان است بگیران به بیمه مستمری
ا جایی که به زیر آید ت های آن شروع به افزایش کند، نسبت پشتیبانی صندوق پایین می ورودی

شود؛  و الجرم ناتوانی در انجام تعهدات به یک احتمال قوی تبدیل می  رسد یا حتی کمتر می ۴
اگر به این معادله پارامتریک، ناتوانی سازمان در وصول مطالبات انباشته خود از دولت را 

ر شرایطی که تر، د شود؛ به عبارت ساده بیفزاییم، بحران، تبدیل به فاجعه پراگماتیستی می
آید، اگر صندوق نتواند مطالبات خود را از بدهکاران  نسبت پشتیبانی یک صندوق پایین می

شود به  افتد و به ناگزیر ناچار می اصلی خود وصول کند، انجام تعهدات مالی به تعویق می
 .ها پناه ببرد های ترمیمی مانند استقراض از بانک روش

نیز در رابطه با وضعیت فعلی تامین اجتماعی  (فلزکار یکارگر فعال) نژاد گیالنی مازیار
گویند  مدتهاست که مسئوالن از ورشکستگی سازمان تامین اجتماعی سخن می »: گوید می

سازمان تامین اجتماعی نهادی است مستقل و . زنند اما از دالیل این ورشکستگی حرفی نمی
اهسازی که راه آهن شمال را متعلق به کارگران که با قران قران دستمزد کارگران ر

های کارگران به  سال است که در این صندوق اندوخته ۹۵بیش از . ساختند، شکل گرفت می
ها به این ثروت دوخته  ثروتی عظیم تبدیل شده است و به همین دلیل، چشم طمع خیلی
 «.کند شده است؛ همین مساله، ما کارگران را بیش از همیشه نگران می

 متاسفانه :گوید ها و ناتوانی در انجام تعهدات خود می گرفتن صندوق از بانک وام او در رابطه با
 پرداخت ۸۲ عید شب در را کارگران مستمری ها بانک از گرفتن وام با اجتماعی تامین صندوق
 ها دولت همه چرا اینکه .دارد طلب دولت از تومان میلیارد هزار ۹۹۵ خود درحالیکه است؛ کرده
 این بانکی سود و پردازند نمی اجتماعی تامین به را خود بدهی تاکنون دگیسازن دوره از

به گفته  ....است مفصلی داستان خود رود، می یغما به کارگران جیب از چگونه بدهی
هزار میلیارد تومان بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی، با  ۹۹۵نژاد، سود ساالنه  گیالنی

میلیارد تومان که این مبلغ نیز از جیب کارگران  ۴۵۵زار و ه ۴شود  درصد می ۲احتساب سود 
 اجتماعی تامین سازمان بست؛ امیدی چندان آینده به توان نمیبا این همه  ....رود به یغما می

 در خود عملکردی اصالحات برای اصولی برنامه هیچ و شود می اداره سرپرست با همچنان که
 از بیش مستمری   پرداخت برای تومان میلیارد هزار ۹۵۹  بتواند که است بعید ندارد، کار دستور

 !کند جور خود بگیر مستمری میلیون ۴

 7 تجمع کارگران درسازمان مدیریت پسماند کرج -*

 

تجمع و اعتصاب کارگران  :آمده است  ۸۹اردیبهشت ۸۹شنبه  سهدر تاریخ روز  برپایه خبر مندرج
؛  در سازمان مدیریت پسماند شهرداری کرج بدلیل تعدیل نیرو و بیکاری تعدادی از کارگران

 .تجمع و اعتضاب نمودند



هزار میلیارد تومانی سیل  ٣۴خسارت های مجلس اعالم کرد؛ مرکز پژوهش -*
 7هزار واحد مسکونی ۱۴۱امسال به 

https://www.mehrnews.com/news/4622647 

 
  :آمده است۸۹اردیبهشت  ۸۹شنبه  روز سهدر تاریخ  ،خبرنگار مهر برهان محمودی به گزارش

هزار میلیارد تومان به  ۸۴مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی اعالم کرد سیالب امسال 
های  مرکز پژوهش .ی خسارت وارد کرده استهزار واحد مسکونی شهری و روستای ۹۴۹

مجلس در گزارشی درباره خسارات وارده در اثر حادثه سیالب فروردین امسال به بخش 
هزار و  ۸تن کشته و  ۲۹ها اعالم کرد، در این حادثه  مسکن و شهرسازی در تعدادی از استان

 هزار میلیارد تومان ۸۴های مجلس،  بر اساس اعالم مرکز پژوهش.اند نفر مصدوم شده ۹۹۵
هزار  ۴۹بوده و ( استان کرمانشاه ۸۹برابر خسارات زلزله سال  ۲)مجموع خسارات وارده شده 

( احداثی)هزار واحد نیاز به نوسازی مجدد  ۹۵۵و ( تعمیری)واحد مسکونی نیاز به بازسازی 
 .دارند

 ۹۹۵هزار و  ۴و شهر  ۷۲۸شهرستان،  ۷۹۸استان،  ۸۹استان از  ۷۹در حادثه سیالب امسال، 
درگیر این حادثه بودند که درنتیجه ( بر اساس آمار بنیاد مسکن انقالب اسالمی)روستا 

در گزارش سازمان .خسارات فراوانی به بخش بزرگی از مناطق شهری و روستایی وارد شد
 تن ۹۸۷هزار و  ۸اند،  میلیون نفر تحت تأثیر بوده ۹۷ملل متحد از حادثه سیالب امسال ایران، 

هزار نفر مجبور به  ۸۲۹میلیون نفر نیازمند انواع امدادرسانی بودند،  ۸کشته و مصدوم شدند، 
ضمن اینکه بر اساس اعالم وزارت کشور . مرکز درمانی آسیب دید ۸۵۸ترک منزل خود شدند و 

عواملی چون ضعف مهندسی در ... .جایی از محل سابق خود هستند جابه روستا نیازمند ۴۹
نامناسب در  ریزی ها، نبود نظارت دقیق بر ساخت و ساز، پی رای ساختمانطراحی و اج

ها از کف، عایق کاری  هنگام ساختمان سازی، در نظر نگرفتن تراز مناسب برای ساختمان
ها، عدم رعایت کالف بندی افقی، قائم، دیوارها و سقف، عدم رعایت  ضعیف در ساختمان

های روستایی در جوار  مصالح ساختمانی، و احداث خانه اتصال به دیوارهای باربر، کیفیت نازل
های شهری و  ترین علل تشدید خسارت به ساختمان ها یا در سراشیبی از مهم رودخانه

 ....بوده است ۸۹روستایی در حادثه سیالب فروردین 

، مقابل زندان اوین برای آزادی بازداشت شدگان مراسم روز جهانی کارگر -*
 7د تجمعات ادامه دار

روز در تاریخ به گزارش کانال تلگرام سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران وحومه، 
خانواده های بازداشت شدگان مراسم روز جهانی   :آمده است۸۹اردیبهشت  ۸۹شنبه  سه

کارگرباهمراهی جمعی از فعالین کارگری منجمله اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد 
وحومه وفعالین دانشجویی برای آزادی عزیزانشان مقابل زندان اوین تجمع اتوبوسرانی تهران 

روز ازبازداشت حسن سعیدی ازاعضای سندیکای کارگران شرکت واحد ۷۹با گذشت .کردند
ودیگر بازداشتی های روز جهانی کارگر ، متاسفانه مقامات قضایی دادسرای زندان اوین 

طفره میروند وپاسخ مناسبی برای ادامه بازداشت ازپاسخگویی به خانواده های بازداشتی ها 
اردیبهشت خانواده سعیدی به همراه دیگر خانواده ۸۹امروز . این  کارگران وفعالین نمیدهند

های بازداشتی های روز جهانی کارگر مقابل مجلس درمقابل زندان اوین حضورداشتند اما 
تعدادی از .دادسرا مواجه شدندبعداز ساعت ها انتظار با عدم پاسخگویی مسئولین قضایی 

https://www.mehrnews.com/news/4622647/%D8%AE%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%DB%B3%DB%B5-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D9%84-%D8%A7%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D9%87-%DB%B1%DB%B5%DB%B1-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%86%DB%8C
https://www.mehrnews.com/news/4622647/%D8%AE%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%DB%B3%DB%B5-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D9%84-%D8%A7%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D9%87-%DB%B1%DB%B5%DB%B1-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%86%DB%8C
https://www.mehrnews.com/news/4622647
https://www.mehrnews.com/
https://www.mehrnews.com/


اعضای سندیکا وتعدادی از فعالین دانشجویی و کارگری خانواده های بازداشتی ها را درمقابل 

 .زندان اوین همراهی میکردند

زندانی  صادقی_آرش جمهوری اسالمی عامل قطع دست دست راست -*
 7تسیاسی اس

 
 و سیاسی_زندانی صادقی_آرش : است دهآم نیوز کارگر تلگرامی کانال خبر برپایه
تنها سە روز پس از انجام عمل جراحی و علی رغم نظر پزشک بە زندان  دانشجوی_فعال

اعث عفونت این عمل غیر انسانی و جلوگیری از اعزام وی به بیمارستان ب. برگرداندە شد
پزشکان متخصص براین نظرند که باید دست راست این زندانی سیاسی . دست وی گردید

 .قطع شود
  چه کسی جزء جمهوری اسالمی مسئول این عمل ضد انسانی است؟

در اعتراض به محکومیت و بازداشت همسرش گلرخ ایرایی به  ۹۸۸۴آرش صادقی در آبان ماه 
زمانی که موقتاً بیرون از زندان بود، مأموران برای بازداشت وی . روز در اعتصاب غذا بود ۲۹مدت 

 .اش یورش بردند که همین امر موجب سکته و در نهایت فوت مادر آرش صادقی شد به خانه

  کارگرنیوز  /۸۹اردیبهشت ماه  ۸۹ سه شنبه

سوزی گاراژ تعمیرات خودرو خیابان اشرفی  حادثه انفجار و آتشتعدادقربانیان  -*
 7نفر رسید6اصفهانی تهران به 

دثه انفجار و در حا :آمده است  ۸۹اردیبهشت   ۸۹شنبه  سه در تاریخ روز برپایه خبر مندرج
گاراژ تعمیرات خودرو خیابان اشرفی اصفهانی  سیام اردیبهشت، سوزی روز گذشته آتش
یک راننده تاکسی، تعمیرکار و شاگردش در زیرآوارمغازه ماندند وجانشان را ازدست *  تهران
 .دادند

  7های شمال کشور تجمع نیروهای حفاظتی جنگل -*

 
 

تراضی مقابل اع تجمع  :آمده است۸۹اردیبهشت  ۸۹شنبه  روز سهبرپایه خبر مندرج در تاریخ 
نیروهای حفاظتی جنگلهای شمال مقابل فرمانداری نور در اعتراض به عدم / فرمانداری نور

، .۸۹های هیرکانی و اخراج جنگلبانان از یکم خرداد  تمدید قرارداد نیروهای حفاظتی جنگل

  . دست به تجمع اعتراضی زدند

ان صمیمی و مرضیه نگاران خواهان آزادی کیو المللی روزنامه فدراسیون بین -*
 7 امیری شد
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های ایرانی خواسته است که  ای از مقام نگاران با انتشار بیانیه المللی روزنامه فدراسیون بین
  .کیوان صمیمی، سردبیر ایران فردا و مرضیه امیری، خبرنگار روزنامه شرق را آزاد کنند

ایران بازداشت  کیوان صمیمی و مرضیه امیری در حاشیه مراسم روز جهانی کارگر در
  .شدند

های ایرانی  مقام" برخورد سرکوبگرانه"نگاران  المللی روزنامه آنتونی بلنگر، دبیر فدراسیون بین
تنها برای دفاع از حق "نگاران را محکوم کرده و گفته کیوان صمیمی و مرضیه امیری  با روزنامه
زادی آقای صمیمی و خانم او ضمن درخواست آ  .اند به زندان افتاده" ادی بیانبنیادی آز

ساز، هنگامه شهیدی، کیومرث مرزبان و پویا خوشحال، دیگر  امیری، گفته آفرین چیت
 .نگاران زندانی نیز باید آزاد شوند روزنامه

 
ماه حقوق و وعده های 6کارگران کارخانه آذر آب اراک دراعتراض به عدم پرداخت  -*

 7 تجمع و راهپیمایی کردند، دست به اعتصاب، توخالی کارفرما ومسئوالن

 

آمده ۸۹اردیبهشت  ۸۹شنبه  روز سهدر تاریخ سطح شبکه های مجازی،  دربرپایه خبر منتشره 
ماه حقوق و وعده های 3کارگران کارخانه آذر آب اراک دراعتراض به عدم پرداخت  :است

وسپس بطرف توخالی کارفرما ومسئوالن دست از کار کشیدند ودرمحوطه کارخانه تجمع کردند 
حسین بختیاری  فرماندار اراک با حضور  در .فرمانداری شهرستان اراک راهپیمایی کردند

حقوق اسفند ماه کارگران کارخانه آذر آب  : اجتماع کارگران کارخانه آذر آب ،به  خبرنگاران گفت
اد وقول امروز به حساب آنان واریز شده است، و وعده  پرداخت حقوق فروردین ماه رابرای فرداد

 .دادباقی مطالبات کارگران در اسرع وقت پرداخت شود

 7نو بافت فرسوده در ایرا نشین حاشیه میلیون نفر در مناطق ۱۷زندگی  -*

 
 

میلیون نفر در  ۹۹ :رئیس سازمان امور اجتماعی کشور: برپایه خبر روزنامه ایران آمده است
میلیون نفر که در بافت های فرسوده و  ۹کشور حاشیه نشین هستند که با در نظرگرفتن 

میلیون نفر جمعیت شهری در مناطق  ۹۵میلیون نفر از  ۹۸کنند، در مجموع  تاریخی زندگی می
  .برندهای فرسوده به سر می  حاشیه نشین و بافت

 کارکنان نفع به را مخابرات سهام سود عمومی مجمعای مطرح شد؛ در نامه -*
 7کند تعدیل
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نمایندگان عالی  :آمده است۸۹اردیبهشت  ۸۹شنبه  روز سهدر تاریخ به گزارش خبرنگار ایلنا، 
های بازنشستگی مخابرات کشور در نامه مشترکی به صفری  های کارگری و کانون تشکل

هایی از آن برای وزیر ارتباطات و رئیس  که رونوشت( خابرات ایرانرئیس هیئت مدیره م)
کمیسیون اجتماعی مجلس ارسال شده، با اشاره به تالش موفق مخابرات در افزایش تعرفه و 

خواستار تعدیل سود مخابرات در مجمع عمومی   رشد سال به سال درآمد و سود این شرکت،
لبات و معوقات کارکنان و بازنشستگان مخابرات این شرکت به منظور پرداخت مطا 18خرداد 
دهنده اهتمام  در بخشی از این نامه ضمن برشمردن مطالبات، تعدیل سود را نشان.شدند

اند و خواستار اجرای این امر  سهامداران و مدیران مخابرات به احقاق حقوق دانسته
اند که با درایت و  ردهرضا پایست و سیدمصطفی خشوعی در انتها ابراز امیدواری ک.اند شده

هوشمندی نمایندگان محترم سهامدار عمده در مجمع عمومی مخابرات، موانع رضایت و تعالی 
 .سرمایه انسانی شرکت مخابرات برطرف گردد

 
تپه به عدم دریافت مطالبات فروردین  بر هفت اعتراض کارگران فصلی نی -*

 7داعتراض کرده ان
 

بر  گروهی از کارگران فصلی نی: برپایه خبر مندرج دز کانال تلگرامی همره کارگران آمده است
و صنعت هفت تپه صبح امروز به پرداخت نشدن حقوق کامل فروردین ماه خود   مجتمع کشت
یک کارگر معترض با اشاره به این که حدودا دو هزار کارگر فصلی در مجتمع . اعتراض کردند

کارکرد هر یک از کارگران فصلی  کارفرما به این دلیل که میزان: هفت تپه مشغول کارند، گفته
در فروردین ماه سال . در فروردین ماه به حداقل رسیده، از پرداخت کامل حقوق خوداری کرده

هایی از مزارع نیشکر را دربرگرفته بود،  هایی که بخش جاری با بارندگی مستمر و سیالب
 .امکان کارکردن در همه روزها را نداشتیم

اعتراض کارگری در حالی صورت گرفته که امید اسد بیگی کارفرمای دروغگو، سرکوبگر  این
نیشکر هفت تپه که به خاطر مشارکت در اختالس در دستگاه قضایی پرونده دارد، از طریق 

 .روابط عمومی شرکت مدعی شده که همه مطالبات کارگران پرداخت شده است

، دست به بهبهان نسبت به آینده شغلی نامطمئن2کارگران پاالیشگاه بیدبلند  -*

 7 اعتراض زدند

جمعی از کارگران  :آمده است۸۹اردیبهشت  ۸۹شنبه  وز سهردر تاریخ  برپایه خبر مندرج ،
بهبهان دراعتراض به آینده شغلی نامطمئنشان دست به  2پاالیشگاه در حال احداث گاز بیدبلند

تجمع در محل کارشان زدند وبا بنمایش گذاشتن اعتراضشان نسبت به اخراج از کار، خواستار 
مین رابطه،فرماندار بهبهان به خبرنگار رسانه دره.تعیین تکلیف وضعیت استخدامی خود شدند

هزار کارگر  6واحد گاز پاالیشگاه بیدبلند در حال تکمیل است و هم اکنون حدود پنج تا :ای گفت
پس از پایان عملیات ساخت .در قسمت های عمرانی و زیرساختی آن مشغول به کار هستند

می کند از این رو کارگران از تعدیل این واحد صنعتی، تعداد کارگران تا یک ششم کاهش پیدا 

 .نیرو نگران هستند

 !اینست مساله پیمانکاری؛ یا رسمیکارگران قراردادی نفت نگرانند؛ -*
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جمعی از   :آمده است۸۹اردیبهشت  ۸۹شنبه  روز سهدر تاریخ  ایلنا، گزاریبه گزارش خبر
های تابعه وزارت نفت در تماس با خبرنگار ایلنا از گسترش قراردادهای  کتکارگران شر

نگرانیم که ما کارگران قرارداد معین یا قرارداد ثابت به : پیمانکاری ابراز نگرانی کردند و گفتند
از قرار معلوم این نگرانی بیشتر در مورد کارگران با سطح تحصیالت .پیمانکاران واگذار شویم

کند؛ کارگرانی که سالها پیش با مدرک تحصیلی دیپلم به استخدام  داق پیدا میتر مص پایین
بیست سال پیش که شروع به : گویند این کارگران می. اند های تابعه وزارت نفت درآمده شرکت

کار کردیم، امید داشتیم که روزی رسمی شویم؛ حال نگرانیم که نکند بعد از بیست سال کار و 
های  این کارگران از آنچه در سال.کارگر پیمانکاری یا ارکان ثالث شویم کندن، تبدیل به جان

کنند؛ این درحالیست که مدیرعامل مجتمع گاز  گذشته اتفاق افتاده است، ابراز نگرانی می
 شرکت این در نفر هزار ۹۵ به نزدیک حاضر حال در :پارس جنوبی همین اواخر گفته است

 هزار ۵ دارای جنوبی پارس گاز های پاالیشگاه سازمانی چارت مطابق هستند؛ کار به مشغول
 مشغول مختلف فازهای در مستقیم قرارداد نیروی ۹۵۸ اکنون هم است؛ رسمی نیروی ۷۷۸ و

 هستند؛ شاغل مجتمع این در نیز ثالث ارکان نیروی ۹۹۸ و هزار ۹ از بیش و هستند فعالیت
با این حساب .هستند کار به مشغول جتمعم خود در که است نیروهایی مورد در تنها تعداد این

هاست؛ حال کارگران قراردادی که خود را در  های پارس جنوبی دوبرابر رسمی تعداد پیمانکاری
بینند، نگرانند که به جای رسمی شدن که رویای سالیان آنها بوده،  میانه این چرخه می

 .پیمانکاری شوند
  7دانند مدیران دولتی چیزی درباره محیط زیست نمی:یعیسی کالنتر -*

آمده ۸۹اردیبهشت  ۸۹شنبه  روز سهدر تاریخ  ،خبرنگار مهر زهرا مهدوی به گزارش
ی چیزی درباره رئیس سازمان محیط زیست بابیان اینکه مدیران دولتعیسی کالنتری،:است

حفظ محیط زیست که تنوع زیستی نیز بخشی از آن است در : دانند، گفت محیط زیست نمی
پیش از ظهر امروز در مراسم روز جهانی تنوع زیستی در وی  .کشور ما غریب افتاده است

و علوم ژنتیک در کشور  تراریخته به مهندسی ژنتیک: سازمان آموزش کشاورزی، اظهار کرد
 .هراسی در کشور جلوگیری شود د و باید از علمشو ظلم می
ای که شورای عالی ایمنی زیستی در  سازمان بازرسی کل کشور به مصوبه: وی افزود

این در حالی است که . خصوص رهاسازی محصوالت تغییر یافته ژنتیکی داشت، اعتراض کرد
زی و سازمان حفظ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت علوم، وزارت جهاد کشاور

به گفته کالنتری، مدیران ما با اطالعات ... .ای را در این راستا داشتند محیط زیست مصوبه
های مختلف دارند از اثرات تخریب محیط زیست آگاه نیستند که نتیجه آن  کمی که در بخش

در ها  دانند و اولویت پروژه شود و مدیران دولتی چیزی درباره محیط زیست نمی همین می
وی با اشاره به لزوم .ایم کشور تولید و اشتغال به هر بهایی است و ما امانتدار خوبی نبوده

های موجود در زمین  محیط زیست و مجموعه ژن: حفاظت از تنوع زیستی خاطرنشان کرد
سال گذشته . های بعد هستند و ما باید از آنها بهره بگیریم اما نباید ویرانشان کنیم امانت نسل

های ما زمانی که  یل برخوردهای بدی که با محیط زیست کشور انجام شده تمام رودخانهبه دل
ها  خواهند به دریا برسند خالی از موجودات زنده هستند و این شرایط در تمام رودخانه می

کند؛  ها رها شده و آنها را آلوده می ها در رودخانه پساب و شیرابه: وی تصریح کرد.وجود دارد
 .تن است در کشور ما غریب افتاده اسیست که تنوع زیستی نیز بخشی از آحفظ محیط ز

 7 برای عدم دریافت حقوق های معوقه اعتراض کردندآذر آب کارگران  -*
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https://www.mehrnews.com/news/4622690/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7-%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%86%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF
https://www.mehrnews.com/news/4622690/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7-%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%86%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF
https://www.mehrnews.com/news/4622690/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7-%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%86%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF
https://www.mehrnews.com/news/4622690/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7-%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%86%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF


 
در  آذر آبکارگران  :آمده است۸۹اردیبهشت  ۸۹شنبه  روز سهدر تاریخ  برپایه خبر مندرج ،

 .د، دست به اعصاب زدن اعتراض به حقوق های معوقه

کشورنسبت به عدم پرداخت مطالبات مقابل وزارت  :7معلمان بازنشسته سال  -*

 7 ، دست به تجمع اعتراضی زدندآموزش و پرورش و وعده های پوچ

آمده ۸۹اردیبهشت  ۸۹شنبه  روز سهدر تاریخ  برپایه گزارش مندرج در شبکه های مجازی،
در اعتراض به عدم پرداخت  آموزش و پرورش کشور 17جمعی از بازنشستگان سال  :است

مطالبات پایان خدمتشان و وعده های پوچ، دست به تجمع مقابل وزارت آموزش و پرورش زدند 
تجمع کنندگان خواهان دیدار با وزیر آموزش .وخواهان پرداخت فوری وتمامی مطالباتشان شدند

ش درجمعشان ریزی و توسعه منابع آموزش و پرور و پرورش بودند که بجایش معاون برنامه
حاضر شد  ومسئولیت عدم پرداخت مطالبات تجمع کنندگان را بدلیل عدم ابالغ از طرف 

سازمان برنامه و بودجه وعدم تأمین اعتبار از طرف خزانه داری دانست وتجمع کنندگان را به 
درهمین رابطه،یکی از بازنشستگان معترض به خبرنگار رسانه ای !صبر وبردباری دعوت کرد؟

اردیبهشت ماه منتظر پیگیری آموزش و پرورش هستیم و تمام صحبت ما این  ۵ما از : گفت
گیریم اما ارزش این ریال، روز به روز کمتر  است که ما پاداش پایان خدمت خود را به ریال می

. ما خواهان این هستیم که تا پایان خردادماه پاداش پایان خدمت خود را دریافت کنیم. شود می
ها بسیار سریع پاداش پایان خدمت خود را دریافت  شستگان سایر ارگانچرا که بازن

های زیادی شنیدیم و  اردیبهشت خود تا امروز وعده ۵ما از تجمع : وی در پایان گفت....کنند می
گویند اطالعات هنوز از  آنجا به ما می. حتی به سازمان برنامه و بودجه فرستاده شدیم

 .ایم گویند ما اطالعات را فرستاده است و اینجا به ما میوزارتخانه به دست ما نرسیده 

 7بانه در فرزند چهار پدر "عزیزی محمدرسول" مرگ -*

   

. روز گذشته   :آمده است۸۹اردیبهشت  ۸۹شنبه  روز سهتاریخ در  ایلنا، گزاریبه گزارش خبر 

ی منابع خبری ایلنا، این کولبر اهل  به گفته.یک کولبر در مرز بانه جان خود را از دست داد
هویت او را . فرزند بوده است 4روستای کانی سیف از توابع شهرستان بانه ودارای 

.اند عنوان کرده« محمدرسول عزیزی»  

 7 گان سرپا ذهاب کرمانشاه دست به اعتراض زدندزلزله زد -*

https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/765630-%D9%85%D8%B1%DA%AF-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%84-%D8%B9%D8%B2%DB%8C%D8%B2%DB%8C-%D9%BE%D8%AF%D8%B1-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D8%B2%D9%86%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%87


 

تجمع زلزله زدگان    :آمده است۸۹اردیبهشت  ۸۹شنبه  روز سهدر تاریخ  برپایه خبر مندرج،
، در اعتراض به روستاهای گلم کبود، دستک علیا و سفلی و میر میرو سرپل ذهاب کرمانشاه 

 : نبود آب در مقابل فرمانداری ، تجمع نمودند

ارکنان متروی تهران نسبت به تبدیل قراردادشان از رسمی به پیمانی در ک -*
، (مترو)آهن شهری تهران و حومه  برداری راه ی ساختمان شرکت بهره محوطه

 7دست به تجمع اعتراضی زدند

 

آمده ۸۹اردیبهشت  ۸۹شنبه  روز سهدر تاریخ  برپایه گزارش مندرج در شبکه های مجازی،
نان بخش انتظامات متروی تهرانداعتراض به تبدیل قراردادشان از رسمی جمعی از کارک  :است

آهن شهری تهران و حومه  برداری راه ی ساختمان شرکت بهره به پیمانی در محوطه
کنند، ما قرارداد  ی ما را بدبخت می دارند همه»: یکی از تجمع کنندگان گفت.تجمع کردند(مترو)

با این . سپارند کنند و کار را به پیمانکار می پیمانی میرسمی داشتیم اما االن دارند ما را 
ی ورود خبرنگاران به جمع معترضان را   حراست مترو اجازه«.شود وضعیت حقوق ما نصف می

بودند که بعد از دقایقی   حدود بیست پلیس موتورسوار هم بیرون ساختمان جمع شده. نداد

 .محل را ترک کردند

 نفر ۶ به ها کشته تعداد /البرز تونل حادثه کارگران از دیگر نفر سه باختن جان -*

 7رسید

 

منابع کارگری   :آمده است۸۹اردیبهشت  ۸۹شنبه  روز سهدر تاریخ  ایلنا، گزاریبه گزارش خبر
شدگان حادثه انفجار روز  تعداد کشته :در پروژه آزادراه تهران شمال به خبرنگار ایلنا گفتند

تونل البرز در پروژه آزادراه تهران شمال با مرگ سه ( اردیبهشت ماه سال جاری ۹۵)شنبه  سه
نفر رسید و حال مجروحان این انفجار هم وخیم  ۹کارگر مصدوم در بیمارستان مدنی، به 

سانحه سه نفر به اسامی کارگران این پروژه عمرانی با بیان اینکه در این .شود گزارش می
کشته شدند،   درجا و در محل حادثه« روح هللا احمدی»و « مهران باقری»، «فرشاد باقری»

https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/765678-%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%86-%D8%B3%D9%87-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%AB%D9%87-%D8%AA%D9%88%D9%86%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%B2-%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D8%B1%D8%B3%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-9/765678-%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%86-%D8%B3%D9%87-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%AB%D9%87-%D8%AA%D9%88%D9%86%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%B2-%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D8%B1%D8%B3%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-9/765678-%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%86-%D8%B3%D9%87-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%AB%D9%87-%D8%AA%D9%88%D9%86%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%B2-%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF


از کارگرانی هستند که بعد از چند « مهدی کاظمی»و « صالح کاظمی»، «جواد خلیلی»: افزود
ای جان  روز بستری در بیمارستان مطهری تهران به علت شدت جراحات وارده در سکوت رسانه

که در بیمارستان مطهری « داغی عبداله قره»و « زینال کاظمی»آقایان : وی گفت.اند باخته
: وی تصریح کرد.کنند بستری بودند در حال حاضر مرخص شده و دوره درمان خود را سپری می

در روز حادثه سه کارگر به اسامی جعفر پورشیری، سعید سهرابی و محسن میرزاده در 
 .دان قانی چالوس به صورت سرپایی درمان شدهبیمارستان طال

هزار نفر سر  ۲۵/ التحصیالن از برنامه جا ماند اشتغال فارغدهد؛ مهر گزارش می -*
 7کار رفتند

 https://www.mehrnews.com/news/4621788 
 

 
   :آمده است۸۹اردیبهشت  ۸۹شنبه  روز سهبه گزارش محمد جندقی خبرنگار مهر، در تاریخ 

در حالی که بر اساس طرح کارورزی ویژه اشتغال فارغ التحصیالن دانشگاهی قرار بود طی 
های اقتصادی شوند اما  ار نفر تحت عنوان کارورز جذب بنگاههز ۷۸۴تعداد  ۸۲و  ۸۹های  سال
تحت  ۸۹از سال  التحصیالن طرح کارورزی ویژه اشتغال فارغ.هزار نفر جذب شدند ۷۵فقط 

 ۷۸۴تعداد  ۸۲و  ۸۹های  عنوان طرح کارورزی آغاز شد؛ طرحی که طی آن قرار بود طی سال
 .دهزار دانش آموخته جویای کار جذب بازار کار شون

هزار نفر از دانش آموختگان  ۸۸۹اما بر اساس آخرین گزارشات، تا فروردین امسال بیش از 
هزار نفر واجد شرایط  ۹۵۹دانشگاهی جویای کار در سامانه کارورزی ثبت نام کردند و 

هزار کارگاه و بنگاه اقتصادی به عنوان متقاضی جذب  ۷۸همچنین برای جذب کارورزان .شدند
دارا بودن »و « های جذب کارورز داشتن زیرساخت»امانه اعالم آمادگی کردند که این افراد در س

ها برای جذب  به کارجویان در حین کار دو شرط مهم کارگاه« های آموزش و انتقال دانش ظرفیت
شوند در طول مدت دوره  ها و واحدهای اقتصادی جذب می کارورزانی که در بنگاه.کارورز بود

شوند و ماهیانه یک سوم دستمزد مصوب شورای عالی کار  زینه میمشمول دریافت کمک ه
اما به رغم اینکه برای .شود هزار تومان از سوی دولت به آنها پرداخت می ۸۲۵معادل حدود 

هزار دانش آموخته جویای کار تحت عنوان کارورز هدف گذاری  ۷۸۴جذب  ۸۲و  ۸۹های  سال
از روزی که این افراد تحت عنوان . ذب شدندهزار نفر ج ۷۵شده بود، طی مدت مذکور فقط 
نخست این که . شود کنند دولت مشمول پرداخت دو هزینه می کارورز فعالیت خود را آغاز می

گیرند که اعتبارات آن باید پیش از اجرا تأمین  کارورزان تحت پوشش بیمه حوادث قرار می
ودجه و همچنین انعقاد قرارداد با شد اما فرایند تخصیص اعتبار از سوی سازمان برنامه و ب می

البته فرایند جذب کارورزان سرعت گرفت اما به دلیل فضای رکود  ۸۲در سال .بیمه زمان بر شد
بر اساس این گزارش، .اقتصادی، استقبال برای جذب کارورز توسط کارفرمایان کاهش یافت

گی طرح اشتغال ها دو عامل عقب ماند تأخیر در تخصیص اعتبار و فضای رکود بر بنگاه
 ۷۵بود که فقط منجر به جذب  ۸۲و  ۸۹های  هزار نفری در سال ۷۸۴از اشتغال  التحصیالن فارغ

 .هزار کارورز شد

  :فراموشی علیه -*

https://www.mehrnews.com/news/4621788/%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%84-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%BA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AC%D8%A7-%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF-%DB%B2%DB%B4-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D8%B3%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%86%D8%AF
https://www.mehrnews.com/news/4621788/%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%84-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%BA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AC%D8%A7-%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF-%DB%B2%DB%B4-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D8%B3%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%86%D8%AF
https://www.mehrnews.com/news/4621788
tg://search_hashtag/?hashtag=%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87%E2%80%8C%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B4%DB%8C


 
 
میگذرد اما همچنان هیچ مقام رسمی  کارگر اردیبهشت روز جهانی  ۹۹یست و یک روز از ب

 .درباره وضعیت بازداشت شدگان روز کارگر پاسخگو نیست
 باردیگر روبروی  شدگان بازداشت ها و آشنایان  اردیبهشت ماه خانواده ۸۹امروز سه شنبه 

 .یای وضعیت آنان شونداوین خواهند رفت تا جو زندان
 باشیم سیاسی زندانیان صدای

بدیل وضعیت،قراردادهای کوتاه تبریزنسبت به عدم ت6کارکنان شهرداری منطقه  -*

 7 ، تجمع اعتراضی برپا داشتندمدت ونداشتن بیمه

آمده ۸۹اردیبهشت  ۸۹شنبه  روز سهدر تاریخ  برپایه گزارش مندرج در شبکه های مجازی،
جمعی از کارکنان شهرداری منطقه سه تبریزدراعتراض به عدم تبدیل وضعیت،   :است

ه دست به تجمع مقابل ساختمان مرکزی شهرداری قراردادهای کوتاه مدت ونداشتن بیم
ما خواستار اعمال قانون و اجرای عدالت و رفع تبعیض “تجمع کنندگان بنرهایی با محتوای  .زدند

در .در دست داشتند… و ” بی عدالتی تاکی؟“، ”سال سابقه کار هستیم 91بعد از پنج الی 
این افراد خارج از اختیارات ماست و استخدام رسمی :تبریزگفت3پی این تجمع شهردار منطقه 

 .های اجرایی شرکت کرده و از طریق قانون اقدام کنند های استخدامی دستگاه باید در آزمون

عضو هیات نظارت صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و  -*
 و روستاییان اجتماعی بیمه صندوق هدف جمعیت درصدی۱۱۱ پوشش:عشایر
 7آینده سال پایان تا عشایر

 
جلسه ستاد   :آمده است۸۹اردیبهشت  ۸۹شنبه  روز سهدر تاریخ ایلنا، خبرگزاری به گزارش 

عضو هیات نظارت صندوق بیمه )راهبردی بیمه روستاییان بابل با حضور مجتبی شاهقلیان 
نماینده مردم بابل در )، علی نجفی خوشرودی (روستاییان و عشایر اجتماعی کشاورزان،

مدیر صندوق )و محمد ابراهیمی ( فرماندار بابل)زاده  ، قربانعلی ولی(مجلس شورای اسالمی
مجتبی شاهقلیان .برگزار شد( بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر استان مازندران

در این ( و عشایر کشور عی کشاورزان، روستاییانعضو هیات نظارت صندوق بیمه اجتما)
نامه این صندوق با معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم کشور خبر  از انعقاد تفاهم جلسه

درصدی نسبت به جمعیت هدف داشته  ۹۵۵قرار است تا پایان سال آینده پوشش : داد و گفت
اسالمی نیز، نسبت به حل  در مجلس شورای در این جلسه، نماینده مردم بابل .باشیم

ای قشر زحمتکش جامعه روستایی و کشاورزان توسط صندوق بیمه  بخشی از مشکالت بیمه

tg://search_hashtag/?hashtag=%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1
tg://search_hashtag/?hashtag=%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%E2%80%8C%D8%B4%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86
tg://search_hashtag/?hashtag=%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86
tg://search_hashtag/?hashtag=%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86
tg://search_hashtag/?hashtag=%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86
tg://search_hashtag/?hashtag=%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86
tg://search_hashtag/?hashtag=%D8%B5%D8%AF%D8%A7%DB%8C%E2%80%8C%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C
https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/765733-%D9%BE%D9%88%D8%B4%D8%B4-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%AC%D9%85%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%AF%D9%81-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D8%B4%D8%A7%DB%8C%D8%B1-%D8%AA%D8%A7-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87
https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/765733-%D9%BE%D9%88%D8%B4%D8%B4-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%AC%D9%85%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%AF%D9%81-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D8%B4%D8%A7%DB%8C%D8%B1-%D8%AA%D8%A7-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87
https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/765733-%D9%BE%D9%88%D8%B4%D8%B4-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%AC%D9%85%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%AF%D9%81-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D8%B4%D8%A7%DB%8C%D8%B1-%D8%AA%D8%A7-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87


همچنین قربانعلی .و عشایر ابراز امیدواری و خوشبینی کرد اجتماعی کشاورزان، روستاییان
شهرستان خبر  هزار نفر بیمه شده در این ۹۹کارگزار با  ۹۵از فعالیت ( فرماندار بابل)زاده  ولی

هزار نفر مشمول بیمه اجتماعی کشاورزان،  ۸۵بگیر و  نفر مستمری ۵۵۵: داد و افزود
 ....روستاییان و عشایر در بابل هستند

، تجمع جنگلبان شمال در اعتراض به نداشتن امنیت شغلی بدنبال تغییر پیمانکار -*
 7 نمودند

آمده ۸۹اردیبهشت  ۸۹شنبه  روز سهدر تاریخ  برپایه گزارش مندرج در شبکه های مجازی،
جمعی از جنگلبان شمال در اعتراض به نداشتن امنیت شغلی بدنبال تغییر   :است

تعدادی از نیروهای :فرماندار نورگفت.پیمانکارمقابل فرمانداری شهرستان نور تجمع کردند
لوگیری می شود حفاظتی جنگلهای شمال به خیال اینکه با تغییر پیمانکار ، از ادامه کار آنان ج

جنگلبان شمال با پیمانکار جدید : وی افزود.صبح امروز در مقابل این فرمانداری تجمع کرده بودند

 .به کار خود ادامه داده و حقوق انها بدون وقفه پرداخت می شود

 تقصیراظهارات جدید درباره علت فوت کارگران کارخانه ذوب آهن نگین البرز؛ -*
 !افتاد جرثقیل گردن

 

اداره کار ابهر،    :آمده است۸۹اردیبهشت  ۸۹شنبه  روز سهدر تاریخ  به گزارش خبرنگار ایلنا،
ای درباره  خانه کارگر ابهر و خرم دره و مدیرعامل کارخانه ذوب آهن نگین البرز، اطالعات تازه

قص در یکی از اردیبهشت ن 22بامداد .ای که منجر به فوت چهار کارگر شد، ارائه دادند حادثه
به . های ذوب فوالد، پارگی زنجیر جرثقیل در کارخانه ذوب آهن نگین البرز ابهر حادثه آفرید دیگ

درحالیکه بیش از یک هفته از این حادثه .دنبال این اتفاق چهار کارگر این کارخانه جان باختند
اطی، نقص ایمنی و احتی گذرد گزارش دقیقی از علت آن وجود ندارد و عواملی مانند بی تلخ می

                                                                         .شوند عدم رعایت اصول کار به عنوان دالیل این حادثه ذکر می
رعایت نکردن اصول ایمنی را دلیل حادثه کارخانه ذوب  خرمدره و ابهر کارگر خانه اجرایی دبیر

در همین ....کارفرما مسئول حادثه منجر به فوت در ابهر است: فتآهن نگین البرز دانست و گ
کننده جرثقیل  تقصیر را متوجه شرکت تولید البرز نگین آهن ذوب کارخانه مدیرعامل حال

گرفت با وجود داشتن  جرثقیلی که در این کارخانه مورد استفاده قرار می: دانست و گفت
سال از عمرش نگذشته بود، اشکال پیدا کرد و حادثه رغم اینکه هنوز دو  گارانتی دو ساله و به

حیدری البته عنوان کرد که مسئوالن کارخانه پیگیر پرداخت خسارت به خانواده .آفرید
باختگان هستند و بر اساس تعهدات انجام شده بدون نیاز به رای دادگاه جبران خسارت  جان
رف اداره کار شهرستان و اداره کار انباری با بیان اینکه چند نوبت بازرسی از ط....شود می

تیمی از اداره کار کشور برای ( اول خرداد)قرار است چهارشنبه : استان انجام شده، گفت
 .بررسی حادثه به ابهر بیاید و دلیل اصلی این حادثه را مشخص کند

https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/765800-%D8%AA%D9%82%D8%B5%DB%8C%D8%B1-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D8%AC%D8%B1%D8%AB%D9%82%DB%8C%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%AA%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-9/765800-%D8%AA%D9%82%D8%B5%DB%8C%D8%B1-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D8%AC%D8%B1%D8%AB%D9%82%DB%8C%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%AF


  !میلیاردی ٣۱۱۱رونمایی از یک آقازاده با سرمایه  -*

 
ز خود از بدهی سه هزار میلیاردی یک بدهکار کالن بانکی به روزنامه سازندگی در شماره امرو

 .خبر داده است. ه. ص. نام م
( ن. ا)این روزنامه مدعی شده که او که یکی از هشت فرد ثروتمند ایران و سهامدار بانک 

 .میلیون یورو بدهی معوق دارد ۹۸۹میلیارد تومان وام گرفته و  ۹۵۵۵است، مبلغ 
 ساختاری_فساد

، کارگران  سازمان پسماند شهرداری کرج نسبت به عملکرد پیمانکاران و ناظرین -*

 7اعتراض کردند

آمده ۸۹ردیبهشت ا ۸۹شنبه  روز سهدر تاریخ  برپایه گزارش مندرج در شبکه های مجازی،
کارگران  سازمان پسماند شهرداری کرج  ازاجتماع بدلیل حضور پزشک طب کارگری   :است

برای معاینات پزشکی بهره گرفتند واعتراضشان را نسبت به عملکرد پیمانکاران و ناظرین 
بدنبال این اعتراضات کارگران درسال اجتماعات با حضور رئیس سازمان .بنمایش گذاشتند

 .دالیل مخالفتشان را نسبت به عملکرد پیمانکاران و ناظرین برشمردند  شهرداری کرج پسماند

 7شاید باور نکنید اما پارچه عمامه هم وارداتی است؛  دهد مهر گزارش می -*
https://www.mehrnews.com/news/4620534 

 
صنعت    :آمده است۸۹اردیبهشت  ۸۹شنبه  روز سهدر تاریخ  به گزارش خبرگزاری مهر،

گفتن داشت سالهاست متکی به واردات شده و اقالمی نساجی ایران که زمانی حرفی برای 
پرمصرف که تولیدشان در داخل ممکن است، از طریق واردات تامین می شود؛حاال گروهی 

صنعت نساجی یکی از صنایع استراتژیک در رونق اقتصادی و .جوان در تالشند ورق را برگردانند
کشور وارداتی بوده و بیشتر نیاز ای از منسوجات  اشتغالزایی است؛ با این حال بخش عمده
برخی از این اقالم از جمله چادر مشکی با . شود جامعه از طریق کاالهای وارداتی تأمین می

بی توجهی و  بدلیل تالش تولیدکنندگان داخلی به سمت کاهش واردات نیز سوق پیدا کرد اما
 .تولید مواجه شدهای تجاری حامی واردات، با شکست و توقف  عدم حمایت دولت و سیاست

یکی از محصوالتی که شاید چندان به چشم نیاید اما بخشی از واردات منسوجات به کشور را 
کاالیی که به دلیل جمعیت طلبه و . دهد، پارچه مورد استفاده برای عمامه است تشکیل می

ه روحانی، در کشورمان متقاضی دارد و صنعت نساجی کشور تاکنون نتوانسته بود در این حوز
آالت مورد نیاز برای  البته به دلیل فقدان بودجه، هنوز ماشین...اقدامی برای تولید انجام دهد

تولید انبوه این پارچه تکمیل نشده است و این دانشجویان به صورت دستی اقدام به تولید 
این پروژه که مهندسین نساجی، گروهی از مهندسین برق و مکانیک، ....اند پارچه عمامه کرده

tg://search_hashtag/?hashtag=%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF_%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C
https://www.mehrnews.com/news/4620534/%D8%B4%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D9%88%D8%B1-%D9%86%DA%A9%D9%86%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D9%85%D8%A7-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DA%86%D9%87-%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D9%85-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.mehrnews.com/news/4620534/%D8%B4%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D9%88%D8%B1-%D9%86%DA%A9%D9%86%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D9%85%D8%A7-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DA%86%D9%87-%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D9%85-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.mehrnews.com/news/4620534


اند، منجر به تولید  ها در آن فعال شده وهی از مهندسین کشاورزی و گروهی از طلبهگر
قیمت تمام . تری هم دارد قیمت پایین. ای شده که از نمونه هندی با کیفیت تر است پارچه

 .تر از قیمت نمونه هندی است پایین هزارتومان ۸۵و  هزارتومان۸۵شده محصول ایرانی، 

  7فرهنگیان ذخیره صندوق عامل مدیر قول از دروغ ، اعتمادی بی فساد، -*

 
را به  غذا پرس یکفرهنگیان ماهانه پولی معادل : نیکدل مدیر عامل صندوق ذخیره فرهنگیان 

 .کنند صندوق ذخیره فرهنگیان پرداخت می
هزار تومان از هریک از  ۸۹هزار عضو دارد و ماهیانه حدود  ۲۷۵این صندوق : جالب است بدانید 
 ...میلیون تومان ۸۹۵میلیارد و  ۷۲که ماهانه می شود . اعضا کسر می کند

 .:smirk:ببخشید آقای نیکدل بیشتر از این در توان فرهنگیان نیست
 ندارد_تمامی_وقاحتشان

 7پرورش و آموزش وزارت مقابل بازنشسته معلمان تجمع -*

 

صبح امروز     :آمده است۸۹اردیبهشت  ۸۹شنبه  روز سهدر تاریخ  به گزارش خبرنگار ایلنا،
جمعی از بازنشستگان آموزش و پرورش در اعتراض به عدم پرداخت پاداش پایان خدمت، 

اگر پاداش پایان : گویند حاضران در تجمع امروز می.و پرورش تجمع کردند مقابل وزارت آموزش
با سقوط ارزش ریال، . ها و سالها تاخیر پرداخت شود، دیگر هیچ ارزشی ندارد خدمت ما با ماه

پرداختند،  هایمان کسر شده و اگر پاداش پایان خدمت ما را به موقع می از قدرت خرید داشته
وزارت .توجهی داشتیم؛ حاال هم هرچقدر دیر بشود به ضرر ماست اکنون ما سرمایه قابل

آموزش و پرورش اعالم کرده پیگیر تامین بودجه برای پرداخت مطالبات بازنشستگان هست و 
 .شود هر زمان بودجه تامین شود، بالفاصله معوقات پرداخت می

ات ضایعات جمع کن های همدان نسبت به واگذاری فرایند جمع آوری ضایع -*
، تجمع خشک سطل های زباله شهری به بخش خصوصی مقابل استانداری

 7 اعتراضی برگزار کردند

جمعی از ضایعات  :آمده است۸۹اردیبهشت  ۸۹شنبه  روز سهدر تاریخ  برپایه خبر منتشره؛
جمع کن های همدان، در اعتراض به واگذاری فرایند جمع آوری ضایعات خشک سطل های 

شهرداری : گفتآنان  .صوصی،دست به تجمع مقابل استانداری زدندزباله شهری به بخش خ
همدان حق جمع آوری ضایعات خشک سطل های زباله شهری را به بخش خصوصی واگذار 

یک پیکان وانت دارم که : وی افزود.کرده است و با ضایعات جمع کن های عادی برخورد می کند
وی ...هنمایی و رانندگی توقیف شده استبه جرم جمع کردن زباله، وسیله نقلیه ام توسط را

tg://search_hashtag/?hashtag=%DB%8C%DA%A9_%D9%BE%D8%B1%D8%B3_%D8%BA%D8%B0%D8%A7
tg://search_hashtag/?hashtag=%D9%88%D9%82%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D9%86_%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85%DB%8C_%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF
https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/765842-%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4


بر اساس اعالم شهرداری همدان، فقط یک شرکت خصوصی مجوز خرید و جمع : ادامه داد
آوری ضایعات خشک زباله های شهری را دارد که آن هم با قیمت بسیار پایین ضایعات را از ما 

، درآمدی ندارم و تنها شغل من همین است و اگر نتوانم کار کنم: وی عنوان کرد.می خرد

 .مشکالت خانوادگی برایمان ایجاد می شود

کارگران نیروگاه سبالن اردبیل دراعتراض به کاهش حقوقشان بدنبال واگذاری به  -*
 7 ، با نامه سرگشاده ای اعتراض نمودند بخش خصوصی

کارگران نیروگاه سبالن اردبیل طی نامه ای سرگشاده اعتراضشان را نسبت به کاهش 
                                                                                                                           .ان بدنبال واگذاری به بخش خصوصی،رسانه ای کردندحقوقش

                                                                                                       :بخش هایی از این نامه بقرارزیراست
بابت رد دیون دولت به بخش خصوصی واگذار شد و مالک  9311نیروگاه سبالن اردبیل در سال 

درصد از سهام  31جدید نیروگاه همان زمان به کارکنان قول مساعد داد که عالوه بر انتقال 
مانند مالک قبلی یعنی شرکت  توانیر و شرکت بهره برداری به پرسنل ، حقوق و دستمزد ه

بهره بردار قبلی، مدیریت تولید برق آذربایجانشرقی و حتی بیشتر هم پرداخت خواهد شد و 
تعدیل نیروی در کار نیست و کارکنان با اعتماد به سخنان و تعهدات مالک جدید، قرارداد 

                                                                                                                   .همکاری را امضا کردند
متاسفانه پس از تغییر و تحول نیروگاه و تسویه حساب همکاران از شرکت توانیر که با هزاران 
امید و آرزو و پس از چندین مرحله مصاحبه و گزینش در شرکت مدیریت تولید برق آذربایجان 

بودند و استقرار مدیران جدید در نیروگاه سبالن شرایط  به طور کامل عوض شد  استخدام شده
و مالک به قول و تعهد خود عمل نکرد به طوری که به مرور زمان اکثر مزایای انگیزشی  توانیر 
که به خاطر حساسیت و استراتژیک بودن صنعت برق و پراسترس بودن فرآیند تولید پرداخت 

و اضافه کاری تشویقی، کارانه ، حق لباس، کمک هزینه ازدواج و ( ه ) می شد اعم از بند 
حذف شد و حتی درصد حق شیفت و آنکال و .... پاداش تولید و کنترل فرکانس و اورهال 

مرخصی و ساعات کاری نیز که طبق عرف قانون کار باید تغییری نمی کرد دستخوش تغییر 
یروگاه سبالن بدترین وضعیت در بین شد و اکنون وضعیت حقوق و مزایا و دستمزد ن

نیروگاههای دولتی و خصوصی کشور می باشد که به اختصار به چند مورد آن اشاده می 

 .شود

سنوات پرسنل در پایان سال حتی بدون اعمال حق جذب محاسبه و : عدم ذخیره سنوات-9
پشتوانه   مبلغی ناچیز پرداخت می شود به طوری که در زمان بازنشستگی پرسنل هیچگونه

در همه  نیروگاههای  دولتی و خصوصی . ای نداشته و با دست خالی بازنشسته خواهند شد

 .کشور و حتی بسیاری از شرکتهای خصوصی کشور سنوات پرسنل ذخیره می شود

قانون اساسی و فرآیند خصوصی سازی قرار  44پیرو اصل : ندادن سهام ترجیحی به پرسنل -2
یحی به پرسنل  نیروگاه سبالن واگذار شود که متاسفانه این کار نیز بود که مقداری سهام ترج

صورت نگرفت و این در حالی است که پرسنل اکثر نیروگاههای خصوصی کشور مانند نیروگاه 

 .سهام ترجیحی گرفته اند... دماوند، ارومیه ، زنجان ، نیشابور و خوی و

ی در زمان توانیر که پرسنل حتی یک بیمه تکمیلی بسیار قو: ضعف خدمات بیمه درمانی  -3
درصد هزینه آن را  61ریال بابت آن پرداخت نمی کردند به بیمه بسیار ضعیفی تبدیل شد که 

 .پرسنل نیروگاه می دهند و از لحاظ خدمات اصالً قابل مقایسه با زمان گذشته نمی باشد

شی کارکنان شده متاسفانه نتیجه این اقدامات ، باعث گسترش بی اعتمادی و بی انگیز
است و لذا با عنایت به اینکه سرمایه نیروی انسانی خوش فکر ، خالق، متعهد و نجیب و 

متخصص مهم ترین سرمایه یک شرکت می باشد پیشنهاد می شود شرکت مادر تخصصی 
برق حرارتی ،وزارت نیرو و مالک نیروگاه جبران مافات کرده و به خواسته های صنفی رسیدگی 

لی کنند، امری که در اکثر نیروگاههای کشور ازجمله نیروگاه خرمشهر و زنجان، و اقدام عم
نیروگاه دماوند، نیروگاه تبریز، نیروگاه اصفهان، نیروگاه نیشابور و نیروگاه کازرون، نیروگاههای 
فردوسی ، جنوب اصفهان ، پرند ، شیراز ، عسلویه  و سنندج  انجام شده و سنوات پرسنل 



و پرسنل نیز با آرامش کامل و با اشل حقوق مزایای توانیر و بدون دغدغه   تسویه نمی شود

 .مشغول به فعالیت می باشند

 7فراخوان دانشجویی -*
 

ما دانشجویان دانشگاه تهران، در  : به نوشته کانال تلگرامی معلمان عدالتخواه آمده است 
امنیتی درون و -های انضباطی های نهاد سازی ها، تهدیدها و پرونده پراکنی اعتراض به تهمت

بیرون دانشگاه و همچنین اشخاص و مسئولین وابسته به این نهادها، موارد زیر را ضمن اطالع 
 :داریم خواه، خطاب به مدافعان دانشگاه پادگانی اعالم می به تمامی دانشجویان آزادی

یان بارها طی چند سال گذشته شوراهای صنفی، فعاالن صنفی و شورای عمومی دانشجو .۹
ی دانشگاه و همچنین  و بارها درخواست تشکیل جلسات پرسش و پاسخ با هیئت مدیره

فکری و گردهمایی برای بررسی و پیگیری مطالبات و حقوق دانشجویی را از طرق  جلسات هم
ها و  ها و تعویق اند اما همواره با کارشکنی آن قانونی متعدد تحویل مقامات مربوطه داده

ی پرسش  تاکنون تنها دو جلسه ۸۵دانشگاه تهران از سال . اند رو شده ئولین روبههای مس تعلل
ی شورای عمومی  و از برگزاری آخرین جلسه  و پاسخ دانشجویی را به چشم دیده است

 !گذرد دانشجویان بیش از دو سال می
شجویی ی دان نهادی وابسته با بدنه)چگونه بسیج : کنیم ما صراحتاً این پرسش را مطرح می

ای مستقیم با رئیس دانشگاه و معاونین وی را یافته  طی یک روز امکان تشکیل جلسه( محدود
ی مستقیم تمام دانشجویان است، طی چند سال مکاتبه و  اما شورای صنفی که نماینده

 ی عمومی را نداشته است؟ مذاکرات متعدد، امکان برگزاری جلسه
  .به لینک زیر مراجعه کنیدی متن کامل و امضای نامه  برای مطالعه

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScc04Zy1xT7rlEZpbXqEkYqOTzvMl31pAq

iewform?usp=pp_urlt6KNg/v-QltNFDjAz 

 7یمزد معوقات دریافت عدم به اراک آب آذر کارگران اعتراض -*
به ( اردیبهشت ماه ۸۹)شنبه  امروز سه: تعدادی از کارگران آذر آب اراک به خبرنگار ایلنا گفت

، سخن دیگری از زبان کارفرما و  تا امروز به جز وعده. موضوع معوقات مزدیمان اعتراض کردیم
کت در نتیجه ادامه همین وضعیت به ناچار در شر: او ادامه داد.ایم مسئوالن مربوطه نشنیده
براساس اظهارات این .ها مسئوالن رنگ اجرایی به خود بگیرد بار وعده جمع شدیم تا بلکه این

ماه مزد معوقه از سوی ۸کم  کارگران، دلیل اعتراض صنفی آنها، پرداخت نشدن دست
هریک از ما : های نیروگاهی، در ادامه گفتند کارگران این واحد سازنده پروژه.کارفرماست

دارای سه سر عائله هستیم و تامین مخارج زندگی بسیار برایمان سخت کم  کارگران دست
در جمع کارگران آذر آب با اشاره به اینکه   با حضور( فرماندار اراک)حسین بختیاری .شده است

با : حقوق معوق اسفند ماه کارگران آذر آب امروز به حساب آنان واریز شده است، گفت
ین ماه کارگران هم به زودی پرداخت خواهد هماهنگی مدیران شرکت، حقوق فرورد

با توجه : نیز در این خصوص به ایلنا گفت( نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان)مقدسی .شد
های هپکو و آذر آب اراک در این خصوص به  به اهمیت و حساسیت مباحث مربوط به شرکت

روز گذشته صحبت ( ریمعاون حقوقی و پارلمانی ریاست جمهو)صورت ویژه با آقای امیری 
عضو  .کردم و ایشان نیز قول مساعد برای پیگیری مسائل مربوط به این دو شرکت را دادند

در همین راستا آقای امیری در جلسه هیات : کمیسیون صنایع و معاون مجلس خاطرنشان کرد
دقیقه در خصوص  ۷۵دولت مباحث مربوط به این دو شرکت را مطرح کردند و چیزی در حدود 

 .های هپکو و آذر آب بحث و گفتگو شد وضعیت شرکت

، در بالتکلیفی هزاران کارگرمزارع پرورش ماهی استان لرستان بدنبال سیل -*
 7 شغلی و معشتی هستند

 492آمار اعالم شده نشان می دهد، در جریان سیالب امسال : برپایه خبرمنتشره آمده است
شدند ، جدا از خسارت هایی که به مزارع  مزرعه پرورش ماهی متحمل خسارت جزئئ تا کلی

مزرعه پرورش ماهی با سیل روانه منطقه دیگری شد  ۷۴های  ماهی وارد شد صددرصد سازه

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScc04Zy1xT7rlEZpbXqEkYqOTzvMl31pAqQltNFDjAz-t6KNg/viewform?usp=pp_url
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScc04Zy1xT7rlEZpbXqEkYqOTzvMl31pAqQltNFDjAz-t6KNg/viewform?usp=pp_url
https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/765835-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D8%B0%D8%B1-%D8%A2%D8%A8-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DA%A9-%D8%A8%D9%87-%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA-%D9%85%D8%B9%D9%88%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B2%D8%AF%DB%8C


این کارگران . هزار نفر شاغل در این بخش تحت الشعاع سیل ویرانگر قرار گرفت  94و معیشت 
ه نبود حاال در گیر و دار روزی که بیشتر آنان در واحدهایی کار می کردند که خود واحد نیز بیم

از آنجا که عمده مزارع پرورش ماهی استان در کنار رودخانه قرار دارد با . فردایشان هستند 
مجموع خسارت وارده به . طغیان رودخانه ها نخستین چیزی که آسیب دید همین مزارع بود

شی از مزارع به گفته وی بخ.میلیارد تومان برآورد شده است ۹۹۸بخش شیالت لرستان 
پرورش ماهی لرستان تحت پوشش بیمه بودند که مشکلی ندارند و بیمه خسارت آنها را 
پرداخت می کند، اما بیشتر مشکل مربوط به واحدهایی است که تحت پوشش بیمه نیستند 

هر چند : وی خاطرنشان می کند . و به تبع کارگرانشان نیز با مشکالت بیشتری روبرو هستند
نی و مذاکره هستیم تا مشکل واحدهایی که بیمه نداشته اند را هم حل کنیم و در حال رایز

بتوانیم خسارت آنها را نیز هر چه زودتر حل کنیم ولی تاکنون ریالی برای جبران خسارت بخش 
 .شیالت به دستمان نرسیده است 

علیرغم وعده و وعیدها بالتکلیفی شغلی ومعیشتی کارکنان بیمارستان خمینی  -*

 7ج ادامه داردکر

علیرغم وعده و وعیدها مبنی بربازگشایی بیمارستان خمینی : برپایه خبرمنتشره آمده است
کرج تا پایان اردیبهشت ماه وپرداخت بخشی از مطالبات کارکنان، ماه اردیبهشت بپایان رسید و 

 .شداز راه اندازی این واحد درمانی و پرداخت حدود یکسال حقوق معوقه کارکنانش خبری ن

 7 ، جان باخت یک کارگر در مرکزدرمانی دارآباد تهران  -*

نشانی و خدمات ایمنی شهرداری  سخنگوی سازمان آتش: برپایه خبرمنتشره آمده است
تهران از گرفتار شدن چند کارگر در چاه یک مرکز درمانی در دارآبادتهران و فوت یکی از این 

دقیقه ظهر امروز  ۹۹و  ۹۴ساعت : گفت باره سیدجالل ملکی در این.کارگران خبر داد
نشانی تهران اعالم شد  آتش ۹۷۴یک مورد حادثه گرفتار شدن در چاه به سامانه ( شنبه سه)

که در پی آن بالفاصله دو ایستگاه به محل حادثه واقع در یک مجتمع درمانی در دارآباد اعزام 
ه در طبقه منفی چند آن کارگران محل حادثه یک مرکز درمانی بزرگ بود ک: وی ادامه داد.شدند

طبق مشاهدات اولیه، این افراد به مقدار زیاد از مایعات بازکننده . مشغول الیروبی چاه بودند
چاه استفاده کرده بودند و گازهایی از این مواد متصاعد و موجب شده بود تا از حال بروند و در 

دی که به درون چاه سقوط کرده بود نیز وی در ادامه درباره نجات فر....دهانه چاه گرفتار شوند
نشانان از چاه بیرون آورده شد اما متأسفانه پس  این فرد که مردی جوان بود توسط آتش: گفت

های اولیه پزشکی توسط کادر درمانی، مشخص شد وی جان خود را از دست  از انجام بررسی
 .داده است

 7استانداری وعده با مازندران «بان قرق» کارگران اعتراض پایان -*

 

کارگرانی که از  :آمده است  ۹۸۸۹خرداد  ۹  چهارشنبهروز ر تاریخ د به گزارش خبرگزاری ایلنا،
های شمال را  بانی و حفاظت از جنگل با اجرای طرح تنفس جنگل مسئولیت قرق ۸۹سال 

داری  برعهده دارند به این موضوع معترض هستند که بعد از گذشت سه سال سازمان جنگل
یده به بخش خصوصی واگذار کند و در این بین ها را با مزا قصد دارد مسئولیت حفاظت از جنگل
بردار همکاری  شرکت بهره ۷۹کارگر که پیش از این با  ۲۷۸با بالتکلیف کردن حدود یک هزار و 

                                           .است های شغلی برای آنها به وجود آورده اند، نگرانی داشته
بان پرداخت  طلب مزدی کارگران قرق  ماه ۹۵تا  ۹ینکه حدودا آنها با بیان ا: گویند کارگران می

https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/766105-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%82%D8%B1%D9%82-%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D9%88%D8%B9%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C


: حق بهربرداری آنها به تاخیر افتاده است، اظهار داشتند ۸۹نشده و در عین حال از سال 
بالتکلیفی کارگران حفاظت از جنگل درحالیست که مجلس در سال جاری در ردیف بودجه 

بینی  کارگران حفاظت از جنگل پیش اجرای طرح تنفس هیچ مبلغی را برای پرداخت حقوق
رئیس ... .بان را ندارد نکرده و سازمان مراتع نیز با این روند امکان پرداخت حقوق کارگران قرق

های تعاونی  ، شرکت۲۵مجمع نمایندگان کارگران استان مازندران با بیان اینکه از سال 
نگل بنا نهاده شدند که تا کشاورزی جنگل بر مبنای مشارکت مردی و در امر حفظ و احیای ج

های آذر رود، کار سنگرود، انارستان، البیک،  شرکت: هم اکنون در حال فعالیت هستند، افزود
ولوپی، کوال، القدیر، خلیل مله، صنایع چوب فریم، صنایع چوب کاغذ مازندران، نکاچوب و اشبا 

او با ....اند ل شدههایی هستند که در ارتباط با طرح تنفس جنگل دچار مشک تراورس شرکت
کارگران با اتمام قرارداد امکان حضور در ( اردیبهشت ماه ۸۹شنبه  سه)بیان اینکه از روز گذشته 
از مسئوالن درخواست داریم که به موضوع مشکالت : اند، افزود محل کار خود را پیدا نکرده

نابع جنگلی را سال گذشته مسئولیت نگهداری از م ۸۵که در   بان هزار کارگر قرق ۷حدود 
 .اند، رسیدگی کنند برعهده داشته

 7 سولیدر -دیدار رضا شهابی با مسئولین اتحاد سندیکایی همبستگی  -*

 
 ایااستفان انجارالن ، رضا شهابی و حکیم ب: از راست

 
 ۹۸۸۹خرداد  ۹  چهارشنبهروز لگرامی سندیکای شرکت و احد در تاریخ تبرپایه گزارش کانال 

رضا شهابی عضو هیات مدیره ی سندیکای کارگران شرکت واحد که به دعوت   :آمده است 
فرانسه برای شرکت در پنجاه و دومین کنگره این سندیکا به فرانسه . ت.ژ.سندیکای س

با مسئوالن سندیکای  ۷۵۹۸مه  ۹۲ی اقامت اش در پاریس در روز سفر کرده بود در ط
سولیدر از جمله استفان انجارالن دبیر سراسری سندیکا و همچنین با مسئولین بخش 

 .مان و بخش بین الملل مالقات کردمعل
او با سپاسگزاری از رابطه فیمابین و از . در ابتدا رضا شهابی رشته سخن را به دست گرفت

و پشتیبانی چند ساله سندیکای سولیدر از مبارزات کارگران و معلمان ایران در همبستگی 
راه کسب حقوق اولیه خود، اظهار امیدواری کرد که این همبستگی ها در آینده همچنان 

رضا در ادامه به شرح و خشونت ماموران انتظامی در روز اول ماه مه و دستگیری . ادامه یابند
دن کارگران، دانشجویان، روزنامه نگاران نظیر حسن سعیدی، به زندانی ش. ها پرداخت

عاطفه رنگریز، دانشجو، مرضیه امیری، نسرین جوادی، ناهید خداجو، ندا ناجی، کیوان 
او به شماری از . همچنین از سپیده قلیان و اسماعیل بخشی نام برد. صمیمی اشاره کرد

نصیریان، عادل عساکره، یاسر امینی معلمان بازداشت شده در روزهای اخیر از جمله اکرم 
شهابی در ادامه از محمد . آذر، ماهر دسومی، ناجی سواری و علی عبیداوی اشاره کرد

حبیبی، محمود بهشتی لنگرودی، اسماعیل عبدی، روح هللا مردانی، عبدالرضا قنبری، 
د، عطاله حسنی، محمد علی زحمتکش، معلمانی که به زندان طویل المدت محکوم شده ان

  .نام برد
سپس استفان انجارالن از حمایت همه جانبه سندیکای سولیدر از جنبش کارگری ایران در 
سال های گذشته گفت و پس از تبادل نظر بر همکاری بیشتر بین جنبش کارگری ایران و 

  .سندیکای سولیدر تاکید ورزید
عالیت های سولیدر در آنگاه نوبت حکیم بایا از بخش بین الملل سندیکا رسید و درباره ف



 .رابطه با ایران گزارشی ارائه داد
این دیدار که حدود یک ساعت و نیم به درازا کشید با خواست و تأکید مسئوالن سندیکای 

سولیدر بر ادامه تماس بین تشکالت کارگری ایران و اروپا، بر همبستگی متقابل و لزوم تداوم 
 .با سندیکای خبرنگاران فرانسه پایان گرفت فعالیت ها، نقش سندیکای معلمان، و همکاری

 /فروردین مطالبات دریافت عدم به تپه هفت بر نی فصلی کارگران اعتراض -*
 7است شده پرداخت مطالبات همه 7کارفرما

صبح امروز   :آمده است  ۹۸۸۹خرداد  ۹  چهارشنبهروز در تاریخ  به گزارش خبرگزاری ایلنا،
و صنعت هفت تپه   بر مجتمع کشت گروهی از کارگران فصلی نی( یکم خرداد ماه)چهارشنبه 

باره  یکی از کارگران حاضر در این.به پرداخت نشدن حقوق کامل فروردین ماه خود اعتراض کردند
بر برای مشخص شدن وضعیت مطالبات مربوط به فروردین ماه آنها  کارگران فصلی نی: گفت

ه مشغول این کارگر با بیان اینکه حدودا دو هزار کارگر فصلی در مجتمع هفت تپ.نگران هستند
کارفرما به این دلیل که میزان کارکرد هر یک از کارگران فصلی در فروردین : کارند، در ادامه گفت

بر هفت  این کارگر فصلی نی.ماه به حداقل رسیده، از پرداخت کامل حقوق خوداری کرده است
ایی ه هایی که بخش در فروردین ماه سال جاری با بارندگی مستمر و سیالب: تپه تصریح کرد

 .از مزارع نیشکر را دربرگرفته بود، امکان کارکردن در همه روزها را نداشتیم

، کارگرجوان اداره برق شهر الوان شهرستان شوش حین کار براثر برق گرفتگی  -*

 7جان باختند

  :آمده است  ۹۸۸۹خرداد ۹در تاریخ چهارشنبه برپایه خبر منتشره ، ،(خرداد9)چهارشنبه شب
نگام حین کار دچار برق گرفتگی ساله اداره برق شهر الوان شهرستان شوش ه25یک کارگر

دقیقه چهارشنبه شب در حین  21:95سال سن ساعت  25علی مسحنه با .شد و جان باخت
برق دار کردن خط روستاهای سیل زده حاشیه دز دچار برق گرفتگی شدوبه بیمارستان نظام 
مافی شوش منتقل شد اما به دلیل شدت آسیب دیدگی ناشی از برق گرفتگی، اقدامات 

 .شکی احیا برای بازگرداندن وی به زندگی نتیجه نداشتپز

 و لباس حق نه گیریم، می ازدواج هزینه کمک نه:کارگران نیروگاه سبالن اردبیل -*
 !کاری اضافه

 

کارگران نیروگاه :آمده است  ۹۸۸۹خرداد  ۹  چهارشنبهروز در تاریخ  به گزارش خبرنگار ایلنا،
سازی این واحد نیروگاهی  ای سرگشاده خطاب به مسئوالن، از خصوصی سبالن اردبیل در نامه

بابت رد  9311نیروگاه سبالن اردبیل در سال : در بخشی از این نامه آمده است.انتقاد کردند
دیون دولت به بخش خصوصی واگذار شد و مالک جدید نیروگاه همان زمان به کارکنان قول 

برداری به پرسنل، حقوق و  درصد از سهام شرکت بهره 31مساعد داد که عالوه بر انتقال 
بردار قبلی، مدیریت تولید برق آذربایجان  ی شرکت توانیر و بهرهدستمزد همانند مالک قبلی یعن

متاسفانه پس از . شرقی و حتی بیشتر هم پرداخت خواهد شد و تعدیل نیرویی در کار نیست
تغییر و تحول نیروگاه و تسویه حساب همکاران از شرکت توانیر که با هزاران امید و آرزو و پس 

در شرکت مدیریت تولید برق آذربایجان استخدام شده بودند از چندین مرحله مصاحبه و گزینش 
طور کامل عوض شد؛ به طوری که به مرور  و استقرار مدیران جدید در نیروگاه سبالن شرایط به

زمان اکثر مزایای انگیزشی توانیر که به خاطر حساسیت و استراتژیک بودن صنعت برق و 
کاری تشویقی، کارانه،  و اضافه( ه)عم از بند شد، ا پراسترس بودن فرآیند تولید پرداخت می

حذف شد و حتی . …حق لباس، کمک هزینه ازدواج و پاداش تولید و کنترل فرکانس و اورهال 

https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/766173-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%B5%D9%84%DB%8C-%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D9%87%D9%81%D8%AA-%D8%AA%D9%BE%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7-%D9%87%D9%85%D9%87-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/766173-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%B5%D9%84%DB%8C-%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D9%87%D9%81%D8%AA-%D8%AA%D9%BE%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7-%D9%87%D9%85%D9%87-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/766175-%D9%86%D9%87-%DA%A9%D9%85%DA%A9-%D9%87%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AC-%D9%85%DB%8C-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D9%86%D9%87-%D8%AD%D9%82-%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B3-%D8%A7%D8%B6%D8%A7%D9%81%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C
https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/766175-%D9%86%D9%87-%DA%A9%D9%85%DA%A9-%D9%87%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AC-%D9%85%DB%8C-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D9%86%D9%87-%D8%AD%D9%82-%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B3-%D8%A7%D8%B6%D8%A7%D9%81%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C
https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/766175-%D9%86%D9%87-%DA%A9%D9%85%DA%A9-%D9%87%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AC-%D9%85%DB%8C-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D9%86%D9%87-%D8%AD%D9%82-%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B3-%D8%A7%D8%B6%D8%A7%D9%81%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C


درصد حق شیفت و آنکال و مرخصی و ساعات کاری نیز که طبق عرف قانون کار باید تغییری 
 .کرد، دستخوش تغییر شد نمی

 7درصد ۴۲.۱تورم نقطه به نقطه / درصد رسید ٣۵.۲تورم به در اردیبهشت ماه؛ -*

https://www.mehrnews.com/news/4623996 

 
 :آمده است  ۹۸۸۹خرداد  ۹  چهارشنبهروز در تاریخ به گزارش سمیه رسولی خبرنگار مهر، 

درصد رسید که نسبت به  ۸۵.۷به  ۹۸۸۹نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به اردیبهشت ماه 
شاخص قیمت .دهد صد افزایش نشان میواحد در ۸.۹( درصد ۸۵.۹)همین اطالع در ماه قبل 

 .از سوی مرکز آمار ایران منتشر شد ۸۹اردیبهشت  -( تورم)مصرف کننده 
رسید که نسبت به ماه قبل  ۹۲۸.۴به ( ۹۸۸٦=۹۵۵)عدد شاخص کل  ۹۸۸۹در اردیبهشت ماه 

در این ماه درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه . دهد درصد افزایش نشان می ۹.۴
درصد بیشتر از  ۴۷.۹درصد است؛ یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین  ۴۷.۹بل سال ق

اند که نسبت به  هزینه کرده« مجموعه کاال و خدمات یکسان»برای خرید یک  ۹۸۸۲اردیبهشت 
نرخ تورم دوازده ماهه .واحد درصد افزایش یافته است ۵.۲( درصد ۴۹.۵)این اطالع در ماه قبل 
درصد رسید که نسبت به همین اطالع در ماه قبل  ۸۵.۷به  ۹۸۸۹ماه منتهی به اردیبهشت 

شاخص قیمت در گروه عمده .دهد واحد درصد افزایش نشان می ۸.۹( درصد ۸۵.۹)
درصد کاهش و در گروه عمده  ۵.۲نسبت به ماه قبل « ها و دخانیات ها، آشامیدنی خوراکی»
درصد تغییرات شاخص . دهد ن میدرصد افزایش نشا ۷.۲« کاالهای غیر خوراکی و خدمات»

 ۸۸.۸و  ۹۷.۹برای این دو گروه به ترتیب  ۹۸۸۲قیمت در ماه جاری نسبت به اردیبهشت ماه 
بیشترین افزایش قیمت « ها و دخانیات ها، آشامیدنی خوراکی»در گروه عمده .درصد است

نان و »گروه  و( قند، شکر و نبات)« قند و شکر و شیرینی»نسبت به ماه قبل مربوط به گروه 
کاالهای غیر »در گروه عمده . باشد می( ماکارونی، انواع برنج ایرانی و رشته آش)« غالت

مانیتور، )« تفریح و فرهنگ»، گروه (انواع خودرو)« حمل و نقل»گروه « خوراکی و خدمات
ر تلویزیون خارجی و سای)« مبلمان و لوازم خانگی»و گروه ( تجهیزات رایانه و دوچرخه بچگانه

چنین گروه  هم.اند بیشترین افزایش قیمت را نسبت به ماه قبل داشته( لوازم خانگی
گوشت )« گوشت»، گروه (ای، کدو سبز و بادمجان پیاز، کاهو، خیار، فلفل دلمه)« سبزیجات»

شاخص .نسبت به ماه قبل کاهش قیمت داشته است( مرغ، ماهی، گوشت گوسفند و گاو
رسید که  ۹۲۷.۵به عدد  ۹۸۸۹کشور در اردیبهشت ماه  قیمت کل برای خانوارهای شهری

درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه . دهد درصد افزایش نشان می ۹.۹نسبت به ماه قبل 
واحد درصد  ۵.۲( درصد ۴۵.۵)درصد است که نسبت به ماه قبل  ۴۵.۲مشابه سال قبل 

 .افزایش داشته است

https://www.mehrnews.com/news/4623996/%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%85-%D8%A8%D9%87-%DB%B3%DB%B4-%DB%B2-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%85-%D9%86%D9%82%D8%B7%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D9%82%D8%B7%D9%87-%DB%B5%DB%B2-%DB%B1-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF
https://www.mehrnews.com/news/4623996/%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%85-%D8%A8%D9%87-%DB%B3%DB%B4-%DB%B2-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%85-%D9%86%D9%82%D8%B7%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D9%82%D8%B7%D9%87-%DB%B5%DB%B2-%DB%B1-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF
https://www.mehrnews.com/news/4623996/%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%85-%D8%A8%D9%87-%DB%B3%DB%B4-%DB%B2-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%85-%D9%86%D9%82%D8%B7%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D9%82%D8%B7%D9%87-%DB%B5%DB%B2-%DB%B1-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF
https://www.mehrnews.com/news/4623996


 عمران و ساخت 7فرماندار /شغلی آینده از 2بیدبلند پاالیشگاه کارگران نگرانی -*
 7یابند می کاهش کارگران شود، تمام

 

کارگران  :آمده است  ۹۸۸۹خرداد  ۹  چهارشنبهروز در تاریخ  به گزارش خبرگزاری ایلنا،
: در تماس با خبرنگار ایلنا، از آینده شغلی خود ابراز نگرانی کردند و گفتند 2پاالیشگاه بیدبلند 
عداد آنها چند صد نفر است در روزهای این کارگران که ت.های آتی بیکار شویم نگرانیم که در ماه

گذشته به نهادهای مرتبط از جمله فرمانداری مراجعه کردند و خواستار ورود این نهادها به 
اند و به  های ساخت و عمران پاالیشگاه مشغول به کار بوده این کارگران در بخش.موضوع شدند

فرماندار بهبهان نیز در این .ود نداردها، دیگر کاری برایشان وج رسد بعد از اتمام پروژه نظر می
 6واحد گاز پاالیشگاه بیدبلند در حال تکمیل است و هم اکنون حدود پنج تا : گوید رابطه می

پس از پایان . های عمرانی و زیرساختی آن مشغول به کار هستند هزار کارگر در قسمت
کند از این رو  ا میعملیات ساخت این واحد صنعتی، تعداد کارگران تا یک ششم کاهش پید

 .کارگران از تعدیل نیرو نگران هستند

 : تبریز شهرداری منطقه سه  زن کارکنان  تحصن -*

 
 

سه شنبه اول خرداد ماه، کارکنان زن : برپایه خبرکانال تلگرامی معلمان عدالتخواه آمده است
 بیمه علیه خود و وضعیت  جنسیتی_تبعیض_اعمالبه  اعتراضشهرداری منطقه سه تبریز در 

  .ر مقابل ساختمان شهرداری منطقه سه تبریز دست به تحصن زده اندهایشان د
 91ما خواستار اجرای عدالت و رفع تبعیض بعد از پنج الی " این معترضین، بنرهایی با محتوای 

  .در دست داشتند... و " بی عدالتی تاکی؟"، "سال سابقه کار هستیم
نان شهرداری منطقه سه تبریز نیست اعمال تبعیض جنسیتی علیه زنان تنها محدود به کارک

بلکه زنان کارگر و کارمند در کلیه ادارات و مراکز کارگری در ایران از تبعیض جنسیتی علیه خود 
  .رنج می بردند و هیچ حمایت قانونی ندارند

در سالهای اخیر و با تشدید سیاستهای خصوصی سازی و اصالحیه قانون کار بنفع کارفرما، 
 .محرومیتها و فشار بیشتری قرار گرفته اندزنان شاغل تحت 

فیش حقوق اردیبهشت ماه کارکنان دولت منجمله معلمان بدون افزایش  -*

  7هزار تومانی صادر شد811

 :آمده است  ۹۸۸۹خرداد ۷مجازی، در تاریخ پنجشنبهبنا به گزارشات منتشره درشبکه های 
گویا اختالف دولت و دیوان .دهد هزار تومان افزایش 411دولت حقوق کارکنان را :مجلس 

دیوان محاسبات اعالم کرده ابهاماتی از سوی . محاسبات باعث شده این مصوبه اجرا نشود
ها  مطرح شده و تفاوت ۹۸۸۹حسابرسان آن در مورد بخشنامه مربوط به احکام حقوق در سال 

اختالف دولت و دیوان  یکی از موارد.هایی در این زمینه وجود دارد که باید برطرف شود و انحراف

https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/766161-%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%A7%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D8%AF%D8%A8%D9%84%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%B4%D8%BA%D9%84%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D9%88%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D9%85%DB%8C-%DB%8C%D8%A7%D8%A8%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-9/766161-%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%A7%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D8%AF%D8%A8%D9%84%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%B4%D8%BA%D9%84%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D9%88%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D9%85%DB%8C-%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D9%86%D8%AF
tg://search_hashtag/?hashtag=%D8%AA%D8%AD%D8%B5%D9%86
tg://search_hashtag/?hashtag=%D8%B2%D9%86
tg://search_hashtag/?hashtag=%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%B2
tg://search_hashtag/?hashtag=%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6
tg://search_hashtag/?hashtag=%D8%A7%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84_%D8%AA%D8%A8%D8%B9%DB%8C%D8%B6_%D8%AC%D9%86%D8%B3%DB%8C%D8%AA%DB%8C
tg://search_hashtag/?hashtag=%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87


محاسبات بر سر میزان افزایش حقوق و نحوه محاسبه ضریب ده درصدی آن است؛ گویا دولت 
معتقد است با مصوبه مجلس، حقوق مقامات و مدیران ارشد افزایش چندانی نخواهد یافت و 

 .این موضوع خوشایند مدیران نیست

 7 هیمیجعفرابرا7 از  چهارصد هزار تومانی در کار نیست -*

هزار تومانی در  ۵۵۵اند که  حاال دیگر فیش حقوق اردیبهشت ماه صادر شده و همه دیده
از مقرری ماه اول تا عودت جبرانی و حکایت قطعه گوشت "البته در یادداشت . کارنیست

توضیح دادم که همکاران منتظر کاهش حقوق خود در اردیبهشت ماه باشند با این حال "* مرده
شود؟باید در پاسخ این همکاران  هزار تومان چه می ۵۵۵ان سوال پرسیدند که برخی از دوست

هزار تومان را نداشت ولی از آنجایی که با توجه به  ۵۵۵عزیز گفت از اول دولت قصد پرداخت 
هزارتومان یک  ۵۵۵درصد بود دولت با عدد  ۷۵بعالوه  ۵۵۵درصد بحث اولیه افزایش  ۴۵تورم 

                                                                .اردیبهشت را سپری کند ۹۷تا بحران اعتراضات بازی روانی انجام داد 
هزار  ۵۵۵آنها عدد . در اصل طراح این بازی روانی تیم اقتصادی و در راس آن باند نوبخت است
وجود آمد که در ماه  تومان را به عنوان علی الحساب واریز نمودند و این تصور برای برخی به

اما نوبخت . دوم شاهد افزایش حقوق چهارصد هزار تومان بعالوه حداقل ده درصد خواهند بود
پس از هفته معلم به دستگاههای اجرایی از جمله آپ دستور داد حقوق اردیبهشت با توجه به 

ن واریز شد الحساب که در فروردی هزار تومان علی ۵۵۵احکام مصوب دولت صادر شود پس ابتدا 
از حقوق اردیبهشت کم شد و افزایش حقوق فروردین هم بعنوان مقرری ماه اول کسر گردید و 

                                                       .اینگونه از حساب اکثر معلمان باالی یک میلیون تومان کسر گردید
حقوق اردیبهشت خواهد شد و باز ما هزار تومان بیشتر از  ۵۵۵طبیعی است حقوق خرداد ماه 

                                                                                                         ...هزار تومان هستیم ۵۵۵شاهد بازی با اعداد و عدد 
ها به  ای پرداخت بدهیها بار ادع حال این بازی با ارقام و البته با روان فرهنگیان را در کنار ده

معلمان از اسفند تا فروردین بگذاریم تا ماهیت یک سیستم که صرفا به فکر رفع بحران است 
تواند با  طبیعی است ساختاری که نمی                                         .گردد مشخص می

ای ندارد جز  چاره گردد عقالنیت مسایل و مشکالت را حل کند هنگامی که با بحران روبرو می
حال اگر این ساختار .  ای به نقطه دیگر منتقل نماید اینکه با دروغ و فریبکاری بحران را از نقطه

زا و  کوشد بصورت یک ساختار بحران نتواند بحران را حل کند پس می بخاطر فساد سیستمی 
و حل نشده با  توان بخاطر تضادهای جدی زی ادامه دهد غافل از اینکه یک جایی نمی بحران

  .جایی که دیگر بازی با ارقام بیهوده است. بحران ادامه داد

 ایران کارگران از نفر ۵۶۱۱ اشتغال داخلی فشارهای :ای تاکید شد با صدور بیانیه -*
 7کند می تهدید را دیزل خودرو

 

متن این بیانیه   :آمده است  ۹۸۸۹خرداد  ۹  چهارشنبهروز در تاریخ  به گزارش خبرگزاری ایلنا،
رییس شورای اسالمی کار شرکت ایران خودرو دیزل به دست « علیرضا فتحی»که با امضای 

ها بر صنایع بزرگی مانند  فوالد   تاثیر تحریم             :ایلنا رسیده، به شرح زیر است
صنعت خودروسازی و . ارناپذیر استانک  ...، معادن، صنایع نفت، گاز و آلومینیوم و پتروشیمی

                                                                 .سازی نیز از این قاعده مستثنی نیست قطعه
طی سال گذشته تعداد بسیار زیادی از کارگران فعال در صنایع مختلف و علی الخصوص صنایع 

عتی ایران خودرودیزل، با وجود فشارهای ناشی از اند و اما در گروه صن سازی بیکار شده قطعه
ها از جمله افزایش قیمت ارز و کاهش تولید تمام تالش خود را به کار گرفته تا کارگران  تحریم

https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/766274-%D9%81%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%84-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%AF%DB%8C%D8%B2%D9%84-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D9%87%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%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-9/766274-%D9%81%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%84-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%AF%DB%8C%D8%B2%D9%84-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D9%87%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF


                                                                                                                                    .جنگد خود را حفظ کرده و همچنان برای ادامه تولید با مشکالت موجود می
گذاری و خریداری  در شرایط فعلی و با وجود مشکالتی از قبیل عدم ارسال قطعات سفارش

های الزم به منظور ایفای تعهدات خود  شده، مسئولین این شرکت درحال انجام پیگیری
ها نه تنها مشکلی  ها و تحت فشار قرار دادن شرکت گیری باشند و شتابزدگی در تصمیم می

نفر از کارگران زحمتکشی که در این کارخانه مشغول به  ۵۹۵۵کند؛ بلکه اشتغال  را حل نمی
                                                                             .اندازد کار هستند را به خطر می

گیری و در راستای حمایت از صنعت و  مسئوالن قضایی در زمان تصمیملذا مستدعی است 
رونق تولید داخل، صنایع تولیدی و اشتغال کارگران مشغول به کار در این مجموعه را در نظر 

هایی که در مسیر رونق تولید و خودکفایی تولید  ها و ارگان داشته باشند و صراحتا با سازمان
 .تراشند، برخورد شایسته و بایسته انجام دهند کالتی را میگذارند و مش ملی موانعی می

 :معلمان سرباز استخدام -*
 

تا  ۲۸سرباز معلمان سالهای  : امی معلمان عدالتخواه آمده استبرپایه خبرکانال تلگر
 التدریس حق بنا به نیاز بصورت  دولتی که بعد از پایان خدمت سربازی در مدارس  ۸۹/۵۸/۸۹

سیستمی می باشند و حق التدریس  موظف_غیر_ابالغ بگیر ادامه فعالیت داشته و دارای 
 .دریافت نموده اند دولتی منابع خود را از 

 .همانند سایر مشمولین اقدام به تشکیل پرونده نمایند
 کارگزینی: منبع

، جان ن براثر سقوط در چاهکارگر درشهرک صنعتی چمستان استان مازندارا6 -*

 7باختند

کارگر درشهرک صنعتی 3  :آمده است  ۹۸۸۹خرداد ۷در تاریخ پنجشنبه برپایه خبر منتشره ،
چمستان استان مازنداران براثر سقوط در چاه جانشان را ازدست دادند ویک کارگر مصدوم وبه 

 .مصدوم ایرانی بودسه کارگر جان باخته تبعه افغانستان وکارگر .بیمارستان منتقل شد

 7آخرین خبر درباره بازداشتی های مراسم روز جهانی کارگر -*

  :آمده است  ۹۸۸۹خرداد ۷مجازی در تاریخ پنجشنبهبنا به گزارشات منتشره درشبکه های 
خانواده های سه تن از بازداشت شدگان روز کارگر توانستند پس از بیست روز قرار مالقات با 

از قرار معلوم وضعیت روحی مرضیه امیری ،عاطفه رنگریز و ندا ناجی  .ایشان داشته باشند
همسر حسن .اما همچنان قرار آزادی ایشان نامشخص است. بسیار رضایت بخش بوده است

 .سعیدی از اعضای سندیکای اتوبوس رانی تهران نیز توانست ایشان را مالقات کند

  7جان باختند، یک کارگردر مجتمع عظیم ایران مال براثر سقوط -*

یک کارگردرمجتمع عظیم در   :آمده است  ۹۸۸۹خرداد ۷در تاریخ پنجشنبه برپایه خبر منتشره ،
حال احداث ایران مال واقع دراتوبان خرازی حین کار از طبقه پنجم سقوط  و جانش را ازدست 

 .داد

 و ادانیآب تا آب ازبررسی تاثیر مدیریت آب بر کشاورزی و معیشت مرزنشینان؛ -*
 7اشتغال
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هر   :آمده است  ۹۸۸۹خرداد ۷در تاریخ پنجشنبه خبرنگار ایلنا،محمد جواد صابری به گزارش 
آبی راحت کرد،  مان را از نظر کم های ابتدایی سال جاری تا حدی خیال های ماه چند بارندگی

به . الی اتفاقشود بگوییم خشکسالی در ایران معمول است و ترس اما اقلیم ایران باعث می
درصد افزایش  ۹۹۹ها در کشور  همین دلیل مدیریت منابع آبی حتی در سالی که بارندگی

آبی امان مردم را بریده و  های اخیر که کم در سال.رسد یافته است، ضروری به نظر می
جویی در مصرف آب انداخته است، همواره  های اجتماعی را به فکر تبلیغ صرفه مسئوالن و گروه

از . موضوع نیز مطرح بوده که بیشترین میزان مصرف آب در ایران در حوزه کشاورزی است این
های روان و مدیریت  وری در حوزه کشاورزی که بگذریم، کنترل آب مباحث مربوط به افزایش بهره

های همسایه که  خروج آب کشاورزی از ایران، موضوع مهمی است، به ویژه اینکه بدانیم کشور
شان  ها پیش به فکر مدیریت خروج آب از کشور با ما منافع مشترک دارند از سال در حوزه آب

های دجله و فرات، بر  سد روی سرشاخه ۷۵اند و کشوری مانند ترکیه با ایجاد بیش از  افتاده
در حالی رضا  .مسائل آبی و زیست محیطی در ایران، عراق و سوریه تاثیر گذاشته است

های مرزی از جمله  دهد که استان به کشاورزی در مناطق مرزی خبر میاردکانیان از توجه ویژه 
سهم . خوزستان، آذربایجان غربی و کردستان سهم زیادی در تولیدات کشاورزی ایران دارند

درصد  ۹۹گوید  آنطور که وزیر کشاورزی می  درصد است و ۸۹کشاورزی در اقتصاد ایران 
اگر . که این رقم به جز صنایع تبدیلی استاشتغال کشور مربوط به بخش کشاورزی است 

صنایع تبدیلی را هم در نظر بگیریم، کشاورزی به صورت مستقیم و غیرمستقیم تاثیر مهمی بر 
اند و  ها ایرانی شاغل در این حوزه یا صنایع مرتبط با آن فعال اشتغال کشور دارد و میلیون

از آنجا که معیشت . ول به کار شوندتوانند در این زمینه مشغ ها نفر دیگر نیز می میلیون
کنند و از مواهب  ای که کنار دریا زندگی نمی بسیاری از مرز نشینان، به ویژه آن دسته

اند، به حوزه کشاورزی بستگی دارد، کنترل  بهره نشینی مانند صیادی یا ترانزیت بی ساحل
است و اجرای هر  این موضوع بسیار چالشی. های مرزی از اهمیت زیادی برخوردار است آب

تواند به مباحث مختلفی دامن زده و موافقان و  پروژه یا توقف هر پروژه در این زمینه می
: عنوان می داردزاده در گفتگو با ایلنا  جالل محمود ....مخالفان را در مقابل هم قرار دهد

خش های کشور است، حال آنکه در ب به دلیل خارج شدن آب از مرزآب بخشی از هدر رفت 
کشاورزی، شرب و همچنین احیای دریاچه ارومیه به شدت نیازمند استفاده از این آب 

 ۸۴کند که اقتصاد آذربایجان غربی وابسته به حوزه کشاورزی است و  او عنوان می.هستیم
و  .کنند درصد ساکنان این استان به صورت مستقیم یا غیرمستقیم در این بخش فعالیت می

درصد آب هدر  ۲۵در آذربایجان غربی حدود : زی مجلس می گویدیک عضو کمیسیون کشاور
های نادرست در حوزه کشاورزی و همینطور مدیریت آب  رود و دلیل آن استفاده از شیوه می
آبی هم تامین آب شرب را مشکل  کم.شوند این مشکالت طیف وسیعی را شامل می....است

تولیدات کشاورزی را تحت تاثیر قرار محیطی به وجود آورده و هم  کرده، هم مشکالت زیست
روستاهای مرزی ایران در سیستان و   هایی از ها گزارش های اخیر بار در سال. داده است

های  بلوچستان منتشر شده است؛ جایی که آب شرب طالست و مردم برای تامین آن سختی
ها که  یاچهها و در های زیست محیطی مانند خشکی تاالب همچنین بحران. کشند زیادی می

های اخیر بوده است؛  ها منجر شده، مشکلی شناخته شده در سال خود به ایجاد ریزگرد
 .....گردد مشکلی که باز هم به آب برمی

  7 فراموشی علیه -*



 

امروز دوم خردادماه، خانواده های : برپایه نوشته کانال تلگرامی معلمان عدالتخواه آمده است
کارگر توانستند پس از بیست روز قرار مالقات با ایشان داشته  روز_شدگان_بازداشتسه تن از 

  .باشند
ناجی بسیار رضایت بخش بوده  ندا رنگریز ، ،عاطفه امیری مرضیهاز قرار معلوم وضعیت روحی 

 .است
 .اما همچنان قرار آزادی ایشان نامشخص است

از اعضای سندیکای اتوبوس رانی تهران نیز توانست ایشان را مالقات  سعیدی_حسن همسر 
 .کند

 .برند سایر بازداشت شدگان نیز همچنان در زندان اوین به سر می
 فراموشی_علیه

@edalatxah 

 7 ، جان باختكارگر كارخانه ذوب آهن پاسارگاد  -*

یک کارگر كارخانه ذوب آهن   :آمده است  ۹۸۸۹خرداد ۷در تاریخ پنجشنبه برپایه خبر منتشره ،
جاده شیراز به جهرم براثر ریزش مواد مذاب دچار  68کیلومتر شهرستان کوار ، پاسارگاد واقع در

 .سوختگی شدید شد و جانش را ازدست داد

 واضحه چرا دولتمردان غم آموزش ندارند؟ -*

 

خانم نیلوفر لوایی همسر وزیر و مادر  : برپایه خبرکانال تلگرامی معلمان عدالتخواه آمده است
 !هستند( ۸منطقه " )توسعه"مدیر مجموعه مدارس دخترانه خصوصی  رضوی_هادیهمسر 

یادتون میاد گفتیم آقایان مسئول نان شان در تنزل کیفیت مدارس دولتی و نابودی 
 !گفتیم؟ صوصیخ_مدارس_مافیای#هست؟ و از  رایگان_آموزش

پ مبنی بر ممنوعیت آزمون .نکته مهم دیگر تخلف این مدرسه و عدم رعایت بخشنامه وزارت آ
که این مدرسه مثل مدرسه متعلق به . ورودی برای مدارس غیر دولتی در پایه هفتم هست

 .شده است تخلف#حداد عادل هم مرتکب 
 اما آیا زور جناب وزیر بطحایی به این مدارس خواهد رسید؟؟

 !یا قانون برای دیگران است؟

@edalatxah 

صدورمنع تعقیب برای یکی از اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد ازسوی  -*

  7ندادسرای اوی

: آمده است کانال تلگرام سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران وحومهبه نوشته 
ناصرمحرم زاده ازاعضای سندیکای کارگران شرکت واحد که درتجمع اعتراضی روز جهانی کارگر 
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اردیبهشت مقابل مجلس بهارستان دستگیرشده بود و با قرارکفالت صدمیلیون تومانی  ۹۹
هفت . اد شده بود ازسوی دادسرای اوین رای منع تعقیب برایش صادرشده استبطور موقت آز

تن ازاعضای سندیکای کارگران شرکت واحد درروزجهانی کارگر بازداشت شدند که بجز حسن 
حسن سعیدی دیگر عضو این سندیکا . سعیدی همگی با قرارکفالت اززندان آزاد شدند

 .زندانی است ۷۵۸همچنان درزندان اوین بند 

 7 کارکنان زن شهرداری منطقه سه تبریز باردیگر تجمع نمودند -*

 

دومین روز متوالی :  آمده است  ۹۸۸۹خرداد ۷در تاریخ پنجشنبه، بنا به گزارشات منتشره 
، تجمع  تبریز مقابل شهرداری مرکز با خواست اعمال قانون کار ۸کارکنان شهرداری منطقه 

 .نمودند

 7معدنی مواد زشری اثر در پاسارگاد آهن ذوب کارخانه کارگر یک مرگ -* 

یک کارگر کارخانه    :آمده است  ۹۸۸۹خرداد ۷برپایه گزارش خبرگزاری ایلنا، در تاریخ پنجشنبه
ذوب آهن پاسارگاد که در شهرستان کوار واقع است در اثر حادثه ناشی از کار جان خود را از 

 .است های اولیه ریزش مواد معدنی را علت فوت این کارگر بوده طبق گزارش.دست داد

و  کارگران کارخانه سیمان کرمان نسبت به آینده شغلی ومعیشتی نامطمئن -*
 7 نگران اند

  :آمده است  ۹۸۸۹خرداد ۷مجازی در تاریخ پنجشنبهبنا به گزارشات منتشره درشبکه های 
کارگران کارخانه سیمان کرمان نگرانیشان را  نسبت به آینده شغلی ومعیشتی نامطمئن 

یکی از کارگران .انفجار در معدن بدلیل عبور لوله خط گاز،رسانه ای کردند بدنبال ممنوعیت
با عبور لوله خط گاز و ممنوعیت انفجار در :کارخانه سیمان کرمان به خبرنگار رسانه ای گفت

معدن سیمان عمال یک خط تولید متوقف شده و این باعث نگرانی کارگران این کارخانه شده 

 .اند ین کارخانه سه میلیون تومان حق و حقوق خود را دریافت نکردهکارگران ا: وی افزود.است

 *- ادامه اعتراض پرستاران به عدم شفافیت سیستم قاصدک"

 

پرستاران   :آمده است  ۹۸۸۹خرداد ۷برپایه گزارش خبرگزاری ایلنا، در تاریخ پنجشنبه
بیمارستان امام رضا مشهد نسبت سطح پایین کارانه اعتراض کردند و خواستار شفافیت در 

جمعی از پرستاران رسمی و پیمانی بیمارستان امام رضا .سیستم پرداخت کارانه شدند
ها  اند، نسبت به پایین بودن کارانه خود را دریافت کرده ۸۹ه اخیراً کارانه بهمن ماه مشهد ک

ها بر اساس سیستم  بیمارستان امام رضا همچون دیگر بیمارستان: گویند آنها می.انتقاد دارند

https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/766545-%D9%85%D8%B1%DA%AF-%DB%8C%DA%A9-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B0%D9%88%D8%A8-%D8%A2%D9%87%D9%86-%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%AB%D8%B1-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D8%B4-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86%DB%8C
https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/766505-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D8%B4%D9%81%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85-%D9%82%D8%A7%D8%B5%D8%AF%DA%A9


از زمانی که سیستم قاصدک برای پرداخت کارانه . کند قاصدک کارانه پرستاران را پرداخت می
طبق اظهارات .ها معترض بودیم شده است، ما نسبت به عدم شفافیت در پرداختاجرایی 

پرستاران بیمارستان امام رضا؛ وقتی بدون مشاوره با کارشناسان حوزه پرستاری، طرح 
همان زمان . ها انتقاد داشتند قاصدک اجرایی شد، پرستاران بالین نسبت به پایین بودن کارانه

بب شد تا نظرسنجی در خصوص اجرا یا عدم اجرای آن صورت اعتراضات پرستاران بالین س
به گفته آنان؛ با واریز کارانه ...بگیرد، اما در این نظرسنجی بدنه پرستاری نقشی نداشتند

این در حالی . هزار تومان کارانه گرفتیم ۲۵پرستاران، برخی از ما تنها حدود  ۸۹بهمن ماه 
تر مدعی شده بودند که متوسط کارانه پرداختی است که معاون پرستاری وزارت بهداشت پیش

این مشکل : گویند پرستاران بیمارستان امام رضا می.هزار تومان است ۹۵۵به پرستاران حدود 
ها کامالً شفاف و بر اساس کار   همه پرستاران بالین است و ما خواهان این هستیم که کارانه

 .فته برای بیمار باشدپرستار یعنی شیفت، تعداد بیمار، اقدامات صورت گر

 اهالی شاهرود نسبت به ادامه کار معدن بوکسیت تاش در راستای حمایت از -*

 7 ، دست به تجمع زدند قله شاهوار

  :آمده است  ۹۸۸۹خرداد ۷مجازی در تاریخ پنجشنبهبنا به گزارشات منتشره درشبکه های 
ی حمایت از قله آب ساز و اهالی شاهرود دراعتراض به ادامه کار معدن بوکسیت تاش وبرا

این .حیات بخش شاهوار، مقابل اداره منابع طبیعی شاهرود ودرقله شاهوار تجمع کردند
معترضین .تجمعات با  تشکیل زنجیره انسانی بر قله شاهوار  وقرائت قطعنامه بپایان رسید

امروز .ا نیستهای قدرت و ثروت در پایتخت تنه جمع شدند تا بگویند شاهوار در برابر تمام البی
رود با  هر گروه کوهنوردی که در گلستان، مازندران، خراسان شمالی و حتی البرز به کوه می

دارد و این نشان  بنرهای نجات شاهوار، حمایت خود را از این قله حیات بخش اعالم می
دهد که  دهد که دیگر فضا فضای شهر شاهرود و مردم آن نیست این موضوع نشان می می

 .متعلق به مردم ایران و جهان استشاهوار 

 7اعتراض مردم زیبا شهر اصفهان برعلیه گرانی -*

 

تظاهرات مردم زیباشهر    :آمده است  ۹۸۸۹خرداد ۷در تاریخ پنجشنبه برپایه خبر منتشره،

  .، دست به اعتراض خیابانی زدند.اصفهان علیه گرانی

 /سوخته های تن فراموشیز انفجار؛روز بعد ا ۲۵گزارش ایلنا از حادثه تونل البرز  -*
 7 شد آوار سادگی به که تونلی

https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/765826-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B4%DB%8C-%D8%AA%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D9%88%D8%AE%D8%AA%D9%87-%D8%AA%D9%88%D9%86%D9%84%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A2%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF
https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/765826-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B4%DB%8C-%D8%AA%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D9%88%D8%AE%D8%AA%D9%87-%D8%AA%D9%88%D9%86%D9%84%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A2%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF


   

حادثه    :آمده است  ۹۸۸۹خرداد ۷شنبهدر تاریخ پنج خبرنگار ایلنا،مریم وحیدیان به گزارش 
شمال  -تونل البرز در پروژه آزادراه تهران( اردیبهشت ماه سال جاری ۹۵)شنبه  انفجار روز سه

شان را رها کرده و دور از خانه کار  ای که خانه و زندگی کارگر ایذه ۸. کارگر را گرفت ۹جان 
کارگر دیگر هم که از اهالی میانه بودند،  ۸! جان اند؛ اما بی کردند، حاال به خانه بازگشته می

بی بی سکینه »کردند و حاال در گورستان  حوالی کرج زندگی می  چند وقتی بود با خانواده
نشانی با بیش از یک  خانواده قربانیان مدعی هستند که آمبوالنس و آتش. اند آرام گرفته« کرج

محمد .کارگر را به دنبال داشت ۹ مرگ  به محل حادثه رسیدند و این مسأله  ساعت تأخیر
شمال -واقع در آزادراه تهران  شده حادثه انفجار تونل البرز کارگر کشته ۹کاظمی، برادر یکی از 

: گوید هایش در نجات کارگران می که در عین حال پیمانکار جزء تونل البرز هم بود، درباره تالش
ها در روز حادثه جان باختند و سه  آننفر از  ۸نفر کشته شدند که  ۹در حادثه تونل البرز 

جانباخته بعدی که برادر، پسرعمه و یکی از دوستانم بودند، بعد از چند روز بستری در 
علی ... .بیمارستان مدنی کرج به بیمارستان مطهری تهران انتقال یافته و همانجا فوت کردند

سازی  برز بزرگترین پروژه تونل راهبا اشاره به اینکه پروژه تونل ال( مدیر کل بازرسی کار)مظفری 
متر است که  ۵۵۵و   هزار ۹طول این تونل حدود : گوید کشور و شاید خاورمیانه است، می

 ۷بخشی از آن در استان مازندران و بخشی دیگر در استان البرز واقع شده که چیزی حدود 
تر از آن در استان قرار م ۹۵۵هزار و  ۵متر از طول این تونل در مازندران و حدود  ۸۵۵هزار و 
خانواده قربانیان این حادثه مدعی بودند که اورژانس با تأخیر در محل حادثه حاضر شده  ....دارد
در : دهد در این رابطه توضیح می (مازندران اورژانس عمومی روابط مدیر) پور اشک ذکریا.است

س غرب استان مازندران اردیبهشت خبر این حادثه به مرکز پیام اورژان ۹۵سه شنبه  ۸ساعت 
های اورژانس دونا و مجالر به محل حادثه در منطقه  های پایگاه اعالم شد و بالفاصله آمبوالنس

به محل حادثه رسیدند و سایر  ۸:۷۵های اورژانس در ساعت  تیم. پل زنگوله اعزام شدند
پایان تصریح وی در .نیروهای امدادی از هالل احمر و آتش نشانی نیز به محل حادثه رسیدند

 .رفت به دلیل غلظت دود زیاد داخل تونل عملیات نجات به کندی پیش می: کند می
 

 7 منوچهر سراج فعال فلزکار میکانیک ، به یک سال زندان محکوم شد -*

 
 

فعال کارگری و عضو سندیکای کارگران فلزکار « منوچهر سراج  » :است آمده خبرمنتشره برپایه
 .قاضی محمد مقیسه در دادگاه انقالب به یکسال زندان محکوم شدمکانیک ایران با حکم 

زندانی و سپس با وثیقه سیصد میلیون تومانی به  ۷۵۸وی حدود یک ماه در زندان اوین بند 
 .صورت موقت آزاد شد

 
 7 ، مصدوم شدند کارگر یک واحد صنعتی تهرانپارس در حادثه آتش سوزی0 -*



در حادثه آتش سوزی یک   :آمده است  ۹۸۸۹خرداد ۷نجشنبهدر تاریخ پ برپایه خبر منتشره ،

 .کارگر مصدوم شدند5پارس  واحد صنعتی واقع در خیابان درختی تهران

کارکنان قرار دادی صنعت نفت ضمن رسانه ای کردن اعتراضشان نسبت به  -*
 6360میزان ونحوه افزایش حقوقشان در سال اعالم کردند حقوقشان بسیار کمتر از

 7افزایش داشته استدرصد 

  :آمده است  ۹۸۸۹خرداد ۷مجازی در تاریخ پنجشنبهبنا به گزارشات منتشره درشبکه های 
حداقل دستمزد کارگران : فرزین مینو، معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی وزارت نفت

رت موقت بر مبنای بخشنامه وزا معین و کارکنان قراردادی مدت رسمی، کارکنان قراردادی مدت

 .درصد افزایش یافته است 36.5طور میانگین  کار، تعاون و رفاه اجتماعی، به

واحدی تعاونی مسکن فرهنگیان پونک قزوین براساس  713پلمب برج مسکونی  -*
 7 کارگر2جان باختن 

واحدی تعاونی مسکن فرهنگیان پونک  116برج مسکونی : برپایه خبرمنتشره آمده است 
مسعود بابایی در .کارگرحین کارطی یک سال گذشته پلمب شد2ن قزوین  بدلیل جان باخت

واحدی تعاونی مسکن فرهنگیان در پونک  ۸۵۹برج مسکونی : وگو با خبرنگاران گفت گفت
در یک سال : وی افزود.قزوین به علت رعایت نکردن قوانین و مقررات قانون کار پلمب شد

مدیرکل کار و رفاه .نی در کارگاه جان باختندگذشته دو نفر از کارگران به علت نواقص ایمنی و ف
بازرسان کار به دفعات متعدد، نقض مقررات و رعایت نکردن : اجتماعی استان قزوین گفت

موازین قانونی و ایمنی اعم از نبود حفاظ، ایمن نکردن جایگاه کار کارگران و رعایت نکردن 
رغم تعهدات متعدد  بودند، ولی کارفرما علی الزامات ایمنی کار در ارتفاع را به کارفرما ابالغ کرده

این طرح تا چند ماه : این مسئول بیان کرد.ها سرباز زده است درباره رفع نواقص، از انجام آن
برداری، ترافیک و شهرسازی نداشت و  های معماری، مکانیک، برق، نقشه پیش ناظر رشته

 .خگو نبودسازمان نظام مهندسی ساختمان استان هم در این زمینه پاس

قطعنامه اضطراری مصوبه چهاردهمین کنگره کنفدراسیون اروپایی اتحادیه های  -*
 7کارگری درباره آزادی و محافظت از کارگران سندیکالیست در ایران

 

 

 ۷۵۹۸مه  ۷۵وین 

 قطعنامه اضطراری درمورد آزادی و محافظت از کارگران سندیکالیست در ایران

L, CFDT, CSDL, DGB, UILCCOO, CDLS, CGIL, CGT, CIS 

چهاردهمین کنگره کنفدراسیون اروپایی اتحادیه های کارگری سرکوب تظاهرات در ایران در روز 
اول ماه مه، خشونت علیه مردم توسط پلیس، دستگیری و بازداشت ده ها تن از نمایندگان 

ارگری اروپایی، اتحادیه های ک.اتحادیه های کارگری مستقل ایران  را  به شدت محکوم می کند
به منظور تضمین آزادی رهبران سندیکالیست بازداشت شده و بطور کلی تر، برای آزادی های 



مدنی، سیاسی، اجتماعی و سندیکایی در ایران و تضمین تحقق واقعی آن ها، همراه با 
کاربست همزمان معیارها و مقاوله نامه های سازمان جهانی کار، اتحادیه اروپا و دولت های 

ضو آن را به اتخاذ اقدامات سیاسی و دیپلوماتیک علیه جمهوری اسالمی ایران فرامی ع
خواندعالوه بر این، کنگره چهاردهم یادآور می شود که خروج دولت آمریکا از برنامه جامع اقدام 

امضا شد، تهدیدی است برای صلح منطقه و  ۷۵۹۴ژوئیه  ۹۵که در وین در  (برجام)مشترک
اتحادیه های کارگری . حقوق کارگران و اتحادیه های کارگری در ایران می افزایدفقط بر فشار بر 

 .را حفظ کنند اروپایی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا می خواهند که برجام

 7  رضا سپیدرودی7 از  یک شعار، یک نظر، چند پرسش -*

  
اردیبهشت ماه  ۷۸ی که در تجمع مهم دانشجوی انقیاد و ارتجاع ،ارشاد و نژاد علی شعار

فقط مورد سانسور کامل روزنامه کیهان، ارگان فاشیسم والیی قرار نگرفت  گذشته مطرح شد
تا با سفسطه گری زمینه ساز ادعای سخیفش در حمایت شبکه های آمریکایی از دانشجویان 

 این شعار فقط با حمالت سازمان یافته هواداران ترامپ، رضا پهلوی،. دانشگاه تهران شود
مدافعان تجاوز نظامی به ایران، مایک پمپو و جان بولتن و مسیح علی نژاد قرار نگرفت که 

این . برخی از آنها طراحان این شعار را به هر اتهام ممکن در شبکه های اجتماعی نواختند
حزب کمونیست کارگری را هم برانگیخته و « لیدر»شعار در عین حال انتقاد آقای حمید تقوایی 

صاحبه ای تلویزیونی در پاسخ به این که چرا این حزب از این شعار حمایت نکرده، وی در م
چپ با این . این گرایش اساسی نیست.. این گرایش خیلی حاشیه ای و فرعی بود» :گفته

 «.نمایندگی نمی شه، نیروهای چپ با این نوع حرکت ها نمایندگی نمی شوند
ین نگاه انحصارطلبانه و فرقه ای آقای حمید دانشجویان چپ رادیکال در صورت مقتضی به ا

تقوایی پاسخ خواهند داد که برای دفاع از دنباله روی و ائتالف غیر رسمی و نانوشته با 
و سکوت شرم آور در برابر مصادره نارضایتی های میلیونی زنان از « رژیم چنج»نیروهای 

ه صدور جواز چپ بودن یا پوشش اجباری به وسیله امثال مسیح علینژاد، برای خود جایگا
نبودن، نمایندگی چپ داشتن یا نداشتن، و یا گرایش اصلی یا حاشیه ای بودن در جنبش 

جنبش کارگری و دانشجویی که زخم خورده قیم مآبی و . دانشجویی ایران قائل است
همچنانکه با کاسبی سیاسی با . انحصارطلبی است قطعا بر چنین رویکردی دست رد می زند

اما پرسشی . رنج زنان از سوی مسیح علینژاد برخورد کرده و بیش از این هم خواهد کرددرد و 
پست منتشره در کانال این  44از مجموع . که وجود دارد از اتحادیه ازاد کارگران ایران است

در هیچ یک از . پست مرتبط با اعتراضات دانشجویی است ۹اردیبهشت،  ۷۸اتحادیه در تاریخ 
اگر . نشده است انقیاد و ارتجاع ،ارشاد و نژاد علی  چ اشاره ای به شعاراین پست ها هی

آزادی » اعتراضی دانشجویان در کانال اتحادیه بازتاب یافته که در ذیل آنها دو شعار بیانیه  چه
 ۷۵سه شنبه . آمده است «نه به حجاب اجباری« »!انتخاب حق مسلم ماست

دیه آزاد منتشر شده که هیچ پستی اصوال مربوط پست در کانال اتحا ۸۹اردیبهشت مجموعا 
پست منتشره در کانال این اتحادیه در روز  ۸۹از . اردیبهشت دانشحویان نبود ۷۸به تجمع روز 
  .اردیبهشت هم هیچ اشاره ای به این شعار مشخص نشده است ۷۴چهارشنبه 

چیست؟ آیا این  انقیاد و ارتجاع ،ارشاد و نژاد علی  علت سکوت اتحادیه آزاد در باره شعار
اتحادیه حامی مسیح علینژاد است که با مایک پمپئو عکس انداخته و با رضا پهلوی خوش و 

های ولو محدود مطرح شدن از « فرصت»دست ندادن  بش دارد؟ آیا این سکوت به خاطر از
 است؟ آیا اتحادیه« کارگری»آمریکایی در حوزه  -سوی رسانه های نیرومند طیف سطلنت طلب

حزب کمونیست کارگری خود را مرکز صدور جواز « لیدر»آزاد هم مثل آقای حمید تقوایی 



نمایندگی و تعیین گرایش اصلی و فرعی می داند اما ترجیح داده در مورد شعار مشخص 
اردیبهشت از طریق لیز خوردن از کنار آن و سکوت کردن عمل نماید؟  ۷۸اعتراضات دانشجویی 
خواهد با این سکوت یواشکی چراغ سبز بزند که آمادگی ایفای نقش آیا اتحادیه آزاد می 

رژیم چنجی ها را دارد؟ یا عدم پوشش این شعار در کانالش هیچ ارتباطی با « بازوی کارگری»
 این پرسش ها ندارد؟

خوب است اتحادیه آزاد به این پرسش ها پاسخ دهد تا در شرایطی که شتاب حوادث لیز  
جایگاهش صراحت و  ،نشستن میان دو صندلی را غیرممکن کرده خوردن ها در سکوت و

 .شفافیت بیشتری پیدا کند
 

 حق / کردند؟ چه مزدبگیران معیشتِ  با ها تحریموگو با ایلنا مطرح شد؛ در گفت -*
 7 تولید سطح کاهش کام در کارگران کاریِ  اضافه

 

ها  بررسی :آمده است  ۹۸۸۹خرداد ۸در تاریخ جمعه  خبرنگار ایلنا،جواد صابری به گزارش 
های مختلف  ها باعث کاهش تولید در حوزه دهد در یک سال اخیر، بازگشت تحریم نشان می
بیش از همه تاثیر خود را در است که   سابقه های اعمال شده بر ایران بی تحریم. شده است

رو  به وقتی واردات با مشکل رو. هایی برای واردات و صادرات نشان داده است ایجاد محدودیت
های جدید دچار  باشد، تولیدکنندگان برای تهیه مواد اولیه و قطعات و همچنین اخذ فناوری

واد اولیه، قطعات و از طرف دیگر، آن دسته از صنایعی که نیاز چندانی به م.شوند سختی می
رو شده، شرایط سختی پیدا  به فناوری وارداتی ندارند به دلیل اینکه صادرات با محدودیت رو

فروردین امسال مهدی میراشرفی، رئیس کل گمرک با بیان اینکه در  ۷۹                  .کنند می
پتروشیمی،  خودرو،: بحث تحریم چند صنعت و گروه کاالیی هدف قرار گرفت، تصریح کرد

میعانات نفت و گاز که جزو اقالم صادرات غیرنفتی هستند، مورد توجه قرار گرفتند و در بهمن و 
شان کاهشی شد که علت آن به دلیل احتیاط کشورها  ها، صادرات این گروه ۸۲اسفند سال 

واقعیتی  کاهش تولید خودرو نیز.در خرید از ایران برای فرار از مجازات تحریمی آمریکا بوده است
سال گذشته میزان تولید خودرو در . ها به آن اشاره شده است های اخیر بار است که در ماه

معادل یک  ۸۹این در حالی است که خودروسازان در سال . دستگاه بود ۸۷۸هزار و  ۸۴۴ایران 
در بر این اساس تولید خودرو در ایران . دستگاه خودرو تولید کردند ۲۴۹هزار و  ۴۸۴میلیون و 

توان به صورت موردی به بررسی  می.درصد کاهش یافت ۸۹ها بازگشتند  که تحریم ۸۲سال 
ها  کنندگان نمود یافتن تحریم هدف تحریم. های مختلف اقتصاد ایران پرداخت تاثیر تحریم بر بخش

هایی که دور جدید آن حاال یک ساله شده، چگونه معیشت  تحریم. در معیشت مردم است
ها، به  توان به موارد مختلفی از جمله گرانی گیرند؟ در جواب این سوال می می مردم را نشانه

ها از  واقعیت این است که تحریم. هم ریختن تعادل بازار و کاهش قدرت خرید مردم اشاره کرد
ای برای فعالیت  شود زمینه کند و از طرف دیگر باعث می اثر می طرفی افزایش درآمد را بی

رئیس ، فرامرز توفیقی .منظور جبران کسری درآمد وجود نداشته باشدبیشتر اقتصادی به 
شود در شرایط کنونی، تحریم؛  اینکه عنوان می: گوید کمیته مزد کانون عالی شوراها می

 .اقتصاد ایران را تحت تاثیر قرار داده و باعث شده تولید در ایران کاهش یابد، کامال درست است
شود در مواردی با تعدیل نیرو و در مواردی دیگر با  باعث میاین وضعیت : دهد ادامه میوی 

کاری در ایران برای بسیاری از افراد  دانیم اضافه همه می. رو باشیم به کاری رو حذف اضافه
کاری  ضروری است زیرا شکاف میان هزینه و درآمد افزایش یافته و بسیاری از کارگران با اضافه

ها در  کاری یان اینکه با کاهش تولید؛ مباحثی درباره حذف اضافهاو با ب.کنند این شکاف را پرمی
در چنین شرایطی کارگران کسری درآمد خود : کند های مختلف مطرح است، عنوان می کارخانه

https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/766786-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%B9%DB%8C%D8%B4%D8%AA-%D9%85%D8%B2%D8%AF%D8%A8%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%86%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%AF-%D8%AD%D9%82-%D8%A7%D8%B6%D8%A7%D9%81%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D9%85-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%B3%D8%B7%D8%AD-%D8%AA%D9%88%D9%84%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-9/766786-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%B9%DB%8C%D8%B4%D8%AA-%D9%85%D8%B2%D8%AF%D8%A8%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%86%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%AF-%D8%AD%D9%82-%D8%A7%D8%B6%D8%A7%D9%81%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D9%85-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%B3%D8%B7%D8%AD-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF


هایی از کارگران داشته  کنند که دولت باید حمایت را چگونه جبران کنند؟ برخی عنوان می
شرایطی که فروش نفت ایران نصف شده و ممکن است  بینیم در بین که باشیم می واقع. باشد

هزار بشکه نفت در روز برسیم، خود دولت هم با کسری بودجه مواجه است و  ۴۵۵به صادرات 
 ....های موثری داشته باشد تواند حمایت نمی

 7قسمتی از پیام تبریک جمعی از همکاران به مناسبت تولد اسماعیل بخشی -* 

 

 .د ماه روز تولد همکار زندانی ما اسماعیل بخشی استامروز جمعه سوم خردا

 .اسماعیل به خاطر دفاع از حق و حقوق ما کارگران هفت تپه دستگیر و زندانی شد

کارگری که با تمام مشکالت و سختی ها هیچوقت از دفاع از منافع ما کارگران عقب نشینی 
عیل او را از دیدن تنها فرزندش نکرد و حاکمان جور و ستم به همین بهانه ضمن بازداشت اسما

 .محروم کردند
درحالی اسماعیل و اسماعیل ها در زندان هستند که دزدان و اختالسگرانی همچون 

اسدبیگی با چمدان های پر پول که حاصل از دزدی و اختالس و خوردن حق و حقوق ما کارگران 

 .است هر لحظه آماده فرار هستند

ه یادت هستیم و ضمن تبریک به مناسبت روز تولدت همچنان آری اسماعیل عزیز ما همکاران ب
 .محکم و استوار خواهان آزادیت هستیم

 ...تولدت مبارک ای همکار غمخوار ما

 خالصه ای از پیام تبریک همکاران به مناسبت روز تولد اسماعیل بخشی همکار زندانی  ⬆
 کانال مستقل کارگران هفت تپه: انتشار توسط ♦

 
 7کارگری فعال یک برای تعقیب منع قرار صدور -*

 

برای ناصر محرم زاده، کارگر  :آمده است  ۹۸۸۹خرداد ۸در تاریخ جمعه به گزارش خبرنگار ایلنا، 
تجمع روز جهانی کارگر بازداشت شده بود، قرار منع  شرکت واحد اتوبوسرانی تهران که در

طور موقت آزاد  زاده پس از بازداشت با قرار کفالت صد میلیون تومانی به محرم.تعقیب صادر شد
 .شده بود

https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/766930-%D8%B5%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%B9-%D8%AA%D8%B9%D9%82%DB%8C%D8%A8-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DB%8C%DA%A9-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C


 معیشتی شرایط و جینی ضریب افزایش درباره مجلس نماینده دو هشدار -*
 7بگیران حقوق

 

 ،«عزت هللا یوسفیان مال»: آمده است  ۹۸۸۹خرداد ۸در تاریخ جمعه ایلنا،  خبرگزاری به گزارش
باید برای حقوق بگیران پایین فکری کرد، زندگی در : نماینده مردم آمل در مجلس دهم گفت

 وی با اشاره به بخشنامه افزایش .میلیون تومان دیگر ممکن نیست ۸تهران با حقوق زیر 
برخی بر این باورند که این بخشنامه باعث بازگشت حقوق های : حقوق به خانه ملت، گفت

نجومی می شود اما این افراد فراموش کرده اند که دریافت مالیات پلکانی شده است و عمال 
                                                                                                    .حقوق نجومی ممکن نیست

دولت در تالش است که : عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس اظهار داشت
برابری را رعایت کند و دراین زمینه مصمم است که حقوق های نجومی به  ۲سقف افزایش 

 ....ردجامعه و به بدنه دولت بر نگردد از این رو حقوق ها را طبق قانون پرداخت در نظر می گی
: یوسفیان مال با بیان اینکه مجلس حامی افزایش حقوق برای حقوق بگیران پایین است، گفت

های پایین است؛ چرا که در حال  های نجومی و افزایش حقوق نمایندگان خواهان کاهش حقوق
              .حاضر شرایط زندگی برای کسانی که حقوق پایین دارند بسیار سخت و مشکل است

: عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی، گفت« علی اکبر کریمی»ین حال در هم
دولت باید راهکارهایی را پیگیری کند که سبب افزایش اشتغال و درآمد مردم و در عین حال 

های پایین شود و از سوی دیگر نابرابری در توزیع درآمد یا ثروت را  سبب تقویت معیشتی دهک
دهد که افراد زیادی زیر خط فقر قرار  های درآمدی نشان می شاخص: وی گفت.کاهش دهد

اند که توسعه حاشیه نشینی از جمله مشکالت کنونی مردم به دلیل افزایش بیکاری و  گرفته
 ....کاهش سطح درآمدی آنهاست

 

 

https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/766701-%D9%87%D8%B4%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%B6%D8%B1%DB%8C%D8%A8-%D8%AC%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B7-%D9%85%D8%B9%DB%8C%D8%B4%D8%AA%DB%8C-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A8%DA%AF%DB%8C%D8%B1%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-9/766701-%D9%87%D8%B4%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%B6%D8%B1%DB%8C%D8%A8-%D8%AC%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B7-%D9%85%D8%B9%DB%8C%D8%B4%D8%AA%DB%8C-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A8%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86

