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  !نو به نو ، تازه به تازه روبرو ، جمعه به جمعه 

  : یادداشت

و امید آن دارم که بتوان با استقبال از سال نو ، خبر رسان اخبار و تحوالت جنبش  می فرستم به همه شما درود

ی میلیونی توده کارگران از الیه های گوناگون بخش های صنایع بزرگ ، روکارگری برای وارسی آنچه که در میان نی

 -پرستاران  ان وزن - معادن کارگران خاصه  ، کشاورزان روستایی تولیدی  و بخش گسترده خدمات  کشوری

دست فروشان و ارتش میلیونی  -بازنشستگان کشوری ، لشکری و فرهنگی  - حق التدریسی  معلمان  -کارخانگی 

دانشجویان   -فعاالن محیط زیست  -و گرفت و گیر فعاالن حقوق کودک و خیابانی کودکان خیابانی کار  -بیکاران 

و موج  احضارها ،  که الیه های مختلف اجتماعی را نمایندگی می کنندمالباختگان   -تحصیل دختر و پسر بیکارلفارغ ا

 احکام و به زندان کشاندن این مجموعه را گزارش نمایم 

رویارویی آشکار با دولت به مثابه بزرگترین کارفر و کارفرمایان بخش های درتمامی سال در این نیروی وسیع 

در حساسترین شرایط سیاسی ـ تاریخی کشور ، تحرکات شان  وقراردادی، بنگاههای اریابی خصولتی و خصوصی شده 

  . را به نمایش گذاشتند 

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

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

 . آنرا به شکل هفتگی انتشار خواهم دادمبارزات کارگران ، 

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

 . گردید

haftegi.kargari@gmail.com  4400::11837:63تلفن تماس 

 

 



 7روزشمار کارگری هفته 

  پیام قدردانی و تبریک سال نو رضا شهابی -*

 

رانندگان و کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، کمیته دفاع از رضا شهابی، کمپین دفاع از رضا 
زنان و مردان آزاده و نهادها و رسانه شهابی، کارگران، دوستان، تشکالت کارگری، دانشجویان، بازنشستگان، 

  !های حمایت کننده در ایران و جهان

از طرف خودم و همسرم ربابه رضایی و فرزندانم بابت تمام حمایت ها، محبت ها و پیگیری هایی بی نظیر و 
 مداومی که در طی این سال ها در دفاع از من کرده اید از همه شما عزیزان قدردانی می کنم و همچنین

فرارسیدن بهار طبیعت و غلبه ی روز بر شب و فرارسیدن دوباره زایندگی و حیات طبیعت را به همه شما 

  .شادباش می گویم

اگر از کمر خمیده شده ام و به سختی نشست و برخواست می کنم، اگر از ناحیه گردن دچار آسیب شده ام و 
م، اما محبت و پشتگرمی شما عزیزان همیشه مرا به توصیه پزشکان باید به زودی تحت عمل جراحی قرار بگیر

دلگرم کرده و می کند؛ اگر دچار مشکل افزایش فشار خون شده و هر چند روز یکبار به ناگهان به صورت اضطراری 
به ضرب قرص از عواقب جان گیر این مشکل جانکاه نجات پیدا می کنم و دیگر نمی توانم تنها باشم و باید همواره 

رم باشد که مبادا ناگهان در تنهایی جانم به خطر بیافتد اما یاد شما عزیزان مرا امیدوار به زندگی و فردی در کنا
حرکت می کند؛ اگر کلیه و مثانه و قلبم دچار آسیب جدی شده و لب و صورتم در اثر فلج بلز به کجی دچار شده 

شته کرده است اما مهر و حمایت شما به نحوی که تمام لحظات زندگیم را با سختی و دشواری بسیار زیاد آغ

عزیزان مرا به زندگی سوق می دهد؛ اگر چه از کار اخراج شده ام اما دنیای بزرگی که آکنده از پشتگرمی به 
اگرچه در این سال های زجرآور . شما دوستان گرانقدرم است مرا به فرداهای روشن تر و بهتر امیدوار می کند

ه با سخت ترین شرایط دست و پنجه نرم کرده و حتی ماه های زیادی اضافه بر حبس و اعتصاب و بیماری هموار
مدت حبسم در زندان محبوس نگه داشته شده ام  اما همیشه حجم عظیم حمایت های شما برای من نیرویی 

 آنچه از تالش و مقاومت و ادامه حبس و فشار با حفظ تمام و کمال پرنسیپ ها و شرافت. پیش برنده بوده است

  .کارگری و طبقاتی توسط من ادامه یافته است بدون دلگرمی و حمایت شما ممکن نمی بود

همکاران و اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، کمیته دفاع از رضا شهابی ،کمپین 
ای کارگری در ایران و دفاع از رضا شهابی، دوستان، معلمان دانشجویان، زنان و مردان، بازنشستگان و تشکل ه

جهان و همه نهاد ها و رسانه هایی که از بنده به عنوان نماینده کارگری، فعال کارگری و عضو سندیکای کارگران 
 :شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه دفاع کرده اید

زان را به گرمی بدینوسیله مراتب تشکر و قدردانی خودم را از تمامی شما عزیزان اعالم می کنم، دست شما عزی

می فشارم و امیدوارم که در سال جدید خورشیدی با تالش و اتحاد هر چه بیشتر در راه کسب خواسته هامان 
  .برای آزادی و برابری، بیش از پیش موفق و مستحکم تر باشیم

زندانیان با نهایت احترام و تشکر از همه شما در هر کجای جهان که هستید و با آرزوی آزادی هر چه سریعتر 

 .کارگر، معلم، دانشجو و دیگر زندانیان صنفی و سیاسی

 کارگر اخراجی رضا شهابی

  عضو هیات مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه

 ۷۹۳۱یکم فروردین 

 کیل مردمی ، عبدالفتاح سلطانی با آغاز سال نو وشروع اعتصاب غذای  -*



 

گفتگوی رادیو ندا با مائده سلطانی ؛ دختر وکیل شریف مردمی ، عدالفاح سلطانی که رد اولین روز از سال نو در 

 . زندان اوین دست به اعتصاب غذا زده است 

http://www.radioneda.de/2018/03/19/Soltani180321.mp3 

 ملل متوسل شدندکشاورزان اصفهان در ادامه اعتراضات خود به دبیر کل سازمان  -*

  

کشاورزان شرق اصفهان در روزهای آغازین فروردین به تجمع و اعتراض علیه خشکانیدن زاینده رود و از میان رفتن 
ای به دبیرکل سازمان ملل نوشته و خواستار رسیدگی به  ها در اقدامی دیگر نامه آن. شان ادامه دادند آبه حق

 .مشکل خود شدند

از او خواستند  خطاب به دبیرکل سازمان ملل  نامه در یک« کشاورزان استان اصفهانجمعی از مردم و »
بی کشور را که منجر به های غلط جمهوری اسالمی در حوزه محیط زیست و تقسیم منابع آ گذاری سیاست

 .رود و تاالب گاوخونی شده است را محکوم کند و به خواست کشاورزان رسیدگی نماید خشکاندن رودخانه زاینده

المللی کشاورزان جوان و کمیسر عالی حقوق  در این نامه که ابتدای فروردین منتشر و رونوشت آن به اتحادیه بین

 :بشر ملل متحد ارسال شده، آمده است

اند و  ای که بین کشاورزان منطقه سهمیه بندی شده بود محروم کرده سال است ما را از حقابه ۱۷در واقع اکنون »
برای بهره برداری در صنایع متعلق به ارگانهای دولتی استانهای مجاور که در خدمت منافع قشر مشخصی در 

 «.....کنند حاکمیت است، استفاده می

 آموزش و پرورش« گونه حقیر و صدقه»معلمان به بودجه های صنفی  اعتراض تشکل -*

به مشکالت نظام  ۳۱ی خود به مناسبت آغاز سال  های صنفی فرهنگیان در بیانیه شورای هماهنگی تشکل
 .آموزشی و دستمزدهای پایین معلمان و دیگر فرهنگیان شاغل و بازنشسته اعتراض کرد

برند و  این شورا در حالی که حقوق و دستمزد معلمان زیر خط فقر است، بازنشستگان در فقر بسر می نوشته به

دسترسی به آموزش رایگان و باکیفیت در پای خصوصی سازی آموزش قربانی شده است، دولت بودجه آموزشی 
 .کشور اختصاص داده است ۳۱ای را به آموزش و پرورش سال  «گونه حقیر و صدقه»

 مرگ کارگر خدمات شهری شهرداری چمگردان بر اثر تصادف -*

. صبح روز دوم فروردین ماه،یک کارگر خدمات شهری شهرداری چمگردان بر اثر تصادف جانش را ازدست داد
خدمات کارگر  ۱صبح روزدوم فروردین حوالی ساعت : درهمین رابطه، شهردار چمگردان علیرضا مالکبیری گفت

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe2lWn0i1jtJ5EO-ulvT3ImSStwUeCJ1HyBGJkD9dS491aP_w/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe2lWn0i1jtJ5EO-ulvT3ImSStwUeCJ1HyBGJkD9dS491aP_w/viewform
https://www.radiozamaneh.com/387825
https://www.radiozamaneh.com/387825


شهری شهرداری چمگردان در مسیر بلوار جانبازان حوالی تاالر فیل سفید در حال نظافت بود که ناگهان یک 

 .شود دستگاه سواری به شدت با وی برخورد کرده و از محل متواری می

  تداوم بازداشت هفت فعال محیط زیست پس از گذشت دو ماه -*

 ۱رغم گذشت  ماه سال گذشته بازداشت شده بودند، علی هفت تن از فعاالن محیط زیستی که در اوایل بهمن
ماه کماکان تغییری در وضعیت آنها مشاهده نشده و بدون دسترسی به وکیل و حق مالقات در زندان نگهداری 

  .شوند می 
 

شر در ایران، هفت تن از فعاالن محیط زیست به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعاالن حقوق ب
بازداشت شدند، همچنان از حق دسترسی به وکیل و مالقات با خانواده خود  ۳۹ماه سال  که در اوایل بهمن

  .محروم هستند

 
هومن جوکار، امیرحسین خالقی، سام رجبی، طاهر قدیریان، نیلوفر بیانی، سپیده کاشانی، مراد طاهباز و 

  .ی اوایل بهمن ماه سال گذشته بازداشت شدندکاووس سیدامام
 .دو هفته پس از بازداشت این افراد به خانواده آقای امامی اعالم شد که او در زندان جان باخته است

 !داوود رفیعي، كارگر اخراجي، از زندان فشافويه و فقدان امنیت جاني میگويد -*

 

گفتگو با راديو ندا از ظلم و تبعیض، از تهديدات دادستان، از تجربه داوود رفیعي، كارگر اخراجي پارس خودرو، در 
زندان فشافويه، از فقدان امنیت جاني و از حق خواهي تا پاي مرگ مي گويد و خاطرنشان مي شود كه به 

 !احتمال قريب به يقین شايد اين آخرين مصاحبه وي باشد

 :گوش کنید

http://www.radioneda.de/2018/03/26/Rafie180324.mp3 

 زده در سال نو اعتراضی در مناطق زلزله -*

 

زده شاهد اعتراض زلزله زدگان به عدم واگذاری مسکن و نبود آب  مناطق زلزله ۳۱نخستین روزهای سال 
 .آشامیدنی بود

ساکنان مسکن مهر شهید شیرودى سرپل ذهاب در اعتراض به عدم آزادسازی هایی از تجمع  گزارش ها و عکس
ذهاب در اعتراض  بیانی از توابع سرپل ها، و تجمع مجدد مردم روستای بی مبالغ جبران خسارت بیمه توسط بانک

 .به نداشتن آب اشامیدنی منتشر شده است

رمانشاه صد درصد تخریب شد و ساکنان آن هنوز آبان استان ک ۱۷روستای بی بیانی سرپل ذهاب در جریان زلزله 
 .فاقد امکانات اولیه زندگی هستند

 گزارش بانک مرکزی از گرانی مواد غذایی -*
بانک مرکزی خالصه نتایج گزارش هفتگی متوسط قیمت ُخرده فروشی برخی از مواد خوراکی در تهران را اعالم 

 .گروه از جمله مرغ، تخم مرغ و گوشت قرمز افزایش یافت ۵کرد که طی آن قیمت 

http://www.radioneda.de/2018/03/26/Rafie180324.mp3


 ۱.۱های تازه  درصد، میوه ۹.۱درصد، گوشت قرمز  ۹.۳درصد، حبوب  ۹.۶های تخم مرغ  قیمت ُخرده فروشی گروه

درصد کاهش داشته  ۹.۱های تازه  درصد در مدت مشابه افزایش و قیمت گروه سبزی ۷.۶درصد و گوشت مرغ 

 .است

  ر محسن عمرانی بعد از آزادیپیام تشک -*

 

 ای شادی آزادی

 ییآروزی که تو باز 

 با این دل غم پرورد

 ؟من با تو چه خواهم کرد 

روزهای سخت بعد از دستگیری و حضور بدون وکیل در دادگاه بدوی ،کابوسی بود که فکر می کردم هیچگاه مرا 

نظر سه مرد بزرگ،آقایان حسین تاج و امیر رئیسیان و  تا اینکه اندک زمانی قبل از دادگاه تجدید.رها نخواهد کرد
سال حبس من به یک سال 5با وکالت این بزرگواران حکم ناعادالنه و سنگین .عادل مقدس را در کنار خود دیدم

 .کاهش یافت

اندک زمانی بعد از شروع اجرای حکم ، سیل حمایت های دوستان و همکاران از سراسر ایران ،به من قدرت صد 
 .دان جهت تحمل حبس داد و مرا به این باور رساند که تنها نیستمچن

فعالین کارگری ،اجتماعی و بویژه فعالین صنفی معلمان با پیامها و حضور خود در کنار من و خانواده ام مرا به یقین 

 .رساندند که بیست سال تالش و فعالیت من بی نتیجه نبوده است

این آزادی متعلق به شماست، بر شما .شما بزرگواران صادقانه تشکر نمایملذا بر خود الزم میدانم از تمامی 
 . در این بین من کمترین سهم را داشته ام.  مبارک باد

با امید به اینکه در کنار هم بتوانیم با استفاده از تمامی ظرفیت های قانونی به اهداف خود که همانا برقرای 

 .یمآزادی و عدالت اجتماعی است دست پیدا کن

همه نیک می دانیم تنها راه تحقق این اهداف بلند ، داشتن تشکل های صنفی مستقل ، مبارزه مستمر ، 
 .آگاهی و آموزش و استفاده از تجربیات دیگر فعالین صنفی و کارگری ایران و جهان می باشد

 به امید ساختن فردایی بهتر

 محسن عمرانی معلم بوشهری

1397/01/03 

 معلمان عدالتخواهکانال : منبع



 دولتی های کارگاه کارگران به کارمندی عیدی پرداخت بودن رقانونیغی -*

 

با تاکید بر اینکه شیوه محاسبه حق عیدی برخی کارگرانی « عوض سلطانی»به گفته دبیر خانه کارگر پاکدشت 

رگران تعداد زیادی از کا: های دولتی مشغول به کار هستند، غیرقانونی است، به خبرنگار ایلنا گفت که در دستگاه

حداقل دو برابر دستمزد )های دولتی در پرداخت حق عیدی با فرمول کارگری  مشمول قانون کار شاغل در ارگان
اند، این در  اند و عیدی آنان را به شیوه کارمندان محاسبه کرده همانند سالهای گذشته کوتاهی کرده( کارگران

 .اند هبهر بی« مزایای کارمندی»حالی است که کارگران دولتی از 

 صیاد نوشهری در دریای خزر غرق شد -*

سخنگوی اورژانس مازندران ذکریا اشکور از غرق شدن یک صیاد نوشهری در آبهای ساحلی دریای خزر در منطقه 
 55ذکریا اشکپور روز جمعه سوم فروردین گفت که غرق شدن این صیاد حدود  .این شهرستان خبر داد' چلندر ' 

دقیقه امروز به مرکز اورژانس مازندران اعالم و بالفاصله امدادگران به محل اعزام  05و  9ساله حوالی ساعت 
 ....شدند

  هرمزگان فوالد در انفجار اثر در کارگر ۷ مصدومیت -* 

 

ایلنا، در اولین روز سال جدید، انفجار در آزمایشگاه منطقه ویژه فوالد هرمزگان، هفت  خبرگزاری دولتی  ه گزارشب
رخ داد و پس از آن ماموران امدادی ( اول فروردین)روز گذشته  61این حادثه ساعت  .نفر را راهی بیمارستان کرد

 .به محل اعزام شدند

نفر نیز با توجه به شدت جراحت به  4ند و سه نفر از مصدومان حادثه به صورت سرپایی در محل مداوا شد

 .بیمارستان محمدی بندرعباس منتقل شدند

 پلمپ بتني -*

 

رچه میوه را بستند و بیش از اكارگر قبل از عید كل باز۱۹۹تنها بازاچه میوه و تره بار ايالم و از نون انداختن بیش از  
 خانواده را بیكار كردند٠۹۹

https://www.ilnanews.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/604733-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%86-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%B9%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%85%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C
https://www.ilnanews.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/606281-%D9%85%D8%B5%D8%AF%D9%88%D9%85%DB%8C%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%AB%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%AC%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%B2%DA%AF%D8%A7%D9%86


 میرند می ارتفاع در کارگران و کشند می قد ها ساختمان -*

 

برای کارگران . ای تلخ، تکراری و یکنواخت شده است خبرنگار ایلنا، حوادث کار در ایران قصهپیام عابدی به گزارش 
پالن همیشگی در هشت -اگرچه این سکانس. هم به همین قاعده بود ۳۹سال . هم مرگ دارد و هم نقص عضو

مصدوم و  ۱۱۱و هزار  ۷۱به نسبت سال پیش از آن کمتر قربانی گرفته است اما همین  ۳۹ماهه ابتدایی سال 

نفر یا با مرگ  ۳۷۶هزار و  ۷۳دهد که در مجموع   نفری که جان خود را از دست دادند، نشان می ۷۹۱یک هزار و 
 .اند اند یا مستقیم به ضیافت آن رفته دست و پنجه نرم کرده

د روشنایی در واقع نوعی مرگ خاموش زیر پوست شهرها در حال رقم خوردن است؛ البته عالئم هشدار آن همانن

های چندان موثر، متناجنس  روز آشکار و غیرقابل انکار است؛ اما چه شده که برای متوقف کردن آن شاهد حرکت
هایشان بکند  سازی کارگاه هایی که کارفرمایان خصوصی و دولتی را متقاعد به ایمن ای نیستیم؛ حرکت و بازدارنده

های ایمنی و  نامه ه آسانی زیر تعهدات و تکالیف خود در آیینتوانند ب و در یک کالم به آنها بقبوالند که نمی

 .بهداشت کار بزنند

 است شده پزخانه کوره کارگران بیکاری و ها کوره تعطیلی باعث ساز و ساخت رکود -*

 

های قرچک ورامین در گفتگو با خبرنگار ایلنا، با  پزخانه  عضو انجمن صنفی کارگران کوره« جعفر معصومی اصل»
رکود ساخت و ساز : پزی ورامین فعال هستند، گفتهای آجر بیان این مطلب که در حال حاضر فقط یک سوم کوره

 .ها و بیکاری کارگران انجامیده است در سالهای اخیر، به تعطیلی کوره

ها باالست و این مساله مشکالت  پزخانه نرخ بیکاری کارگران ساختمان و درنتیجه بیکاری کارگران کوره: وی افزود

ار شده، بیمه بیکاری دریافت میکنند ولی تعداد زیادی از آنها با تعدادی از کارگران بیک. بسیاری ایجاد کرده است
 آورند به مشاغل کاذب و غیررسمی روی می های شغلی مواجهند بنابراین  های اجتماعی و فرصت فقدان حمایت

 کارگر جانباخته نامدار محمد جراحی  به  -*

   

دیدار نوروزی جمعی از فعالین :  آمده است  های کارگری ی پیگیری ایجاد تشکل کمیته کانال تلگرامیبه نوشته 
 کارگری در تبریزبا خانواده محمد جراح وحضور بر سرمزار زنده یادان شاهرخ زمانی ومحمد جراحی 

۶/6/99 
https://t.me/komite_p  

     

 ٧۷میلیون شغل جدید در سال  ۱دستور رئیس جمهور برای ایجاد  نوبخت خبر داد؛ -*
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https://www.mehrnews.com/news/4257712 

محمدباقر نوبخت  :به نوشته حسام رضایی از قول  ، ۷۹۳۱فروردین  ۶شنبه  به نوشته خبرگزاری دولتی مهر،

میلیون شغل در  ۷از دستور حسن روحانی رئیس جمهور، برای ایجاد  سخنگوی دولت و رئیس سازمان برنامه و بودجه
   .خبر داد ۳۱سال 

با نظارت و از  داند سازمان برنامه و بودجه به دستور رئیس جمهور خود را متعهد می:نوبخت در همین باره اظهار داشت

 .هزار فرصت شغلی ایجاد شود ۹۹های مختلف در سال جدید یک میلیون و  طریق دستگاه

 هفت روز از کمبود آب در گشت گذشت/ کم آبی در شهر گشت رقم خورد با بحران ٧۷آغاز سال  -*

http://www.dana.ir/news/1334573.html 

 

مردم شهر گشت در جنوب سیستان و بلوچستان سال  ؛شستون ؛ به نقلشبکه اطالع رسانی راه دانا به گزارش

 .منطقه آغاز کرده اند  را با بحران کم آبی در این ۳۱

بیش از هفت روز است که آب : داشت، گفت شستون یکی از شهروندان گشتی در تماش تلفنی که با خبرنگار
تماس های : وی افزود .شهر قطع است و مشکالت فراوانی را برای مردم به وجود آورده استدر بیشتر نقاط این 

: وی خاطر نشان کرد....متعددی را با مسئول مربوطه شهرستانی داشته اند، اما پاسخگو تلفن خود نبوده است
ر این شهر، سعی متر مکعبی در شهر گشت وجود دارد که برای رفع مشکل کم آبی د 1در حال حاضر یک تانکر 

 .می شود با راه اندازی این تانکر آب رسانی به مناطقی که با کمبود آب مواجه هستند، انجام شود

  هزار کارگر شیالت در خوزستان 51بیکاری  -*
وزارت نیرو، مبنی بر خودداری از تخصیص آب برای   درصورت اجرایی شدن نامه: مدیرکل شیالت خوزستان گفت 

 .شوند هزار خوزستانی بیکار می 65شیالتی، های  فعالیت
پروری، رتبه نخست پرورش ماهیان گرمابی  هزار تن انواع تولیدات آبزی 95با تولید نزدیک به  91خوزستان در سال 

 هزار نفر در این بخش اشتغال دارند 65تا  64و رتبه دوم آبزی پروری را در کشور دارد و حدود 

 :ده ماندن کارگران کفاف می دهددستمزد فعلی فقط برای زن -*
هزار تومان  ۱۹۹وقتی خط فقر سه میلیون و : های صنفی کارگران گفت هادی ابوی دبیرکل کانون عالی انجمن 

توانند زنده بمانند و از عهده هزینه تحصیل و  هزار تومان دریافتی تنها می 055است، کارگران با یک میلیون و 
آیند؛ لذا این فاصله باید جبران شود تا به بهبود قدرت معیشت خانوارهای  انداز آینده برنمی آموزش فرزندان یا پس

امنیت   ا کارگران، قراردادهای کار موقت و سفید امضاء بسته شود،تا زمانی که ب: وی گفت.کارگری کمک کند
 ها به مخاطره خواهد افتاد شغلی آن

 .کارگران هفت تپهروز سه شنبه اعتراض  -*

 

ایم کارگر هفت تپه  "راهپیمایی کارگران تمام بخش های کشاورزی هفت تپه به سمت بازار هفت تپه با شعار
 "  ،گرسنه ایم گرسنه

منبع .انتظار می رود با پایان تعطیالت نوروزی موجی تازه از اعتراضات مزد و حقوق بگیران کشور را فرا گیرد  

 سندیکای نیشکر هفت تپه: عکس ها

 شریعتمداری  محکوم شد  مریم -*
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دادگاه کیفری دو تهران محکوم شده  ۷۹۳۷سال حبس تعزیری در شعبه  به یک  دختران خیابان انقالب، یکی از  

 .به خانم ستوده، وکیل او ابالغ شده است ۳۱فروردین ۵این حکم روز . است

 تجمع اعتراضی کارگران کارخانه ایران پوپلین رشت -*

 

کلیه کارگران مجددا در مقابل درب ورودی کارخانه تجمع و خواهان بازگشت به کار نمایندگان خود  99/6/5امروز  

به دنبال آن ماموران پاسگاه سنگر از کارگران خواستند که به سرکار خود بروند تا قضیه با گفتگو حل شود . شدند
 . اما کارگران امتناع کردند

 اب غذای خود را تعلیق کردعبدالفتاح سلطانی اعتص -*

 

 مردم شريف ايران

با تقديم درودهاي گرم و صمیمي و با عرض ادب و آرزوي تندرستي، رفاه و خوشبختي و بهترين ها براي شما 

عزيزان و آحاد جامعه بشري، اينك كه بسیاري از شما بزرگواران از جمله وكال، حقوقدانان، اساتید دانشگاه، 
اين خدمتگزار كوچك »االن مدني و سیاسي، روزنامه نگاران و دانشجويان، از اينكه سالمتي كارگران، معلمان، فع

به خطر مي افتد، ابراز نگراني كرده و امر فرموده ايد كه اعتصاب غذاي خود را موقتاً متوقف و معلق نمايم، « مردم
امروز، موقتاً پايان  ۷١ود را از ساعت بنده نیز پیروي از فرمايشات شما را بر خود واجب دانسته و اعتصاب غذاي خ

باشد تا با جوّي بي تنش، وكال و حقوقدانان گرانقدر، نمايندگان محترم مجلس، رؤساي محترم كانون . مي دهم

وكالي دادگستري مركز و اتحاديه سراسري كانون هاي وكالي دادگستري ايران و همچنین ساير فعاالن مدني و 
در پايان بر خود واجب مي دانم كه از تالش ها و . و احقاق حق را پیگیري نمايند سیاسي بتوانند اجراي عدالت

  .پیگیري هاي همه عزيزان سپاسگزاري نمايم

  عبدالفتاح سلطاني -ارادتمند شما

 ۷۹۳۱/۷/٦بازداشتگاه اوين 

 تجمع اعتراضی کارگران کارخانه ایران پوپلین رشت برای دومین روز متوالی -*



 ۱۹و  ۷۳تن از کارگران که در تجمع  ۶ایران پوپلین رشت در دومین روز پیاپی نسبت با اخراج کارگران شرکت 

 .اسفند نماینده آنها بودند و همچین عدم پرداخت حقوق ماه اسفند خود اعتراض کردند

ارگران نماینده ک4ای  روز دوشنبه بیست وهشتم اسفندماه،مدیرعامل ایران پوپلین طی نامه قابل یادآوری است که

 .این کارخانه را به این واحدتولیدی ممنوع الورود کرد

  افتد می اتفاق ساختمانی های کارگاه در کار حوادث از صد در ۰۵  -*

 
در حال حاضر در کل : نفر اعالم کرد و گفت ۱۹۹وگو با خبرنگار ایلنا، تعداد بازرسان کار را  در گفت« عباس شیری» 

بازرس کار هم در صنایع تولیدی و هم در ساختمان فعال هستند که این تعداد بازرس؛ پاسخگوی  ۱۹۹کشور تنها 

 .روند بازرسی نیستند

در حال : ینده حوادث ناشی از کار دربخش تولید وساختمان کشور یاد آور شدشیری در ادامه با اشاره به آمار فزا
 .شود ای از حوادث ناشی از کار در کشور ثبت نمی حاضر بخش عمده

 مصدومیت شدید یک کارگرحین حفاری متروی تبریزبراثر سقوط -*

متری موجب مصدومیت 05روزدوشنبه ششم فروردین ماه،سقوط یک کارگرحین حفاری متروی تبریزبه عمق 

 05ساله به عمق  45روز دوشنبه با اعالم سقوط کارگر  61حوالی ساعت دریافتی ، به گزارش .شدیدش شد

تبریز، آتش نشانان متری محل حفاری مترو در میدان ماشین سازی تبریز، ستاد فرماندهی سازمان آتش نشانی 
 .را به فرماندهی قنادی عازم محل حادثه کرد 0ایستگاه شماره 

  تجمع اعتراضی ساکنین روستاهای دهسر و تموشل -*

 

 بخاطر مشکالت زیست محیطی و بوی بد محل تخلیه زباله الهیجان وسیاهکل

 تعدادی از کارگران معترض پاالیشگاه گاز ایالم اخراج شدند -*

 

گزارشی که پنجم فروردین ماه رسانه ای شد،به جای اینکه صدای کارگران پاالیشگاه گاز ایالم پس از براساس 
روزه شان به گوش مسئولین رسیده وآنها را برای رفع مشکالتشان مجاب نماید ،مدیران پاالیشگاه از  اعتراض دو

جمعی از کارگران را  99لین روز از سال چرا که در او. در انتقامجویی وساکت نمودن صدای معترضین وارد شده اند
 .به جرم اعتراض به روند تضییع حقوقشان از کار بیکار کرده اند

https://www.ilnanews.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/604813-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AF-%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE%DA%AF%D9%88%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA


  :حسین محمدرضایی عضو هیئت مدیره نظام صنفی کشاورزان اصفهان -*

 

االغ عده ای از مسئوالن بستر خشک زاینده رود را با هدف عادت دادن مردم به بی آبی به عرصه تاختن شترها و 

 سواری تبدیل کرده و درآمدزایی می کنند

 است زایی اشتغال مانع داخل، در شده تولید کاالی واردات -*

 

ترین مشکل پیش روی تولید داخلی برشمرد  رویه کاال را مهم غالمرضا رحمانی، واردات بی به گزارش خبرنگار ایلنا،

 .ها در حمایت از تولید داخلی دیگر امری اثبات شده است ظاهرا ناتوانی دولت: و یادآور شد

ران از دولت اقتصاد مقاومتی جنبه عملیاتی به خود بگیرد، جامعه مزدبگی ۳۱حاال که قرار است در سال : وی افزود
 .این توقع را دارد که به صورت جدی از واردات کاالهای خارجی مشابه تولید داخل جلوگیری کند

 یک نمونه مشخص از محاسبه مستمری بازنشستگی بر اساس تغییر نرخ دالر -*

 سالم 
 دالر بود  969هزار تومان بازنشسته شدم که برابر  969با مستمری  99خرداد ماه 

ملیون تومان خواهد رسید که برابر  4وخورده ای اضافه حقوق امسال بدهند مستمری دریافتی به  555چنانچه 
  /دالر کمتر شده است 669سال بازنشستگی حقوقم  9یعنی بعد از . دالر است  955

 کریم تاج گردون

 .گروه بازنشستگان تهران کرج و حومه صنعت فوالد و معدن: منبع
 :شریعتمداری می گوید  مریم -*

 

تا امروز : دختر خیابان انقالب مریم شریعتمداری که از باالی سکو پرتش کردند و به بازداشتگاه بردند می گوید   
از واسطه ها درخواست شماره حساب کردم . منبع اصلی پول رو پیدا کنم و بهش برگردونم که نشد هصبر کردم ک

 .مبلغ رو به خیریه محک واریز کردم. ک نپذیرفتند

https://www.ilnanews.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/604740-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84-%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B9-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%84-%D8%B2%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
tg://search_hashtag/?hashtag=%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%85_%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C
tg://search_hashtag/?hashtag=%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%85_%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C
tg://search_hashtag/?hashtag=%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%85_%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C


 مدرسه ۱۵۵۵ ساخت و تخریب/شد اعالم تهران در فرسوده و پرخطر مدارس دارای مناطق   -*

 فرسوده

 

ه اقدامات انجام شد  وگو با خبرنگار ایلنا در مورد در گفت( مدیرکل نوسازی مدارس استان تهران)داریوش ورناصری 

ها برای ساخت فضای  ریزی با توجه به برنامه: های آن در سال پیش رو، گفت و برنامه ۳۹این اداره در سال 
های گرمایشی مدارس و مرمتِ مدارسی که نیاز به تعمیرات داشت، سعی  آموزشی، استانداردسازی سیستم

ها و خروجی فعالیت  ن وجود نتیجه تالشها را به انجام برسانیم، اما با ای کردیم در طول سال بخشِ عمده برنامه
دیده خواهد  ۳۱ما در اداه کل نوسازی مدارس، در انتهای تابستان سال جاری و در آستانه آغازِ سال تحصیلِی 

 .شد
 :کانال تلگرامی اردوی کارمنتشر نمود  -*

 

متر زمین در  ۹۹۹۹نامه رفیقدوست نشان میدهد که دادن . این سند را کانال جریان احمدی نژاد منتشر کرده 
 ساله به توکلی از سوی بنیادمستضعفان شخص رهبر بوده ۷۹میلیون تومان با اقساط ۱۹شهرک غرب به مبلغ 

 !است

 جلفا گرفتمنوکسید کربن در یک رستوران سنتی جان یک کارگر جوان را در  -*

صبح روزدوشنبه ششم فروردین بر اثر استفاده از : شرقی گفت  آذربایجان ۷۷۵وحید شادی سخنگوی اورژانس
ساله جان خود را از دست ۱۹زغال و پخش منوکسید کربن در یک رستوران سنتی در شهرستان جلفا، یک کارگر 

 .داد

 باختن یک کولبردیگرادامه شلیک مستقیم نیروهای نظامی بسوی کولبران وجان  -*

ماه، نیروهای نظامی ایران بسوی گروهی از کولبران آتش گشودند ویک کولبر بنام  دوشنبه شب ششم فروردین
 .ابراهیم سلیمانی ازاهالی روستای کانی زرد سردشت جانش را از دست داد

https://www.ilnanews.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-5/604483-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D9%BE%D8%B1%D8%AE%D8%B7%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D8%B3%D9%88%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%AF-%D8%AA%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%A8-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D9%87-%D9%81%D8%B1%D8%B3%D9%88%D8%AF%D9%87
https://www.ilnanews.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-5/604483-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D9%BE%D8%B1%D8%AE%D8%B7%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D8%B3%D9%88%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%AF-%D8%AA%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%A8-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D9%87-%D9%81%D8%B1%D8%B3%D9%88%D8%AF%D9%87
https://www.ilnanews.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-5/604483-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D9%BE%D8%B1%D8%AE%D8%B7%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D8%B3%D9%88%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%AF-%D8%AA%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%A8-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D9%87-%D9%81%D8%B1%D8%B3%D9%88%D8%AF%D9%87


 تهران شهرداری های قراردادی شهردار، استعفای با/کرده نگران را رانکارگ درصدی، چهار تعدیل   -*

 دارند؟ سرنوشتی چه

 

ای به دست تعدادی از کارگران قراردادی شهرداری  ، در روزهای اخیرنامهدر هفتم فروردین  به گزارش خبرنگار ایلنا

در سال جدید هیچ قراردادی با که   در این نامه آمده. تهران رسیده که به هیچ وجه حامل خبر خوشی نیست
 .های تابعه منعقد نخواهد شد کارگران ازسوی شهرداری و شرکت

برداری مترو  های تابعه شهرداری تهران ازجمله شرکت بهره هایی نیز برای شرکت از قرار معلوم دستورالعمل
اند، تمدید قرارداد انجام  ردهارسال شده که در آن خواسته شده با کارگراِن قراردادی که امتیاز الزم را کسب نک

 .نشود

درصد از نیروهای  ۶ها در راستای نامه ریاست شورای شهر تهران برای تعدیل  گویا ارسال این دستورالعمل
 .شهرداری تهران بوده که به محمدعلی نجفی، شهردار مستعفی تهران ابالغ شده بود

 واز مقابل استانداری خوزستانتجمع اعتراضی کارکنان اخراجی دانشگاه علوم پزشکی اه -*

براساس گزارش منتشره، در هفتمین روز از تحویل سال نو، استانداری خوزستان شاهد تجمع مدیران مراکز 

 .  اند مختلف بهداشت حوزه علوم پزشکی اهواز بود که پس از سه سال فعالیت از کار برکنار شده

دانشگاه علوم پزشکی اهوازدست به تجمع  مقابل استانداری روزسه شنبه هفتم فروردین ماه، کارکنان اخراجی 
ایذه، باوی، حمیدیه، مسجدسلیمان، سوسنگرد، اندیمشک، رامهرمز، اهواز بهداشت غرب و  .خوزستان زدند

 .ازجمله شهرهایی است که نیروهای مراکز بهداشت آن اخراج شدند... شرق، ماهشهر و
 :جنگل های گیالن در آتش  -*

 

هکتار از جنگل های گیالن در آتش  604آخرین آمار مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گیالن براساس 
 سوخت

 سخت مشاغل کارگران بیمه لیست در غیرواقعی شغلی عناوین درج-*

 

طور فراگیر از از  بندی مشاغل به قانون طرح طبقه: گفتدر هفتم فروردین به خبرنگار ایلنا « عید علی کریمی»
در واحدهای تولیدی به اجرا درآمد و از این زمان به بعد احکام شغلی کارگران براساس عناوین  ۱۹نیمه دوم دهه 

 .شغلی مورد تایید سازمان تامین اجتماعی صادر شد

https://www.ilnanews.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/606862-%D8%AA%D8%B9%D8%AF%DB%8C%D9%84-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%81%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%86%D9%87-%D8%B3%D8%B1%D9%86%D9%88%D8%B4%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF
https://www.ilnanews.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/606862-%D8%AA%D8%B9%D8%AF%DB%8C%D9%84-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%81%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%86%D9%87-%D8%B3%D8%B1%D9%86%D9%88%D8%B4%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF
https://www.ilnanews.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/604728-%D8%AF%D8%B1%D8%AC-%D8%B9%D9%86%D8%A7%D9%88%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D8%BA%D9%84%DB%8C-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%84%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%BA%D9%84-%D8%B3%D8%AE%D8%AA


چون تا پیش از آن تاریخ هیچ معیار مشخصی برای صدور احکام شغلی کارگران : دبیر خانه کارگر قزوین یادآور شد

 کردند وجود نداشت، کارفرمایان نیز چندان توجهی به اهمیت این مسئله نمی

   کارگران پاالیشگاه گاز ایالماعتراض  -*

 
این کارگران . کارگران پاالیشگاه گاز ایالم از سوی مدیریت اخراج شدنداز همان اولین روز سال جدید جمعی از این 

 .در روزهای شش و هفت اسفند گذشته دست به اعتراض زده بودند

 
 ! کارگر هفت تپه ایم، گرسنه ایم، گرسنه آیم -*

 

 
 ۷۹۳۱فروردین  ۱-راهپیمای کارگران نیشکر هفت تپه در بازار محوطه شرکت

 .امروز برای کسب مطالبات خود دست به راهپیمایی زدندکارگران هفت تپه 
کارفرما و عوامل کارفرما تالش کردند که با ایجاد تفرقه و وعده های تو خالی جلو اعتراضات کارگران را بگیرند اما 

یک بار کارگران گرسنه و آگاه هفت تپه نه تنها فریب نمایندگان خود خوانده را نمی خورند، بلکه با راهپیمایی خود 
  .دیگرثابت کردند که برای به دست آوردن مطالبات به حق خود دست از مبارزه بر نخواهند داشت

  .برای اعتصاب شکن ها و عوامل کارفرما جز روسیاهی چیزی باقی نمیماند

  !زنده باد اتحاد و همبستگی کارگران
 ۷۹۳۱فروردین  ۱

 
 :سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه -*

 تمام همکاران و کارگران شریف هفت تپه با سالم خدمت

درود ها بر شما که مثل همیشه اتحاد و برادری خود را در تمام زمینه ها حفظ نموده و چه هنگام کار و تالش و 
چه آنجایی که برای احقاق حقمان دست به اعتصاب میزنیم که اعتصاب و اعتراض جهت دریافت مطالبات، حق 

با همبستگی خویش اجازه ندادیم آبیاری مزارع به پیمانکار واگذار شود اما برادران  قانونی ماست و مانند امروز
 : عزیزم در این راستا دو نکته بسیار حائض اهمیت است که به سمع و نظر شما می رساند

ما همیشه با خشونت و آسیب رساندن به اموال شرکت مخالف بوده و هستیم چرا که معتقدیم شرکت :یکم 
تمام اموالش از آن کارگران شریف هفت تپه بوده و هست پس خواهشی که از عزیزان داریم این  هفت تپه و

است که اعتصابات خود را به دور از خشونت و آسیب رساندن به اموال شرکت و به صورت مسالمت آمیز انجام 

 .دهیم
یعتر حاصل دست رنج خود را با توجه به فرا رسیدن فصل گرما و کاهش قند نیشکر ضروری ست هر چه سر: دوم 

درجه تابستان زحمت آبیاری و داشت آن را کشیده اید، برداشت شود و از آنجایکه هم  15که در گرما و شرجی 
اکنون انبار شکر در دست خود کارگران است خواهشمندیم نیازی به خاموشی مکرر کارخانه نمی باشد، بگذاریم 

در عوض جلوی خروج شکر را بگیریم نه جلو برداشت حاصل دست رنج نی برداشت شود و شکر وارد انبار شده و 

 .خویش را
 با تشکر

 جمعی از کارگران نیشکر هفت تپه
 ۷۹۳۹فروردین  ۱

 

 جان باختن یک کارگرجوان در ارومیه بدنبال سقوط از داربست  -*

کارگر : آذربایجان غربی گفترئیس مرکز فوریت های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی 

ساله ای که در حال کار روی داربستی در طبقه هفتم یک ساختمان بود، بر اثر سقوط بر روی پیاده رو جان  09

 .خود را از دست داد



 رشت  -در ادامه اعتراض کارگران ایران پوپلین  -*

 
همکار  4همبستگی کارگران ایران پوپلین رشت ثمر داد و پس از دو روز تجمع اعتراضی کارگران در حمایت از 

 .فروردین بر سر کار خود بازگشتند 9 سه شنبهاخراجی شان، این کارگران از 

 عدم پرداخت عیدی پرستاران تعدادی از بیمارستان های خصوصی تهران -*

از  یارائه خدمات درمان یکه برا ییباال اریبس نهیشهر تهران با وجود هز یخصوص یها مارستانیاز بتعدادی 

را پرستاران سال  انیپا یدیع دیروز از آغاز سال جد 9کنند، با گذشت  یم افتیآنها در یو خانواده ها مارانیب

است  یدر حال نیا: کرد حیمطلب تصر نیا انیتهران ضمن ب یگاند مارستانیبپرستاران از  یکی.پرداخت نکرده اند
باز پرستاران از کار  یتوانست گره خاص یاسفند پرداخت شد که عمالُ نم 09 خیدر تار زیکه حقوق اسفند ماه ن

 ....کند

  بازداشت دهیار و اعضای شورا به خاطر اعتراض به استخراج طال با سیانور -*

 
( اندریان) یک روز پس از بازداشت دهیار و اعضای شورای اندیرگان: آمده است اردوی کار تلگرامی کانال گزارش به

. به خاطر اعتراض اهالی به استخراج غیرقانونی طال از سرنوشت بازداشت شده گان خبری در دست نیست

  .و بازداشت شدنداز سوی نیروی انتظامی شهرستان ورزقان احضار  9اعضای شورا سه شنبه 
اعضای شورا همراه با ساکنان منطقه در ماههای اخیر بارها به استفاده از سیانور در معدن طال که منجر به 

 .آلودگی محیط زیست مردم شده اعتراض کرده اند

 ازگلمحله  خودکشی سرایدارجوان یک مجتمع مسکونی در -*

ک مجتمع مسکونی از خودکشی سرایدارجوان ی شیتجر 656 یکالنتر سییرروز چهارشنبه هشتم فروردین ماه،
 .خبرداد شیشرق تجر یلومتریهفت ک واقع در تهران یشمال شرق یها از محله یکی ازگل در

  حقوق می خواهیم نه وعده: در ادامه اعتراضات نیشکر هفت تپه  -*

  



  .فروردین، کارخانه تعطیل شد ۱در جریان اعتصاب کارگران نیشکر هفت تپه، امروز 

سهامداران کارخانه قبل از پایان سال . اعتصاب امروز در حالی برگزار شد که کارفرما به وعده های خود عمل نکرد

را پرداخت  ۳۹و پاداش سال وعده داده بودند عیدی و پادداش کارگران را پرداخت خواهند کرد اما تاکنون عیدی  ۳۹
  (سه راه خونساری)اهواز  -حرکت کارگران نیشکر هفت تپه بسمت جاده ترازنیتی اندیمشک .نکرده اند

 ۷۹۳۱فروردین  ۱

 رشد نرخ بیکاری نتیجه سیاست پولی اشتباه -*

 

افزایش نرخ سود بانکی در اواخر در هشتم فروردین ،  به نقل از اتاق بازرگانی تهران، مهردولتی خبرگزاری  به گزارش
گذاری سوق داده شود و صنعت و کشاورزی به عنوان دو  ها به سمت سپرده موجب شد که سرمایه ۳۹سال 

ها برای کاهش بیکاری همیشه امیدوارکننده بوده حال  های دولت وعده.زا و مولد، از رشد باز بمانند بخش اشتغال

کارنامه نرخ   .دولت کنونی نیز از این امر مستثنی نیست. گاه میسر نشده است یابی به هدف غایی هیچ آنکه دست
نرخ بیکاری در ( ۳۹-۳۹)ساله  ۹بازه زمانی دهد که در  بیکاری دو فصل نخست سال به استناد بانک مرکزی نشان می

این در حالی است که در بازه زمانی مورد . درصد رسیده است ۳.۵به کمترین میزان یعنی  ۳۹سه ماه دوم سال 
البته مرکز آمار آخرین نرخ بیکاری سه ماه سوم سال . بوده است ۳۷بررسی، بیشترین نرخ بیکاری در نیمه اول سال 

میلیون و  ۹گوی دولت نیز در یکی از اظهارات خود اعالم کرده که بیش از  سخن. اعالم کرده استدرصد  ۷۷.۳را  ۳۹

گرفته در گزارشی که از سوی بازوی پژوهشی مجلس منتشر  های صورت بررسی. هزار بیکار در کشور وجود دارد ۱۹۹
گیری  ترین دالیل فاصله ی از مهمدهد که وضعیت نامناسب ایجاد اشتغال در نیمه دوم دهه گذشته یک شده نشان می

  .نرخ بیکاری و نرخ مشارکت اجتماعی در ایران از استانداردهای جهانی است

 اعتراض به سیاست های صدا و سیما در اهواز -*

 

در كوى گلستان اهواز  برای اعتراض به صداوسیما، مقابل ساختمان آن 99فروردین  9گروهی از مردم اهواز، امروز 

 تجمع کرده و خواستار عذرخواهی مسئوالن این سازمان شدند
 لنجان فرمانداری برابر ذر آبی بی به تجمع -*

 

  ۷۹۳۱فروردین ۱/ آبی مقابل فرمانداری لنجان  تجمع کشاورزان لنجان همراه با تراکتورهایشان در اعتراض به بی

 

 ی حین کاربراثر سانحهغرب جانیآذربا رگراداره برق استانکا2مصدومیت  -*

http://www.mehrnews.com/
http://www.mehrnews.com/


کارگراداره برق این استان 0ی از مصدومیت غرب جانیآذربا استان برق یروین عیبحران شرکت توز تیریمد یسخنگو

 ....حین کار براثر سانحه طی روزهای هفتم وهشتم فروردین ماه خبرداد

  ۱۹٧۷نخست کولبر در هفته  ۴کشته و زخمی شدن  -*

چند کولبر ُکرد از اهالی  ۷۹۳۱به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، طی هفته اول فروردین 
. سلماس، ربط و سردشت توسط شلیک مستقیم نیروهای مرزی یا سقوط از ارتفاعات کشته و زخمی شدند

به ” محمدزادهجمال خباز و لقمان “از جمله کولبرانی هستند که کشته و ” ابراهیم سلیمانی و شهروز حمیدزاده“
 ....اند شدت زخمی شده

ی این کولبران در اثر شلیک نیروهای  عمده. اند کولبر زخمی شده ۷۵۶ن کشته و ت ۱۹دست کم  ۷۹۳۹در سال 
ای هم دچار مخاطرات طبیعی، گیرافتادن در سرما و برف، سقوط از  عده  اند و های جدی دیده مرزبانی آسیب

 .اند ها شده ارتفاعات و بلندی

 
   شد متوقف موقتا تپه هفت نیشکر مجتمع فعالیت -*

 

 با انتشار( مجتمع نیشکر هفت تپه  مدیرعامل)، امید اسدبیک در نهم فروردین به گزارش خبرنگار ایلنا

با توجه به اتفاقات پیش آمده در روزهای اخیر توسط افراد غیردلسوز و : ای اداری اعالم کرد بخشنامه

اند، بنا به مسئولیت اینجانب برای جلوگیری از  مسئولیت که هیچگونه توجهی به قوانین جاری شرکت نداشته بی
تکلیف و ایجاد امنیت برای ادامه کار  جهت تعیین  صدمات احتمالی غیرقابل جبران، این شرکت تا اطالع ثانوی

بود   بدیهی است تنها بخش فعال شرکت حراست مجموعه خواهد. گردد شرکت کلیه واحدها تعطیل اعالم می
براساس این گزارش، تاخیر در  .باشد حراست از اموال شرکت برعهده این واحد می حفظ و  که مسئولیت تامین و

های مختلف موجب اختالل در روند کار و تولید در این شرکت تولید  رکنان بخشپرداخت معوقات مزدی کارگران و کا

تولید شکر در ( ۳۹)اسفند ماه سال  ۷۳پیش از این نیز در تاریخ  .شکر از ابتدای سال جاری تاکنون شده است
ت با کشت و صنعت نیشکر هفت تپه در استان خوزستان بدنبال اعتراضات کارگری متوقف شده بود که درنهای

 .توافق حاصل شده بین کارگران و کارفرما بعد از سه روز وقفه از سر گرفته شد

  کرد ارستانبیم راهی را رشتی کارگر نانوایی، سیخ -*
ساله در یک نانوایی  ۹۹ ، فرو رفتن سیخ نانوایی در سر کارگر(نهم فروردین) درایلنا، خبرگزاری دولتی به گزارش 

 .در کالنشهر رشت، او را راهی بیمارستان کرد

 :برای تعطیل صنعت نیشکر هفت تپه / میر عامل / پیام امید اسد بیک  -*

تپه در کانال تلگرامی خود اطالعیه تعطیلی شرکت تا اطالع ثانوی را  دقایقی پیش مدیریت شرکت نیشکر هفت

 صادر کرد

 با سالم خدمت یکایک پرسنل شرکت کشت و صنعت هفت تپه
با توجه به اتفاقات پیش آمده در روز های اخیر باالخص روز جاری متاسفانه توسط افراد غیر دلسوز و بی 

شرکت نداشته بنا به مسئولیت اینجانب برای جلوگیری از  مسئولیت که هیچگونه توجهی به قوانین جاری
صدمات احتمالی غیر قابل جبران این شركت تا اطالع ثانوی جهت تعیین تکلیف و ایجاد امنیت برای ادامه کار 

 شرکت کلیه واحدها تعطیل اعالم میگردد بدیهی است تنها بخش فعال شرکت حراست مجموعه خواهد بود 

 .حراست از اموال شرکت بعهده این واحد میباشد حفظ و مسئولیت تامین و و
 مدیر عامل 

 امید اسد بیک

بازداشت تعدادی از کارگران معترض مجتمع نیشکر هفت تپه پس از تجمع مقابل فرمانداری  -*

 شوش

 کردند ریچند نفر از همکاران ما را دستگ یفرماندار یامروز موقع پراکنده شدن در جلو :کارگران هفت تپهبه گفته 

 .ستیآنها ن یاز آزاد یتا کنون خبر و

https://www.ilnanews.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/607331-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9-%D9%86%DB%8C%D8%B4%DA%A9%D8%B1-%D9%87%D9%81%D8%AA-%D8%AA%D9%BE%D9%87-%D9%85%D9%88%D9%82%D8%AA%D8%A7-%D9%85%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%B4%D8%AF
https://www.ilnanews.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/607498-%D8%B3%DB%8C%D8%AE-%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%B4%D8%AA%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%B1%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D8%AF


 هستند دیزب می،کر یچعب، احمد چنان دیدبات، مج میکر ر،یدکثیحم ،یحسن نعام :بازداشت شدگان یاسام

 کننیم رشیدستگ و تشاشگرغا گنیشده را بهش م کاریکارگر گرسنه و ب ، دزدها را ول کردن

  ۱۹٧۷فروردین  ٧ پنجشنبه -*

 
 پیام دریافتی از یکی از کارگران  

 سالم 

امروز سه راه هفت تپه ماشین های اطالعات و نیروی انتظامی سعی در توقف کارگران داشتند ولی در نهایت 
  .پیش از بیمارستان شوش، توانستن بیشتر کارگران رو متفرق کنند

نفر رسیدیم جلوی  ۷۹۹تعداد اولیه کارگران به نسبت زیاد بود، و وسایل نقلیه هم زیاد بودن ولی آخرش حدود 
 .فرمانداری

 ..یکی از مامورین هم چپ و راست، از تجمع کارگران عکس میگرفت

  .مسیر جلو فرمانداری کامال باز بود و مشکلی برای عبور و مرور وسایل نقلیه پیش نیومد
  .معاون فرماندار هم فقط سعی در آرام سازی داشت و هیچ نتیجه خاصی حاصل نشد

نمیشه نتیجه کلی و نهایی و قطعی گرفت وگرنه خواسته اول ما اخراج بخش خصوصی و  کالً توی تجمع هم
 .برگشت شرکت به دولت هست

اخراج کابینه رستمی دردی رو دوا نمیکنه و دقیقا هیچ فرقی نداره که کی بیاد سر کار، چون کارفرما در پرداخت 
 .مطالبات ناتوان هست

اهواز تشکیل شده و طوری هست که دیگه جلسات رو در اهواز و با  فعالً هم ظاهراً جلسه شورای تامین در

 ..حضور استاندار تشکیل میدن
 .تا االن که با این جلسات هیچ نتیجه قابل قبولی نگرفتیم

 و کماکان کارگران در اعتصاب هستن..امیدوارم باالخره نتیجه مناسبی حاصل بشه
 پاینده باشید

 آوار چاه ریز یمقنکارگر2کشته ومصدوم شدن  -*

دو حلقه چاه، دو کارگر که مشغول  نیب وارهید زشیر یدر پ: هالل احمر کالت نادر گفت یروابط عموم مسئول

 .از آنان جان خود را از دست داد یکیآوار محبوس شدند که  ریبودند ز یحفار
 :هسندیکای کارگران نیشکر هفت تپ -*

فروردین حبیب چنانی که همراه دیگر کارگران هفت تپه در راه امدن به شوش برای شرکت در تجمع  ۳.دیروز 

کارگران جلوی فرمانداری بود توسط نیرو انتظامی بازداشت شده با حکم قاضی کشیک دادگستری شهرستان 
 منتقل شد.شوش به زندان دزفول
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 :سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه -*

 
 ۳۱فروردین  ۷۹امروز جمعه .است  تجمع کارگران نیشکر هفت تپه پشت گیت کارخانه همچنان تعطیل

 

 مرگ دلخراش زن جوان در کارگاه کلوچه پزی تویسرکان -*

 ریرگیدر دستگاه خم یبه شکل دلخراش یسرکانیزن جوان تو: گفت سرکانیشهرستان تو یانتظام فرمانده
 .جان باخت یکلوچه پز

 درصد ۹۵ به ها استان برخی در بیسوادی نرخ /کشور در بیسواد زن هزار ۰۵۵ و میلیون ۱ وجود -*

 رسد می
 

tg://search_hashtag/?hashtag=%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2_%D9%BE%D9%86%D8%AC%D8%B4%D9%86%D8%A8%D9%87
https://www.ilnanews.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-5/565957-%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B2%D9%86-%D8%A8%DB%8C%D8%B3%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D8%A8%DB%8C%D8%B3%D9%88%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D9%85%DB%8C-%D8%B1%D8%B3%D8%AF
https://www.ilnanews.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-5/565957-%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B2%D9%86-%D8%A8%DB%8C%D8%B3%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D8%A8%DB%8C%D8%B3%D9%88%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D9%85%DB%8C-%D8%B1%D8%B3%D8%AF


 
معاون وزیر آموزش و پرورش و رییس سازمان )علی باقرزاده در دهم فروردین ، ایلنا، خبرگزاری دولتی ه گزارش ب

این قاعده در تمام : وگو با خبرنگار ایلنا به ذکر آماری از بیسوادی زنان پرداخت و گفت در گفت( نهضت سوادآموزی

هزار نفر  ۱۹۹میلیون و  ۱در کشورمان نیز حدود . دهند دنیا وجود دارد که دو سوم بیسوادان را زنان تشکیل می

ها هستند، البته این آمار در بین  هزار نفر از بین خانم ۱۹۹میلیون و  ۷سال داریم که قریب به  ۶۳تا  ۷۹بیسواد 
شان از  اتباع خارجی کمی متفاوت است؛ یعنی آمار بیسوادی زنان اتباع، به خصوص اتباع افغانستانی نسبت

 .ها باالتر است ایرانی
 

 : شد خور مال همچنان / حانیرو دولت در اشتغالزایی-*
 

 
میلیارد دالر از صندوق توسعه ملی ۷.٠زایی  دولت برای باال بردن رقم اشتغال: رئیس کمیسیون عمران مجلس 

 .اما با استفاده از ارتباطات پشت پرده،در اختیار افراد خاصی قرار گرفت .برداشت کرد

 
 بالکن  زشیدر اسکو بر اثر ر یکارگر ساختمان2مرگ ومصدومیت شدید  -*

 یبالکن ساختمان زشیدر اثر ر پنج شنبه نهم فروردینصبح روز: گفت یشرق جانیاورژانس استان آذربا یسخنگو

 .جان خود را از دست داد یساله ا 01در حال احداث در شهرستان اسکو، کارگر 
 : تجمع کارگران در برابر فرمانداری شوش  -*

 

 
درود بر /مرگ بر کارگر: کارگران شعار می دهند. پی اعالم تعطیلی شرکت نیشکر هفت تپه در شب گذشتهدر 

 ستمگر

 
 است سوجو افراد گردن بر تهران باغات تخریب -*

 

 

https://www.ilnanews.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-5/598664-%D8%AA%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%A8-%D8%A8%D8%A7%D8%BA%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AF-%D8%B3%D9%88%D8%AC%D9%88-%D8%A7%D8%B3%D8%AA


شهرداری های  ها و پارک به گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا، در دهم فروردین ، مختاری، مدیرعامل سازمان بوستان

در این که باغات تخریب : های گذشته گفت وگو با خبرنگار ایلنا درباره نابودی باغات در طی سال تهران در گفت

اند شکی نیست، چرا که دریک بازه زمانی ارزش افزوده زمین باال رفته و افراد سودجو به انواع مختلف باغات  شده
 .را دستخوش تخریب قرار دارند

 

 :کاشانشهرداری گاف  -*

 

 
 !در یک گاف تاریخی با نصب این بنر برای تبلیغ چادر، تصویر مرد تخت جمشید را زن معرفی کردشهردار 

 به کارگران ماههای متوالی حقوق نمی دهند و در عوض دارایی مردم را خرج تبلیغ این جعلیات می کنند
 

 .تحصن کارکنان اداری آموزش و پرورش در حال گسترش است  -*
به علت  اردبیل_یک_ناحیه#در اداره آموزش و پرورش  6091/60/69روز شنبه  6091/60/60پیرو تحصن مورخه 

 .ه همکاران اداری ساعت یک محل کار خود را ترک کرده بودندعدم پرداخت اضافه کار اداری به مدت ده ما

ترم پشتیبانی وزارت نیز برخالف وعده های معاونت مح اردبیل_دو_ناحیه#همکاران  6099/56/59امروز مورخه  
 .نمودند ترک#آموزش و پرورش مبنی بر پرداخت اضافه کار اداری ساعت یک محل کار خود را 

ولی مقام  دادند_استعفا# همچنین همکاران مناطق این استان نیز به خاطر عدم پرداخت اضافه کار اداری بارها
 .مربوطه موافقت نکردند

. پرداخت شده است( فروردین، اردیبهشت وخرداد)الزم به ذکر است اضافه تدریس همکاران نیر سه ماهه اول 

 اخبار فرهنگیان/

 مزدی کارکنان اقماری شرکت حفاری شمال پرداخت شد معوقات -*
 

کارکنان اقماری شرکت حفاری شمال که در سکوهای حفاری مشغول به کار هستند، از واریز مطالبات مزدی خود 
 .خبر دادند

عیدی و : هایی بابت امنیت شغلی خود داشتیم؛ افزودند های گذشته نگرانی این کارگران با بیان اینکه در ماه
 البات مزدی ما قبل از پایان سال واریز شدمط

  :شرح دستگیری یک کارگر نیشکر هفت تپه -*

یکی از دستگیر شده گان اعتراضات دیروز کارگران نیشکر هفت تپه به نام : اردوی کار تلگرامی کانال نوشته به

 :در توضیح دستگیری خود نوشت« جمشید»
 شدیم من به همراه شش نفر دیگر در تظاهرات دستگیر

 منو با یک ماشین تاکسی بردند
 د آنجا دیدم نفرات دیگری را هم دستگیر کردند به من گفتند.توی یک زندانی که یک خونه دارای زیر زمین بو

 یک بار دیگر دستگیر بکنیم تو را می فرستیم 
 برگه ای جلوم گذاشتم اثر انگشت گرفتند و عکس از من گرفتند. توی اوین

  ...بعد شب منو سوار یک خودرو دیگری کردند توی میدان که رسیدم گفتند برو پایین. مضا کنمو قلم دادند که ا

 از بقیه خبر ندارم که آزاد شدند یا نه 
 این هم جواب ما که حقوق نگرفتیم 

 انشاهلل تصادف کند بمیره. این اسد بیکی حاال رفته تهران. ولی خیال کردند که ازشون می ترسیم
 ماه است حقوق نگرفته اند 6تعاونی گمرک آستارا کارکنان  -*

 

ماه اخیر پرداخت نشده  1حقوق کارکنان شرکت تعاونی گمرک آستارا در : اردوی کار تلگرامی کانال نوشته به
مدیر عامل و اعضای هیئت . این کارگران عالوه بر این معوقه مزدی، اضافه پاداش و عیدی هم نگرفته اند. است

تاکنون نه فرمانداری، نه نماینده مجلس از آستارا و . نان معترض و شاکی را تهدید به اخراج کرده اندمدیره کار کارک
 .نه اداره کار هیچ توجهی به مشکل کارکنان این تعاونی و وضعیت دشوار خانواده های این کارگران نداشته اند

  ٧۷بگیران کارگر در سال  آخرین تغییرات مزدی حداقل -*
تومان  ۶۷۶هزار و  ۷۷۷سال  ۷۱عالی کار برای فرزندان زیر  حق اوالد کارگری طبق آخرین مصوبه نشست شورای

tg://search_hashtag/?hashtag=%D9%86%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D9%87_%DB%8C%DA%A9_%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D9%84
tg://search_hashtag/?hashtag=%D9%86%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D9%87_%D8%AF%D9%88_%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D9%84
tg://search_hashtag/?hashtag=%D8%AA%D8%B1%DA%A9
tg://search_hashtag/?hashtag=%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%81%D8%A7_%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%86%D8%AF


 .پرداخت خواهد شد

 .هزار تومان توافق شد ۷۷۹هزار تومان و بن نقدی کارگری همان رقم  ۶۹حق مسکن 

سال است، با احتساب حق مسکن و بن  ۷۱حداقل حقوق دریافتی برای یک فرد متاهل که دارای یک فرزند زیر 
 .تومان رسید ۵۵۶هزار و  ۹۱۵نقدی به یک میلیون و 

 .تومان پرداخت خواهد شد ۷۶۹هزار و  ۱۹۶حداقل حقوق برای افراد مجرد یک میلیون و 
 .تومان رسید ۷۹۱هزار و  ۹۱هزار تومان به  ۶حداقل دستمزد روزانه با افزایش حدود 

 *- حبیب چنانی کارگر بازداشتی هفت تپه به زندان دزفول منتقل شد 

برپایه خبر منتشره سندیکای شرکت نیشکر هفت تپه آمده است   » دیروز ۳ فروردین حبیب چنانی که همراه 
دیگر کارگران هفت تپه در راه امدن به شوش برای شرکت در تجمع کارگران جلوی فرمانداری بود توسط نیرو 

 انتظامی بازداشت شده با حکم قاضی کشیک دادگستری شهرستان شوش به زندان دزفول منتقل شد«

 جداگانه حادثه ۲ در کارگر ۴ شدن زخمی و کشته -*
 

 

در   در حادثه اول که صبح روز گذشته در شهرستان اسکودر دهم فروردین ایلنا، خبرگزاری دولتی ه گزارش ب

یک ساختمان در حال   استان آذربایجان شرقی رخ داد، دو کارگر ساختمانی بر اثر ریزش بالکن طبقه فوقانی

سال سن داشت، بر اثر  ۹۹ساخت بر روی سرشان به شدت مجروح شدند که متاسفانه یکی از کارگران که 
 .خود را از دست دادشدت جراحات وارده جان 

 :کارکنان اقماری شرکت حفاری شمال -*

 شد واریز سال پایان از قبل معوقات کلیه
 

 

کارکنان اقماری شرکت حفاری شمال که در سکوهای حفاری مشغول در دهم فروردین ، به گزارش خبرنگار ایلنا، 
 .مطالبات مزدی خود خبر دادندبه کار هستند، از واریز 

عیدی و : هایی بابت امنیت شغلی خود داشتیم؛ افزودند های گذشته نگرانی این کارگران با بیان اینکه در ماه
 .مطالبات مزدی ما قبل از پایان سال واریز شد

 ورود سامانه بارشی از پنجشنبه/گیرد استان را در برمی ۱۵گردوخاک  -*

 

https://www.ilnanews.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/607489-%DA%A9%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%B2%D8%AE%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%AB%D9%87-%D8%AC%D8%AF%D8%A7%DA%AF%D8%A7%D9%86%D9%87
https://www.ilnanews.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/607412-%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D9%85%D8%B9%D9%88%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%B2-%D8%B4%D8%AF
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1397/01/09/1689191/%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%AE%D8%A7%DA%A9-10-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D9%85%DB%8C-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D8%AF-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B4%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D9%86%D8%AC%D8%B4%D9%86%D8%A8%D9%87


با اشاره به وضعیت جوی در روزهای آتی بینی و هشدار سازمان هواشناسی کشور  مدیرکل پیشاحد وظیفه 
ساعت آینده احتمال خیزش گردوخاک در از دو سو یعنی وزش بادهای جنوبی در  ۱۶طی : کشور اظهار کرد

 .استان وجود دارد ۷۹کشور و خیزش گردوخاک از عراق در 

ها، اردبیل، گیالن،  های آذربایجان ن طی روزهای پنجشنبه و جمعه شاهد وزش باد شدید جنوبی در استا

زش گردوخاک شدید و وارد آمدن مازندران، گلستان و خراسان شمالی خواهیم بود که به همین علت احتمال خی
از عصر روز پنجشنبه شاهد : وی افزود.های ذکر شده وجود دارد  خسارت به تاسیسات شهری و روستایی استان

کشور خواهیم بود که پیامد آن بارش باران و وزش باد در شمال غرب، غرب، جنوب غرب،  ورود سامانه بارشی به
 .های البرز، شمال، سواحل خزر و مرکز کشور خواهد بود های زاگرس، دامنه دامنه

 سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه -*

 با سالم خدمت همه ی دوستان و همکاران عزیز در شرکت نیشکر هفت تپه

لطفا همه ی دوستان کارگران نیشکر هفت تپه شیفت عصر کار وشبکار فردا صبکار سرکار حاضر شوید هدف از 
 ی باشداین حضور تجمع همکاران و گرفتن تصمیم برای آینده ی شرکت توسط خود کارگران شریف هفت تپه م

 .این فراخوان از طرف جمعی از کارگران نیشکرهفت تپه میباشد
 

  ۷۹۳۱فروردین  ۷۹مورخ 

 


