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

 امیر جواهری لنگرودی: یادداشت کارگری هفته  از     

، اعتراض در ژنو ۰۲۹۱اجالس سازمان جهانی کار در ژوئن پیرامون تشکیل   - گزینش کارگر نمونه مجله کارگری

 ! جهانی ما به مماشات طلبی این سازمان

 روزشمار کارگری هفته  مجله کارگر نمونه انتخابی 

 !کار وجدان هستی ایست 

 

با خودم کلنجار می رفتم برای این عکس چه عنوانی برگزینم ؟ آنهم در .  می گویند؛ کار وجدان هستی ی ست: یادداشت 

امروز دزدی ، معیار زرنگی و . ه است دنیایی که دست چپاول بر جان و مال و هستی همه آدمیان جامعه ما سایه افکند

درست در چنین شرایطی کارگری پیدا می شود . بُود آدمی تلقی شده که جایگزین وجدان و هستی تن جامعه ماگشته است

این . " بار دیگر هم پیدا کنم ، بر می گردانم  ۹۲۲چنانچه : " و با صدای بلند در گفتگویش با روزنامه شهروند می گوید 
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البته پنج هزار دالر موجودی کیفی که آقا ناصر پیدا کرد ، در برابر . صر منافی ، کارگر با وجدان ما است کالم نا

میلیارد ها دالر اختالسی هر چند روز یکباری که خبرش در رسانه ها علنی می گردد ، رقمی نیست ولی برای کارگر با 

نکته مرکزی حرکت آقا ناصر . ن رقم معنای زیادی داردوجدانی که سختی معیشت کمرش را خم کرده ، بازپس دادن ای

به او واگذار نمود که آقا " اداره فضای سبز" ما ، شاهکار آفرینشگری ش  در برابرپنجاه هزار تومن جایزه ای که 

 ناصر،  پول را بین چهارنفر به اضافه خود به تساوی تقسیم نمود تا با وجوان هستی بخش خود ، آن دیگر دوستان هم

 . طبقه ایش را از این جایزه بی نصیب نگذارد 

خبر رسیده برایم ؛  در این شرایط شگفتی آور بود که هنوز وجدان هستی بخش  کارگری در آن جامعه هنوز اینگونه  

                             !                و همین شد که این عکس را بعنوان پرتره بر گزیدم و آقا ناصر منافی را بعنوان کارگر نمونه! می تپد

 هزار دالر پیدا کرده و به صاحبش بازگردانده ۵، کارگر شهرداری ارومیه«  ناصر منافی »آقای خبردریافتی اینکه ، 

                                         .                                                                                                       است

 است  هزار تومان پاداش داده۵۰شهرداری بعد از مطلع شدن از ماجرا ولخرجی کرده و به او 

 ؟ است  کنید آقای منافی با پاداش چه کرده فکر می

این  است تا هزار تومان تقسیم کرده ۹۰را بین چهار کارگر شهرداری هر کدام پنجاه هزار تومان   آن آقا ناصر منافی

 .ولخرجی صاحبان سهم خواهی به تساوی تقسیم گردد 

در ژنو، اعتراض ما به مماشات طلبی  ۰۲۹۱پیرامون تشکیل اجالس سازمان جهانی کار در ژوئن 

 !این سازمان جهانی 

 

مقراروپایی سازمان ملل  در (ILO)یکصد و هشتمین اجالس سالیانه سازمان جهانی کار

و به  میشودامسال شروع ،  (۰۲۹۱ژوئن)  ۹۳۱۸خرداد ۰۲دوشنبه  درکشورسوئیس شهر ژنو از روز

 . دنبال می گرددروز در ژنو  ۹۲مدت 

سازمان در سه سطح دولتی ، عضو این  ۹۸۱به روال هر سال دراین اجالس هیئت هایی نمایندگی از 

امی اعزی  یکی از این هیات ها. ازجای جای جهان شرکت دارندتشکل های کارگری و کارفرمایی 

ترین رویداد  این اجالس مهم. جهان به سوی ژنو نیز ازایران و ازجانب جمهوری اسالمی است

ترین سطوح در اجالس مذکور  رود و کشورهای عضو در عالی المللی در حوزه کار به شمار می بین

المللی  ترین مشکالت روز جامعه کار و وضع استانداردهای بین کنند و به بررسی مهم شرکت می

  .پردازد یم

که به همراه هیات ( های صنفی کارگران رئیس کانون عالی انجمن)اللهی  ابوالفضل فتح" درهمین رابطه 

کند، از حضور فعال ایران در  المللی کار شرکت می اعزامی نمایندگان کارگری در اجالس سازمان بین



انی کار، معیشت، امنیت، کار سازمان جه: " ، برپایه خبرمندرج آمده است( ۹" ).این اجالس خبر داد

شایسته و استاندارد زندگی بهتر برای مردم جهان را چه در کشورهای فقیر و چه در کشورهای 

مصوبات این سازمان تأثیر پایداری در قانونگذاری همه . دهد ثروتمند سرلوحه کار خود قرار می

در اجالس سازمان . کند ار ایفا میای در ایجاد تفاهم و همدلی در محیط ک کشورها دارد و نقش ارزنده

های اجتماعی و اصول  های چهارگانه استانداردها، اشتغال، کف حمایت جهانی کار همه ساله کمیته

های سازمان و  های ثابت فعال هستند و بررسی و پیوستن به مقاوله نامه بنیادین کار به عنوان کمیته

، و (۰" ).رود به شمار می  ILOاجالس ساالنههای جدید از دیگر رویکردهای  تصویب مقاوله نامه

در این اجالس، طبق روال هر سال مباحثی نظیر دستمزدها، منع تبعیض : " گزارش آمده است  درادامه

وگوهای اجتماعی، سه جانبه گرایی، قوانین  اشتغال زنان و کودکان، اقتصاد رسمی و غیر رسمی، گفت

وگو در خصوص آینده کار  ترین محور اجالس امسال، گفت محمایتی و بیکاری مطرح خواهد شد، اما مه

دراین میان، کسانی که به نام نماینده  قابل ذکر است ،( همان ماخد " ) .وگوی سده خواهد بود و گفت

 "الهی، ابوالفضل فتحکارگران ازمیان تشکل های دست ساز نظام یعنی ابوابجمعی خانه کارگر یعنی 

، " هماهنگی شوراهای اسالمی کار"  ، نمایندگان " صنفی کارگران  رئیس کانون عالی انجمن های

توسط وزارت تعاون ، کارو رفاه اجتماعی " هیات مدیره مجمع عالی نمایندگان کارگران " برگزیدگان 

درخبرها آمده است که دراجالس سازمان جهانی کار امسال ، به همراه وزیر، معاون  برگزیده شده و

علی حسین شهریور، و  معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعیرمی وزیرکار، حاتم شاک

چه آنانی : باید گفت . و نمایندگان کارفرمایی شرکت می کنند ... مدیر کل امور بین الملل وزارت تعاون 

سیاست  که به نام نماینده کارگر راهی می گردند، چه آنهایی که نماینده سرمایه دارها هستند، عمال تابع

                            . های دولت اسالمی می باشند

روشن است درکشورما ایران ، کارگران مطالبه گر و فعاالن تشکل های شناخته شده ، زنان جسور و 

 اتوبوسرانی عاالن سندیکای کارگران شرکت واحدفهای مختلف مدنی زنان را در کنار فعالین عرصه 

سندیکای نیشکر هفت تپه ، فعاالن کانون های صنفی معلمان ، فعاالن کانون  تهران و حومه ، فعاالن

احضار می  مطالباتی شاننویسندگان ایران ، فعاالن شورای دانشجویان کشور را به خاطر اعتراض 

و تبعید محاکمه می نمایند، بخشا شکنجه می نمایند و حتی به شالق  و دربیدادگاههای در بستهکنند 

،  ی معوقهبازنشستگان که حول حقوق ها -معلمان  -پایه اصلی اعتراض کارگران . یندامحکوم می نم

دشواری امنیت شغلی آنان و مسئله دستمزدها و تورم فزاینده و گرانی های سبد زندگی آنان و دیگر 

ت اجتماعی است ، نیروهای امنیتی و اطالعاتی رژیم دائم تالش دارند جلوی هرگونه فعالی وعتنمسائل م

زنان را از فعالیت های  .کارگران برای ایجاد تشکل های مستقل سندیکایی و اقتصادی آنان را بگیرند

وکالی مستقل را از . اجتماعی شان بازدارند و تشکل های مستقل دانشجویان را تعطیل اعالم دارند

 . حوزه وظایف اجتماعی شان باز دارند

یا به عنوان اخالل در  در معرض دستگیری، و شکنجه، در ایران طی همه این سالها، فعالین کارگری

) همین اکنون تعدادی از دستگیر شدگان اول ماه مه . نظم و امنیت ملی، به زندان کشیده می شوند

در کنار فعاالن سندیکای نیشکر هفت تپه ، فعاالن نشریه گام ، نمایندگان کانون  ،( یازدهم اردیبهشت 

دانی  اسماعیل بخشی به جرم دفاع و نمایندگی از حقوق کارگران های صنفی معلمان ، وکالی زن

نیشکرهفت تپه و سپیده قلیان بجرم خبر رسانی از مبارزات خیابانی کارگران نیشکر هفت تپه، همچون 

. این فهرست کوتاه بیان وضعیت دشوار زندان های کشور است . فعاالن جنبش دانشجویی در زندانند 

 -عاطفه رنگریز  - مرضیه امیری  -ندا ناجی - ساناز الهیاری  -سپیده قلیان :  زنان زندانی، از جمله

امیرحسین  -امیر امیرقلی  - و مردان زندانی اسماعیل بخشیآتنا دائمی  -حمدی نرگس م -نسرین ستوده 

اسماعیل   -لنگرودی محمود بهشتی -محمد حبیبی   -عظیم زاده  جعفر -کیوان صمیمی  -محمدی فر

سعید  - پیام شکیبا -محمد نجفی -محمد علی زحمتکش  -روح اله مردانی -عبدالرضا قنبری  - عبدی

ار گسترده فعاالن عرب اهوازو ازداشتی ها و احضآرش صادقی ، به این فهرست کوتاه باید ب  -شیرزاد 
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ی از دجدا از این، تعدا. زندانی شدن فعاالن ملی اهواز، توسط نیروهای امنیتی و اطالعاتی را هم افزود

 .  فعاالن کانون نویسندگان ، زنان و دانشجویان و معلمان حکم احضار و زندان گرفته اند

 ۸۱در ایران فقط مقاوله نامه های : الن داشت باید به نمایندگان شرکت کننده در سازمان جهانی کار اع

سازمان جهانی کار در مورد حق تشکل و قرارداد های دسته جمعی نیست که درکشورما بی  ۱۸و 

؛ درباره حقوق کودکان ، حقوق برابرزنان و مردان در محیط ۹۸۰و  ۹۳۸مقاوله نامه های .  معناست

کار کودکان در ایران رسمیت  م اصال معنا ندارد، حتیسازمان جهانی کارهکارو دیگر مقاوله نامه های 

اساسا حقوق . آمار روشنی از کودکان کار و خیابانی در دسترس نیست . داشته و ابعاد فاجعه باری دارد

در محیط های کار تفکیک های جنسیتی اعمال شده و زنان . زنان کارگر به هیچ وجه مورد توجه نیست

 .گیرند مورد تحقیر و سرکوب قرار می

منع تبعیض اشتغال زنان و کودکان، اقتصاد رسمی و غیر "اجالس امسال، در راستای رسیدگی به 

موضوع کودکان کار و . کودکان از کمترین حقوق اجتماعی بی بهره اند: باید گفت . است" رسمی

ئول خیابانی در ایران یک معادله چند وجهی است و عمال هیچ ارگانی در سطح کشور، خود را مس

معادله چند وجهی بدین معنی که ؛ والدین بیشتر کودکان کار، بیکار یا کم . ساماندهی آنان نمی شناسد

درآمد هستند و این کودکان تامین معاش اعضای خانواده و گاهی هزینه مواد مخدر والدین خود را 

مانده در زیر آوار  کودکان بی سر پرست، کودکان . برعهده دارند، از اینرو تن به هر کاری می دهند

زلزله و سیل ، گریخته از مدرسه و خاصه اتباع خارجی که وسیعترین آمار کودکان را به خود 

دبیر سمینار تخصصی کودکان محیا واحدی فعال حقوق کودک و  در این زمینه ،. اختصاص می دهند 

اعتیاد، فحشا و سایر  دروازه غار تهران در منطقه شوش و »: کار درباره خاستگاه این کودکان گفت

ها در این منطقه بسیار زیاد هستند که  ها موسوم به غربتی کولی. شود معضالت به وضوح دیده می

در منطقه فرحزاد در . کنند ها را مجبور به کار می هایشان آن ها فاقد شناسنامه بوده و خانواده کودکان آن

در این منطقه کودکان عالوه بر کار اجباری، به مواد . ی هستندغرب تهران کودکان کار اکثرا افغان

معاون اجتماعی سازمان بهزیستی در همچنین «  مخدر اعتیاد داشته و در فروش مواد مخدر فعال هستند

هزار کودک  ۹۱در حال حاضر  » : است  به روزنامه ایران گفته کودکان خیابانی حاشیه همایش ملی

 ( ۳)« .ا اتباع کشورهای دیگر هستنددرصد از آنه ۳۲خیابانی در کل کشور وجود دارد که 

همه و همه بالتکلیفند و هیچ مرجع و آمارواقعی و ارائه الطریقی برای پاسخگویی به حل : باید گفت 

هرچند آمارهای رسمی تعداد کودکان کار در ایران را حدود دو در این رابطه . این مهم وجود ندارد

ک اظهار داشته که آمار واقعی این کودکان حدود هفت میلیون نفر اعالم کرده اما یک فعال حقوق کود

درمضمون اقتصاد رسمی و غیر    .میلیون نفر است که نیمی از آنها اتباع کشورهای همسایه هستند
 نیو رانت خواران هم جیه و بسافرماندهان سپجیب به  رانید سرشار معادن اوکه س یحال دررسمی، 

 یو سال یو ماه شناخته شده کارگران قتلگاه یبرا معادن. گردد، بعنوان پیمانکار، سرازیر می  میرژ
 طیمح یمنیا .میروبرو نباش منیکار ناا یها طیکارگران معادن در مح عیکه با مرگ دسته جم ستین

هنوز داغ مرگ دسته جمعی . ودش ینم یریگیاصال پ یقانون فیمعناست و وظا یب یکار بکل یها
و بیشمار رگ جان خراش کارگران فوالد کهگیلویه وبویراحمد مادن یورت ازاد شهر، کارگران مع

معادن و کارگران ساختمانی الی الی گزارشات خبرگزاری های رسمی کشور را به خود مشغول می 
آنچه در اینجا بی معنی است بیمه حوادث ، بیمه کار و بیمه دوره بازنشستگی خاصه بر خیل . دارد

د در صد نیروی کار جامعه را در تمامیت ایران پوشش می دهد وسیع کارگران قراردادی است که نو
 . 

برای وارسی مسئله دستمزد کارگران ، می توان دهها صفحه نوشت و امروز پروژه دولت ایران 
طرح شکست و " کارورزی " طرح . برای پاسخگویی به اشتغال ، با شکست روبرو شده است 

، می توان از موجود " قانون کار" و " یادین نیروی کارنقض بن" و بعنوان" استاد و شاگردی"خورده 
  . آن یاد کرد

http://www.dw.de/%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4%DB%8C-%D8%AA%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D9%88-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%87%D8%BA%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86/a-17440845
http://www.dw.de/%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4%DB%8C-%D8%AA%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D9%88-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%87%D8%BA%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86/a-17440845
http://www.dw.de/%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B3-%D9%81%D8%B1%D9%85-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%AE%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%AC%D8%A7-%D9%85%DB%8C%D8%A2%DB%8C%D8%AF/a-16535397
http://www.dw.de/%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B3-%D9%81%D8%B1%D9%85-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%AE%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%AC%D8%A7-%D9%85%DB%8C%D8%A2%DB%8C%D8%AF/a-16535397


 ازاینرواعتراض ما علیه حضور نمایندگان جمهوری اسالمی در اجالس ژنو، اعالم حمایت ما از
 ان،یو ب شهیاند یآزاد، کار یطبقه ما و همه آحاد اردو یبرا مستقل و سراسری حق تشکلداشتن 

آیی ها ، منع کار کودکان، برابری حق تجمع و گردهم  ،مزدبگیران کشوربرای عموم  ستهیشا یزندگ
کامل جنسیتی، مطالبات بازنشستگان، پرستاران و معلمان سراسر کشور ما است که هیچ نماینده ای از 

 . خود در این اجالس جهانی ندارند

 یاسالم یجمهوراین نمایندگان خارج از کشور به حضور در یمبارزات کارگر انیحامو نیما فعال
اعتراض ما درعین حال واکنشی هست به عدم توجه سازمان جهانی کار به یکی .  میکن یاعتراض م

از مهم ترین وظایفش درکشورهای عضو که پیگیری نحوه رعایت مقاوله نامه های این سازمان باید 
 . شمرده شود 

، درقبال سیاست های ضد  (او. ال.آ) اعتراض ما به مماشات طلبی مدیریت سازمان جهانی کار
 . کارگری جمهوری اسالمی و حضور نمایندگان امنیتی و اطالعاتی رژیم در اجالس سالیانه آن است 

اعتراض ما پژواک صدای آن نیروی عظیم رنج و کار جامعه ما است که هیچگاه در چنین مجالسی 
امسال نامه های اعتراضی  . تما تالش مان پژواک صدای آنان اس. از جانب خود ندارند  ای نماینده

از جمله نامه جمعی از . تا حال نوشته شده است ، (ILO )کار چندی به اجالس سازمان جهانی 

شکایت به سازمان جهانی کار درباره تخلفات دولت ایران و سرکوب  کارگران هفت تپه با طرح

خانواده ی این ... » : ه اند نوشتدر کانال تلگرامی خود کارگران در هفت تپه به سازمان جهانی کار 

بازداشت شدگان همگی تحت فشار و اذیت هستد تا مبادا درباره شرایط دشوار عزیزان محبوس خود با 

مقامات امنیتی و قضایی علنا به برخی از این خانواده ها گفته اند که هر چقدر . رسانه ها گفتگو کنند

ند ما آنها را بیشتر نگه میداریم و احکام سنگین بیشتر از وضعیت زندانی ها خبر به رسانه ها درز ک

 ! تری هم برایشان خواهیم تراشید

بدینوسیله ما جمعی از کارگران هفت تپه ضمن ابراز تنفر خود از این اقدامات سرکوبگرانه علیه 

نمایندگان و حامیان خود که همگی در چهارچوبی مسالمت آمیز و برای استیفای حق و حقوق کارگری 

می کرده اند خواهان آن هستیم که این شکایت ما رسما در سازمان جهانی کار، تشکالت بین تالش 

در حالی که دولت . المللی کارگری و نیز کمیته آزادی انجام در سازمان جهانی کار ثبت و بررسی شود

م ایران عضوی رسمی در سازمان جهانی کار است و هر ساله نمایندگانی به اجالس ساالنه آن اعزا

میکند ما میخواهیم که مورد بازخواست و سوال قرار بگیرند و در رابطه با این سرکوب ها پاسخ گو 

این سرکوب ها که ما تنها بخش کوچکی از آن را بازگو کردیم و در نقاط مختلف ایران به شکل . باشند

ین کارگران در های مختلف دیگری نیز اتفاق افتاده است، تنها گوشه ای از نقض آشکار حقوق بنیاد

  . ایجاد تشکل، تجمع، اعتراض مسالمت آمیز و حق آزادی انتشار برای دفاع از مطالبات کارگران است

بهانه های نخ نما و پوسیده ی دولت ایران که سعی میکند کارگران و فعاالن کارگری را به جریانات 

وریستی وصل کند برای ما سیاسی و اپوزوسیون و یا حتا به طرزی بی شرمانه به فعالیت های تر

. کارگران و اکثریت جامعه ی ایران و تمام تشکالت کارگری داخلی و جهانی، کامال بی اعتبار است

باید تاکید کنیم که این کارگران تنها فعالیت صنفی و یا عضویت در تشکل های مستقل کارگری و دفاع 

 . از حقوق و مطالبات ما کارگران هفت تپه داشته اند

خواست داریم که پاسخ رسمی شما را نیز دریافت و به اطالع عموم کارگران در هفت تپه و ایران ما در

 Kargare7tape@gmail.com «. برسانیم

یرکل سازمان دببه ، نامه ی جمعی از حقوق دانان ایرانی به دبیر کل سازمان جهانی کار و همین طور

نظر به اینکه کنفدراسیون بین ... »  :در این نامه آمده است . است المللی کار، آقای گای رایدر بین

mailto:Kargare7tape@gmail.com


خود، ایران را از خشن ترین  ۰۲۹۱آوریل  ۶در گزارش ( ITUC)المللی اتحادیه های کارگری 

  ؛.ناقضان قوانین و کنوانسیون های جهانی خوانده است

، خواستار آزادی فوری و ۰۲۹۱می  ۰۹یون اتحادیه های کارگری اروپا نیز در نظر به اینکه کنفدراس

بیانیه قویا نسبت به سرکوب و خشونت علیه کارگران و  ۹حمایت اتحادیه های کارگری شده و در بند 

 ؛.مردم ایران اعتراض کرده است

ران از قوانین داخلی و بین ما امضاء کنندگان این نامه، با توجه به تمامی موارد تخلفات جدی حکومت ای

 :المللی و توافقنامه های بین المللی، بااحترام از برگزار کنندگان کنفرانس خواستار موارد زیر هستیم

   محکومیت عملکرد جمهوری اسالمی ایران -

محکومیت حکومت ایران در عدم پایبندی به توافقنامه های بین المللی و قوانین داخلی خود در قبال  -

زدبگیران و درخواست آزادی فوری و بدون قید و شرط تمامی قربانیان این بازداشت های دستم

  خودسرانه

فرستادن نماینده ی سازمان بین المللی کار به ایران جهت بازدید از متهمان و دیدن شرایط موجود آنها  -

 .و درخواست داوری عادالنه برای آنها

ت عدیده بازداشت شدگان که در موارد فوق به آنها اشاره شد، ما امیدواریم که توجه کنفرانس به مشکال

این   (۴) «....در روشن شدن وضعیت قربانیان و خواست آزادی و بازنگری حقوقی آنان مدد رساند

 . نوشته اند (ILO )نامه را شانزده تن از وکالی ایرانی از جای جای جهان به اجالس جهانی امسال

در میدان ملل برابر اجالس سازمان جهانی کار تالش دارند ن اجتماعی باری بر آنم امسال هم فعاال
 نیزجهان  در ایران و همه جایپژواک صدای حق طلبی کارگران ایران باشند و این اعتراض 

پشتیبانی و حمایت ازاین اقدامات می تواند راه گشای دفاع از مطالبات و خواسته . صورت می گیرد
 !در انجام این وظیفه نباید ازهیچ اقدامی خودداری ورزید.  های کارگران شمرده شود

 : بع امن

 جهانی سازمان اجالس هشتمین و صد در ایران فعال حضورایلنا ، -خبرگزاری کار ایران ) -۹

 (۱۸خرداد۹۹،شنبهکار

 ۰- ) آفتاب نیوز، سازمان جهانی ۹۲۲ ساله شد، شنبه۹۹خرداد۱۸(

https://aftabnews.ir/fa/news/592615 

( هفت میلیون کودک کار در ایران  دویچه وله بخش فرسی ،)  -(۳)  

https://www.dw.com/fa-ir/%D9%87%D9%81%D8%AA-/a-17453277 

(۰۲۹۱سایت برای آزادی ، نامه حقوق دانان ایرانی به دبیرکل سازمان جهانی کار ، ژوئن (۴)  

http://barayeazadi.com/publish/body.php?id=10141 

رای دست یابی به آرشیو روزشمار کارگری هفته ، می توانند به عالقه مندان به مباحث کارگری ب

 : آرشیو های زیر مراجعه نمایند

 سایت روز شمار جنبش کارگری ایران

https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/769013-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B5%D8%AF-%D9%87%D8%B4%D8%AA%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%AC%D9%84%D8%A7%D8%B3-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1
https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/769013-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B5%D8%AF-%D9%87%D8%B4%D8%AA%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%AC%D9%84%D8%A7%D8%B3-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1
https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/769013-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B5%D8%AF-%D9%87%D8%B4%D8%AA%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%AC%D9%84%D8%A7%D8%B3-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1
https://aftabnews.ir/fa/news/592615
https://www.dw.com/fa-ir/%D9%87%D9%81%D8%AA-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86/a-17453277
http://barayeazadi.com/publish/body.php?id=10141


http://karegari.com/amir.html 

  ۱٣۷۹آرشیو روزشمار کارگری هفته سال

drive-rive/myhttps://drive.google.com/d 

  ۱٣۷۶آرشیو روزشمار کارگری هفته سال 

https://drive.google.com/drive/folders/0B6juDF5UZKNMMF
RvdEZVMFpOQUk 

******* 

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

 . توانید مربوط گردید

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

 7روزشمار کارگری هفته 

، به شعبه یک  ایران پرونده اکرم نصیریان از فعالین ندای زنان -*
 7دادیاری گرمسار منتقل شد 

  

 
فعال  نصیریان اکرم : است آمده ایران پیک امیتلگر کانال در منتشره خبر برپایه

ندای زنان ایران و معلم سوادآموزی زنان و همیار سیل زدگان در صفحه 
سه » :به شعبه اول دادیاری گرمسار داد اینستاگرام خود خبر از ارجاع پرونده اش

میلیونی، پبامکی با مضمون اینکه پرونده ام به  ۰۲۲روز پس از آزادی ام با وثیقه 
شعبه یک دادیاری گرمسار منتقل شده برایم ارسال شد که تعجب مرا برانگیخته 

 .است
از آنجا که در طول زندگی ام هیچ گاه در گرمسار،کار و زندگی نکرده ام و 

همیشه در تهران بوده ام، تعیین محل دادیاری پرونده ام در گرمسار،سوال برانگیز 
 .است

http://karegari.com/amir.html
mailto:info@karegari.com
tg://search_hashtag/?hashtag=%D8%A7%DA%A9%D8%B1%D9%85_%D9%86%D8%B5%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86


خانم اکرم نصیریان : متن پیامی که برای من ارسال شده به شرح زیر است
دادیاری گرمسار ارجاع  ۱به شماره ... و شماره بایگانی... پرونده شما به شماره

 «شد
در شرایطی که محل  گرمساربه شعبه دادیاری شهر  نصیریان_اکرمارجاع پرونده 

 !ارتباطی به گرمسار نداشته به معنی چیست؟ زندگی و کار و فعالیت ایشان
@peykeiran12 

 7نیشابور در ضایعات انبار در نز کارگر یک مرگ -*

خ روز جمعه ایلنا،خبرگزاری به گزارش  اری صبح روز   :آمده است ۸۹خرداد۲۱  درت
خرداد، یک کارگر زن به دلیل گیر کردن لباسش مابین دستگاه  9پنج شنبه 

سازی ضایعات پالستیک در یک انبار ضایعات واقع در روستای بوجخک  فشرده
از قرار معلوم، این کارگر زن میانسال .را از دست داد شهرستان نیشابور، جانش

 .از کارگران این انبار ضایعات بوده است

 7 اخراج دهها کارگر عرب اهوازی از کشت و صنعت نیشکر  -*

 

ها کارگر عرب اهوازى از شرکت كشت و صنعت نیشكر میرزا کوچک خان اخراج  ده
كیلومترى جاده  57در شركت كشت و صنعت میرزا كوچك خان واقع . شدند
 .خرمشهر است -اهواز

 و مردم اعتراضی طومار /است صفر آالیندگی عوارض از کنگان سهم   -*
 7مسئوالن انتقادات

 

خ روز جمعه به گزارش خبرنگار ایلنا، اری گزارش اخیر  :آمده است ۸۹خرداد۲۱ درت
ت محیط زیست در رابطه با آالیندگی شهرهای صنعتی، کارگران سازمان حفاظ

این کارگران .شهرستان کنگان در استان بوشهر را به انتقاد واداشته است
اند که علیرغم قرار داشتن چند فاز اصلی  گویند با چه مبنایی محاسبه کرده می

ر نظر پارس جنوبی و چند پاالیشگاه مهم در کنگان، آالیندگی این شهر صفر د
به گفته منابع خبری ایلنا؛ مردم در نماز جمعه امروز مشغول ...گرفته شده است؟

 ایندر ،کارگران و مردم با مسئوالن همصدایی.امضای این طومار هستند
 سهم اختصاص از و اند شده همصدا مردم و کارگران با نیز محلی مسئوالن بین،
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                                                                                                                          .اند هکرد انتقاد کنگان به آالیندگی عوارض درصدی صفر
از شنیدن خبر : در این رابطه گفته است کنگان زیست محیط رئیس آذریار احمد

دم اختصاص سهم صفر درصدی عوارض آالیندگی به شهرستان کنگان شوکه ش
دانم و برای تحقق حقوق مردم  و این را یک اشتباه محض و تصمیم نادرست می

حاال کارگران و .... ام در کنار مسولین و مردم شهرستان قرار خواهم گرفت منطقه
مردم محلی توقع دارند مسئوالن سازمان حفاظت محیط زیست با تجدیدنظر 

 .دعدالتی را بگیرن اساسی در نتایج تحقیقات، جلوی بی

 :(تهران)کانون صنفی معلمان ایرانبیانیه  -*
 

 این ظلم در تاریخ بی جواب نخواهد ماند
  .( جان الک ) جایی که قانون به پایان می رسد، ظلم آغاز می شود

ایم با رفتارهای غیرقانونی که بر او  حبیبی آن گونه که شنیده و دیده_نام محمد
 .اند، عجین گشته است روا داشته

اش کلت گذاشتند و بر صورت و چشمانش اسپری  که بر شقیقه ۸۹فند اس ۱۰از 
که جلوی چشمان همکاران فرهنگیش،  ۸۹اردیبهشت  ۰۲فلفل پاشیدند، از 

ی تجمع آرام و صنفی فرهنگیان برنتافتند و جفاکاران  حضور او را در حاشیه
دند، از قانون و نیروهای امنیتی او را با مشت و لگد بر سنگفرش خیابان کشی بی

، تا حکم سنگین ... زندانی شدنش در زندان مخوف و دور از قانون تهران بزرگ 
گریز بر او روا داشته و نیز خبرهایی که این روزها از  های قانون که در پی پرونده

رسد، همه و همه نشانی از خشونت  وزارتخانه آموزش و پرورش به گوش می
و برای فشار بیشتر بر فعاالن صنفی  حبیبی_محمدسیستماتیک است که علیه 

 .و تزریق فضای ترس و یاس بر جامعه فرهنگیان صورت می گیرد
های احتمال  عدم موافقت با درخواست قانونی مرخصی بدون حقوق و زمزمه

در حالی از وزارتخانه و اداره کل آموزش و  حبیبی_محمدفصال از خدمت صدور ان
ماه ۱۱های استان تهران به گوش می رسد که در طول  پرورش شهرستان

تر کرد، تا تاییدی باشد بر این ادعا  را کم رنگعمِل مسئوالن امیدها  های بی وعده
که صرف این زمان طوالنی نشان از ناتوانی آنها برای حل مشکل مرخصی بدون "

وعده های بی عملی که سرپوشی بر " . حقوق این معلم دربند است
های نیروهایی خارج  دادن وزارتخانه به خواسته سوزی است و نشان از تن فرصت

 .و پرورش استاز وزارت آموزش 
گناهی  چنان که بارها بر بی بدون هیچ تردیدی کانون صنفی معلمان تهران هم

خواهد دست از تزویر  همکاران صنفی دربندش تاکید کرده است، از وزارتخانه می
و ریا و رفتارهای دوگانه بردارد و با به رسمیت شناختن فعالیتهای صنفی و 

تر کند و حداقل از  ا جامعه مدنی را کوتاهقدردانی از فعاالن صنفی فاصله خود ب
 .اند دوری گزیند مشکل تراشی برای معلمانی که بناحق به حبس کشیده شده

دانیم  لمانه و خطایی میرا تصمیم ظا حبیبی_محمدتصمیم بر انفصال ! آقای وزیر 
توان با در پیش گرفتن راهکارهای مناسب مشکل جناب  و واضح است که می

ی معلماِن دربند خود را  اگر برای کاهش احکام قضایی ظالمانه. حبیبی را حل کرد
زندانی ظلم نکنید که این ظلم در  دانید، در حوزه اختیار خود به معلمان  ناتوان می
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  .به خود آیید. اهد ماندتاریخ بی جواب نخو
 ۸۹/۱/۱۲ (تهران)کانون صنفی معلمان ایران 

جلسه پرسش و پاسخ با عسل محمدی و هیراد پیر بداقی در تلگرام  -*
 7 در حمایت از فعاالن نشریه گام 

 

 گروه حمایت از زندانیان سیاسی و عقیدتی
https://t.me/joinchat/CPd7yD6WygdJXnSzgsyIzA 

 (اجتماعی،سیاسی،فرهنگی)کانال تریبون سرزمین من 
https://t.me/tribunesarzaminman 

 اعتراف به ازادی خواهی شکست نیست "گروه کمپین 
https://t.me/joinchat/B_eI9kR1h5P4v0fZ9_y6XA 

 گروه گذری بر ادیان
https://t.me/joinchat/LmH2hD6hpQDeaseHPZs7Ag 

 گروه گذری بر زمان
https://t.me/joinchat/KaHa4FHUOxpM8Xl8EjWMvA 

 گروه گذری بر سیاست
https://t.me/joinchat/KIKfrUHjFbGQXslmU_QJJw 

 تلنگر گروه اتاق گفتمان
https://t.me/joinchat/I1RQZ1cTgTDweKkou91PMw 

 ، دموکراسی ، سکوالریسم  گروه آزادی 
Jhnj1P4_5KAhttps://t.me/joinchat/JgEQgUnMyz3 

 گروه دوباره میسازمت وطن
https://t.me/joinchat/CPd7yEeB6oF33yvONKk5KA 

 از اند؟ ها درآمده واحد تولیدی خراسان رضوی به تملک بانک ۱٣۷چرا  -*
 !پولی و بیکاری تا بی" سود مرکب"
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آمده ۸۹خرداد۱۱خبرنگار ایلنا، در تاریخ روز شنبهنسرین هزاره مقدم گزارش به 
ها بر دوش کارگران است؛ کارگرانی که  بیشترین فشار تعطیلی کارخانه   :است 

ها، تنها محل امرار معاش خود را از دست  در شرایط بسته شدن درهای کارخانه
رئیس کانون )احسان سهرابی اول  ی شوند؛ به گفته هند و مستاصل مید می

ست که  دقیقاً در چنین شرایطی (هماهنگی شوراهای اسالمی کار استان تهران
یک نفر ممکن است به خاطر دزدی دو بسته شیر خشک، رنج محکومیت را به 

واحد  ۱۱۸هنوز مشخص نیست که سرنوشت  .جان بخرد و راهی زندان شود
ها به توافق  توانند با مالکان کارخانه ها می شود؛ آیا بانک اسان رضوی چه میخر

نگاه دارند یا قرار است کارگران این واحدها به خیل « شاغل»برسند و کارگران را 
بیکاران بپیوندند؛ حتی اگر این واحدها را در زمره واحدهای کوچک و متوسط به 

نفر بوده است، با  ۰۲اد کارگران آنها شمار بیاوریم و فرض کنیم که متوسط تعد
« به تملک بانک درآمدن»شود که  یک حساب سرانگشتی ساده مشخص می

 .کارگر باشد ۱۹۲۲تواند به معنای بیکاری حدود  می
های تولیدی، به دلیل مالکیت زمین،  ها و شرکت سهامداران و صاحبان کارخانه

مل متوقف کنند، چندان ضرر آالت، حتی اگر تولید را به طور کا ملک و ماشین
توانند سرمایه خود را با خارج کردن از چرخه تولید، در  کنند؛ چراکه می نمی
های درآمدزای دیگر که این روزها به مراتب بیشتر از تولید و سازندگی صرفه  روش

بعد از تعطیلی « نیروی کار»اقتصادی دارد، به جریان بیاندازند؛ این درحالیست که 
شود؛ آنهم نیروی کاری که در طول سالهای  یب را متحمل میبیشترین آس

ی کنار  اشتغال، هرچه به دست آورده صرف امرار معاش یومیه کرده و سرمایه
تعطیلی »  در این شرایط، .ای ندارد که در راه دیگری به جریان بیندازد گذاشته
است؛ یک اپیدمی خطرناک در بازار اقتصاد  «ها و واحدهای تولیدی کارخانه
رسد راهکار مناسبی برای جلوگیری از پیشرفت آن در  ای که به نظر نمی اپیدمی

تر  ها بر گردن کیست و یا به عبارت دقیق دستور کار باشد؛ اما گناه این تعطیلی
                                                                                                            شود؟ چه عامل یا عواملی موجب توقف خطوط تولید در این حجم انبوه می

دهد عوامل دیگری  در اردیبهشت ماه نیز اخباری منتشر شد که نشان می
ها هستند؛ عواملی که  کشیدن ها و کرکره پایین ی تعطیلی بازیگران اصلِی صحنه

اند و کار را برای ادامه  آور مواد اولیه و نایاب بودن آن اضافه شده به گرانی سرسام
کارخانه صنعتی با سرمایه  ۱۲۴براساس این اخبار، . اند بست کشانده تولید به بن

این . شش هزار میلیارد تومان در استان خراسان رضوی تعطیل شده است
هایی که از بانک گرفته  به دلیل ناتوانی در بازپرداخت وام»واحدهای تولیدی 

ها و ناتوانی در  بدهی انباشته به بانک.«اند آمدهها در بودند، به تملک بانک
 ۴سود جریمه دیرکرد در پرداخت وام که گاهی به حدود  –پرداخت سود مرکب 

ساز شده  در شرایطی برای واحدهای تولیدی مشکل -رسد برابر اصل وام می
است که مدتهاست نمایندگان مجلس در پی حذف سود مرکب بانکی هستند 

با این اوصاف، فعال ....طرح به نتیجه روشنی نرسیده است اما تا امروز این
شود؛ آیا  واحد خراسان رضوی چه می ۱۱۸مشخص نیست که سرنوشت این 

نگاه « شاغل»ها به توافق برسند و کارگران را  توانند با مالکان کارخانه ها می بانک
ی اگر این دارند یا قرار است کارگران این واحدها به خیل بیکاران بپیوندند؛ حت

واحدها را در زمره واحدهای کوچک و متوسط به شمار بیاوریم و فرض کنیم که 
نفر بوده است، با یک حساب سرانگشتی ساده  ۰۲متوسط تعداد کارگران آنها 



تواند به معنای بیکاری حدود  می« به تملک بانک درآمدن»شود که  مشخص می
چه « سود مرکب»شت از سوی دیگر، مشخص نیست سرنو.کارگر باشد ۱۹۲۲

ها به دلیل ناتوانی در پرداخت سوِد  شود؛ آیا همچنان سریال تعطیلی کارخانه می
 !جریمه بانک، ادامه خواهد داشت؟

 7 همچنان در بازداشت هستند   -*

 

 ۱۱امروز شنبه  : است آمده عدالتخواه معلمان تلگرامی کانال نوشته به
شدگان روز جهانی کارگر میگذرد و از  خردادماه ؛ سی روز از دستگیری بازداشت

. امروز در صورت اعالم نکردن وضعیتشان، ادامه بازداشت غیرقانونی خواهد
های بازداشت شدگان روبروی زندان اوین جمع شده اند اما تاکنون هیچ  خانواده 

 .است پاسخی مبنی بر اعالم وضعیت بازداشت شدگان داده نشده

@edalatxah 

 7تکمیلیخبر  -*
 

های بازداشت شدگان روز جهانی کارگر، امروز به دادسرای اوین مراجعه  خانواده
 .کردند

با « عاطفه رنگریز»درخواست وزارت اطالعات،  ی بازپرس پرونده به بنا به گفته
 .پایان مدت بازداشت به زندان قرچک ورامین منتقل شده است

ی آقایان  و قرار وثیقه« ناهید خداجو»میلیون تومانی برای  ۱۵۲ی  قرار وثیقه
 .نیز اعالم شده است« فرهاد شیخی»و « حسن سعیدی»

مرضیه »ست و از وضعیت روز دیگر تمدید شده ا ۱۰« ندا ناجی»بازداشت 
 .اطالعی در دست نیست« امیری

 کارگر_جهانی_روز_گانشد_بازداشت
@edalatxah 

  7دریافتییادداشت  :سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه -*
 

 آیا ما فرهنگیان کارگریم یا کارمند؟؟؟
ولی نکات طوری .دوستان و همکاران دقت فرمائید که توضیح داده خواهد شد

 .ضیح داده خواهند شد که خود قضاوت کنیدتو

https://web.telegram.org/#/im?p=%40edalatxah
tg://search_hashtag/?hashtag=%D8%AA%DA%A9%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C
tg://search_hashtag/?hashtag=%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA_%D8%B4%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86_%D8%B1%D9%88%D8%B2_%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C_%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1
https://web.telegram.org/#/im?p=%40edalatxah


خوب میدانم که بعضی از همکاران در گروه ها از اتحاد با کارگران زیاد راضی نبوده 
و گفته شده ما کارمندیم چه نیازی به اتحاد با .و معموال خود را کارگر نمیدانند

 .کارگران داریم
 .قضاوت با شماست

 کارگر کیست؟
که .د که حرفه و کارش جنبه فنی یا یدی داشته باشدکارگر به فردی گفته میشو

 .میتواند کارگر ساده و یا فنی را شامل شود
کارمند کیست؟کارمند کسی است که به صورت پاره وقت و یا قراردادی موظف 

به انجام فعالیت فکری در سیستم اداری شرکت یا سازمانی می باشد و در 
 .میکندازای فعالیت خود حقوق ثابتی را دریافت 

 :کارمندان نیز به چند بخش مختلف تقسیم میشوند
 .پیمانی و خدماتی-۱رسمی -۰قراردادی-۱

 .نیازی به توضیح موارد باال نیست
 اما فرق کارمند و کارگر

همانطور که در سطوح باال گفته شد کارگر به فردی گفته میشود که حرفه و 
ارشان جنبه فکری دارد یا با اما کارمند فردیکه ک.کارش جنبه ی فنی یا یدی دارد

 .نوشتن،دفتر و محاسبه و مانند آن سر و کار دارند
 .به این مثال توجه داشته باشید

از نظر عرف یک حسابدار ممکن است کارمند باشد ولی از نظر حقوقی و طبق 
 .قانون کار کارگر می باشد

د تفاوت دوستان و همکاران توجه کنند که شاید در جامعه بین کارگر و کارمن
هایی قائل شوند اما در اصل به نظر بنده زیاد نمی توان تفاوت قائل شد چرا که 

 شما یک دکتر و یا مهندس را کارمند میدانید یا کارگر؟
 . شاید در مرحله ی اول انها را کارمند بدانید و یا چیزی فراتر از کارمند

 .ر خواهند گرفتاما توجه داشته باشید که انها نیز در زمره ی کارگران قرا
را دوست دارم و سر تعظیم در برابر این طبقه ی ( کارگر)من شخصا کلمه ی 

چرا که شخصی است که با بازوی و توان خود کار .زحمت کش فرود می آورم
  .و معموال کارگران در رنج و عذاب بیشتری هستند.میکند

اهیانه ی انها از قانون کار درستی برخوردار نیستند به راحتی اخراج و حقوق م
 .بعضا در شرکت های مختلف به عقب میفتد

هر چند در کشورم کارمندان نیز از قانون کار درستی برخوردار نیستند اما ما 
فرهنگیان به جز دوستانی صنفی که متاسفانه از کار برکنار و اخراج شده بقیه 

 .حقوق را سر ماه دریافت میکنیم هر چند ناچیز
 .گران از حقوق کافی برای زندگی برخوردار نیستیمپس ما فرهنگیان و کار

به نظر شما فرهنگی و کارگر عزیز برای رسیدن به زندگی مناسب با این همه 
منابع کشورمان که انگار خداوند این همه منابع و ذخایر را دست چین کرده و در 

و فرزندان  برابر ایرانیان قرار داده باید این چنین زندگی کنیم؟نه اینده ی برای خود
 خود متصور شویم

بهتر نیست در کنار هم برای رسیدن به زندگی مناسب و آینده ی فرزندانمان کنار 
 هم باشیم؟

کاش میشد از استادان فرهنگ و ادب ایران خواست تا واژه ایی مناسب برای 



کارمند و کارگر انتخاب کنند تا باعث نزدیکی هر چه بیشتر کارگران و کارمندان 
 .(کارگرمند)واژه ی شد مثل 

باید گفت بیشتر مشکالت ما عدم اتحاد بین اقشار جامعه و بی تفاوتی نسبت 
 به امور و وقایع اطرافمان است مثال 

هیچ .مشکلی برای کارگران پیش آمده ما فقط نگاه میکنیم و ساده از آن میگذریم
رگر پسنده توجه ایی به مشترکات نداریم فقط به اینکه ما کارمندیم و اینان کا

 .میکنیم
نمیدانیم این طرز فکر از کی و چگونه رواج پیدا کرده اما باید گفت که سالیان 

سال است که ادامه دارد و خواسته یا ناخواسته مسئولین از این امر سود 
 .میبرند

متاسفانه این بی تفاوتی و عدم اتحاد ضربات منفی بسیار زیادی بر تمام زندگی 
ولین ما بی تفاوت شده اند و تا اعتراض به امری نشود ما داشته چرا که مسئ

  .توجه ایی نمیکنند
کشوری با این .متاسفانه وضع کشور روز به روز در حال بد و بدتر شدن است

همه منابع و ذخایر رنگارنگ و دست چین شده میطلبد که سرانه ی ملی بسیار 
که با کشور بعدی که در  باید سرانه ملی ما آنقدر باال باشد.باالیی داشته باشیم

 .مرحله ی دوم قرار دارد بسیار اختالف داشته باشیم
دوستان و همکاران کافی است به کشوری همچو قطر نگاهی داشته 

کشوری در حوزه ی خلیج فارس که تک محصولی بوده و تنها از طریق .باشیم
و قابل  نفت و گاز اقتصاد خود را رونق بخشیده و فاقد منابع زیز زمینی چندان

 .توجه ایی است باالترین سرانه ملی در جهان را دارد
تا به حال فکر کرده اید عامل این همه بدبختی چیست؟آیا اگر حکومت اجازه ی 

( مردمی) انتقاد به افراد و خبرنگاران را میداد و این انتقادها از صدا و سیمای
 پخش میشد ما تا این حد سقوط میکردیم؟

دا از سیاست و مستقل و بدور از قلقلک های افرادی ذی اگر قوه ی قضائیه ج
 .نفوذ بود ما به چنین وضعی دچار میشدیم؟

و .پس دوستان ما حق داریم برای آینده ی کشور و خود و فرزندانمان نگران باشیم
بتوانیم با اتحاد کارگر و کارمند و دانشجو خواسته هایمان را به گوش مسئولین 

 .بودجه ایی در بساط باشد برسانیمالبته اگر گوش شنوا و 
 معلمی دلسوز.ک.محمد

 ۸۹خرداد  ۱۱

مربیان پیش دبستانی خوزستان نسبت به عدم تبدیل وضعیت مقابل  -*
، باز تجمعات ساختمان اداره کل آموزش و پرورش خوزستان در اهواز

 7اعتراضی برپا داشتند



  

برای باری :ده است آم۸۹خرداد۱۱در تاریخ روز شنبهبرپایه خبر منتشره ، 
دیگر،جمعی از مربیان پیش دبستانی استان خوزستان دراعتراض به عدم تبدیل 
وضعیت مقابل ساختمان اداره کل آموزش و پرورش خوزستان در اهوازتجمع 

یکی از مربیان پیش دبستانی حاضر درتجمع از شهرستان هویزه به .کردند
ه در این تجمع شرکت دارند بسیاری از مربیانی ک: خبرنگار رسانه ای گفت 

چندین سال سابقه کار در دوره پیش دبستانی دارند، من هم به مدت چهار سال 
فهرست افرادی که قرار : وی افزود.است که در این دوره مشغول به کار هستم

است برای دوره پیش دبستانی تبدیل وضعیت و حق التدریس شوند منتشر 
ما به این موضوع : رض ادامه داداین مربی پیش دبستانی معت.شده است

اعتراض داریم که چرا مربیانی که چندین سال سابقه کاری دارند تبدیل وضعیت 
نمی شوند و افرادی جدید با فشارنمایندگان مجلس از  خوزستان قرار هست 

بنا به گزارش همین منبع،این مربیان یک هفته گذشته نیز .تبدیل وضعیت شوند
ختمان استانداری خوزستان تجمع اعتراضی برپا کرده درهمین رابطه مقابل سا

 .بودند

 7شد معامله«میلیاردی»هزار خانه ۶ 7 دهد مهر گزارش می -*

https://www.mehrnews.com/news/4630758 

 
آمده است ۸۹خرداد۱۱در تاریخ روز شنبه به گزارش برهان محمودی خبرنگار مهر ،

فقره  ۱۰۹هزار و  ۱۰بر اساس اعالم بانک مرکزی در اردیبهشت ماه امسال  :
میلیون تومان قیمت  ۸۲۲واحد مسکونی معامله شد که نیمی از آنها کمتر از 

بانک مرکزی آخرین وضعیت تحوالت بازار مسکن در اردیبهشت ماه .داشتند
راساس آمارهای سامانه ثبت امالک و مستغالت کشور را امسال در شهر تهران ب

 .اعالم کرد
واحد مسکونی  ۱۰۹هزار و  ۱۰، ۸۹براساس این گزارش، در اردیبهشت ماه سال 

درصد  ۴۱سال ساخت با سهم  ۵در پایتخت معامله شد که واحدهای تا 

https://www.mehrnews.com/news/4630758/%DB%B6-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D9%87-%D8%B4%D8%AF-%D8%B1%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%85%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D9%87
https://www.mehrnews.com/news/4630758/%DB%B6-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D9%87-%D8%B4%D8%AF-%D8%B1%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%85%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D9%87
https://www.mehrnews.com/news/4630758/%DB%B6-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D9%87-%D8%B4%D8%AF-%D8%B1%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%85%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D9%87
https://www.mehrnews.com/news/4630758


این سهم در مقایسه با اردیبهشت . بیشترین تعداد را به خود اختصاص دادند
میانگین قیمت هر مترمربع واحد .درصد کاهش داشته است ۰.۸سال گذشته 

هزار تومان بود که نسبت  ۹۹۲میلیون و  ۱۰مسکونی در تهران در اردیبهشت ماه 
 ۱۱۰درصد و نسبت به اردیبهشت سال گذشته  ۱۰.۵به فروردین ماه امسال 

هران با ت ۵گانه پایتخت، منطقه  ۰۰در میان مناطق .درصد رشد داشته است
درصد از کل معامالت، بیشترین تعداد قراردادهای فروش مسکن را به  ۱۹.۹سهم 

میلیون  ۰۹با متری  ۱ترین منطقه پایتخت نیز منطقه  خود اختصاص داد و گران
ترین منطقه پایتخت در معامالت مسکن اردیبهشت ماه به منطقه  ارزان.تومان بود

این گزارش ... .ان اختصاص داشته استهزار توم ۸۱۲میلیون و  ۵با هر متر  ۱۹
اجاره بهای مسکن در ماه گذشته : درباره اجاره بهای مسکن نیز اظهار داشت

درصد و نسبت به اردیبهشت سال گذشته  ۰۰.۹نسبت به ماه فروردین امسال 
 .درصد رشد داشته است ۱۸.۹

 7 ، جان باختند کارگر در خوی زیر آوار2 -*

ساله 75و44کارگر2 : آمده است  ۸۹خرداد  ۱۱شنبه ز در تاریخ رو خبر منتشره،
اهل شهرستان بناب در جنوب  استان آذربایجان شرقی حین گودبرداری در عمق 
بیش از چهار متری در بلوار آیت هللا خویی شهر خوی زیرآوار مدفون  وجانشان را 

 .ازدست دادند

، جان ور کارگر ساختمانی درشهر الوند براثر سقوط در چاله آسانس -*
 7 باخت 

یک کارگر ساختمانی  : آمده است  ۸۹خرداد  ۱۱شنبه در تاریخ روز  خبر منتشره،
در (  های شهرداری زمین)بدنبال سقوط در چاله آسانسور در محله کوی امامت 

 .جان خود را در دم از دست داد -استان قزوین  -شهرالوند

مد نسبت به نداشتن مربیان پیش دبستانی استان کهگیلویه و بویراح -*
، تجمعات امنیت شغلی مقابل استانداری و اداره کل آموزش و پرورش 

 7 اعتراضی برپا داشتند

جمعی از مربیان :آمده است ۸۹خرداد۱۱در تاریخ روز شنبهبرپایه خبر منتشره ، 
پیش دبستانی استان کهگیلویه و بویراحمد دراعتراض به نداشتن امنیت شغلی 

چند نفر از .ل استانداری و اداره کل آموزش و پرورش زدنددست به تجمع مقاب
پیش دبستانی های سایر :تجمع کنندگان به خبرنگار یک رسانه محلی گفتند

استان ها در سالهای اخیر با کد دار شدن، دولتی شده اند اما در کهگیلویه و 
این مربیان پیش .بویراحمد بخاطر کم کاری مدیر قبل این مسأله انجام نشد

هم اکنون نیز وزارت علوم از جذب و استفاده از :دبستانی معترض  افزودند
نیروهای پیش دبستانی خبر داده که متاسفانه به دلیل کد نداشتن کارکنان پیش 

تا حصول :آنها  درادامه گفتند.دبستانی استان از این فرصت محروم هستیم
 .نتیجه، اعتراضات ما ادامه خواهد داشت

 ٣۳ که کمرهایی کند؛ وش کارگران  باربر سنگینی میباری که بر د -*
 7ماند خواهند خمیده سال

https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/767988-%DA%A9%D9%85%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%AE%D9%85%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D9%86%D8%AF-%D9%85%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-9/767988-%DA%A9%D9%85%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%AE%D9%85%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D9%86%D8%AF-%D9%85%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-9/767988-%DA%A9%D9%85%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%AE%D9%85%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D9%86%D8%AF-%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF


  
 :آمده است ۸۹خرداد۱۱به گزارش مریم وحیدیان خبرنگار ایلنا، در تاریخ روز شنبه

کنند؛  اش می ای کارگر دوره ایستد، دسته زند و می اتومبیل میدان را دور می
اندیشد؛  با خود می. شود دستمزد کمتری پیشنهاد داده، سوار می  مردی که

این سکانس «...سحر چه زاید باز»امروز هم باالخره کاری نصیبش شد؛ تا فردا 
های  است؛ در قائمشهر حوالی میدان« کارگران باربر»تکراری همه روزهای کاری 

معموالً هم کسی که قیمت پایینی را بگوید، . ستندای اصلی شهر هر صبح می
خیلی روزها همین میدان، جوالنگاه ناامیدی است؛ وقتی که . قاپد کار را می

همه .کند، به توافق نرسیده و آن روز بیکار مانده است گوشه خیابان را طی می
 کنند؛ یخچال، تلویزیون، ماشین لباسشویی و لوازم منزل تا جور باری بلند می

گچ، سیمان، آجر و مصالح سنگین ساختمانی و همه اینها ردی روی خمیدگی 
نبود امنیتِ شغلی، دستمزِد ناکافی، مشکالتِ جسمی .کمر کارگران باربر دارد

در عین حال آنها مجبور هستند . ترین مشکالت کارگران باربر است فراوان از مهم
سالگی را  ۹۲انتظار  سال کار کنند تا بازنشسته شوند؛ خیلی اوقات هم ۱۲

                                                       .کشند تا باالخره بازنشستگی به سراغشان بیاید می
« دستمزد کم»و « نداشتن امنیت شغلی»ترین مشکالت کارگران باربر را  او مهم

بدترین  های زیادی برای گفتن دارند، کارگران باربر حرف: افزاید داند و می می
از صبح تا غروب که کار کنند، روزانه حدود . مشکل پایین بودن دستمزدها است

کنند اما هیچ تضمینی نیست که هر روز که دور میدان  هزار تومان دریافت می ۹۲
کار خیلی کم شده به ویژه که ساخت و . شوند، کاری نصیبشان شود جمع می

 خرید قدرت کاهش و تورم یشافزا مسکن، بازار رکود....ساز کمتر شده است
 کار شدن کم باعث آمد وجود به نقل و حمل بخش برای که مشکالتی و مردم

هاست که کارمان خیلی کم  ماه: کند زاده بیان می حسن .است بوده بابر کارگران
وقتی خانه ساخته نشود، وقتی مردم پول نداشته باشند که اثاثیه منزل . شده

مبلغ زیادی .شود ش نداشته باشد، کار ما هم کم میها فرو بخرند و وقتی مغازه
. پردازند، یکی دیگر از مشکالت آنان است که کارگران باربر بابت حق بیمه می

به گفته رئیس . پردازند و بقیه را خودشان درصد از حق بیمه را می ۰۲دولت 
ن انجمن صنفی کارگران باربر قائمشهر؛ پایین بودن دستمزد باعث شده تا کارگرا

 را بیمه حق درصد ۰۲ دولت. باربر در پرداخت حق بیمه نیز دچار مشکل باشند
در عین .کنند می پردازی بیمه تومان ۱۰۲ تا ۱۱۵ بین ماهانه کارگران و پردازد می

. سال کار کنند ۱۲دهند، مجبورند تا  حال که کار بسیار سختی را هم انجام می
روزانه مجبور . خیلی سختی دارند کارگران باربر کار: کند حسن زاده بیان می

های  جا کنیم؛ بیماری هستیم تا گچ و سیمان و لوازم خیلی سنگین را جابه
کنیم اما مجبور  گیریم؛ به ویژه از ناحیه کمر مشکل پیدا می جسمی زیادی می

پردازی ما صورت نگرفته  ای در بیمه البته اگر وقفه. سال کار کنیم ۱۲هستیم تا 



برند و به این  باربر بیش از همه از آینده نامعلوم کار خود رنج می کارگران...باشد
دستمزد به . دلیل که کارگرانی روزمزدند، همیشه نگران بیکاری خود هستند

های  برد و هزینه ها را تحلیل می رسد هیچ؛ کار، بدن های زندگی که نمی هزینه
 .کند درمان روی دوش کارگران سنگینی می

اصرارخودروسازان بر تولید خودروی :سازان عضو انجمن همگن قطعه -*
 7میلیارد تومان طلب داریم۱٠۳۳/ ناقص

https://www.mehrnews.com/news/4630894 

 
ز حمید کشاور :آمده است ۸۹خرداد۱۱به گزارش خبرنگار مهر ، در تاریخ روز شنبه

عضو انجمن همگن قطعه سازان با بیان اینکه خودروسازان اصرار به تولید ،
خودروسازان اصرار به تداوم تولید خودروی ناقص : خودروهای ناقص دارند، گفت

خود با خبرنگاران با بیان  ۸۹خرداد  ۱۱در نشست خبری امروز شنبه وی  .دارند
برادران : ید کنند، گفتاینکه خودروسازان اصرار دارند خودروهای ناقص تول

خودروساز اصرار دارند تا خودروها را علیرغم اینکه کمبود قطعه دارند، تولید کنند و 
هم اکنون برخی قطعات همچون باطری، کمربند ایمنی، پمپ هیدرولیک، 

مجموعه کامل چرخ، ریل تنظیم کمربند، عایق ضدآب، صندلی و دستگیره، فندک، 
کمبود مواجه است و خودروسازان علیرغم اینکه این  جک و قطعاتی نظیر اینها با

 .دانند، باز هم اصرار دارند که تولید خودروهای ناقص را ادامه دهند کمبود را می
از مرداد سال گذشته تالش کردیم : خودرو افزود عضو انجمن همگن قطعه سازان

وی .شدیمکه به خودروسازان بگوییم بدون کمبود، خودرو تولید نکنید ولی موفق ن
های جدیدی که برای ارز ثبت شده، ما از دو خودروساز  با قیمت: تصریح کرد

میلیارد تومان طلب داریم و اکنون قطعه سازان مجبور هستند تا بابت ادامه  ۱۰۲۲
ها استفاده کرده و برای خودروسازان وام بگیرند، این  کار، از اعتبار خود نزد بانک

در به پرداخت هفتگی و ماهانه مستمر در حالی است که خودروسازان قا
کشاورز در مورد فروش سهام ... های خود به قطعه سازان نیستند بدهی

خودروسازان نیز با بیان اینکه آرزوی ما این است که مدیریت خودروسازان 
میلیارد تومان  ۹معادل  ۸۹ایران خودرو در مجمع سال : خصوصی شود، گفت

هزار تومان، شرکت سایپا نیز ضررده  ۱۱ودرو سود مصوب کرد؛ یعنی بابت هر خ
در آن زمان وضعیت اقتصاد مانند امروز نبود؛ به خصوص . بود و سودی تعیین نشد

به . های خودروساز با چنین بنیه مالی دچار مشکل شدند اینکه با تحریم، شرکت
هر حال ما به عنوان سهامدار خودروسازان به دنبال سود هستیم و دست هر 

وی اظهار .بوسیم که بتواند خودروسازان را از مدیریت دولتی خارج کند میواحدی 
اتفاقاتی که در کشور بر روی مسائلی مثل ارز رخ داده، محاسبات تولید : داشت

ها نسبت داد؛ اگرچه  توان به تحریم را به هم ریخته و البته همه مشکالت را نمی
 ....است تحریم زمینه خودکفایی برای محصوالت فراهم کرده

https://www.mehrnews.com/news/4630894/%D8%A7%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B5-%D9%A1%D9%A2%D9%A0%D9%A0%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B7%D9%84%D8%A8-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%85
https://www.mehrnews.com/news/4630894/%D8%A7%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B5-%D9%A1%D9%A2%D9%A0%D9%A0%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B7%D9%84%D8%A8-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%85
https://www.mehrnews.com/news/4630894/%D8%A7%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B5-%D9%A1%D9%A2%D9%A0%D9%A0%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B7%D9%84%D8%A8-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%85
https://www.mehrnews.com/news/4630894/%D8%A7%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B5-%D9%A1%D9%A2%D9%A0%D9%A0%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B7%D9%84%D8%A8-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%85
https://www.mehrnews.com/news/4630894/%D8%A7%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B5-%D9%A1%D9%A2%D9%A0%D9%A0%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B7%D9%84%D8%A8-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%85


 7 ، جان باختند کارگر در خوی زیر آوار2 -*

ساله 75و44کارگر2 : آمده است  ۸۹خرداد  ۱۱شنبه در تاریخ روز  خبر منتشره،
اهل شهرستان بناب در جنوب  استان آذربایجان شرقی حین گودبرداری در عمق 

ان را بیش از چهار متری در بلوار آیت هللا خویی شهر خوی زیرآوار مدفون  وجانش
 .ازدست دادند

 وصول مطالبات تومان میلیارد هزار ۱٣: توییت مهم شریعتمداری -*
  7 است شده مشخص شستا نشده

 
محمد   :آمده است ۸۹خرداد۱۱در تاریخ روز شنبه ایلنا، خبرگزاری به گزارش

داری با انتشار توییتی در صفحه شخصی خود از پیگیری و اقدام قضایی شریعتم
ی به دعوا  میلیارد تومان مطالبات وصول نشده ۱۱۲۲۲جهت دریافت بیش از 

 :متن پیام به شرح ذیل است.رسیده شستا خبر داد

ی به دعوا رسیده  میلیارد تومان مطالبات وصول نشده ۱۱۲۲۲لیست بیش از "
با مشخصات کامل و به تفکیک همه ! ان پیشین شستاایجاد شده در دور

بدهکاران . شود ها مشخص شد و تا ریال آخر این مطالبات وصول می هلدینگ
اقدام نکنند آنها را با نام افشا و اقدامات قضایی شدید علیه آنها انجام خواهد 

 .شد

معرفی برندهای آدامس 7  از سوی ستاد مبارزه با قاچاق اعالم شد -*
 7برندهایی که همچنان در حال توزیع هستند/ قاچاق

https://www.mehrnews.com/news/4630698 

  

 :آمده است ۸۹خرداد۱۱به گزارش سمیه رسولی خبرنگار مهر، در تاریخ روز شنبه
اد مبارزه قاچاق کاال و ارز برندهای آدامس قاچاق را که در فروشگاه های ست

برنامه پیشگیری »در اجرای .متعدد همچنان در حال فروش هستند را معرفی کرد
« محور و تشدید مبارزه با قاچاق کاالهای سالمت

مصادیق »، در خصوص (ی اعضای اصلی ستاد جلسه یکصدوپانزدهمین مصوب)
 :رساند موارد ذیل را به آگاهی می« امسقاچاق قطعی آد

https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/768962-%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-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%B5%D9%88%D9%84-%D9%86%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%B4%D8%B3%D8%AA%D8%A7-%D9%85%D8%B4%D8%AE%D8%B5-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D8%AF%D9%87%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D9%86%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%A2%D9%86%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%81%D8%B4%D8%A7-%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D9%82%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85-%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-9/768962-%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-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%B5%D9%88%D9%84-%D9%86%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%B4%D8%B3%D8%AA%D8%A7-%D9%85%D8%B4%D8%AE%D8%B5-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D8%AF%D9%87%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D9%86%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%A2%D9%86%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%81%D8%B4%D8%A7-%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D9%82%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85-%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-9/768962-%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-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%B5%D9%88%D9%84-%D9%86%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%B4%D8%B3%D8%AA%D8%A7-%D9%85%D8%B4%D8%AE%D8%B5-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D8%AF%D9%87%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D9%86%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%A2%D9%86%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%81%D8%B4%D8%A7-%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D9%82%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
https://www.mehrnews.com/news/4630698/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%B3-%D9%82%D8%A7%DA%86%D8%A7%D9%82-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D9%87%D9%85%DA%86%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B9-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF
https://www.mehrnews.com/news/4630698/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%B3-%D9%82%D8%A7%DA%86%D8%A7%D9%82-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D9%87%D9%85%DA%86%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B9-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF
https://www.mehrnews.com/news/4630698/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%B3-%D9%82%D8%A7%DA%86%D8%A7%D9%82-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D9%87%D9%85%DA%86%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B9-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF
https://www.mehrnews.com/news/4630698/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%B3-%D9%82%D8%A7%DA%86%D8%A7%D9%82-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D9%87%D9%85%DA%86%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B9-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF
https://www.mehrnews.com/news/4630698


نظر به درخواست صنایع تولید آدامس و ظرفیت مناسب تولید و اشتغال این حوزه 
قابل توجه قاچاق آدامس و ضرورت حفظ  بری و با توجه به میزان مصرف و ارز

منظور پیشگیری و برخورد با مصادیق قاچاق قطعی  سالمت جامعه، پیگیری به
های انجام شده و با  رغم پیگیری گذشته انجام شد؛ لیکن علیآدامس در سال 

های مناسب تشخیص کاالی قاچاق از کاالی اصل در این محصوالت،  وجود ظرفیت
های تجاری قاچاق قطعی  متأسفانه همچنان مقادیر قابل توجهی از نشان

ها و  ای، سوپرمارکت های زنجیره آدامس در سطح عرضه از جمله فروشگاه
از ابتدای سال گذشته ظرفیت مناسبی در .شود فضای مجازی یافت می همچنین

روزرسانی شده  پیشگیری و برخورد با قاچاق آدامس ایجاد و در سال جاری به
نوع  ۹( الف                                                                                :است

 :رسانی آن انجام شد گذشته اطالع مصادیق قاچاق قطعی آدامس که در سال
 -۴؛ TRIDENT نشان تجاری -۱؛ PK نشان تجاری -۰؛ (FIVE) ۵نشان تجاری  -۱

نشان  -۹؛ ViViDENT نشان تجاری -۵ ؛(Spout آدامس) Lotte نشان تجاری
 NOT FOR SALE IN"های دارای نوشته تحت عنوان آدامس -۹؛ Pectil تجاری

THE USA"                                                                                                                                       
عنوان دیگر قاچاق قطعی آدامس به فهرست مذکور، که فاقد  ۴افزوده شدن  (ب

هرگونه مجوز واردات قانونی هستند برابر استعالم انجام شده و اعالم نظر 
 -ORION- ۰ انواع آدامس استیک با نشان تجاری -۱ :سازمان غذا و دارو رسمی
آدامس بادکنکی معروف به  -Dr.XYLITOL- ۱ با نشان تجاری دراژه آدامس

                                                                    RELAX هر نوع آدامس با نشان تجاری -FUSEN- ۴ خرسی با نشان تجاری
                                                                                                                                RELAX تجاری

با عنایت به ضرورت الصاق برچسب اصالت و سالمت بر روی تمامی ( پ
سب یا دارای های خوراکی و آشامیدنی وارداتی، محصوالت فاقد برچ فرآورده

 .برچسب تقلبی، مصداق قاچاق هستند

 امنیت نگران کارگران/سوخت آتش در کربال کاله لبنی واحد درصد ۷۳ -*
 7نباشند خود شغلی

 

متاسفانه  :آمده است ۸۹خرداد۱۱در تاریخ روز شنبهبه گزارش خبرنگار ایلنا، 
کارخانه کاله واقع درشهر کربال دچار آتش ( ۱۱۸۹) ماه سال جاری هفتم خرداد 

لبنی در   درصد کارخانه ۸۲سوزی گسترده شد و علیرغم تالش نیروهای امدادی 
رسانیم یک نفر از پرسنل ایرانی  به اطالع می  با نهایت تاثر و تالم.آتش سوخت

در جریان این های پیمانکار مجموعه کاله در عراق،  شاغل در یکی از شرکت
مصدوم   حادثه جان خود را از دست داد و وضعیت جسمی یکی دیگر از کارگران

در شهر کربال فعالیت  ۱۱۸۵کارخانه کاله، از سال .حادثه هنوز مشخص نیست
خود را با تولید محصوالت مختلف لبنی و گوشتی آغاز کرده است که طبق برآورد 

https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/769035-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF-%D9%84%D8%A8%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D8%A8%D9%84%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D8%AA%D8%B4-%D8%B3%D9%88%D8%AE%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D8%B4%D8%BA%D9%84%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%B4%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-9/769035-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF-%D9%84%D8%A8%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D8%A8%D9%84%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D8%AA%D8%B4-%D8%B3%D9%88%D8%AE%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D8%B4%D8%BA%D9%84%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%AF


سوزی تخریب شده که میزان  ر آتشدرصد کارخانه لبنی در اث ۸۲کنونی حدود 
تا                                .شود میلیون دالر برآورد می ۹۲خسارت وارده، بالغ بر 

اندازی مجدد کارخانه لبنی کاله در عراق، تمام نیروهای شاغل در این  راه
های سازمان همکاری خود را با کاله ادامه خواهند داد و  کارخانه، در سایر بخش

کارخانه لبنی کاله در  ....یچ گونه نگرانی در مورد آینده شغلی آنها وجود ندارده
ترین نیروهای  گذاری و تالش همدالنه متعهدترین و پرتالش عراق ثمره سرمایه

عراقی و ایرانی است که سالیان طوالنی، در کنار یکدیگر برای گسترش روابط 
اند و احیای ثمره  کردهاقتصادی و تحقق منافع مشترک دو سرزمین تالش 

 ....های آنها وظیفه همه ماست تالش

 !تعطیالت و فرصت های نابرابر  -*

 
از روز : است  برپایه نوشته کانال تلگرامی شورای بازنشستگان ایران آمده

بهره بردن و دلخوشی از این  .دوشنبه به مدت چهار روز ایران تعطیل است
 .تعطیالت برای همه مردم جامعه یکسان نیست

  .جاده های منتهی به گیالن و مازندران و گرگان با ترافیک مواجه خواهند شد
یون مسافرانی که صاحب ویال های الکچری هستند و یا توان اجاره شبی یک میل

  .تومان وبیشتر را دارند با خیالی آسوده سفر را آغاز میکنند
تعدادی هم چادر و کیسه خواب به همراه خواهند داشت و در پناه درخت ویا 

  .پارک و جنگل سفر را طی میکنند
اما اکثریتی هم هستند که نه ماشین دارند و نه توان تقبل هزینه برای سفر با 

 .اتوبوس و قطار را
برابر زیر خط فقر  ۵مزد بگیران و بازنشستگانی هستند که حقوقشان اینان 
 .است

 .اینان کارگرانی هستند که چند ماه حقوق معوقه دارند
 .اینان بیکار شدگان و نیروهای اخراجی در بخشهای صنعتی و خدماتی هستند
اینان همه کسانی هستند که در جامعه پر از تبعیض چاره ای جز تالش برای 

  .دن این بساط ندارندبرهم ز
همانگونه که ظرفیت ها و . استفاده از فرصت تعطیالت برای همه یکسان نیست 

 .نعمات جامعه برای همه یکسان نیست
  .برابری یعنی امکان استفاده مساوی از ظرفیت های موجود جامعه برای همه

 !ظرفیت ها و امکانات جامعه در اختیار عموم مردم نیست" فعال
 .مسافرت توام با آسایش و آرامش حق همه استتفریح و 

@Shorabazneshastehir 

رود دراعتراض به بالتکلیفی شغلی  کارگران سازمان عمران زاینده -*
 7،تجمع و اعتصاب کردندومعیشتی

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


جمعی از  :آمده است ۸۹خرداد۱۱یخ روز شنبهدر تاربرپایه گرازش منتشره، 
رود وابسته به شهرداری اصفهان در اعتراض به  کارگران سازمان عمران زاینده

بالتکلیفی شغلی ومعیشتی دست از کارکشیدند ومقابل ورودی دهکده 
کیلومتری شمال غرب اصفهان تجمع  521گردشگری این سازمان واقع در 

رود ضمن تایید تجمع کارگران سازمان  ن زایندهمدیر عامل سازمان عمرا.کردند
اما این تجمع منجر به بسته شدن ورودی دهکده : رود،افزود عمران زاینده

رود  نیروی سازمان عمران زاینده 511وی در در پاسخ به موضوع تعدیل .نشد
وی در .هیچ تعدیل نیرو و یا تغییر وضعیت در سازمان عمران رخ نداده است: گفت

قرار بود یک کار جدید حجمی با حضور یک شرکت در دهکده شروع :ودادمه افز
بار باید به صورت   شد، با این تفاوت که این شود که قبال هم همین انجام می

شد که مقرر شد آن نیز متوقف شده و کار به روال قبل پیش  حجمی انجام می
 .برود و هیچکس نه اخراج و نه تبدیل وضعیت خواهد شد

 7اعتراض کردند" وضعیت حاکم بر موسیقی ایران"هنرمند به دوهزار  -*

 
این نامه : برپایه نوشته کانال تلگرامی شورای بازنشستگان ایران آمده است 

مجلس به تازگی . انتقادی در اعتراض به مصوبه اخیر مجلس تدوین شده است
های  فروشی کنسرت قانونی تصویب کرد که به موجب آن ده درصد از درآمد بلیت

 .موسیقی به خزانه دولت تعلق گیرد
نفر هنرمندان  ۰۲۲۲بیانیه اعتراضی فعاالن عرصه موسیقی به امضای بیش از 

های شاخص موسیقی ایران رسیده است، که  موسیقی از سراسر ایران و چهره
حسین علیزاده، رافائل میناسکانیان، : ها یاد کرد توان از این نام از جمله می

ی، ساسان فاطمی، حمید متبسم، ابراهیم لطفی، فردین اکبر شکارچ علی
 ...خلعتبری، مهدی آذرسینا، فریدون شهبازیان و

ی این سرزمین، هرکس    چرا امروز در هر گوشه»: در نامه از جمله آمده است
پندارد تا به اختیار خود برای موسیقی تعیین تکلیف نماید؟  رأساً خود را ُمحق می

اید؟ فرهنگ و  الطوایفی را درنیافته شتت و پراکندگِی ملوکآیا هنوز آسیب این ت
اسفبارتر آنکه آیندگانی که در برساخِت . هنر کشورمان رو به قهقرا نهاده است

این هنر و فرهنگِ سست و در حال زوال هیچ نقشی نداشتند، وارثان آن خواهند 
 .«بود

بارت پایان یافته نامه سرگشاده هنرمندان موسیقی خطاب به مسئوالن با این ع
های امنیتی در  سال باید زمان آن رسیده باشد که به دخالت ۴۲پس از »: است
ها و اجرای هنرمندانی که نان و جان و آبرویشان وابسته  هنر، لغو کنسرت  حوزه

 «.به هنر شریفشان است، پایان ببخشید
@Shorabazneshastehir 

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


 7بیکاری در قطعه سازان گسترش آمار  -*

ی  هزار نفری کارگران مشغول به کار در صنعت گسترده ۰۵۲آمار بیکاری 
 . پخش شد سازان سازی از سوی دبیر انجمن قطعه قطعه

شر حقوق گرانی مسکن، ق:های غرب تهران نماینده مردم شهرستان -*
 7بگیر را حاشیه نشین کرد

https://www.mehrnews.com/news/4631174 
آمده است ۸۹خرداد۱۱به گزارش برهان محمودی خبرنگار مهر، در تاریخ روز شنبه

نماینده مردم شهرستان های شهریار، شهرقدس و ، مهدی مسلم خانی  :
اندیشه و شهریار در پی گرانی مسکن در تهران به محلی برای : مالرد گفت

با بیان وی  .حاشیه نشینی کارمندان و قشر حقوق بگیر تهران تبدیل شده است
کیلومتری تهران است  ۱۵هکتار و در  ۴۲۲اینکه وسعت این شهر جدید هزار و 

هزار و  ۰ه با پروژه هزار نفر جمعیت دارد ک ۱۰۲در حال حاضر شهر اندیشه : گفت
نفر به ظرفیت جمعیت پذیری این شهر افزوده خواهد  ۵۲۲هزار و  ۹واحدی،  ۸۸

وی با ... .شود واحد دیگر نیز در ادامه این پروژه احداث می ۴۲۲همچنین . شد
میلیون نفر است  ۱.۵بیان اینکه جمعیت این سه شهرستان غرب استان تهران 

بازار ایرانی »اگر چه مجتمع تجاری : ، افزوداستان بیشتر است ۴که از جمعیت 
درصد واحدهای  ۹۲تا  ۹۲اندیشه در این شهر جدید احداث شده اما « اسالمی

تجاری آن خالی بوده و هنوز راه اندازی نشده است که علت آن عدم سنخیت 
جمعیت حاضر در این منطقه با شرایط جغرافیایی شهرستانهای غرب استان 

اً جمعیت شناور محسوب شده و روزها در تهران به کسب و تهران است که عمدت
ای و  حتی بارها درخواست راه اندازی قطار حومه: وی ادامه داد... .پردازند کار می

هزار  ۴۲۲منطقه مالرد با . بی آر تی را ارائه داد ه ایم اما اتفاقی نیفتاده است
ی است که با این در حال. نفر جمعیت حتی یک تخت بیمارستانی هم ندارد

هزار نفر نیز به جمعیت این منطقه افزوده  ۱۵۲تکمیل طرح مسکن مهر اندیشه 
 .  شود خواهد شد ولی امکانات جدیدی به آنها داده نمی

 
جمعی از معلمان کرمانشاه نسبت به زندانی کردن معلمان و حکم  -*

 7 انفصال از خدمت محمد حبیبی ، تجمع اعتراضی برپا داشتند

 

حمایت جمعی از   :آمده است ۸۹ خرداد۱۱ در تاریخ روز شنبهخبر منتشره  برپایه
توطئه ی :  معلمان کرمانشاه از محمد حبیبی و سایر معلمان دربندبا تراکت های

https://www.mehrnews.com/news/4631174/%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D9%82%D8%B4%D8%B1-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A8%DA%AF%DB%8C%D8%B1-%D8%B1%D8%A7-%D8%AD%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%87-%D9%86%D8%B4%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D8%AF
https://www.mehrnews.com/news/4631174/%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D9%82%D8%B4%D8%B1-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A8%DA%AF%DB%8C%D8%B1-%D8%B1%D8%A7-%D8%AD%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%87-%D9%86%D8%B4%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D8%AF
https://www.mehrnews.com/news/4631174/%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D9%82%D8%B4%D8%B1-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A8%DA%AF%DB%8C%D8%B1-%D8%B1%D8%A7-%D8%AD%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%87-%D9%86%D8%B4%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D8%AF
https://www.mehrnews.com/news/4631174/%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D9%82%D8%B4%D8%B1-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A8%DA%AF%DB%8C%D8%B1-%D8%B1%D8%A7-%D8%AD%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%87-%D9%86%D8%B4%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D8%AF
https://www.mehrnews.com/news/4631174/%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D9%82%D8%B4%D8%B1-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A8%DA%AF%DB%8C%D8%B1-%D8%B1%D8%A7-%D8%AD%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%87-%D9%86%D8%B4%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D8%AF
https://www.mehrnews.com/news/4631174/%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D9%82%D8%B4%D8%B1-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A8%DA%AF%DB%8C%D8%B1-%D8%B1%D8%A7-%D8%AD%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%87-%D9%86%D8%B4%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D8%AF


جای معلم زندان /  انفصال خدمت محمد حبیبی معلم دربند را محکوم می کنیم

 .معلم زندانی را آزاد کنید/  نیست

؛  صنفی فرهنگیان شاغلین وبازنشستگان کرمانشاهبیانیه انجمن   -*
 7توطئه اخراج محمد حبیبی محکوم به شکست است

جمعی از معلمان   :آمده است ۸۹ خرداد۱۱ در تاریخ روز شنبهبرپایه خبر منتشره 
کرمانشاه دراعتراض به زندانی کردن معلمان و حکم انفصال از خدمت محمد 

انجمن صنفی فرهنگیان شاغل وبازنشسته   بیانیه .حبیبی دست به تجمع زدند
                                                                                          کرمانشاه در حمایت از محمد حبیبی

براستی آیا محمد حبیبی  .توطئه اخراج محمد حبیبی محکوم به شکست است 
محمد حبیبی آموزش .فراتر گذاشت(ته بروآهس آهسته بیا)پا را از شعار معروف 

او بر لغو .پویای به دور از سیاست را برای فرزندان این مرز وبوم طلب می کند
خصوصی سازی آموزش،برحفظ شأن و موقعیت اجتماعی فرهنگیان،بر رفع 

تبعیض از نظام آموزشی،بر اجرای درست قانون مدیریت خدمات کشوری برای 
یمه ای کار آمد،بر لغو تبعیض وفرق بین مزد بگیران شاغلین وبازنشستگان،بر ب

تمامی این خواسته ها به صراحت در قانون اساسی بر روی آنها .تأکید می کند
از )پس چرا زندان با همه ی مصائبش،با کلیه ی محرومیتهایش.تأکید شده است

انی آیا سزای انس....(نفس کشیدن،تا راه رفتن،تا محرومیت از دیدار با عزیزانش و
شایسته که بر اجرای بی کم وکاست قانون اساسی تأکید می کند؟زندان 

                                                                                                              !است؟وحاال نیزاخراج؟
داده است محمد حبیبی رسالت انسانیش را همانند بزرگان این آب وخاک انجام 

پس چرا مدیران وکار بدستانی که اجرای .،که اینچنین دچار مصیبت شده است
قانون اساسی وظیفه انسانی آنها است،وکوتاهی می کنند،وخود را به خواب 

                                                         دچار چنین مصائبی نمی شوند؟ .خرگوشی میزنند
به کلیه حقوق اجتماعی افراد واقف هستند،ولی حفظ منافع آیا حق آنانی که 

                                                                                                                            فردی خود را بر قانون ترجیح می دهند اخراج نیست؟
که هر روز در گوشه ای از این )تماعی آیا با اخراج محمد حبیبی مطالبات اج

                                                                                                                                      مطالبه نمی شود؟( مملکت فریاد زده می شود
به حق و انسانی  راستی تا به کی می خواهید در مقابل خواسته های  به

                                                                                                   .و از تبعیض بیزار.ها بیدارند جامعه شانه خالی کنید؟یادتان باشد محمد حبیبی
انجمن صنفی شاغلین وبازنشستگان کرمانشاه خواهان آزادی کلیه معلمان 

ی می باشد و توطئه اخراج محمد حبیبی را به شدت محکوم کرده ، خواهان زندان
                                                          .آزادی او وبازگشتش به کار می باشد

 انجمن صنفی فرهنگیان شاغل و بازنشسته کرمانشاه
@edalatxah 

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


 7کار جهانی سازمان اجالس هشتمین و صد در ایران فعال حضور -*

 

صد و  :آمده است ۸۹خرداد۱۱در تاریخ روز شنبه به گزارش خبرنگار ایلنا،
روز در  ۱۲خرداد امسال به مدت  ۰۲هشتیمن کنفرانس سازمان جهانی کار از 

های صنفی  رئیس کانون عالی انجمن)اللهی  ابوالفضل فتح.شود می ژنو برگزار
که به همراه هیات اعزامی نمایندگان کارگری در اجالس سازمان ( کارگران

                                                                                             .کند، از حضور فعال ایران در این اجالس خبر داد المللی کار شرکت می بین
به عنوان موضوع « ابتکار سده برای آینده کار» ۰۲۱۸سازمان جهانی کار در سال 

موضوع محوری سال . های خود در دستور کار قرار داده است محوری فعالیت
های کاری سالم و ایمن برای جوانان و نسل  ایجاد محیط»گذشته این سازمان 

 .بود« آینده

ی همبستگی با جنبش کارگری در ایران ــ خارج از نهادها -*
 !کشورخطاب به کارگران جهان و نهادهای بین المللی کارگری

 با درود
که ارگانی سه ( آی ال او)همچنان که اطالع دارید،اجالس سازمان جهانی کار

طی این .جانبه گرا می باشد دراوایل ژوئن هر سال در شهر ژنو برگزار می شود
نند هر سال از ایران ، جدا از وزیرکار و نمایندگان کارفرمایی ، عده اجالس به ما

به نام نماینده کارگران به ژنو گسیل می   ای ازعوامل رژیم جمهوری اسالمی
اینان نمایندگان کارگران و تشکل های : ما با صدای بلند اعالم می داریم . گردند

 .سندیکایی کارگری درایران نیستند  مستقل
ایجادتشکل های مستقل کارگری جرم محسوب می شود و هر گونه  در ایران

تالشی برای برپایی آن دایما با دستگیری و زندان وشکنجه نمایند گان کارگران 
از جمله نمایندگان مستقل جنبش سندیکایی کارگران که . همراه بوده و هست 

طی سال های گذشته توسط کلکتیو سندیکاههای فرانسه به پاریس دعوت 
شدند می توان ازآقایان حسن سعیدی ، رضا شهابی و داوود رضوی ازسندیکای 

،علی نجاتی از سندیکای مستقل ( حومه)مستقل کارگران شرکت واحد تهران 
کارگران نیشکر هفت تپه و محمود صالحی از انجمن خبازان سقز نام برد که 

منظور بیان درجلسات متعدد جانبی و آلترناتیواجالس سازمان جهانی کار به 
 .مشقات و مشکالت بیشمارکارگران در ایران شرکت داشتند

رژیم اسالمی ایران در اول ماه مه، روز جهانی کارگر امسال با تهاجم به صف 
عظیم کارگران ، معلمان ، بازنشستگان ودانشجویان که متحدانه برای طرح 

، توسط مطالبات مشترک خویش در برابر مجلس اسالمی اجتماع کرده بودند 
قوای امنیتی و ضد شورش حمله بردند و دهها نفررا بازداشت کردند، که تا این 

تاریخ تعدادی از آنان با قرار وثیقه آزاد شدند ولی هنوز عده ای در زندان بسر می 
برند که آقای حسن سعیدی عضو سندیکای مستقل شرکت واحد اتوبوسرانی 

https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/769013-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B5%D8%AF-%D9%87%D8%B4%D8%AA%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%AC%D9%84%D8%A7%D8%B3-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1


یل بخشی نماینده سندیکای آقای اسماع. تهران و حومه نیز جزآنان است
مستقل کارگران نیشکر هفت تپه وخانم سپیده قلیان وعلی نجاتی نیز در جریان 

اعتصاب کارگران هفت تپه دستگیرو اکنون چند ماهی است که در زندان و زیر 
و تعدادی از نماینده گان شورای هماهنگی تشکلهای .شکنجه بسر می برند

 .زندان بسر می برندصنفی فرهنگیان ایران کماکان در 
ما فعاالن نهاد های همبستگی با جنبش کارگری در ایران ، در کشورهای اروپا ، 

بدون کمترین توهمی نسبت به ماهیت و اهداف سازمان   استرالیا و کانادا ،
و اجالسش که نماینده گان رژیم ارتجاعی جهموری ( او . ال.آی)جهانی کار 

ند ،ضمن تشکر از کارگران و نماینده گانی که اسالمی ایران نیز درآن حضور دار
تاکنون با هم طبقه ای های خود در ایران اعالم همبستگی کرده اند ازکلیه 

تقاضا می کنیم از تمام امکانات خود برای   کارگران و نهادهای کارگری در جهان
فشار بر رژیم اسالمی و آزادی بی قید و شرط همه همکاران زندانی خود در 

 !دریغ نکنندایران 
 
 7خوی در غیراصولی گودبرداری اثر بر کشته دو -*

عباس    :آمده است ۸۹خرداد۱۱در تاریخ روز شنبه به گزارش خبرنگار ایلنا،
امروز براثر گودبرداری غیراصولی در یک کانال در  صبح: پورحاجی اظهار داشت

پورحاجی .متری زمین مدفون شدند ۴اهللا خویی، دو کارگر در عمق  بلوار آیت
جان این  نشانی بعد از دو ساعت تالش جسد بی های امدادی آتش گروه: افزود

 .از زیر آوار بیرون کشیدند  ساله اهل بناب را ۴۴و ۵۱دو کارگر 

7در کارخانه خوراک دام هفت تپهآتش سوزی  -*  

شنبه در تاریخ روز  تپه سندیکای کارگران نیشکر هفتبرپایه خبر کانال تلگرامی 
کارخانه خوارک دام نیشکر هفت تپه بعد از فصل :آمده است  ۸۹خرداد  ۱۱

در این اتش سوزی خوش بختانه خسارت جانی .تعمیرات، درچار آتش سوزی شد
ه مقداری از مواد که برای تهیه خوراک دام استفاده به همراه نداشته است بلک

                                                                                                                                       .میشود دچار حریق شد ه است
 تپه سندیکای کارگران نیشکر هفت

*- پایان اعتراض دوهفته ای کارگران معدن سرب کوشک/ کارگران 

 مشغول کار شدند

از خاتمه  :آمده است ۸۹خرداد۱۱در تاریخ روز شنبه به گزارش خبرنگار ایلنا،
ین واحد معدنی و بازگشت به کار تمامی ای کارگران ا اعتراض صنفی دو هفته

بر پایه این اظهارات؛ به دنبال .دهند کارگران شاغل در این مجتمع معدنی خبر می
مذاکرات صنفی کارگران که امروز در شورای کارگری و با وساطت فرمانداری 
شهرستان بافق انجام شد، اعتراض صنفی کارگران معدن سرب کوشک در بافق 

روز خاتمه یافته و در حال حاضر کارگران  ۱۴نزدیک به  یزد پس از گذشت
این کارگران از دو هفته پیش .ای خود مشغولند های مختلف به فعالیت حرفه بخش

در اعتراض به محقق نشدن مطالبات محقق نشده صنفی خود و همچنین 
 .بردند کارگیری نیروی کار بازنشسته در اعتراض صنفی به سر می درخصوص به

 7 ایی از بازداشت شدگان اول ماه مه خبره -*

https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/769220-%D8%AF%D9%88-%DA%A9%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D8%AB%D8%B1-%DA%AF%D9%88%D8%AF%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D9%88%DB%8C
https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/769233-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%D8%AF%D9%88%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86-%D8%B3%D8%B1%D8%A8-%DA%A9%D9%88%D8%B4%DA%A9-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B4%D8%BA%D9%88%D9%84-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF
https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/769233-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%D8%AF%D9%88%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86-%D8%B3%D8%B1%D8%A8-%DA%A9%D9%88%D8%B4%DA%A9-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B4%D8%BA%D9%88%D9%84-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF


پایان مدت بازداشت و انتقال عاطفه رنگریز به زندان قرچک ورامین، صدور قرارهای 
ی قرار  روزه ۱۰وثیقه برای ناهید خداجو، حسن سعیدی و فرهاد شیخی، تمدید 

امیری در سی و دومین روز از  خبری از وضعیت مرضیه بازداشت ندا ناجی و بی
 ی بازداشت شدگان روز جهانی کارگرعدم آزاد

 7حسن سعیدی از بازداشت شدگان اول ماه مه هنوز در زندان است  -*

 

بعدازگذشت بیش  : است آمده واحد شرکت سندیکای تلگرامی کانال نوشته به
روز ازبازداشت حسن سعیدی عضو سندیکای کارگران شرکت واحد ۱۲از

میلیون تومانی ۱۱۲خردادبه قراروثیقه ۱۱قراربازداشت این کارگر زندانی امروز 
  .تبدیل شد

درهمین ارتباط قراربازداشت ناهیدخداجو و فرهادشیخی ازدیگربازداشتی های 
اطالع خانواده ها قراربازداشت  براساس .روزجهانی کارگر به قراروثیقه تبدیل شد

که عاطفه رنگریز ونداناجی ومرضیه امیری دیگر بازداشتی های روزجهانی کارگر 
روزه ۱۰روزه آنان بپایان رسیده بود گویا مجددا قراربازداشت ۱۲قراربازداشت 

ازسرنوشت کیوان صمیمی هم درحال حاضر اطالعی  .برایشان صادرشده است
 .دردسترس نیست
@vahedsyndica 

 7 گری ازاد شد اسحاق روحی فعال کار -*

 

اسحاق   :آمده است ۸۹ خرداد۱۰ شنبهیکدر تاریخ روز  برپایه خبر منتشره ،
روحی فعال کارگری که روز یازدهم اردیبهشت، روز جهانی کارگر در سنندج 

 .دستگیر شده بود به قید وثیقه یکصد میلیون تومانی آزاد شد

های بخش کشاورزی غیرمجاز  درصد چاه ۰۳ :یک مقام مسئول -*
 7است
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 خرداد۱۰ شنبهیکدر تاریخ روز به نقل از وزارت نیرو،  خبرگزاری مهر به گزارش
مدیرکل دفتر آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی با ،رضا سرافرازی  :آمده است ۸۹

از این :ار حلقه چاه در بخش کشاورزی وجود دارد،گفتهز ۹۲۲بیان اینکه بیش از 
عصر دیروز در نشست خبری با حضور .هزار حلقه چاه غیرمجاز است ۱۵۲تعداد 

یکی از : آبی افزود های مختلف رویداد ملی سازگاری با کم دبیران کارگروه
های  مطالبات جدی وزارت نیرو تأمین اعتبار برای هوشمندسازی و برخورد با چاه

های کشور هوشمند هستند  درصد چاه ۱۲اکنون زیر : وی گفت.یرمجاز استغ
وی از توسعه عمودی و .توان برای مهار آنها اقدام کرد که در عمل خیلی نمی

: عنوان رویکردهای جدید وزارت جهاد کشاورزی یاد کرد و افزود وری به افزایش بهره
های  میلیون هکتار از روش ۰ میلیون هکتار از اراضی کشاورزی بالغ بر ۹۵از حدود 

مدیرکل امور آب وزارت جهاد کشاورزی درباره .کنند جدید آبیاری استفاده می
های شمالی  تالش شده کشت برنج در غیر از استان: کشت برنج در کشور گفت

سرافرازی با بیان اینکه وزارت جهاد کشاورزی فقط از کشت برنج در .محدود شود
ای که آغاز شده  طی برنامه: کند، گفت ران حمایت میهای گیالن و مازند استان

های کشور به غیر از گیالن  سال آینده از کشت برنج در هیچکدام از استان ۱۲تا 
 و مازندران حمایت نخواهیم کرد

. 

 7احضار خلیل کریمی فعال کارگری  -*

 
خلیل  احضار  :آمده است ۸۹ خرداد۱۰ شنبهیکدر تاریخ روز  بر پایه خبر منتشره ،

کریمی فعال کارگری سنندج توسط شعبه چهارم تجدیدنظر استان کردستان 
 .99تیر22برای حضور در روز 

خلیل کریمی قبال توسط دادگاه بدوی به اتهام تبلیغ علیه نظام با مصادیق 
شرکت در کمپین علیه اعدام رامین حسین پناهی و شرکت در مراسم روز 

  .ی محکوم شده بودجهانی کارگر به یک سال حبس تعزیر
  99خرداد12

 کریمی_خلیل_علیه_صادره_حکم_به_سراسری_اعتراض
@anjomanbfk 

 7وثیقه به سعیدی حسن بازداشت قرار تبدیل-*
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گزارش خبرنگار ایلنا، به نوشته کانال تلگرامی سندیکای شرکت و احد به نقل از
روز  ۱۲بعد از گذشت بیش از  :آمده است ۸۹ خرداد۱۰ شنبهیکدر تاریخ روز 

ازبازداشت حسن سعیدی، کارگر شرکت واحد اتوبوسرانی تهران، روز گذشته 
همکاران و  .میلیون تومانی تبدیل شد۱۱۲ن کارگر به قرار وثیقه قرار بازداشت ای

 .مشغول فراهم کردن وثیقه هستند: گویند خانواده این کارگر می
 .شدگان روز جهانی کارگر مقابل مجلس است سعیدی از بازداشت

@vahedsyndica   

بازداشت شدگان روز جهانی کارگر؛ قرار بازداشت کیوان صمیمی  -*
 7تمدید شد

 
قرار بازداشت کیوان صمیمی، سردبیر مجله ایران فردا و از بازداشت شدگان 

اردیبهشت  ۱۱وی در تاریخ . تجمع روز جهانی کارگر به مدت یک ماه تمدید شد
ع روز جهانی کارگر در مقابل ماه به همراه تعداد دیگری از شرکت کنندگان در تجم

زندان اوین به سر  ۰۲۸ساختمان مجلس در تهران بازداشت و هم اکنون در بند 
 .می برد

تمدید قرار بازداشت آقای صمیمی در حالی صورت گرفته است که طی روزهای 
گذشته تعداد دیگری از بازداشت شدگان پس از پایان مراحل بازجویی و با تودیع 

  .اند د شدهقرار وثیقه آزا
اردیبهشت به محل این  ۰۰نیروهای امنیتی به همراه کیوان صمیمی، در تاریخ 

نشریه رفته و ضمن تفتیش محل بسیاری از اسناد و مدارک موجود از جمله 
 .هاردهای کامپیوتر را با خود برده بودند

همزمان جمعی از فعاالن سیاسی و مدنی با انتشار بیانیه ای اعتراض خود را 
بت به ادامه بازداشت کیوان صمیمی، سردبیر مجله ایران فردا اعالم کرده و نس

امضاکنندگان بیانیه تاکید کرده اند که ادامه بازداشت . خواستار آزادی وی شدند
کیوان صمیمی دلیل واضحی است برای اشتباهات نهادهای امنیتی که همیشه 

 .با پشتیبانی احکام قضایی همراه بوده است

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


زادی تعدادی از بازداشت شدگان، تعدادی دیگر از جمله مرضیه امیری، علیرغم آ
گفتنی  .کیوان صمیمی، عاطفه رنگریز و ندا ناجی کماکان تحت بازداشت هستند
روزه  ۱۰است عاطفه رنگریز، ندا ناجی و مرضیه اکبری نیز با تمدید قرار بازداشت 

 .مواجه شده اند
بازداشت و پس از تحمل  ۹۹ر نیز در سال این عضو کانون نویسندگان ایران پیشت

 .دوران محکومیت خود از زندان رجایی شهر آزاد شده بود
@anjomanbfk 

 7امضاء ۱۰ حداقل با پرورش و آموزش وزیر استیضاح -*

 :آمده است ۸۹ خرداد۱۰ شنبهیکدر تاریخ روز معلم ایرانی، سایت به گزارش 
سید محمد جواد ابطحی نماینده خمینی شهر در مجلس شورای اسالمی در 

طرح استیضاح محمد بطحائی وزیر آموزش و پرورش  گفتگو با الف با بیان اینکه
زمانی که اینجانب طرح را امضاء می : هفته گذشته در مجلس تهیه شده، گفت

 .امضاء داشت ۱۵کردم 
در برخی مدارس، عزل و نصب ها، عدم رعایت  ۰۲۱۲اجرای سند : وی افزود

شایسته ساالری، اجرا نکردن قانون مصوب مجلس برای استخدام معلمان حق 
 .محورهای این استیضاح است التدریسی و مشکالت عدیده فرهنگیان از جمله

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با بیان اینکه این طرح بعد از تعطیالت 
: مجلس و در هفته آینده به امضای دیگر نمایندگان هم خواهد رسید، گفت

یکشنبه گذشته آقای محسن کوهکن نماینده لنجان در حال جمع اوری امضای 
 .برای این استیضاح بود

 .نماینده کافی است ۱۲یضاح یک وزیر حداقل امضای برای است
ض اتجمع فرهنگیان مریوان برای همبستگی با معلمان زندانی واعتر -*

 7  به زمینه چینی جهت صدور حکم انفصال از خدمت برای محمدحبیبی

 

حمایت فرهنگیان : برپایه نوشته کانال تلگرامی معلمان عدالتخواه آمده است
زندانی و اعتراض به زمینه چینی جهت صدور حکم انفصال از مریوان از معلمان 

از معلمان زندانی و  تجمع اعتراضی فرهنگیان مریوان . خدمت برای محمدحبیبی
 موزش و پرورشدر اعتراض به تداوم زندان فعاالن صنفی و زمینه سازی وزارت آ

  حبیبی_محمدبرای صدور حکم انفصال از خدمت 
 حبیبی_معلم_اخراج_به_نه

 کنید_آزاد_را_زندانی_معلمان
@edalatxah 
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ها پای خرید  خصولتی٠ -پاالیشگاه ۶واکاوی واگذاری سهام  -*
  7آید پای کار نمی  خصوصی  بخش /مجموعه نفتی۹سهام

https://www.mehrnews.com/news/4629757 

 
آمده ۸۹ خرداد۱۰ شنبهیکدر تاریخ روز  ،خبرنگار مهرعرفان تاجیکی  به گزارش

مجموعه نفتی که دولت تصمیم به واگذاری سهم خود در  ۹عمده سهام  :است 
رسد مشتری اصلی خرید  هاست و به نظر می آنها را دارد، در اختیار خصولتی

هفته گذشته هیأت عالی واگذاری تصویب .ها باشند سهم دولت همین مجموعه
ت و صادرات ایران، های تجارت، مل پاالیشگاه، بانک ۹کرد باقیمانده سهم دولت در 

های بیمه البرز و بیمه اتکایی امین، ایران خودرو و سایپا و نیز چند شرکت  بیمه
درصد  ۰۲ها شامل  این واگذاری. بزرگ دیگر بصورت بلوکی و نقدی واگذار شود

خصوصی سازی شده، هنوز در  ۰های گروه  سهام دولت است که در شرکت
 .اختیار دولت است

ها بود و  ال گذشته پیگیر فروش سهام خود در برخی شرکتدولت دوازدهم از س
ها باز کرده  در مصوبه جدید هیأت عالی واگذاری، حساب جدی روی پاالیشگاه

های تبریز، الوان،  است؛ به این ترتیب که تصمیمی دارد سهم خود در پاالیشگاه
ار کند؛ تهران، اصفهان، بندرعباس و شیراز و همچنین هلدینگ خلیج فارس را واگذ

بر این اساس دولت فعالً فروش سهام پاالیشگاه امام خمینی اراک را در دستور 
درباره  خبرنگار مهر احمد حسینی، کارشناس صنعت نفت در گفتگو با.کار ندارد

خلیج پاالیشگاه نفتی و هلدینگ  ۹رویکرد دولت در واگذاری سهام خود در این 
ای بر بودجه تصمیم به  اکنون دولت به منظور کاهش فشار هزینه: فارس گفت

این درحالی است که عمده سهام . واگذاری سهام خود به صورت بلوکی دارد
به : حسینی ادامه داد... .دولتی است های مذکور در دست بخش شبه پاالیشگاه
های  زی شرکترسد این مصوبه هیأت وزیران به منظور خصوصی سا نظر می

ایران خودرو و سایپا است که هزینه زیادی را به سبب زیان ده بودن بر دوش 
درصد سهام ایران خودرو به صورت مستقیم و  ٠۲حدود . گذارد دولت می

به این . درصد آن در اختیار گروه کروز است ۰٢غیرمستقیم در اختیار دولت و 
البته بخش خصوصی . کند یدرصدی خود اعمال قدرت م ٠۲ترتیب دولت با سهم 

ای در اختیار دارد و نه  حقیقی که از بستر مردمی باشد نه چنین حجم سرمایه
حسینی .تمایلی به خرید سهامی دارد که عمالً اختیار آن را نخواهد داشت

هایی از صنعت درآمدزای  در همه جای دنیا خصولتی ها در بخش: توضیح داد
نکته مثبتی که در . ور آسیب زا نیستکشورها حضور فعال دارند و این حض

مجموعه نفتی وجود دارد شفافیت است؛ چرا که سهام  ۹واگذاری سهام این 
ها قرار است در فضای شفافی همانند بورس عرضه شود و سازمان  این مجموعه

  ....خصوصی سازی فروشنده و بورس ناظر معامله است

https://www.mehrnews.com/news/4629757/%D8%AE%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D9%BE%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%B3%D9%87%D8%A7%D9%85%DB%B7%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D9%87-%D9%86%D9%81%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D9%85%DB%8C-%D8%A2%DB%8C%D8%AF
https://www.mehrnews.com/news/4629757/%D8%AE%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D9%BE%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%B3%D9%87%D8%A7%D9%85%DB%B7%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D9%87-%D9%86%D9%81%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D9%85%DB%8C-%D8%A2%DB%8C%D8%AF
https://www.mehrnews.com/news/4629757/%D8%AE%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D9%BE%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%B3%D9%87%D8%A7%D9%85%DB%B7%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D9%87-%D9%86%D9%81%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D9%85%DB%8C-%D8%A2%DB%8C%D8%AF
https://www.mehrnews.com/news/4629757/%D8%AE%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D9%BE%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%B3%D9%87%D8%A7%D9%85%DB%B7%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D9%87-%D9%86%D9%81%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D9%85%DB%8C-%D8%A2%DB%8C%D8%AF
https://www.mehrnews.com/news/4629757/%D8%AE%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D9%BE%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%B3%D9%87%D8%A7%D9%85%DB%B7%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D9%87-%D9%86%D9%81%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D9%85%DB%8C-%D8%A2%DB%8C%D8%AF
https://www.mehrnews.com/news/4629757/%D8%AE%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D9%BE%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%B3%D9%87%D8%A7%D9%85%DB%B7%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D9%87-%D9%86%D9%81%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D9%85%DB%8C-%D8%A2%DB%8C%D8%AF
https://www.mehrnews.com/


 
  7م شده استسال زندان محکو 01رحیم محمدپور مزرعه به  -*

 
رحیم محمدپور مزرعه که با نام بابک شفق در رسانه های  ۸۹دیماه  ۰۹در تاریخ 

اجتماعی در دفاع از حقوق کارکران، زنان، کودکان، آزادی بیان، علیه اعدام و 
  .شکنجه فعالیت میکرد، دستگیر شده است

که در مسیر خانه به محل کارش توسط (بابک شفق)رحیم محمدپور مزرعه
نیروهای اطالعات تبریز دستگیر و پس از برگرداندن او به خانه و بازرسی خانه و 
ضبط وسایل شخصی از قبیل موبایل و کامپیوتر و برخی مدارک شخصی اش به 

محل نامعلومی برده شد، بعد از مدت طوالنی بی خبری کامل خانواده ازمحل 
  .حکوم شده استسال زندان م۱۲نگهداریش باالخره معلوم شده است که به 

 پور_محمد_رحیم_آزادی_سراسری_خواست#
@anjomanbfk  

 :، ئزیر آموزش و پرورش هم رفتباشگاه خبرنگاران جوان -*   

 
 

دولت و رئیس جمهوری با آقای بطحایی مشکلی ندارند : یک منبع آگاه اعالم کرد
یتی رئیس جمهور استعفا نداده اما آقای بطحایی به دالیل مطرح شده و نارضا

است بلکه به دلیل اینکه مسائل فرهنگیان از قبیل رتبه بندی فرهنگیان و معوقات 
 .آنها به دلیل بار مالی مورد توجه نبوده، اقدام به این کار کرده است

@moallemirani                                                                                                                                                                  

 7 چرایی استعفائ وزیر  -*

tg://search_hashtag/?hashtag=%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA_%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%B1%DB%8C_%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%DB%8C_%D8%B1%D8%AD%DB%8C%D9%85_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D9%BE%D9%88%D8%B1
https://web.telegram.org/#/im?p=%40anjomanbfk
https://web.telegram.org/#/im?p=%40moallemirani


                                                                                                                 
وزیر آموزش و پرورش به علت عدم همکاری هیات دولت با ایشان : کوچکی نژاد

 !در جهت حل مشکالت فرهنگیان استعفا داد
@moallemirani 

 7آموزان ممنوع است م دانشنا دریافت وجه در زمان ثبت -*
: برپایه خبر منتشره در کانال تلگرامی کانون صنفی معلمان آمده است 

 :سرپرست اداره کل ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایت آموزش و پرورش
  .آموزان در مدارس، ممنوع است نام از دانش دریافت هرگونه وجه در زمان ثبت

مانند مدارس شاهد، نمونه دولتی، این موضوع به غیر از مدارس خاص 
امنایی و استعدادهای درخشان است که شهریه آنها نیز طبق قوانین و  هیأت

 .نام باید اخذ شود ضوابط خودشان در بخشنامه ثبت
اگر مردم این موضوع را مشاهده کردند باید به اداره بازرسی منطقه خود مراجعه 

 .کنند
ت خود در بازرسی منطقه نتیجه نگرفتند، در صورتی که مردم از مراجعه و شکای

 .باید در سامانه شکایات وزارت آموزش و پرورش شکایت خود را ثبت کنند
 بایستیم_دولتی_مدارس_شهریه_تقاضای_مقابل_در
 اعتراض_یک_ولی_هر
 پولی_آموزش_به_نه

 : کانال صنفی معلمان: منبع
@kasenfi 

 7 اعتراض کارگران کاغذ سازی پارس در هفت تپه   -*  

 

گزارش  از نقل به واحد شرکت کارگران ایسندیک تلگرامی کانال نوشته به
خرداد در شهرستان شوش تعدادی از کارگران کاغذسازی ۱۰خبرنگار ایلنا امروز 

یکی از  .نفی زدندپارس برای وصول مطالبات صنفی خود دست به اعتراض ص
خواسته اصلی کارگران کاغذسازی پارس، بازنگری طرح : کارگران معترض گفت

کارگران خواستار . بندی مشاغل است که سالها بازنگری نشده است طبقه
گیری نهاد کارگری در این واحد تولیدی هستند که از دو سال پیش تاکنون  شکل

 .با مخالفت کارفرما روبرو بوده است

https://web.telegram.org/#/im?p=%40moallemirani
tg://search_hashtag/?hashtag=%D8%AF%D8%B1_%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84_%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B6%D8%A7%DB%8C_%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C%D9%87_%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3_%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C_%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%85
tg://search_hashtag/?hashtag=%D9%87%D8%B1_%D9%88%D9%84%DB%8C_%DB%8C%DA%A9_%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6
tg://search_hashtag/?hashtag=%D9%86%D9%87_%D8%A8%D9%87_%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4_%D9%BE%D9%88%D9%84%DB%8C
https://web.telegram.org/#/im?p=%40kasenfi


بندی مشاغل که از چند سال گذشته در این واحد  ه وی، قانون طرح طبقهبه گفت
تولیدی اجرا شده، باعث ایجاد شکاف درآمدی میان کارگران شده است به 

ای که همه کارگران قادر نیستند به صورت مساوی از مزایای این طرح  گونه
 .برخودار شوند

مشکل دیگر کارگران : یز گفتاو درباره سایر مطالبات صنفی کارگران کاغذ پارس ن
با وجود آنکه همه کارگران تحت پوشش بیمه . مربوط به بحث بیمه تکمیلی است

تکمیلی قرار دارند و هر ماه مبالغی از حقوق آنها بابت بیمه تکمیلی کسر 
شود اما کارگران از دریافت خدمات بیمه تکمیلی به دلیل آنچه واریز نشدن  می

 .مند نیستند شود، بهره گر عنوان می شرکت بیمه حق بیمه تکمیلی به حساب
@vahedsyndica 

رحیم بساک از اعضای سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه به دلیل  -*
 7بیماری قلبی در بیمارستان بستری می باشد

 
می ،رحیم بساک در یکی از بیمارستان ها در تهران خبر، همکار گرا بر اساس این

 .جهت عمل جراحی قبل تحت مراقبت های پزشکی می باشد
تپه صمیمانه آرزو دارد که عمل جراحی ایشان با  سندیکای کارگران نیشکر هفت

موفقیت انجام گیرد و ما همچون گذشته شاهد حضور فعال این کارگر مبارزه در 
  .کنار خود باشیم

 ای کارگران نیشکر هفت تپهسندیک
 ۸۹خرداد  ۱۰
 _ماست_مسلم_حق_آزادی_کار_نان#

@syndica_7tape 

بیانیه گروه چالش صنفی معلمان ایران در محکومیت هرگونه  -*
 7حبیبی_حمدممجوزصدور انفصال از کار آقای 

 
شما نمی توانید صلح را از آزادی جدا کنید، چرا که هیچکس نمی تواند در صلح "

  « مالکوم ایکس »"  باشد مگر آزادی داشته باشد،
 

گروه چالش صنفی : برپایه نوشته کانال تلگرامی معلمان عدالتخواه آمده است
امی برابری تحصیلی معلمان ایران با رویکرد حمایت از تمام معلماِن دلسوز که ح

و عدم تبعیض در فرصت یابی تحصیلی برای فرزندان این مرز وبوم می باشد، 
اعالم می دارد ؛ برای آنکه آموزش به نقطه ای نرسد که گریبان کشور را ظلم 

وتباهی بفشارد و عدم رعایت قانون اساسی کشور از طرف خوِد مجریان قانون 
باید خود مجریاِن قانون به اولین درس های ملکه ذهن و رفتار بقیه مردم نشود، 

حقوق شهروندی که آزادی بیان یکی از بند های آن است، احترام بگذارد و با قرار 

https://web.telegram.org/#/im?p=%40vahedsyndica
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_
https://web.telegram.org/#/im?p=%40syndica_7tape
tg://search_hashtag/?hashtag=%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%AD%D8%A8%DB%8C%D8%A8%DB%8C


 .اینگونه حکم ها بی قانونی نکند
معلمی اندیشمند ودلسوزی که بارها بخاطر اعتالی آموزش  یبیحب_محمدآقای 

وپرورش وشادی فرزندان این کشور مطلب ها نوشتند و البته جرمش هم همین 
بود، اکنون از تمام حقوق شهروندیش منع شده، حتی حقِ داشتن شغل که 

 .البته یکی از این حقوق است
، اگر فکر می کنید، با اینک زمزمه های محرومیت از کارش به گوش می رسد

اخراج یک معلم می توانید مردم را از موهبِت داشتن آگاهی محروم کنید، سخت 
 .در اشتباه هستید

بعد از شب، روز و بعد از تاریکی، روشنایی و بعد از زمستان، بهار "چون حتما
 .است

پس قبل از اینکه نسِل عاصی از تبعیض به روشنایی فکر کند، خودتان روشنایی 
ا تقدیمش کنید و حسن نیت خودتان را نشان دهید و اولین گام آزادی معلمان ر

 .تا دیر نشده منتظریم. دربند و برداشتن حکم انفصال از کار باشد
هستند، ولی این   معلمان صبوری خودشان را مرهون کار با کودکان ونوجوانان

 .صبوری هم حّدی دارد
پشتیبانی می  حبیبی_محمد#ز آقای گروه چالش صنفی معلمان ایران تمام قد ا

اسماعیل _کند و در عین حال خواستار آزادی آقایان محمودبهشتی لنگرودی
 .روح هللا مردانی هستیم_عبدالرضا قنبری_محمد علی زحمتکش _عبدی
  ایران معلمان صنفی چالش گروه

                                                                                                                       ۱۱۸۹خرداد  ۱۰
@edalatxah 

/ ها افزایش شکاف تورمی استان7 در اردیبهشت امسال رقم خورد -*
 7درصد شد ۶۰تورم نقطه به نقطه بوشهر 

https://www.mehrnews.com/news/4631674 
 

 
 خرداد۱۰ شنبهیکدر تاریخ روز  ،خبرگزاری مهرسمیه رسولی خبرنگار   به گزارش

 ۹۵.۱)بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به استان بوشهر  :آمده است ۸۹
شاخص قیمت .است( درصد ۴۱.۵)و کمترین آن مربوط به استان هرمزگان ( درصد

از سوی مرکز آمار ایران  ۱۱۸۹کیک استان در اردیبهشت مصرف کننده به تف
 .منتشر شد

( ۱۱۸١=۱۲۲)عدد شاخص کل برای خانوارهای کشور  ۱۱۸۹در اردیبهشت ماه 
در این .دهد درصد افزایش نشان می ۱.۵رسید که نسبت به ماه قبل  ۱۹۱.۵به 

 ۴.۱با ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای کشور مربوط به استان ایالم 

tg://search_hashtag/?hashtag=%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%AD%D8%A8%DB%8C%D8%A8%DB%8C
tg://search_hashtag/?hashtag=%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%AD%D8%A8%DB%8C%D8%A8%DB%8C
tg://search_hashtag/?hashtag=%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87_%DA%86%D8%A7%D9%84%D8%B4_%D8%B5%D9%86%D9%81%DB%8C_%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://web.telegram.org/#/im?p=%40edalatxah
https://www.mehrnews.com/news/4631674/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D9%81-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7-%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-%D8%A8%D9%88%D8%B4%D9%87%D8%B1-%DB%B6%DB%B5-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%B4%D8%AF
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درصد  ۲.۱درصد افزایش و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان هرمزگان با 
تورم )درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل .افزایش است
بیشترین نرخ تورم نقطه .درصد است ۱.۵۰برای خانوارهای کشور ( نقطه به نقطه

ترین آن مربوط به استان و کم( درصد ۹۵.۱)به نقطه مربوط به استان بوشهر 
یعنی خانوارهای ساکن استان بوشهر به طور . است( درصد ۴۱.۵)هرمزگان 
درصد بیشتر از میانگین کل کشور و خانوارهای ساکن استان  ۱۱.۰متوسط 

درصد کمتر از میانگین کل کشور نسبت به  ۹.۹هرمزگان به طور متوسط 
هزینه « دمات یکسانمجموعه کاال و خ»برای خرید یک  ۱۱۸۹اردیبهشت 

برای خانوارهای  ۱۱۸۹نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به اردیبهشت ماه .اند کرده
بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان .درصد رسید ۱۴.۰کشور به عدد 

( درصد ۰۹.۹)و کمترین آن مربوط به استان قم ( درصد ۴۱)کردستان 
درصد است  ۱۰.۴ها در اردیبهشت ماه  شکاف نرخ تورم دوازده ماهه استان.است

 .دهد واحد درصد افزایش نشان می ۱.۱که نسبت به ماه قبل 

ادامه اعتصاب وتجمعات کارگران نیروگاه سیکل ترکیبی آبادان در  -*
دست به ... و ن آینده شغلی پس از واگذاری ها دافتا اعتراض به خطر

  7 تجمع اعتراضی زدند

اعتصاب   :آمده است ۸۹ خرداد۱۰ شنبهیکیخ روز در تاربرپایه خبر منتشره 
وتجمعات کارگران نیروگاه سیکل ترکیبی آبادان در اعتراض به خطرافتان آینده 
شغلی پس از واگذاری ها ، عدم تبدیل وضعیت،عدم پرداخت کامل حقوق 

مدیران نیروگاه .ومطالبات وعدم شفافیت مالی صندوق ذخیره کماکان ادامه دارد
ه ای با نمایندگان کارگران در رابطه با یکی از خواسته های کارگران بدنبال جلس

کارگران .مبنی بر پرداخت مطالباتشان وعده حلش را طی هفته آینده دادند
نیروگاه سیکل ترکیبی آبادان  نسبت به تاخیر در پرداخت شدن مطالبات 

کیبی به اعتراض کارگران سیکل تر.شان مقابل دفتر مدیریت اعتراض کردند مزدی
برداری از  اندازی و بهره دار راه این موضوع است که پیمانکاری که اکنون عهده

نیروگاه سیکل ترکیبی آبادان است، حقوق و مزایای کارگران خود را با تاخیر 
بخش دیگری از اعتراض کارگران مربوط به تبدیل وضعیت قرارداد .کند پرداخت می

که شرایط الزم را برای تبدیل وضعیت دارند کارگران قراردادی است که عالرغم این
به گفته آنها، نیروگاه .شود اما این مهم ازسوی مسئوالن نیروگاه پیگیری نمی

های استراتژیک منطقه است که در پایان  سیکل ترکیبی آبادان ازجمله نیروگاه
 .خط شبکه قرار دارد و از اهمیت باالیی برخوردار است

، دهللا نسبت به عدم پرداخت حقوقکارگران شهرداری کوت عب -*
 7 اعتراضات خود را پی گرفتند

برای باری  :آمده است ۸۹ خرداد۱۰ شنبهیکدر تاریخ روز برپایه خبر منتشره 
دیگر،کارگران کارگران شهرداری کوت عبدهللا بای بنمایش گذاشتن اعتراضشان 

تان نسبت به عدم پرداخت حقوقشان دست به تجمع مقابل استانداری خوزس
باوجود گرمای هوا :یکی ازکارگران حاضر در تجمع به خبرنگار رسانه ای گفت.زدند

و قرار داشتن در ماه رمضان باید برای پرداخت حقوق خود زحمت های بسیاری را 



متحمل شویم؛ تاکنون هیچ جواب قانع کننده ای نیز از سوی مسئوالن 
در مقابل انجام کار  تنها خواسته کارگران پرداخت حقوق: وی گفت.نشنیدیم

است، نگرانی ما از پرداخت نشدن حقوق در شرایط اقتصادی سخت فعلی 
 .است

 7 قدیمی ترین زندانی زن را دریابیم و صدایش باشیم  -*

 

. مریم اکبری منفرد ، قدیمی ترین زندانی سیاسی در بند زنان اوین است
رسال داشت، او فقط چها" سارا"که بازداشت شد دخترکوچکش  ۱۱۹۹عاشورای 

حاال چهارده ساله است و تمام سهمش از مادرش مالقات های نیم ساعته 
 .مریم در این دهسال هرگز به مرخصی نیامده.هفتگی است

خیلی از رسانه ها و سازمان های حقوق بشری در این ده سال به زندگی مریم   
شتار زندانیان درک(مجاهدین خلق)سه برادر ویک خواهر مریم )بی تفاوت بوده اند 
  (ساله بود ۱۱آن زمان مریم , اعدام شدند  ۱۱۹۹سیاسی در سال 

غفلت تک تک ما، مریم را به یک زندانی دهساله و بدون مرخصی تبدیل کرده  
است، درست همان موقع که فقط برای چند زندانی مشهور هشتگ می زدیم 

ری می مریم روزها و سالها را بدون یک ساعت مرخصی در سیاهچال سپ
حتی به مریم اجازه ندادند روزی که سارای کوچکش جراحی داشت، به .کرد

 .مرخصی بیاید
  "یعقوب ژیال بنی "

اجازه ندهید تولید ییه؛درخواست تولیدکنندگان از رئیس قوه قضا -*
 7 باید از رونق تولید داخلی حمایت کرد/متوقف شود
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 خرداد۱۰ شنبهیکدر تاریخ روز  به گزارش محبوبه فکوری خبرنگار خبرگزاری مهر،
دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت  سید محمد رضا مرتضوی، :آمده است ۸۹

یران از رئیس قوه قضاییه درخواست کرد تا مجموعه تدابیری اتخاذ نمایند که ا
باید از رونق تولید داخل،مطابق با فرمایشات رهبر : تولید متوقف نشود و گفت

https://www.mehrnews.com/news/4632022/%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D9%87-%D9%86%D8%AF%D9%87%DB%8C%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%B4%D9%88%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%82-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%DA%A9%D8%B1%D8%AF
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برخی از مشکالت در دوره تحریم ایجاد شده است : گفتوی .انقالب حمایت کرد
وی .را ایجاد کرده استها  و کسی مقصر نیست؛ چراکه شرایط کشور این بحران

در جلسات ستاد تسهیل : ها به قانون اظهار داشت با اشاره به عدم تمکین بانک
شود، در مورد نحوه محاسبه  ها، زمانی که از نماینده بانک خواسته می استان

این در حالی . کنند ها توضیح دهد؛ از ارائه توضیحات خودداری می جرایم بانک
صرف تولید و صنعت نشده و بیشتر صرف ساخت است که منابع مالی کشور 

دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت  .شود ها و مراکز خرید بزرگ می فروشگاه
های صنعت، معدن  خانه: ایران با اشاره به امکانات تخصصی این تشکل بیان کرد

و تجارت سراسر کشور به دلیل اشرافی که در موضوع صنعتگران و معدنکاران 
 .سیل ارائه راه حل های مناسب برای بهبود چرخ تولید را دارنددارند، پتان

همچنین آرمان خالقی، قائم مقام دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران نیز با 
اشاره به این موضوع که به دلیل اهمیت موضوع مسائل حقوقی و قضائی بخش 

ن تولید، خانه صمت ایران حدود سه سال قبل نسبت به تشکیل کمیسیو
حقوقی و قضائی اقدام کرده و در طول دو سال اخیر نیز، مبادرت به برقراری 

های مختلف قوه قضائیه در سطوح مختلف نموده  ها و بخش ارتباط با معاونت
تواند پناهگاه صنعتگران  با توجه به ظرفیت باالی قوه قضائیه که می: است، گفت

اقات مثبتی افتاده و این روند با و تولید کنندگان باشد، در این دو سال گذشته اتف
وجود انتصاب رئیس جدید قوه قضائیه و بیانات اخیر وی در حمایت از تولید بسیار 

 ...امیدوارکننده است

کارگران پروژه البرز مال کرج نسبت به بالتکلیفی شغلی ومعیشتی  -*
 7 ، دست به تجمع زدند  مقابل ساختمان مرکزی بانک سامان درتهران

کارگران پروژه   :آمده است ۸۹ خرداد۱۰ شنبهیکدر تاریخ روز خبر منتشره برپایه 
البرز مال کرج دراعتراض به بالتکلیفی شغلی ومعیشتی مقابل ساختمان مرکزی 

پروژه البرز مال که در .بانک سامان واقع درخیابان ولی عصرتهران تجمع کردند
ماه است  ۴بوده، حدود هزار متر مربع در شهر کرج در حال ساخت  ۰۱۱زیربنای 

در این میان پرسنل فعال در . که توسط بانک سامان پلمپ و متوف شده است
این پروژه، چندین ماه است که به دنبال حق و حقوق خود از بانک سامان 
هستند، زیرا به گفته یکی از این پرسنل، بانک سامان در این پروژه با یک شرکت 

اشته و به دلیل مشکالت مالی آن خصوصی به صورت مشارکتی قرارداد د
شرکت، بانک سامان شکایت کرده و در تاریخ دوم اسفندماه سال گذشته، به 

اما در این میان تکلیف پرسنلی که در این پروژه . پلمپ این پروژه اقدام کرده است
فعالیت داشته، نامعلوم است، این افراد از شرکت قبلی طلب داشته و حال که 

باشد، برای وصول مطالبات این افراد اقدامی  این پروژه می بانک سامان مالک
یکی از پرسنل این پروژه در تجمع امروز مقابل بانک سامان بیان .نکرده است

باشد  پروژه البرز مال  اولین پروژه بزرگ تجاری در استان البرز حصارک می: داشت
یل بدهی باالی که بانک سامان نیز از سهامدارن بزرگ این پروژه بوده و به دل

پروژه به بانک سامان در تاریخ دوم اسفند نود و هفت این پروژه به صورت کامل در 
اختیار بانک سامان قرار گرفت و الزم به ذکر است کارکنان این پروژه به مدت یک 

وی تاکید کرد طبق قانون پاسخ . اند های خود را دریافت نکرده سال و نیم حقوق
باشد که متأسفانه رسیدگی  نک سامان میهای پروژه با گوی بدهی



امروز ظهر به همراه جمعی از پرسنل در : وی همچنین اظهار داشت.کنند نمی
مقابل بانک سامان تجمع کرده و خواستار پیگیری مطالبات و معوقات مالی خود 
بودیم، ولی با رفتاری نامناسب حراست بانک سامان و به دور از اخالق مداری با 

کردند و در نهایت به داخل سالن غذاخوری بانک هدایت کردند و ما برخورد 
نگذاشتند به بیرون از بانک برگردیم تا با این کار از ما وقت خریدند تا بازهم 

های بدون برنامه و بی حاصل،  پاسخی نداشته باشند و در نهایت پس از وعده
 ... .اجازه خروج از بانک را دادند

 7 ، بیکار شدند ن براثر سیلکارگر استان گلستا0311 -*

کارگر استان گلستان براثر سیل 5011بیکاری : برپایه خبر منتشره آمده است
سرپرست معاونت امور اقتصادی استانداری گلستان با اشاره .کماکان ادامه دارد

: به بازگشت به کار بخشی از کارگران در واحدهای خسارت دیده استان گفت
در اثر سیل اخیر بیکار هستند که تحت پوشش بیمه  کارگر ۹۲۲هزار و  حدود یک

واحد تولیدی بخش کشاورزی  57در سیل اخیر : وی افزود.بیکاری قرار گرفتند
دچار خسارت شد که شامل دامداری، واحدهای پرورش طیور، صنایع تبدیلی، 

نفر در این واحدها شغل خود را از دست  594پروری بوده که  واحدهای آبزی
رپرست معاونت امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری با اشاره به س.اند داده

واحد  27در این بخش : های سیل به بخش صنعت استان نیز گفت خسارت
های بیشتری شدند که از تعطیلی این واحدها  صنعتی و معدنی دچار خسارت

نفر  919هزار و   در بخش صنایع دستی و گردشگری نیز یک.اند نفر بیکار شده 490
شغل خود را از دست دادند که بخشی از آنان فعالیت خود را آغاز کردند و در حال 

وی با اشاره به بازگشت به کار بخشی .نفر همچنان بیکار هستند 710حاضر نیز 
کارگر  011هزار و  حدود یک: از کارگران در واحدهای خسارت دیده استان ادامه داد

 .ت پوشش بیمه بیکاری قرار گرفتنددر اثر سیل اخیر بیکار هستند که تح

 7 ، جان باختندپاالیشگاه آبادان بر اثر سقوط از ارتفاع  2یک کارگر فاز  -*

پاالیشگاه آبادان بر اثر سقوط از  2ساله فاز 22خرداد،یک کارگر 52روز یکشنبه 
 .ارتفاع  در دم جان خود را از دست داد

، جان پزی در زاهدان نفر در حادثه آتش سوزی یک کارگاه شیرینی2 -*
 7 باختند

نفر از مصدومان حادثه آتش سوزی یک کارگاه 2خرداد،52ظهر روز یکشنبه 

 .شیرینی پزی در زاهدان براثر شدت سوختگی در بیمارستان جان باختند

/ کاهش قیمت گوشت پس از حذف ارز دولتی7 دهد مهر گزارش می  -*
 7درصدی نرخ برنج ۱۱رشد 
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بررسی   :آمده است ۸۹ خرداد۱۰ شنبهیکدر تاریخ روز  ،خبرنگار مهر شبه گزار

دهد که قیمت  قیمت اقالم خوراکی در اردیبهشت ماه سال جاری نشان می
گوشت پس از خروج از شمول دریافت ارز دولتی، با کاهش مواجه شده 

در اردیبهشت ماه سال جاری به استناد بررسی قیمت اقالم خوراکی .است
در  برنج ایرانی درجه یک دهد، هر کیلوگرم گزارش مرکز آمار ایران نشان می
تومان به فروش رفته است که  ۹۲۸هزار و  ۰۲اردیبهشت ماه امسال، به قیمت 

درصد  ۵۲.۹تومان اردیبهشت ماه سال گذشته،  ۹۹۵هزار و  ۱۱نسبت به رقم 
 ۱۹.۵تومان فروردین ماه نیز، رشد  ۱۸۰هزار و  ۱۹رخ افزایش و نسبت به ن
در اردیبهشت  برنج خارجی درجه یک همچنین هر کیلوگرم.درصدی یافته است

تومان بوده است؛ در حالی که نرخ این محصول در  ۸۴۱هزار و  ۹ماه امسال، 
تومان به ثبت رسیده و از این رو،  ۹۹۵هزار و  ۹اردیبهشت ماه سال گذشته، 

البته . درصدی قیمت برنج خارجی طی یک سال بوده ایم ۱۹.۹افزایش شاهد 
درصد افزایش  ۲.۹نرخ این محصول در اردیبهشت ماه نسبت به فروردین ماه، تنها 

نیز در اردیبهشت ماه امسال، با نرخ  گوشت گوسفندی هر کیلوگرم.یافته است
تومان  ۹۱۹و  هزار ۴۴تومان به فروش رسیده است که نسبت به  ۰۰۱هزار و  ۸۸

نرخ این . درصدی را تجربه کرده است ۱۰۱.۸، رشد ۸۹در اردیبهشت ماه سال 
درصدی  ۰.۰تومان بود، کاهش  ۴۱۴هزار و  ۱۲۱محصول نسبت به فروردین که 

هزار و  ۸۴که در فروردین ماه،  گوشت گاو یا گوساله هر کیلوگرم.داشته است
تومان رسیده که کاهش یک  ۱۹۱و  هزار ۸۱تومان بود، در اردیبهشت ماه به  ۱۱۰

دهد؛ همچنین این نرخ نسبت به اردیبهشت ماه سال  درصدی را نشان می
 ....درصدی داشته است ۱۰۸.۹تومان بود، رشد  ۵۴۱هزار و  ۴۲گذشته که 

 
پیشنهاد حذف تعرفه به وزارت صنعت مطرح شد وزارت جهاد  در نامه -*

 7صادرات خرما با پایان ماه مبارک رمضان
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در تاریخ  به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، خبرگزاری مهر به گزارش
مدیرکل دفتر توسعه صادرات  ،شاهرخ شجری :آمده است۸۹ خرداد۱۱دوشنبه

زارت جهاد کشاورزی از پیشنهاد حذف تعرفه صادرات خرما با نزدیک شدن به و
 .پایان ماه مبارک رمضان و کاهش تقاضای مصرف داخلی این محصول خبر داد

ای خطاب به مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات  شاهرخ شجری در نامه
م میلیارد دالر سازمان توسعه تجارت ایران با اشاره به اینکه خرما با حدود نی

در : ارزآوری از محصوالت استراتژیک صادراتی بخش کشاورزی است، اظهار کرد
شود امسال با انبوه تولید  آستانه فصل برداشت این محصول، پیش بینی می

مواجه باشیم لذا با نزدیک شدن به پایان ماه مبارک رمضان و کاهش تقاضای 
ادراتی برای این محصول مخالف مصرف داخلی آن، این وزارت با وضع عوارض ص

 .بوده و پیشنهاد دارد در رویه صادرات آن تغییری ایجاد نگردد

تجمع جمعی از دانشجویان دانشگاه تهران در سازمان امور  -*
دانشجویان در اعتراض به عدم پیگیری وضعیت مرضیه امیری توسط 

 7مسئولین دانشگاهی 
 

ظهر امروز جمعی از : تخواه آمده استبرپایه نوشته کانال تلگرامی معلمان عدال
دانشجویان دانشگاه تهران در سی و سومین روز از بازداشت مرضیه امیری در 

 .اعتراض به بی خبری از وضعیت ایشان، در سازمان امور دانشجویان تجمع کردند
:o:وعده ی پیگیری وضعیت ( معاون سازمان امور دانشجویان) در این راستا َعلَم

را ( معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم) را به واسطه ی غفاریاین دانشجو 
  .داده است

 کانال شوراهای صنفی دانشجویان کشور
@senfi_uni_iran 

@edalatxah 

 7حسن سعیدی چهره شناخته شده سندیکای شرکت واحد آزاد شد  -*

 
خرداد با ۱۱حسن سعیدی عضو زندانی سندیکای کارگران شرکت واحد امروز 

 .زندان اوین آزاد شد۰۲۸روز ازبند ۱۱میلیون تومانی بعداز ۱۱۲قراروثیقه 
زجهانی حسن سعیدی ازاعضای سندیکای کارگران شرکت واحد که دررو

اردیبهشت توسط عوامل امنیتی درتجمع اعتراضی مقابل مجلس ۱۱کارگر
بهارستان به همراه تعدادی ازرانندگان شرکت واحد و تعدادی ازدیگرفعالین 

نفرهمگی با قرارکفالت ووثیقه ۹کارگری ومدنی بازداشت شده بودند که بجز 
داشتی روز جهانی خرداد ناهید خداجو دیگر باز۱۱اززندان آزادشدند که امروز 

https://www.mehrnews.com/
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  .کارگر با قراروثیقه اززندان اوین آزادشد
کیوان صمیمی وندا ناجی ومرضیه امیری همچنان درزندان بالتکلیف هستند و 
برای فرهاد شیخی یکی دیگر ازبازداشت شدگان روز کارگر وثیقه گذاشته اند 

 .واحتماال تا ساعاتی دیگر آزاد خواهد شد
@vahedsyndica 

 7هنوز از دستکیر شدگان اول ماه مه ، چهار تن آزاد نشدند  -*

 

خرداد از بند ۱۱حسن سعیدی ازاعضای سندیکای کارگران شرکت واحد امروز 
 .میلیون تومانی آزادشد۱۱۲روز بازداشت با قراروثیقه  ۱۱زندان اوین بعد از  ۰۲۸

تن از بازداشت شدگان روز جهانی   روز، چهار۱۱متاسفانه هنوز بعدازگذشت 
کارگر همچنان در بازداشت وبال تکلیفی بسر میبرند کیوان صمیمی و عاطفه 
رنگریز و ندا ناجی و مرضیه امیری ازبازداشتی های روزجهانی کارگر همچنان 

دید آنها اطالع کاملی درزندان باقی مانده اند و از وضعیت قراربازداشت های ج
 .دردسترس نیست

سندیکای کارگران شرکت واحد خواستارآزادی بی قید وشرط تمامی بازداشت 
 .شدگان روزجهانی کارگر و دیگر فعالین صنفی دربند میباشد

@vahedsyndica 

لگرامی سندیکای شرکت واحد ؛ حسن سعیدی به نوشته کانال ت -*
 7 ازاد شد

 

کنندگان روِز کارگر گذشت و ضمن مقاومِت   روز از بازداشتِ تجمع۱۴
شان را پیگیری کردند و  شان پایدار، آزادی شان در زندان، همراهان  زدنی  مثال

این همه . اوین انتظار کشیدند تا این لبخندها میسر شود  پشت درهای بسته
اند که   بان کی از آن است که نه زندانی و یارانش که این زندان و زندانحا
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ایستادگی برای آزادی بقیه کاله از سر   شان و ادامه به پاسِ آزادی. اند  شکسته
 :زنیم  داریم و فریاد می  برمی

 هاست ها و دست رهایی لب  هنگامه
 هر چیز رنگِ آتش و خون دارد این زمان

@vahedsyndica 

اسحاق روحی از بازداشت شدگان روز یازدهم اردیبهشت روز  -*
  7ف آزاد شدجهانی کارگر در سنندج با تودیع وثیقه یکصد میلیون تومانی

 

سحاق روحی ا:  ، آمده است اتحادیه آزاد کارگران ایران برپایه خبر کانال تلگرامی
کارگری که روز یازدهم اردیبهشت روز جهانی کارگر در سنندج دستگیر شده بود 

روز بازداشت به قید وثیقه یکصد  ۱۰و در بازداشت اداره اطالعات بود امروز پس از 
آزادی اسحاق روحی را به خانواده ایشان و دیگر کارگران  .میلیون تومانی آزاد شد

فوری و بی قید و شرط دیگر کارگران زندانی و  تبریک گفته و خواهان آزادی
 .زندانیان اجتماعی هستیم

؛ مصدوم شدند کارگر درحادثه انفجار ساختمان مسکونی در تهران 8 -*
7 

کارگر در 4   :آمده است۸۹ خرداد ۰۱یکشنبهروز در تاریخ برپایه خبر منتشره 
وراهی  حادثه انفجار ساختمان مسکونی در محله پامنار تهران مصدوم 

طبقه در طبقه اول انبار لوازم یدکی بود و 2در یک ساختمان .بیمارستان شدند
کارگر تبعه افعانستان بود که بدلیل آشپزی و  0طبقه دوم محل استراحت 
 .کیلوگرمی ناگهان این ساختمان دچار انفجار شد9استفاده از کپسول گاز مایع 

 دریافت در تاخیر به آبادان ترکیبی سیکل نیروگاه کارگران اعتراض -*
 7 مزدی مطالبات

 

برخی  :آمده است۸۹ خرداد ۰۱یکشنبهدر تاریخ روز به گزارش خبرنگاران ایلنا، 
کارگران : یکل ترکیبی آبادان در تماس با خبرنگار ایلنا گفتندکارگران نیروگاه س

نسبت به تاخیر در پرداخت شدن مطالبات   نیروگاه سیکل ترکیبی آبادان
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اعتراض کارگران سیکل ترکیبی به .شان مقابل دفتر مدیریت اعتراض کردند مزدی
رداری از ب اندازی و بهره دار راه این موضوع است که پیمانکاری که اکنون عهده

نیروگاه سیکل ترکیبی آبادان است، حقوق و مزایای کارگران خود را با تاخیر 
بخش دیگری از اعتراض کارگران مربوط به تبدیل وضعیت قرارداد .کند پرداخت می

کارگران قراردادی است که عالرغم اینکه شرایط الزم را برای تبدیل وضعیت دارند 
تامین نشدن : آنها گفتند.شود ه پیگیری نمیاما این مهم ازسوی مسئوالن نیروگا

بردار از دیگر دالیل اعتراض  قطعه توسط شرکت مالک نیروگاه و شرکت بهره
 ....کارگران است

 فرهنگیان مجمعتصاویری از مراسم افطاری باند موسوم به  -*
 7 اسالمی

   
وظیفه باند البیگری در : برپایه نوشته کانال تلگرامی معلمان عدالتخواه آمده است

آموزش و پرورش است اعضای این باند از جمله مدیران ارشد آموزش و پرورش 
مایتی و خرید خدمات آموزشی پول کالنی کسب می هستند و بخاطر مدارس ح

کنند آنها در برهه های مختلف مانند اعتراضات معلمان وارد میدان شده و 
  .سرکوب معلمان را توجیه می کنند

معلمان باید چهره این افراد منتسب به معلمان را بشناسند و اهداف غیر صنفی 
 .و ضد آموزشی آنها را افشا نمایند

@edalatxah 

 پرداخت به پارس کاغذسازی کارگران :حمید ظریف خسرج -*
 کارگر آزادی پیگیر /دارند اعتراض اردیبهشت حقوق الحساب علی

 7هستیم بازداشتی
حمید  :آمده است۸۹ خرداد ۰۱یکشنبهیخ روز در تاربه گزارش خبرنگاران ایلنا، 

ظریف خسرج درباره پیگیری وضعیت مطالبات کارگران کاغذسازی پارس به 
گروهی از کارگران کارخانه کاغذسازی پارس در پیگیری : خبرنگار ایلنا گفت

اداره کار نیز به جد . مطالبات صنفی خود در مقابل دفتر مدیریت جمع شده بودند
رئیس اداره تعاون کار ورفاه اجتماعی شهرستان .این کارگران است پیگیر مطالبات
هزار تومان،  ۵۲۲بخشی از اعتراض کارگران به پرداخت تنها حدود : شوش افزود

وی از پیگیری برای .دگرد ان دستمزد اردیبهشت ماه برمیالحساب به عنو علی
یکی از  متاسفانه: آزادی کارگر بازداشتی کاغذسازی پارس خبر داد و گفت

کارگران کاغذسازی پارس امروز با شکایت کارفرمای کارخانه بازداشت شده که 
 .امیدوارم طی امروز و فردا شاهد آزادی وی باشیم

متری در یک کارگاه ساختمانی 61کارگر براثرسقوط تاور کرین 8 -*
 7 ، در وخامت بسر می برندمالصدرای تهران
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کارگر در 4   :آمده است۸۹ خرداد ۰۱بهیکشنروز در تاریخ برپایه خبر منتشره 
متری در یک کارگاه ساختمانی واقع درخیابان مالصدرا 21حادثه سقوط تاور کرین 

کارگران در این محل در .تهران دچار مصدومیت شدید وبه بیمارستان منتقل شدند
متر  21این جرثقیل حدود . اندازی یک دستگاه جرثقیل تاورکرین بودند حال راه
گرفته بود که در همین حین این دستگاه از قسمت اصلی دچار شکستگی ارتفاع 

در اثر این حادثه چهار نفر از کارگران در حال کار .کند شده و به پایین سقوط می
دچار مصدومیت شدند وسه نفر از این کارگران وضعیت وخیمی داشتند و یک نفر 

 .از آنها تقریباً دچار قطع عضو شده بود

فعال /جعفر ابراهیمی 7 از  .وال ضبط شده ما را پس دهیدام! آقایان -*
 7صنفی

 
روز گذشته نیروهای اطالعات سپاه با مراجعه به منزل برادر عزیز و هنرمند، آقای 

وسایل شخصی وی را ضبط نموده و وی را جهت بازجویی برای  زاده قاسم_عزیز
 .اند روزهای آینده احضار نموده

آوای . زاده یک هنرمند مردمی و متعهد است که نیاز به معرفی ندارد عزیز قاسم
 .دلنشین عزیز مملو از عشق به دیگران و مرحم درد ستمدیدگان است

منزل یک فعال صنفی مورد بازرسی قرار می گیرد پیش  این اولین بار نیست که
تاب و تلفن همراه و اوراق  از این در اقدامی مشابه وسایل خصوصی از جمله لپ

،  لطفی_اسکندر ،سالمی_حسینهویتی برخی فعاالن مانند ، 
و  زحمتکش_محمدعلی، وفایی_مدصادقمح، قربانی_علیرضا، ابراهیمی_جعفر

ضبط و این افراد به نهادهای امنیتی و قضایی احضار و مورد بازجویی و پرونده … 
در حال حاضر در  زحمتکش_محمدعلینه آقای سازی قرار گرفتند که متاسفا

آباد شیراز محبوس است و سایر فعاالن منتظر برگزاری دادگاه یا  زندان وکیل
 .است یک تاکنون عودت داده نشده ال هیچجلسه بازپرسی هستند و امو

بررسی مجموعه این اقدامات نشان می دهد که نهادهای امنیتی خود به وضوح 
می دانند هیچ نقطه مبهمی در پرونده فعاالن صنفی وجود ندارد با وجود این با 

کوشند فعاالن صنفی را منفعل ، منزوی و مرعوب  ضبط اموال و پرونده سازی می
از اینکه حرکت جنبش معلمان مبتنی بر فرد نیست و دینامیسم  غافل. کنند

گرِی جمعی حول مشکالت صنفی و آموزشی است و تا مطالبات  جنبش، مطالبه
 .گری ادامه خواهد یافت پاسخ داده نشود این مطالبه

با مروری بر اعتراضات فرهنگیان در طی یک سال گذشته می توان به وضوح 
ن با سرکوب از طریق زندان، تبعید، اخراج و ضبط اموال مشاهده نمود که فرهنگیا

های جدیدی به عنوان فعال  کشند و هر روز چهره گری مدنی دست نمی از مطالبه
 .صنفی و آموزشی در مدارس ظهور می کنند

 .اموال ضبط شده ما را پس دهید! آقایان
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 سایت حقوق معلم و کارگر: منبع  
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ها پای خرید  خصولتی٠ -پاالیشگاه ۶ی سهام واکاوی واگذار -*
 7آید خصوصی پای کار نمی بخش/مجموعه نفتی۹سهام
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آمده ۸۹ خرداد ۰۱یکشنبهروز در تاریخ  ،خبرنگار مهر عرفانه تاجیکی  به گزارش

مجموعه نفتی که دولت تصمیم به واگذاری سهم خود  ۹م عمده سها   :است
رسد مشتری اصلی خرید  هاست و به نظر می در آنها را دارد، در اختیار خصولتی

 .ها باشند سهم دولت همین مجموعه
 ۹هفته گذشته هیأت عالی واگذاری تصویب کرد باقیمانده سهم دولت در 

های بیمه البرز و بیمه  ران، بیمههای تجارت، ملت و صادرات ای پاالیشگاه، بانک
اتکایی امین، ایران خودرو و سایپا و نیز چند شرکت بزرگ دیگر بصورت بلوکی و 

درصد سهام دولت است که در  ۰۲ها شامل  این واگذاری. نقدی واگذار شود
دولت .خصوصی سازی شده، هنوز در اختیار دولت است ۰های گروه  شرکت

ها بود و در  فروش سهام خود در برخی شرکت دوازدهم از سال گذشته پیگیر
ها باز کرده  مصوبه جدید هیأت عالی واگذاری، حساب جدی روی پاالیشگاه
های تبریز، الوان،  است؛ به این ترتیب که تصمیمی دارد سهم خود در پاالیشگاه

تهران، اصفهان، بندرعباس و شیراز و همچنین هلدینگ خلیج فارس را واگذار کند؛ 
اساس دولت فعالً فروش سهام پاالیشگاه امام خمینی اراک را در دستور  بر این

درباره  خبرنگار مهر احمد حسینی، کارشناس صنعت نفت در گفتگو با.کار ندارد
پاالیشگاه نفتی و هلدینگ خلیج  ۹رویکرد دولت در واگذاری سهام خود در این 

درصد از حوزه خصوصی سازی  ۰۲قانون اساسی  ۴۴طبق اصل  :فارس گفت
اکنون دولت به منظور کاهش فشار . صنعت پاالیشی کشور در اختیار دولت است

این . ای بر بودجه تصمیم به واگذاری سهام خود به صورت بلوکی دارد هزینه
دولتی  های مذکور در دست بخش شبه درحالی است که عمده سهام پاالیشگاه

ای تمایل به سرمایه گذاری و خرید سهم  هیچ صاحب سرمایه: وی افزود.است
باقی مانده از پاالیشگاه یا هلدینگی که اختیار سهامدار دیگر از وی بیشتر است 

رسد این بخش خصولتی است که باقی سهام  بنابراین به نظر می. را ندارد
ای واگذار ه این در حالی است که ارزش حقیقی مجموعه. دولتی را می خرد

رسد این  به نظر می: حسینی ادامه داد.شده بیش از میزان عرضه شده است
های ایران خودرو و سایپا  مصوبه هیأت وزیران به منظور خصوصی سازی شرکت

حدود . گذارد است که هزینه زیادی را به سبب زیان ده بودن بر دوش دولت می
مستقیم در اختیار دولت و درصد سهام ایران خودرو به صورت مستقیم و غیر ٠۲
درصدی  ٠۲به این ترتیب دولت با سهم . درصد آن در اختیار گروه کروز است ۰٢
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البته بخش خصوصی حقیقی که از بستر مردمی . کند خود اعمال قدرت می
ای در اختیار دارد و نه تمایلی به خرید سهامی دارد  باشد نه چنین حجم سرمایه

وی با تاکید بر اینکه عمده سهام ... .د داشتکه عمالً اختیار آن را نخواه
: ها و هلدینگ خلیج فارس در اختیار سهام عدالت است، تصریح کرد پاالیشگاه

دولت باید تعیین وضعیت سهام عدالت به عنوان سهامی مردمی را نسبت به 
تر  داد که این اقدام بی شک ثمربخش این واگذاری سهم در اولویت قرار می

با بیان  خبرنگار مهر ر، کارشناس بازارهای مالی نیز در گفتگو باسینا برزگ.بود
ها  مجموعه نفتی با هدف کاهش هزینه ۹اینکه اقدام به برون سپاری سهام این 

ای قابل دفاع  خصوصی سازی هر محموعه ای مقوله: در بودجه است، گفت
قیقتاً خصوصی شده و تبدیل به هلدینگ های خرد است، مشروط بر اینکه ح

هایی  نشود؛ چرا که در آن صورت این خرده هلدینگ ها حتی توان اجرای طرح
 ....مانند برندینگ را ندارند

 7صنفی مطالبات وصول عدم به پارس کاغذسازی کارگران اعتراض -*

 

صبح   :آمده است۸۹ خرداد ۰۱یکشنبهدر تاریخ روز به گزارش خبرنگاران ایلنا، 
مطالبات صنفی خود دست امروز تعدادی از کارگران کاغذسازی پارس برای وصول 

خواسته اصلی کارگران : یکی از کارگران معترض گفت.به اعتراض صنفی زدند
بندی مشاغل است که سالها بازنگری  کاغذسازی پارس، بازنگری طرح طبقه

گیری نهاد کارگری در این واحد تولیدی  کارگران خواستار شکل. نشده است
به گفته .کارفرما روبرو بوده است هستند که از دو سال پیش تاکنون با مخالفت

بندی مشاغل که از چند سال گذشته در این واحد تولیدی  وی، قانون طرح طبقه
ای که  اجرا شده، باعث ایجاد شکاف درآمدی میان کارگران شده است به گونه

او .همه کارگران قادر نیستند به صورت مساوی از مزایای این طرح برخودار شوند
مشکل دیگر کارگران : لبات صنفی کارگران کاغذ پارس نیز گفتدرباره سایر مطا

با وجود آنکه همه کارگران تحت پوشش بیمه . مربوط به بحث بیمه تکمیلی است
تکمیلی قرار دارند و هر ماه مبالغی از حقوق آنها بابت بیمه تکمیلی کسر 

ز نشدن شود اما کارگران از دریافت خدمات بیمه تکمیلی به دلیل آنچه واری می
 ...مند نیستند شود، بهره گر عنوان می حق بیمه تکمیلی به حساب شرکت بیمه

سازی به حدی رسیده است که مو را به تن سیخ  فاجعه خصوصی -*
 !کند می

 
 :اسماعیلی، نماینده مجلس

اند که فقط  میلیارد تومان واگذار کرده ۱۴۲۲نیروگاه اصفهان را در حالی به قیمت 
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 !دولت طلبکار است میلیارد از ۰۲۲۲
درصد قیمت واقعی واگذار کردند و  ۱۲آلومینیم المهدی هرمزگان را به کمتر از 

تن شمش و ضایعات انبار شده در کارخانه را اصال در محاسبات قیمت  ۱۱۵۲۲۲
 !به حساب نیاوردند

طبق قانون تنها واحدهایی مجاز به واگذاری از طریق مذاکره هستندکه زیر 
مان ارزش داشته باشند و انحصاری هم نباشند اما آلومینیم میلیارد تو۱۲۲

درصدآلومینیم  ۹۲میلیارد قیمت دارد و هم به تنهایی  ۱۲۲المهدی، هم باالی 
 !کند کشور را تامین می

اند با پرداخت  ها به افرادی واگذار شده که توانسته سازی مورد از خصوصی۰
تومان بگیرند و در بازار  ۴۰۲۲ه نرخ رشوه به کارمندان بانک مرکزی، دالر دولتی ب

 .آزاد به فروش برسانند و اکنون در زندان هستند
 خبرگزاری کمپ نیوز

@campnews1 

 7کارگر کارخانه کاغذ پارس دربازداشت بسر میبرند6 -*

تعداد کارگران بازداشتی کارخانه کاغذ پارس : برپایه گزارش منتشره آمده است 
نفر از کارگران کارخانه کاغذ پارس 2بنقل از عدنان غزی فرماندارشوش .سه نفرند

فهرست افرادی برای تبدیل وضعیت اعالم شده : وی گفت.در بازداشت هستند
ها در شرایط سخت کار  که سابقه کاری ندارند این در حالی است که ما سال

این مربی پیش .انتظار داریم اولویت تبدیل وضعیت به ما داده شودکنیم و  می
ماخواستار تبدیل وضعیت خود هستیم و تا زمان پاسخگویی : دبستانی ادامه داد

 .دهیم مسئوالن به اعتراضات خود ادامه می

 7 ، له شدیک کودک زیر آسانسور در محل کار مادرش - *

یک کودک    :آمده است۸۹ خرداد ۰۱یکشنبهروز در تاریخ برپایه خبر منتشره 
ساله در یک رستوران تهران که مادرش در آنجا مشغول بکاردر آشپزخانه 2حدود 

 .بود زیر آسانسورله شد وجانش را ازدست داد

مربیان پیش دبستانی شوشتردراعتراض به عدم تبدیل وضعیت  -*
 7 ، تجمع نمودند مقابل دفتر بهارستان نشین شوشتر وگتوند

 

جمعی از : آمده است  ۸۹خرداد  ۱۱ایه خبر منتشره در تاریخ روز دوشنبهبرپ
اعتراض به عدم تبدیل وضعیت دست به تجمع  در مربیان پیش دبستانی شوشتر

درهمین رابطه رییس اداره .مقابل دفتر بهارستان نشین شوشتر وگتوند زدند
تند که نفر هس 201این مربیان حدود : آموزش وپرورش شهرستان شوشتر گفت
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وی .های شهرستان شوشتر به کار گرفته شده اند در پیش دبستانی 90از سال 
به تازگی طرح استخدامی جدیدی با عنوان خرید خدمات در وزارت آموزش : افزود

و پروش در حال اجراست اما این مربیان خواستار تبدیل وضعیت به حق 
تدریسی نیاز به مجوز تبدیل وضعیت نیروها به حق ال: گفتاو .التدریسی هستند

وزارت آموزش و پرورش و مصوبه مجلس شورای اسالمی دارد که هنوز در این 
 .ای ابالغ نشده است زمینه بخشنامه

 7ناهید خداجو و فرهاد شیخی آزاد شدند  -*

 خرداد۱۱در تاریخ روز دوشنبه  برپایه خبر کانال تلگرامی اتحادیه آزادکارگران  ؛
داجو عضو هیأت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران و فرهاد ناهید خ   :آمده است۸۹

روز بازداشت به قید وثیقه موقتاً از زندان آزاد  ۱۱شیخی دیگر عضو اتحادیه بعد از 
                                                                                                           .شدند

و فرهاد شیخی که در مراسم روز جهانی کارگر در مقابل مجلس به  ناهید خداجو
همراه قریب به پنجاه نفر از کارگران، بازنشستگان و دانشجویان توسط نیروهای 
امنیتی دستگیر شده بودند بیشتر از یکماه را در زندان های اوین و فشافویه در 

                                                                                                              .بازداشت به سر بردند
الزم به . ناهید خداجو با قرار وثیقه یکصدوپنجاه میلیون تومانی از زندان آزاد گردید

ذکر است که پیشتر برای ایشان قرار پانصد میلیون تومانی صادر کرده بودند که 
برای فرهاد شیخی نیز که پیشتر کفالت سی . ته بودمورد اعتراض ناهید قرار گرف

میلیون تومانی تأمین شده بود، دیروز اعالم کردند که قرار کفالت به قرار وثیقه 
میلیون تومان  ۱۵۲اما امروز نیز این قرار به . میلیون تومانی تبدیل شده است ۱۱۲

.                                                                                                                       آزاد شدمیلیون تومانی از زندان  ۱۵۲افزایش یافت و در نهایت با وثیقه 
 ۱۱۲حسن سعیدی دیگر کارگر دستگیرشده روز جهانی کارگر  نیز با قرار وثیقه 

عاطفه  .زاد شدروز بازداشت از زندان اوین آ ۱۱میلیون تومانی امروز و بعد از 
رنگریز، ندا ناجی، مرضیه امیری و کیوان صمیمی دیگر دستگیرشدگان روز جهانی 

                                                                     .کارگر می باشند که هنوز در بازداشت به سر میبرند
دیره اتحادیه و فرهاد اتحادیه آزاد کارگران ایران آزادی ناهید خداجو عضو هیأت م

شیخی عضو اتحادیه و حسن سعیدی را به این دوستان و خانواده های شان و 
تمامی کارگران ایران شادباش میگوید و ضمن محکوم نمودن هر نوع پرونده 

سازی برای کارگران و امنیتی کردن فعالیت های صنفی، خواهان آزادی فوری و 
بخصوص دستگیرشدگان روز جهانی کارگر بی قید و شرط تمامی کارگران زندانی 

 .می باشد

خصوصی سازی همچنان صنایع را می بلعد و این بار قرعه به نام  -*
 7کشت و صنعت کارون افتاده است

 
به رغم تبعات خصوصی : به نوشته کانال تلگرامی کانون مدافعان آمده است  

یدی را به دنبال سازیها که عمدتا بیکار سازی کارگران و تعطیلی واحدهای تول
دارد، بار دیگر کشت و صنعت کارون نیز به بهایی بسیار کمتر از بهای واقعی به 

  .مزایده گذاشته شده است
شركت كشت و صنعت نیشكركارون در بین شهرستان هاي شوشتر و گتوند 



هزار تن شكر در سال است و منبع 211ظرفیت اسمي اين كارخانه . واقع است
هزار نفر به  21حدود . شود ت سد تنظیمي گتوند تامین ميآب مزارع آن از پش

صورت پیمانكاري، قراردادي و رسمي در اين شركت مشغول به كار هستند که 
 92در سال . درصد آنها بومي و از شهرستان هاي شوشتر و همجوار هستند 99

هزار تن بود كه اين رقم در سال گذشته به  92میزان شكر تولیدي اين شركت 
درصد شكر كشور را تولید مي  57هزار تن افزايش يافته است که در واقع  509
شركت . محصوالت اين شركت به جز شكر، خوراك دام و نئوپان و غیره است. كند

خوراك دام كارون، شركت فورفورال، شركت نئوپان كارون، شركت پرورش ماهي 
ارون به شمار كارون، شركت كاغذسازي كارون از صنايع جانبي كشت و صنعت ك

  .مي آيند
ريیس روابط عمومي شركت كشت و صنعت كارون نیز در گفت و گو با ايرنا بیان 

تاكنون، بر اساس سیاست هاي كلي در راستاي اصل  92كرده است که از سال 
  .بار به مزايده گذاشته شده است 9و خصوصي سازي اقتصاد، اين شركت  44

 2ماه سال گذشته، قیمت کشت و صنعت کارون در دو مزایده آخر ابتدا در اسفند 
میلیارد تومان اعالم شد و در روزهای گذشته مزایده بار دیگر با قیمت  011هزار و 

میلیارد تومان در جراید منتشر شده است، این یعنی کاهش قیمت  711هزار و  2
  .در بازه سه ماهه... اراضی، دستگاه ها و

ها شامل ارزش ملکی و ماشین آالت این  یعنی نه تنها تورم و افزایش قیمت
واحد تولیدی نشده که با کاهش قیمت هم روبرو شده است و این شائبه را 

از ما "ایجاد می کند که این کاهش قیمت در واقع چراغ سبزی است برای 
که به قیمت غارت و چپاول ثروت کارگران و زحمتکشان، به دنبال " بهترانی

  .سودهای نجومی خود هستند
و پیش بینی آینده ای مانند شرکت هفت تپه و سایر شرکتهای خصوصی سازی 

شده، در صورت خصوصی سازی این واحد بزرگ تولیدی چندان دور از انتظار 
 .نیست

 سازی_خصوصی_به_نه#
@Kanoonmodafean 

 از گاز لوله خط عبور به اعتراض در کرمان سیمان کارگران تجمع -*

 7کارخانه معادن

برخی   :آمده است۸۹ خرداد۱۱ر تاریخ روز دوشنبه دبه گزارش خبرنگاران ایلنا، 
گروهی از کارگران کارخانه سیمان : منابع کارگری در کارخانه سیمان کرمان گفتند

با تجمع در محدوده معدن در اعتراض به ( خرداد ماه ۱۱دوشنبه )تهران، امروز 
فجار در آنچه به خطر افتادن امنیت شغلی خود با عبور خط لوله گاز و ممنوعیت ان

از قرار معلوم با عبورخط لوله .خوانند، دست به تجمع زده اند می  معدن سیمان
از زمین های معدن سنگ آهک کارخانه سیمان کرمان باعث ممنوعیت   گاز

شده وکارگران   واستخراج سنگ اهک به عنوان ماده اولیه تولید سیمان  انفجار
از امنیت شغلی آنها با متوقف مدعی اند در نتیجه این اتفاق از سوی اداره گ

 .از خطوط تولیدی این کارخانه به خطر می افتد  هایی شدن بخش

، شدیدا کارگر در شیراز در حادثه سقوط آسانسور در شیراز2 -*
 7 مصدوم شدند 
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کارگر 2: آمده است  ۸۹خرداد  ۱۱برپایه خبر منتشره در تاریخ روز دوشنبه
ساختمان در حال ساخت در خیابان  ساختمانی در حادثه سقوط آسانسور در

 .آزادگان شیرازبشدت مصدوم ودربیمارستان بستری شدند

خردادماه سپیده قلیان از زندان اوین به زندان ۱٣صبح امروز دوشنبه  -*
 7قرچک ورامین منتقل شد

 
سپیده قلیان، فعال حوزه : بر پایه خبر کانال تلگرامی نیشکر هف تپه آمده است 

، همزمان با اسماعیل بخشی، ۱۱۸۹دی ماه  ۱۲جویی در تاریخ کارگری و دانش
 .فعال کارگری توسط نیروهای امنیتی در منزل شخصی خود بازداشت شده بودند
سپیده قلیان و اسماعیل بخشی، با دستور مقامات امنیتی جمهوری اسالمی 

امیرقلی از زندان ( علی)به همراه امیر  ۱۱۸۹اردیبهشت ماه  ۹روز یکشنبه 
 .پیدار اهواز به زندان اوین منتقل شدندس
 _ گردد_باید_آزاد_زندانی_کارگر#
 _ماست_مسلم_حق_آزادی_کار_نان#

 تپه آدرس ایمیل سندیکای کارگران نیشکر هفت
syndica.hafttape@gmail.com 

من 7 نامه سپیده قلیان بعد از انتقال از اوین به قرچک ورامین -*

  7ام ایستاده

  
خرداد از زندان اوین به  ۱۱سپیده قلیان دانشجو و مدافع حقوق کارگران دوشنبه 

در پی این انتقال نامه ای از داخل زندان نوشته . شدزندان قرچک ورامین منتقل 
 . است

صبح روز دوشنبه، سیزدهم خرداد، مسئول بند در زندان اوین من را برای رساندن 
خانم مسئول بند سراسیمه و نگران به من گفت که حامل . خبری احضار کرد

خبار ناگوار ا  های اخیر، هر روز شنونده با وجود اینکه در ماه. خبری ناگوار است
 - ام در مسیر دزفول تواند تصادف اعضای خانواده ام، اما از اینکه این خبر می بوده
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خبری  دنیای زندان دنیای بی. تهران برای مالقات با من باشد، به خود لرزیدم
 .است

چرا که از آنچه که آنسوی . «نیست»اما در واقع « هست»زندانی در حالی که 
در نتیجه گاهی حتی خبر . ، غالباً اطالع دقیقی نداردگذرد دیوارهای زندان می

اما . خاصه آن که آن روز تلفن زندان هم قطع بود. خوب هم برای زندانی بد است
خبری که به زعم مسئول بند، بد بود، تصمیم بر انتقال من از زندان اوین به زندان 

یت غیر انسانی زندانی که عموم زندانیان سابق در آن از وضع. قرچک ورامین بود
گاه و  اند و حتی از دید مسئول زندان هم شکنجه ناپذیر آن سخن گفته و تحمل

اما پس از تحمل زندان های متعدد، پس از تحمل روزها رنج و . تبعیدگاه است
های وزارت اطالعات و پس از انتقال به زندان اوین، انتقال به  بازجویی در انفرادی

خانم ! زندان زندان است و زندانی زندانی. قرچک ورامین یک خبر بد نیست
مسئول زندان گفت با تصمیم دادستان و برای تادیب من را قرچک ورامین منتقل 

دانند در اینجا  یعنی دستگاه قضایی و نهادهای باالدستی هم دقیقاً می. کنند می
زندانی فاقد هر گونه امکانات اولیه، مملو از فشار و توهین و : چه خبر است

اکنون که زندانی این تبعیدگاه ضد انسانی هستم، آنچه که از روزهای . قیرتح
بازداشت . کنم انتهایی آبان سال گذشته، تا امروز بر سرم آمده است را مرور می

غیر انسانی، شکنجه، بهتان، انفرادی، پخش اعترافات اجباری، ضرب و شتم و 
زندان، و از زندانی به زندانی  بازداشت خود و اعضای خانواده، زندان، از زندان به

 .دیگر
از بیست و هفت آبان سال گذشته تا به امروز، همه چیز مانند یک کابوس ِ غیر 

مگر من چه کرده بودم که . واقعی، اما شوربختانه درد آور و واقعی بوده است
اند؟  نهادهای قضایی و امنیتی حکومت، کمر همت بر نابودی زندگی من بسته

ی کارگران هفت تپه را  دنبال چند قربانی است تا اعتراضات گستردهنهاد امنیتی 
به گردن آنها بیندازد و به این طریق به روسای خود بگوید که بحران تحت کنترل 

داران از هیچ ظلمی به  به سرمایه  خدمتی نهادهای امنیتی گویا در خوش. است 
! ترل نیست حضراتاما بحران تحت کن. ! کشند معترضاِن وضع موجود دست نمی

جایی در چند زندان مختلف من را به این شناخت رساند که وضعیت  ی جابه تجربه
وقتی با . ی فاجعه در زندگی طبقات فرودست شده است بحرانی اقتصاد، زاینده

کنم، انتهای هر گفت و گویی به این  زندانیان، فارغ از اتهامشان صحبت می
د که بحران اقتصادی زندگی افراد زیادی شو ی سراسر دردناک منتهی می نتیجه

 .ی نابودی کشانده است را به ورطه
پس از اینکه اسماعیل بخشی و من از شکنجه گفتیم برای در هم شکستن ما، 

اما ظاهرا این حرکت هم نهادهای امنیتی را . مان را پخش کردند اعترافات اجباری
در مورد خودم مطمئن  حداقل. راضی نکرد و ما برای بار دوم بازداشت شدیم

بالتکلیفی مطلق در . ام هستم که پس از بازداشت انواع شکنجه را تحمل کرده
، انتقال از این زندان به آن زندان و تحقیرها و )!(بیش از سه ماه بازداشت موقت

کنند که  ما را شکنجه می. ها بوده است تهدیدها تنها بخشی از این شکنجه
اما واقعیت این است که از انتهای آبان سال  !ایم قبول کنیم شکنجه نشده

واقعیت این . ام من هنوز ایستاده. گذشته تا امروز، هر روز ما شکنجه بوده است
ی من شده  است که انتقال به زندان قرچک ورامین، تنها موجب تقویت روحیه

چرا که حافظان وضعیت موجود حتی از تغییر کردن من در زندان اوین . است



های  دانند تا وقتی که شکاف عامالن و حافظان وضع موجود نمی. اند دهناامید ش
عمیق اقتصادی و اجتماعی در پیکر این جامعه باشد صدای اعتراض خاموش 

. شود ای عایدشان نمی با معترضان نتیجه  نخواهد شد و با برخوردهای سبعانه
م و روزها که ا اید همچنان ایستاده ام روا داشته من با تمام ستمی که در حق

. کنم ام باور پیدا می شود بیشتر بر حقانیت صدا و اعتراض بیشتر سپری می
ی تهدید و فشار  ست که هجمه ی کسانی مقاومت من در پیوند با مقاومت همه

 .خم به قامت استوارشان نینداخته و نخواهد انداخت
به اعتراض ام، چرا که بحران اقتصادی و اجتماعی عمیقی که من را  من ایستاده

 .واداشت، هنوز وجود دارد و نه تنها رفع نشده، که تشدید نیز شده است
 به امید آزادی و برابری

 ۸۹خردادماه / زندان قرچک ورامین( /گلی)سپیده
  .سپیده قلیان از سپیدار تا اوین از اوین تا قرچک همچنان ایستاده

@Shorabazneshastehir 

اعمال فشار شغلی به معلمان کنشگر استان خراسان  -*
محکومیت محمدرضا رمضانزاده به بازنشستگی پیش از موعد 7شمالی

 7 معلم دیگر2تبعید از محل خدمت و توبیخ کتبی  با تقلیل یک گروه

آمده  رهنگیان ایرانتلگرام شورای هماهنگی تشکل های صنفی فبه نوشته 
محمدرضا رمضانزاده رییس انجمن صنفی فرهنگیان استان خراسان : است

شمالی از سوی هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری بخاطر فعالیت های 
صنفی و قانونی به بازنشستگی پیش از موعد با تقلیل یک گروه محکوم شده 

روز تحصن  ۸۹مهرماه  ۰۰الزم به ذکر است آقای رمضانزاده در بامداد  .است
آبان  ۰۱مجددا وی در . روز آزاد شد ۸صنفی فرهنگیان   دستگیر و بعد از 

روز در سلول  ۱۹از مجموع این دوبازداشت  .روز در بازداشت بود ۱۵بازداشت و 
میلیون تومانی آزاد هستند و منتظر برگزاری  ۱۱۲اینک با وثیقه .انفرادی بوده اند
بجز آقای                                                                     .دادگاه میباشند

نفر دیگر از اعضای انجمن صنفی فرهنگیان خراسان شمالی در آبان  ۹رمضانزاده 
دونفر .ماه بازداشت شدند که همگی با سپردن وثیقه های سنگین ازاد هستند

مله تبعید از محل خدمت و از آنها با احکامی از سوی هیات تخلفات اداری از ج
وزارتخانه و شخص وزیر همسو با نیروهای امنیتی در  .توبیخ کتبی روبرو شده اند

حال سرکوب فعاالن صنفی هستند اما معلمان برای احقاق حقوق خود نمی 
 .ترسند و عقب نشینی نمی کنند

 7وضع عوارض صادراتی خرما قانونی نیستبه دلیل مغایرت با قانون -*
https://www.mehrnews.com/news/4632574 
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 خرداد۱۱در تاریخ دوشنبه ،خبرگزاری مهرمحبوبه فکوری، خبرنگار  به گزارش
کنفدراسیون صادرات ایران بعنوان تشکل باالدستی حوزه صادرات  :ستآمده ا۸۹

ای به اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور اعالم  غیرنفتی، با ارسال نامه
این تشکل باالدستی حوزه .وضع عوارض صادراتی خرما قانونی نیست: کرد

هور، ای به اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جم صادرات با ارسال نامه
 .خواستار لغو دریافت عوارض از صادرات خرما شد

قانون بهبود مستمر محیط کسب و  ۱و  ۰مواد : در بخشی از این نامه آمده است
بایست پیش از صدور هر بخشنامه و  دارد که دولت می کار، به صراحت عنوان می

دستورالعملی، نظر مشورتی اتاق بازرگانی و تشکل تخصصی مربوطه در بخش 
های اخیر صادره، به این موضوع  وصی را اخذ نماید؛ اما متأسفانه در بخشنامهخص

توجهی نشده؛ این در شرایطی است که قانون برنامه چهارم و پنجم توسعه و 
قانون رفع موانع تولید، تصریح دارد که وضع عوارض بر روی  ۱۹متعاقب آن، ماده 

است و تنها دولت با رعایت  صادرات کاالها حتی به بهانه تنظیم بازار، ممنوع
شروطی مشخص، طی مراحل قانونی و با مصوبه شورای اقتصاد، اجازه وضع 

االجرا  عوارض را داشته و مصوبات مرتبط با آن هم، سه ماه بعد از تصویب الزم
    .خواهد بود

سریال تجمعات اعتراضی مربیان پیش دبستانی  استان خوزستان  -*
 7مقابل استانداری خوزستان ادامه دارد نسبت به عدم تبدیل وضعیت

 

جمعی از : آمده است  ۸۹خرداد  ۱۱برپایه خبر منتشره در تاریخ روز دوشنبه
نسبت به * مربیان پیش دبستانی  استان خوزستان درادامه سریال اعتراضاتشان

یکی از مربیان پیش .عدم تبدیل وضعیت مقابل استانداری خوزستان تجمع کردند
* بار 2در یک هفته گذشته :ر درتجمع به خبرنگار رسانه ای گفتدبستانی حاض

در اعتراض به اینکه چرا مربیان با سابقه به حق التدریس تبدیل وضعیت 
شوند اعتراض کردیم که متأسفانه تا کنون هیچ مسئولی پاسخگوی ما  نمی

 .نبوده است

م نرخ جدیدانواع میوه وصیفی جات اعال:در گفتگو با مهر اعالم شد -*
 7فرنگی وپیاز کاهش قیمت گوجه/شد

https://www.mehrnews.com/news/4632658 

https://www.mehrnews.com/
https://www.mehrnews.com/news/4632658/%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%D9%85%DB%8C%D9%88%D9%87-%D9%88%D8%B5%DB%8C%D9%81%DB%8C-%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%DA%AF%D9%88%D8%AC%D9%87-%D9%81%D8%B1%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D9%88%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D8%B2
https://www.mehrnews.com/news/4632658/%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%D9%85%DB%8C%D9%88%D9%87-%D9%88%D8%B5%DB%8C%D9%81%DB%8C-%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%DA%AF%D9%88%D8%AC%D9%87-%D9%81%D8%B1%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D9%88%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D8%B2
https://www.mehrnews.com/news/4632658/%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%D9%85%DB%8C%D9%88%D9%87-%D9%88%D8%B5%DB%8C%D9%81%DB%8C-%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%DA%AF%D9%88%D8%AC%D9%87-%D9%81%D8%B1%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D9%88%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D8%B2
https://www.mehrnews.com/news/4632658/%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%D9%85%DB%8C%D9%88%D9%87-%D9%88%D8%B5%DB%8C%D9%81%DB%8C-%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%DA%AF%D9%88%D8%AC%D9%87-%D9%81%D8%B1%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D9%88%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D8%B2
https://www.mehrnews.com/news/4632658/%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%D9%85%DB%8C%D9%88%D9%87-%D9%88%D8%B5%DB%8C%D9%81%DB%8C-%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%DA%AF%D9%88%D8%AC%D9%87-%D9%81%D8%B1%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D9%88%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D8%B2


 

رئیس اتحادیه  :آمده است۸۹ خرداد۱۱در تاریخ دوشنبه ،خبرگزاری مهر به گزارش
بارفروشان ضمن اعالم نرخ جدید انواع میوه و صیفی جات از کاهش قیمت گوجه 

 .در میدان مرکزی میوه و تره بار خبر داد فرنگی و پیاز
تومانی قیمت  ۵۲۲از کاهش حدود  خبرنگار مهر حسن صابری در گفتگو با

: هرکیلوگرم گوجه فرنگی و پیاز در میدان مرکزی میوه و تره بار خبر داد و گفت
میدان مرکزی میوه و تره بار بین هم اکنون قیمت هرکیلوگرم گوجه فرنگی در 

تا  ۰۲۲۲تومان و پیاز شیری  ۱،۲۲۲تا  ۱۵۲۲تومان، پیاز زرد بین  ۵۲۲۲تا  ۱۲۲۲
تومان  ۴۲۲۲ به گفته وی قیمت هرکیلوگرم سیب زمینی نیز.تومان است ۱،۲۲۲

تومان  ۱۵۲۲ صابری نرخ هرکیلوگرم هندوانه را هم بین.تومان است ۹۵۲۲تا 
 ۱۱قیمت هرکیلوگرم موز نیز کیلویی : م و اضافه کردتومان اعال ۰۵۲۲ تا

 .هزارتومان است ۱۱هزارتومان تا 

کارگران شهرداری کوت عبدهللا دراعتراض به عدم پرداخت حقوق  -*
، بازدیگر تجمع مقابل استانداری خوزستان برای دومین روز متوالی

 7 نمودند

 

کارگران : آمده است  ۸۹خرداد  ۱۱برپایه خبر منتشره در تاریخ روز دوشنبه
برای دومین روز متوالی در دور جدید اعتراضشان نسبت به عدم شهرداری 

یکی از کارگران .پرداخت حقوق،دست به تجمع مقابل استانداری خوزستان زدند
نفر از ماموران اجراییات شهرداری  91نفر از کارگران فضای سبز و271حدود : گفت

ن حقوق فروردین و اردیبهشت امسال خود کوت عبدهللا نسبت به پرداخت نشد
حقوق اسفند گذشته ما نیز به صورت کامل پرداخت : وی ادامه داد.اعتراض دارند
یکی دیگر .میلیون ریال به صورت علی الحساب واریز شده است 51نشده و تنها 

                                                                              .پیمانکار بیمه برای ما رد نمی کند:از کارگران معترض گفت

https://www.mehrnews.com/
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 7زاهدان در پزی شیرینی کارگاه کارگر ٠ مرگ -*

 

مدیر    :آمده است۸۹ خرداد۱۱در تاریخ روز دوشنبه  ایلنا، خبرگزاری به گزارش
روابط عمومی سازمان آتش نشانی از حریق یک کارگاه شیرینی پزی در زاهدان 

 ۱نجفی زاده با بیان اینکه آتش نشانان .خبر داد( خرداد ۱۱)در ظهر امروز 
پس از ساعتی آتش : ایستگاه عملیاتی به محل حادثه اعزام شدند، افزود 

نشانی رها سازی و  نشانان اطفا و مصدومین توسط عوامل آتش توسط آتش
های پزشکی  روابط عمومی اورژانس و فوریت.تحویل عوامل اورژانس شدند

متاسفانه براثر شدت سوختگی و جراحت هر دو مصدوم در : زاهدان نیز گفت
 .بیمارستان جان باختند

  7کیفر خواست محمدعلی نجفی صادر شد -*
دادستان  :ده استآم۸۹ خرداد۱۱در تاریخ روز دوشنبه  برپایه خبر منتشره؛

تهران روز دوشنبه از صدور کیفرخواست محمدعلی نجفی به اتهام سه جرم 
به گزارش پایگاه اطالع رسانی دادسرای عمومی و انقالب تهران، . خبر داد

با توجه به تکمیل تحقیقات در پرونده اتهامی : علی القاصی مهر گفت
حمل و نگهداری سالح محمدعلی نجفی دایر بر قتل عمد خانم میترا استاد، 
که با تقاضای ( غیر فوتی)غیر مجاز و ایراد صدمه بدنی عمدی منتهی به جرح 

اولیای دم مبنی بر قصاص نامبرده است، پرونده با صدور کیفرخواست برای 
  .یدگی به دادگاه کیفری ارسال شدرس

پرونده مطروحه از جهت قانونی یک پرونده قتل خانوادگی محسوب : وی افزود
لذا متذکر . افتد شود که متأسفانه نظایر آن در طول سال اتفاق می یم

ها از اظهار نظرهای حاشیه ساز و غیر  شوم در خصوص این قبیل پرونده می
  .کارشناسی خودداری شود
تمام اخبار مرتبط با دستگاه قضائی از مراجع : دادستان تهران اضافه کرد

  .رسمی و مجاری قانونی اعالم خواهد شد
همسر " میترا استاد"خرداد ماه در منطقه سعادت آباد تهران،  ۹روز سه شنبه 

دوم محمد علی نجفی شهردار سابق تهران در منزل مسکونی اش به قتل 
رسید که پس از چند ساعت، نجفی همسر وی با حضور در دادسرا اعتراف به 

 .کرد و دستگیر شد" استاد"قتل 
 
ای از ایران و عراق  هکاله پوشش بیمدر گفتگو با مهر عنوان شد؛ -*

  7ندارد
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آمده ۸۹ خرداد۱۱تاریخ روز دوشنبه  دربه گزارش محبوبه فکوری خبرنگار مهر ، 

دبیرکل اتاق بازرگانی ایران وعراق از رایزنی برای  ،سیدحمید حسینی :است
مکاتبه با وزارت خارجه عراق جهت رفع ممنوعیت واردات لبنیات کاله به بازار این 

 .ای از ایران و عراق نداشت این شرکت هیچ پوشش بیمه:کشور خبر داد و گفت
با وزارت امور خارجه ایران برای مکاتبه با وزارت امور خارجه عراق در  از رایزنیاو 

از آنجا که واردات لبنیات به : مورد واردات محصوالت لبنی کاله خبر داد و گفت
هایی با وزارت امور خارجه صورت گرفته تا از  نگاری کشور عراق ممنوع است، نامه

یطی را فراهم کرد که کاله بتواند طریق رایزنی با وزارت خارجه عراق، بتوان شرا
محصوالت خود را تا زمان بازسازی کارخانه، بدون محدودیت به این کشور صادر 

 .کند
حضور محصوالت کاله در : دبیرکل اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق افزود

شبکه توزیع کاالیی عراق برای ایران بسیار حائز اهمیت است و بنابراین تالش 
نیم جریان ثابت توزیع کاال در این کشور را علیرغم از بین رفتن کارخانه داریم بتوا

ای  های بیمه متأسفانه شرکت کاله هیچیک از پوشش: وی تصریح کرد.حفظ کنیم
داخلی یا خارجی را برای کارخانه خود اخذ نکرده بود و البته پوشش صندوق 

نی، ساخت کارخانه به گفته حسی.ضمانت صادرات ایران را هم در اختیار نداشت
کاله در کشور عراق با طی روند رسمی سرمایه گذاری در این کشور نبوده است 

و کاله به صورت انفرادی، زمینی را در کشور عراق تملک کرده و در آنجا کارخانه 
خود را بنا کرده بود؛ این در حالی است که به دلیل عدم تکمیل پروژه، این 

 ....کارخانه بیمه هم نشده بود

کارگران کارخانه سیمان کرمان نسبت به بالتکلیفی شغلی  -*
 7 ، تجمع اعتراض داشتندومعیشتی

کارگران کارخانه :آمده است  ۸۹خرداد  ۱۱برپایه خبر منتشره در تاریخ روز دوشنبه
سیمان کرمان درادامه اعتراضاتشان نسبت به بالتکلیفی شغلی 

یکی از کارگران یش ازاین پ.ومعیشتی،دست به تجمع در محل کارشان زدند
با عبور لوله :کارخانه سیمان کرمان درهمین رابطه به خبرنگار رسانه ای گفته بود

خط گاز و ممنوعیت انفجار در معدن سیمان عمال یک خط تولید متوقف شده و 
: وی همچنین یادآورشده بود.این باعث نگرانی کارگران این کارخانه شده است

 .اند ه میلیون تومان حق و حقوق خود را دریافت نکردهکارگران این کارخانه س

 7 ناهید خدا جو آزاد شد  -*



 

ناهید خداجو از : بر پایه خبر کانال تلگرامی نیشکر هف تپه آمده است 
روز  ۱۱و از اعضای اتحادیه آزاد کارگران، پس از  کارگر_جهانی_روزهای  بازداشتی

 .بازداشت، دقایقی پیش از زندان اوین آزاد شد
 _ گردد_باید_آزاد_زندانی_کارگر#
 _ماست_مسلم_حق_آزادی_کار_نان#

 نیشکر هفت تپه .کارگران سندیکای #تلگرام#صفحه 
@syndica_7tape 

قرعه ی خصوصی سازی این بار به نام کشت و صنعت کارون  -*
 7 افتاده است

 
به رغم تبعات خصوصی : برپایه خبر کانون مدافعان حقوق کارگر آمده است 

تعطیلی واحدهای تولیدی را به دنبال سازیها که عمدتا بیکار سازی کارگران و 
دارد، بار دیگر کشت و صنعت کارون نیز به بهایی بسیار کمتر از بهای واقعی به 

  .شته شده استمزایده گذا
شرکت کشت و صنعت نیشکرکارون در بین شهرستان های شوشتر و گتوند 

 هزار تن شکر در سال است و منبع۰۲۲ظرفیت اسمی این کارخانه . واقع است
هزار نفر به  ۰۲حدود . شود آب مزارع آن از پشت سد تنظیمی گتوند تامین می

صورت پیمانکاری، قراردادی و رسمی در این شرکت مشغول به کار هستند که 
در سال . درصد آنها بومی و از شهرستان های شوشتر و همجوار هستند ۸۸
ر سال گذشته هزار تن بود که این رقم د ۹۰میزان شکر تولیدی این شرکت  ۸۰
درصد شکر کشور را تولید  ۱۵هزار تن افزایش یافته است که در واقع  ۱۹۹به 

. محصوالت این شرکت به جز شکر، خوراک دام و نئوپان و غیره است. می کند
شرکت خوراک دام کارون، شرکت فورفورال، شرکت نئوپان کارون، شرکت 

جانبی کشت و صنعت پرورش ماهی کارون، شرکت کاغذسازی کارون از صنایع 
  .کارون به شمار می آیند

رییس روابط عمومی شرکت کشت و صنعت کارون نیز در گفت و گو با ایرنا بیان 
تاکنون، بر اساس سیاست های کلی در راستای  ۸۰کرده است که از سال 

بار به مزایده گذاشته شده  ۸و خصوصی سازی اقتصاد، این شرکت  ۴۴اصل 
     .است

ه آخر ابتدا در اسفند ماه سال گذشته، قیمت کشت و صنعت کارون در دو مزاید
میلیارد تومان اعالم شد و در روزهای گذشته مزایده بار دیگر با  ۹۲۲هزار و  ۰

میلیارد تومان در جراید منتشر شده است، این یعنی  ۵۲۲هزار و  ۰قیمت 

tg://search_hashtag/?hashtag=%D8%B1%D9%88%D8%B2_%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C_%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1
tg://search_hashtag/?hashtag=%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1_%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C_%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF_%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF_%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%AF_
tg://search_hashtag/?hashtag=%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1_%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C_%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF_%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF_%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%AF_
tg://search_hashtag/?hashtag=%D9%86%D8%A7%D9%86_%DA%A9%D8%A7%D8%B1_%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%DB%8C_%D8%AD%D9%82_%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85_%D9%85%D8%A7%D8%B3%D8%AA_
tg://search_hashtag/?hashtag=%D8%AA%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85
tg://search_hashtag/?hashtag=%D8%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


  .در بازه سه ماهه... کاهش قیمت اراضی، دستگاه ها و
ها تورم و افزایش قیمت ها شامل ارزش ملکی و ماشین آالت این یعنی نه تن

واحد تولیدی نشده که با کاهش قیمت هم روبرو شده است و این شائبه را 
از ما "ایجاد می کند که این کاهش قیمت در واقع چراغ سبزی است برای 

دنبال  که به قیمت غارت و چپاول ثروت کارگران و زحمتکشان، به" بهترانی
و پیش بینی آینده ای مانند شرکت هفت تپه   .های نجومی خود هستندسود

و سایر شرکتهای خصوصی سازی شده، در صورت خصوصی سازی این واحد 
  .لیدی چندان دور از انتظار نیستبزرگ تو

 
فرصت آزمون و خطا در :های کارگری و کارفرمایی نمایندگان تشکل -*
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 خرداد۱۱یخ دوشنبهدر تار به نقل از صدا و سیما، خبرگزاری مهر به گزارش
گویند این تشکل  های کارگری و کارفرمایی می نمایندگان تشکل  :آمده است۸۹

علی خدایی عضو .نقشی نداشته اند« سند ملی کار شایسته»ها در تدوین 
سندی که معرفی شده : شورای عالی کار در برنامه تیتر امشب شبکه خبر گفت

توان سند ملی اشتغال  اکثر میرا سند کار شایسته نمی دانم این سند را حد
 .مبتنی بر کار شایسته دانست

های کارگران و  وی با بیان اینکه بسیاری از مواد و مفاد این سند را با تشکل
های کارگری را در  من قویاً حضور نمایندگان تشکل: کند گفت کارفرمایان مرتبط می

م یکی از علل کنم و به نظر من اگر آسیب شناسی کنی تدوین این سند رد می
گردد به همین موضوع که نادیده  عمده شکست اسناد اشتغال و کار بر می

: خدایی گفت.های کارگری و کارفرمایی است گرفتن نقش نمایندگان تشکل
هیچیک از اهداف سند کار شایسته در این سند لحاظ نشده است، حتی در این 

ند چه رسد به سند که کلیات را در برمی گیرد ما را نادیده گرفته ا
محمدرضا کارگر، مشاور معاون توسعه کار آفرینی و اشتغال وزارت کار و .جزئیات

رفاه اجتماعی نیز با بیان اینکه سند ملی کار شایسته مسیر کلی را برای ما 
همه ذی نقشان از زمان تدوین این سند در جلسات : کند افزود مشخص می

پروسه تدوین این سند تمام  کنم در حضور داشته اند و به جرأت عرض می
 .های کار و اشتغال کشور فعال اند به کار گرفته شده اند بازیگرانی که در عرصه

های صنفی کارفرمایی نیز  حمیدرضا سیفی، دبیرکل کانون عالی انجمن... 
از نظر ما : سخنان عضو شورای عالی کار و نماینده کارگران را تأیید کرد و گفت

او نیز با  .پردازد ر شایسته نیست و فقط به اشتغال میهم این سند، سند کا
داند  ای حاکم بر این سند است و مدیری که نمی نگاه سلیقه: انتقاد شدید گفت

دهد که  در قانون کار نماینده کارگر و کارفرما کیست چگونه به خودش اجازه می
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 سند ملی کار شایسته تدوین کند، بدیهیات در این سند دیده نشده مگر
 .شود گفتگوی اجتماعی نداشته باشید و اشتغال را رشد دهید می

حكم اخراج يك انسان حكم به مرگ تدريجي يك 7 رسول بداقي -*
 7خانواده است

 

يادي  : آمده است فعال صنفي معلمان، بر پایه گفتگوی رادیو ندا با رسول بداقی 
و ( بهشتي، حبیبي، عبدي، قنبري، مرداني و زحمتكش)از معلمان زنداني 
، از حكم اخراج و (ايرج رحمانپور و همسرشحسین سپهري، )معلمان اخراجي 

 !مرگ تدريجي خانواده مي گويد

، جان خود را زا ارتفاع از سقوط حادثه در آبادان شگاهپاالی کارگر  -*
 7دست داد 

 

یکی از :آمده است۸۹ خرداد۱۱در تاریخ روز دوشنبه  ایلنا، خبرگزاری به گزارش
پاالیشگاه آبادان براثر سقوط از ارتفاع جان خود را از  ۰کارگران پیمانکاری فاز 

رئوف »ی که بنام از قرار معلوم این کارگر پیمانکار.است دست داده
سال سن بازیکن فصل گذشته تیم فوتبال ساحلی  ۱۰شهرت داردبا »سلمانی

پاالیشگاه آبادان نیز  ۰بوده که درعین حال در فاز   شهید جهان نژادیان آبادان
 .مشغول به کاربود

 دلیل به کشاورزان تنبیه چند و چون عوارض بستن بر صادرات خرما؛ -*
 !خرما گرانی
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در   :آمده است۸۹ خرداد ۴۱در تاریخ روز سه شنبه به گزارش خبرنگار ایلنا، 
ای که برخی  آستانه ماه رمضان گرانی خرما در ایران شروع شد، به گونه

فت دهد قیمت این محصول کشاورزی شش تا ه های میدانی نشان می گزارش
هشتم اردیبهشت سال جاری محسن رشید فرخی، دبیر . برابر افزایش یافت

انجمن ملی خرما با بیان اینکه صادرات و کاهش تولید در سال زراعی گذشته 
 ۱۲۲موجودی خرما در کشور بیش از »: باعث نوسان نرخ خرما شده است، گفت

در یک ماه اخیر با وجود این، « .هزارتن است و برای ماه رمضان کمبود نداریم
های  گسیخته قیمت خرما بودیم و به همین دلیل سیاست شاهد افزایش لجام

های اصلی در این زمینه  یکی از سیاست. مختلفی برای کنترل بازار اتخاذ شد
ترین تصمیم وزارت صمت، بر صادرات  ممنوعیت صادرات خرما بود و حال در تازه

ه، مدیرکل دفتر مقررات صادرات و هفته گذشت. خرما عوارض باالیی بسته است
ای خطاب به گمرک، میزان دریافت عوارض  واردات وزارت صنعت با صدور بخشنامه

بر اساس این ابالغیه، به ازای صادرات هر کیلوگرم .صادرات انواع خرما را ابالغ کرد
 ۵۲۲۲تومان و به ازای هر کیلوگرم خرمای کبکاب نیز  ۹۲۲۲خرمای مضافتی 

همچین میزان عوارض صادراتی دریافتی از سایر . شود دریافت می تومان عوارض
درصد ارزش ریالی صادرات بر مبنای نرخ دالر در سامانه  ۱۲خرماها، به میزان 

در حالی صادرات خرما مشمول عوارض .سنا در روز اظهار تعیین شده است
گمرکی شده است که خرماکاران در آستانه فصل برداشت خرما انتظار 

ایران بعد از مصر دومین تولیدکننده خرما در جهان .ای داشتند های ویژه تحمای
شود و  هزار تن خرما تولید می ۱۲۲ساالنه در ایران حدود یک میلیون و . است

حیدری، نایب رئیس انجمن ملی خرما بهمن سال گذشته  آنطور که ابراهیم پور
لیون دالر درآمد ارزی می ۱۲۲هزار تن خرما  ۱۵۲با صادرات  ۸۹اعالم کرد سال 

کشور انجام  ۹۲صادرات محصول خرمای ایران به حدود . برای کشور حاصل شد
درصد کل  ۱۱.۱دهد  شود و اطالعات وزارت جهاد کشاورزی نشان می می

درصد کل تولید،  ۱۹کرمان با . دهد صادرات خرما به جهان را ایران انجام می
درصد، خوزستان  ۱۱درصد، فارس  ۱۴درصد، بوشهر با  ۱۵سیستان و بلوچستان 
 .....های برتر تولید خرما هستند درصد از استان ۱۰و هرمزگان هر کدام با 

 
های صنفی فرهنگیان ایران در  بیانیه شورای هماهنگی تشکل -*

اعتراض به عدم صدور حکم مرخصی بدون حقوق محمد حبیبی و احکام 
 7ی خراسان شمالی هیات رسیدگی به تخلفات اداری برای فعاالن صنف

 
 به نام خداوند جان و خرد

اردیبهشت  ۰۲. بیش از یک سال از بازاشت غیرقانونی محمد حبیبی می گذرد
رحمی تمام وی را مجروح و بازداشت  روزی که نیروهای لباس شخصی با بی ۸۹

نمودند در خاطره جمعی فرهنگیان یک نقطه تاریک برای نهادهای حاکمیتی 
 .است

مسر آقای حبیبی و کانون صنفی معلمان تهران با فراهم نمودن تمام بعد از آن ه
مدارک برای اخذ مرخصی بدون حقوق آقای حبیبی اقدام نمودند و حاصل یک 

  .سال دوندگی، عدم موافقت با مرخصی بدون حقوق است



مرخصی که حق قانونی وی است و این عدم موافقت توسط هیات رسیدگی 
صدور حکم انفصال از خدمت برای این معلم زندانی تخلفات اداری به معنای 

نشانه ظلم مضاعف به محمد  صدور_صورت_در#حکمی ظالمانه که .است
 .حبیبی است

رسیدگی به تخلفات اداری وزارتخانه به شورای هماهنگی با روند فعلی در هیات 
شدت مخالف است و این روند را مصداق بارز سرکوب معیشت و زندگی محمد 

داند و خواهان صدور حکم مرخصی بدون حقوق بدون حقوق برای این  حبیبی می
  .معلم زندانی است

اما احکام ظالمانه توسط هیات رسیدگی به تخلفات اداری محدود به تضییع 
در اقدام غیرقانونی دیگر هیات در استان خراسان . آقای حبیبی نیستحقوق 

ده انجمن صنفی فرهنگیان ، نماین زاده رمضان_محمدرضا#شمالی برای آقای 
خراسان شمالی در شورای هماهنگی به عنوان رییس دوره ای و دو عضو انجمن 

 :است صنفی خراسان شمالی احکام ننگینی صادر نموده
زاده، وی به بازنشستگی پیش از موعد همراه با تقلیل یک  در حکم آقای رمضان

به یک سال تبعید و آقای  رمضانپور_حسین#گروه محکوم شده است و آقای 
 .به توبیخ درج در پرونده محکوم شده اند پرست حق_سعید#

در حالی هیات رسیدگی به تخلفات اداری در استان های کشور به مرکز فشار بر 
زاده تبدیل شده است که خواسته معلمان  فعاالن صنفی همچون آقای رمضان
و کیفیت بخشی به آموزش و حق فعالیت   بهبود معیشت و رفاه زندگی خود

یابی و  است و حاکمیت به جای به رسمیت شناختن حق تشکلصنفی آزادانه 
 .اعتراض، به دنبال سرکوب فعالیت صنفی و مدنی است

شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران ضمن محکوم نمودن 
عملکرد هیات تخلفات در سراسر کشور، نسبت به عواقب این همه ظلم و 

 .والن مربوطه هشدار می دهدتدبیری به وزیر آموزش و پرورش و مسئ بی
سازی برای فعاالن  ما معتقدیم معلمان زندانی باید سریعاً آزاد گردند و روند پرونده

صنفی متوقف گردد و حراست و هیات رسیدگی به تخلفات اداری، به فساد 
 .روزافزون مدیران و مسئوالن فاسد در آموزش و پرورش رسیدگی کنند

مایه فرهنگیان در صندوق ذخیره خبری از سرعت چگونه است در جریان تاراج سر
عمل حراست و هیات رسیدگی به تخلفات نیست اما آنها برای اخراج محمد 

 !حبیبی سرعت عمل نشان می دهند؟
چگونه است در منطقه محروم سیستان بلوچستان و شهر کوچکی چون سرباز 

کند اما تا فساد مدیر اداره به اتفاق همدستانش پنج میلیارد تومان اختالس می 
عمومی نمی شود حراست و هیات از آن خبری ندارد اما در بازنشست نمودن 

زاده نهادها از هم پیشی می گیرند و نهاد  یک فعال صنفی چون محمدرضا رمضان
زیرمجموعه وزارتخانه آموزش و پرورش و دولت نسبت به سایر نهادها سرعت 

 !عمل نشان می دهد؟
 !قضواعجبا از این همه تنا

شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران تاکید می کند ما انتظار 
داریم وزارتخانه از حقوق فعاالن صنفی دفاع نماید نه اینکه زمینه سرکوب فراهم 

 .کند
شک در صورتی که روند فعلی ادامه یابد شورا در راستای دفاع از حقوق  بی
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  .زد فعاالن صنفی به اقدامات اعتراضی دست خواهد
 شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران 

 ۱۱۸۹خرداد  ۱۴
https://t.me/kashowra 

فراخوان تجمع  صنفی بازنشستگان سراسر کشور در مقابل  -*
 7مجلس

 
 چشمه ساری در دل و

 آبشاری در کف،
 آفتابی در نگاه و

 ه ای در پیراهنفرشت
 از انسانی که توئی

 قصه ها می توانم کرد
  …غم نان اگر بگذارد
 ...همه خواهیم آمد

 تجمع صنفی بازنشستگان سراسر کشور
 ۱۲خرداد ماه ساعت  ۰۹: تاریخ
 مقابل مجلس: مکان

@edalatxah 

کیهان حسین شریعتمداری  برای مملکت هشتاد میلیونی ، روزنامه  -*
 7 چهار هزار تیراژ دارد

 

زمانی که دالر هزار تومن بود، این : برپایه خبر سایت وزارت ارشاد آمده است
میلیارد تومن از وزارت ارشاد معجزه هزاره سوم یارانه  55روزنامه وزین حدود 

 !دریافت کرد
، همین اعداد رو به صورت آگهی دولتی گرفته 29تا  94های  اگر در بین سال

  !میلیارد تومن از محمود احمدى نژاد گرفته 2.7باشه، یعنی حدودا سالی 
میلیارد تومن آگهی دولتی از ارشاد 51در دولت یازدهم و دوازدهم نیز حدود 

 ...گرفته
 هزار نسخه است4تیراژ کیهان در حال حاضر 

 "منبع اعداد ؛سایت وزارت ارشاد"
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 7دوچرخه سواری از قرار اینبار در اصفهان ممنوع شد  -*

 
دو چرخه سواری زنان ممنوع است و موجب باد کردن رگ گردن امامان جمعه و 

دادستان و جوجه بسیجی ها میشود، اما هل دادن چهار چرخه ی فقر با کودکی 
 !بردوش برای زنان بالاشکال است

@metalman1 
 
 آفرین حادثه ها تونل در که عواملیوگو با ایلنا مطرح شد؛ در گفت -*

 داشته امدادی تیم باید شهر از بیرون عمرانی های پروژه /شوند می
 7باشند

  

دهم    :آمده است۸۹ خرداد ۴۱در تاریخ روز سه شنبه  به گزارش خبرنگار ایلنا،
 ۹شمال جان  -اردیبهشت ماه امسال حادثه کار در تونل البرز در آزادراه تهران

دو کارگر دیگر که از این حادثه جان سالم به در بردند، هنوز تحت . کارگر را گرفت
درباره علت انفجار هنوز . گذرانند درمان هستند اما شرایط وخیمی را از سر می

ها نهایی نشده است اما تجمیع گاز متان و عدم گازسنجی درست و  گزارش
و در عین حال دیر رسیدن اورژانس به عنوان ریزش تونل در روزهای قبل از حادثه 

 غریب شهرام .مجموعه علل حادثه و افزایش خسارات شناخته شده است
 اطالع دیر البته دیر رسیدن اورژانس را به (وبهداشت ایمنی ارشد کارشناس)

 و کنترل پیشگیرانه، عوامل او معتقد است که. کند به اورژانس تعبیر می دادن
 توجه مورد کار حوادث خصوص در باید حیاتی ضلعی سه وانعن به سریع اعالم

او با بیان اینکه امدادرسانی در حوادث کار همواره یک اصل مهم دارد و .بگیرد قرار
طبق تجارب به دست آمده هیچگاه : آن اعالم سریع است، اظهار داشت

داده  رسند؛ در واقع حادثه به آنها دیر اطالع های امداد و نجاتی دیر نمی گروه
باید دید . شوند شود، سریعاً اعزام می ای که به آنها اعالم می لحظه. شود می

زمان دریافت خبر برای آنان چه زمانی بوده است؟ آنان به هیچ عنوان فوت وقت 
های امداد و نجات در نظر گرفتن زمان است و در اغلب  تعهِد کاری گروه. کنند نمی

 .....شوند توانند در محل حادثه حاضر می یموارد آنها در زودترین زمانی که م
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 7در ارتباط با نداشتن امنیت شغلی تجمع کارگران سیمان کرمان  -*

 
جمعی از  :آمده است۸۹ خرداد ۴۱در تاریخ روز سه شنبه برپایه خبر منتشره، 

خطر افتادن امنیت شغلی خود با عبور  در اعتراض به کارگران سیمان کرمان ، 
 اعتراض کردند  ممنوعیت انفجار در معدن سیمان خط لوله گاز و

 
 !موقعیت بیدفاع،احساس عدم امنیت  -*
 

مان روز آغاز دانید که در کشور ما بسیاری از کارگران مجبورند حتی در ه حتما می
کند همه حق و  کارشان سندی در اختیار کارفرما قرار دهند که تصديق می

آيا اين برگه سند موجهی برای تسويه . اند شان را از کارفرما دريافت کرده حقوق
اين ديوان . حساب کارگران است؟ پاسخ ديوان عدالت اداری منفی است

های واريز حقوق کارگران را  د فیشاين رأی داده است که کارفرما حتما باي از پیش
ارائه دهد تا مشخص شود که اين مبالغ به کارگران پرداخت شده است؛ اما 

توانند حق خود را دريافت کنند؛ زيرا رأی  همین امروز هم بسیاری از کارگران نمی
. آور نیست ديوان عدالت اداری، به آيین دادرسی کار اضافه نشده است و الزام

های آيین دادرسی کار در ايران است  از نمونه اشکاالت و کاستی اين تنها يکی
طرف و  شود حقوق کارگران تضییع شود و در نبود مرجعی بی که باعث می

ها کارگر ايرانی از عدالت در روابط کار خود  های کار، میلیون تخصصی مانند دادگاه
توجهی  مورد بی ای که اگرچه بسیار مهم است؛ اما تاکنون مسئله. محروم بمانند

دانان و  ها و پیشنهادهای گوناگون از طرف حقوق قرار گرفته و با وجود تالش
 .فعاالن کارگری، به نتیجه نرسیده است

 شرق: منبع 
 

 7فعال کارگری مسجدسلیمان به دادگاه ۴احضار  -*
 

دادگاه  ۱۲۰کارگر شرکت سیمان کارون به شعبه  ۴منابع محلی،   براساس اعالم
 .اند سجدسلیمان احضار شدهکیفری م

رای دادگاه مبنی بر برائت کارگران در   کارخانه به  دلیل احضار، اعتراض مدیران این
 .عنوان شده است ۸۵پرونده اعتصابات این کارخانه در سال 

پیمان  -خرم آقابیگی  -نام فعالین کارگری احضار شده، فرشاد خدادادیان 
 /.ستسلیمانی و امین حاتمی اعالم شده ا

نامه ی جمعی از حقوق دانان ایرانی به دبیر کل سازمان جهانی  -*
 : کار
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 المللی کار، آقای گای رایدر دبیرکل سازمان بین

 ۱۱۸۹خرداد  ۱۵
  :آمده است  ۹۸۱۱خرداد  ۱۵  چهارشنبهبه نوشته سایت اخبار روز در تاریخ روز

احتراما ما حقوقدانان امضاء کننده این نامه، خواهان آزادی فوری کارگران و 
ما . مستقل کارگری و فعالین حقوق کارگران در ایران هستیماعضای تشکلهای 

معتقدیم که بازداشت آنها بوسیله حکومت ایران، ناقض قوانین داخلی ایران و 
 .است که ایران به آن پیوسته است قوانین بین المللی
در همه »: قانون اساسی ایران مقرر داشته است( ۱۵)نظر به اینکه اصل 

ا حق دارند برای خود وکیل تعیین نمایند و اگر توانایی دادگاه ها طرفین دعو
 ؛.«.مکانات تعیین وکیل فراهم آیدها ا انتخاب وکیل رانداشته باشند باید برای آن

اعالمیه جهانی حقوق ( ۰بند ) ۱۱و ( ۱بند ) ۱۲نظر به اینکه به موجب مواد 
ی آشکار هر انسانی سزاوار و محق به دسترسی کامل و برابر در دادرس»بشر 

 ؛.مستقل استطرف و  و شفاف توسط دادگاهی بی
المللی حقوق مدنی و سیاسی  میثاق بین( ۱۴)نظر به اینکه به موجب ماده 

تضمین حق دفاع متهمین از وظایف دولت است و مفاد این قانون از تاریخ 
 ؛.الزم االجرا است( ۱۱۵۴اردیبهشت ۱۹)تصویب آن در ایران 

های مشروع و  از ماده واحده احترام به آزادی( ۱)بند  نظر به اینکه به استناد
محاکم و دادسراها مکلفند حق دفاع »(: ۱۵،۰،۱۱۹۱)حقوق شهروندی مصوب 

یل و کارشناس متهمان و مشتکی عنهم را رعایت نموده و فرصت استفاده از وک
 ؛.«.را فراهم آورند

یح شده است که نظر به اینکه در قوانین گوناگون جمهوری اسالمی ایران تصر
حق دسترسی »و باید « ...دادگاه بدون حضور وکیِل متهم تشکیل نمی شود»

در غیر این . به وکیل وسایر حقوق دفاعی تضمین و به مورد اجرا گذارده شود
رجوع شود به . رسیدگی است« ...صورت سلب این حقوق موجب بی اعتباری

 ؛(.۴،۱۰.۱۱۸۰)آئین دادرسی کیفری مصوب  ۱۴۹و  ۱۸۲و  ۵)مواد 
درحالیکه دادگاه ها و دادسراها مکلفند برای متهمان امکان وکیل و کارشناس 

اکنون نمایندگان معلمین، کارگران، فعاالن صنفی و سندیکایی  فراهم کنند، هم
های  بدنبال بازداشت های خودسرانه و خشونتهای عوامل حکومت، به بهانه

ق دفاع یا محکوم شده و یا در زندان گوناگون و به ویژه بدون رعایت و تضمیِن ح
آنها در تالش برای . های جمهوری اسالمی در انتظار محکومیت هستند

ات بدون توسل به برگزاری گردهمآئی های صنفی و سازمان دادن اعتصاب
 خشونت بوده اند؛

در گزارش ( ITUC)نظر به اینکه کنفدراسیون بین المللی اتحادیه های کارگری 
وانسیون های خود، ایران را از خشن ترین ناقضان قوانین و کن ۰۲۱۸آوریل  ۹

http://www.akhbar-rooz.com/article.jsp?essayId=93622


  ؛.جهانی خوانده است
، ۰۲۱۸می  ۰۱نظر به اینکه کنفدراسیون اتحادیه های کارگری اروپا نیز در 

بیانیه قویا  ۱خواستار آزادی فوری و حمایت اتحادیه های کارگری شده و در بند 
 ؛.دم ایران اعتراض کرده استو مر نسبت به سرکوب و خشونت علیه کارگران

ما امضاء کنندگان این نامه، با توجه به تمامی موارد تخلفات جدی حکومت ایران 
از قوانین داخلی و بین المللی و توافقنامه های بین المللی، بااحترام از برگزار 

 :نفرانس خواستار موارد زیر هستیمکنندگان ک
  محکومیت عملکرد جمهوری اسالمی ایران -
محکومیت حکومت ایران در عدم پایبندی به توافقنامه های بین المللی و  -

قوانین داخلی خود در قبال دستمزدبگیران و درخواست آزادی فوری و بدون قید 
 و شرط تمامی قربانیان این بازداشت های خودسرانه

فرستادن نماینده ی سازمان بین المللی کار به ایران جهت بازدید از متهمان و  -
 .ست داوری عادالنه برای آنهادیدن شرایط موجود آنها و درخوا

ما امیدواریم که توجه کنفرانس به مشکالت عدیده بازداشت شدگان که در 
موارد فوق به آنها اشاره شد، در روشن شدن وضعیت قربانیان و خواست آزادی 

 .بازنگری حقوقی آنان مدد رساند و
 بااحترام

 (زد بگیران ایراندادبان دستم)د کارگروه دا
 محمد علینژاد قاضی سابق دادگستری -
 دکتر نیره انصاری حقوقدان سوئد -
 آزاده عرفانی وکیل دادگستری، واشنگتن آمریکا -
 بهنام دارائی زاده عضو کانون وکالی کانادا -
احمدعلی عرفانی وکیل دادگستری و عضو سابق کانون وکالی مرکز،  -

 آمریکا -واشنگتن 
 -حبشی وکیل دادگستری و عضو سابق کانون وکالی مرکز، واشنگتن منیژه  -

 آمریکا
 آمریکا -مهرانگیز کار وکیل دادگستری و پژوهشگر حقوق بشر، واشنگتن  -
 ناصر کاخساز قاضی سابق دادگستری ایران، آلمان -
 نقی محمودی عضو کانون وکالی ایران، آلمان -
تاریو، وزیرسابق تحقیقات، نوآوری و دکتر رضا مریدی عضو سابق پارلمان اون -

 علوم و وزیر سابق آموزش عالی، کانادا
 محمد مصطفائی وکیل دادگستری و عضو کانون وکالی مرکز، نروژ -
 سارا رفیعی وکیل دادگستری، استرالیا -
محمدرضا روحانی وکیل دادگستری و عضو سابق کانون وکالی مرکز،  -

  فرانسه
 دادگستری و عضو سابق کانون وکالی مرکزعبدالحمید وحیدی وکیل  -
 حسین احمدی نیاز وکیل دادگستری، هلند -
 
 نمایندگان مشکالتدبیر اجرایی خانه کارگر بندر امام مطرح کرد؛ -*

 گرفته هم را امام بندر دامن سازی خصولتی /ویژه مناطق در کارگری
 7است

https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/769552-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%86-%D8%A8%D9%86%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%B1%D8%A7-%D9%87%D9%85-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA%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-9/769552-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%86-%D8%A8%D9%86%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%B1%D8%A7-%D9%87%D9%85-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA%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-9/769552-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%86-%D8%A8%D9%86%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%B1%D8%A7-%D9%87%D9%85-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA%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-9/769552-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%86-%D8%A8%D9%86%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%B1%D8%A7-%D9%87%D9%85-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA


 

 ابراهیم :آمده است۸۹ خرداد ۵۱در تاریخ روز چهارشنبه  به گزارش خبرنگار ایلنا،
در گفتگو با خبرنگار ایلنا، با  (امام بندر کارگر خانه اجرایی دبیر) پیرایش

: ح کردیابی کارگران در مناطق ویژه اقتصادی تصری اشاره به مشکالت تشکل
ای از منطقه بندر امام از شمول قانون کار خارج شده است و قانون  بخش عمده

واحدهای صنعتی و تولیدی . شود مقررات اشتغال مناطق آزاد در آن اجرایی می
دانند که برای انتخاب نماینده کارگر انتخابات برگزار شود  مختلف خود را مقید نمی

 .شود ارگر به رسمیت شناخته نمیو متأسفانه در این مناطق نماینده ک
یابی کارگران بها داده شده،  علیرغم اینکه در قانون کار به حق تشکل: وی افزود

خواهند از جایگاه  ها که می اما در بندر امام به شکل صوری برخی از شرکت
در عین حال برای کارگران . کنند نماینده کارگر بهره ببرند، انتخاباتی را برگزار می

این فعال .ندیدا شدن محدودیت وجود دارد و باید مورد تأیید کارفرما باشنددر کا
در قانون : کارگری با بیان اینکه معموالً کارفرما باید نماینده کارگر را تأیید کند، گفت

پیرایش با بیان اینکه ....یابی کارگران اشاره نشده است مناطق آزاد به حق تشکل
کارفرما به هر علت بخواهد : خاطرنشان کردیک شمشیر دو لبه است،  ۱۴ماده 

وی با اشاره به .کارگر را اخراج کند، برگشت به کاری عمالً نصیبش نخواهد شد
توانند کاری پیدا کنند، تصریح  اینکه نماینده کارگران بعضاً بعد از اخراج نیز نمی

و با  گری کرده است اما از کار اخراج شده است ما کارگری داریم که مطالبه: کرد
وجود اینکه دادگاه او را تبرئه کرده است اما در منطقه ویژه هر جا برای کار رفته 

شرکت معرفی  ۰۲من خودم یک کارگر را به حدود . است، نتوانسته کار پیدا کند
زا بوده  های انجام شده به بهانه اینکه فردی تنش کردم، او در تمامی بررسی

ان برای کار رفت اما به او کاری این کارگر حتی تا آباد. است، رد شد
شرکت داریم که  ۹۲تا  ۹۲در بندر امام حدود : تصریح کرد فعال کارگری .دادند نمی

. همگی واجد شرایط داشتن نماینده کارگر در واحدهای تولیدی منطقه هستند
ها حتی با حضور وزارت کار انتخاباتی برگزار نشده  متأسفانه در برخی کارگاه

ها یکی از  یش با اشاره به اینکه خصولتی شدن پتروشیمیپیرا... .است
متأسفانه تحت عنوان : مشکالت فعلی در این منطقه است، گفت

رود که  ها به صورت خصولتی پیش می پتروشیمی  سازی واگذاری خصوصی
 .دهد شرایط کارگران را هرچه بیشتر تحت تأثیر قرار می



 7شدند آزاد پارس کاغذ بازداشتی کارگر ٣ -*

 

این .اند به گزارش خبرنگار ایلنا، کارگران بازداشتی کاغذسازی پارس، آزاد شده
های کارگری بازداشت شده بودند، همگی آزاد  کارگران که در جریان اعتراض

ار مانع اخراج این کارگران شده شدند؛ از قرار معلوم وساطت اداره ک
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان خوزستان با تایید این خبر گفته .است

تپه این بود که مقرر  است که علت اعتراض کارگران کارخانه کاغذ پارس هفت
هزار  ۵۲۲شده بود کارفرما از حقوق اردیبهشت ماه به صورت علی الحساب مبلغ 

این تصمیم سبب نارضایتی بین کارگران : وی افزود.ن پرداخت کندتومان به کارگرا
و بازاداشت موقت سه نفر از کارگران کارخانه کاغذ پارس هفت تپه شد که در 

 .نهایت این سه نفر آزاد و به کار خود بازگشتند

 دختر سه شدن غرق:پیام تسلیت یک تشکل صنفی فرهنگیان -*
  7است دردآور بلوچ آموز دانش

 
شورای  :آمده است۸۹ خرداد ۵۱در تاریخ روز چهارشنبه  به گزارش خبرنگار ایلنا،

ای غرق شدن سه  های صنفی فرهنگیان ایران در بیاینه هماهنگی تشکل
متاسفانه در خبرها : ستدر این بیانیه آمده ا.آموز بلوچ را تسلیت گفت دانش

شهرستان چابهار واقع در جنوب « پـــالن»خواندیم سه کودک خردسال در بخش 
های جمع  گودال)ها  استان سیستان و بلوچستان هنگام برداشت آب از هوتگ

های منیره خدمتی، مریم خدمتی  این سه کودک به نام. اند غرق شده( آوری آب
تنی به هوتگ رفته بودند که  ات از گرما و آبو یسرا دلشب برای نوشیدن آب و نج

اگر در گذشته کمبود آب در این منطقه . غرق شده و جان خود را از دست دادند
ها، زمانی که  های اخیر و ُپر شدن هوتگ یک معضل بود، اینک به علت بارندگی

در .شوند روند در هوتگ غرق می این کودکان برای برداشت آب به آن مکان می
بیانیه تسلیت، این تشکل فرهنگیان خواستار توزیع عادالنه امکانات در جهت پایان 

فقر و عدم دسترسی به » : و اعالم کرد  جلوگیری از این فجایع دردناک شده
امکانات اولیه یکی از علل مهم این حوادث است و امیدواریم با تخصیص بودجه 

موزشی، در آینده عادالنه به مناطق محروم و فقرزدایی و گسترش عدالت آ
 «.کنیم شاهد کاهش این فجایع باشیم و برای تحقق آن تالش می

https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/770288-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%BA%D8%B0-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF
https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/770249-%D8%BA%D8%B1%D9%82-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D8%B3%D9%87-%D8%AF%D8%AE%D8%AA%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2-%D8%A8%D9%84%D9%88%DA%86-%D8%AF%D8%B1%D8%AF%D8%A2%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%DB%8C%D8%B5-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87-%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%88%D9%85-%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1-%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%B5%DB%8C%D8%A8%D8%AA-%D9%87%D8%A7-%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%85
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میلیارد تومانی در یکی ازشرکت های وابسته به  ۱٠تخلف مالی  -*
 7وزارت نفت
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 خرداد ۵۱در تاریخ روز چهارشنبه ز وزارت نفت، به نقل ا خبرگزاری مهر به گزارش

طی بازرسی انجام شده از یکی از شرکت های وابسته به وزارت  :آمده است۸۹
میلیارد تومان تخلف مالی صورت گرفته است و از یکی از  ۱۰نفت، مشخص شد 

در پی گزارش دریافتی در .هزار دالر باز پس گرفته شد ۱۱هزار یورو و  ۹۱متهمان 
های وابسته در  خ دوازدهم خردادماه از سوی مدیر ارشد یکی از شرکتتاری

خصوص وقوع تخلف مالی در آن مجموعه با دستور وزیر نفت و با رسیدگی دقیق 
اداره کل بازرسی وزارتخانه، سوءاستفاده انجام شده توسط افراد دخیل بالغ بر 

ر این موضوع مشخص تن از افراد د ۹میلیارد تومان کشف و اقدامات مجرمانه  ۱۰
 .شد

هزار  ۱۱هزار یورو به عالوه  ۹۱طی بازرسی انجام شده از یکی از متهمان مبلغ 
لذا ضمن ارجاع پرونده تخلفات این افراد به مراجع اداری و .دالر باز پس گرفته شد

های تحت تصدی رسماً از دادستانی عمومی و  برکناری همه ایشان از سمت
 .ی افراد به واسطه اتهامات انتسابی در خواست شدانقالب تهران تعقیب کیفر

 جمع» طرح با رابطه در:شبکه یاری کودکان کار خطاب به بهزیستی -*
 !دهید ارائه کافی توضیجات «کار کودکان آوری

%88%D8%AF%Dhttps://www.ilna.ir/fa/tags/%DA%A9%D9
A%A9%D8%A7%D9%86_%DA%A9%D8%A7%D8%B1 

 

طرح   :آمده است۸۹ خرداد ۵۱در تاریخ روز چهارشنبه  به گزارش خبرنگار ایلنا،
های حامی  آوری کودکان کار، موجب نگرانی فعاالن مدنی و انجمن جدید جمع

ای نسبت به  شبکه یاری کودکان کار هم در اطالعیه. حقوق کودکان شده است
های ضربتی اعتراض کرده است و خواستار ارائه توضیحات شده  این دست طرح

 :در این اطالعیه آمده است .است
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https://www.mehrnews.com/news/4633771/%D8%AA%D8%AE%D9%84%D9%81-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%DB%B1%DB%B2-%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%AF%D8%B1-%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%A7%D8%B2%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA
https://www.mehrnews.com/news/4633771/%D8%AA%D8%AE%D9%84%D9%81-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%DB%B1%DB%B2-%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%AF%D8%B1-%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%A7%D8%B2%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA
https://www.mehrnews.com/news/4633771
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-9/770246-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B7%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%A2%D9%88%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D8%B6%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D9%81%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%87-%D8%AF%D9%87%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-9/770246-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B7%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%A2%D9%88%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D8%B6%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D9%81%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%87-%D8%AF%D9%87%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-9/770246-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B7%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%A2%D9%88%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D8%B6%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D9%81%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%87-%D8%AF%D9%87%DB%8C%D8%AF
https://www.ilna.ir/fa/tags/%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86_%DA%A9%D8%A7%D8%B1
https://www.ilna.ir/fa/tags/%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86_%DA%A9%D8%A7%D8%B1


 بهزیستی، سازمان جلسه در خیابان، در کار کودکان آوری جمع طرح»
 در ۸۹/۰/۱۲ تاریخ در اجتماعی مددکاری های کلینیک و غیردولتی های سازمان
 .گردید مطرح فرمانداری نماینده طرف از بهزیستی، سازمان

 در اجتماعی مددکاری کلینیک یک و غیردولتی سازمان یک توسط طرح این
 از نه مذکور جلسه در متاسفانه .آید می در اجرا مرحله به قراردادی چهارچوب

 و طرح مورد در کافی توضیحات بهزیستی سازمان طرف از نه و طرح مجریان نظر
 .نشد ارائه آن اجرای نحوه

 تاکنون که این به توجه با کار کودکان یاری شبکه عضو های انجمن جلسه این در
 خود، حاصل بی تکرار در اجرایی، نظر از نه و علمی نگاه از نه آوری  جمع های طرح

 مخالفت آن اجرای با است، نکرده ایجاد خیابان در کار کودکان وضعیت در تغییری
 .کردند

 خرداد، 5 همشهری روزنامه در زیستیبه اجتماعی دیدگان آسیب دفتر مدیرکل
 همکاری با جدید رویکردی با طرح این است قرار که است کرده اعالم

 .شود اجرایی آتی های هفته در دولتی های سازمان و نهاد مردم های سازمان
 در کار کودکان آوری جمع طرح اجرایی سوابق به توجه با کار کودکان یاری شبکه
 و دارد می اعالم آن اجرای با را خود مخالفت آن از ناشی های آسیب و خیابان

 بهزیستی اجتماعی دیدگان آسیب دفتر مدیرکل طرف از کافی توضیحات خواستار
 «.است آن اجرای در غیردولتی های سازمان همکاری و طرح محتوای با ارتباط در
 

 7 اعتراض به طرح جدید جمع آوری کودکان کار -*
 

 

ای اجتماعی سازمان بهزیستی خبر داده که کودکان کار ه مدیرکل دفتر آسیب
شبکه . "شوند آوری می ها جمع های آتی با رویکردی جدید از خیابان در هفته

محتوا و شکل اجرای ای خواستار توضیح درباره  با صدور اطالعیه" یاری کودکان
  .طرح شده است

دیدگان اجتماعی  بخرداد و به نقل از مدیرکل دفتر آسی ۹روزنامه همشهری در 
بهزیستی، از اجرایی شدن طرح جمع آوری کودکان کار با رویکردی جدید خبر 

های مردم نهاد و  همشهری نوشت که طرح با همکاری سازمان. داد
  .شود های آتی عملیاتی می ر هفتههای دولتی د سازمان

، ها انجمن حمایت از حقوق کودک ، گروهی متشکل از ده"شبکه یاری کودکان"
گوید یک کلینیک مددکاری اجتماعی و یک سازمان غیردولتی پیمانکار اجرا  می

آوری کودکان کار در خیابان، در جلسه  طرح جمع»: اند کردن این طرح شده
های مددکاری اجتماعی  های غیردولتی و کلینیک سازمان بهزیستی، سازمان

انداری مطرح در سازمان بهزیستی، از طرف نماینده فرم ۸۹/۰/۱۲در تاریخ 



  «.گردید
های عضو شبکه یاری کودکان در جلسه  کند که انجمن اطالعیه تاکید می

: مخالفت کردند" حاصل های بی اقدام"گونه  مربوطه حضور داشتند و با این
متاسفانه در جلسه مذکور نه از نظر مجریان طرح و نه از طرف سازمان »

  «.جرای آن ارائه نشدبهزیستی توضیحات کافی در مورد طرح و نحوه ا
در چارچوب طرح جمع آوری متکدیان به  ۸۹طرح جمع آوری کودکان کار در مرداد 

آن زمان نیز . ها متوقف شد جریان افتاد اما در مهر همین سال و پس از اعتراض
ها و فعاالن حوزه کودک در کنار اعضای شورای شهر تهران خواستار  تشکل

  .توقف طرح شده بودند
دانان،  تن از اساتید دانشگاه، مددکاران، حقوق ۱۲۲بیش از   سرگشاده در نامه
به رئیس بهزیستی، شورای  ۸۹نگاران و کنشگران حقوق کودک در پاییز  روزنامه

این قبیل اقدامات ضربتی تنها معطوف به »: شهر و شهردار تهران آمده بود
ده و نه تنها دیده و مظلوم از حوزه دید جامعه بو خارج کردن جمعیت آسیب

بهبودی در وضعیت اجتماعی و زندگی مردم فقیر به ویژه کودکان فراهم 
دیدگی بیشتر و سلب اعتماد آنها از نهادهای  کنند بلکه منجر به آسیب نمی

تواند به جای دامن زدن به  هایی است که می حمایتی و هدر دادن سرمایه
  «.ونی، صرف اقدامات موثرتری شودهای ناروای کن تبعیض

امضا کنندگان این نامه تاکید کرده بودند که کودکان کار و خیابان نشانه وضعیت 
  .مایت و مراقبت هستند نه مبارزهنامطلوب اجتماعی و نیازمند ح

  "های ضربتی طرح"انتقاد از 
های اجتماعی  س از این توقف طرح، روزبه کردونی، مدیرکل دفتر امور آسیبپ

نهاد و  های مردم شود با همفکری با سازمان ش میتال»: وزارت رفاه گفته بود
های اجرایی، روند  صاحب نظران دانشگاهی و هماهنگی بیشتر بین دستگاه

  «.تماعی از کودکان هدفمندتر شودحمایت اج
، "های ضربتی طرح"های ناشی از انجام  شبکه یاری کودکان با تاکید بر آسیب

ز مدیرکل دفتر آسیب دیدگان با تصمیم اخیر بهزیستی مخالفت کرده و ا
اجتماعی این نهاد خواستار توضیحات کافی در زمینه محتوای طرح و همکاری 

  .غیردولتی در اجرای آن شده است های سازمان
ها  سازمانی مردم نهاد و متشکل از ده( گروه تالشگران)شبکه یاری کودکان 

محو کامل " در راستای اهدافی چون ۱۱۹۰انجمن و موسسه است که از سال 
  .کند جهانی حقوق کودک فعالیت میو ترویج کنوانسیون " کار کودکان

آماری رسمی از کودکان کار در ایران در دست نیست اما این شبکه تعداد آنها 
 ۹آمارهای غیررسمی از . را سه میلیون نفر اعالم کرده است ۱۱۸۴در سال 

  .دهند میلیون کودک کار خبر می
گرفته شده " روز جهانی مبارزه با کار کودک"آستانه تصمیم بهزیستی در 

شود که کودکان باید در  پیمان جهانی حقوق کودک یادآور می ۱۰ماده . است
ها  کند حمایت شوند و دولت برابر هر کاری که رشد و سالمتی آنها را تهدید می

  .شرایط کار کودکان را مشخص کنندنیز باید حداقل سن کار و 
ساله وارد  ۱۴تا  ۵میلیون کودک  ۱۰۲ان جهانی کار، ساالنه طبق آمار سازم

  .کنند درصدشان در آسیا زندگی می۹۱شوند که  بازار کار می
 



/ آوری این کودکان واکنش شبکه یاری کودکان کار به طرح جمع -*

 7سازمان بهزیستی توضیح دهد
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ای  شبکه یاری کودکان کار در اطالعیه: آمده است  24رویداد ایت سبرپایه خبر 
                                                                                .آوری کودکان کار و خیابان اعالم کرده است نگرانی خود را از طرح جدید جمع

آوری کودکان کار، موجب نگرانی فعاالن مدنی و  طرح جدید جمع ٠۴درویدا
شبکه یاری کودکان کار هم در . های حامی حقوق کودکان شده است انجمن

های ضربتی اعتراض کرده است و خواستار  ای نسبت به این دست طرح اطالعیه
                                                                                 .ارائه توضیحات شده است
                                                                                                                             :در این اطالعیه آمده است

 های آوری کودکان کار در خیابان، در جلسه سازمان بهزیستی، سازمان طرح جمع
در سازمان  ۸۹/۰/۱۲های مددکاری اجتماعی در تاریخ  غیردولتی و کلینیک

                                                   .بهزیستی، از طرف نماینده فرمانداری مطرح گردید
این طرح توسط یک سازمان غیردولتی و یک کلینیک مددکاری اجتماعی در 

متاسفانه در جلسه مذکور نه از . آید در میچهارچوب قراردادی به مرحله اجرا 
نظر مجریان طرح و نه از طرف سازمان بهزیستی توضیحات کافی در مورد طرح و 

                                                                                                                  .نحوه اجرای آن ارائه نشد
های عضو شبکه یاری کودکان کار با توجه به این که تاکنون  سه انجمندر این جل

حاصل خود،  آوری نه از نگاه علمی و نه از نظر اجرایی، در تکرار بی  های جمع طرح
تغییری در وضعیت کودکان کار در خیابان ایجاد نکرده است، با اجرای آن مخالفت 

                                                                                                                       .کردند
خرداد،  5دیدگان اجتماعی بهزیستی در روزنامه همشهری  مدیرکل دفتر آسیب

اعالم کرده است که قرار است این طرح با رویکردی جدید با همکاری 
                                                                                                                                                  .های آتی اجرایی شود های دولتی در هفته های مردم نهاد و سازمان سازمان

آوری کودکان کار در  شبکه یاری کودکان کار با توجه به سوابق اجرایی طرح جمع
دارد و  ناشی از آن مخالفت خود را با اجرای آن اعالم میهای  خیابان و آسیب

دیدگان اجتماعی بهزیستی  خواستار توضیحات کافی از طرف مدیرکل دفتر آسیب
 .های غیردولتی در اجرای آن است در ارتباط با محتوای طرح و همکاری سازمان

 7ها را بی اثر کردند بنادر، تحریمعضو اتاق بازرگانی ایران؛ -*
https://www.mehrnews.com/news/4634041 
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در تاریخ روز پنجشنبه  به نقل از وزارت راه و شهرسازی، خبرگزاری مهر به گزارش

ایران  عضو اتاق بازرگانی،سید بهادر احرامیان   :آمده است۸۹ خرداد ۹۱
ها هیچ اثری بر روند تخلیه و  ای عمل کردند که تحریم بنادر کشور به گونه:گفت

ای عمل  گونه بنادر کشور به: عضو اتاق بازرگانی ایران گفت.بارگیری کاال نگذاشت
ها هیچ اثری بر روند تخلیه و بارگیری کاال نگذاشت و روال طبیعی  کردند که تحریم

کارنامه کاری بنادر کشور در چند سال : اظهار داشت او .در این بخش ادامه دارد
ها دیدند و تجار با چالش تخلیه  دهد که کمترین آسیب را از تحریم اخیر نشان می

برای اینکه بنادر کشور پویاتر شوند و : وی اضافه کرد.و بارگیری کاال مواجه نشدند
گذاران به  مایهکنم سر های بالقوه آن استفاده کرد، توصیه می بتوان از ظرفیت

 .بنادر بروند پسکرانه سمت
گذاری در حوزه یاد شده امکان صادرات کاال با شرایط بهتری  با سرمایه: گفت او

شود و از سوی کارخانجاتی که با مشکل کمبود آب مواجه هستند  فراهم می
عضو اتاق بازرگانی .های خود را رونق دهند توانند فعالیت پسکرانهبنادر می در

گذاری در بنادر کشور و  بخش خصوصی همواره آماده سرمایه: اظهار داشتایران 
در این میان حمایت سازمان بنادر و . بوده است سودده های سایر بخش

گذاران منجر  گذاری و استقبال سرمایه تواند به توسعه سرمایه دریانوردی می
یار های تخصصی بس گذاری بنادر کوچک برای سرمایه: تصریح کردوی  .شود

توان این امر را بر اساس تجربیاتی که در سایر کشورها وجود  مناسب است و می
 .سازی کرد دارد پیاده

  7فراخوان به تجمع بازنشستگان در برابر مجلس -*
بازنشستگان و پیشکسوتان کشوری فراخوان به برگزاری تجمع در برابر مجلس 

  :متن این فراخوان به شرح زیر است. داده اند
  شستگان ارجمند و فرهیختهبازن

همانطور که خودشما با تمام وجود رنجهای دوران اشتغال را لمس کردید، وهر 
روز به امیدفردایی بهتر واقعیات وامیدهای زندگی شمابه تخیل پیوست، گمان 

میرود که خدایان ثروت و قدرت دست از فریب ما بر نمیدارند و برآنند که با 
وابها و رویای امپراتوری خویش را به واقعیت برسانند ، مستمری بخور ونمیر ما، خ

  .دامن بخشنده ی آنان دراز باشد وما همچنان دست نیازمان به سوی
انچه ما درطول سالهای خدمت تجربه کرده ایم ، این است که ، انسانیت ،حق 

وقانون بازیچه ی دست ، مسئولین بی درد و مرفه است ، حال گریز ازاین 
شما  خدایان ثروت و قدرت برای ما رقم زده اند به همت واالی سرنوشتی که

  .بستگی قطعی پیدا کرده است
مقابل  ۱۲ساعت    خرداد ماه ۰۹به همین خاطر ازشما دعوت می شود ، در روز 

https://www.mehrnews.com/
https://www.mehrnews.com/


مجلس ، با گامهای استوار وحضور پرشور ،اعتراض خود را نسبت به بیعدالتی و 
  .نیدریت خدمات کشوری اعالم کتبعیض و عدم اجرای کامل قانون ومدی
 بازنشستگان و پیشکسوتان کشوری

  :وزیر آموزش و پرورش استعفا داد محمد بطحایی، -*

 
محمد بطحایی، وزیر آموزش و پرورش به گزارش خبرگزری های داخل کشور، 

جمهوری ایران  سجمهوری اسالمی استعفای خود را به حسن روحانی، رئی
  .ارایه کرده است

خرداد با تایید این خبر،  ۱۹های داخلی ایران روز پنجشنبه،  خبرگزاریبرخی 
انتخاب به نقل از یک منبع . اند دالیل ضدونقیضی برای این استعفا منتشر کرده

عنوان کرده « حضور در انتخابات مجلس»آگاه در هیات دولت، دلیل بطحایی را 
  .است

که دلیل این استعفا شخصی  تسنیم از قول یک منبع آگاه نوشت  اما خبرگزاری
  .جمهور با استعفای او موافقت کند بوده و هنوز معلوم نیست رئیس

بندی  خبرگزاری ایلنا دلیل اصلی استعفای بطحایی را عدم حمایت دولت از رتبه
  .معلمان و پرداخت معوقات فرهنگیان عنوان کرد

را « هنگیانتوجهی به مسائل فر بی»هم « باشگاه خبرنگاران جوان»وبسایت 
  .دلیل استعفای بطحایی عنوان کرده است

انصافی  بی»به گزارش ایسنا، دو روز پیش از آن، محمد بطحایی با انتقاد از 
ای امروز گاهی دچار برخی  متاسفانه فضای رسانه»: گفته بود« ها رسانه

چندی قبل اتفاقی در فضای چند مدرسه رخ داد ولی . شود ها می انصافی بی
  «.طور صحیح منعکس نشد یم بهها گفته

اشاره او به اظهاراتش در مورد ماجرای انتشار کلیپ مربوط به رقص دختران در 
هایش در مورد اعتراضات معلمان است که با  کالس درس و همینطور گفته

  .انتقادهای زیادی روبرو شد
« دشمن و بدخواهان»اردیبهشت سال جاری این کلیپ را به  ۱۹بطحایی 
برای پیروزی در این جنگ از تمام ترفندها استفاده »اد و گفت آنها نسبت د

  .«کنند و اکنون سنگر تعلیم و تربیت را هدف قرار داده است می
فرهنگیان و معلمان مدارس سال گذشته طی چند ماه در ایران بارها دست به 

بهبود وضعیت »، «بهبود وضعیت و کیفیت آموزش و پرورش». تحصن زدند
از « حق برخورداری از آموزش زبان مادری»، «معلمان و فرهنگیانمعیشتی 

عملی مسئولین در قبال  بی»آنها همچنین نسبت به . جمله مطالبات آنهاست
آزاد نشدن »، «سازی آموزش و پرورش مطالبات معلمان و فرهنگیان خصوصی

 .اعتراض داشتند«فساد در صندوق ذخیره فرهنگیان»و « معلمان دربند



 
 7ان وزارت با پرونده های نیمه تمامپای -*

 
گزارش روزنامه ایران از حاشیه های خداحافظی ناگهانی بطحایی از آموزش و 

 پرورش
 هدی هاشمی✍ 

 متن کامل را اینجا بخوانید
moallemirani.com/36756 

@moallemirani 
 

 7خبری تلفنی از زندان عادل آباد شیراز -*

 
 

آقای محمدعلی زحمتکش طی تماس  52ساعت  99خرداد50امروزپنج شنبه 
 :تلفنی آخرین وضعیت خودرادر زندان عادل آبادشیرازچنین توصیف کرد

خاطرفعالیت های صنفی،ویکسال سال زندان به  2حکم دادگاه بدوی وی 
 .میلیون تومان جریمه بوده است57به شهرستان ارسنجان و (تحت الحفظ)تبعید

 وی گفت این حکم دردادگاه تجدیدنظرشکست،
 57ماه کاهش یافت،ازیکسال حکم تبعیدبه ارسنجان و  9حکم دوسال زندان به 

 .میلیون تومان جریمه ی نقدی تبرئه شد
 .اه زندان خودرازندان عادل آباد شیرازمیگذراندم 9وی هم اکنون حکم 

محمدعلی زحمتکش این معلم رنجدیده که بخش بزرگی اززندگی اش راصرف 
معماری وساختمان سازی کرده است،وضعیت زندان عادل آبادراباتوجه به 

 .زندانهایی که درتهران هست،خوب توصیف کرد
به این عزیزان  درودمرا: زحمتکش خطاب به همه ی معلمان مبارزگفت 
 .برسانیدوبه آنهابگوییدخودرا شاگردشمامیدانم

محمدعلی تنش رنجوروقلبش شکسته می نماید، اماقامتش استوارو اراده اش 
چون کوه دماوند پایدار است،این رامی توان در طنین صدای دلنشین اش به 

  .گویش زیبای شیرازی دریافت
 هرلحظه در برم دل از اندیشه خون شود 

http://moallemirani.com/36756
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 .تهای کار من از عشق چون شودتامن
https://t.me/GEtehadbazneshastegan 

 
 برای راهکارهاییوگو با ایلنا مطرح کرد؛ غالمرضا علیزاده در گفت -*

 از جدا صندوق نجات /اجتماعی تأمین صندوق های ورودی افزایش
 7 نیست کشور اقتصاد نجات

 
 غالمرضا  :آمده است۹۸ خرداد ۹۱به گزارش خبرنگار ایلنا، در تاریخ روز پنجشنبه 

در گفتگو با خبرنگار ایلنا، با اشاره به  (اجتماعی تأمین کارشناس) علیزاده
سازمان تأمین اجتماعی : مشکالت مالی صندوق تأمین اجتماعی اظهار داشت

یکی از مشکالتی که تأمین اجتماعی در . نهادی عمومی و غیردولتی است
دولت بر تمام روندها و فرآیندهای این شرایط فعلی دارد، تسلط کامل و قاهرانه 

درصد آن را  ۱درصد پرداختی حق بیمه کارگران  ۱۱درصورتیکه از . سازمان است
 .پردازد دولت می

 ۰۱درصد پرداختی کارفرمایان،  ۹۲وی با بیان اینکه صندوق تامین اجتماعی با 
ابع درصد پرداختی دولت به عنوان حق بیمه، من ۸درصد پرداختی کارگران و 

ها و  صندوق تامین اجتماعی را به اضافه مجموعه درآمدهایی که از شرکت
لذا باید : کند، تاکید کرد آید تامین می های تابعه سازمان به دست می سازمان

گرایی در امور تأمین اجتماعی بر اساس وزن شرکای اجتماعی  جانبه شورای سه
عالی کارگری و کانون عالی این شرکا دو پایه اصلی به نام کانون . شکل بگیرد

: وی افزود.کارفرمایی دارد که اعضای این دو کانون الزم و ملزوم یکدیگر هستند
گیرد و نیروی کار بدون بخش کارفرمایی یا  هیچ کاری بدون نیروی کار شکل نمی

ها و  ولی در شرایط فعلی که به تمام سازمان. شود کارآفرینی عمالً بیکار می
شود و منابع آنها در امور غیرذیربط در  اندازی می دست نهادهای غیردولتی
های امکان بخشی به منابع سازمان تأمین  شود، یکی از راه مواردی صرف می

های دولت به این  اجتماعی کاستن از دخالت دولت در امور آن و پرداخت بدهی
تواند وضعیت صندوق را از  اینها از عوامل موثری هستند که می. صندوق است

 .                                                       کند رود، کنترل و تعدیل حالتی که به سمت بحران پیش می
ریزی برای امور تولیدی را دیگر عاملی دانست که به  و برنامه  وی سیاست

این امور : او ادامه داد. کند صندوق تأمین اجتماعی در خروج از بحران کمک می
ضمن اشتغالزایی زمینه افزایش ورودی صندوق تأمین اجتماعی را تواند  می

های دولتی باید از سمت و سوی واردات  بنابراین سیاستگذاری. فراهم کند
محوری حرکت کند تا هم زمینه اشتغال فراهم شود و محوری به سمت تولید 

 ....هم امکان ارزآوری از طریق صادرات فراهم شود

 7ن در اینستاگرام پس از فیلترینگ تلگرامحضور گسترده فرهنگیا -*
 

پس از فیلتر شدن تلگرام و حذف ناگهانی تلگرام های ایرانی و از دسترس خارج 
هزار نفر از فرهنگیان کشور با عضویت در  ۰۹شدن اغلب فیلترشکن ها، بیش از 

پیج اینستاگرامی معلم ایرانی، به راحتی و با سرعت از آخرین رویدادهای 
لطفا ضمن دنبال . پرورش اطالع یافته و آزادانه به تبادل نظر می پردازندآموزش و 
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کردن این صفحه، آدرس را جهت استفاده سایر همکاران عزیز به اشتراک 
 .بگذارید

instagram.com/moallemirani        

بیانیه جمعی از معلمان  - معلمان و فعاالن مدنیتن از  ۱۳۳۳اسامی  -*
در اعتراض به زمینه سازی برای صدور حکم انفصال از  و فعاالن مدنی

 :معلم زندانی محمد حبیبی خدمت

1405https://www.rahekargar.net/browsf.php?cId=1033&Id= 

 

گذرد و هنوز  می محمد حبیبی بیش از یک سال از بازداشت فعال صنفی، 
ها  وزارتخانه به درخواست مرخصی بدون حقوق وی پاسخ مثبت نداده و پیگیری

های  دهد که وزارتخانه قصد دارد با صدور حکم انفصال از خدمت زمینه نشان می
                                               .اخراج این فعال صنفی زندانی را مهیا نماید

محمد حبیبی یک فعال صنفی عدالتخواه، شجاع و آگاه                              
می دانیم   همه ما. گری صنفی و آموزشی در زندان است است و بخاطر مطالبه

هار این فعال صنفی در یک دادرسی ناعادالنه به ده سال و نیم زندان و هفتاد و چ
خدمت پیش رو ، ادامه _از_انفصال_ضربه شالق محکوم گردید و حکم

              .شالقی است که ظالمانه برای وی صادر شده است_و_زندان_حکم#
                                                                                                       

نیه ضمن اعتراض به زندانی نمودن فعاالن صنفی و مدنی ما امضاکنندگان این بیا
بخصوص محمد حبیبی نسبت به صدور حکم انفصال از خدمت این فعال صنفی 

به مسئوالن هشدار می دهیم و مسئول شرایط اسفناک جامعه و شرایط 
       .بحرانی آموزش و پوررش را نهادهای حاکمیتی و مسئوالن کشور می دانیم

محمد حبیبی و تمام معلمان دربند باید فورا آزاد گردند و                                 
این خواسته مهم و جدی ماست و در هر مکان و . به سر کالس درس برگردند

                                                              .زمان آن را مطالبه خواهیم نمود
                                                حبیبی هستیمما همه محمد              

شما نیز می توانید با  !هموطن عزیز                                                      
لطفا وارد فرم نگار  -امضای این بیانیه با محمد حبیبی اعالم همبستگی نمایید

نفر درسایت باالآمده  5111اسامی .یدشده نام و نام خانوادگی خود را ثبت نمای
 . است

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd1wUE4TwhD2v
tRNGPEY_sw4hQjBe9Erdp435KemXws4Rt4Ow/viewform 

http://instagram.com/moallemirani
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd1wUE4TwhD2vtRNGPEY_sw4hQjBe9Erdp435KemXws4Rt4Ow/viewform
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 در گرو رشد تشکل های کارگری چشم انداز رشد جنبش طبقه کارگر -*

 کاظم فرج الهی7 از 
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تمامی حقایق و نشانه : برپایه مقاله مندرج در وبالگ کار در ایران آمده است 
های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی موجود در عرصه داخلی و جهانی گواه بر 

هستند که وضعیت موجود ما آبستن حوادث بسیار مهم و در آستانه تغییر و این 
این که سوگیری طبقاتِی این تغییرات و سود و . تحوالت سیاسی اساسی است

زیاِن مردمان این سرزمین از آن چگونه خواهد بود و سهم طبقات و الیه های 
شد اضافه بر شرایط پایینی جامعه به ویژه طبقه کارگر از نتایج حاصل شده چه با

و توازن قوای نیروهای موجود در منطقه بطور کامل کامل به توازن قوا، سازمان 
جنبش . و آرایش طبقات اصلی جامعه نیز بستگی دارد -یا نیافتگی -یافتگی

وسیع اجتماعی و تمامی مولفه های آن شامل کارگری، زنان، جوانان، 
در عین حال درگیر موانع مختلف بسیار فعال و پیش رونده و ... دانشجویی و

بازبینی و داشتن نگاه آسیب شناسانه و . ساختاری و غیرساختاری هستند
انتقادی به راه های پیموده شده و شیوه های سازمانیابی و مبارزه ی این مولفه 

 .ها از جمله ضروریات این مرحله از جنبش است
این طبقه در مسیر حرکت هر گونه نقش آفرینی و اثرگذاری طبقه کارگر و جنبش 

و بهبود وضع جامعه و هر تغییر و تحول درون جنبش طبقه کارگر و حدس و گمان 
در باره ی آینده و رشد آن بستگی زیادی به سازمان یافتگی و تشکل های این 

در وضعیت کنونی، هر روز شمار زیادی حرکات و . طبقه و دیدگاه پیشروان آن دارد
، گاه بیشتر از روزهای گذشته، در مناطق و واحدهای تجمعات اعتراضی کارگران

مختلف کارگری شاهد هستیم، ابزارهای مدرن گسترش اطالعات و آگاهی 
رسانی نیز به فراوانی در اختیارند، با این همه و متاسفانه نشانه های خوبی از 
. میزان رشد آگاهی طبقاتی و سازمان یافتگی دراین جنبش دیده نمی شود

تمامی دالیل پایین بودن سطح آگاهی طبقاتی و سازمان نیافتگی را نمی توان 
به وجود موانع قانونی در مسیر ایجاد تشکل ها و فشار نهادهای مختلف نسبت 
داد؛ چرا که در نظام سرمایه داری همواره، هرچند با شدت و ضعف های متفاوت، 

ی از این مشکل متاسفانه بخش مهم. انواع موانع و فشارها وجود داشته و دارد
نبود عناصر آگاه و ارتباطات الزم در میان و کنار طبقه در محیط های کار و زندگی 

باز هم متاسفانه در بسیاری موارد نبود یا کمبود آگاهِی نیروهای فعال . است
نسبت به کم و کیف تشکل های مختلف و مستقل کارگری و انواع آن ها؛ 

ها و سرانجام رابطه و نسبت های این چکونگی برپایی، کارکرد و وظایف آن 
تشکل ها با یکدیگر بخش های مهم دیگری از مشکالت موجود در این مسیر 

 .است
یافته،  همایی و همکارِیّ سازمان تشکل ظرف یا بستری است برای هر نوع گرد

توانند سیاسی یا غیرسیاسی شامل  ها می تشکل. دار مند و ادامه  هدف
، اقتصادی و یا صنفی باشند و هریک اهداف سیاسی فرهنگی، هنری، اجتماعی

ی این نهادها  نام و شناسنامه. خاصی را دنبال کنند... یا فرهنگی و هنری و 
ها،  میان انواع تشکل. تواند گرایش کلی و نوع تشکل را توضیح بدهد معموال می

https://www.rahekargar.net/browsf.php?cId=1033&Id=1407
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های   به لحاظ عملکرد اجتماعی و هدف ها و به دلیل نزدیکی و آمیختگی
ناپذیر و یا مرز کامالً روشنی جود  گی و اجتماعی، ممکن است دیوار نفوذفرهن

 .....نداشته باشد
 
 تامین سازمان دهیب:عضو هیات امنای سازمان تامین اجتماعی -*

 تاخیر به /است تومان میلیارد هزار ٣۷ بانکی سیستم به اجتماعی،
 7 کند نمی حل را مشکلی بازنشستگی های   صندوق بحران   انداختن  

هفته  :آمده است۸۹ خرداد ۹۱ جمعهدر تاریخ روز به گزارش خبرنگار ایلنا، 
ابلوهای تبلیغاتی معابر که آنها را با هک ت« تپندگان»گذشته گروهی هکر به نام 

شناسیم، سایت سازمان تامین اجتماعی را مورد هجوم قرار دادند و بر موج  می
سازمان تامین ... .خطر ورشکستگی سازمان تامین اجتماعی سوار شدند

های آنان است لذا اگر روزی  ها بیمه شده و خانواده اجتماعی پناهگاه امن میلیون
زیرا ما از یک شرکت . ها نفر آسیب خواهند دید نخطری آن را تهدید کند، میلیو

گر نامحدود و  کنیم بلکه از یک سازمان بیمه گر محدود و محلی صحبت نمی بیمه
از این منظر نقشِ سازمان تامین اجتماعی در حوزه . گوییم ملی سخن می

محمدحسن »شاید به همین خاطر است که . حاکمیتی باید جدی گرفته شود
زمان تامین اجتماعی، با اشاره به بدهی دولت به سازمان سرپرست سا« زدا

هایی که در سطوح عالی نظام در خصوص مطالبات  تامین اجتماعی بر نگرانی
بنابراین همگان بر مشکالت . کند سازمان تامین اجتماعی شکل گرفته، تاکید می

حلی  گذارند اما برای حل آنها هیچکس راه سازمان تامین اجتماعی صحه می
 سازمان امنای هیات کارگری عضو «شوکت اکبر».شود دارد و کاری انجام نمین

ضمن انتقاد به حرکتِ غیرمدنی هکرها و تاکید بر غیرقانونی  اجتماعی تامین
چه این هکرها در ایران حضور داشته و چه در خارج از ایران : گوید بودن آن، می

قصد و نیت هرچه باشد : شان برخورد شود باید سرزنش شوند و با عمل مجرمانه
اند و این قابل پیگیری است اما آنچه که باعث شده آنها و  دست به جرم زده

های برون مرزی به خود اجازه نظر دادن و تحلیل در خصوص شرایط  رسانه
وی با بیان اینکه ....شناسی شود سازمان تامین اجتماعی بدهند نیز باید آسیب

رسید، آن را  البات جاری خود میاگر سازمان تامین اجتماعی به مط
: گرفت، افزود کرد و جلوی سقوط ارزش آن را در گذر زمان می گذاری می سرمایه

گذاری حق  شدگان در سازمان تامین اجتماعی از محل سرمایه بیشتر اموال بیمه
البته همین امروز هم ... . اند؛ اموالی مانند پتروشیمی و آمده به دست   ها بیمه

خت مطالبات جاری سازمان تامین اجتماعی دیرنیست؛ چراکه سازمان برای پردا
هزار میلیارد تومان کسری بودجه دارد اما  ۰۵تا  ۰۲تامین اجتماعی در طول سال 

 ۱۵تا  ۱۲همانطور که گفتم مطالبات جاری آن در طول سال به صورت متوسط 
                                                                                                              .هزار میلیارد تومان است

تواند در هر سال به  سازمان تامین اجتماعی تنها می: دبیر خانه کارگر قم، افزود
گذاری کنار بگذارد که رقم  هزار میلیارد تومان برای سرمایه ۱۲تا  ۹طور متوسط 

پرداخت نکردن مطالبات جاری سازمان  به هرشکل اگر روند. بسیار کمی است
تامین اجتماعی چند سال دیگر هم ادامه پیدا کند، دیگر پرداخت مطالبات جاری 

هم پاسخگو نخواهد بود؛ چراکه حجم کسری بودجه سازمان تامین اجتماعی 
ها جاری  خواهم بگویم که در آن صورت پرداخت بدهی می. یابد افزایش می
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ها موجب شده  در ضمن این به تاخیر انداختن. کند نمی تکاپوی مصارف سازمان را
به  ۸۹است که حجم بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی در پایان سال 

   .هزار میلیارد تومان برسد ۰۲۲بیشتر از 

احضار سیدرسول طالب مقدم ازاعضای سندیکای کارگران شرکت  -*
 7 دادگاه انقالب٠۶واحد ، توسط شعبه 

 
الب مقدم ازاعضای سندیکای کارگران شرکت واحد که درمراسم سیدرسول ط

اردیبهشت توسط عوامل امنیتی مقابل مجلس بهارستان ۱۱روزجهانی کارگر 
میلیون تومانی ۰۹۲دراعتراض به معیشت کارگران دستگیر شده بود، با قرار

 .اززندان اوین آزاد شد
رای اوین صادرشد که برای این کارگر سندیکایی دوقرار ازسوی بازپرسری دادس

میلیون تومان قرارکفالت بوده ۱۲میلیون تومان قراروثیقه و قرار دوم  ۰۵۲قرار اول 
زندان اوین آزادشده است وامروز  ۰۲۸که پس اجرا کردن این دوقرار، ازبند

دادگاه انقالب احضارشده است که باید در دو روز آینده ۰۹خرداد توسط شعبه ۱۹
 .گاه انقالب معرفی کندداد ۰۹خودش را به شعبه 

روز همچنان عاطفه رنگریز ونداناجی وکیوان ۱۹درهمین ارتباط با گذشت بیش از 
اردیبهشت مقابل ۱۱صمیمی و مرضیه امیری ازبازداشت شدگان روز جهانی کارگر

 .مجلس بهارستان، همچنان درزندان بسر میبرند
@vahedsyndica 

 

 : پیام دریافتی /  :سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه -*
 

 باسالم خدمت ادمین محترم
 بنده یکی از کارگران روزمزد بانک ملت هستم

نفر از همکارانم در سراسر کشور و مشغول در  ۹۲۲جانب به همراه بیش از  این
ازاریابی خدمات غیرحضوری بانک و ب ی ترویج شرکت بهسامان ملت که وظیفه

 ملت را داریم
 ی بیش از شش سال با وجود سابقه

 .مندیم و مزایا بهره همچنان از کمترین حقوق
 پست سازمانی ما در بانک ، بازاریابی هستش

و باوجود شلوغی شعب و استقبال مشتریان از خدمات غیرحضوری بانک از جمله 
 ... بانک و بانک ، اینترنت همراه

 .و مزایایی هستیم رای حداقل دستمزد و بدون هیچ تسهیالتدا
 !ماه به دالیل نامعلوم هرساله فروردین

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


 .و خبری از بیمه و حقوق نیست نشین هستیم خانه
 بعد از گذشت بیش از شش سال

همچنان تاریخ مشخصی برای واریز حقوق وجود نداره و از سنواتمون خبری 
 !!نیست

 ی کار زو نیم در ماه مطابق با قانون ادارهدورو  باوجود داشتن مرخصی
شود و همیشه  های مرخصی داده نمی هیچ ترتیب اثرو اهمیتی به درخواست

 .شویم تهدید به اخراج می
 و مشخص و انتظاِر معقول ی بازاریابی و نبود سقف بواسطه

بانک و کارکنان شرکت بابت پایین   هر هفته با سیل تهدیدات از جانب مدیران
 آمار مواجهیم بودن

و زندگی مارا بهم ریخته و موجب سقط فرزند  و روان ها روح این تهدید و استرس
 !!.چند تن از همکاران شده

خونه و کاری از  از شما استدعا داریم پیام مارا به گوش هر آنکس این دردهارا می
 .دستش برمیاد برسانید

 با سپاس
 نام محفوظ

 _ماست_مسلم_حق_آزادی_کار_نان#
il.comsyndica.hafttape@gma 

 7چاه های دیواره ریزش اثر بر الشت در چاه الیروبی کارگر یک مرگ -*
 علی :آمده است۸۹ خرداد ۹۱ جمعهایلنا، در تاریخ روز خبرگزاری به گزارش 

یک کارگر که مشغول : اظهار کرد (تالش احمر هالل جوانان جمعیت رئیس)احمدی
وی با .های چاه زیرخاک مدفون شد الیروبی چاه کشاورزی بود، بر اثر ریزش دیواره

که نیروهای امدادی برای بیرون کشیدن این کارگر وارد عمل شدند، اشاره به این
احمر و  نشانی تالش، هالل برداری توسط نیروهای آتش در این عملیات خاک: گفت

 .برداری بر حجم آوار اضافه شد انتظامی انجام شد که طی خاک
 احمر تالش با بیان اینکه به دلیل امکانات محدود، رئیس جمعیت جوانان هالل
روز بعد  ماند و ادامه کار به نتیجه می بی( خرداد ماه ۱۴)تالش همکاران در این روز 

نفره اعزامی از  در ادامه این عملیات با حضور تیم پنج: موکول شد، تصریح کرد
رشت و با حضور دو دستگاه بیل مکانیکی و لودر آواربرداری انجام و پیکر این کارگر 

 .استان اردبیل بود، از زیرخاک بیرون کشیده شد اصالتاً اهلساله که  ۱۵حدود 

 7تعیین تکلیف نرخ مرغ دوشنبه آینده :در گفتگو با مهر اعالم شد -*

https://www.mehrnews.com/news/4634157 
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 :آمده است۸۹ خرداد ۹۱ جمعهدر تاریخ روز  خبرنگار مهرزهرا مهدوی  به گزارش
عضو هیات مدیره کانون سراسری مرغ داران گوشتی با بیان  ، چهارآئین برومند

اینکه دوشنبه آینده قرار است نرخ جدید مرغ در جلسه ستاد تنظیم بازار بررسی 
. وزارت جهاد دراین زمینه موافق نیستیم با پیشنهادات:و تصویب شود، گفت

قیمت مرغ طی روزهای اخیر که تعطیالت بوده نسبت به  :اظهارداشت وی
مرغ زنده را  هرکیلوگرم وی متوسط قیمت.روزهای گذشته تفاوتی نداشته است

هایی مانند گلستان و گیالن قیمت این  در استان: تومان اعالم و اضافه کرد ۹۰١۲
ها بر تقاضا پیشی  تر است چون عرضه در این استان مان پایینتو ۹۲۲۲کاال از 

هایی مانند سیستان و بلوچستان، هرمزگان، بوشهر و  دارد همچنین در استان
ها  تومان است چون معموالً در این استان ۹١۲۲آذربایجان غربی قیمت باالتر از 

 .کمبود عرضه داریم و قیمت مقداری بیشتر است
: اعالم و اضافه کرد هزارتومان ۱۰وری قیمت الشه مرغ را متوسط کش چهارآئین

ای تشکیل دهد و در این  خردادماه ستاد تنظیم بازار جلسه ۰۲قرار است دوشنبه 
وی با بیان اینکه نمایندگان .جلسه قیمت جدید مرغ بررسی و تصویب شود

ها نیز قرار است در این جلسه حضور داشته باشند و از حقوق  تشکل
قیمت پیشنهادی وزارت جهاد کشاورزی برای مرغ : ندگان دفاع کنند، افزودتولیدکن

تومان برای الشه آن  ۸٢۲هزار و  ۱۰تومان درب واحدهای مرغداری و  ۹۹۲۲زنده 
ما معتقدیم : ادامه داد چهارآئین.ها مورد قبول ما نیست است که این نرخ

تومان و  ۸١۲۲اید مرغ زنده درب مرغداری در شرایط کنونی ب هرکیلوگرم قیمت
باشد تا تولیدکنندگان زیان نکنند و مجبور به  هزارتومان ۱٠الشه مرغ کیلویی 

 .واردات این کاال نشویم

 7بازنشستگان ارجمند و فرهیخته فراخوان به تجمع ؛ -*

 
همانطور که خودشما با تمام وجود رنجهای دوران اشتغال را لمس کردید، وهر 

واقعیات وامیدهای زندگی شمابه تخیل پیوست، گمان روز به امیدفردایی بهتر 
میرود که خدایان ثروت و قدرت دست از فریب ما بر نمیدارند و برآنند که با 

مستمری بخور ونمیر ما، خوابها و رویای امپراتوری خویش را به واقعیت برسانند ، 
 .وما همچنان دست نیازمان به سوی دامن بخشنده ی آنان دراز باشد

ما درطول سالهای خدمت تجربه کرده ایم ، این است که ، انسانیت ،حق انچه 
وقانون بازیچه ی دست ، مسئولین بی درد و مرفه است ، حال گریز ازاین 

سرنوشتی که خدایان ثروت و قدرت برای ما رقم زده اند به همت واالی شما 
 .بستگی قطعی پیدا کرده است

مقابل  ۱۲خرداد ماه ساعت  ۰۹روز  به همین خاطر ازشما دعوت می شود ، در
مجلس ، با گامهای استوار وحضور پرشور ،اعتراض خود را نسبت به بیعدالتی و 

 .تبعیض و عدم اجرای کامل قانون ومدیریت خدمات کشوری اعالم کنید
 بازنشستگان و پیشکسوتان کشوری

https://www.mehrnews.com/


Ynq1xfYQLSfrj2Q-https://t.me/joinchat/BjFksT 

 پیشکسوتان فرهنگی ایران

روز  ٠قیمت نفت در /  ماهه ۰ترین سطح  بازگشت نفت از پایین -*

 7درصد جهش کرد ٣متوالی 

https://www.mehrnews.com/news/4634374 

 
آمده ۸۹ خرداد ۹۱ جمعهدر تاریخ روز  به نقل از رویترز، خبرنگار مهر به گزارش

های  های نفت خام با خبرهایی از احتمال به تعویق انداختن تعرفه قیمت   :است
درصد  ۱روز بیش از  ۰تمدید توافق کاهش تولید اوپک پالس، ظرف  مکزیک و

که احتمال دارد واشنگتن  روز جمعه، پس از گزارشی در مورد این .جهش کرد
هایی از احتمال تمدید توافق  های مکزیک را به تعویق بیاندازد و با نشانه تعرفه

قیمت  .ش کردکاهش تولید اوپک پالس، قیمت نفت برای دومین روز متوالی جه
 ۱۰:۲۵المللی نفت، تا ساعت  مارک بین خرید هر بشکه نفت خام برنت، بنچ پیش

برنت . دالر رسید ۹۰.۹۱درصد جهش کرد و به  ۱.۵۰سنت یا  ۸۴به وقت تهران، 
 .درصد رشد کند ۱.۹دیروز هم توانست 

سنگین تگزاس غرب آمریکا،  خرید هر بشکه نفت خام نیمه قیمت پیش
این . دالر رسید ۵۱.۱۸درصد جهش کرد و به  ۱.۵۰سنت یا  ۹۲ آی، دابلیوتی

این در حالی صورت .درصد باال آمده بود ۱.۹شاخص نفتی، در معامالت دیروز 
گیرد که روز چهارشنبه، پس از اعالم رکورد زدن میزان تولیدات نفت آمریکا و  می

، ۰۲۱۹ز جوالی رشد میزان ذخایر انبارهای نفت این کشور تا باالترین سطح خود ا
دالر، برای هر  ۵۲.۹۲دالر و  ۵۸.۵۴قیمت نفت برنت و نفت آمریکا، به ترتیب به 

به .ترین سطح قیمت از اواسط ژانویه تا کنون است بشکه، سقوط کرد، که پایین
درصدی نسبت به اوج اخیر خود در  ۰۲این ترتیب هر دو شاخص نفتی با سقوط 

 ... .ی خود شدندماه آوریل، وارد محدوده مقاومت فن

  7تحریم های تازه ی آمریکا علیه پتروشیمی ایران -*
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وزارت   :آمده است۸۹ خرداد ۹۱ جمعهدر تاریخ روز  به نوشته سایت اخبارروز ،

شرکت پتروشیمی ایرانی، زیر  ۱۸ای،  داری آمریکا با صدور اطالعیه خزانه
ها در خارج از ایران را  های فروش این شرکت های آنها و نیز نمایندگی مجموعه

 .ای آمریکا علیه اقتصاد ایران کرده مشمول تحریم
های جدید  داری آمریکا روز جمعه اعالم کرد، تحریم استیو منوچین، وزیر خزانه

ترین هلدینگ این صنعت را  ایاالت متحده صنعت پتروشیمی ایران از جمله بزرگ
 .رود، نشانه گرفته است که حامی مالی سپاه پاسداران به شمار می

های اصلی تامین  داریم با تحریم این شبکه، شریانمونچین گفت که انتظار 
 .های سپاه پاسداران جمهوری اسالمی قطع شود مالی فعالیت

ترین هلدینگ صنعت  بر اساس این اطالعیه، هلدینگ خلیج فارس که بزرگ
شرکت زیر مجموعه و  ۱۸رود به همراه  پتروشیمی ایران به شمار می

های جدید آمریکا قرار  ل تحریمنمایندگی فروش خارج از کشور آن مشمو
 .اند گرفته

درصد ظرفیت  ۴۲داری آمریکا هلدینگ خلیج فارس  مطابق اعالم وزارت خزانه
 .درصد ارزش صادرات صنعت پتروشیمی ایران را در اختیار دارد ۵۲تولید و 

ارزش صادرات محصوالت پتروشیمی ایران در سال گذشته خورشیدی بیش از 
 .درصد صادرات غیرنفتی این کشور است ۱۰ه که معادل میلیارد دالر بود ۱۴

داری آمریکا با استناد به سخنان سال گذشته وزیر نفت دولت  وزارت خزانه
جمهوری اسالمی مدعی شده که قرارگاه خاتم االنبیاء که بازوی اقتصادی و 

پروژه فعال به  ۱۲شود، در مجموع  مهندسی سپاه پاسداران محسوب می
رد دالر در صنعت پتروشیمی ایران دارد که رقم این قراردادها میلیا ۰۰ارزش 
 .برابر بودجه رسمی و دولتی سپاه پاسداران است ۴معادل 

های اعالم شده از سوی  مایک پمپئو، وزیر خارجه آمریکا نیز در واکنش به تحریم
دارای این کشور علیه صنعت پتروشیمی ایران که به زعم آمریکا  وزارت خزانه

تامین مالی سپاه پاسداران است، در توییتی نوشت که فشار حداکثری بر منبع 
ایران همچنان ادامه دارد و آمریکا نظام مالی مورد نیاز سپاه پاسداران برای 

 .ثبات کردن خاورمیانه را از بین خواهد برد بی
آمریکا ماه آوریل گذشته سپاه پاسداران جمهوری اسالمی را در فهرست 

ای داشته  وریستی قرار داد و برای افرادی که با این نهاد مراودههای تر سازمان
 .ساله تعیین کرد ۰۲باشند، مجازات زندان 

های اقتصادی علیه ایران را  داری آمریکا هدف از تشدید تحریم وزارت خزانه
های بالستیک و  اعمال فشار بر این کشور برای توقف برنامه تولید موشک

 .سط سپاه پاسداران جمهوری اسالمی عنوان کردافزایش تنش در منطقه تو
 
 7نفت کش باری در عسلویه  0آتش سوزی  -*



 
این اتش سوزی .کشتی باری ایران در بندر عسلویه ظهر جمعه  7اتش گرفتن 

سه ساعت به طول انجامید و به گفته مقامات استان تلفات جانی نداشته 
 است

رونده شریعتی استاندار دستگاه های حاکمیتی به پفوری و مهم ؛  -*
 7خوزستان ورود پیدا کنند

 
خبرهای رسیده از تنگ تکاب حکایت از آن دارد که با پیگیری محمد داسمه وکیل 
شبکه تشکل های محیط زیستی خوزستان و دادستان مقتدر و محیط زیستی 

بهبهان پروژه اهریمنی تنگ تکاب که با حمایت و لجستیک متخلفانه استاندار 
  .و برخی عوامل دولت در حال اجرا بود متوقف شد خوزستان

دیگر اخبار حکایت از آن دارد با دستور دادستان محیط زیستی بهبهان سازه های 
غیرقانونی در اراضی ملی در منطقه چهل کنار توسط یگان حفاظت منابع طبیعی 

 .تخریب شد
زیستی جنبش مخالفت با انتقال اب ضمن تبریک این موفقیت به جنبش محیط 

ایران؛ از شبکه تشکل های محیط زیستی کشور انتظار دارد با خروج از رویکرد 
 !نگاه کنند دلدادگی و وادادگی به شبکه متخلف سازمان

راه اندازی سامانه اشتغال ایرانیان تا نیمه در گفتگو با مهر اعالم شد؛ -*
 7تیرماه

https://www.mehrnews.com/news/4634230 

آمده ۸۹ خرداد ۹۱ جمعهدر تاریخ روز به گفتگوی محمد جندقی خبرنگار مهر ، 
ازی سامانه اشتغال ایرانیان معاون وزیر کار از راه اند ،عیسی منصوری :است

با پیاده سازی این سامانه اطالعات تمام : حداکثر تا نیمه تیرماه خبر داد و گفت
با وی  .شوند افراد در سن کار، بیکار، شاغل و حتی جمعیت غیرفعال احصاء می

این سامانه در مراحل : اشاره به راه اندازی سامانه اشتغال ایرانیان، اظهار داشت
یاده سازی قرار دارد و طبق برنامه ریزی های صورت گرفته به زودی راه پایانی پ

 .اندازی خواهد شد
وی با بیان اینکه سامانه اشتغال ایرانیان حداکثر تا پایان تیرماه آغاز به کار خواهد 

در این سامانه جزئیات اطالعات : کرد، درباره کارکرد و اهداف این سامانه افزود
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تاکید بر .شود ثبت میمربوط به بازار کار 

اینکه سامانه اشتغال ایرانیان اطالعات همه افراِد در سن کار اعم از شاغالن، 
دهد، درباره وجه تمایز این سامانه  بیکاران و حتی جمعیت غیرفعال را پوشش می

زارشات مرکز آمار از نیروی گ: با گزارشات نیروی کار مرکز آمار ایران، اظهار داشت
دارند اما آمار سامانه جامع اشتغال ایرانیان گزارشات « آماری»کار ماهیت 

گذاری دقیق در بازار کار  منصوری با بیان اینکه برای سیاست.است« ثبتی»
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به همین دلیل با راه اندازی : نیازمند اطالعات دقیق از بازار کار هستیم، گفت
های مربوط  رانیان سعی داریم به اطالعات دقیقی از دادهسامانه جامع اشتغال ای

 ....به بازار کار دسترسی داشته باشیم

 7بیمه ها خودشان را بیمه کردند، نه ما را  -*

 
افراد بازنشسته در :  به نوشته کانال تلگرامی شورای بازنشستگان آمده است 

در اینگونه موارد . ندشرایطی هستند که در ماه چندین بار به پزشک مراجعه میکن
 .با چندین مشکل مواجه میشوند

اوال اغلب پزشکان با بیمه قرارداد نداشته و ویزیت خودشان را نقدا گرفته و در 
مراکز رادیولوژی و آزمایشگاهها باید نقدا پرداخت کنیم ویک طومار از فاکتور ها 

جان به لب برداشته وراهی مراکز بیمه بشویم با این وضعیت بدنی و ترافیک 
  .چقدر مزاحم فرزندان بشویم. میشویم 

 .ثانیا دندانپزشکی که اصال بیمه نیست
ثالثا میزان سقف مالی آزمایش آنقدر پایین است که وسط سال تمام شده و باید 

از جیب پرداخت کنیم در حالیکه از حقوق ما بیمه خدمات درمانی وآتیه سازان 
 .حافظ و اکمل برداشت میشود

داروی های خاص که خارجی آن نایاب بوده و در صورت داشتن پارتی  امان از
 .شاید بتوانیم بدست بیاوریم

 .من به این نتیجه رسیدم که بیمه ها خودشان را بیمه کردند، نه ما را
 یکی از اعضای کمپین حمایت از بازنشستگان

@Shorabazneshastehir 
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