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  : یادداشت

  :دراین شماره مجله هفته تالش خواهم نمود که حول مبارزات نیشکر هفت تپه و مشکل کم آبی و بحران آن بنویسم

 

 

  ،۹۶ اسفند ماه درهفته آخرهفت تپه که در صنعت نیشکررودررویی بین بخش های مختلف کارگران فرایند ، ۰۰۳۱ه فروردین هفتطی دو 
واحدهای اداری صادر شده بود و پس از آن، نیروهای سپاه با   شاهد آن بودیم به جای پاسخگوئی به خواست های به حق کارگران، دستور تعطیلی

اعتراضات هفتم و چند روز بعد از نوروز، . این پایان ماجرا نیست . کردند حرکت اعتراضی کارگران را در هم بشکنند ورود به کارخانه، تالش

همه چیز درطی یک و دو روزی اتفاق  .به اوج خود رسید فروردین ماه دوم هفته طولشکل واقعی تری به خود گرفت در .هشتم فروردین ماه،

جسورانه کارگران سندیکای نیشکر هفت تپه را بعنوان یک اشت پروسه این روند قبل و بعد فروردین ده در این یادتالشم این خواهد بود ک. افتاد 

 : مستندا آرشیو نمایم را از دل اخبار روزشمارکارگری هفته سند 



های  کشاورزی به شرکتهای  در اعتراض به واگذاری زمین هفتم فروردین  روز سه شنبه ،کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه

کارگران . تولید شکر در این شرکت را متوقف کردند ،با خاموش کردن کوره بخار و آسیاب دستمزد ،عیدی و پاداش پیمانکاری و عدم پرداخت

 .در بازار محوطه شرکت راهپیمایی کردند« ایم، گرسنه ، گرسنهایم  تپه کارگر هفت»با شعار 

کل  در همین ایام که سپاه پاسداران. روز چهارشنبه نیز ادامه یافت بود ،  آغاز شده فروردین ۱شنبه  ه که سهتپ اعتصاب کارگران نیشکر هفت 
آنها در این رابطه با انتشار اطالعیه . این اقدام با واکنش بخشی از کارگران آگاه نیز روبرو شده است صنعت نیشکر را در تصرف خود دارند،

 :ندشتنو  ای خطاب به هم کاران خود

 :سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه 

  با سالم خدمت تمام همکاران و کارگران شریف هفت تپه

 

حقمان درود ها بر شما که مثل همیشه اتحاد و برادری خود را در تمام زمینه ها حفظ نموده و چه هنگام کار و تالش و چه آنجایی که برای احقاق 

راض جهت دریافت مطالبات، حق قانونی ماست و مانند امروز با همبستگی خویش اجازه ندادیم دست به اعتصاب میزنیم که اعتصاب و اعت

 :آبیاری مزارع به پیمانکار واگذار شود اما برادران عزیزم در این راستا دو نکته بسیار حائض اهمیت است که به سمع و نظر شما می رساند

کت مخالف بوده و هستیم چرا که معتقدیم شرکت هفت تپه و تمام اموالش از آن کارگران ما همیشه با خشونت و آسیب رساندن به اموال شر:یکم 

شریف هفت تپه بوده و هست پس خواهشی که از عزیزان داریم این است که اعتصابات خود را به دور از خشونت و آسیب رساندن به اموال 

 .شرکت و به صورت مسالمت آمیز انجام دهیم

 ۰۱رسیدن فصل گرما و کاهش قند نیشکر ضروری ست هر چه سریعتر حاصل دست رنج خود را که در گرما و شرجی  با توجه به فرا: دوم 

  یکه هم اکنون انبار شکر در دست خود کارگران است خواهشمندیمئآنجان را کشیده اید، برداشت شود وازدرجه تابستان زحمت آبیاری و داشت آ

اشد، بگذاریم نی برداشت شود و شکر وارد انبار شده و در عوض جلوی خروج شکر را بگیریم نه جلو نیازی به خاموشی مکرر کارخانه نمی ب

 .برداشت حاصل دست رنج خویش را

 با تشکر

 جمعی از کارگران نیشکر هفت تپه

 ۰۰۳۱فروردین  ۱

 :شعار می دادند: را سر دادند و شعار های خود  کارگران ابتدا به شهرک محل سکونت مدیران شرکت راهپیمایی کردند،با اینهمه 

مدیران کمترین واکنشی در لحظه نشان ندادند و لی از  «نه اقبالی، نه محصولی، شرکت بشه دولتی/ نمی خواهیم  ، ما اقبالی نمی خواهیم» 

روز بعد ، گران اعتصابی کار .اهواز رفتند - سپس به سمت جاده تزانزیت اندیمشککارگران  ،جدا از این در همان روز! توطئه باز نماندند 

محل سکونت سهامداران  ،جمعی به سوی کوی ایالم هایشان به طور دسته اعتنایی مدیران کارخانه به خواست در پی بی هشتم فروردین، چهارشنبه

 –  زیت اندیمشکها سپس به منظور بستن جاده تزان آن .با تیراندازی نیروهای محافظ مدیریت شرکت مواجه شدند که و مدیران شرکت رفتند

در مسیر حرکت کارگران به سوی جاده، چند تن از کارگران در اثر تصادف زخمی و به  .حرکت کردند« خوانساری»راه  اهواز به طرف سه

ال ، هنوز دستمزد بهمن و اسفند و نیز عیدی و پاداش س۳۱کارگران علیرغم اعتصاب و اعتراضات مداوم اواخر سال  .اند بیمارستان منتقل شده

و نیز انتشار این خبر که « گرا محصول»عالوه بر این واگذاری بخشی از اراضی شرکت به یکی از پیمانکاران به نام . اند را دریافت نکرده ۳۱

اردیبهشت سال جاری اخراج خواهند شد اعتراض کارگران را  ،تمامی کارگران پیمانی و روزمزد کشاورزی تحت پوشش پیمانکار اقبالی

  .است برانگیخته

از دروازه شاوربه سمت ۷۹۹۱فروردین  ۹ه در روز پنجشنبه در پی تعطیلی کارخانه، کارگران شرکت هفت تپ .اما این پایان ماجرا نیست 

بدین  با انتشار این اطالعیه کارفرمای خصوصی شرکت نیشکر هفت تپه ،. فرمانداری شوش رفتند تا اعتراض خشمگینانه خود را ابراز دارند

    :مضمون

 با سالم خدمت یکایک پرسنل شرکت کشت و صنعت هفت تپه

ی به توسط افراد غیر دلسوز و بی مسئولیت که هیچ گونه توجه نهبا توجه به اتفاقات پیش آمده در روزهای اخیر باالخص روز جاری متاسفا
بنا به مسئولیت اینجانب برای جلوگیری از صدمات احتمالی غیرقابل جبران این شرکت تا اطالع ثانوی جهت تعیین   قوانین جاری شرکت نداشته

بدیهی است تنها بخش فعال شرکت حزاست مجموعه خواهد . تکلیف و ایجاد امنیت برای ادامه کار شرکت، کلیه واحدها تعطیل اعالم می گردد
 .و حراست از اموال شرکت بعهده این واحد می باشد  و مسئولیت تامین و حفظ بود

 مدیرعامل امید اسد بیگ

در ادبیات " کلیف و برقراری امنیتتتعیین "معنی عبارت . اطالع ثانوی تعطیل کرد تا" تعیین تکلیف و ایجاد امنیت"شرکت را برای  

کارگران هفت تپه و احیانا برخورد امنیتی و قضایی  اید در انتظار اخراج های گروهیبه نظر می رسد که ب .  جمهوری اسالمی مشخص است

روشن است که تعطیلی کارخانه این پیام را می رساند که آنها حاضرند کارخانه را تعطلیل کرده و . با کارگران یا فعاالن کارگری هفت تپه بود

به نظر می رسد مدیریت کارخانه و مقامات حکومتی به این نتیجه رسیده اند که . ندآن را به مدیریت دولتی با مشارکت کارگران بازنگردان

 ۹در روز پنجشنبه . در روز بعد سرکوبی دیگر باره شکل گرفت  .برای در هم شکستن مبارزات کارگران، کارخانه تخریب و تعطیل کنند

هفت تپه در راه امدن به شوش برای شرکت در تجمع کارگران همراه دیگر کارگران  که حبیب چنانی  ماموران انتظامی ۷۹۹۱فروردین 

هم زمان  .منتقل شد بازداشت شده با حکم قاضی کشیک دادگستری شهرستان شوش به زندان دزفول  توسط نیرو انتظامی ،جلوی فرمانداری بود

توسط  جید چعب،احمد چنانی و کریم زبیدحسن نعامی، حمیدکثیر، کریم دبات، م : خبر می رسد تعدادی از کارگران این شرکت از جمله

دستمزد و حقوق معوقه، عیدی و پاداش، زندان   نیروهای انتظامی و امنیتی رژیم دستگیر شده اند تا به آنها نشان داده شود که پاسخ درخواست

در طول روزهای  .ن دارداست و اعتراض به بدقولی های کارفرمای خصوصی و تالش برای بازگشائی این شرکت، مالیاتی هم چون زندا

ها در  این بازجویی. اند قرار گرفته  ی کارگران معترض بدون استثناء مورد بازجویی شده، همه های شناخته بر دستگیری چهره گذشته عالوه

ر نبوده بلکه مذاکره با بازجویی در کا»سپاه ادعا شود که   گیرد تا به این ترتیب از طرف نیروهای امنیتی  هایی در محل کارخانه صورت می اتاق

 !بوده است« هاشان شدن از خواست منظور مطلع معترضین به
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 بازجویی های. بر آن گذاشته اند " بازجوئی" که نام جعلی نا برابر بیک کارگران و سپاه شکنجه گر ، " مذاکرات"  به اصطالح در جریان این 

یک نمونه از دستگیری از زبان کاگری به نام جمشید  .گیرند مورد تهدید قرار می شکل آشکاری  ، کارگران بهاست برای پرونده سازی بیشرمانه

 : جمشید طی یادداشت خود از شعاع العمل سپاه در حین دستگیری اینگونه می نویسد . شنیدنی است 

 :نوشت در توضیح دستگیری خود« جمشید»یکی از دستگیر شده گان اعتراضات دیروز کارگران نیشکر هفت تپه به نام 

. توی یک زندانی که یک خونه دارای زیر زمین بود  منو با یک ماشین تاکسی بردند. من به همراه شش نفر دیگر در تظاهرات دستگیر شدیم

 به من گفتند. نفرات دیگری را هم دستگیر کردند  آنجا دیدم

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

این هم   .از بقیه خبر ندارم که آزاد شدند یا نه... بعد شب منو سوار یک خودرو دیگری کردند توی میدان که رسیدم گفتند برو پایین . امضا کنم

 .جواب ما که حقوق نگرفتیم 

 .انشاهلل تصادف کند بمیره. ی حاال رفته تهراناین اسد بیک. ولی خیال کردند که ازشون می ترسیم
 .ی آن را بپردازند های غیرخودی، باید هزینه که درصورت مصاحبه با رسانه کردندتأکید  کارگران دستگیر شده، به . ولی این همه ماجرا نیست 

" نیوز فارس" و "  تسنیم : " همچون سپاه های نهدرصورت تمایل، با رسا  تنها می توانند کارگران. مراد از هزینه هم بازداشت و زندان است 

الب قسیاست ارعاب خود را در ،دنکن تالش می که کارخانه نیشکر را تصرف کرده اند ، سپاهعوامل ی کارگران،  گفته به. مصاحبه کنند ،

به  با عوامل خودی ، کردن حق مصاحبه ها و یا اعالم پیش ببرد، سیاستی که در شکل بازجویی امنیتی خوردن به  خیرخواهی و پرهیز از مارک

 .گذارد شرطی که با عوامل بیگانه نباشد، خود را به نمایش می

و خیر های موجود، بعنوان ناجی  بست ن و بنهای مسئوال کفایتی ی بی همچنین درصدد است که به بهانهپاسداران ساکن در کارخانه ، سپاه عوامل 

آنها . فصل کند و کامل، معضل را حل  تپه را دراختیار بگیرد و در ادامه با مدیریت امنیتی ع سودآور هفت، مالکیت مجتم وارد ماجرا شدهخواه ، 

کاچی به از »ای کارگران را برطرف کند و به اصطالح با شعار  های اقتصادی انداز تداوم کار شرکت، برخی نگرانی این امید را دارند که چشم

عوامل خود فروخته که ایستادگی و مقاومت کارگران را به سازمان ...  .دنکرده، و از شتاب مبارزات بکاهدر صفوف آنها انشعاب ایجاد « هیچی

چرا که سیاست های سرکوبگرانه چند وجهی ، نتوانست خللی در .ها ، کمونیست ها ی ساکن در خارج نسبت داده بودند ، تیرشان به خطا رفت 

کارگران بسیار باالست و حرکات اعتراضی و خاصه مقاومت کارگران نشان داد که روحیه رزمندگی . د اراده پیگیر و توانای کارگران ایجاد کنن

برای مقابله با توطئه های سپاه و طرح های سرکوبگرانه نهادهای گوناگون . با دقت توطئه های سپاه را مورد بحث و بررسی قرار می دهندهمواره 
  :متن زیر را به اطالع همرزمان کارگر خود رسانده انددر روز دهم فروردین ، کانال تلگرامی سندیکا  حکومتی، جمعی از کارگران مبارز از طریق

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

ین حضور تجمع همکاران هدف از ا .سرکار حاضر شویدح فردا صب ،کار شیفت عصر کار وشب ،کارگران نیشکر هفت تپه ،دوستان  لطفا همه

 شرکت توسط خود کارگران شریف هفت تپه می باشد  و گرفتن تصمیم برای آینده

 .این فراخوان از طرف جمعی از کارگران نیشکرهفت تپه میباشد

 ۷۹۳۱فروردین  ۷۱مورخ 

ه عوامل سرکوب را به عقب نشینی کار آمدی پیشروان کارگری در سطح سندیکای نیشکر هفت تپه ، در این اوقات خطیر و سرنوشت ساز، هم

که شرکت : از سوی فرماندار شوش اعالم شد  روز جمعه دهم فروردین  آنگاه که مقاومت سازمانگرانه و حسابشده شکل گرفت ،. واداشت 

ده است ظرف دو ماه براساس این وعده، کارفرما موظف ش. فعالیت خود را از سر می گیرد ،( یازدهم فروردین ) نیشکر هفت تپه از فردا شنبه

 .آینده کلیه مطالبات و حقوق کارگران را پرداخت نماید

کارگران نیشکر هفت تپه به این وعده ها   آیا کارگران باید به این ادعا ها و شبکه به هم پیوسته سرکوب باور داشته باشند؟ نه: پرسش این است 

وعده تصفیه حساب کامل بدهی ها را   به کارگران همین وعده ها و از جمله، تپه  فرمانداری و مدیریت هفت چرا که پیشتر نیز. اعتماد ندارند 

  : و شاملاز همین رو کارگران خواسته های خود را بشکل یک پاکت عرضه می کنند .داده بودند اما به وعده های خود عمل نکردند

 -های سفید امضا دداارقر ،سه ماهه ه،دادهای یک ماهارقر لیغامنیت ش پاسخگویی به -کارگران عقب افتادهدستمزدهای تعیین تکلیف با 

کارهای سخت و زیان توجه به موقعیت  -یا بازنشستگی  واریز نشدن چهار درصد کارگران از طرف کارفرما برای بازنشستگی قبل از موعد 

ازجمله )های معوقه و  دریافت دستمزدها و پاداش -هشد دادن به تعقیب کارگران مخفی پایان -ی دستگیرشدگان شرط و فور و قید ی بی آزادی -آور 

اینها بخشی از  -همچنین پرداخت نشدن حق بیمه عمر و دفترچه درمانی از سوی کارفرما و ،(رسیدگی به وضعیت بازنشستگان شرکت

نواده بارها با دفترچه فاقد کند به طوری که کارگران برای درمان خود و خا مطالبات کارگران است که کارفرما شرکت با تعلل پرداخت می

 و ادامه کار شرکت نیشکر هفت تپه ،  - اعتبار روبرو شده اند

کارگران واحدهای گوناگون هفت تپه تالش دارند با اقدامات گوناگون مانع از تحقق طرح های مدیریت و سپاه و دیگر بخش های بعبارتی 

  .حکومتی شوند که بصورتی متحد علیه کارگران عمل می کنند

از درون سپاه در جریان اشغال کارخانه و تالش برای درهم شکستن اعتصاب، در صدد برآمده بود که عالوه بر نیروهای لباس شخصی خود، 

د که با مخالفت جدی این پیشکسوتان کشت و نشرکت هفت تپه نیز به عنوان اعتصاب شکن استفاده کن خود کارگران و خاصه کارگران بازنشسته

 ندافزود خود نیز به خواست هایرا خواست رسیدگی به وضعیت بازنشستگان شرکت بالفاصله کارگران هفت تپه روبرو شد و صنعت نیشکر 

 .این اقدام همآهنگ، قدرت مقاومت کارگران شاغل و بازنشسته در برابر توطئه های گوناگون را گسترده تر ساخته است

  

یک سندیکای مستقل و ریشه دار برخوردارند،  سنتال ها مقاومت و مبارزه را دارند و ازکارگران کشت و صنعت نیشکر هفت تپه که تجربه س

خواهان احترام به استقالل خود هستند و بهره برداری های فرقه   مدافع حقوق و مبارزات کارگران،  ضمن استقبال از حمایت های همه نیروهای

این نکته ای . را مضر و ضربه زننده به مبازره و مقاومت کنونی خود می دانند هفت تپه مستقلتبلیغاتی از مبارزات  انحصار طلبانه  گرایانه و

کارگران برای تثبیت موقعیت خویش روز  .است که هم سندیکای نیشکر هفت تپه و هم فعاالن کارگری این شرکت، بارها بر آن تاکید کرده اند

دکتر ، و به نحوی استاندار اهواز  امید اسدبیگیعامل صنعت نیشکرسداران  ، مدیردخالتگری سپاه پا بعد پی نامه ای صراحت بیان خود را به

 : را مخاطب قرار دادند و آورده اند شریعتی 

 کارگران کشت و صنعت هفت تپه

 ۷۹۳۱فروردین  ۷۷شنبه 



  

ا دادن بیانه و بخشنامه در تالش است، تا ب  علیرغم تصمیمات خودسرانه آقای امید اسدبیگی و از دیروز تا امروز؛ما کارگران نیشکر هفت تپه 

 .هیچ گونه توجهی به پیامهای اسدبیک نشان نخواهیم داد تا زمانی که تنها خواسته ما کارگران محقق شود ،به اعتصاب متحدانه ما خاتمه دهد

  

این آن چیزی نیست که خواسته همه کارگران  ما کارگران نتیجه آخرین جلسه مسئولین محلی دولتی و استان با آقای اسدبیگی را قبول نداریم، و

 ،جناب آقای امید اسدبیگی مدیر عامل محترم ما کارگران زحمتکش و مظلوم هفت تپه با هیچ کدام از پیشنهادها:  باشند و آن را قبول کنیم

ی درخشانی قائم مقامی آن را قبول نخواهیم وآخر ماندن شما در هفت تپه را قبول نخواهیم کردو حتی با قائم مقامی جدید آقا ،تغییرات ،تصمیمات

شما ثابت کرده است که هیچگونه صالحیت مدیریت و ماندگاری و مالکیت هفت تپه را   چون در این دوسال مدیریت ضعیف و بی کفایتی.کرد

 .ندارید و نخواهید داشت

  

ناتوان  ،کت و خریدن وقت برای ماندگاری این بخش خصوصیا انتظار و وعدهای توخالی مسئولین و مدیریت شرهبا ماه ،ما کارگران هفت تپه

اب و تثبیت جایگاه آن در هفت تپه روبه رو هستیم، و با این وجود تا امروز هیچ گونه از خواستهای ما عملی نشده و هر باری که دست به اعتص

 شوند ای پوچ و تو خالی نصیب ما میهزنیم وعده می

  

خش خصوصی را به رسمیت نمیشناسیم و تا زمانی که این بخش خصوصی ناتوان و ناالیق در هفت تپه باشد ما کارگران هفت تپه دیگر این ب

 دست از اعتصاب نخواهیم کشید

  

 :حضور محترم جناب آقای دکتر شریعتی استاندار محترم خوزستان 

آن در اداره هفت تپه نتیجه منعکس داده و در  این بخش خصوصی در این دوسال مدیریت ،جناب آقای استاندار محترم با عرض سالم و ادب 

تر و شرکت را وارد بحرانهای جدید از جمله بدهی مالی و مهم  اداره شرکت ناتوان و به بن بست رسیده است و نتیجه آن روز به روز وخیم

سارتهای فراوان و جبران ات شرکت که فرسودگی شدید تأسیسات صنعتی و غیر صنعتی شده است که باعث خن به وضعیت و امکاننرسید

 ناپذری به شرکت شده است،

  

تنها و آخرین خواسته ما کارگران هفت تپه واگذاری شرکت به بخش دولتی و یا واگذاری آن به بخش دیگر غیر ؛ جناب آقای استاندار محترم 

ای  خواهشمندیم به خواسته ما کارگران توجه ویژهدولتی و بومی که الیق این شرکت عظیم هفت تپه باشد و از شما مقام عالی و توانمند استان 

 شود و از شمای گرانقدر و دلسوز انتظار داریم خواسته ما را به مقام عالی دولت محترم منتقل کنید

 .پیشاپیش از مساعدت و حل مشکالت ما کارگران از شما مقام عالی و توانمند استان تشکر و قدر دانیم 

 و من هللا التوفیق 

 شرکت کشت و صنعت هفت تپه کارگران 

 ۰۰۳۱فروردین  ۰۰شنبه 

و قوس و گرفت و گیر این مبارزه نابرابر بین کارگران صنعت نیشکر و مدیر عامل و قوای سرکوب حامی آن سپاه پاسداران در تمامی  کش

راضات اخیر هفت تپه بازداشت شده اند براساس خبرها، کارگرانی که در جریان اعت امرارکان این صنعت پرسود ، همچنان ادامه دارد ابتدائ 

مدیریت شرکت شاکی خصوصی شده و به کارگران . برخالف وعده آزادی بعد از شروع به کار کارخانه، در دادگاه محاکمه و زندانی شده اند

کرده اند که تا آزادی کارگران اعالم . همچنین لیستی برای اخراج کارگران تهیه شده است . معترض تهمت دزدی و تخریب اموال زده است

کارگرانی که طی  و روز چهارشنبه بر پایه خبر منتشره از جانب خانواده های نیشکر هفت تپه  ، همکاران شان و لغو اخراج ها تولید نمی کنند

 . دوردین آزاد شدنفر ۰۱کارگر بازداشتی امروز بعداز ظهر مورخ  ۳ ،نفر بود ۰۱و تعداد این کارگران  دچند روز گذشته بازداشت شده بودن

 

وگفته شده که این کارگر نیشکر هفت تپه تا فردا  باشد الزم به ذکر است آقای حبیب چنانی تنها کارگر بازداشتی است که همچنان در زندان می

د آنان به محل ورومی، تد، به دستور یکی از کارفرماهای شرکت به نام رسآزاد شدن درضمن وضعیت کارگرانی که به طور موقت .آزاد میشود

وکالت این یک نکته گفتنی و آن اینکه ؛ . جدا از این تعداد بیست کارگر دیگر هم حق ورود به کارخانه را ندارند .باشد  شرکت ممنوع می

رحیم  ن ینوهمچ علی نجاتیازخانم زیالبی بارها وکالت کارگران نیشکر هفت تپه .کارگران در دادگاه شوش با خانم فرزانه زیالبی بوده است 

وکالت کارگران بازداشتی پانزده  همواسماعیل بخشی را با توافق طرفین طبق تعرفه کانون وکال تقبل کرده است و آخرین بار کرامت پام، بساک 

 .به عهده داشته است ۳۱فروردین 

 :اومت کارگران هفت تپه را میرساندبه نحوی بازتاب ادامه تحرک و از پا در نیامدن و مقازطرف کارگران شرکت نیشکر هفت تپه  زیر پیام

 خدمت همکاران غیورومتعصب هفت تپه،

  !عزیزان



 .کارفرما ومسئولین ترسوی شوش فکرکردن با دسته ی کورا طرف هستن ومارا ریز دیده اند

ن ودنیا ثابت شده که کل ایرا و...شوشترو اندیمشک و دزفول، درصورتی که نه تنها برای همه ی ماکارگران بلکه برای همه ی مردم شوش،

 .کارفرما بامسئولین شوش دست به یکی کرده اند

 .مان فقط اعتصابه کارگران تنها امیدمان برای گرفتن حق وحقوق همه میدانندکه ما

 .بخدا تنها راه حل همه ی مشکالتمان اعتصابه

 .چون ثابت شده که تنها حامی ما اعتصاب واتحادماست

 .دین همگی باآنهاهستنومسئولد شیاد هستن ها،کارفرما

 برای چی بترسیم؟ ،ما زیادن تعداد

 .هم مسئولین تابحال به اعتصابات ما جواب قاطعی ندادن وپیگیرمطالباتمان نیستن وهم کارفرما بیخیال است

 کی قائم مقامه؟ کنیم؟ کارفرما کجاست؟ماداریم برای کی کارمی

 .کنیم پس ماداریم بی جهت کارمی

 ازهمه مهمترهمکاران 

 ما بعدازاین همه بی عدالتی که کارفرما درحقمان داشتن

آقای بخشی رابه همراه عده ای دیگرممنوع  ،پرطرفدارکارگران مثل بازداشت وزندان کردن کارگران و به تازگی یکی ازنمایندگان دلسوزو

 الورود کرده اند چرا؟

 کارگران بودما ای چون صد.  هایشان را برمال کرد چون کل گندکاری.  چون حرف حق میزند

 چرا؟ ومسئولین شوش ازش نگرانند که اینگونه کارفرما ؛ مگه آقای بخشی چی گفت

 خداشاهده آقای بخشی نه بفکرصندلی وسمت است ونه بفکرخواسته ی شخصی خودشه ونه کسی اورا ؟.چرا این آقا توی انتخابات شرکت نکنند

 وادارکرده که حرف بزند

وهیچگونه خصومت  امام قسم هم بفکرکارگره وهم بفکرشرکته۰۱به  ، وایمان دارم توی این مدت کامال بهش اعتقاد من قبال اورانشناختم اما

 .شخصی یا فکرمنحرفی نداره

 آخه چرا ؟.  اومخالفند نیازندارندوبا چنین افرادی را متاسفانه مملکت ما

 .که هم جنس خودشان باشند خودشان راانتخاب بکننداز تا چند کارفرما ومسئولین شوش میخواهند ؟.حرف حق همیشه تلخ است

 .دانیم کنیم وقابل نمی اینگونه انتخابات رابه شدت محکوم می ما

 .همگی ماها درانتخابات شرکت نخواهیم کرد،  وسرکاربرنگردند نشوند تاهمه ی همکاران آزاد

 .ندگان باشدبایدیکی ازنمای، آقای بخشی طبق این سوابق مثبتی که توی این مدت داشته 

 .تمام کارگران رابه شرکت بازگردانندوگرنه اعتصاب شدیدی در راه است ،شنبه کارفرما ومسئولین شوش فرصت دارند تا

هیچ  ،تون متنفریمه ازبی کفایتی های هم، دیگه ازدست کارفرما ومسئولین شوش خسته شده ایم  .کند این اعتصاب بااعتصابات قبل فرق می

 .شماها دیگه نداریمدلخوشی وامیدی به 

حداقل شماها یکی .کنند سواستفاده می وازشماهادهند  بازی می ،کنترل راباها  ازراه دور شما دهم هستیم که دارن آقای درخشانی وسالمات باشما

 .دیگه نفروشید انصاف ووجدان خودتان را

 .یم گرفت وعواقبش به عهده ی شماهاستوگرنه بازهم خودمان دست بکارمیشویم وخودمان حقمان راخواه.فرصت فقط تاشنبه

 .ازکارفرماگرفته تامسئولین بی خیرشوش

در خوزستان و سراسر ایران،  انکارگراردوی ارتش متحد ه مستمر و تعطیل ناپذیر همه الیه های کارگران نیشکر هفت تپه نشان داد؛ مبارز

. در واحدهای گوناگون تولیدی و خدماتی را جداگانه در هم بشکنند آنان راه که مقامات حکومتی بخواهند مقاومت و مبارز هستند یقدرتمندتر از آن
کارگران در سطح صنایع . کارگران و زحمتکشان ایران، اکنون که بیش از گذشته به ضرورت همبستگی و تشکل سراسری خود واقف گشته اند

با اعالم حمایت از خواست های همرزمان خود، با ایجاد تشکل های باید با سازماندهی اعتراضات حمایتی،  بزرگ و بخش های تولیدی  و خدمات 
را همیاری و همکاری و بوجود آوردن امکانات همآهنگی های سراسری، اجازه تعرضاتی چنین رذیالنه به ثمره کار و زحمت هم سرنوشت تان خود 

ی ارتش چپاولگران اموال عمومی، سرمایه داران رانت خوار، وقت. ندهندبه سرمایه اران و سرمایه خواران و پاچه خواران و مافیای در قدرت 
باید  برادران قاچاقچی، کارفرمایان گوش به فرمان حکومتی و باندهای مافیائی حکومتی بصورت متحد در برابر کارگران و تهیدستان صف کشیده اند،

این آن چیزی ایست که باید در  .از حق حیات خود دفاع کند که ارتش نیرومند کار و زحمت نیز خود را بصورتی متحد و سراسری سازمان دهد و

  !بر آن پای کوبید ۷۹۳۱تمامیت سال

 ۳۱ در سراسر ایران در سال  ضربآهنگ بی آبی و تنش های مربوط به آن

    

   



روز از اعالم رئیس  ۱۷تر از با گذشت کم: در تیر ماه سال گذشته روزنامه ایران نوشت ! زندگی سر آب است ، آب که نباشد ، هیچ چیز نیست

ترین  بنیاد آب ایرانیان متشکل از برجسته ،کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسالمی با این عنوان که بحران آب وارد مقوله امنیتی شده

ات بر سر تقسیم ای به رئیس جمهوری نسبت به تشدید منازع کارشناسان آب، کشاورزی، محیط زیست، اقتصاد و علوم اجتماعی کشور در نامه

 .آب در کشور هشدار داد

شود که  آبی در کشور و پیامدهای آن در حالی اعالم می اعالم هشدار بنیاد آب ایران و رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس نسبت به تشدید بی

های  ت اما با همه محدودیتاست که به شکل گرد و غبار در چهارگوشه کشور به منصه ظهور رسیده اس پیامدهای منفی این بحران چندسالی

 .ها همچنان ادامه دارد توجه به این محدودیت های توسعه کشاورزی و صنعتی بی اقلیمی و محیطی در فالت ایران طرح

 : در خبر های این هفته آمده است 

درصد  ۰۱تر تخمین زده شده و حدود میلیم ۳۱تر شده چراکه بارندگی که در کشور تا این لحظه شاهد آن هستیم  ر سال جاری این تهدید بحرانید

ها است به  مساله دیگری که در این زمینه وجود دارد، عدم تناسب در بارندگی.درصد نسبت به میانگین کمتر است۰۱ نسبت به سال گذشته و 

درصدی بارندگی  ۰۱که در حوضه ارومیه شرایط مثبت است اما در حوضه خلیج فارس، ایالم، بندر عباس و خوزستان شاهد کاهش  طوری

از سوی دیگر بر اساس آمار موجود در حوزه منابع آبی هم اکنون در استانی همچون البرز حدود یک میلیارد  .نسبت به سال گذشته هستیم

 شود که این رقم در استان اصفهان های مدرن برای بخش کشاورزی مصرف می و شبکه( ها ها و قنات چاه)مترمکعب از منابع سطحی، زیرزمینی

این موضوع در حالی است که در همین استان اصفهان میزان مصرف بخش شرب و صنعت از آب نیم میلیارد . رسد به پنج میلیارد مترمکعب می

شود که  میلیون مترمکعب آب در بخش کشاورزی مصرف می ۰۱۱حتی در استان خشکی همچون یزد حدود یک میلیارد و  .مترمکعب است

میلیاردمترمکعب آب  ۱میلیون مترمکعب تخمین زده شده در این بین حتی در استان کرمان هم بیش از  ۰۱۱از  سهم بخش شرب و صنعت کمتر

 .شود در حالی که میزان مصرف بخش شرب و صنعت این استان تنها حدود هفت میلیون مترمکعب است در بخش کشاورزی مصرف می

شود که در مناطق  درصد آب شیرین در بخش کشاورزی مصرف می  ۱۱متوسط  به هر حال این یک واقعیت در تمام دنیا است که به طور 

بنابراین طبیعی است لزوم . رسد درصد می ۳۱تا  ۵۱های شیرین در بخش کشاورزی به حدود  خشک و نیمه خشک این میزان مصرف از آب

دامه همین خبر طی روزهای بعد تر فروردین در ا.ترین بخش مصرف یعنی حوزه کشاورزی باشد توجه مصرف صحیح آب، بیشتر متوجه اصلی

 :آمده است۳۱

هزار حلقه چاه غیرمجاز در کشور وجود دارد، این به  ۰۱۱هم اکنون بیش از : علیمراد اکبری، معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی گفت

کشور معضل شده است، معیشت عده ای به این معنای آن است که مدیریت صحیح انجام نگرفته ضمن اینکه هم اکنون انسداد این چاه ها برای 

را در  چاه ها گره خورده بنابراین کنترل و مسدود کردن این چاه ها بسیار دشوار است، اما باید این کار انجام شود، وزارت نیرو باید تالش خود

اشد که در روزشمارکارگری هفته این مشکل را پی ب...  .این زمینه انجام دهد و همه دستگاه های مسئول نیز باید به این وزارت خانه کمک کنند

 !گیریم

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

آنرا به شکل هفتگی انتشار بارزات کارگران ، دردریافت خبرهای کارگری خاصه از روند فعل و انفعاالت ، روزمره گی اخبار کارگری و م

 . خواهم داد

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

haftegi.kargari@gmail.com  4400::63::1183تلفن تماس 

 :روزشمار کارگری هفته 

 
 :ارگران نیشکر هفت تپهسندیکای ک -*

 
 ۷۹فروردین  ۰۱امروز جمعه .تجمع کارگران نیشکر هفت تپه پشت گیت کارخانه همچنان تعطیل است 

 
 مرگ دلخراش زن جوان در کارگاه کلوچه پزی تویسرکان -*

پزی جان  زن جوان تویسرکانی به شکل دلخراشی در دستگاه خمیرگیر کلوچه: فرمانده انتظامی شهرستان تویسرکان گفت
 .باخت



 رسد می درصد ۰۸ به ها استان برخی در بیسوادی نرخ /کشور در بیسواد زن هزار ۰۸۸ و میلیون ۱ وجود -*

 

 
زیر آموزش و پرورش و رییس سازمان نهضت معاون و)به گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا، در دهم فروردین ، علی باقرزاده 

این قاعده در تمام دنیا وجود دارد که دو : وگو با خبرنگار ایلنا به ذکر آماری از بیسوادی زنان پرداخت و گفت در گفت( سوادآموزی
ل داریم که سا ۹۷تا  ۰۱هزار نفر بیسواد  ۹۱۱میلیون و  ۲در کشورمان نیز حدود . دهند سوم بیسوادان را زنان تشکیل می

ها هستند، البته این آمار در بین اتباع خارجی کمی متفاوت است؛ یعنی آمار  هزار نفر از بین خانم ۰۱۱میلیون و  ۰قریب به 
 .ها باالتر است شان از ایرانی بیسوادی زنان اتباع، به خصوص اتباع افغانستانی نسبت

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

 

 
 .میلیارد دالر از صندوق توسعه ملی برداشت کرد۰.١زایی  دولت برای باال بردن رقم اشتغال: رئیس کمیسیون عمران مجلس 

 .اما با استفاده از ارتباطات پشت پرده،در اختیار افراد خاصی قرار گرفت
 
 کارگر ساختمانی در اسکو بر اثر ریزش بالکن 2مرگ ومصدومیت شدید  -*

صبح روزپنج شنبه نهم فروردین در اثر ریزش بالکن ساختمانی در حال : نس استان آذربایجان شرقی گفتسخنگوی اورژا
 .ساله ای جان خود را از دست داد 63احداث در شهرستان اسکو، کارگر 

 : تجمع کارگران در برابر فرمانداری شوش  -*

 

 
 درود بر ستمگر/مرگ بر کارگر: ن شعار می دهندکارگرا. در پی اعالم تعطیلی شرکت نیشکر هفت تپه در شب گذشته

 شرح دستگیری یک کارگر نیشکر هفت تپه -*
  

 :در توضیح دستگیری خود نوشت« جمشید»یکی از دستگیر شده گان اعتراضات دیروز کارگران نیشکر هفت تپه به نام 
توی یک زندانی که یک خونه دارای   دندمنو با یک ماشین تاکسی بر. من به همراه شش نفر دیگر در تظاهرات دستگیر شدیم

 به من گفتند. نفرات دیگری را هم دستگیر کردند  آنجا دیدم. زیر زمین بود
و   برگه ای جلوم گذاشتم اثر انگشت گرفتند و عکس از من گرفتند. توی اوین  یک بار دیگر دستگیر بکنیم تو را می فرستیم 

از بقیه خبر ندارم ... یک خودرو دیگری کردند توی میدان که رسیدم گفتند برو پایین بعد شب منو سوار . قلم دادند که امضا کنم
 .این هم جواب ما که حقوق نگرفتیم   .که آزاد شدند یا نه

 .انشاهلل تصادف کند بمیره. این اسد بیکی حاال رفته تهران. ولی خیال کردند که ازشون می ترسیم
 
 است سوجو افراد گردن بر تهران باغات تخریب -*
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های شهرداری تهران در  ها و پارک به گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا، در دهم فروردین ، مختاری، مدیرعامل سازمان بوستان

اند شکی نیست،  در این که باغات تخریب شده: گذشته گفتهای  وگو با خبرنگار ایلنا درباره نابودی باغات در طی سال گفت
 .چرا که دریک بازه زمانی ارزش افزوده زمین باال رفته و افراد سودجو به انواع مختلف باغات را دستخوش تخریب قرار دارند

 
 :گاف شهرداری کاشان -*
 

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

 به کارگران ماههای متوالی حقوق نمی دهند و در عوض دارایی مردم را خرج تبلیغ این جعلیات می کنند
 
 .تحصن کارکنان اداری آموزش و پرورش در حال گسترش است  -*

به علت عدم پرداخت  اردبیل_یک_ناحیه#در اداره آموزش و پرورش  6633/61/63روز شنبه  6633/61/66پیرو تحصن مورخه 
 .اضافه کار اداری به مدت ده ماه همکاران اداری ساعت یک محل کار خود را ترک کرده بودند

نیز برخالف وعده های معاونت محترم پشتیبانی وزارت آموزش و  اردبیل_دو_ناحیه#کاران هم 6631/16/10امروز مورخه  
 .نمودند ترک#ود را پرورش مبنی بر پرداخت اضافه کار اداری ساعت یک محل کار خ

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

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

 معوقات مزدی کارکنان اقماری شرکت حفاری شمال پرداخت شد -*
 

 .در سکوهای حفاری مشغول به کار هستند، از واریز مطالبات مزدی خود خبر دادند کارکنان اقماری شرکت حفاری شمال که
عیدی و مطالبات مزدی ما : هایی بابت امنیت شغلی خود داشتیم؛ افزودند های گذشته نگرانی این کارگران با بیان اینکه در ماه

 قبل از پایان سال واریز شد

  :شرح دستگیری یک کارگر نیشکر هفت تپه -*
در « جمشید»یکی از دستگیر شده گان اعتراضات دیروز کارگران نیشکر هفت تپه به نام : اردوی کار تلگرامی کانال نوشته هب

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

 منو با یک ماشین تاکسی بردند
 جا دیدم نفرات دیگری را هم دستگیر کردند به من گفتندد آن.توی یک زندانی که یک خونه دارای زیر زمین بو
 یک بار دیگر دستگیر بکنیم تو را می فرستیم 

 برگه ای جلوم گذاشتم اثر انگشت گرفتند و عکس از من گرفتند. توی اوین
  ...بعد شب منو سوار یک خودرو دیگری کردند توی میدان که رسیدم گفتند برو پایین. و قلم دادند که امضا کنم

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

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

 
این . ماه اخیر پرداخت نشده است 3ق کارکنان شرکت تعاونی گمرک آستارا در حقو: اردوی کار تلگرامی کانال نوشته به

مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره کار کارکنان معترض . کارگران عالوه بر این معوقه مزدی، اضافه پاداش و عیدی هم نگرفته اند
ز آستارا و نه اداره کار هیچ توجهی به مشکل تاکنون نه فرمانداری، نه نماینده مجلس ا. و شاکی را تهدید به اخراج کرده اند
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 .کارکنان این تعاونی و وضعیت دشوار خانواده های این کارگران نداشته اند

  ۷۹بگیران کارگر در سال  آخرین تغییرات مزدی حداقل -*
مان پرداخت تو ۹۰۹هزار و  ۰۰۰سال  ۰۰عالی کار برای فرزندان زیر  حق اوالد کارگری طبق آخرین مصوبه نشست شورای

 .خواهد شد
 .هزار تومان توافق شد ۰۰۱هزار تومان و بن نقدی کارگری همان رقم  ۹۱حق مسکن 

سال است، با احتساب حق مسکن و بن نقدی به یک  ۰۰حداقل حقوق دریافتی برای یک فرد متاهل که دارای یک فرزند زیر 
 .تومان رسید ۳۳۹هزار و  ۵۹۳میلیون و 

 .تومان پرداخت خواهد شد ۰۹۱هزار و  ۲۶۹مجرد یک میلیون و  حداقل حقوق برای افراد
 .تومان رسید ۰۵۰هزار و  ۵۹هزار تومان به  ۹حداقل دستمزد روزانه با افزایش حدود 

 *- حبیب چنانی کارگر بازداشتی هفت تپه به زندان دزفول منتقل شد 
برپایه خبر منتشره سندیکای شرکت نیشکر هفت تپه آمده است   » دیروز ۷ فروردین حبیب چنانی که همراه دیگر کارگران 

هفت تپه در راه امدن به شوش برای شرکت در تجمع کارگران جلوی فرمانداری بود توسط نیرو انتظامی بازداشت شده با 
 حکم قاضی کشیک دادگستری شهرستان شوش به زندان دزفول منتقل شد«

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

 

در استان آذربایجان   به گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا، در دهم فروردین در حادثه اول که صبح روز گذشته در شهرستان اسکو
یک ساختمان در حال ساخت بر روی سرشان به شدت   ه فوقانیشرقی رخ داد، دو کارگر ساختمانی بر اثر ریزش بالکن طبق

 .سال سن داشت، بر اثر شدت جراحات وارده جان خود را از دست داد ۵۶مجروح شدند که متاسفانه یکی از کارگران که 

 شد واریز سال پایان از قبل معوقات کلیه :کارکنان اقماری شرکت حفاری شمال -*

 

به گزارش خبرنگار ایلنا، در دهم فروردین ، کارکنان اقماری شرکت حفاری شمال که در سکوهای حفاری مشغول به کار 
هایی بابت امنیت شغلی  ه نگرانیهای گذشت این کارگران با بیان اینکه در ماه .هستند، از واریز مطالبات مزدی خود خبر دادند

 .عیدی و مطالبات مزدی ما قبل از پایان سال واریز شد: خود داشتیم؛ افزودند

 ورود سامانه بارشی از پنجشنبه/گیرد استان را در برمی ۱۸گردوخاک  -*

 

تی کشور اظهار بینی و هشدار سازمان هواشناسی کشور با اشاره به وضعیت جوی در روزهای آ احد وظیفه مدیرکل پیش
ساعت آینده احتمال خیزش گردوخاک در از دو سو یعنی وزش بادهای جنوبی در کشور و خیزش گردوخاک از  ۲۹طی : کرد

 .استان وجود دارد ۰۱عراق در 

ها، اردبیل، گیالن، مازندران، گلستان و  های آذربایجان ن طی روزهای پنجشنبه و جمعه شاهد وزش باد شدید جنوبی در استا
راسان شمالی خواهیم بود که به همین علت احتمال خیزش گردوخاک شدید و وارد آمدن خسارت به تاسیسات شهری و خ
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از عصر روز پنجشنبه شاهد ورود سامانه بارشی به کشور خواهیم بود : وی افزود.های ذکر شده وجود دارد  روستایی استان

های البرز، شمال، سواحل خزر  های زاگرس، دامنه ، جنوب غرب، دامنهکه پیامد آن بارش باران و وزش باد در شمال غرب، غرب
 .و مرکز کشور خواهد بود

 سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه -*

 با سالم خدمت همه ی دوستان و همکاران عزیز در شرکت نیشکر هفت تپه
ر حاضر شوید هدف از این حضور لطفا همه ی دوستان کارگران نیشکر هفت تپه شیفت عصر کار وشبکار فردا صبکار سرکا

 تجمع همکاران و گرفتن تصمیم برای آینده ی شرکت توسط خود کارگران شریف هفت تپه می باشد
  ۰۵۷۹فروردین  ۰۱مورخ  .این فراخوان از طرف جمعی از کارگران نیشکرهفت تپه میباشد

  "اتحادیه کارگران ایران"با نام  هشدار به کارگران، تشکلها و سازمانهای کارگری پیرامون جریان حکومتی -*
 

طی ماههای گذشته بخشی از عوامل نهادهای حکومتی کارگری با مشاهده بالندگی و خیزهای رو به پیش جنبش 
کارگری و عجز و ناتوانی شان در مهار اعتصابات و اعتراضات کارگری، در صدد بر آمده اند تا از طریق موازی سازی با 

کارگری و بر این بستر ایجاد سر درگمی در جنبش کارگری ایران، سدی در برابر پیشروی این تشکلهای مستقل و اصیل 
  ....جنبش و تقویت تشکلها و نهادهای مستقل کارگری ایجاد کنند

  .بکار گیرد
بر این آبانماه خود پیرامون کانال تلگرامی این جریان جاسوسی و ضد کارگری اعالم کردیم  ۰۶ما همانگونه که در بیانیه 

باوریم سرمایه داری حاکم بر ایران، توام با سرکوب تشکلهای مستقل کارگری و خانه نشین کردن فعالین این تشکلها، در 
صدد است تا با موازی سازی با تشکلهای مستقل کارگری و براه انداختن جریانات رنگارنگ و متعدد در جنبش کارگری 

یل کارگری را با جریانات کارگری حکومتی، کم رنگ و مخدوش کرده و با جا ایران، مرز تشکلها و نهادهای مستقل و اص
ادهای انداختن آنها در درون جنبش کارگری ایران، دست به لوث کردن امر تشکل یابی کارگری و تضعیف تشکلها و نه

  .مستقل کارگری موجود بزند
ضرورت افشای جریان سازیهای ضد کارگری  ما با جلب توجه تشکلها و سازمانهای مستقل کارگری به این مهم، بر

حکومتی تاکید و بدینوسیله از همه کارگران عضو و مرتبط با اتحادیه در سراسر کشور میخواهیم با افشاگری در مورد کانال 
توجه به  و یا فراخوانهایی با این نام، در ارتباطات خود با اتحادیه ما و یا" اتحادیه کارگران ایران"تلگرامی با نام مخدوش 
  .در نام اتحادیه توجه نمایند" آزاد"فراخوانها به آرم و گزینه 

 ۰۵۷۹دهم فروردین ماه - اتحادیه آزاد کارگران ایران 
 
  وعده جدید به کارگران نیشکر هفت تپه -*

 
دا فعالیت خود جمعه از سوی فرماندار شوش اعالم شد که شرکت نیشکر هفت تپه از فر: به نوشته کانال تلگرامی اردوی کار

براساس این وعده کارفرما موظف شده است ظرف دو ماه آینده کلیه مطالبات و حقوق کارگران را پرداخت . را از سر می گیرد
  .نماید

فرمانداری و مدیریت هفت تپه پیش از این هم به کارگران وعده تصفیه حساب کامل بدهی ها را داده بودند اما به وعده های 
 .کارگران نیشکر هفت تپه به این وعده ها اعتماد ندارند. دخود عمل نکردن

 رسول بداقی : نوشته  " !...بغضی که ترکید -*

   
جناب آقای علیرضا هاشمی دریک نوشتار کوتاه حرفهای ناشایست بزرگی رابه کانوهای صنفی معلمان ایران،شورای 

 .هماهنگی ودرپایان به همه ی معلمان ایران رواداشته است
میوه های تلخ،متوهم،دون کیشوت، )خست اینجانب به عنوان یک معلم متاسف هستم،که یکی ازهمکارانم بااین ادبیاتن

معیشت محور ، تهدیدکننده،بی منطق، باورهای کاذب،خطاکار،ترسو، بی تفاوت،خودشیفته،امیدنابه جادرکنار آرمان 
 .دش در سراسرکشورچنین سخن رانده استباهمکاران خو( ووو ! هاوخواسته های نامعقول،واقع گریزانه

ازاین موضوع که بگذریم ایشان به محتوای متن بیانیه وتحلیل آن نپرداخته، بلکه فقط حرفهای ناشایستی راکه در دل داشته 
 .به نام نقد،ابرازکرده است
عینی از متن بیانیه تشریح را با آوردن عبارات "شورای هماهنگی کانونهای صنفی معلمان ایران "ایشان مشکالت بیانیه ی 

 .نکرده
 :متاسفانه دراین متن یک موضوع روان شناسی حس می شود،وآن این است

 "بغضی که ترکید"
 ....به مانندکسی که به اوستمی رواداشته شده باشد،به یکباره بغض اش ترکیده است،وآنچه راکه نباید،نوشته است

 : بلوچستان در گرامیداشت -*



 
تشیع پیکر عبدالواحد رئیسی ،دربلوچستان ،كه برای چند كیسه برنج توسط مامورین پاسگاه ساربوک کشته  برگزاری مراسم  

 شد

  حبیبی محمدگزارشی از آخرین وضعیت  -*

  
اسفند در مقابل هنرستان کار و دانش اندیشه توسط نیروهای لباس شخصی همراه با خشونت  61 محمد حبیبی روز شنبه

 .دستگیر شد و به زندان اوین منتقل گردید
زندان اوین اتهامات اجتماع و تبانی به قصد اخالل در امنیت داخلی و تبلیغ علیه نظام را به این فعال صنفی  1بازپرسی شعبه 

و انعکاس خبرهای  33مهر  66ین اتهامات شرکت در تجمعات صنفی سال های قبل از جمله تجمع منتسب نمود مصادیق ا
 ...صنفی و آموزشی از جمله اخبار مربوط معلمان زندانی بوده است

زندان اوین منتقل شد وی هم اکنون  4اسفند به قرنطینه منتقل گردید سپس به بند  11روز انفرادی روز  63محمد حبیبی بعد 
فروردین  1محمد حبیبی بعد از انتقال به بند عمومی روز سه شنبه .این بند بصورت بازداشت موقت زندانی است 6سالن در 

الزم به ذکر است آقای حبیبی برای تبدیل قرار بازداشت .موفق شد در مالقات هفتگی همسر و پدر و مادر خود را مالقات نماید
امیدوار است با پایان یافتن تعطیالت نوروزی و با موافقت بازپرس  کمیته دفاع از محمد حبیبیبه قرار وثیقه اقدام نموده است 

 .ط آزادی وی فراهم گردد و دانش آموزان این معلم در سال جدید مدرسه را همراه معلم خود شروع نمایندپرونده شرای
 کمیته دفاع از محمد حبیبی

 صدمات زیست محیطی -*

  

ناپذیری به طبیعت شمال کشور  ها صدمات زیست محیطی جبران ها و جنگل های فاضالب به رودخانه مشکل ورود شیرابه
 کنند ها به وظایف خود در مدیریت پسماند عمل نمی واردکرده، اما سازمان حفاظت محیط زیست و دیگر دستگاه

 ، پنجمین روز اعتصاب ۷۹فروردین ۱۱نبه ش -*

 

کارگران نیشکر هفت تپه برای پنجمین روز متوالی در سال جدید در مقابل درب ورودی شرکت نیشکر دست به تجمع و 
 .اعتصاب زدند

 1931فروردین ماه   11بیانیه کارگران کشت و صنعت هفت تپه  -*
 

رانه آقای امید اسدبیگی و از دیروز تا امروز با دادن بیانیه و بخشنامه در ما کارگران نیشکر هفت تپه علیرغم تصمیمات خودس
تالش است، تا به اعتصاب متحدانه ما خاتمه دهد هیچ گونه توجهی به پیامهای اسدبیک نشان نخواهیم داد تا زمانی که تنها 

 .خواسته ما کارگران محقق شود
و استان با آقای اسدبیگی را قبول نداریم، و این آن چیزی نیست که  ما کارگران نتیجه آخرین جلسه مسئولین محلی دولتی
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 خواسته همه کارگران باشند و آن را قبول کنیم، 

, تصمیمات, جناب آقای امید اسدبیگی مدیر عامل محترم ما کارگران زحمتکش و مظلوم هفت تپه با هیچ کدام از پیشنهادها
 ول نخواهیم کردوآخر ماندن شما در هفت تپه را قب, تغییرات

 و حتی با قائم مقامی جدید آقای درخشانی قائم مقامی آن را قبول نخواهیم کرد
چون در این دوسال مدیریت ضعیف و بی کفایتی شما ثابت کرده است که هیچگونه صالحیت مدیریت و ماندگاری و مالکیت 

 هفت تپه را ندارید و نخواهید داشت 
ار و وعدهای توخالی مسئولین و مدیریت شرکت و خریدن وقت برای ماندگاری این بخش ما کارگران هفت تپه با ماها انتظ

خصوصی ناتوان و تثبیت جایگاه آن در هفت تپه روبه رو هستیم، و با این وجود تا امروز هیچ گونه از خواستهای ما عملی 
 شوند زنیم وعدهای پوچ و تو خالی نصیب ما می نشده و هر باری که دست به اعتصاب می

ما کارگران هفت تپه دیگر این بخش خصوصی را به رسمیت نمیشناسیم و تا زمانی که این بخش خصوصی ناتوان و ناالیق در 
 هفت تپه باشد دست از اعتصاب نخواهیم کشید

  :حضور محترم جناب آقای دکتر شریعتی استاندار محترم خوزستان
ین بخش خصوصی در این دوسال مدیریت آن در اداره هفت تپه نتیجه ا, جناب آقای استاندار محترم با عرض سالم و ادب 

تر و شرکت را وارد بحرانهای  منعکس داده و در اداره شرکت ناتوان و به بن بست رسیده است و نتیجه آن روز به روز وخیم
عتی و غیر جدید از جمله بدهی مالی و مهم نرسیدن به وضعیت و امکانیات شرکت که فرسودگی شدید تأسیسات صن

 صنعتی شده است که باعث خسارتهای فراوان و جبران ناپذری به شرکت شده است، 
جناب آقای استاندار محترم تنها و آخرین خواسته ما کارگران هفت تپه واگذاری شرکت به بخش دولتی و یا واگذاری آن به 

شما مقام عالی و توانمند استان خواهشمندیم بخش دیگر غیر دولتی و بومی که الیق این شرکت عظیم هفت تپه باشد و از 

ای شود و از شمای گرانقدر و دلسوز انتظار داریم خواسته ما را به مقام عالی دولت محترم  به خواسته ما کارگران توجه ویژه
 منتقل کنید

 .پیشاپیش از مساعدت و حل مشکالت ما کارگران از شما مقام عالی و توانمند استان تشکر و قدر دانیم
 و من هللا التوفیق

 کارگران شرکت کشت و صنعت هفت تپه 
 ۷۹فروردین  ۰۰شنبه 

 فردا از تپه فته نیشکر مجتمع دوباره فعالیت آغاز -*

 

منظور  تپه موقتی و به گفت که تصمیم به تعطیلی مجتمع نیشکر هفت« عدنان غزی»به گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا، 
تپه از فردا  وی بابیان اینکه شرکت نیشکر هفت.صورت گرفته است  جلوگیری از اعتصابات کارگری و برخی مشکالت احتمالی

ای که با حضور استاندار، نماینده مردم شوش در مجلس و برخی از مدیران  به دنبال جلسه: تکند، گف مجدد شروع به کار می
فرماندار شهرستان شوش با اشاره به وجود .تپه شروع به کار کند حوزه نیشکر برگزار شده است، مقرر شد نیشکر هفت

سائل بین کارگر و کارفرما، به تعویق وجود برخی م: تپه عنوان کرد برخی مسائل و مشکالت موجود در شرکت نیشکر هفت
اند مطالبات  تپه قول داده مدیران شرکت نیشکر هفت: غزی بیان کرد.دلیل این تعطیلی موقت بود... افتادن حقوق کارکنان و

 .کارکنان تا اول خردادماه امسال پرداخت شود

 :بر اساس حداقل دستمزد ۷۹میزان حق بیمه سال -*
 

 ۵۶۹۲۰۹۰: مبلغ کل بیمه
 ۲۰۰۳۵۵۰: سهم کارفرما

 ۰۳۶۰۹۱: سهم کارگر
 .تمامی مبالغ به ریال است

 .درصد سهم کارگر است ۹درصد سهم کارفرما و ۲۵باشد که  درصد حقوق می۵۱کل حق بیمه 

https://www.ilnanews.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/607707-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9-%D9%86%DB%8C%D8%B4%DA%A9%D8%B1-%D9%87%D9%81%D8%AA-%D8%AA%D9%BE%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D8%B1%D8%AF%D8%A7


 هستیم تری قوی تشکل دنبال به /پوپلین ایران کارگران صنفی انجمن فعالیت محدودیت و تهدید -*

 

که از آبان   کارگران ایران پوپلینهای صنفی  به گزارش خبرگزاری دولتی  ایلنا، این کارگران از محدودیت فعالیت اعضای انجمن
روزهای پایانی اسفند ماه سال گذشته چهار نفر از اعضای انجمن صنفی : شکل گرفته است، خبر دادند و گفتند ۷۶ماه سال 

 کارگران این واحد تولیدی به دلیل پیگیری مطالبات خود وهمکارانشان به بهانه اتمام قرارداد کار تعدیل شدند که بعد از گذشت

آنها با بیان اینکه ماهیت نهادهای صنفی  .پنج روز با وساطت برخی مسئوالن با تعهد دوباره به کار سابقشان بازگشتند
اخراج با : کارگری واقعی و اصیل پیگیری حقوق قانونی همه افرادی است که در کسوت کارگر مشغول کارند، در ادامه گفتند

می غیرقانونی از سوی کارفرما است و باید مسئوالن مرتبط به این موضوع رسیدگی تهدید نهادهای کارگری ایران پوپلین اقدا
 .کنند

: نفر قراردادی و پنج نفر استخدامی هستند، افزودند ۲۷۱کارگر ایران پوپلین  ۲۷۳کارگران با بیان اینکه در حال حاضر از مجموع 
انجمن صنفی را به بهانه اتمام قرارداد کار تمدید نکرد که کارفرما پایان سال گذشته در صورتی قرارداد چهار نفر از اعضای 

کارگران ایران پوپلین در ادامه تشریح کردند که عدم تمدید  .به اتمام رسیده بود ۷۶قرارداد همه کارگران پایان اسفند   همزمان
ستفاده از آن توانسته تمایالت با ا  ای است که کارفرمای ایران پوپلین ترین شیوه یا فسخ زودهنگام قراردادهای کار ساده

 .صنفی کارگران موقت را در داخل محیط کار محدود کند  های انجمن

 سنگ در کرمان کشته و مجروح شدند سه کارگر در ریزش معدن زغال -*
 

مان های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کر محمد صابری، مدیر مرکز حوادث و فوریت: اردوی کار تلگرامی کانال نوشته برپایه
ساله دیگر در این حادثه  ۵۱ساله و  ۹۱کار  ساله و مجروحیت دو معدن ۹۱، معدنکاری «صفر زارع»فروردین از مرگ  ۰۰شنبه 

 .دقیقه صبح شنبه رخ داده است ۹۹و  ۰۱به گفته او، ریزش معدن .خبر داد
ی معدن همکار علت حادثه را سایت خبری محلی نیز به نقل ریاست شورای کارگر ، یک وب«کاروانسرای راور»سایت  وب

 .ریزش تونل معدن عنوان کرد

 است ممکن گری مطالبه طریق از تنها کارگر طبقه قانونی   حقوق به دستیابی -*
در گفتگو با خبرنگار ایلنا، در ارتباط با مهمترین مطالبات ( دبیر کانون هماهنگی شوراهای اسالمی کار کشور)حسین حبیبی 

. ترین خواسته است بدون تردید، حفظ ارزش و کرامت انسانی نیروی کار، مهمترین و کلیدی: رگر در سال جدید گفتطبقه کا
تبعیضات ناروا، برخورداری از امنیت قضایی و برخورداری از رفاه و رفع فقر و هر نوع محرومیت   ی محوری شامل رفع این مطالبه

ست که اینها حقوِق مسلم شرعی و قانونی مردم است که  بدیهی. بیمه است های تغذیه، مسکن، کار، بهداشت و در زمینه
حبیبی، امنیت شغلی و برخورداری از شغل  .ست فراموش کردن و نادیده گرفتن این حقوق، زیر پا گذاشتِن قوانیِن باالدستی

گری  بدون امنیت شغلی، مطالبه: گوید داند و می کشی از نیروی کار را دومین مطالبه محوری می مورد عالقه و رفع بهره
 .ثبات، حق اعتراض نخواهد داشت معناست چراکه کارگِر بی بی

 .ترین عوامل مرگ کارگران در ایران است عدم رعایت ایمنی در محیط کار یکی از مهم -*

جدید این  سنگ معادن زغال. کیلومتری شهر کوهبنان است ۲۳کیلومتری شهرستان راور و  ۶۱سنگ همکاری در  معدن زغال
 .افتتاح شد ۰۵۰۹هزارتن در سال مرداد  ۵۱۱منطقه با ظرفیت تولید 

 .کارگران این معدن سال گذشته نسبت به عدم دریافت حقوق خود چندین بار دست به اعتراض زده بودند
ایمنی مجوز های  های راور و هجدک کرمان پس از زلزله آذر گذشته تعطیل و بعدتر اعالم شد که با پایان بازرسی معدن

 .بازگشایی آنها صادر شده است

 محمود بهشتی لنگرودی به زندان برگشت -*
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فروردین به زندان  66محمودبهشتی لنگرودی فعال صنفی و سخنگوی کانون صنفی معلمان تهران بعد از چندروز مرخصی روز 

 اوین بازگشت

 :وگو با ایلنا یک اقتصاددان در گفت -*
 کنیم تقویت را صادرات باید/است اقتصادی رشد نشانه واردات افزایش

جمشید عدالتیان در مورد گزارش مرکز آمار مبنی بر رشد واردات نسبت به صادارت و تراز تجاری منفی در بخش غیرنفتی به 
افزایش واردات که بیشتر شامل . ابق آمار رشد واردات همراه با رشد صادرات اتفاق افتاده استمط: خبرنگار ایلنا گفت

آالت و کاالهای اولیه است، نشان دهنده فعال شدن صنایع، رونق و رشد اقتصادی است و یک پدیده جدید و  ماشین
ما . ات مشکل بزرگی برای یک اقتصاد نیستافزایش وارد: وی ضمن عدم نگرانی از افزایش واردات، گفت .کننده نیست نگران

 .باید به دنبال راهکارهایی جهت گسترش صادارت کشور باشیم

 فراخوان به همراهی با اعتصاب -* 
 

خودداری از حضور در کالس های درس و مخصوصا کالس :   سراسری مطالبات فرهنگیان برپایه کانال خبری تلگرامی کمپین
 0روز دوشنبه . به عملی نشدن وعده های مکرر پرداخت اضافه کار رو به گسترش استهای درس غیر موظف در واکنش 

فروردین فراخوان زیر  66امروز شنبه . فروردین از ترک محل کار از سوی معلمان مناطق مختلف استان اردبیل خبر رسیده است
 :در کمپین سراسری مطالبات فرهنگیان منتشر شده است

اصفهان بدلیل عدم پرداخت حق  4و  6ل و بازنشسته مناطق زرین شهر،فوالد شهرو نواحی ما جمعی از فرهنگیان شاغ

  .فروردین کالس نمیرویم 64التدریس از 
 به ما بپیوندید

 صادرات بانک اسبق مدیرعامل زبان از ارز نرخ افزایش دالیل تشریح -*
 

 

در گفتگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، در مورد دلیل افزایش ارز اظهار ( مدیرعامل اسبق بانکهای صادرات و تجارت)یزد  احمد حاتمی
های پایانی سال گذشته شد که مهمترین آن  موضوع مختلف داخلی و خارجی باعث افزایش بهای ارز در ماهچند : داشت

ها گروه بزرگ صد نفری از اروپا و خاورمیانه به ایران آمدند تا  که برجام امضا شد ده زمانی: وی افزود.وضعیت مبهم برجام بود
زمانی که متوجه شدند آمریکا به قول خود وفادار نیست نظر خود را تغییر  گذاری در ایران را بررسی کنند اما امکانات سرمایه

 .دادند

افتاد،   ها هراس از ایرانی  بعد از اینکه ترامپ اعالم کرد ممکن است برجام را لغو کند در دل برخی: یزد خاطرنشان کرد حاتمی
ارز کردند و در کانادا، ترکیه و اسپانیا ویال و ساختمان  ها پس از این اتفاق، اقدام به تبدیل سرمایه خود به از ایرانی  برخی

 خریدند و پولشان را از کشور خارج کردند که این موضوع تقاضا برای خروج سرمایه از کشور را باال برد

 دولت هیچ نیازمندی را از قلم نیاندازد/متموالن حقی در یارانه ندارند -*

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس غالمعلی جعفرزاده ایمن آبادی  به نقل از خانه ملت، خبرگزاری مهر به گزارش
مجلس به دنبال این است که هر کسی که به یارانه نیاز دارد یارانه دریافت کند، البته هر کسی که نیازمند نیست و : گفت

مجلس به دنبال این است که هر : ، گفت۷۹شاره به سرنوشت هدفمندی یارانه ها در سال ا با.متمول است حقی در یارانه ندارد
با بیان او . کسی که به یارانه نیاز دارد یارانه دریافت کند، البته هر کسی که نیازمند نیست و متمول است حقی در یارانه ندارد

افراد پایین جامعه است نه اینکه کمکی به همه افراد شود،  اینکه یارانه در جهت رفع فقر و باال کشیدن قدرت نقدینگی و مالی
قرار نیست که به همه پولی پرداخت شود، اما متاسفانه در کشور ما از ابتدا با توجه به عملکرد بدی که داشته اند اینگونه : افزود

 .جا افتاده که به همه یارانه پرداخت شود که اصال این موضوع صحیح نیست

 است کاهش به رو دختران زودهنگام ازدواج/اند شناسنامه فاقد تحصیل بازماندگان از باالیی درصد -*

 

اندار زن ایران که مسوولیت فرمانداری شهرستان قصرقند استان سیستان و بلوچستان را برعهده دارد حمیرا ریگی، اولین فرم
این موضوع به دلیل رسوب : داشت  وگو با خبرنگار ایلنا، درباره ازدواج دختران در سنین پایین و ترک تحصیل آنها اظهار در گفت
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های ناصحیح و سطحی دارند، برخی  باورهای غلط و برداشت یک باور قدیمی و مشکالت اقتصادی و معیشتی است؛ برخی

وی با اشاره به اینکه .دیگر هم نگرانی دارند از اینکه دخترشان از یک رنج سنی، باالتر برود و دچار آسیب اجتماعی شود
که سطح دانش با توجه به این: در قصرقند رو به کاهش است، گفت( ازدواج دختران در سنین پایین)خوشبختانه این روند 

اجتماعی و علمی مردم باال رفته و وضعیت معیشت نسبت به گذشته بهبود یافته است، این روند رو به کاهش است که البته 
برای اینکه این روند : فرماندار شهرستان قصرقند در استان سیستان و بلوچستان ادامه داد.با سرعت نیست و تدریجی است

د سعی کنیم نسبت به افزایش سطح اجتماعی مردم و بهبود وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم را کامال به صفر برسانیم؛ بای
 .اقدام کنیم

 گذارد چوب الی چرخ تولید داخل می« مافیای واردات» -*

عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسالمی با باشگاه خبرنگاران پویا،  به گزارش خبرنگار اقتصادی
سازی علیه  مافیای واردات حتی برای فرهنگ: که مافیای واردات مانع مهم در راه حمایت از کاالی ایرانی است، گفتبیان این

 .کند تولید داخل مبالغ هنگفتی خرج می

یکی از الزامات، »: در بیانات ابتدای سال در مشهد با بیان اینکه حمایت از کاالی ایرانی الزاماتی دارد افزودند خامنه ای
اجناسی که در داخل تولید . طورجّدی واردات را مدیریّت کنند ها باید به دولتی. یریّت جّدی واردات از سوی دولت استمد

کنند  کنند، موارد زیادی شکایت می به بنده مراجعه می. نشود شود یا قابل تولید شدن است، باید حتماً از خارج وارد  می
وقت  مجرّد اینکه این محصول خواست بیاید بازار، یک ایم، به ایم، این محصول را تولید کرده هما این کارخانه را ایجاد کرد"گویند  می

جهت ناکام  از کارخانجات ما ازاین  شود که بسیاری ، موجب می!"دیدیم دِر گمرک باز شد، از خارج، مشابه این جنس وارد شد
بایستی حتماً این واردات مورد توّجه قرار بگیرد و مدیریّت . وجود بیاید بمانند؛ بعضی ورشکسته بشوند و مشکالت برایشان به

عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس  دلیگانی، ، در این رابطه با حسینعلی حاجی«.بشود از سوی دولت
چمدان همراه  بری و لنجی، کوله وی با ابراز اینکه دولت نباید به ته :گو کردیم و شورای اسالمی برای واکاوی بیشتر گفت

رویه و قاچاق از این سه طریق وارد کشور  چرا که بخش عظیمی از واردات بی: چشم اشتغال نگاه کند، گفت مسافر به
 .سازی شود شود و در این زمینه باید قوانین و مقررات شفاف می

 سازی اعالم کرد؛ سازمان خصوصی -*
 مانده سود سهام عدالت کارمندان و بازنشستگان در روزهای آینده پرداخت باقی

 
بانک که  ۰۳فروردین ماه نیز بیش از  ۰از چهارشنبه، : سازی اعالم کرد  به گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا، سازمان خصوصی

ها، وارد سامانه سهام عدالت  شموالن جهت دریافت سود سهام عدالت، شماره شبای حساب بانکی خود را در این بانکم
 .اند، به تدریج در حال واریز سود به حساب این دسته از مشموالن هستند کرده

گروه از مشموالن  ۰۷ پذیر مربوط به های سرمایه شرکت ۰۵۷۳اکنون تسویه کامل سود سهام عدالت عملکرد سال مالی  
های اجرایی، بازنشستگان کشوری و  انجام شده است و با تسویه سود سهام عدالت مشموالن کارکنان شاغل در دستگاه

گرفته تسویه کامل سود سهام عدالت  های صورت با تالش( به عنوان گروه بیستم از مشموالن)لشکری و تأمین اجتماعی 
همچنین آن دسته از مشموالنی که پس از تسویه حساب سود  .صورت خواهد گرفت گانه مشموالن ۲۱های  تمامی گروه

اند و نیز آن  های مربوط به خود اقدام به ثبت شماره شبای حساب بانکی در سامانه سهام عدالت کرده سهام عدالت گروه
کنند، پس  انه سهام عدالت میدسته از مشموالنی که از این به بعد اقدام به ورود شماره شبای حساب بانکی خود در سام

ها، سود سهام خود را در اوایل سال  از تأیید شماره شبای آنها و نیز پس از تسویه کامل سود سهام عدالت با تمامی گروه
 .جاری دریافت خواهند کرد

 هم میهمان سفره مردم است ۷۹رکودی که در سال  -*
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،در یازدهم فروردین، پیش بینی صاحب نظران اقتصادی از شاخص های اقتصادی خبرگزاری تسنیم به گزارش خبرنگار اقتصادی
یت بنگاه های حاکی از این است که رکود به معنای کوچک شدن سفره مردم، تداوم بیکاری و کاهش ظرف ۷۹برای سال 

در حالی که دولت دوازدهم و کارشناسان اقتصادی و رسانه های حامی دولت معتقدند که رشد .تولید ادامه خواهد داشت
اما حتی ساده . اقتصادی مثبت و دو رقمی در سال های گذشته نشان از این دارد که اقتصاد ایران هرگز درگیر رکود نیست

 31نیز نشان می دهد که اقتصاد ایران درگیر رکود است و پیش بینی می شود که در سال ترین تعریف های اقتصادی از رکود 
در این گزارش به برخی از شاخص ها و پیش بینی کارشناسان و نمایندگان مجلس خواهیم .نیز رکود تداوم خواهد داشت

پیش بینی کرد بعد از  33واخر سال مرکز پژوهش های مجلس ا.را مشخص کنیم 31انداخت تا دالیل این تداوم رکود در سال 
خواهد  4.6، رشد اقتصادی کاهش محسوسی پیدا خواهد کرد و به عدد 31درصدی در سال  61.1ثبت ارقام رشد اقتصادی 

 .هم کوچک تر خواهد شد 33در سال  4.6رشد اقتصادی واقعی از  31این گزارش تاکید می کند که در سال . رسید

 نیشکر هفت تپه از سوی نیروهای انتظامی و امنیتیتعقیب و گریز کارگران  -*

فروردین و سخنرانی معاون فرماندار و دادن  0پس از تجمع کارگران نیشکر هفت تپه در مقابل فرمانداری  در روز چهارشنبه 
رف دادستانی نفر از کارگران نیشکر هفت تپه از ط 11الی  61قولها و وعده های پیگیری مشکالت کارگران در جمع آنان برای 
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فروردین این کارگران به  66صبح روز شنبه  3در این احضاریه قید شده بود که در ساعت .  شهر شوش احضاریه کتبی صادرشد

 . دادستانی شوش مراجعه کنند

د ظهر به صورت جداگانه به این دادستانی مراجعه نمودن 61تا  3فروردین  تمامی این کارگران ازساعت  66صبح امروز شنبه 
ساعت یک .ولی مسئولین حاضر در  دادستانی به آنان میگویند که امروز تعطیل رسمی است  و دادستانی نیز تعطیل میباشد

بعد از ظهر  امروز نیروی انتظامی  بهمراه نیروهای امنیتی  به شرکت نیشکر هفت تپه وارد میشوند و میگویند حکم جلب این 
نیروی انتظامی و   .برای آنان صادر شده است( رستمی  )و وجود شاکی خصوصی کارگران بدلیل عدم حضور در دادستانی 

امنیتی  بعد از دستگیری تعدادی از کارگران در شرکت نیشکر هفت تپه جهت دستگیری مابقی، به آدرسهای مسکونی آنان 
وحبیب چنانی  جزو دستگیر طبق خبرهای رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران تا کنون سعید منصوری . مراجعه میکنند

تعقیب و گریز نیروی انتظامی و امنیتی جهت .در ضمن برادر فواد حجازی را به جای وی دستگیر نمودند .شدگان هستند
در هفت تپه و شهرکهای مسکونی کارگران  (چهار و نیم بعد از ظهر )دستگیری این کارگران تا انتشار زمان تنظیم این خبر 

 . ادامه دارد

  یه آزاد کارگران ایراناتحاد

 6631فروردین  66

 تومانی درآمد کارگران تا هزینه هایشان ۰۸۸هزار و  ۱۶۷میلیون و ۱فاصله  -*

مزد و  ۷۹در سال :کارگران گفت ۷۹نماینده کارگران در شورای عالی کار درباه آخرین وضعیت بسته مزدی علی خدایی 
 ۶۶۷میلیون و ۲حدود  ۷۹هزار تومان است و قیمت سبد معیشت در سال  ۳۱۱میلیون و ۰مزایای کارگران در بهترین حالت 

 .تومان است ۰۱۱هزار و 

پرونده مزدی :گفت 31، درباره آخرین وضعیت بسته مزدی خبرگزاری تسنیم علی خدایی، در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی
جلسه شورای عالی .به شکل یک پکیج است( حداقل مزد و مزد سایر سطوح)کمیل نشده است چرا که مزدهنوز ت 31سال 

وی .کار برای تعیین سایر سطوح مزدی هنوز تشکیل نشده است تا قبل از ابالغ بخشنامه دستمزد این رقم مشخص می شود
اد گروه کارگری درباره درصد افزایش مزد سایر اما پیشنه. تشکیل نشده است 31جلسه شورای عالی کار در سال :ادامه داد
این رقم در طول جلسات کارشناسی شده به دست آمده است اما گروه . تومان است 1460درصد به اضافه روزانه   61سطوح 

افزایش . ندهای کارفرمایی آن را نپذیرفتند و رقم کمتری را در مذاکره دو جانبه با وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی پیشنهاد داد
 .متناسب با افزایش میزان حداقل دستمزد کارگران است 31حق اوالد،افزایش عیدی و سنوات برای سال 

 ... ؛ بازداشتی ها ادامه داره سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه -*

ردین ساعت فرو ۰۰.این کارگران امروز شنبه .طی چند روز گذشته نزدیک بیست کارگر به دادگاه شوش احضار شده اند 
افسر .این کارگران پس از مراجعه به دادگاه .دادستانی حضور داشته باشند .هشت صبح به دادگستری شوش در شعبه 

 .نگهبان دادگستری به احضار شدگان گفته که امروز تعطیل است

 نتظامی ابالق کردهاما دادستان ساعت یازده پس از حضور در دادگستری حکم بازداشت کارگران احضار شده را به نیروی ا
 .اسامی تعدادی از کارگران بازداشتی از این قرار است.نیروی انتظامی اقدام به بازداشت کارگران میکند   . است

جاسم _۰حبیب چنانی_۹سعید منصوری_۶محمد خنیفر_۳حسن الکثیر _۹ساجد الکثیر_۵فواد بدوی_۲سید حسن فاضلی_۰
 و چاسب حمدانی مهدی ثاعمی۷ -حمدانی 

 ۰۵۷۹فروردین  ۰۰. مورخ
  شدند زخمی و کشته کارگر ۰/راور شهرستان در سنگ زغال معدن ریزش -*

سنگ  که بخشی از معدن زغال با اعالم این( فرماندار شهرستان راور)به گزارش خبرنگار خبرگزاری دولتی ایلنا، مالک اژدری 
رئیس ) هدایتی .در این حادثه یک نفر کشته و دو نفر دیگر زخمی شدند: همکار در این شهرستان ریزش کرده است، گفت

کارگر حادثه دیده اهل شهرستان  ۵هر : هم با تایید این خبر به یک سایت محلی گفته استِ ( رگری معدن همکارشورای کا
متاسفانه به دلیل شدت جراحات در همان دقایق اولیه جان " سفر زارع"یکی از معدن کاران به نام : وی افزود .راور هستند

 .خود را از دست داد

 *- فرار دختران از خانه :.

 

های  تعداد خانه /علت فرار دختران، خشونت در خانواده و بد سرپرستی است: ضا جعفری رییس اورژانس اجتماعی کشورر
 !است افزایش نداشته ۷۶سالمت دولتی در سال 

 شعار سال حرفه ای و جامع است: آل اسحاق -*
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به نام سال  31، یحیی آل اسحاق عضو اتاق بازرگانی ایران ضمن اشاره به نامگذاری سال خبرگزاری تسنیم به گزارش
: وی گفت.کشور امروز درگیر جنگ تمام عیار اقتصادی با دشمنان است: از سوی خامنه ای افزود« حمایت از کاالی ایرانی»

 .ضا برای محصوالت داخلی از جمله نقاط آسیبی است که دشمن می توانند به میهن اسالمی حمله کندنبود تقا
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کشور امروز با چالش های مختلفی از قبیل رکوداقتصادی، بیکاری، تنگناهای معیشتی و بسیاری موارد : وی در ادامه افزود

گان داخلی در شرایط کنونی با ارز گران، نرخ سود باالی تولیدکنند: عضو اتاق بازرگانی ایران اظهارداشت.دیگر مواجه است
تسهیالت بانکی و زیر بار سنگین دیگر هزینه ها کاال تولید می کنند ولی این اجناس به دالئل مختلف از داشتن بازار فروش 

ندارد،  وی همچنین در پاسخ به این پرسش که چرا کاالهای ساخت داخل بازار فروش مناسبی.مناسب بی بهره هستند
آل اسحاق با بیان اینکه دشمن همواره .ورود کاالی قاچاق، واردات بی حساب و کتاب و غیره از جمله این موارد است: گفت

بسیاری از اقالمی که امروز : کمک می کند کاالها ارزان تر، راحت تر و بدون کمترین مشکل از مرزها وارد کشور شود، افزود
ند مواد غذایی، شوینده ها، لوازم بهداشتی، آرایشی، پوشاک، کیف، کفش، اسباب بازی، ازمبادی رسمی و غیر رسمی مان

 ....لوازم خانگی و مصادیقی از این نوع وارد کشور می شود خوشبختانه امکان تولید این اقالم در داخل وجود دارد

 حضور در کالس های درس به زور دستور و ابالغیه -*
فروردین در کالس درس حاضر  64مدیران، معلمان و دانش آموزان حتما از روز » :ن گفتهمدیرکل آموزش و پرورش خوزستا

ایم و همچنین بازرسین ارزیابی  و پرورش ابالغ کرده این دستور را با تاکید ویژه به تمامی مدیران نواحی مختلف آموزش . باشند
 «.کنند فروردین در مدارس حضور پیدا می ۰۹عملکرد اداره کل از روز 

در واکنش به فراخوان هایی در « بازرسین »دستور تحکم آمیز مدیرکل آموزش و پرورش خوزستان و تهدید معلمان با گزارش 
فروردین از حضور در کالس های درس  64شبکه های اجتماعی فرهنگیان صورت گرفته که در آنها از معلمان خواسته شده از 

ک طرف دستمزد و معوقات معلمان را نمی دهند، از طرف دیگر معلمان ناراضی را مسئوالن از ی. فوق برنامه خودداری نمایند
 .آشکارا تهدید می کنند

 گزارش ایلنا از کولبران  قربانی مین؛مین مثل مرگ؛ روزهای   بالتکلیفی مدام
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خبرنگار ایلنا در دوازدهم فروردین ، میم مثل مین؛ مین مثل مرگ؛ مرگ مثل انفجار در بانه، نسرین هزاره مقدم به گزارش 
تواند رخ بدهد؛  ی مرزهای غربی کشور در هر لحظه انفجار می گوشه گوشهکند؛ در  سقز و یا مریوان، فرقی نمی  سردشت،

جا را تباه کند، به نیستی  خبر از همه تواند منفجر شود و زندگی قربانی بی ای می نشده در هر لحظه میِن خنثی
آنها باید پس از انفجار،  شان بسا با هم متفاوت باشد؛ اما در یک چیز مشترکند؛ همه قربانیان مین بسیارند و شرایط.بکشاند

این مصیبت برای . عمری را با دردها و آالم مصدومیت و محرومیت ناشی از آن، بسوزند و بسازند و خاموشی پیشه کنند
تر است؛ برای آنها که هنگام کار در مزرعه یا بار بردن در مرزهای غربی کشور قربانی مین  کارگران و کولبران به مراتب دردناک

 .شوند می

 های کشور غیرمجاز هستند یک چهارم مرغداری -*
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اد متأسفانه از تعد: پور گفت علیرضا رفیعی دامپزشکی کشور به نقل از روابط عمومی سازمان خبرگزاری تسنیم  به گزارش
در حوزه مواد : وی اظهار داشت.کنند صورت غیرمجاز فعالیت می هزار واحد آن به۹هزار واحد پرورش طیور در کشور حدود ۲۹

های دامی که نظارت بهداشتی آن  غذایی وابستگی غیرقابل قبول است و هر غفلتی در این زمینه از جمله حوزه فرآورده
های کشور با تأثیر منفی بسیاری همراه است  عالوه بر خسران به سرمایه باشد، ی سازمان دامپزشکی کشور می عهده به

پور با بیان اینکه سازمان دامپزشکی با نظارتی که در بحث  رفیعی .های مردم حذف نمود را از سر سفره" غذا"توان  چرا که نمی
 31در مقایسه با سال  33سال : ارد گفتها و افزایش تولیدات دامی د ها دارد نقش مهمی را در کاهش بیماری  کنترل بیماری

های خطرناکی چون هاری، تب برفکی، تب مالت، آبله و شاربن در  های دامی و طیور از جمله بیماری درصد بیماری 60بیش از 
ظرفیت : اکنون کشور در بخش تولید گوشت قرمز با کمبود مواجه است، گفت وی با ابراز اینکه هم....کشور کاهش یافته است

هشتم مصرف داخلی از  هزار تن گوشت قرمز را دارد و ما در حال حاضر نیازمند تأمین یک 111امداری کشور توانایی تولید د
 ....طریق واردات هستیم

 کودکان کار در یزد -*

 

نه به  : شعار ما   .به کار گیری کودکان کار توسط شهرداری یزد در رنگ کردن جدول های خیابانی شهر یزد توسط شهرداری
 تامین زندگی کودکان وظیفه فوری دولت/  کار کودکان
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 تواند بحران بیکاری را پنهان کند آمارهایی که نمی -*

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1397/01/12/1682915 

 

موضوع افزایش جمعیت بیکاران در کشور یکی از معضالتی است که در   ،خبرگزاری تسنیم زارش خبرنگار اقتصادیبه گ
 های اخیر حتی با وجود اعالم رشد اقتصادی دورقمی توسط دولت، دولتمردان را ناگزیر کرده است که به این مشکل سال

 1های منطبق با واقعیت به زیر  بینی بر اساس پیش 31اعتراف کنند، این در حالی است که نرخ رشد اقتصادی برای سال 
 .تر شده است های اقتصادی که توان ایجاد اشتغال را دارند، سخت درصد خواهند رسید و شرایط برای بنگاه

درصد و  3.6اند که نرخ تورم  بینی کرده پیش 31ایران برای سال در این خصوص سازمان برنامه و بودجه کل کشور و مرکز آمار 

 1.0و بدون نفت  1.1کند که رشد تولید ناخالص داخلی با نفت  بینی می این برآوردها پیش. درصد خواهد بود 66.6نرخ بیکاری 
ق اهداف اقتصادی باشد، در حالی که طبق قانون برنامه ششم توسعه پیش از این رشد اقتصادی مورد نیاز جهت تحق

های مجری این  هزار شغل ایجاد کند، بنابراین دولت 311بایست  درصد است و دولت هر سال می 0شده در این برنامه  تدوین
 ....هزار نفر را شاغل کنند 111میلیون و  4بایست  سال می 1قانون در پایان 

 :وگو با ایلنا معاون وزیر جهاد کشاورزی در گفت -*
 ایم رسیده خود اهداف از درصد ۰۸ به تنها باغبانی مکانیزاسیون در

رئیس مرکز مکانیزاسیون وزارت جهاد کشاورزی و )کامبیز عباسی ایلنا در دوازدهم فروردین ،  به گزارش خبرگزاری دولتی
در : وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، درخصوص مکانیزاسیون باغبانی در باغات پسته و زیتون اظهار کرد تدر گف( معاون وزیر جهاد

اگرچه در این حوزه و در این ایام اتفاقات خوبی . ها مواجه هستیم حوزه مکانیزاسیون باغبانی کشور ما با یکسری محدودیت
ها در این حوزه انجام شود که این امر کامل محقق نشده  گذاری سرمایهدرصد از  11بینی ما این بوده که  افتاده است اما پیش

ما در حوزه مکانیزاسیون : وی افزود .درصد را به خود اختصاص داده است 61گذاری در مکانیزاسیون تنها  و از کل سرمایه
یان برنامه ششم توسعه بتوانیم های اساسی ما این است که تا پا جزو اولویت. ایم درصد از اهداف خود رسیده 11باغبانی به 

یکی از نقاط مغفول مانده در باغبانی کشور برداشت مکانیزه محصوالت . درصد از باغات کشور را مکانیزه برداشت کنیم 11
پاشی توفیقات بسیار مطلوبی را داشتیم اما در  ورزی، نهال کاری و عملیات سم خوشبختانه درخصوص عملیات خاک. است

 .وز نیازمند توسعه هستیمحوزه برداشت هن

میلیون هکتار باغات سنتی هستند و یک میلیون هکتار  6/1میلیون باغ داریم که  1/1ما در کشور : عباسی در ادامه تصریح کرد
های ما سنتی بودن بیشتر باغات کشور است و اینکه در حوزه  شوند که یکی از محدودیت باغات مدرن محسوب می

گذاری صنعت داخل به سمت  بر و گرانقیمت هستند و عموما سرمایه آالت باغبانی بسیار تکنیک مکانیزاسیون باغی ماشین
 .گذار و هم حمایت داریم آالت باغبانی کمتر رفته است و قطعا در این حوزه هم نیاز به سرمایه تولید ماشین

 فراخوان به همراهی اعتصاب معلمان شاغل و بازنشسته -*
 

 امی با درود به همکاران گر
 .ماه هنوز پرداخت نشده است ۶به مدت  ۰۵۷۶نظر به اینکه حق التدریس معلمان شاغل و بازنشسته فرهنگی از مهرماه 

علیرغم میل باطنی خود، تا زمان پرداخت تمامی  ۰۵۷۹فروردین  ۰۹لذا ما جمعی از فرهنگیان شاغل و بازنشسته، از 
رس معذوریم و در دفتر آموزشگاه در خدمت خواهیم بود و ادامه تدریس ماه، از حضور یافتن درکالس د ۶التدریس این  حق

 .سپاریم  کنند می آموزان عزیز را به مسئولین دلسوز و افرادی که برای رضایت خدا کار می دروس دانش
  .ازعموم فرهنگیان عزیز خواستاریم که مارا در این امر صنفی همراهی کنند

  .هست پیشرفت امور در اتحاد شما عزیزان
 به امید روزی که آموزش و پرورش مسئله اصلی کشور باشد 

 .و به امید روزی که هیچ فرهنگی برای رسیدن به حقش، مجبور به ترک کالس نباشد

 ها تکذیب شد صید آبزیان در آبهای ایران توسط چینی :رئیس سازمان شیالت -*

https://www.mehrnews.com/news/4260963 

 

رئیس سازمان شیالت حسن صالحی  در تاریخ دوازدهم فروردین به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، خبرگزاری دولتی مهر به گزارش
های  های صیادی فعال در آب در حال حاضر تمام کشتی: با تکذیب صید آبزیان توسط شناورهای چینی در آبهای ایران گفت

حسن صالحی با اشاره به صیادی این شناورها .وری اسالمی ایران، متعلق به شرکت های ایرانی هستندتحت حاکمیت جمه
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https://www.ilnanews.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-4/605270-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%BA%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AA%D9%86%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%81-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D9%85
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متری، ماهیان سایز  ۵۱۱این شناورها در اعماق : فراتر از آب های سرزمینی کشور و در آب های مشترک ایران و عمان، تصریح کرد

که جامعه بهره بردار ( صیادان سنتی)با شناورهای کالس لنج و قایق کوچک به نام میکتوفیده را صید می کنند و صید این ماهی 
 .دهد امکان پذیر نیست بنابراین صید این شناورها با صید خرد صیادان کشور تداخل ندارد سنتی را تشکیل می

 یافت خواهد اختصاص ارومیه دریاچه احیاء برای خارجی اعتبار دالر میلیاردها باشد الزم -*
 

ال استاندار آذربایجان با استقب اسحاق جهانگیری پیش از ظهر امروزایلنا در دوازدهم فروردین ،  به گزارش خبرگزاری دولتی
 .غربی وارد این استان شد و آخرین وضعیت دریاچه ارومیه را از نزدیک مورد بررسی قرار داد

جمهور همچنین در حاشیه این بازدید در جمع خبرنگاران با تاکید بر اینکه موضوع احیاء دریاچه ارومیه به هیچ   معاون اول رییس
حتی اگر نیاز باشد که میلیاردها دالر اعتبار خارجی برای این کار : ران خارج شود، گفتتواند از دستورکار دولت ای وجه نمی

های انتقال آب از خارج از کشور به دریاچه ارومیه اجرا کنیم حتما این کار را انجام خواهیم داد چون     اختصاص دهیم که طرح
تواند نسبت به دریاچه ارومیه     ان در هیچ شرایطی نمیحیات بخش وسیعی از جمعیت کشور وابسته به این دریاچه است و ایر

 .تفاوت باشد   بی

 های دولتی شفاف نیست نائب رئیس مجلس شورای اسالمی؛ بودجه شرکت -*
https://www.mehrnews.com/news/4261070 

نایب رییس مجلس شورای به نقل از خانه ملت، مسعود پزشکیان  وردین،در تاریخ دوازدهم فرخبرگزاری دولتی  مهر به گزارش
مشکل ما این است که زیرساخت برای ارزیابی : اسالمی با بیان اینکه بودجه شرکت های دولتی غیرشفاف است گفت

کالت در یکی از مش: مسعود پزشکیان با اشاره به شفاف نبودن بودجه شرکت های دولتی، گفت.شرکت های دولتی نداریم
مجلس و دولت نبود سیستم داده ها و اطالعات است، لذا تا زمانی که نتوان سیستم داده ها را اصالح کرد، نمی توان از لحاظ 

تا زمانی که زیرساخت داده و اطالعات  نایب رییس مجلس شورای اسالمی، با بیان اینکه .پاسخگو و ناظر مناسبی بود  علمی
در دست ما نیست بحث از نظارت و ارزیابی کردن حداقل علمی و کارآمد نیست،  ت های دولتییعنی اطالعات از بودجه شرک

و سپس ارزیابی کند که این حساب و نتیج چه میزان  باید زیرساختی وجود داشته باشد که ورودی و خروجی داده ها را رصد: افزود
 ....با اهداف همخوانی داشته یا نداشته است

 لیون شغل با حمایت از کاالی ایرانیمی ۰امکان ایجاد  -*

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1397/01/12/1690932 

کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه حمایت از کاالی ایرانی و ایجاد ارزش   ،خبرگزاری تسنیم به گزارش خبرنگار اقتصادی
هزار ۰۱سالیانه حدود : میلیون شغل در کشور ایجاد کند گفت ۳تواند  وده در نفت خام در داخل کشور و صادرات آن میافز

 .میلیارد تومان کاال به صورت قاچاق وارد کشور می شود

د با اقدامات و دولت بای. دولت مهمترین نقش را در حمایت از تولید داخلی دارد:آرمان حاجیان فر، استاد دانشگاه اقتصاد گفت
... .ابزارهای تشویقی برای تولید کنندگان و کارآفرینان باالترین اثر را در حرکت کشور در راستای رونق اقتصادی داشته باشد

هزار میلیارد تومان به صورت قاچاق وارد  01میلیارد دالر یعنی حدود  11حاجیان فربا بیان اینکه قاچاق کاال و ارزساالنه بیش از 
این اعداد و ارقام یک سوم بودجه عمومی کشور است و اگر این بودچه صرف کاالهای تولیدی می شد، :ی شود گفتکشور م

گری و داللی مانند سمی  افزایش واسطه  فر با تأکید بر اینکه حاجیان... .میلیون شغل در سال های گذشته ایجاد می شد1
ایران باید به جای رفتن به سمت اقتصاد داللی و واسطه گری به : کند، گفت است که ذره ذره اقتصاد کشور را تضعیف می

ها بعد از انقالب برای تامین مخارج خود به فروش  اکثر دولت. سمت حمایت از کار و اشتغال در حوزه صنعت و تولید بپردازد
ت، اما تنها یک و نیم درصد از کشور دارنده منابع نفتی در دنیا اس 4با وجود اینکه ایران جزء   بیشتر نفت خام روی آوردند،

 1شد، حدوداً  برابری نفت خام در داخل کشور ایجاد می 61اگر ارزش افزوده و ...ظرفیت پاالیشگاهی دنیا را در اختیار دارد
 .توانست ایجاد کند میلیون شغل می

  درصد کارگران۹۸بالتکلیفی دستمزد/میلیون۱.۴درصدکارگران زیر ۰۲دستمزد  -*

https://www.mehrnews.com/news/4261376 

شد،  که طبق سنوات گذشته باید تا پایان اسفندماه تعیین تکلیف می ۷۹، مذاکرت تعیین دستمزد مهردولتی خبرنگار  به گزارش
ورت گرفته در روزهای پایانی سال بر اساس مذاکرات ص .نیمه تمام باقی ماند و بخشی از مذاکرات مزدی به امسال موکول شد

گذشته میان نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت در جلسات متعدد شورای عالی کار به ریاست علی ربیعی، وزیر کار، دستمزد 
مان سال تو ۷۵۰هزار و  ۷۲۷درصدی از  ۲۱نهایی شد و دستمزد پایه این گروه از کارگران با افزایش « حداقلی بگیر»برای کارگران  ۷۹

 .هزار تومان رسید ۰۰۹به حدود یک میلیون و  ۷۶

درصدی از سوی وزیر کار اعالم و رقم دقیقی در این خصوص اعالم نشده  ۲۱نیز افزایش حدود  دستمزد حداقلی بگیران هر چند برای
با )درصدی، حداقل دستمزد یک کارگر مجرد  ۲۱است؛ اما با فرض توافق نمایندگان کارگری و کارفرمایی بر روی مصوبه افزایش 

هزار تومان و حداقل دستمزد کارگران  ۲۶۹، یک میلیون و (هزار تومانی ۰۰۱هزار تومانی مسکن و حق بن  ۹۱ینه احتساب کمک هز
 هزار تومان است ۵۹۳حدود یک میلیون و ( با احتساب حق اوالد)متاهل دارای یک فرزند 

 گردی کودکان؛ ایلنا از زباله نسرین هزاره مقدم خبرنگار گزارش -*
 سیاه آرنج تا کوچک   های دست انکار  

600248-https://www.ilnanews.com/fa/tiny/news 
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ها غافل  بیند، از دنیا و مافی ؛ انگار هیچ کس را نمیبیند به گزارش خبرنگار ایلنا، سرش در سطل زباله است؛ انگار ما را نمی
گردش  کنی بیشتر از پانزده سال نباید داشته باشد؛ اما دستان زباله است؛ از نزدیک که نگاهش می است فقط سرگرم زباله 

ه پنج شهرداری گرد در منطق زباله  پیرتر است؛ خموده و سیاه، پر از چین و چروک و زوایای غمگین؛ دستاِن غمگین کودکی
 .تهران که جهانش به اندازه یک سطل زباله کوچک شده

کند اهل روستایی از توابع تربت جام در خراسان جنوبی؛ با همین سِن کم، سه سالی است که  خودش را احمد معرفی می
گرد را  ار کودکاِن زبالهکند، نقاط مبهم ک گوید و روایت می آوری زباله است؛ آنچه او از خودش می تهران آمده و مشغول جمع

 :کند تر می مبهم

کنیم؛  گرِد دیگر شب را آنجا سر می سی کودک زباله-های شهرداری اتاقی هست که من و بیست در یکی از ساختمان»
فروشیم؛ بین ما کودک ایرانی هست، کودک  کنیم و به خوِد ماموران شهرداری می آوری می های خشک را جمع ها، زباله صبح

ها را هم قانونی تحویل خود  کنیم و زباله همه در یک اتاق با هم زندگی می. فغانستانی هست؛ بزرگسال هم هستمهاجر ا
کار کودک نه تنها براساس قانون اساسی، قانون کار و کنوانسیون جهانی حقوق کودک، ....« .دهیم ماموران بازیافت زباله می

است؛ با  به شدت منع شده  هایی مانند شهرداری نیز های داخلِی سازمان هنام ممنوع است، بلکه در آیین ۰۷۰۷مصوب نوامبر 
های تهران و شهرهای بزرگ و کوچک ایران باشید و کودکانی را  این وجود امکان ندارد که ساعتی از روز یا شب را در خیابان

به راستی در این میان چه . گردند می های تا مرفق سیاه، پِی نان اند و با دست های زباله فرو برده نبینید که سر در سطل
 . باید این گزارش را با تامل از لینک باال خواند ...  کسی باید مسئولیت اوضاع را بر گردن بگیرد؟

تعطیلی کارخانه زعفران متعلق به صندوق بازنشستگی کارکنان صدا و سیما در آستانه سال حمایت از  -*
 کاالی ایرانی

265958-397/01/14/klmhttp://www.kaleme.com/1/ 

به گزارش سایت کلمه در سیزدهم فروردین،کارخانه زعفران متعلق به صندوق بازنشستگی کارکنان صدا و سیما در آستانه 
به گزارش قانون این کارخانه توانسته است با برندسازی مناسب و تالش فراوان سهم خوبی در بازار . است تعطیلی قرار گرفته
این در حالی است که علیرغم تمامی این تالش ها و پتانسیل های ایجاد .ایرانی را به خود اختصاص دهد این کاالی صددرصد

شده در حمایت از این کاالی اصیل ایرانی و هزینه های صورت گرفته، تصمیم گیری شتابزده و پرابهام مدیریت صندوق 
شائبه فروش کارخانه به برخی از افراد .لی قرار داده استبازنشستگی کارکنان صدا و سیما، این کارخانه را در آستانه تعطی

  کارخانه زعفران.نیز مطرح گشته است که تعطیلی ناگهانی کارخانه به بهانه زیانده بودن آن میتواند به موضوع دامن بزند
های مرتبط، موفق  ینهافتتاح شده و در طی این مدت با تالش بسیار و صرف هز ۰۵۷۹منطبق با استانداردهای روز دنیا در سال 

این کارخانه توانسته است . های بهداشتی و مدیریتی در زمینه تولید و فروش زعفران گشته است به کسب تمامی گواهینامه
 ....های مختلف فراهم نماید موجبات اشتغالزایی جمعی از جوانان متخصص را در حوزه

 نفر را روانه بیمارستان کرد ۹۰توفان شن در سیستان و بلوچستان  -*
نفر از مردم منطقه در شمال  ۹۰مسئول روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زابل گفت که 

سیستان و بلوچستان بر اثر توفان و گرد و خاک شب گذشته تا کنون روانه بیمارستان ها و مراکز بهداشتی درمانی شدند که 
 .صورت سرپایی درمان شدند  نفر نیز به ۹۲راجعه کننده در بیمارستان بستری و نفر از افراد م ۵۶

 وگو با ایلنا مطرح شد؛ در گفت -*
 حذف لزوم و بیمه ناکارآمدی /۷۹ سال در بازنشستگان حقوق پلکانی افزایش و سازی همسان برای تالش

 آزمایشگاه و ویزیت های هزینه سقف  
وگو با خبرنگار ایلنا، درباره وضعیت بازنشستگان فرهنگی،  در گفت( رییس کانون بازنشستگان آموزش و پرورش)احمد صافی 

در همه جای دنیا، متخصصان امر از : ، گفت۷۶های مطرح شده در سال  ها و مطالبات آنها به خصوص درخواست دغدغه
کنند، چرا که بازنشستگان سرمایه اجتماعی و انسانی هستند، از همین رو  و نه چالش یاد می بازنشستگی بعنوان فرصت

نیازهای اصلِی بازنشستگان شامِل نیازهای درمانی، : او افزود.باید همه مسئوالن کشور به این عزیزان اهمیت بیشتری بدهند
هایی که در ایران صورت می گیرد، متوجه رفع این  زیری اجتماعی، عاطفی و همچنین نیازهای معنوی است، لذا باید برنامه

درصِد جمعیت ایران در سن سالمندی و  ۰آخرین آمارها حاکی از این است که بیش از : وی خاطرنشان کرد.نیازها باشد
ِد است که از میاِن حدو  این درحالی. های آینده افزایش چشمگیری نیز خواهد داشت بازنشستگی هستند؛ رقمی که در سال

این میزان به حدی . هزار نفر، بارنشسته آموزش و پرورش هستند ۰۱۱هزار بازنشسته کشوری، بیش از  ۹۱۱یک میلیون و 
سال آینده، تعداد این بازنشستگان حتی بیشتر از شاغالِن آموزش و پرورش خواهد شد، پس باید به این  ۹تا  ۵است که طی 

 .گاه کردای ارزشمند ن جمعیِت کثیر به چشِم سرمایه

https://www.ilnanews.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/607962-%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B4-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%BE%D9%84%DA%A9%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%86%D8%A7%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-%D9%84%D8%B2%D9%88%D9%85-%D8%AD%D8%B0%D9%81-%D8%B3%D9%82%D9%81-%D9%87%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%88%DB%8C%D8%B2%DB%8C%D8%AA-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87
https://www.ilnanews.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/607962-%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B4-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%BE%D9%84%DA%A9%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%86%D8%A7%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-%D9%84%D8%B2%D9%88%D9%85-%D8%AD%D8%B0%D9%81-%D8%B3%D9%82%D9%81-%D9%87%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%88%DB%8C%D8%B2%DB%8C%D8%AA-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87


 .جایزه بین المللی همبستگی اتحادیه ملی مدیران مدارس و زنان آموزگار بریتانیا را دریافت کرد -*

https://www.nasuwt.org.uk/…/solidarity-award-iranian-teache… 

 
ی کانون صنفی معلمان  مدیره  اسماعیل عبدی زندانی محبوس در زندان اوین و عضو هیاتبه گزارش منیر عبدی ، همسرش 

اتحادیه ملی . شد ۲۱۰۰المللی همبستگی اتحادیه ملی مدیران مدارس و زنان آموزگار بریتانیا در سال  ایران برنده جایزه بین
ی  هدف از اهدای جایزه“ضمن ارسال پیام تبریک به آقای عبدی اعالم کرد ( NASUWT)زنان آموزگار بریتانیا مدیران مدارس و 
در سراسر جهان است که در راه تحقق  هایی ، ارج نهادن به شجاعت و تعهد افراد و سازمانNASUWTالمللی  همبستگی بین

برای همه هستند و از جایگاه و موقعیت معلمان دفاع  کوشند، طرفدار آموزش برابر حقوق بشر و حقوق سندیکایی می
های  های مشترک و همگانی اتحادیه از افرادی تجلیل میکند که ارزش NASUWTالمللی  ی همبستگی بین جایزه. کنند می

 .”کنند صنفی، یعنی همبستگی، برابری، و دموکراسی را پاسداری می

 «ی ایرانیحمایت از کاال»مانع پیش روی تولید در سال ۹ -*

https://www.mehrnews.com/news/4261110 

های  با اشاره به موانع پیش رو و دغدغه خبرنگار دولتی مهر ها، عضو کارفرمایی شورای عالی کار در گفتگو با اصغر آهنی
« اقتصاد»یک دهه رهبر انقالب شعارهای ساالنه را با محوریت نزدیک به : گفت« حمایت از کاالی ایرانی»تولیدکنندگان در سال 

 .کنند و این نشان از اهمیت موضوعات اقتصادی در کشور دارد کشور اعالم می

الزم را نسبت به اهمیت شعارهای ساالنه نداشتندالبته گاها  آن طور که باید اقدامات متاسفانه مسئوالن ذیربط : وی ادامه داد
 .ها اتخاذ شده است برای برخی چالشتصمیماتی مقطعی 

با تاکید بر اینکه خرید محصول « حمایت از کاالی ایرانی»با عنوان  ۷۹عضو کارفرمایی شورای عالی کار با اشاره به نامگذاری سال 
اما باید : ایرانی منتج به رونق تولید داخلی و در نهایت اشتغال نیروی انسانی و تولید ارزش توسط نیروی انسانی می شود گفت

 .دید که آیا قوانین مرتبط با تولید ، حامی تولیدکننده داخلی است یا خیر

 :شناس حق -*
 بود مشغول شهرفروشی به سال ۱١ ای مجموعه /است قبول قابل نجفی آقای عملکرد

ی که امروز آمده، عالوه بر اداره شهر، گروگان ا مجموعه محمدجواد حق شناس با بیان اینکه ایلنا،خبرگزاری دولتی به گزارش 
در حال حاضر هفته و روزی نیست که طلبکاران، مطالبات خود را که به : ها هزار میلیارد تومان بدهی گذشته است، گفت ده

ت، بررسی منصفانه در مورد رویکرد مدیریت شهری در این مدت، مبتنی بر اختیارات، امکانا .حق هم هست، پیگیری نکنند
وی با بیان .در مجموع عملکرد آقای نجفی قابل قبول است. هایی است که بر سر راه شهردار تهران قرار دارد موانع و محدودیت

اند و      سازی قرار گرفته    باید به یاد داشته باشیم که شهرداری و شورای جدید هفت ماه است که در موقعیت تصمیم اینکه
سال شهر را با  ۰١: اند، اظهار داشت   سال در مدیریت شهری حضور مستمر داشته ۰١ند که ا   ای شده  جایگزین مجموعه

باید با اصل  .مشغول بودند و شهر را به این روز و روزگار انداختند« شهرفروشی»های غیرقابل قبول اداره کردند و به   روش
های متعددی که شهردار تهران با آنها رو به  انع و محدودیتانصاف و با توجه به حوزه اختیارات و امکانات محدود از یک سو و مو

 ....روست، در مورد رویکرد مدیریت شهری قضاوت کنیم

 :وگو با ایلنا عضو اتاق بازرگانی ایران در گفت -*
 فساد با برخورد برای قوه سه از متشکل نهادی /فرستاد ها جاده و معدن به کار برای را گران اختالس باید

 شود تشکیل
طور  به: گفت ۷۹های اقتصادی دولت در سال  وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا؛ در خصوص اولویت در گفتمحمدحسین برخوردار 

های زیادی وجود دارد به نظر من مهمترین آن برخورد با فساد اداری است که این امر شامل امضاهای  حتم در این حوزه اولویت
ها شود باید با فساد و  ها و خصولتی ال و جایگزین دولتیخواهیم بخش خصوصی فع اگر می: وی گفت .شود طالیی نیز می

تواند کار  رانت مبارزه کنیم و فضایی به وجود آوریم که در آن بخش خصوصی اطمینان داشته باشد که از طریق رقابت سالم می
به زندان اوین بفرستیم گر را بازداشت کنیم و  اینکه یک فرد فاسد و یا اختالس: رئیس سابق سازمان دخانیات افزود... .کند

هایی مانند معدن و جاده فرستاد تا بفهمند کارگرها با  فایده ندارد بلکه باید از آنها در کارهای اجرایی استفاده کرد و به مکان
 .کنند متعلق به چه کسانی است هایی که اختالس می کنند و این پول چه سختی کار می

کشیدند  نژاد هورا می عیت اجتماعی کشور نیز باید یکدست شود تا دیروز برای احمدینکته دیگر اینکه وض: برخوردار تصریح کرد
ملت مانده چه کسی قهرمان و چه کسی خائن است این چندگانگی برای کشور خوب . نامند و امروز او را خائن می

کسری بودجه و بیکاری شدید امروز نقدینگی ما به شدت افزایش پیدا کرده است و این ناشی از : برخوردار افزود...نیست
 .شود، ببنیم توانیم در تظاهراتی که امروز برای آب می هاست ضمن آن که جامعه فقیرتر شده و تاثیرات آن را می کرده تحصیل

 :رییس اتحادیه فروشندگان ماشین آالت کشاورزی و صنعتی -*
 وارد تواند نمی خصوصی بخش نخواهد، دولت تا /دهد نمی جواب هیجانی برخوردهای و درمانی شعار
 شود کالن های گیری تصمیم

 ۰۹۱۹در سند چشم انداز : گفت ۷۹های دولت در سال  وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، در خصوص اولویت علی توسطی در گفت
های  لو برنامه ششم توسعه نقشه راه برای کشور مشخص شده که در حوزه اشتغال و بهبود فضای کسب و کار دستورالعم

نکته مهم این است که دیگر شعار درمانی و برخوردهای : وی ادامه داد .آن مشخص و وظیفه دولت تشریح شده است
توان جلو  وری و کارهای پژوهشی نمی اند که بدون بهره دهد امروز دیگر مدیران ما به این نتیجه رسیده هیجانی جواب نمی

 . رفت
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https://www.ilnanews.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-4/607953-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B3-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86-%D8%AC%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D9%81%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D8%B4%DA%A9%D9%84-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D9%87-%D9%82%D9%88%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%A8%D8%A7-%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF-%D8%AA%D8%B4%DA%A9%DB%8C%D9%84-%D8%B4%D9%88%D8%AF
https://www.ilnanews.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-4/607951-%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%87%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D9%86%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D9%87%D8%AF-%D8%AA%D8%A7-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D9%86%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C-%D9%86%D9%85%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D8%B5%D9%85%DB%8C%D9%85-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%88%D8%AF
https://www.ilnanews.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-4/607951-%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%87%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D9%86%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D9%87%D8%AF-%D8%AA%D8%A7-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D9%86%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C-%D9%86%D9%85%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D8%B5%D9%85%DB%8C%D9%85-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%88%D8%AF


های  در اقتصاد امروز کشور دیگر نباید انتظار حرکت: شاورزی و صنعتی ادامه دادرییس اتحادیه فروشندگان ماشین آالت ک

ها بتوان تحولی صورت داد هرچند در بحث مارکتینگ  انفجاری داشت و شاید فقط در حوزه کسب و کارهای نوین و استارت تاپ
 .هم از دنیای امروز خیلی عقب هستیم

 است ناعادالنه نیستند، بگیر حداقل که آنها حق در تبعیض/شود؟ می جلوگیری مزدی یکسان ترمیم از چرا -*
608164-https://www.ilnanews.com/fa/tiny/news 

 

علیرغم مذاکرات طوالنی و . درصدی حداقل دستمزد کارگران به پایان رسید ۰۷.۰با تعیین  ۷۶به گزارش خبرنگار ایلنا، سال 
حتمال زیاد، نرخ افزایشِ سایر سطوح مزدی به ا. است  هنوز مشخص نشده« سایر سطوح مزدی»جانبه، تکلیِف  گیِر سه نفس

این تدبیر : گوید داند و می این روند را ناعادالنه می( کارگری فعال) الهی فرج کاظم. کمتر از افزایشِ حداقل مزد خواهد بود

مزدی اسفند او با اشاره به نتایج مذاکرات  .ناصحیح، بخشی از مزدبگیران فعلی را بیش از پیش به زیر خط فقر خواهد کشاند
در شرایط اقتصادی و اجتماعی موجود که منابع مختلف و کارشناسان معتبر، درآمد الزم »: گوید ماه و اتفاقاتی که رخ داد می

کنند، در این شورا  میلیون تومان ماهانه برآورد می ۳تا  ۵.۳نفره را از  ۵.۳برای تامین مایحتاج حداقلی یک خانوار شهری 
این . هزار تومان تصویب شد ۰۰۳درصد نسبت به سال قبل افزایش یافت و حدود یک میلیون و  ۰۷.۰یران حداقل مزد کارگران ا

واقعیت که مبلغ تصویب شده با دستمزد واقعی یک کارگر ساده، که باید حداقل نیازهای یک خانوار کارگری را تامین کند، 
اینکه در شرایط حاضر و ساختار موجود، باتوجه به توازن قوای  ی چند برابری دارد، تقریباً برای همگان روشن است اما فاصله

ای بهتر چقدر ممکن بود یا  ی کارگِر پراکنده در مقابل صفوف متحد کارفرمایان و دولت، دستیابی به نتیجه موجود میان طبقه
رایط گفته شده، رسیدن هست، موضوعی دیگر است و اکنون جای پرداختن به آن نیست؛ هرچند از دیدگاه من، با توجه به ش

بار موجود، ناشی از آرایش نیروهای طبقاتی است و  های تاسف این نظر مبتنی بر واقعیت. به توافقی بهتر ممکن نبود و نیست
 ی قبولی به گروه کارگری مذاکره کننده نه منتج به دادن نمره

در افزایش دستمزد ایستادگی شود و اجازه داده پیشنهاد من این است که مقابل تبعیض : کند الهی در پایان اضافه می فرج
نشود سنت اشتباهی که سالهاست جای پای خود را محکم کرده، تداوم داشته باشد و این کار، وظیفه نمایندگان کارگران در 

  .است مذاکرات مزدی است که به گفته آنها هنوز خاتمه پیدا نکرده

 : اصفهان در اینبار کار کودکان -*

 
بار شهرداری اصفهان نیز به جنبش استفاده از نیروی کار ارزان قیمت و استثمار کودکان برای نظافت شهر  زد اينبعد از ی
 .نامید ایرانی_کاالیترین  کشی از کودکان به عنوان ارزان داری و بهره سال جدید را باید سال برده .پیوست

 :اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران -*

  سرکوب و بازداشت کارگران معترض هفت تپه را شدیدا محکوم می کنیم

و رو در رویی آنان ماه هاست که مسایل، مشکالت و خواسته های به حق هزاران کارگر نیشکر هفت تپه و اعتراض، اعتصاب 
در پی . با کارفرمای این مجتمع و مقامات و مسئوالن دولتی و نیروهای سرکوب گر رژیم، سر فصل اخبار کارگری در ایران است

هر اعتراض و اعتصاب کارگران هفت تپه، کارفرما و مسئوالن ریز و درشت حکومتی هر گاه که نتوانستند با تهدید و ایجاد تفرقه 
گران، مبارزه آنها را در هم بشکنند، سعی کردند  که با دادن قول وعده رسیدگی به مسایل و برآوردن خواستهای  در صفوف کار

آغاز سال جدید و بازگشت کارگران به کار، با .... کارگران، آنها را از ادامه اعتراض باز دارند و به بازگشت به کار ترغیب کنند
طرح بستن مجتمع، اخراج . ر به جای عمل به وعده،  سرگرم توطئه علیه کارگران استکارگران دریافتند که کارفرما بار دیگ

در اعتراض به این  طرح و . صدها کارگر و فروش زمین ها پاسخ کارفرما به خواسته ها و مصائب کارگران در آغاز سال جدید بود
در برابر این . زدند که همچنان ادامه دارد نقشه، کارگران هفت تپه در روز سه شنبه هفته گذشته مجددا دست به اعتصاب

در روز .  اعتصاب، کارفرما و مزدوران او و نیروهای امنیتی به سرکوب شدید تر و گسترده کارگران معترض متوسل شده اند
پنچشنبه عوامل سرکوب گر به ضرب و شتم  کارگران پرداختند و همزمان حدود بیست نفر از کارگران  دستگیر و بازداشت 

بنا به گزارش سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه اسامی تعدادی از کارگران بازداشت .  شده و یا به دادستانی احضار شدند
سید حسن فاضلی، فواد بدوی، ساجد الکثیر، حسن الکثیر، محمد خنیفر، سعید منصوری، حبیب : شده از این قرار است

ما ضمن بازتاب مبارزات کارگران  هفت تپه در سطح بین المللی ... .چنانی، جاسم حمدانی، مهدی ثاعمی و چاسب حمدانی

https://www.ilnanews.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/608164-%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%B1%D9%85%DB%8C%D9%85-%DB%8C%DA%A9%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B2%D8%AF%DB%8C-%D8%AC%D9%84%D9%88%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF-%D8%AA%D8%A8%D8%B9%DB%8C%D8%B6-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D9%82-%D8%A2%D9%86%D9%87%D8%A7-%DA%A9%D9%87-%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D9%82%D9%84-%D8%A8%DA%AF%DB%8C%D8%B1-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF-%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
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و افشای سرکوب گیری های رژیم علیه آنان، برای جلب همبستگی و پشتیبانی تشکل های کارگری با کارگران هفت تپه 

 .تالش خواهیم کرد

 
 :وگو با ایلنا یک فعال کارگری در گفت -*

 شوند اجباری باید کارگری های بیمه/است اجتماعی تامین بحران عامل بهداشت، وزیر
 

اجتماعی شمیرانات و رئیس پیشین  عضو هیئت مدیره کانون بازنشستگان تامین)گزارش خبرنگار ایلنا، نوروز رجب بلوکات  به
دوران   خانواده. ام مشغول به کار شده 6611ن چهارده سالگی و از سال من از س: گفت( اتحادیه کارگران صنعت برق کشور

های پیش از پیروزی انقالب، کارگران  در سال. ام است و من طعم فقر را از نزدیک چشیده ای پرجمعیت بوده ام، خانواده کودکی
در آن . از بسیاری از امکانات محروم بودتوانستند گذران زندگی کنند اما  با همان مقدار دستمزد نسبتا اندکی که داشتند، می

بعالوه، در آن دوره، امنیت شغلی کارگران . بردند شدت رنج می زمان، کارگران از فاصله طبقاتی که در جامعه وجود داشت، به
 ....ودضرر کارگران ب طرفه و به ها عموما یک کردند و قضاوت نهادهای قضایی از حقوق کارگران دفاع نمی. بسیار پایین بود

 «گمیشان»خطر خشکی در کمین / المللی ایران های بین های کوچک را احیاءکنیم حال پریشان تاالب تاالب -*

https://www.mehrnews.com/news/4261293 

 

 

 

 

 

 

المللی ایران در استان  های بین تاالب  زهرا بهرامی در چهاردهم فروردین، -ها ، گروه استانخبرگزاری دولتی مهربه گزارش 
دیگر .است« گمیشان»ویژه تاالب  ها به وروز خوبی ندارند و با نزدیک شدن به فصل گرما، خطر خشکی در کمین آن گلستان حال

شود با خودرو در مسیرهایی که قبالً  حتی می. اند والی جان داده ها هم زیر گل ماهی. رسد گوش نمی صدای پرندگان مهاجر به
ای دیگر  رود که شاید ارومیه شوند تا جایی که بیم آن می تر می های کشور هرروز کوچک تاالب. شد، عبور کرد ماهی گیری می

 .شوند

زیست کشور که  زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط طمهرماه سال گذشته بود که حمید ظهرابی، معاون محی
زیست گلستان به استان سفر کرده بود ، مهر گذشته در جمع خبرنگاران اعالم  برای شرکت در آیین معارفه مدیرکل حفاظت محیط

به گفته .دارندخشک شرایط بحرانی  ها در مناطق خشک و نیمه شده و تاالب های کشور خشک درصد تاالب ۰۱که : کرد
عنوان در کنوانسیون رامسر به ثبت رسیده است هم شرایط  ۲۹تاالبی که در قالب  ۵۳کارشناسان از مجموع هزار تاالب کشور 

مجموعه  ....شدت کاهش یافته است ها به خوبی ندارند و با تغییر شرایط اقلیمی تا مرز بحران خشکی پیش رفته و وسعت آن
شوند و  خشکی محسوب می المللی و درون  های بین که جزو تاالب( آجی گل -آلماگل  -آالگل )ستان های شمال استان گل تاالب

وروز  های ساحلی کشور قرار دارد، این روزها حال هزار هکتار وسعت در فهرست تاالب ۲۱المللی گمیشان هم که با  تاالب بین
 .خوشی ندارند

 کرد خودکشی به اقدام بهشهر شرکت اخراجی کارگر -*
یکی از کارگران سابق شرکت بهشهر در مسیر غرب به شرق ( فروردین ماه ۰۹)شنبه  به گزارش خبرنگار ایلنا، صبح امروز سه

 .کرج، با رفتن به ارتفاع طبقه ششم ساختمان این شرکت اقدام به خودکشی کردجاده قدیم 

رئیس کانون شورای )علیرضا فتحی ... این فرد که دارای چند سال سابقه کار در بخش حراست شرکت بهشهر را داشت، 
. ران وضعیت شغلی خود بودکارگر سابق شرکت بهشهر بسیار نگ: با تایید این خبر به ایلنا گفت( اسالمی جنوب غرب تهران

 .او حدودا دو سال پیش از واحد حراست شرکت بهشهر اخراج شده بود

 ابالغ بخشنامه تا پایان ماه/شود تا پایان فروردین نهایی می ۷۹دستمزد -*

https://www.mehrnews.com/news/4262180 

سایر سطوح »با اشاره به تعیین تکلیف دستمزد ؛  خبرنگار دولتی مهر احمد مشیریان، معاون روابط کار وزیر کار در گفتگو با
وی  .فروردین خبر داد ۵۰حداکثر تا پایان فروردین، از ابالغ بخشنامه مزد پیش از  ۷۹و بسته شدن پرونده دستمزد « مزدی

طی هفته آینده جلسات مشترک : یر سطوح مزدی، گفتدرباره زمان از سرگیری مذاکرات تعیین دستمزد شاغالن دارای سا 
... .نمایندگان کارگری، کارفرمایی و وزیر کار برای تصمیم گیری در خصوص دستمزد سایر سطوح مزدی تشکیل خواهد شد

وزیر کار  فروردین و پیش از پرداخت نخستین دستمزد کارگران از سوی ۵۰قطعا تا قبل از  ۷۹بخشنامه دستمزد : مشیریان تاکید کرد
در قالب شورای عالی کار در روزهای پایانی سال  ۷۹، در آخرین نشست مذاکرات مزدی خبرنگار مهر به گزارش.ابالغ می شود

ومان بود، با ت ۷۵۰هزار و  ۷۲۷به میزان  ۷۶یعنی شاغالنی که دستمزد پایه آنها در سال « حداقلی بگیران»گذشته، دستمزد 
 ۰۰۳به حدود یک میلیون و  ۷۹تومان افزایش یافت، تا دستمزد پایه حداقلی بگیران در سال  ۷۰۶هزارو  ۰۰۳درصدی  ۲۱افزایش 

حق مسکن . هزار تومان خواهد بود ۰۰۱ثبت شد و همان  ۷۹بر اساس این گزارش، حق بن کارگری برای سال .هزار تومان برسد
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هزار تومان است که این دو ردیف نیز به دستمزد پایه حداقلی بگیران اضافه  ۹۱ذشته هیأت وزیران نیز بر اساس مصوبه سال گ

 ... خواهد شد

  مریوان بازار از بخشی تعطیلی -*

 

 ها درصدی اجاره مغازه۰۳داران پاساژ خورشید زریوار مریوان در اعتراض به افزایش  اعتصاب مغازه

  سر دستمزد از نیمه دوم فروردین ادامه نشست شورای عالی کار بر -*
با پایان تعطیالت نوروزی اعالم شده است که نشست شورای عالی کار باحضور وزیر : به نوشته کانال تلگرامی اردوی کار

معدن وصنعت وزیر اقتصاد وزیر کار، نمایندگان صنف کارفرمایان درشورای عالی کار و نمایندگان کارگران در شورای عالی کار 
 .برگزار می شود 31دوم فروردین ماه با موضوع افزایش سایر سطوح مزدی کارگران در سال  نیمه

برگزاری این جلسات در حالی اعالم شده که حداقل دستمزد تعیین شده هم اکنون در اثر افزایش قیمت دالر و سقوط ارزش 
 .پول به تاراج رفته است

 شبکه یاری کودکان کار مطرح کرد؛ -*
 کودک کار اشکال بدترین ممنوعیت سال   ؛۷۹ سال

 

به مناسبت های مردم نهاِد حامی کودکان کار و خیابان  یکی از انجمنایلنا، شبکه یاری کودکان کار،  دولتی به گزارش خبرنگار
کار کودکان در : است در این بیانیه آمده .ای صادر کرد و در آن کار کودکان را در بدترین اشکال، مذموم دانست ید بیانیهسال جد

آید و از این رو هدف اصلی شبکه یاری کودکان کار،  این سالهای حساس، یکی از موانع رشد و بالندگی آنان به شمار می
بار آن در واقع آسیب مضاعف است که  به بدترین اشکال کار باتوجه به تاثیرات زیان حذف کار کودکان است اما پرداختن کودکان

المللی  منع بدترین اشکال کار کودکان هم در سطح ملی در قانون کار آورده شده وهم در حوزه بین. باید به حذف آن اقدام کرد
است اما متاسفانه نه تنها  المی ایران نیز آن را پذیرفتهالمللی کار مورد تاکید قرار گرفته و جمهوری اس در مقررات سازمان بین

های  باتوجه به این موارد و آسیب: خوانیم در پایان این بیانیه می .است از میزان این آسیب کاسته نشده بلکه افزایش نیز یافته
منوعیت بدترین اشکال کار م"را ساِل  ۰۵۷۹ناشی از پرداختن کودکان به بدترین اشکال کار، شبکه یاری کودکان کار سال 

 .دهد دارد و متعاقبا برنامه خود را ارائه می اعالم می" مشارکت مردمی"و " پذیری دولت مسولیت"با تاکید بر " کودکان

 اعتصاب در برخی بازار های شهرهای کردستان  -* 

 

 اعتصاب کسبەی شهرهای مریوان، جوانرود و سقز ، در اعتراض بە
 مرزی، افرایش گمرک، اجارەی مغازها، مالیات و هزینە زندگیبستە شدن گذرگاهای 

 است کرده مهار را کارگری های تشکل دولت/است مجلس در کارگران مشکالت ریشه -*
خواهند  یکارگران اگر م: گفت( دبیر اجرایی خانه کارگر استان خراسان رضوی)به گزارش خبرنگار ایلنا، سیدحسین رسولی 

دهنده  به نمایندگانی باید رای بدهند که انعکاس. شان را اصالح کنند مسائل و مشکالتشان حل شود، باید رفتارهای انتخاباتی
کشان  های حاضر در آن، حامی کارگران و زحمت مجلسی که بیش از نیمی از نماینده. های آنها در مجلس باشند دغدغه
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اکنون این امر؛ یک مشکل زیربنایی است . دهد های کارگران شکل می ها و چالش ا دغدغهای همسو ب باشند، طبیعتا کابینه

 .که باید رفع شود

 :های کارگری ی پیگیری ایجاد تشکل به نوشته کمیته -*
  ۱۰۷۹ترین دستمزد در سال  پائین

  فریبرز رئیس دانا
 

میلیون تومان باشد و اگر ضریب دریافتی واقعی را  ۵.۹۵م چنان که گفتی ۰۵۷۹نفری در سال  ۵.۳اگر فقط خط فقر برای خانوار  
مجدداً توضیح . میلیون تومان برسد ۲.۰ای هرگز نباید به کمتر از   برابر حداقل دستمزد بدانیم بنابراین حداقل دستمزد پایه ۰.۶
 ۳و  ۹برای خانوار . ستنفری ا ۵.۳رسد و برای خانوار متوسط  به خط فقر می ۰.۶دهم که این رقم با احتساب ضریب  می

 ... میلیون تومان را به دست دهد ۹.۰و  ۵.۰۹میلیون تومان باشد که دستمزدی معادل  ۹.۲و  ۵.۱نفری این رقم باید به ترتیب 
 

 معوقه مطالبات پرداخت وضعیت از کارگران نگرانی/شد  گرفته سر از تپه هفت نیشکر مجتمع فعالیت -*

 

فعالیت این   :به گزارش خبرنگار ایلنا، تعدادی از کارگران مجتمع نیشکر هفت تپه از شروع به کار این کارخانه خبر دادند و گفتند
شان متوقف شده بود، از  هم فروردین ماه در نتیجه اعتراض کارگران به پرداخت نشدن مطالبات صنفیواحد تولیدی که از روز ن

یکی از کارگران مجتمع نیشکر هفت تپه با بیان اینکه در حال .بار دیگر از سر گرفته شده است( دوازدهم فروردین)روز یکشنبه 
در حال حاضر : عیت مجتمع و معوقات مزدی است، افزودترین دغدغه کارگران هفت تپه مسئله مشخص شدن وض حاضر مهم

عیدی کارگران روزمزد و . از کارفرما طلبکاریم ۷۶دو ماه دستمزد بهمن و اسفند خود را به همراه عیدی و پاداش پایان سال 
حقوق در این های ناشی از دریافت نکردن  جدا از نگرانی: او افزود .صورت ناقص پرداخت شده است قراردادی شرکت نیز به

مان  همکاران. برداری و تولید شکر است، ما با کمبود آب برای آبیاری مزارع نیشکر نیز روبرو هستیم فصل از سال که فصل بهره
 .گویند مزارع به دلیل کمبود آب در حال خشک شدن هستند در بخش آبیاری مزارع نیشکر می

اندازي بخش خصوصي به آب شهرمقابل  ت به دستتجمع اعتراضی اهالی شهر ابیانه با لباس محلي نسب -*
 استانداری اصفهان

اندازي بخش خصوصي به آب شهر  روزسه شنبه چهاردهم فروردین ماه، اهالی شهر ابیانه با لباس محلي دراعتراض به دست
ابیانه است  اندازي بخش خصوصي به آب شهر علت اين تجمع و اعتراض، دست... شهرمقابل استانداری اصفهان تجمع کردند

که سبب شد مردان و زنان زيادي با طي کردن مسافت نسبتاً طوالن،ي براي بیان اعتراض خود به مقابل استانداري اصفهان 
اين مردان و زنان با . مردان و زنان بسیاري با لباس محلي و بنرهايي با شعارهاي اعتراضي در اين تجمع شرکت کردند .بیايند

در خیابان باغ گلدسته، مقابل « شوراي بي کفايت استعفا استعفا»، «مقیم منحل بايد گردد شوراي غیر»بنرهايي نظیر
اندازي  تنها خواسته ما از اين اجتماع و اعتراض، قطع دست: تجمع کنندگان مي گفتند .بودند  استانداري اصفهان تجمع کرده

 .بخش خصوصي به آب شهر ابیانه است

  فراخوان به تجمع -*
 

 ازنشستگان صنایع فوالد به تجمع مقابل ساختمان درمانگاه فوالدفراخوان ب
  ...صبح چهار راه ولیعیر ساختمان درمانگاه فوالد تهران۹فروردین ساعت ۰۷روز 

 در اعتراض به وضع بد درمانی -درشهرهای دیگر هم زمان در استانداریها جهت درمان تجمع خواهیم داشت
 .ه تجمع بیمه کارآمد، درمان رایگان است، خواهان درمان رایگان شدندفراخوان بازنشستگان صنایع فوالد ب

 دارد ادامه مزدی معوقات دریافت برای انتظار/کارخانه به اکریل پلی کارگران همه بازگشت -*

 

در  .اکریل اصفهان به کارخانه بازگردند بگیراِن پلی قرار است بیمه بیکاری( چهاردهم فروردین)به گزارش خبرنگار ایلنا، امروز 
هنوز بیمه بیکاری »ای خطاب به پرسنلی که  اکریل اصفهان، نامه روزهای پایانی اسفند ماه گذشته، مدیر منابع انسانی پلی

با این حساب، امروز حدود سیصد کارگر . و از آنها خواست، چهاردهم فروردین ماه به کارخانه بازگردند منتشر کرد« گیرند می

https://www.ilnanews.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/608195-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9-%D9%86%DB%8C%D8%B4%DA%A9%D8%B1-%D9%87%D9%81%D8%AA-%D8%AA%D9%BE%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D8%B1-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%B4%D8%AF-%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B9%D9%88%D9%82%D9%87
https://www.ilnanews.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/608213-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%AA-%D9%87%D9%85%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D9%84%DB%8C-%D8%A7%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D9%84-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA-%D9%85%D8%B9%D9%88%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B2%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF


 .های سال گذشته به تدریج به کارخانه بازگشتند باقی کارگران در آخرین ماه. های تولید بازگشتند باقیمانده نیز به سالن

استر نیز از قبل از سال، با ظرفیت  اندازی شود؛ پلی ار است از امروز راهبخش اکریلیک کارخانه قر: گویند اکریل می کارگران پلی
یکی دیگر از نگرانی های « پرداخت معوقات مزدی» .است اما همچنان مشکل مواد اولیه دارد محدود شروع به کار کرده

  .... هاست اکریلی پلی

 :غذای این دو سفره را خود مقایسه کنید  -*

 

. غذای این زحمتکش سالمند و بازنشسته« حفره»رنعمت سعید حدادیان مداح امنیتی را قیاس کنید با غذای سفره چرب و پ
 .تعیین تکلیف با عامالن چنین فاجعه ای حق مردم است: چه نیک گفته اند 

 اقدام به خودکشی کارگر اخراجی شرکت بهشهر پس از به آتش کشیدن چند ماشین لوکس شرکت -*

بامداد روز سه : دستگاه خودرو لوکس در پارکینگ یک شرکت، گفت 4لیس پایتخت در مورد آتش سوزی مرکز اطالع رسانی پ
فروردین، کارگراخراجی شرکت بهشهر پس از به آتش کشیدن چند ماشین لوکس شرکت با رفتن به ارتفاع طبقه 64شنبه

در طبقه . طبقه هم پارکینگ داشت طبقه بوده و دو ۶این ساختمان .ششم ساختمان این شرکت اقدام به خودکشی کرد
ها شامل دو دستگاه لکسوس،  این خوردو. ها دچار حریق شدند دستگاه خودرو وجود داشت که چهار دستگاه از آن ۶منفی دو 

 .یک دستگاه توسان و یک دستگاه ویتارا بودند

 نداری ویژه شهرستان ریتجمع اعتراضی کارگران کارخانه  ایران سیلندرنسبت به اخراج از کارمقابل فرما -*

روزسه شنبه چهاردهم فروردین ماه، کارگران کارخانه ایران سیلندر دراعتراض  به اخراج از کاردست به تجمع مقابل فرمانداری 

امروز صبح بعد از پایان تعطیالت عید مانند :براساس گزارشات منتشره،کارگران تجمع کننده گفتند.ویژه شهرستان ری زدند
د شروع دوباره کار در  محل کارخانه حضور پیدا کردیم که متولیان آن حاضر نشدند درب شرکت را بر روی کارگران سابق به امی

باز کنند و به صورت مستقیم اعالم کردند که مدیران کارخانه به دلیل زیان ده بودن شرکت حاضر به ادامه همکاری با شما 
ای شرکت پرسی ایران گاز و شرکت سرمایه گذاری نفت، گاز و شرکت ایران سیلندر یکی از زیرمجموعه ه .نیستند

درصد از سهام تاپیکو  03با داشتن ( شستا)شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی  ،است و(تاپیکو ) پتروشیمی تامین 
 .ترین سهامدار این شرکت بوده و مدیریت آن را بر عهده دارد مهم

 تجمع در جوانرود کرمانشاه  -*

 

 . کرمانشاە در اعتراض بە بستە شدن معابر مرزی و قطع درآمد دهها هزار نفر -اعتصاب بازار جوانرود  تعطیلی و
 تجمع اعتراضی کسبە جوانرود مقابل فرمانداری در اعتراض بە تصمیم سپاە برای بستن معابر مرزی از دقایقی پیش آغاز شد

 سرانی تهران برای مناسبت روز پدرپرسنل شرکت واحد اتوبو( خرید)عدم شارژ کارت اعتباری  -*

شرکت واحد اتوبوسرانی تهران : برپایه خبر کانال تلگرام سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه آمده است 
آغاز و در سال گذشته نیز به شدت ادامه داده  ۰۵۷۳در ادامه قطع گسترده مزایای رفاهی پرسنل خود که از اواخر سال 

شارژ می ( یازدهم فروردین)پرسنل خود را که می بایست به مناسبت روز پدر ( خرید)ر سال جاری نیز کارت اعتباری د. است
 .مدیریت بداند رانندگان و کارگران، پایمال شدن حقوق خود را بی پاسخ نخواهند گذاشت .شد؛ شارژ نکرد

  اعتراض کارگران نیشکر هفت تپه به ادامه بازداشت و اخراج -*
راساس خبرها کارگرانی که در جریان اعتراضات اخیر هفت تپه بازداشت شده اند برخالف وعده آزادی بعد از شروع به کار ب

مدیریت شرکت شاکی خصوصی شده و به کارگران معترض تهمت دزدی و . کارخانه، در دادگاه محاکمه و زندانی شده اند



 ارگران تهیه شده است همچنین لیستی برای اخراج ک. تخریب اموال زده است

 .کارگران اعالم کرده اند که تا آزادی همکاران شان و لغو اخراج ها تولید نمی کنند

 جان باختن یک کارگر پارک کوهستان جلفا براثرگازگرفتگی -*

محوطه پارک با اعالم خبر مسمومیت دو نفر از کارگران خدماتی در داخل چادر در : نجات منطقه آزاد ارس گفت   مدیر امداد و
محبوب ابراهیمی . در محدوده منطقه آزاد ارس ، امدادگران مستقر در این پارک در محل حادثه حاضر شدند کوهستان واقع در

ساله بود پس از انجام عملیات احیا از مرگ حتمی نجات یافت و نفر دوم با وجود تالش  ۲۳یکی از مصدومین که جوانی : افزود 
مصدوم توسط امدادگران ارس جهت ادامه اقدامات : وی اضافه کرد  .جان خود را از دست داد ها به دلیل شدت مسمومیت

درمانی روانه بیمارستان شد و جنازه متوفی نیز با حضور عوامل مرزبانی پاسکاه عباسی و اداره اگاهی انتظامی جلفا برای 
برای گرم کردن چادر از زغال استفاده کرده بودند که افراد مذکور .انجام تشریفات قانونی به سردخانه بیمارستان منتقل شد

 .دچار حادثه شدند

  سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه -*
 ۰۱.و تعداد این کارگران .کارگرانی که طی چند روز گذشته بازداشت شده بودن  . بنا بر خبرهای دریافتی از کارگران هفت تپه

الزم به ذکر است آقای حبیب چنانی تنها کارگر .فروردین آزاد شدن  ۰۳مورخ .ظهر  ازکارگر بازداشتی امروز بعد ۷نفر بود 
 .وگفته شده که این کارگر نیشکر هفت تپه تا فردا آزاد میشود.بازداشتی است که همچنان در زندان میباشد

 نقل از خانوادهای کارگران نیشکر هفت تپه 

 رودررویی با اخراج در ساوه  -*

 

ه مقره سازی ساوه دراعتراض به اخراج از کاربا ماه ها حقوق معوقه مقابل فرمانداری این شهر تجمع جمعی کارگران کارخان
 کردند

  یک خبر در دو پرده -*
  رضا شهابی امروز بازداشت شد و بعد از چند ساعت آزاد گردید

*** 

 
مه امروز چهارشنبه پانزدهم فروردین رضا شهابی عضو هیات مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حو -

به دادسرای اوین  ۰۹پس از مراجعه به اداره گذرنامه برای دریافت پاسپورت خود، به دالیل نامعلوم بازداشت و در ساعت 
 منتقل شد

 رضا شهابی پس از چند ساعت بازداشت آزاد شد -
تهران و حومه که توسط ماموران اداره گذرنامه  رضا شهابی عضو هیات مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی

 .آزاد شد ۰۳:۹۱بازداشت شده بود پس از انتقال به دادسرای اوین در ساعت 

پس از رفع شهابی به دلیل اینکه در سیستم رایانه ای ممنوع الخروج بوده بازداشت شده بود و با انتقال به دادسرای اوین 
 .ممنوعیت خروج آزاد گردید

 دستمزد نکردن دریافت برای تعهدنامه اخذ/کنترل آذر کارگران برای اجباری تعطیالت -*

 

ه فعالیت این واحد گویند، با آغاز سال جدید، کارفرما یک ما می« آذر کنترل»به گزارش خبرنگار ایلنا، منابع کارگری در کارخانه 
کارگر شاغل در این واحد بدون دریافت  ۹۱به بهانه افزایش تعطیالت نوروزی متوقف اعالم کرده و در نتیجه بیش از   تولیدی را

 .هیچ دستمزدی بیکار هستند

https://www.ilnanews.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/608277-%D8%AA%D8%B9%D8%B7%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%AC%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D8%B0%D8%B1-%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84-%D8%A7%D8%AE%D8%B0-%D8%AA%D8%B9%D9%87%D8%AF%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA-%D9%86%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B2%D8%AF


ترین  دهبه گفته یکی از کارگران این کارخانه، هنوز مشخص نیست دلیل واقعی این تعطیلی اجباری یکماهه چیست اما عم

 ....شود، کمبود نقدینگی است دالیلی که از سوی کارفرما عنوان می

 شود؟ کی ابالغ می ۷۹بخشنامه دستمزد  -*

https://www.isna.ir/news/97011503368 

 

 ابالغ: به نوشته خبرگزاری دولتی ایسنا چهارشنبه پانزدهم فروردین؛ علی خدایی نماینده کارگران در شورای عالی کار گفت
: وی گفت .به سراسر بنگاهها بعد از نهایی شدن میزان افزایش سایر سطوح مزدی خواهد بود ۰۵۷۹بخشنامه دستمزد 

افزایش حداقل دستمزد کارگران سال گذشته در جلسه آخر شورای عالی کار به تصویب رسید، ولی افزایش سایر سطوح 
آخرین : وی درباره میزان افزایش سایر سطوح مزدی گفت. مزدی هنوز نهایی نشده و متولی این قضیه وزارت کار است

درصد به اضافه  ۰۲پیشنهاد ما در روند مذاکرات سال گذشته برای افزایش سایر سطوح مزدی این بود که سایر سطوح مزدی 
سه دستمزد خود شورای عالی کار در آخرین جل....تومان افزایش پیدا کند و دولت در این زمینه باید تصمیم بگیرد ۲۹۰۰روزانه 

 ۷۵۱موافقت کرد و حداقل دستمزد را از  ۰۵۷۹درصدی حداقل مزد کارگران برای سال  ۲۱در اسفند سال گذشته، با افزایش 
ای  این شورا در خصوص افزایش بن خواربار و حق مسکن مصوبه. هزار تومان افزایش داد ۰۰۶هزار تومان به یک میلیون و 

 .سایر سطوح مزدی هم مقرر شد تصمیم گیری به بعد از تعطیالت عید موکول شودنداشت و در مورد درصد افزایش 

  کارگر کارخانه نیوار مخزن29اخراج -*

: گویند این کارگران می.نفر از کارگران کارخانه تولید مخازن نیوار مخزن واقع در شهرک صنعتی شمس آباد اخراج شدند16
ای در کرج منتقل کرده به همین دلیل به تدریج کارگرانی که  آباد به منطقه شمسکارفرما کارخانه را به مرور از شهرک صنعتی 

آنهااز تالش کارگران اخراجی برای  .دیگر در نیوار مخزن کاری برای انجام دادن نداشتند؛ به مرور شغل خود را از دست دادند
سال سابقه کار در این کارخانه  ۲۵تا  ۰۶بعد از  :گویند آنان می. اند دریافت مقرری بیمه بیکاری و بازگشت به کار خبر داده

نفر است که  ۳به گفته آنان، آخرین تعداد کارگران اخراجی کارخانه نیوار مخزن حدود .فرصت شغلی جدیدی برایمان وجود ندارد
ان که داری سوابق این کارگر. اند و در آستانه سال نو همزمان با اتمام قرارداد خود بیکار شده ۷۶در پایان اسفند ماه سال 

 .بیشتری به نسبت سایر همکاران خود هستند نگران تاثیر بیمه بیکاری در میزان محاسبه مزد بازنشستگی خود هستند

 کشاورزی اراضی کاربری تغییر/است بوده سابقه بی گذشته سال ۱۸ طی نوروز ایام در ها جنگل  سوزی آتش -*
 ویال به

 

های  سوزی جنگل آتش وگو با خبرنگار ایلنا، درباره سرهنگ قاسم سبزعلی، فرمانده یگان حفاظت از منابع طبیعی در گفت
هکتار از اراضی جنگلی در شمال کشور دچار  ۰۳۱از ابتدای سال جاری تاکنون : شمال کشور در ایام تعطیالت نوروز گفت

ها خسارت جدی به  سوزی درصد آتش ۷۱های جدی وارد شده، اما  درصد از این اراضی خسارت ۰۱حریق شده و متاسفانه به 
سرهنگ سبزعلی با تاکید براینکه  .ها در سطح جنگل مانع از آسیب جدی به آنها شده است رگب ها وارد نکرده و الش جنگل

معتقدم اگر در کنار هر درخت یک مامور هم باشد، اما تا : سازی است، بیان کرد مهمترین چالش ما در سطح کشور فرهنگ
های صورت  حریق. رفت و هیچ تاثیری نداردخواهند گ ها آتش سازی مناسب در این زمینه صورت نگیرد باز هم جنگل فرهنگ

 ....سابقه بوده است گرفته در ابتدای سال جاری در شمال کشور در طول ده سال گذشته در کشور بی

https://www.ilnanews.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-5/608428-%D8%A2%D8%AA%D8%B4-%D8%B3%D9%88%D8%B2%DB%8C-%D8%AC%D9%86%DA%AF%D9%84-%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%85-%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%B7%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%A8%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D9%87-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%B6%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%88%DB%8C%D9%84%D8%A7
https://www.ilnanews.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-5/608428-%D8%A2%D8%AA%D8%B4-%D8%B3%D9%88%D8%B2%DB%8C-%D8%AC%D9%86%DA%AF%D9%84-%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%85-%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%B7%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%A8%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D9%87-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%B6%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%88%DB%8C%D9%84%D8%A7


 رود می آب سال به لسا که ای بودجه /اقتصادی تغییرات بستر در معلمان صنفی مطالبات -*

 

های  ها و مطالبات صنفی اقشار و گروه به گزارش خبرنگار ایلنا، تغییر فضای کالن اقتصادی در چند دهه گذشته، بر خواسته
این تغییرات که آن را اقتصاددانان و فعاالن مدنی، حرکت به سمت نئولیبرالیسم و . مختلف تاثیر عمیقی گذاشته است

ها دامان  این چالش. نمودار کرده است« روابط کار»های جدیدی در عرصه  نهند، معضالت و چالش ار نام میبازار ک« آزادسازی»
گرچه . های دور را ندارند که معلماِن امروز دیگر آن جایگاه امن و رفیع گذشته طوری آموزش و پرورش را هم گرفته است؛ به

شان و »ضائات اقتصادی تا حدودی افزایش یافته، اما دیگر خبری از آن ها و اقت گری به تبع مطالبه« معلمان رسمی»دستمزد ِ 
تدریس و آموزش علم، تا حِد کاالیی قابل خرید و فروش تنزل کرده؛ . ی تکریم و احترام نیست پیامبرگونه و شایسته« منزلت

 .شود تری نصیبت می ی باکیفیت بابتش پول بپرداری، نمونه« بتوانی»کاالیی که هرچه بیشتر 

ریشه این تنزل جایگاه را در خساست دولت برای هزینه کردن در آموزش دولتی ( همدان معلمان صنفی فعال) مسلمی رضا
ها و کاهش بودجه جاری در دستور کار دولت قرار  سپاری ی کل کشور، برون در الیحه بودجه سال آینده: گوید داند و می می

قانون اساسی  ۵۱و  ۲۷دولت آنچه را براساس اصول . گیرد ریشه می« ها سپاری برون»مشکل اصلی از همین . گرفته است
-سود  بیشتر» کند؛ به بازاری که فقط قانونِ  به صراحت از وظایف حاکمیتی خودش است، به بازار سرمایه واگذار می

د، هم مردم به وقتی آموزش و بهداشت، خصوصی شود و دولت چتر حمایتی خود را بردار. شناسد را می « ی کمتر هزینه
شوند و هم نیروی کار شاغل در این دو بخش، یعنی  الخصوص طبقات کمتر برخوردار متضرر می عنوان ذینفعان اصلی و علی

 ....بینند معلمان و پرستاران آسیب می
 

 سازی های سازمان خصوصی تخته فرش در لیست واگذاری ۹۹تعداد  -*

https://www.isna.ir/news/97011503478 

 

فروردین ماه امسال تعدادی از بنگاه های دولتی توسط  ۲۰ه نوشته خبرگزاری دولتی ایسنا چهارشنبه پانزدهم فروردین؛ در ب
سازمان خصوصی سازی به مزایده گذاشته خواهد شد، در میان لیست بنگاه های در دست واگذارِی سازمان خصوصی 

های دولتی توسط سازمان  ر سال گذشته تعدادی از بنگاهبه گزارش ایسنا، د.شود تخته فرش هم دیده می ۹۹سازی 
  در میان آنها مقداری از سهام. ها به فروش نرسید خصوصی سازی برای مزایده گذاشته شد، اما در نهایت برخی این بنگاه

از جمله .نشد نیز در فرابورس عرضه شد، اما در نهایت واگذار های خارجی گذاری بیمه اتکایی امین مربوط به شرکت سرمایه
ماه سال جاری به مزایده گذاشته شود کشت و صنعت دامپروری مغان، کشت و  فروردین ۲۰هایی که قرار است در  بنگاه

صنعت دامپروری پارس، کشاورزی و دامپروری سفیدرود، توسعه نیشکر و صنایع جانبی، مجتمع صنعتی اسفراین، لوله گستر 
سازان  االیش نفت خوزستان، نیروگاه زرند، مدیریت تولید برق زرند، عمران و مسکناسفراین، سهامی کرم ابریشم ایران، پ

 .تخته فرش و جایگاه سوخت منجرمویی استان چهارمحال و بختیاری هستند ۹۹شرق، پیست سوارکاری پیربازار رشت، 

 ساختمان نظافتچی ساله ۰۸ کارگر مرگبار سقوط -*
روز  ۰۳:۹۱ساعت : سنایی درباره این خبر گفت ۰۱۳به گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا، سرهنگ مصطفوی سرپرست کالنتری 

قه چهارم سقوط کرد که بر اثر مصدومیت حال نظافت شیشه ساختمان از طب جاری کارگر نظافتچی شرکتی در خیابان وزرا در
 .شدید فوت کرد

  کارخانه ایران سیلندر تعطیل شد -*

https://www.ilnanews.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/607406-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%B5%D9%86%D9%81%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%B1-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A2%D8%A8-%D9%85%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%AF
https://www.ilnanews.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-5/608809-%D8%B3%D9%82%D9%88%D8%B7-%D9%85%D8%B1%DA%AF%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%81%D8%AA%DA%86%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86


 
کارخانه ایران سلیندر که در زمینه تولید انواع کپسول و سیلندرهای گاز : به نقل از ایلنا اردوی کار تلگرامی کانال گزارش برپایه

فروردین ماه سال جاری ، تعطیل شده و تمامی کارگران آن هم اکنون در شهرستان ری در استان تهران فعالیت دارد، از اول 
علت . سال سابقه کار داشته و متخصصان صنعتی بوده اند 61کارگر داشت که بیش از  01این کارخانه . اند بیکار شده

 ...تعطیلی، زیان انباشته کارخانه بود که به پنج و نیم برابر سرمایه اولیه رسیده بود

 است عسلویه در کار نیروهای عمده مشکل دو ، مرخصی و کار غیرعادالنه توزیع -*

 

نیروهای پیمانی : در گفتگو با خبرنگار ایلنا، گفت( های گاز عسلویه نیروی متخصص برق در یکی از پاالیشگاه)حسین مزارعی 
خصوص آلودگی هوا که موجب ابتال به  ها، به آلودگی اول، انواع. و قراردادی کار در عسلویه با دو مشکل عمده مواجه هستند

ای همچون  افتاده پا های عادی و پیش شدن زمان بهبود بیماری های پوستی و تنفسی یا موجب طوالنی امراض و حساسیت
به . کنند شود و از همین رو معموال نیروهای کار در سنین باال با این مسائل بیشتر دست و پنجه نرم می سرماخوردگی می

شود البته این مشکل شامل  شنوایی برای کارگران می های کار موجب مشکالتی از قبیل کم عالوه، آلودگی صوتی در محیط
 .شود حال کارگران رسمی این منطقه نیز می

. ستهای پیمانکاری معموال با آن مواجهیم، نحوه توزیع مرخصی ا عنوان کارکنان شرکت مشکل دوم که تنها ما به: وی افزود
درحالیکه افرادی مثل من . شوند روز استراحت برخوردار می 64روز کار، از  64نیروهای طرف قرارداد رسمی عموما در قبال هر 

همچنین نیروهای رسمی، . شوند روز استراحت برخوردار می 1روز کار، از  64که قراردادهایشان رسمی نیست، در ازای هر 
ست که محیط و حجم کار  این درحالی. کنند روهای قراردادی و پیمانکاری دریافت میحقوق بسیار باالتری در قیاس با نی

   . ...نیروهای رسمی و قراردادی یکسان است

 ها را گرفت آتش کم آبی دامن نیروگاه -*

https://www.isna.ir/news/97011503309 

 

-۷۶ای مهرماه تا کنون که حدود هفت ماه از سال آبی به نوشته خبرگزاری دولتی ایسنا چهارشنبه پانزدهم فروردین؛ از ابتد
سال اخیر تجربه کرده ایم و این مساله عالوه بر تاثیرات مختلف که در حوزه منابع  ۳۱ترین سال را در  گذشته است، خشک ۷۹

یش بینی می شود های وزیر نیرو پ آبی کشور گذاشته در تولید برق نیز تاثیر گذار بوده است؛ به گونه ای که بر اساس گفته
گاوات م ۷۵۱۱به گزارش ایسنا، سال گذشته .مگاواتی تولید برق باشیم ۹۱۱۱برای پیک تابستان سال جاری شاهد کاهش 

مگاوات نشود این  ۶۱۱۱در بهترین حالت این رقم بیش از  بینی می شود برق آبی تولید تولید شد و برای امسال نیز پیش
پیدا کرده است کشور را با کاهش تولید به همراه اضافه رشد طبیعی مصرف که امسال نسبت به سال گذشته رشد 

مگاوات برای قله مصرف پیک  ۹۱۱۱های جدید رقمی در حدود  شرایطی روبه رو خواهد کرد که حتی با وارد شدن نیروگاه
همچنین با توجه به مصرف بسیار باالی برق توسط سیستم سرمایشی از جمله . کاهش تولید داریم ۰۵۷۹تابستان سال 
به وجود آمده که وزارت نیرو در صدد است تا با اصالحاتی جزئی و موثر در ساخت تجهیزات نگرانی هایی   کولرهای گازی

وزیر نیرو در ایام  همین مساله نیز موجب شد. درصد میزان مصرف در این بخش را کاهش دهد ۵۱مربوط به این نوع کولرها 
از  ۰۵۷۹پیک بار تابستان  های صورت گرفته عالوه بر این طبق بررسی.بدهد مدیریت مصرفنوروزی خود به مشترکان هشدار 

اهیم به راحتی از این پیک عبور کنیم الزم است تدابیر الزم از هم اکنون که اگر بخو هزار مگاوات نیز خواهد گذشت ۳۹مرز 
مگاوات نیروگاه جدید هم  ۵۳۱۱این است که   اندیشیده شود، از سری اقداماتی که تا کنون توسط وزارت نیرو انجام شده

 ....رد مدار شودیکی پس از دیگری وا ۰۵۷۹اینک در حال آماده سازی است که قرار شده قبل از تابستان سال 

 :نامه حجتی وزیر جهاد به جهانگیری معاون روحانی -*

https://www.ilnanews.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/608284-%D8%AA%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B9-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B1%D8%AE%D8%B5%DB%8C-%D8%AF%D9%88-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84-%D8%B9%D9%85%D8%AF%D9%87-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%B9%D8%B3%D9%84%D9%88%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.isna.ir/news/96110502797/%D8%A7%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%AE%D8%B4%DA%A9-%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%B7%DB%8C-%DB%B5%DB%B0-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%AE%DB%8C%D8%B1
https://www.isna.ir/news/96110502797/%D8%A7%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%AE%D8%B4%DA%A9-%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%B7%DB%8C-%DB%B5%DB%B0-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%AE%DB%8C%D8%B1
https://www.isna.ir/news/96110502797/%D8%A7%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%AE%D8%B4%DA%A9-%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%B7%DB%8C-%DB%B5%DB%B0-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%AE%DB%8C%D8%B1
https://www.isna.ir/news/97010100051/%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%DA%A9%D9%85%DA%A9-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D8%A8%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D9%85-%D8%A2%D8%A8%DB%8C
https://www.isna.ir/news/97010100051/%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%DA%A9%D9%85%DA%A9-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D8%A8%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D9%85-%D8%A2%D8%A8%DB%8C
https://www.isna.ir/news/96092513627/%D8%B4%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%AE%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B4-%D8%B4%D9%88%DB%8C%D9%85
https://www.isna.ir/news/96092513627/%D8%B4%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%AE%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B4-%D8%B4%D9%88%DB%8C%D9%85


 
 

درصدی حقوق مدیران را شامل مدیران جهاد کشاورزی هم  11افزایش محرمانه : اردوی کار تلگرامی کانال یادداشت برپایه
فقر است و بالفاصله پس از  اگر دستمزد کارگران را ماههای متوالی نمی دهند و حداقل دستمزدها همیشه زیر خط !بکنید

تعیین مقدار در اثر سقوط ارزش پول کشور بی مقدار می شود؛ اگر برای بازنشستگان کشوری، لشکری و تامین اجتماعی 
 11علیرغم تصریح قانون؛ همسان سازی محلی از اعراب ندارد، در عوض از طریق مصوبه های محرمانه حقوق مدیران را تا 

حمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی در نامه به جهانگیری با اشاره به مصوبه محرمانه هیئت وزیران در م. درصد باال می برند
درصدی حقوق مدیران در سازمان امور مالیاتی کشور خواسته که همین افزایش شامل مدیران جهاد  11رابطه با افزایش 

: رایج در زبان اداری که پاک کنی معنایش این استنامه را از ادبیات سالوسانه . شود« رفع تبعیض»کشاورزی هم بشود تا 
 سهم ما را هم بدهید! چرا دارید محرمانه تنها می خورید

 گازگرفتگی اثر بر جلفا وهستانک پارک کارگر مرگ -*
با اعالم خبر مسمومیت دو نفر از کارگران خدماتی ( چهاردهم فروردین ماه)به گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا، عصر روز گذشته 

در داخل چادر در محوطه پارک کوهستان واقع در در محدوده منطقه آزاد ارس، امدادگران مستقر در این پارک در محل حادثه 
ساله بود،  ۲۳در جریان این حادثه، دو کارگر جوان دچار گازگرفتگی شده بودند که یکی از مصدومان که جوانی .ر شدندحاض

ها به دلیل شدت مسمومیت جان خود را از دست  پس از انجام عملیات احیا از مرگ نجات یافت و نفر دوم با وجود تالش
 .ال استفاده کرده بودند که دچار حادثه شدندگویا افراد مذکور برای گرم کردن چادر از زغ.داد

 چه کس و کسانی خود را جانبدار تولید و کاالی داخلی می دانند ؟ دزدان سر گرده سپاه پاسداران  -*

 :به خبر زیر نگاه کنید 

 (ص)تشکیل کمیته بازنگری تامین کاال در قرارگاه سازندگی خاتم االنبیاء 

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1397/01/15/1692831 

 

فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم االنبیاء  ،، سردار سرتیپ پاسدار عبادهللا عبداللهیخبرگزاری تسنیم به گزارش گروه اقتصادی
به منظور : حمایت از کاالی داخلی خبر داد و گفت های این قرارگاه در سال از تشکیل کمیته بازنگری تأمین کاالی پروژه

قرارگاه : اظهار داشت او  .کنیم عملیاتی شدن صددرصدی فرمان خامنه ای  با تمام توان از کاالی ایرانی حمایت می
قق تواند در تح هایی است که می های بزرگ و عظیم در سطح کشور، از جمله مجموعه االنبیاءبا داشتن پروژه سازندگی خاتم
 .های قبل بردارد های اثرگذاری را همچون سال شعار سال گام

ای تخصصی با همین عنوان است که این  الزمه حرکت در جهت حمایت از کاالی داخلی در قرارگاه، تشکیل کمیته: وی افزود
یت تولید در داخل دارد را تهیه و های قرارگاه بپردازد و فهرستی از کاالهایی که قابل کمیته باید به بازنگری در تأمین کاالی پروژه

فرمانده قرارگاه سازندگی ... .ها استفاده کند به شرکت های داخلی سفارش تولید دهد و از همان کاال در پروژه
های مختلف  پروژه در عرصه 11بیش از : گفت 31در پایان با اشاره به اولویت بندی پروژه های قرارگاه در سال ( ص)االنبیاء خاتم

 16، 11و فازهای  66توان فاز دوم و سوم پاالیشگاه ستاره خلیج فارس، فاز  ترین آنها می یابد که از مهم خاتمه می 31 در سال
آباد و  خرم -سکوی نفتی در شرکت صدرا، کارخانه تولیدآهن اسفنجی فوالد بافت، آزادراه اراک 3پارس جنوبی، ساخت  14و 

 .دآزادراه کنارگذر جنوبی تهران را نام بر

https://www.ilnanews.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/608556-%D9%85%D8%B1%DA%AF-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DA%A9-%DA%A9%D9%88%D9%87%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%84%D9%81%D8%A7-%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D8%AB%D8%B1-%DA%AF%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA%DA%AF%DB%8C
https://www.tasnimnews.com/
https://www.tasnimnews.com/
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1397/01/15/1692831/%D8%AA%D8%B4%DA%A9%DB%8C%D9%84-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%86%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D8%AA%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%A1-%D8%B5


 شدند بیکار «مخزن نیوار» کارخانه کارگر ۲۰ تعداد -*

 

ه سال کارگر مشغول به کار بودند ک ۲۵در این واحد تولیدی : کارگران اخراجی کارخانه نیوار مخزن به خبرنگار ایلنا گفتند
 .آالت کارخانه به کرج، از کار بیکار شدند گذشته همزمان با انتقال تجهیزات و ماشین

ای در کرج منتقل کرده به همین دلیل  آباد به منطقه کارفرما کارخانه را به مرور از شهرک صنعتی شمس: گویند این کارگران می
این منابع .دادن نداشتند؛ به مرور شغل خود را از دست دادندبه تدریج کارگرانی که دیگر در نیوار مخزن کاری برای انجام 

تا  ۰۶بعد از : گویند آنان می. اند کارگری از تالش کارگران اخراجی برای دریافت مقرری بیمه بیکاری و بازگشت به کار خبر داده
 .سال سابقه کار در این کارخانه فرصت شغلی جدیدی برایمان وجود ندارد ۲۵

 :عوض زندان در حال تجارت آهن است  سعید مرتضوی -*

 

 ۰۳که حکم سعید مرتضوی قاتل کهریزک و زندان اوین ، صادر شده و او باید بازداشت شود، وی در روز چهارشنبه  در حالی
 فروردین در حال خرید آهن در منطقه خالزیر جاده ساوه بوده است

 : تجمع در برابر فرمانداری میاندورود  -*

 

دلیل اخراج از کار مقابل فرمانداری  نفر از کارگران شرکت کشت و صنعت شمال به ۳۱نزدهم فروردین، بیش از چهارشنبه پا
 .ای اخراج شدند کننده میاندورود تجمع کردند، این کارگران بدون هیچ دلیل قانع

کار مقابل تجمع اعتراضی کارگران مجتمع کارخانجات روغن نباتی کشت و صنعت شمال نسبت به اخراج از  -*
 فرمانداری میاندورود

مجتمعی با مساحتی صبح روزچهارشنبه پانزدهم فروردین ماه،کارگران مجتمع کارخانجات روغن نباتی کشت و صنعت شمال 
جاده ساری به نکا واقع  61هکتار در منطقه سر سبز دشت ناز مازندران در شمال رشته کوههای البرز در کیلومتر  61بالغ بر 

در سال : بیان کرد تجمع کننده یکی از این کارگران.اض به اخراجشان از کارمقابل فرمانداری میاندورود تجمع کردنددراعتر.است
نفر را از شرکت اخراج کنند که با اعتراضات صورت گرفته این کار تا پایان سال گذشته انجام نشد  611گذشته تصمیم گرفتند 

کارگرانی : این کارگر اخراجی گفت.ید از سال جدید سر کار حاضر شوند و اخراج شدندنفر نبا 11اما پایان سال اعالم کردند که 
دنبال چه کاری  سال سابقه کار دارند و امروز که سن آنها از تغییر شغل گذشته کجا و به 16تا  66که اخراج شدند بین 

طیل کرده بودند مدیر عامل وقت شرکت که شرکت را تع 31سال : این کارگر که نخواست نامش منتشر شود، افزود....بروند
 .نیروی کار، باقی مانده بودیم را به هیچ وجه اخراج نکند 111نفری که از  611تعهد داده بود 

 چه کسی مقصر است ؟ -*

https://www.ilnanews.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/608611-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%86%DB%8C%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AE%D8%B2%D9%86-%D8%A8%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF


 
خودروی حمل زباله شهرداری دوگنبدان توسط راهنمایی و رانندگی گچساران، یکی از رانندگان خودروها به  ۳در پی توقیف 

 رویس زباله راجلوی درب ورودی راهنمایی و رانندگی گچساران خالی کردیک س

 درصد واحدهای صنعتی کوچک فعال هستند ۶۰فقط : معاون وزیر صنعت -*

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1397/01/15/1692269 

هزار واحد صنعتی در  ۰۱، صادق نجفی ،معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه حدود خبرگزاری تسنیم به گزارش
صادق .درصد فعالند ۶۳درصد این واحدها را صنایع کوچک تشکیل می دهند و از این میزان فقط حدود  ۷۱: کشور داریم، گفت

به علت اینکه بخش بزرگی از صنایع ما کوچک است : زودنجفی با بیان اینکه شعار امسال باید در اولویت کاری قرار گیرد، اف
باید نوسازی، بازسازی، استارت آپ ها و صنایع کوچک روستایی و شهرک های صنعتی و ایجاد مشوق هایی در حوزه صادرات 

تغال مردم صادق نجفی با تاکید بر اینکه باید تالش کنیم مشکل معیشت و اش.صنایع کوچک را در برنامه کاری خود قرار دهیم
مسئوالن، کارآفرینان و بقیه دست اندرکاران اقتصادی و تولیدی نباید در مقابل هم قرار بگیریم بلکه باید : را حل کنیم، ادامه داد

 .هم افزایی و از توان هم استفاده کنیم

 گسترده های مهاجرت و اشتغال وام بودن ثمر بی/است بلوچستان و سیستان مشکل ترین مهم خشکسالی، -*
 مرزنشینان

 

مشکلی که وجود :...در گفتگو با خبرنگار ایلنا، گفت( وچستاندبیر اجرایی خانه کارگر استان سیستان و بل)حسینعلی اکبری 
ها از فقر  است و این بخش انجام نشده  هنوز کار اساسی( حوالی زاهدان)و مرکزی ( سیستان)دارد برای بخش شمالی 

های شمالی  در بخش. از این لحاظ، وضعیت شمال استان در قیاس با مرکز حتی بدتر است. برند شدیدی رنج می
ای  خاطر مشکالت مختلف به هیچ نتیجه ای که در حال انجام است، به هایی آبرسانی استان، پروژه( نشین سیستان)

 خشکسالی، و آبی کم .شوند اند و شاغالن آنجا یا دچار معوقات مزدی هستند یا با عدم امنیت شغلی مواجه می نرسیده
 بلوچستان و سیستان مشکل ترین مهم

های موجود، بهترین مشاغل برای اینجا، در  استان عمدتا مبتنی بر کشاورزی است و باتوجه به ظرفیتاقتصاد این : وی گفت
روی مردم و  ترین چالش پیش آبی و خشکسالی گسترده، مهم از این حیث، کم.  حوزه کشاورزی، دامپروری و زنبورداری است

مناطقی در این استان . رب سیستان و بلوچستان استهای یادشده، بلکه حتی برای تامین آب ش فقط در عرصه مسئوالن نه
 .هست که مردم آن محتاج یک قطره آب هستند

 
  36دریافتی یک ماه نماینده مجلس در سال  -*

محمدرضا صباغیان نماینده مهریز و بافق جزییات دریافتی و : منتشر کرد به نقل از اقتصاد آنالین  اردوی کار تلگرامی کانال
 33است دریافتی های زیر را در سال « فرهنگی»او که یک فرد باصطالح . ل نمایندگی خود را منتشر کردهزینه های دوسا

 ."داشته است
 تومان  ۶۹۰۱۱۱۱: حقوق ماهیانه- 
 تومان  ۶۵۵۱۱۱: هزینه هواپیما- 
 تومان  ۶۵۰۱۱۱۱: هزینه دو نفر همراه- 
 تومان ۷۷۲۱۱۱: هزینه تلفن- 
 ان توم ۳۹۱۱۱۱: سرویس موتوری- 
 تومان  ۷۵۳۱۱۱۱: هزینه دفتر- 

 تومان ۲۹۹۱۳۱۱۱: جمع مبالغ در یک ماه
 .تا کجاست« نمایندگان»این مبلغ را مقایسه کنید با حقوق ماهانه یک معلم تا معلوم شود فاصله بین مردم با 

 ادامه بالتکلیفی شغلی ومعیشتی کارگران کارخانه کاشی و سرامیک حافظ علیرغم وعده و وعیدها -*
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https://www.ilnanews.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/608724-%D8%AE%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D9%85%D9%87%D9%85-%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%84%D9%88%DA%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%DB%8C-%D8%AB%D9%85%D8%B1-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%84-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D9%85%D8%B1%D8%B2%D9%86%D8%B4%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%86
https://www.ilnanews.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/608724-%D8%AE%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D9%85%D9%87%D9%85-%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%84%D9%88%DA%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%DB%8C-%D8%AB%D9%85%D8%B1-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%84-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D9%85%D8%B1%D8%B2%D9%86%D8%B4%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%86
https://www.ilnanews.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/608724-%D8%AE%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D9%85%D9%87%D9%85-%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%84%D9%88%DA%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%DB%8C-%D8%AB%D9%85%D8%B1-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%84-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D9%85%D8%B1%D8%B2%D9%86%D8%B4%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%86


 

زرقان، طی جلساتي كه با حضور مسئوالن ذيربط در -جاده شیراز ۲۳کیلومتر  کارگران کارخانه کاشی و سرامیک حافظ واقع در
 11قالب كمیسیون كارگري استانداري برگزار شد، مفادي به تصويب رسید كه يكي از آن ها تسويه حساب با كارگران تا 

ماه  61ا معادل دو ماه حقوق در اواخر پارسال پرداخت گرديد و كارگران همچنان بود اين در حالي است كه تنه 31اسفند ماه
ماه حقوق،عیدی وماه ها حق بیمه کارگران کارخانه کاشی و سرامیک 61علیرغم وعده و وعیدها : باید گفت .حقوق طلبكارند

تعمیرات دربالتکلیفی شغلی بسرمی  حافظ کماکان پرداخت نشده است وکارگران باتعطیلی اواخر سال گذشته کارخانه بدلیل
كارگر قراردادي اين كارخانه و بالتكلیفي كارگران را از  111عدم واريز به موقع حق بیمه كارگران، مشخص نبودن وضعیت . برند

 تولید در كارخانه كاشي و سرامیك حافظ در اواخر پارسال متوقف شد اين در حالي. ديگر معضالت كارگران این کارخانه است
و نیم میلیارد ريالي هر روز را دارد اما متاسفانه  1هزار مترمربع كاشي با ارزش حدود  16است كه اين كارخانه ظريفت تولید 

اين كارخانه بزرگ كه به صورت غیر كارشناسي در اواخر دولت دهم به بخش خصوصي واگذار شد به حال خود رها شده 
 .است

 های معلمی در بین عشایر چالش -*

https://www.isna.ir/news/97011603911 

 

شنویم، بی درنگ به یاد مدارس  وقتی نام مدارس چادری را می ،به گزارش خبرگزاری دولتی ایسنا در شانزدهم فروردین
های زندگی در قرون گذشته بوده است  ترین سبک ای طوالنی دارد و یکی از رایج زندگی عشایری تاریخچه. افتیم عشایری می

 .دهد هم به حیات خود ادامه می و هنوز

گردد که از طریق دامداری  گرفته شده است و به اقوام کوچ نشینی اطالق می« عشیره»عشایر از ریشه  به گزارش ایسنا،
درصد جمعیت کنونی ایران در  6.1دهد و در حدود  زندگی عشایری اگرچه هنوز به حیات خود ادامه می. کنند امرار معاش می

های جدید و بهبود رفاه و گسترش شهرنشینی در ایران، نسبت جمعیت  ی سکونت دارند، با ظهور فناوریمناطق عشایر
 .جامعه عشایری به کل جمعیت کشور کاهش زیادی پیدا کرده است

 :اعتراض در بوشهر  -*

 

اعتراض به پرداخت  نشانان نفت و گاز عسلویه در بوشهر، امروز در آتش:  فروردين آمده است  63به گزارش سایت کلمه
 .نشدن حقوق عقب افتاده خود، اعتصاب کرده وخواستار احقاق مطالباتشان شدند 

 

 گزارشی از بیکاری صیادان ایرانی؛ -*



 ها بادامی چشم ی قبضه در فارس همیشه خلیج ماهیگیری   بازار

 

به گزارش خبرنگار ایلنا، ماهیگیران و صیادان خلیج فارس این روزها درگیر دغدغه جدیدی هستند؛ ماهیگیران چینی و 
ها  از بندر قشم تا هرمز و چابهار، همه جا صیادان خارجی حضور دارند و همین رسد به نظر می. شان های صیادی کشتی

 .اند انداخته  «نان خوردن»  ماهیگیران ایرانی را از ماهی گرفتن و

اش  او شغل اصلی. های پایتخت مداوا کند این روزها به تهران آمده تا دختر بیمارش را در بیمارستان. اهل قشم است «رضا»
اند؛ همانطور که همه همسایگانش و بسیاری از اقوامش از راه دریا  ت؛ همانطور که پدر و پدربزرگش ماهیگیر بودهس ماهیگیری
 .گذرانند روزی می

اسفند ماه ششصد هزار تومان هم درآمد نداشتم؛ برای خرج و مخارج بیمارستان، از دوست و آشنا قرض : گوید او می

داد، حاال من از  ها هفت سر عائله را پدرم از راه دریا و ماهیگیری نان می نیست؛ قدیم ام؛ صیادی دیگر آن صیادی سابق گرفته
 ها چینی وقتی از »:داند می« ها به خلیج فارس باز شدن پای چینی»رضا مشکل را  .آیم پسِ مخارج همین یک دختر برنمی

 چرا دانم نمی اند؛ آمده هم ها هندی روزها این تند؛نیس ها چینی فقط البته شد؛ خراب ایرانی ماهیگیران  اوضاعِ  دیگر آمدند،
 اما هستند؛ ایرانی صیادی های کشتی مالک و دارند ایرانی شریکِ  گویند می البته آیند؛ می فارس خلیج به کارکردن برای

 درآمد هم تومان هزار ششصد حتی «.افتد می اتفاقی چه که است مشخص شود، زیاد دست حساب، بی وقتی
صیاداِن جنوب فریادرسی ندارند؛ حسابش را بکنید »: کند او در محوطه بیمارستان است که ایستاده و دردل می ام نداشته

رود؛ اما  شود و صدایش با خودش می دور می«....ام؛ حتی ششصد هزار تومان حتی ششصد هزار تومان هم درآمد نداشته
ایرانی حتی ششصد هزار تومان هم درآمد ندارد،   ی ماهیگیر ادهماند؛ اینکه یک خانو هایش می درِد دل«ِ ششصد هزار تومان»

اند؛ حتی بازار ماهیگیرِی خلیج همیشه  را قبضه کرده« بازارها»ی  ها همه رسد چینی مشکل کوچکی نیست؛ به نظر می
 ....فارس را

 !کنند درصد از لوازم آرایش کشور را تامین می ۶۰قاچاقچیان  -*

 

درصد لوازم آرایشی  ۶۵تی ایسنا در شانزدهم فروردین، طبق اعالم ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز به گزارش خبرگزاری دول
کشف  »،«هزار قلم لوازم آرایشی قاچاق در ایالم ۷۱کشف »به گزارش ایسنا،.شود موجود در بازار به شیوه قاچاق تامین می

قلم لوازم آرایشی و بهداشتی قاچاق در  ۰۹۱۱۱کشف »،«میلیون تومان دارو و لوازم آرایشی قاچاق در خراسان رضوی ۳۰۱
های گذشته به کرات شنیده شده و  ها خبر دیگر در زمینه قاچاق لوازم آرایشی و بهداشتی در سال این خبرها و ده... «بجنورد

گذری بر بازار لوازم آرایشی کشور گویای آن .با این وجود هنوز اقدامی موثر برای مبارزه با قاچاق این بخش صورت نگرفته است
ق است و مراکزی که به فروش لوازم آرایشی وارد شده از است که بخش قابل توجهی از این بازار در دست کاالهای قاچا

بر همین اساس حتی بسیاری از خریداران .کنند پردازند قیمتی به مراتب بیشتر برای کاالی خود اعالم می مجاری رسمی می
 .اده کننداند استف دهند برای پرداخت هزینه کمتر از کاالهایی که به شیوه قاچاقی وارد شده این بازار هم ترجیح می

 :کرمانشاه / تجمع اعتراضی ساکنیم مسکن مهر در جوانرود  -*

 

فروردین ساکنین مسکن مهر هالنی و شهرک سلیم زاده در جوانرود در اعتراض به عدم  63تجمع اعتراضی در پنجشنبه 
 . آسفالت و جدول گذاری خیابان اصلی

 زیر کار طنز تلخی از توییتر و -*

https://www.ilnanews.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/608696-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D9%87%DB%8C%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%AE%D9%84%DB%8C%D8%AC-%D9%87%D9%85%DB%8C%D8%B4%D9%87-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D8%A8%D8%B6%D9%87-%DA%86%D8%B4%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D9%87%D8%A7
https://www.isna.ir/news/95102918516
https://www.isna.ir/news/96080402359
https://www.isna.ir/news/96080402359
https://www.isna.ir/news/96080402359
http://bojnourd.isna.ir/default.aspx?NSID=5&SSLID=46&NID=40300
http://bojnourd.isna.ir/default.aspx?NSID=5&SSLID=46&NID=40300
http://bojnourd.isna.ir/default.aspx?NSID=5&SSLID=46&NID=40300


 

ای و مقابله با نابرابری سیاست مداوم  ر کار در حساب شخصی خود در توییتر نوشت؛ عدالت منطقهبه گزارش ایلنا، وزی
 .کنم کاهش فقر مطلق، کنترل آسیب های اجتماعی و گسترش اشتغال خرد را دنبال می  در ایالم  هایم در برنامه. خواهد می

 .کاهش یافته است  درصد ۰۱خوشحالم که خودکشی در این استان 

 ،توجه به معیشت و ایجاد اشتغال مهمترین اولویت امسال۷۹های اقتصاد در سال  اولویت -*

https://www.isna.ir/news/97011603921 

 

به گزارش خبرگزاری دولتی ایسنا در شانزدهم فروردین، از نگاه یک کارشناس حوزه کار، تغییرات شدید نرخ ارز در بازار، 
او توجه به معیشت مردم در رکود حاکم بر اقتصاد و ایجاد . را تحت تاثیر قرار خواهد دادهای اقتصادی  ها و سیاست بنگاه

 .عنوان کرد ۰۵۷۹های اقتصادی در سال  اشتغال را مهمترین اولویت

ها  مشکالتی که بنگاه: را مورد ارزیابی قرار داد و گفت ۰۵۷۹ها در سال  انداز بنگاه وگو با ایسنا، چشم علیرضا حیدری در گفت
انداز مناسبی را برای سال  در سال گذشته داشتند، امسال نیز به قوت خود باقی است و متغیرهای کالن اقتصادی چشم

های اقتصادی، وضعیت  تغییرات شدید نرخ ارز در بازار به طور حتم در سیاست: وی ادامه داد.دهند جدید از خود نشان نمی
 .گیری میان مدت باز خواهد داشت ها را از تصمیم خواهد بود و مدیران بنگاهها و حتی سیاست خارجی ما تاثیرگذار  بنگاه

معتقدم دامنه رکود اقتصادی در : تومان ثابت بماند و گفت ۳۱۱۱این کارشناس حوزه کار ابراز امیدواری کرد که نرخ ارز بر عدد 
را تحت شعاع خود قرار خواهد های اقتصادی دولت  گیرد و بسیاری از سیاست شدت بیشتری به خود می ۰۵۷۹سال 

امسال باید برای پوشش معیشت اقشار : حیدری در عین حال معیشت را مهمترین مساله جامعه کارگری دانست و گفت.داد
چراکه بحث معیشت به امنیت هم مرتبط است و وقتی از امنیت شغلی . های زیادی را به جان بخریم محروم و ضعیف سختی

 ....برای تامین آن داشتن معیشت است کنیم، شرط الزم صحبت می

 های آینده کمبود معلم مشکل جدی سال -*

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1397/01/16/1692439 

 

وپرورش با اشاره به  بق وزارت آموزشمعاون سا ۰۵۷۹فروردين  ۰۶در تاریخ  ،خبرگزاری تسنیم به گزارش خبرنگار اجتماعی
های  وپرورش در سال آموزش  :ها به مشکالت اصلی مدارس بپردازند، گفت اینکه مسئوالن باید به جای پرداختن به حاشیه

 .رو با بحران کمبود معلم مواجه خواهد بود پیش

یروی انسانی مواجه خواهد شد و از مهر های پیش رو با معضل بازنشستگی معلمان و بحران کمبود ن وپرورش در سال آموزش
آنگونه که خود  .تری محسوس خواهد بود ها کمبود نیروی انسانی در این بخش به شکل ویژه با سه سال شدن هنرستان 31

هزار نفر در آموزش و پرورش بازنشسته خواهند شد و براین اساس به  611، 6633گویند تا سال  وپرورش می مسئوالن آموزش
وپرورش در  های اختصاص یافته به آموزش با روند فعلی پذیرش اندک در دانشگاه فرهنگیان و سهمیه. ر معلم نیاز استهزا 611

ها که  سونامی بازنشستگی و کمبود نیرو نه تنها هنرستان.توان کسری معلم را پاسخ داد های استخدامی نمی آزمون
وپرورش استثنایی نیز از  د داد و در همین رابطه معاون سازمان آموزشوپرورش را تحت تاثیر قرار خواه های مختلف آموزش بخش

نفر در این سازمان شرایط بازنشستگی  011سالیانه "گوید  سونامی بازنشستگی معلمان این بخش از امسال خبر داده و می
... ."ی این سازمان مواجهیمهزار نفر نیرو دارد که از امسال با سونامی بازنشستگی نیروها16کنند و این سازمان  پیدا می

های پیش رو به  وپرورش درباره بحران کمبود معلم در سال ش ابراهیم سحرخیز معاون سابق آموزش متوسطه وزارت آموز
هزار نفر در  61گذرد هر سال حداقل بیش از  دولت می  سال از عمر 1تا به امروز که بیش از  31از سال   :تسنیم گفت

های آینده شتاب  اند و تعداد بازنشستگان در سال هزار نفر بازنشسته شده 611ترتیب  ه و بدینوپرورش بازنشست آموزش
 ....گیرد بیشتری می

 :تجمع اعتراضی معلمان خرید خدمتی در یزد  -*

https://www.tasnimnews.com/
https://www.tasnimnews.com/
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1397/01/16/1692439/%D9%BE%DB%8C%DA%A9-%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B2%DB%8C-%D9%88-%D8%B3%D9%85%D9%BE%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B5%D9%84%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%88%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF-%DA%A9%D9%85%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84-%D8%AC%D8%AF%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87


 

 هیچ کدام از وعده های بیمه ای. نفر ازفرهنگیان خریدخدمات آموزشی،صبح امروزدربرابر استانداری یزدتجمع کردند ۹۱۱
 .وحقوقی مسئولین استانی وکشوری محقق نشده حقوقی هم درسال تحصیلی جدیدپرداخت نشده است

 شود تر می آبی به تابستان امسال نزدیک بی -*

https://www.isna.ir/news/97011603912 

ووالن دیگر هشدار ای است که مس گونه به گزارش خبرگزاری دولتی ایسنا در شانزدهم فروردین ، وضعیت منابع آبی امسال به
کنند که تابستان امسال شهرهای زیادی تحت تنش آبی قرار خواهند گرفت و با  دهند و صراحتا اعالم می کم آبی نمی

به گزارش ایسنا، در حال حاضر وضعیت منابع آبی کشور وخیم است چراکه ورودی .مشکالتی در این حوزه مواجه خواهیم شد
میلیارد متر مکعب ۰۱میلیارد متر مکعب بود که این عدد امسال به حدود  ۰۹ر تقریبا به سدها در سال گذشته در کل کشو

های قبل و در مقاطع مختلف متوسط  از سوی دیگر بر اساس آمار در سال.دهد درصد را نشان می ۲۹رسیده و کاهشی حدود 
 ۲۰۱سال اخیر نیز به  ۰۱میلیمتر و در  ۲۹۱میلیمتر بوده اما به مرور زمان این عدد به  ۲۰۱تا  ۲۹۳بارندگی در کشور حدود  

ای است که به اعتقاد بسیاری از مسووالن سرانه آب کشور یک سرانه بحرانی  گونه اکنون شرایط به میلیمتر رسیده و
میلیمتر  ۷۱شاهد آن هستیم  تر شده چراکه بارندگی که در کشور تا این لحظه در سال جاری این تهدید بحرانی ....است

مساله دیگری که در این .درصد نسبت به میانگین کمتر است۹۳ درصد نسبت به سال گذشته و  ۹۱تخمین زده شده و حدود 
که در حوضه ارومیه شرایط مثبت است اما در حوضه خلیج فارس،  ها است به طوری زمینه وجود دارد، عدم تناسب در بارندگی

 .درصدی بارندگی نسبت به سال گذشته هستیم ۹۶و خوزستان شاهد کاهش ایالم، بندر عباس 

از سوی دیگر بر اساس آمار موجود در حوزه منابع آبی هم اکنون در استانی همچون البرز حدود یک میلیارد مترمکعب از منابع 
این رقم در استان اصفهان شود که  های مدرن برای بخش کشاورزی مصرف می و شبکه( ها ها و قنات چاه)سطحی، زیرزمینی

این موضوع در حالی است که در همین استان اصفهان میزان مصرف بخش شرب و صنعت . رسد به پنج میلیارد مترمکعب می
 .از آب نیم میلیارد مترمکعب است

 :کند هزار نفر را بیکار می ۱۰های شیالتی  خودداری از تخصیص آب به فعالیت -*

 
ایلنا در هفده فروردین ، کوروش میرزایی، معاون آب زی پرورش اداره کل شیالت استان خوزستان  به گزارش خبرگزاری دولتی

هزار نفر  ۰۳های شیالتی این استان، حدود  در صورتِ خودداری سازمان آب خوزستان از تخصیص آب برای فعالیت: تاکید دارد
ها  ری سازمان آب خوزستان از تخصیص آب برای فعالیتدرباره عوارض خوددا .شوند که در این بخش شاغل هستند، بیکار می

هزار شاغلی که در این بخش حضور دارند، بیکار  ۰۳در صورتی که سازمان آب این کار را انجام دهد، : شیالتی این استان گفت
 .هزار هکتار مزارع پرورش آبزیان در خوزستان وجود دارد ۰۳به هر حال ....شوند می

این مزارع در شمال استان خوزستان : اند، گفت این مزارع بیشتر در چه نقاطی از خوزستان متمرکز شده میرزایی درباره اینکه
اساسا در صنعت پرورش . اند واقع شده( شهر اهواز و کارون)و مرکز( رودخانه کرخه)، غرب (آبادان و خرمشهر)جنوب ( دزفول)

رسان،  های پمپاژ، آب صورت گسترده در آنها ایستگاه بههای کالنی شده است و  گذاری ماهی استان خوزستان سرمایه
بانکی رونق گرفته است و  های آنها با استقراض از سیستم البته فعالیت. شو وجود دارد و های شست استخر، انبار و حوضچه

ندگان نیست و باید در نظر داشت این تنها به ضرر پرورش ده. شود های آنها به ضررشان تمام می قطعا متوقف شدن فعالیت
 .....شود های برگشتی مواجه می دولت هم با انبوه چک

 تجمع در نماز جمعه اهواز -*

 

ی اهواز و در دست  شدگاِن طرح تحول سالمت استان خوزستان با حضور در نماز جمعه اخراج ،۰۵۷۹ فروردين ۰۹روزجمعه 
 .گرفتن پالکاردهایی، نسبت به کنار گذاشتن خود، اعتراض کردند

https://www.isna.ir/news/96122111756/%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88-%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A2%D8%A8-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.isna.ir/news/96122111756/%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88-%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A2%D8%A8-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA


 مقایسه حداقل دستمزد کارگران و هزینه زندگی با نان و ماست  -*

 
 تومن۹۱۱۱, تومن ۰۱۱۱عدد نان هرعدد  ۹
  ۰۹۱۱سطل ماست ، -
 تومن۵۱۱۱سبزی خوردن یه کیلو -
 تومن۰۶۱۱چایی نبات بعدش جهت جلوگیری از سردی ، -

 ۰۹۱۱۱: جمع 
 تومن  ۰،۳۵۱،۱۱۱روز، هر سه وعده نون وماست ، میشه  ۵۱

 هزار تومن ۰۰۳ق کارگر در سال جاری، یک میلیون و حقو

 باختند جان سقوط ثرا بر جداگانه حادثه دو در کارگر دو -*
  ساله ۵۱در کاشان رخ داد، یک کارگر حدودا ( فروردین ۰۶)به گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا، در حادثه اول که شب گذشته 

 .متری سقوط کرد و جان خود را از دست داد ۰۲حین جوشکاری سازه فلزی در حال ساخت از ارتفاع 

، درباره جزئیات این حادثه گفته ( آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کاشانمدیر روابط عمومی سازمان )روح هللا فدایی 
متر  ۰۲شب حادثه کارگری در حال جوشکاری سازه فلزی یک ساختمان بود که به ناگهان از طبقه سوم که حدودا : است

 .ارتفاع داشت، سقوط کرد

  هزار حلقه چاه کشاورزی برای مقابله با بحران آب 953انسداد  -*
 

 ۵۳۱هم اکنون بیش از : علیمراد اکبری، معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی گفت: به نوشته کانال تلگرامی اردوی کار
هزار حلقه چاه غیرمجاز در کشور وجود دارد، این به معنای آن است که مدیریت صحیح انجام نگرفته ضمن اینکه هم اکنون 

ت، معیشت عده ای به این چاه ها گره خورده بنابراین کنترل و مسدود کردن انسداد این چاه ها برای کشور معضل شده اس
این چاه ها بسیار دشوار است، اما باید این کار انجام شود، وزارت نیرو باید تالش خود را در این زمینه انجام دهد و همه 

 .دستگاه های مسئول نیز باید به این وزارت خانه کمک کنند

 !تولید داخل ممنوع ورود کاالهای مشابه -*

https://www.isna.ir/news/97011704118 

 

معتقد است اگر جلوی مبادی ورودی قاچاق به : حمید نجف یک کارشناس اقتصادی در گفتگو با خبرگزاریدولتی ایسنا گفت 
گذاری سال  اره به نامبا اشوی .های آینده در بازار کار و اشتغال خواهد گذاشت کشور گرفته شود، آثار مثبت خود را در ماه

وقتی واردات کنترل شود، خود به خود جلوی قاچاق کاال و محصوالتی هم : به عنوان سال حمایت از کاالی ایرانی، گفت ۰۵۷۹
. انجامد شود و تداوم این امر به حمایت از تولید کننده داخلی می آید، گرفته می رویه از کشورهای دیگر می که به شکل بی

این کارشناس ...  گذارد تاثیر می های اقتصاد مثل زنجیر به هم پیوسته است که هر کدام بر دیگری  ولفهم: نجف گفت...
برای حمایت از کاالی ایرانی، باید مانع ورود کاالهایی : اقتصادی با تاکید بر جلوگیری از ورود کاالهای مشابه داخلی، اظهار کرد

اگر مبادی ورودی با جدیت کنترل شود و گمرک حضور پررنگی داشته . ید کنیمتوانیم مشابه آن را در داخل تول شویم که می
 .شود باشد، جلوی کاالهایی که نیازی به واردات آن نیست، گرفته می

 قیمت افزایش در دالر نرخ رشد تاثیر / ۷۹ اول نیمه در مسکن بهای درصدی ۱۰ افزایش احتمال -*
حسام عقبایی،  نایب رییس اتحادیه امالک استان تهران در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا با اشاره به تاثیر نوسانات نرخ ارز 

ت نوروز قیمت نوسانات نرخ ارز از زمستان سال گذشته شروع شد و در تعطیال: و رشد قیمت آن در بازار مسکن اظهار داشت
در زمستان سال گذشته : وی افزود.هزار تومان هم عبور کرد که این رشد قیمت در بازار مسکن هم تاثیر گذار بود 1دالر از 

شاهد افزایش نرخ مسکن در بازار بودیم که افزایش نرخ ارز در این رشد قیمت ها بی تاثیر نبود و هر چند که این افزایش قیمت 

ادامه داشت اما به دلیل اینکه معامالت مسکن در ایام تعطیالت انجام می شود، در بازار مسکن تاثیر گذار در تعطیالت نوروز 
در زمستان سال گذشته قیمت مسکن در : وی با اشاره به رشد نامتعارف قیمت مسکن در برخی از مناطق تهران گفت .نبود

اگر نوسانات نرخ ارز کنترل نشود و : عقبایی تاکید کرد .کرد درصد هم افزایش قیمت پیدا 61برخی از مناطق تهران حتی تا 
 ....همچنان رو به رشد باشد به طور قطع بازار مسکن را هم تحت تاثیر قرار می دهد

 ۷۹ها از مهر  کمبود شدید معلم با سه ساله شدن هنرستان -*

https://www.ilnanews.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/609137-%D8%AF%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%88-%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%AB%D9%87-%D8%AC%D8%AF%D8%A7%DA%AF%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D8%AB%D8%B1-%D8%B3%D9%82%D9%88%D8%B7-%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%86%D8%AF
https://www.ilnanews.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-4/608555-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%DB%8C%D9%85%D9%87-%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%AA%D8%A7%D8%AB%DB%8C%D8%B1-%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA


https://www.tasnimnews.com/fa/news/1397/01/17/1693607 

با اشاره  ؛ خبرگزاری تسنیم وگو با خبرنگار اجتماعی آموزش و تحقیقات مجلس ، حمایت میرزاده در گفت سخنگوی کمیسیون
وپرورش باید با  آموزش  :ها در این بخش به شدت به نیروی متخصص نیاز است، گفت به اینکه با سه ساله شدن هنرستان

وپرورش  رو در وزارت آموزش های پیش درباره کمبود معلم در سالوی  .ها مشکل کمبود معلم را مدیریت کند اذ برخی روشاتخ
های کشور در این بخش به شدت به نیروی متخصص نیاز احساس  مهر امسال با سه سال شدن هنرستان: اظهار کرد

ابتدایی نیز با کمبود معلم مواجه هستند و نیاز به نیروی مرد  های تحصیلی به ویژه دوره شود عالوه بر این سایر دوره می
 .بیشتر از نیروهای زن است

تواند با  ها می وی با اشاره به اینکه کمبود معلم مهمترین مشکل آموزش و پرورش است که این مسئله در برخی استان
بتواند با یک سازماندهی و طراحی مناسب این وپرورش باید  آموزش: هایی به جریان تعلیم و تربیت همراه شود، گفت آسیب

وپرورش از طریق دانشگاه فرهنگیان و شهید رجایی است که این  اکنون تنها راه ورود معلم به آموزش هم.مشکل را مدیریت کند
 ....های مختلف اقدام به پذیرش دانشجو معلمان کند وزارتخانه باید بر اساس نیاز به رشته و جنسیت در استان

 فـراخــوان کمیته برگزاری تظاهرات ژنو در حمایت از کارگران ایران -*

 به تجمع اعتراضی مقابل سازمان جهانی کار در حمایت از کارگران ایران

بعد از ظهر ۱۴الی  ۱۸از ساعت  ۲۸۱۰اول ژوئن   
 ۲۱۰۰ آپريل ۱۶ - ۰۵۷۹فروردين  ۰۹ جمعه

 
 !اتحادیه های کارگری سراسر دنیا

 !حزاب و سازمانهای چپ و ضد سرمایه داری فعالین کارگری، ا
 !دانشجویان ،زنان ومردان زحمتکش انسانهای آزادیخواده وبرابری طلب ،

علیرغم اعتراضات . ژوئن در شهر ژنو سوییس برگزار می گردد ۰الی  ۲۱۰۰می  ۲۰یکصد وهفتمین اجالس جهانی کار از 
ن و در اعتراض شدید به عدم حضور نمایندگان واقعی کارگران ایران در گسترده به نقض تمامی قوانین بین المللی کار در ایرا

این کنفرانس که همه ساله توسط برخی از سندیکاهای کارگری ، فعالین کارگری ،احزاب وتشکالت چپ ومترقی در اروپا و 
اهراتی را سازماندهی کرده و از تظ –در میدان ملل شهر ژنو ( کمیته برگزار کننده) ایران برگزار شده ومیشود ، امسال نیز ما 

فاشیستی  -رژیم ضد کارگر جمهوری اسالمی به دلیل ماهیت سرمایه داری. شما درخواست داریم درآن فعاالنه شرکت نمایید
در صدی اقتصاد، صنعت و تولید را رقم زده است و عواقب ویرانگر آنرا به کل جامعه و از ۹۳و واپسگرا، ورشکستگی بیش از

 .زحتمکشان ایران تحمیل نموده استبر دوش کارگران و همه بیشتر 
علیرغم تمامی اعتراضات و تذکرات اتحادیه های کارگری در اجالس های گذشته به رژیم ضد کارگری جمهوری اسالمی ایران ، 

نان بشدت نه تنها بهبودی در وضعیت بشدت نابسامان کارگران و مزد بگیران ایران حاصل نشده بلکه شرایط کار ومعیشت آ
 .فالکت بارتر از قبل نیز شده استسخت و 

افزایش بیکاری، تورم، معوقات چند ساله مزدبگیران، فقدان تشکلهای کارگری، سرکوب اعتراضات کارگری از عواقب 
فعاالن و جنبش . تاکنون هر صدای حق طلبانه مردم زحمتکش ایران به شدت سرکوب شده است. عملکردهای رژیم است

و این درحالیست .ران از فردای حاکمیت رژیمی ارتجاعی، با سرکوب، زندان و مرگ خاموش در زندانها روبرو بوده اندکارگری ای
هوری که کارگران ایران فاقد تشکل مستقل وطبقاتی خود بوده و هر گونه اقدامی در این رابطه طبق قوانین ضد کارگر جم

 .اسالمی جرم محسوب میشود
اله با وقاحت تمام افراد اطالعاتی و امنیتی منصوب خود را بعنوان نماینده کارگران ایران به اجالس رژیم اسالمی ایران هرس

در حالی که نمایندگان واقعی کارگران . ساالنه سازمان جهانی کار گسیل نموده تا صدای اعتراض کارگران ایران شنیده نشود
 .یز با تهدید به مرگ روبرو هستندن ایران ممنوع الخروج بوده و برخی نیز در زندان و سایرین

امروز تمامی کارگران، معلمان و مزد بگیران ایران برای پیشبرد مبارزات و اعتراضات خود نیاز به حمایت یکایک شما عزیزان دارند 
 .ن المللی برسانیدتا فریاد اعتراض آنان را به گوش جهانیان و نهادهای بی

شویم تا از حقوق لگد مال شده کارگران و زحمتکشان ایران دفاع نموده و با شرکت بیایید در این حرکت اعتراضی هم صدا 
 .کارگران وزحمتکشان ایران شویم  گسترده و فعال خود صدای اعتراض

 بعد از ظهر ۰۹الی  ۰۱از ساعت  ۲۱۰۰اول ژوئن : زمان 
 Palais des Nations (Genève): آدرس

 :تلفن و ایمیل برای تماس 
  jamshidmehr@hotmail.comجمشید مهر  -۱۱۹۰۹۶۹۱۰۹۹۹۰
  kargar_1357@hotmail.com -علی مبارکی  -۱۱۹۰۹۶۳۰۶۰۰۶۶

 پیروز باد جنبش کارگری -اسالمی  سرنگون باد رژیم جمهوری
 کمیته برگزاری تظاهرات ژنو در حمایت از کارگران ایران
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