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 !نو به نو  ، جمعه به جمعه 

  : یادداشت

،کشاورزان شرق اصفهان در خوراسگان،  ۴۱۷۲آوریل  ۷۹ برابر با ۷۹۳۱ فروردین ۴۲در راهپیمایی روز جمعه 

 الکی میگن آمریکاست/ دشمن ما همین جاست: زنان شرکت کننده در راهپیمایی، یکپارچه  شعار می دادند

با موج  گسترده اعتراضات و تجمعات شهری  ( فروردین  ۴۲تا  ۷۱) با نگاهی به اخبار روزشمار هفته،جمعه به جمعه 

 .علیه بیکاری و اخراج ، ناامنی شغلی، رکود و فروپاشی صنایع در کشور روبرو هستیم و روستایی ، اعتراضات 

پنج شاخص اصلی موقعیت  ،در کنار اخبار اعتراضات کارگری  هفته یاد شده ؛ در خبرها و گزارش های کارگری،

به بیکاری و اخراج،تعطیلی واحد  -۷حجم خبرهای مربوط ،  درروزشمار هفته. کنونی مبارزات را بازتاب می دهند

وضعیت فعاالن  -۵حوادث حین کار و  -۲موضوع آب روستائیان  -۹ حقوق های دریافت نشده ، -۴های تولیدی 

 .اجتماعی در زندان ها بیشتر شده است

بیکاری کارگر کارخانه سولفات پتاسیم ایوان، ۳۱کارگر مجتمع فوالد امیرآباد مازندران، بیکاری ۷۱۱بیکاری  -۷

 کارگر کنتورسازی ایران در نوبت اخراج ، ۲۱جم مازندران و قرار گرفتن دست کم ، کارگران چاپخانه جام

 .ها قرار داده است سال را در لیست اخراجی ۷۱تا  ۵کارگر قراردادی با سوابق  ۲۱کارفرما اسامی  

ن که در اعتراض به اخراج یازده نفر از این کارگرا ...اعتراضات کارگران ارکان ثالث پاالیشگاه گاز ایالم و  

ها عضو شورای اسالمی کار  یازده نفر از کارگران ارکان ثالث که چهار نفر از آن: گویند همکارانشان تجمع کردند، می

نهایت در  ما در اعتراض به این اخراج، چند روز تجمع برگزار کردیم که در . هستند، از ابتدای سال جدید بیکار شدند

بیكاري خیل  .ها بدون شرط به سر کار بازگردند ای که با مسئوالن استانداری داشتیم، قرار شد هفت نفر از اخراجی جلسه

... هزار هكتار ۴۱هزار هكتار به  ۲۹زیادي از كارگران به دنبال كاهش میزان باغ هاي زیر كشت محصول چاي از 

 . سال سابقه کار از شرکت روغن نباتی غنچه در میاندرود مازندران ۷۹نفری کارگران باالی  ۰۱همینطور اخراج

کارگر این کارخانه  ۷۵۱کارگران در کارخانه متالوژی پودر ایران از تعطیلی موقت این واحد تولیدی و بیکاری بیش از 

االی آن نوشته شده بود درهای بسته کارخانه مواجه شدند که ببا ( فروردین ماه ۴۴)کارگران از روز چهارشنبه خبر دادند

کارگران این واحد می  ".کارگران اجازه ورد به محل کارشان را ندارند"و " تا اطالع ثانونی شرکت تعطیل است"

نمونه هایی از این دست خبرها ...ماه مطالبات مزدی طلبکاریم که نحوه پرداخت آن مشخص نیست ۲حدودا ما ها : گویند

، این اخراج ها و تعطیلی واحد ها، از منظر طنز اقتصادی در زمره  ۷۹۳۱ین ماه سال در اول .در هفته اخیر بوده است

 ! است" مستضعفان"در حاکمیت اسالمی دولت حامی " حمایت از کاالی ایرانی" مظاهر 



در واقع موضوع گسترش بیکاری واخراج ها از کار و تعطیلی واحد های تولیدی و صنعتی، پیش از همه نشانه افزایش 

 . عدم امنیت شغلی کار گران و تشدید رُکود و افزایش فروپاشی صنایع و ازدیاد نیروی ارتش ذخیره بیکاران کشور است 

طی سال ها ، ماهها ، . مده فعل و انفعاالت کارگری است موضوع حقوق های معوقه ؛ از جمله مصادیق خبری ع -۴

هفته ها و هر روزی از گذران زندگی کارگران ، مسئله عدم دریافتی ها در سطوح گوناگون بخش دولتی و خصوصی به 

 یکی از گره گاههای و زخم های بی پاسخ مانده کارگری است که به نوعی بدل به قانون نانوشته شده است و هیچ کس و

کارگران نساجی خامنه جهت دریافت حقوق معوقه خود ، آنچنان رنج آور که فاجعه . مقامی هم پاسخگو نبوده و نیست 

. ماه حققو دریافت نکرده اند و به ناگزیر تجمع اعتراضی خود را برای وصول حقوق ها سازمان دادند ۹۴آنها به مدت 

 !شمار استآمار اعتراضات حقو های معوقه همچنان پُر طی هفته 

مسئله بی آبی روستا ها و مشکالت کشاورزان روستایی هر حد که به فصل گرما و کار کشاورزی با آمدن بهار به  -۹

خشکی ، بحران آب و مسئله وارسی حفر چاههای غیر مجاز و سد سازی های بی رویه و به . این سو، نزدیک می شویم 

یگر ، بدون در نظر گرفتن امر استفاده کشاورزان آن منطقه و خشکی انتقال آب رودخانه ها از منطقه ای به منطقه د

 . رودخانه ها و تاالب ها و مصادیقی از این نوع مربوط می گردد 

های کشور سبب شده است تا  های آن توسط مافیای آب رود و دزدی آب ی آب زاینده مسأله از چندی پیش به اینسو،

ی اصفهانی که در اثر این فاجعه، زندگی آن ها در معرض خطر قرار گرفته است روزهای  کشاورزان به جان آمده

های گذشته تنها به  تگران در دههناتوانی حکوم. ی خود ادامه دهند متمادی در خیابان های اصفهان به اعتراضات پیگیرانه

گسترش فقر و بیکاری و تعطیلی موسسات اقتصادی و غارت اموال مردم، محدود نمی شود بلکه در کنار آن ها بالیی که 

خشکی تاالب ها در . رسد زیست در این سال ها آمده است گاه برای نسل ها جبران ناپذیر به نظر می بر سر محیط

ترین ذخایر زیست محیطی کشور بوده است همچنین  ن مرداب گاوخونی که یکی از بزرگخوزستان و از میان رفت

انحراف آب های کارون و زاینده رود تنها برای سودجویی عده ای خاص که مافیای سیاست و اقتصادند؛ تنها گوشه ای 

سیعی از حیات کشور موضوع خشکی و ویرانی روستاهای کشور بخش و.از فجایعی است که بر سر مردم ما آمده است

 . حتی مناطق پر آب و باران گیالن و مازندان یعنی خطه پُر آب کشور را نیز در بر می گیرد

اکنون بخش وسیعی از کشاورزی این سرزمین در حال نابودی است؛ سیستان و بلوچستان از خشکی تفتیده شده است و  

رود در حال نزار و اعتراضات به حق مردم  شکی زایندهخوزستان از بی هوایی در حال جان کندن است و اصفهان از خ

به روشنی مشخص است که این مبارزات و مبارزه . دگیر زحمتکش با سرکوب و نیروهای نظامی و انتظامی پاسخ می

برای داشتن محیط زیستی سالم به هیچ عنوان جدا از مبارزات کارگران و زحمتکشان برای به دست آوردن حق و حقوق 

 .اشتن یک زندگی شرافتمندانه ای باالتر از خط فقر، نیستخود و د

کار تخریب منابع و محیط . زندگی در یک محیط زیستی سالم ، حق هر انسان دارای حیات و حق هر جانداری است 

زیست با همه دلسوزی شان برای داشتن یک زندگی سالم در تالش اند و  زیست به جایی رسیده است که فعاالن محیط 

 . ر بازداشتگاه ها در معرض خطر استهمواره مورد آزار، اذیت و بازداشت قرار می گیرند و جانشان د

می توان . است و باید بیشتر مورد توجه قرار بگیرد گفته می شود ؛ مشکل کمبود آب در کشور بسیار جدی از هر طرف 

این چالش بیشتر ناشی از ضعف مدیریت در حوزه منابع آب است تا عرصه های دیگر از جمله حوزه مصرف بیرویه : گفت

 !آب 

یک نمونه دکتر حسین راغفر استاد دانشگاه در گفتگواش با خبرگزاری دولتی ایلنا در همین رابطه بحران مدیریت آب اشاره 

کارخانه ذوب آهن در مناطق کم آب انجام شد که در حال حاضر  ۱پیش از دولت نهم سیاست اشتباه ایجاد ... »: می دارد

 ۳۰تا  ۳۴منابع کشور در کویر است البته در دولت یازدهم هم از سال درصد آنها کار می کنند و این یعنی دفع  ۴۱

هزار میلیارد تومان صرفه ایجاد کارخانه فوالد شد که البته بدنه کارشناسی خود دولت هم مخالف آن بود  ۴۱نزدیک به 

ر اسراییل یا آمریکا کند که در سیستم تصمیم گیری کشور عناص های اشتباه این را به ذهن متبادر می گیری این تصمیم

 .وجود دارند

تقریبا دو ماه پیش در مجلس طرح انتقال آب از دریای عمان به این : این اقتصاددان و استاد دانشگاه ادامه داد 

 « ....های فوالدی تصویب شد که قطعا مافیای آب در آن تاثیرگذار است کارخانه

مدیریت منابع آب هم در کشور ما  به هر حال. مشکلی را حل نمی کند اینکه عده ای مدام می گویند؛ آب نداریم ، به تنهایی

 .یکی از دالیل آن هم حفر چاه های عمیق غیرمجاز بوده است. مشکل داشته و هنوز هم دارد



هزار حلقه چاه غیرمجاز در کشور وجود دارد، این به معنای آن است که مدیریت  ۹۵۱هم اکنون بیش از برپایه یک گزارش 

نجام نگرفته ضمن اینکه هم اکنون انسداد این چاه ها برای کشور معضل شده است، معیشت عده ای به این چاه ها صحیح ا

 . گره خورده بنابراین کنترل و مسدود کردن این چاه ها بسیار دشوار است، اما باید این کار انجام شود

حوادث حین کار در طی هر روز سطحی از گزارش هفته را پوشش می دهد کخ گاها با مرگ کارگر و یا مصدومیت  -۲

مسئله بیمه کارگران خاصه در ارتباط با کارگران قرار دادی از وجوه مشکل ساز حوادث کارگری که . او روبر است 

 . چ سهمی متوجه خانواده های آنان نمی گردداین دسته از کارگران با از دست دادن جان خود در حین کار، هی

 

برخورد امنیتی و سرکوبگرانه با خواسته های به حق مردم نه تنها مشکلی از : تا به امروز به دفعات نوشته ام 

  حکومتگران را حل نمی کند بلکه آتش خشم طبقات محروم به پا خواسته برای به دست آوردن حقوق طبیعی آنان را شعله

گیر هر چه بیشتر حکومتگران خواهد شد که به وجود آورنده ی اصلی این معضالت  سازد و این امر گریبانورتر می 

 .هستند

اکنون هنگام آن است که دست مافیاهای اقتصادی از اقتصاد و محیط زیست هر چه زودتر کوتاه شود و حق طبیعی 

حقوق انسانی رعایت شود تا بیش از این خرابی کارگران و زحمتکشان برای داشتن یک زندگی سالم و برخوردار از 

فرمان سرکوب کشاورزان صادر شدحاال  اصفهان جمعه نماز در امروز . برای مردم ما و این سرزمین به وجود نیاورد

امام جمعه اصفهان . می نامند« فتنه»کارشان به جایی رسیده که حتی اعتراض مردم به نداشتن آب اشامیدنی را هم 

قابه دار را تهدید کرده و گفته دیگر اجازه اعتراض به كشاورزان را نمى دهیم زیرا آنها انقالبى نیستند و کشاورزان ح

مگر کشاورزان اصفهانی و یا مردم خوزستان و دیگر نواحی روستایی بی آب :پرسش اساسی این استکه . فتنه گر هستند

قرار گیرند و برای سرکوب آن ها لشکرکشی شود و  و کم آب، چه چیزی می خواهند که باید این چنین ،مورد تعرض

 !نام بگیرند؟" فتنه گر"

 -وضعیت فعاالن اجتماعی در زندان ها که باید به تحرکات مشترک معلمان زندانی محمود بهشتی لنگرودی  -۵ 

سخنگوی  ابتدای کار، حکم محمودبهشتی لنگرودی،.اسماعیل عبدی و وکیل زندانی عبدالفتاح سلطانی اشاره داشت 

پرونده مجزا دردادگاههایی به ریاست قضات دادگاه انقالب صلواتی ومقیسه مجموعا به 3کانون صنفی معلمان که طی 

دادگاه انقالب ادغام  33ازطرف شعبه  431سال حبس محکوم گردیده بود، پس ازپیگیری ها و پذیرش اعمال ماده  41

» : از طریق کانال تلگرامی محمود بهشتی لنگرودی خبر رسید  بعد در طی هفته ؛ باز  .سال حبس تبدیل شد 5وبه 

ای و بعضا  محمود بهشتی لنگرودی،عبدالفتاح سلطانی و اسماعیل عبدی از زندانیان اوین با توجه به برخوردهای سلیقه

ه غیرقانونی از جمله دخالت برخی نیروهای امنیتی در موضوع مرخصی زندانیان سیاسی بویژه مرخصی نوروزی ک

منجر به محرومیت بسیاری از این زندانیان از مرخصی نوروزی گردید با تراشیدن موهای سر خود دست به اعتراض 

این زندانیان حرکت نمادین خود را اولین گام برای رسانیدن پیام اعتراض خود به مردم و مسئوالن اعالم داشتند،و .زدند 

بعد تر اسماعیل « .،اعتراضات بعدی دور از انتظار نخواهد بودمدعی شدند که در صورت عدم توجه و رسیدگی مسؤالن

اینجانب ضمن اعالم هبستگی با تمام معلمان و کارگران جهان، به عنوان یک » : عبدی طی نامه بلند باالیی اعالم داشت 

ت به عواقب آموزگار و عضو هیأت مدیره تشکل قانونِی کانون صنفی معلمان تهران، دارای مجوز از وزارت کشور نسب

دهم و در اعتراض به نقض گسترده حقوق شهروندی  ای و غیرقانونی در قوه قضاییه هشدار می شوم برخوردهای سلیقه

ام  معلمان و کارگران ایران و با درخواست مشخِص برگزاری دادگاه علنی و برخورداری از حقوق قانونی در پرونده

که اکنون به شکل غیرقانونی )رخصی استعالجی جهت درمان، و م ۵۴۱همچون استفاده از حق مرخصی طبق ماده 

بدیهی است عواقب ناشی از این . اعتصاب غذا خواهم کرد ۷۹۳۱فروردین  ۴۲از تاریخ  سه شنبه ( مسدود شده است

 و بعد تر سه تن نامبرده با انعکاس بیانیه مشترکی  در هفت ماده موقعیت« ....اعتصاب غذا بر عهده قوه قضاییه است

 :خود را بعنوان زندانی سیاسی در برابر حاکمیت اسالمی تعریف کردند و یاد آور شدند

 

 .آزادی بی قید و شرط تمامی زندانیان سیاسی و عقیدتی-»۷

ی متهمان  ی محاکمات از جمله محاکمه های انقالب، و حذف آنها از ساختار دادگستری و انجام کلیه انحالل دادگاه-۴

 .قانون اساسی ۷۰۲های عمومی و به صورت علنی با حضور هیات منصفه مطابق اصل  سیاسی و عقیدتی در دادگاه

 .ی امکانات کشور برای عموم ملت توزیع عادالنههای خاص برای برخی افراد و نهادها و  حذف امتیازات و رانت-۹

 .ی اقشار ملت در تعیین سرنوشت و حذف نظارت استصوابی فراهم نمودن شرایط مشارکت کلیه-۲

جهت تحکیم وحدت ( حکومتی و مستقل)های سیاسی  ی جریان وگوی ملی با حضور همه فراهم نمودن مقدمات گفت-۵

 .های اجتماعی به عنوان عامل بازدارنده در مقابل دشمنان خارجی تی مردم در فعالی ملی و مشارکت قاطبه

 .جلوگیری از دخالت نهادهای امنیتی غیر پاسخ گویی که مجلس شورای اسالمی هیچ گونه نظارتی بر آنها ندارد-۰

جلوگیری از های منطقه به منظور  ی روابط خارجی ایران با کشورهای مختلف، به ویژه دولت مدیریت خردمندانه-۱

 .اتحاد دشمنان خارجی



 با امید به اتحاد و همدلی تمامی ملت ایران

 محمود بهشتی لنگرودی، عبدالفتاح سلطانی، اسماعیل عبدی

 ۷۹۳۱فروردین  ۴۷_ اوین

مامورین اطالعات مشهد با هجوم به منزل سیدهاشم خواستار، ۳۱روز سه شنبه بیست و یکم فروردین جدا از این ها  

از علت این حمله و هجوم . کانون صنفی معلمان در مشهد، اقدام به بازرسی و مصادره وسایل شخصی وی کردندمسئول 

 .بنابه خبرها؛ منزل آقای خواستار تحت نظر ماموران امنیتی قرار گرفته است. اطالعی در نیست

دادستانی با درخواست مرخصی آتنا دائمی امروز جمعه بیست و چهارم فروردین شبکه های مجازی گرارش کردند که 

 .فروردین موافقت نکرد ۴۲به مناسبت عروسی خواهرش برای جمعه 

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 دردریافت خبرهای کارگری خاصه از روند فعل و انفعاالت ، روزمره گی اخبار کارگری و مبارزات کارگران ، 

 . خواهم داد

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

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

 7روزشمار کارگری هفته 

 تجمع در نماز جمعه اهواز -*

 

ی اهواز و در دست  شدگاِن طرح تحول سالمت استان خوزستان با حضور در نماز جمعه اخراج ،۷۹۳۱ فروردين ۷۱روزجمعه 
 .گرفتن پالکاردهایی، نسبت به کنار گذاشتن خود، اعتراض کردند

 مقایسه حداقل دستمزد کارگران و هزینه زندگی با نان و ماست  -*
 
 تومن۴۱۱۱, تومن ۷۱۱۱عدد نان هرعدد  ۴
  ۰۴۱۱سطل ماست ، -
 تومن۹۱۱۱سبزی خوردن یه کیلو -
 تومن۷۰۱۱چایی نبات بعدش جهت جلوگیری از سردی ، -

 ۷۱۱۱۱: جمع 
 تومن  ۷،۰۹۱،۱۱۱روز، هر سه وعده نون وماست ، میشه  ۹۱

 هزار تومن ۷۷۰حقوق کارگر در سال جاری، یک میلیون و 

 باختند جان سقوط اثر بر جداگانه حادثه دو در کارگر دو -*
  ساله ۹۱در کاشان رخ داد، یک کارگر حدودا ( فروردین ۷۰)ر حادثه اول که شب گذشته به گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا، د

 .متری سقوط کرد و جان خود را از دست داد ۷۱حین جوشکاری سازه فلزی در حال ساخت از ارتفاع 

ات این حادثه گفته ، درباره جزئی( مدیر روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کاشان)روح هللا فدایی 
متر  ۷۱شب 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 053انسداد  -*
 

 ۹۰۱هم 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 

، معیشت عده ای به این چاه ها گره خورده بنابراین کنترل و مسدود کردن انسداد این چاه ها برای کشور معضل شده است
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

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


 !تولید داخل ممنوعورود 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  با اشاره به ناموی .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 ۷۹۳۱
. 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  مولفه: فتنجف گ...
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 . ل تولید کنیمتوانیم مشابه آن را در داخ شویم که می
 .شود باشد، جلوی کاالهایی که نیازی به واردات آن نیست، گرفته می

 قیمت افزایش در دالر نرخ رشد تاثیر / ۷۹ اول مهنی در مسکن بهای درصدی ۵۱ افزایش احتمال -*
حسام عقبایی،  نایب رییس اتحادیه امالک استان تهران در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا با اشاره به تاثیر نوسانات نرخ ارز 

تعطیالت نوروز قیمت نوسانات نرخ ارز از زمستان سال گذشته شروع شد و در : 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 5دالر 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 
نوروز ادامه داشت اما به دلیل اینکه معامالت مسکن در ایام تعطیالت انجام می شود، در بازار مسکن تاثیر گذار در تعطیالت 

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 .ت پیدا کرددرصد هم افزایش قیم 03برخی 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.tasnimnews.com/fa/news/1397/01/17/1693607 

با اشاره  ؛ خبرگزاری تسنیم وگو با خبرنگار اجتماعی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس ، حمایت میرزاده در گفتسخنگوی 
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 اتخاذ برخی روش
های کشور در این بخش به شدت به نیروی متخصص نیاز احساس  شدن هنرستانمهر امسال با سه سال : اظهار کرد

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

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

ایی است که این وپرورش از طریق دانشگاه فرهنگیان و شهید رج 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

  جان باختن یک آتش نشان ومصدومیت یک کارگردرحادثه پاالیشگاه بندرعباس -*

پاالیشگاه بندرعباس  81ی جیم واحد  منطقهنشان یوسف قریشی که برای نجات یک کارگر به  روز هفدهم فروردین ماه آتش
 .شده بود دچار حادثه شد و جان باخت اعزام

 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 ۵۱الی  ۵٠از ساعت  ۲٠۵۱اول ژوئن   
 

 !اتحادیه های کارگری سراسر دنیا
 !فعالین کارگری، احزاب و سازمانهای چپ و ضد سرمایه داری 

 !انسانهای آزادیخواده وبرابری طلب ،دانشجویان ،زنان ومردان زحمتکش 
علیرغم اعتراضات . ژوئن در شهر ژنو سوییس برگزار می گردد ۰الی  ۱۱۷۰می  ۱۰یکصد وهفتمین اجالس جهانی کار از 

ترده به نقض تمامی قوانین بین المللی کار در ایران و در اعتراض شدید به عدم حضور نمایندگان واقعی کارگران ایران در گس
این کنفرانس که همه ساله توسط برخی از سندیکاهای کارگری ، فعالین کارگری ،احزاب وتشکالت چپ ومترقی در اروپا و 

تظاهراتی را سازماندهی کرده و از  –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

عواقب ویرانگر آنرا به کل جامعه و از  در صدی اقتصاد، صنعت و تولید را رقم زده است و۱۰و واپسگرا، ورشکستگی بیش از

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/
https://www.tasnimnews.com/


 ....همه بیشتر بر دوش کارگران و زحتمکشان ایران تحمیل نموده است

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

 بعد از ظهر ۷۴الی  ۷۱از ساعت  ۱۱۷۰اول ژوئن : زمان 
 Palais des Nations (Genève): آدرس

 :تلفن و ایمیل برای تماس 
  jamshidmehr@hotmail.comجمشید مهر  -۱۱۴۷۱۰۱۱۷۴۴۱۰
  kargar_1357@hotmail.com -علی مبارکی  -۱۱۴۷۱۰۰۷۰۷۰۰۰

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

 
 تظاهرات بزرگ کشاورزان در اصفهانفراخوان خبر  -*

  

 آبه تظاهرات علیه ندادن حقبرای برگزاری   اصفهانفراخوان مردم و کشاورزان  
 ...اعتراض تا رسیدن به خواسته هايمان ادامه دارد/  پل خواجو صبح  ۰ -فروردین  ۷۰

درصد برق کشور در اثر کاهش آب سدها در سال جاری تولید نمی  53بیش از ! بحران برق هم از راه رسید -*
 شود

 
مگاوات برق مورد نیاز کشور از منابع آبی تامین می  ۳۴۱۱حدود : رضا اردکانیان در جلسه فراکسیون نمایندگان والیی گفته

هزار  ۰یعنی در سال جاری حدود . تولید خواهد شد ۳۱شود که به علت کاهش آب پشت سدها تقریبا نیمی از آن در سال 
 .د راهی برای جبران آن پیش بینی کندمگاوات کمبود برق داریم لذا وزارت نیرو بای

  سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه -*

با سپردن فیش حقوقی به طور موقت از  ۳۱فروردین  ۷۰حبیب چنانی کارگر بازداشتی نیشکر هفت تپه امروز شنبه مورخ 
 زندان دزفول آزاد شد

کارگر با حکم قضایی توسط نیروی انتظامی  ۷۱طی چند روز گذشته ودر پی اعتصابات کارگران نیشکر هفت تپه تعداد 
و امروز آقای حبیب .نفر از کارگران چندروز قبل با سپردن وثیقه آزاد  ۳تعداد .وبه زندان دزفول منتقل شده بودند .بازداشت 

 .چنانی آخرین بازداشتی کارگران نیشکر هفت تپه امروز شنبه با گذاشتن فیش حقوقی آزاد شد
اقای اسماعیل بخشی نیز .این کارگران در حال حاضر ورود آنان به شرکت تا اطالع ثانوی ممنوع میباشدالزم به ذکر است که 

 .به همراه این کارگران حق ورود به شرکت را ندارد

 

 درصدی آب ورودی به برخی سدهای کشور ۹٠کاهش  -*

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1397/01/18/1694334 

 

مدیرعامل شرکت مدیریت ،محمد حاج رسولیها  :آمده است ۷۹۳۱فروردين  ۷۰،خبرگزاری تسنیم اقتصادیبه گزارش گروه 
ای را در منابع  باید مراقبت های ویژه: درصدی آب ورودی به برخی سدهای کشور خبر داد و گفت ۱۱منابع آب ایران از کاهش 

وضعیت : ای را در منابع آبی کشور اعمال کنیم، افزود مراقبت های ویژه باید وی با تاکید بر اینکه...آبی کشور اعمال کنیم
درصد نسبت به سال  03تا  03آب به سدها حدود  ورودی آب به سدهای کشور بسیار نامطلوب است، به طوریکه ورودی

گذشته کاهش داشته است و برخی از استان ها دارای شرایط بحرانی هستند که بایستی با حساسیت بیشتری آب موجود 
مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران با بیان اینکه هم اکنون مشکل اساسی در بسیاری از  .در آن استان ها مدیریت شود

ورودی برخی از سدهای : رها مسئله آب شرب است که بایستی تمهیدات خاصی را در این زمینه به کار گرفت، افزودشه
زاینده رود، سدهای استان  درصد کاهش داشته است و سدهای درودزن، مالصدرا،  33کشور نسبت به سال گذشته بیش از 

 ....و سد کوثر دارای شرایط بحرانی هستندها  سدهای شمیل و نیان، سد دوستی، سد چاه نیمه خوزستان،
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 . سال تقلیل یافت 5دوره محکومیت قابل اجرای محمودبهشتی لنگرودی به  -*

 

 
حکم محمودبهشتی لنگرودی، سخنگوی کانون صنفی معلمان که طی برپایه خبر کانال تلگرامی محمود بهشتی لنگرودی؛ 

سال حبس محکوم گردیده بود،  81دادگاه انقالب صلواتی ومقیسه مجموعا به پرونده مجزا دردادگاههایی به ریاست قضات 0
از آنجا که این   .سال حبس تبدیل شد 5دادگاه انقالب ادغام وبه  03ازطرف شعبه  801پس ازپیگیری ها و پذیرش اعمال ماده 

حق آزادی مشروط برای ایشان،  معلم زندانی نزدیک به یک سوم دوران حبس خود را گذرانیده است، درصورت پذیرش اعمال
  .امکان آزادی قریب الوقوع وی دور از انتظار نخواهدبود

 .الزم به ذکر است که درحال حاضر وزارت اطالعات دولت روحانی مسئول مستقیم پرونده ایشان محسوب می گردد 

 :برابر زاینده رود اصفهان  درتجمع وسیع کشاورزان  -*

 

 فروردین  ۷۰حضور پرشور بانوان دلیر اصفهانی در تجمع امروز  
 اعتراض به خشک شدن زاینده رود

 تجمع اعتراضی کارگران پودر ایران قروین -*

 

 .ماه حقوق و معوقات خود دست به تجمع زدند 1کارگران متالوژی پودر ایران در قزوین در اعتراض به عدم دریافت 

 دچار فقر مطلق هستنددرصد جمعیت ایران  33 -* 
 

، حدود چهار میلیون ۳۰نفره شهری در سال  ۴خط فقر مطلق برای یک خانواده : "حسین راغفر، پژوهشگر و استاد دانشگاه
حداقل   ."هستند« فقر مطلق»درصد جمعیت ایران دچار  ۹۹بر اساس محاسبات صورت گرفته در سالهای اخیر، .تومان بود 

 هزار تومان است ۷۷۰دستمزد ماهانه کارگران یک میلیون و 

 تجمع کارگران در میاندورود  -*

 

 .تجمع کارگران روغن نباتی غنچه در اعتراض به اخراج ها در مقابل فرمانداری میاندورود

 : معوقه های حقوق ماه 4 دریافت عدم دلیل به حمیدیه شهرداری کارگران تجمع -*



 
 

ماه مزد معوقه طلب دارند بخشی از بیمه کارگران به  ۴کارگران خدماتی و فضای سبز شاغل در شهرداری حمیدیه حدود 
 .تامین اجتماعی پرداخت نشده است

رسانی به شهرورندان هستیم اما مسئوالن  ای محروم با شرایط سخت، مشغول خدمت در منطقه: گویند این کارگران می
 .کنند فکری به حال ما نمی شهری شهر حمیدیه هیچ

در پیگیری مطالبات مزدی خود مقابل ( فروردین ماه ۷۰)به گفته یکی از کارگران شهرداری حمیدیه، این کارگران روز گذشته 
 .ساختمان شهرداری تجمع کردند اما این اقدام مسئوالن شهری را وادار به پرداخت مطالباتمان نکرد

 تجمع کارگران فوالد ارومیه  -*

 
کارگران فوالد ارومیه ماه . کارگران مطالبات خود را از مراجع قانونی پیگیری کنند: شهریاری استاندار آذربایجان غربی گفته

 گذشته اعتراضات گسترده ای علیه دستمزدهای معوقه در برابر استانداری برگزار کردند

 :تجمع اعتراضی کارگران نساجی در خامنه -*

 
  . اعتراضی را سازمان دادند  ماه رسیده است تجمع 03خامنه جهت دریافت حقوق معوقه خود که به کارگران نساجی 

 شوند می دلسردتر روز به روز مردم/کنند نمی حمایت ایرانی کاالی از ها عاونیت -*

کاالیی که در بازار هست ولی بسیار کم و در . با حمایت از تولید کاالی ایرانی آغاز شد ۳۱به گزارش خبرنگار ایلنا، سال 
از حاال . های اروپایی و چینی تا از چشم خریداران ایرانی که این کاالها برایشان تولید شده، نیفتد بسیاری از موارد با نام برند

. کنند تا سال جاری به کام تولیدکنندگان بیش از این تلخ نشود به بعد مسئوالن در شعار و عمل با کاالی ایرانی همراهی می
کنند به آسانی صدور یک دستورالعمل حمایتی از سوی  د میبا این همه؛ حمایت از اجناسی که کارگران ایرانی تولی

بخش زیادی از کاالهای تولیدی همچون محصوالت مربوط به  .ها و ادارت تابعه نیست و دردسرهای خود را دارد وزارتخانه
میک، های تزیینی، سفال و سرا های سنتی، کاشی های داری و زیراندازها، پوشاک سنتی، رودوزی نساجی سنتی، بافته
حجم این تولیدات و تعداد . شوند های روستاییان و عشایر تولید می ها بلکه در خانه نه در کارخانه... صنایع دستی چرمی و

هزار نفر ۴۱۱» دستی و گردشگری فرهنگی، صنایع ای است که به گفته رئیس سازمان میراث شاغالن در این حوزه به اندازه
برابر تعدادی است که  ۱اند اما تعداد فعاالن این حوزه در کشور حداقل  دهی شده دستی در کشور سامان فعال حوزه صنایع

دستی گره  توان دریافت که معیشت حدود چهارمیلیون نفر به صنایع های این افراد می با احتساب خانواده. اند دهی شده سامان
اند تا  اند و به حال خود رها شده گِر بزرگِ تولیدکنندگاِن خانگی تاکنون مورد حمایت قرار نگرفتهبا این حال لش «.خورده است

و روز بهتری ندارند و نوسانات   هرچند واحدهای تولیدی بزرگ هم حال. شاید دستی بیاید و اقتصاد آنها را به سامان کند

 .اند ل هستند یا به کل از دور خارج شدهاند و در نتیجه یا نیمه فعا اقتصادی را در خود پذیرا شده

 رود یر برای بررسی خشکسالی زایندهوز ۶جلسه  یک مقام مسئول خبرداد؛ -*
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مدیرعامل شرکت مهندسی آب و به نقل از وزارت نیرو، حمیدرضا جانباز ، ، ۷۹۳۱فروردین ۷۰شنبه  خبرگزاری مهر به گزارش

 .دنبال منابع آب جایگزین باشیم برای تأمین آب شرب در اصفهان و حوضه آبریز زاینده رود باید به: فاضالب کشور اعالم کرد
یرو، حمیدرضا جانباز در ششمین جلسه کمیته بحران آب در اصفهان، مدیرعامل شرکت به نقل از وزارت ن خبرگزاری مهر به گزارش

: شود اشاره کرد و گفت مهندسی آب و فاضالب کشور در پیام تلفنی به مواردی که منجر به مهار تنش کم آبی در اصفهان می
سال گذشته بی سابقه بوده و بنابراین برای  ها حاکی از آن است که کاهش بارندگی در حوضه آبریز زاینده رود در هفتاد بررسی

 .سالمت عبور کرد کار برد تا از این چالش به تأمین آب شرب این منطقه باید تالش مضاعف کرد و همه توان و تخصص را به

بی تهدیدی است که مهار بحران کم آ: وی با بیان اینکه با تدبیر باید بحران کم آبی درحوضه آبریز زاینده رود را مهار کرد اعالم کرد
باید با بهره گیری از تجارب مفید آن را به فرصت تبدیل کرد و توان کارشناسی فعاالن صنعت آبفا در استان اصفهان گواه این مطلب 

 .توان با تدبیر این چالش بزرگ را مهار کرد است که می

 توسط آموزان دانش کارگیری به شاهد معلم یک عنوان به :وگو با ایلنا یک فعال حقوق کودک در گفت -*
 نکنند فرافکنی مسئوالن/ام بوده هریش پیمانکاران

   
آمیزی جداول کنار خیابان در فضای مجازی  به گزارش خبرنگار ایلنا، در روزهای گذشته تصاویری از یک کودک یزدی در حال رنگ

کار »ها دانست و ادعا کرد شهرداری هرگز از  ی شیطنت رسانه پس از آن شهرداری یزد این تصاویر را نتیجه. منتشر شد
های روابط  با اشاره به پاسخ (کودک حقوق فعال و معلم) ابراهیمی جعفر .کند در خدمات شهری استفاده نمی« کودکان

به عنوان : گیری از کودکان در خدمات شهری گفت توصیف کرد و در ارتباط با بهره« کننده نگران»فضا را  عمومی شهرداری یزد، 
. ام کارگیری دانش آموزان توسط پیمانکاران شهری بوده ای پایانی هر سال شاهد بهیک معلم و فعال حقوق کودک، در روزه

آموزان از  شود که اکثریت این کودکان و دانش کوشند سود خود را باال ببرند؛ این درحالی انجام می کارگیری کودکان می آنها با به
شود آنها برای کمک به درآمد  قِر والدین کارگر آنها باعث میدرآمد هستند و دستمزد چند برابر زیر خط ف های فقیر و کم خانواده

 .ها در میان دود و هیاهو سپری کنند ها و خیابان خانواده تن به این استثمار بدهند و یگانه فرصت کودکی خود را در کنار اتوبان

که هیچ نظارتی بر کار  رحالیبینند، د های بسیار می به گفته ابراهیمی، بسیاری از کودکان کار در فضاهای شهری آسیب
های متعدد، به حال خود رها  شود و این کودکان با فرافکنی گیرند، اعمال نمی و آنها که کودکان را به کار می« پیمانکاران»

کار »رسد شهرداری یزد کوشیده است اصل مسئله یعنی  به نظر می: گوید او در بخش دیگر انتقادات خود می.شوند می
جیه نماید و حتی به خود زحمت نداده و بدون تحقیق احتمال داده است که این تصویر، متعلق به فرزند یک کارگر را تو« کودکان

دهد که ساختاِر مدیریت شهری به چه میزان با حقوق کودکان بیگانه است؛ تا جایی که به هر  باشد و همین نگاه نشان می
 ....به انحاء مختلف صورت مساله را پاک کنند کوشند کار کودکان را توجیه نمایند یا شکل ممکن می

 آیند فعاالن اقتصادی سوئدی به تهران می نخستین هیات تجاری خارجی در سال جدید در راه ایران؛ -*
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نخستین هیات تجاری : آمده است  ۷۹۳۱فروردین  ۷۰در تاریخ شنبه   اتاق تهران، به نقل از خبرگزاری دولتی مهرش به گزار 
اتاق  ازبه نقل  خبرگزاری مهر به گزارش.آید می فروردین به اتاق تهران  ۱۳از استکهلم سوئد چهارشنبه  ۷۹۳۱خارجی سال 

گذاری، بیمه، بهداشت و  هایی چون خدمات مالی، سرمایه های فعال کشور سوئد در زمینه هیاتی متشکل از شرکت تهران،
افزار، مشاوره مدیریت و  های بانکی، مدیریت پروژه، نرم های خودپرداز و صدور کارت های تجدیدپذیر، تولید دستگاه سالمت، انرژی

 .وگو داشته باشند آیند و تا در آخرین روزهای فروردین ماه با همتایان ایرانی خود دیدار و گفت هران میهای آموزشی به اتاق ت دوره

الملل اتاق بازرگانی استکهلم سوئد به منظور دیدار و مذاکره با فعاالن اقتصادی  این هیات تجاری به سرپرستی مدیرکل امور بین
 ....یابد میالدی در اتاق بازرگانی تهران حضور می ۱۱۷۰آوریل  ۷۰ابر با بر ۷۹۳۱فروردین ماه  ۱۳ایرانی روز چهارشنبه 
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 نشد پرداخت معوقات ها وعده علیرغم/حافظ کاشی کارگران بالتکلیفی دامها -*

 

. صورت موقت تعطیل شد ایلنا، اواخر سال گذشته کارخانه کاشی حافظ به دلیل انجام تعمیرات بهدولتی به گزارش خبرنگار 
یکی از کارگران قراردادی این  .کارگر این کارخانه تا دوازده ماه مطالبات مزدی پرداخت نشده، دارند ۱۱۱ست که  این درحالی

کارخانه با بیان اینکه اعتراضات صنفی و برگزاری جلسات متعدد تاکنون هیچ حاصلی نداشته است، در ارتباط با وضعیت 
مه کارگران کارخانه کاشی و سرامیک حافظ کماکان ها حق بی ماه حقوق، عیدی و ماه۷۱: شغلی خود و همکارانش گفت

 .برند سر می پرداخت نشده است و کارگران با تعطیلی اواخر سال گذشته کارخانه، در بالتکلیفی شغلی به

 است نشده پرداخت همچنان گلستانی صیادان دستمزد ماه شش -*

 

 ۷۴۱۱حدود : با اعالم این خبر به خبرنگار ایلنا گفت( عضو هیئت مدیره اتحادیه صیادان استان گلستان)امان کلگی توماج به  
ماه مطالبات مزدی  ۰کم  شرکت تعاونی فعالیت دارند، دست ۱۷که در قالب « پره کومیش تپه»و « پره ترکمن»صیاد در دو بندر 

به گفته عضو هیئت مدیره اتحادیه صیادان  .بابت صید ماهیان خاویاری طلبکارند« شرکت مادر تخصصی خدمات کشاورزی»از 
مادر تخصصی خدمات کشاورزی در بخش ماهیان خاویاری استان گلستان مدعی مسئوالن شرکت   استان گلستان، در حالی

کارگر صیاد ماهی هستند که خاویار را به قیمت حداقلی از  ۷۴۱۱ماهه گذشته ۰کمبود منابع مالی برای پرداخت دستمزد 
 .رسانند کنند و آن را به قیمت باالیی به فروش می صیاد خریداری می

 «گنبد آجر» کارخانه کارگران بالتکلیفی -*

 

مدعی شد که بعد از تعطیالت نوروز درهای کارخانه به « آجر ماشینی گنبد»به گزارش خبرنگار ایلنا، یکی از کارگران کارخانه 
کارگر شاغل در این  ۰۰وضعیت پیش آمده در حالی است که : وی افزود.اند همگی سرگردان شده  و  دهروی آنها بسته ش

به ادعای این کارگر کارخانه ... میلیون تومان بایت معوقات مزدی سال گذشته طلبکار هستند ۷۰تا  ۷۱واحد صنعتی، هرکدام 
پرداخت معوقات حقوقی کارگران درصورت بهبود وضعیت مالی گوید که  آجر گنبد، کارفرما بدون توجه به وضعیت کارگران می

توانند  توانند با وضعیت کارخانه کنار بیایند، می گوید کارگرانی که نمی همچنین کارفرما می: وی گفت .پذیر است کارخانه امکان
 .محل کار خود را ترک کرده و شغل دیگری برای خود برگزینند

 :زوارحسین مقصودی نماینده محترم سب -*

 
 

درصدی حقوق برخی ادارات شنیده می شود، اگر پول نیست برای همه نباشد، و اگر هست، عدالت  53صدای افزایش 
 .رعایت شود

 سطوح سایر گروه در کارگران از درصد 03 قرارگیری:وگو با ایلنا عضو کارگری شورای عالی کار در گفت -*
 است نشده صادر دستمزد حداقل بخشنامه هنوز/مزدی

https://www.ilnanews.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/609152-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AA%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%81%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%B4%DB%8C-%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D8%B1%D8%BA%D9%85-%D9%88%D8%B9%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D9%85%D8%B9%D9%88%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%86%D8%B4%D8%AF
https://www.ilnanews.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/609390-%D8%B4%D8%B4-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B2%D8%AF-%D8%B5%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%86-%DA%AF%D9%84%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%87%D9%85%DA%86%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%86%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.ilnanews.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/609432-%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AA%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%81%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A2%D8%AC%D8%B1-%DA%AF%D9%86%D8%A8%D8%AF
https://www.ilnanews.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/609458-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%B1-%D8%B3%D8%B7%D9%88%D8%AD-%D9%85%D8%B2%D8%AF%DB%8C-%D9%87%D9%86%D9%88%D8%B2-%D8%A8%D8%AE%D8%B4%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D9%82%D9%84-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B2%D8%AF-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.ilnanews.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/609458-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%B1-%D8%B3%D8%B7%D9%88%D8%AD-%D9%85%D8%B2%D8%AF%DB%8C-%D9%87%D9%86%D9%88%D8%B2-%D8%A8%D8%AE%D8%B4%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D9%82%D9%84-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B2%D8%AF-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.ilnanews.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/609458-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%B1-%D8%B3%D8%B7%D9%88%D8%AD-%D9%85%D8%B2%D8%AF%DB%8C-%D9%87%D9%86%D9%88%D8%B2-%D8%A8%D8%AE%D8%B4%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D9%82%D9%84-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B2%D8%AF-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA


های متعدد بر  زنی اسفند گذشته بود که سرانجام اعضای شورای عالی کار پس از جلسات و چانه 31ایلنا، به گزارش خبرنگار 

در بالتکلیفی باقی « سایر سطوح مزدی»به توافق رسیدند اما تعیین دستمزد « حداقل بگیران»درصدی دستمزد  1..8افزایش 
ه تعیین تکلیف نهایی دستمزد کارگران و تالش برای بسته حال با پشت سر گذاشتن تعطیالت نوروزی، دوباره دغدغ. ماند

کارگران تا  3.از آنجا که باید دستمزد سال . بر شده، در صدر اخبار قرار گرفته است شدن این پرونده که بیش از اندازه زمان
در . ه پیش رو برگزار شودپایان فروردین ماه تعیین شود، برآوردها حاکی از این است که جلسه مذاکرات تعیین دستمزد در هفت

سایر »درصد از کارگران در گروه  33با اشاره به قرارگیری حدود  (کار عالی شورای کارگری عضو) خدایی علی این زمینه
گیری نهایی نشده است و منتظر اعالم  هنوز درباره دستمزد سایر سطوح مزدی تصمیم: گوید ، به ایلنا می«سطوح مزدی

کند که  های انجام شده، اظهار امیدواری می او با اشاره به پیگیری .جلسات تعیین دستمزد حضور یابیم وزارت کار هستیم تا در
 .گیری نهایی شورای عالی کار برگزار شود و نمایندگان دولت تصمیم خود را بگیرند در همین هفته، جلسه تصمیم

 
 :های صنفی کارگران ایران رییس کمیته بانوان کانون عالی انجمن -*

 خواهد می جزم عزم کارگر زنان اشتغال شرایط ارتقای و دستمزد با کار سازی   متناسب
با ارسال پیامی به مناسبت ( های صنفی کارگران ایران رییس کمیته بانوان کانون عالی انجمن)به گزارش ایلنا، سمیه گلپور 

زنان کارگر :متن این پیام به شرح زیر است .به تشریح نقش زنان کارگر در فضای تولید پرداخت« مایت از کاالی ایرانیح»سال 
را در حمایت از کاالی ایرانی با گوش جان شنیدند و خامنه ای ایران اسالمی در صنوف گوناگون حرفه، صنعت و کشاورزی پیام 

های تحقق شعار حمایت از کاالی ایرانی را از  برخی بایسته ... و سازی، همدلی فرهنگبا تاکید بر پیشگامی زنان در عرصه 
زنان کارگر عناصر اصلی تولیدکننده در برخی ِحرف نظیر صنایع دستی  / ۷/. دانند منظر یک بانوی کارگر به شرح ذیل می

ازان تحقق شعار حمایت از کاالی ایرانی چه در مادران و بانوان آموزگار بسترس / ۹/زنان کشاورز و صنعتگر  / ۱/باشند؛  می

کنند  در حال حاضر زنان کارگر در صنعت گردشگری نیز نقش بسزایی ایفا می /۴/باشند؛  عرصه تولید و چه در عرصه تقاضا می
 .اده اندبه تولید آمبرای سرعت بخشیدن  ...جامعه آماری چند میلیونی زنان کارگر در حرفه، صنعت و کشاورزی :باید گفت .

 رددا ادامه پامچال پارس کارگران مطالبات پرداخت در تاخیر -*

 

کرد منابع مالی کافی  با وجود آنکه کارفرمای این واحد ادعا می: کارگران کارخانه پارس پامچال در تماس به خبرنگار ایلنا گفتند
برای پرداخت حقوق و سایر مطالبات کارگران ندارد اما طی ماهای گذشته منابع مالی زیادی برای دریافت وام از ستاد تسهیل 

به ادعای کارگران، کارفرما هنوز  .اند بهره بوده ها تا به امروز بی حساب کارخانه شده که کارگران از این پول رفع موانع تولید وارد
به همراه عیدی و پاداش پایان سال به کارگران بدهکار  ۳۰بابت دستمزد شهریور، مهر، آبان، آذر، دی، بهمن و اسفند سال 

دین ماه هستیم، نگرانی بابت پرداخت نشدن دستمزدهای ماه جاری نیز است و در حال حاضر که در واپسین روزهای فرور
بازنشسته  ۳۰نفر از کارگران که از اسفند ماه سال  ۷۱طبق ادعای کارگران پارس پامچال در حال حاضر حدود ....وجود دارد

 .اند ای برای بازنشسته شدن دچار مشکل شده اند به دلیل کامل نبودن سوابق بیمه شده

 :کشته و زخمی شدن دو کارگر ساختمانی در سنندج  -*
فروردین ماه، به دلیل نبود امکانات ایمنی الزم در محل کار، دو کارگار در حین کار در یک ساختمان در شهرک  81روز شنبه 

وارده به  صنعتی شماره سه سنندج دچار حادثه شدند و یکی از آنان جان خود را از دست داد و دیگری به دلیل شدات جراحات
 .بیمارستان منتقل شد

در حین کار سیمانکاری در نمایندگی شیرین عسل در شهرک " نوید محمدی و اسماعیل زندی"این دو کارگر به نامهای 
ساله در جا  31سنندج به دلیل نبود امکانات ایمنی به پائین سقوط کردند در جریان این حادثه نوید محمدی  0صنعتی شماره 
 .غزی فوت کرد و اسماعیل زندی از ناحیه کمر دچار شکستگی شدیدی شدبه علت ضربه م

 نفر صد شخصی /اند فروخته نسیه را شرکت اموال/باشند وابسته کسی به نباید شستا مدیران :اکبر ترکان -*
 بود آورده شستا به را همشهریانش از

مدیره  هیاتدر نشست اعضای ، گذاری تامین اجتماعی  مدیره شرکت سرمایه رییس هیاتبه گزارش خبرنگار ایلنا، اکبر ترکان 
جویی و فروش اموال شرکت  های زیای در صرفه پیشرفت: های زیر مجموعه و مدیران عالی آن گفت شستا و شرکت

مواردی به نظرم رسید این است که برخالف آن چیزی که ...: وی ادامه داد .گذاری تامین اجتماعی حاصل شده است سرمایه
گویند باید به آن تعرض  بعضی سیاسیون هم می. صاحب است ل آن بیکنند اموا ای فکر می درون شستا حاکم است عده

های زیر مجموعه  شخصی صد نفر از همشهریانش را به یکی از شرکت. آنها بستگان خود را به شستا تحمیل کردند. کنیم
برخی مدیرانی . بزنند خواهند به آن ناخونکی کنند و می های ما طمع می بعضی به اموال و دارایی: افزودوی  .شستا آورده بود

ماه پولش را بگیرند اما کسانی که نسیه بردند پول آن را هم  3ماه و  1اند تا  که با رابطه آمدند اموال شرکت را نسیه فروخته
 .آقای ربیعی لطف کردند و اسم آنها را پشت تریبون در مجلس نگفتند. ها کجا رفته است دانیم اصال آن پول ندادند و حال نمی

 ر انتقاد به الیحه مناطق آزاد؛قرارگاه مبارزه با مفاسد اقتصادی به الریجانی نامه نوشتد -*

https://www.mehrnews.com/news/4265802 
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ای به  دبیر قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی در نامهداوود گودرزی،  ،۷۹۳۱فروردين  ۷۳به گزارش خبرگزاری دولتی مهر،
به « مناطق آزاد»: علی الریجانی، رئیس مجلس شورای اسالمی خواستار جلوگیری از تصویب الیحه مناطق آزاد شد و نوشت

 :متن کامل این نامه به شرح زیر است .اند تبدیل شده« مناطق قاچاق»

 ریاست محترم مجلس شورای اسالمی/  الریجانیجناب آقای دکتر 

مناطق آزاد اقتصادی که در کشور وجود دارد، دچار یک سقط جنین "همانطور که جنابعالی به درستی فرموده اید ...  سالم علیکم؛
لی خود را سال می گذرد، تحقیقا هیچکدام از اهداف اص ۱۴و این مناطق از ابتدای شکل گیری تاکنون که قریب به " شده اند

 ....تبدیل شده اند" مناطق قاچاق"پوشش نداده اند و در یک کلمه به 

 آجرپزی کوره در ساله ۵۶ کارگر دلخراش مرگ در مشهد رخ داد؛ -*

بعد از ظهر امروز شنبه با اعالم حادثه محبوسی کارگر کوره آجرپزی در زیر : به گزارش خبرنگار ایلنا، امیر گندمکار اظهار داشت
نشانی، نجاتگران دو ایستگاه این سازمان به همراه تجهیزات کامل روانه محل حادثه واقع در انتهای  ز خاک به آتشخرواری ا

ساله در حین ریختن خاک به داخل قیف دستگاه خشت زنی بود،  ۷۰کارگر : افزود وی .بلوار پنج تن شهرستان مشهد شدند
: وی با اشاره به محبوسی کارگر در زیر خرواری از خاک ، اظهار کرد.به ناگهان به داخل قیف این دستگاه سقوط کرده بود

 .متاسفانه وی بر اثر وقوع این حادثه جان باخت

 مزد ماه ۱ تعویق باوجود ساوه پروفیل کارگران رضایتمندی -*

 

وضعیت کارخانه تقریبا از سه ماه قبل رو : ایلنا گفتنددولتی به خبرنگار ( فروردین ماه ۷۳)کارگران پروفیل ساوه، امروز یکشنبه  
از ( ۳۰)ماهه حقوق، دستمزد شهریور و بهمن ماه به همراه عیدی و پاداش پایان سال  ۰به بهبودی است و باوجود تعویق 

یکی از  .شود می( ۳۰)سوی کارفرماپرداخت شده و مطالبات معوقه مربوط به مهر، آبان، آذر، دی و اسفند سال گذشته 
کافی باعث شده حقوق و بیمه کارگران با بیان اینکه مشکل نداشتن منابع مالی « پروفیل ساوه»کارگران شاغل در کارخانه 

با تغییر رویکرد مدیرعامل کارخانه دو ماه از دستمزد کارگران این کارخانه پرداخت شده و فقط : چندین ماه به تعویق بیفتد، گفت
ت و قرار است امروز کارفرما که در عین حال مالک کارخانه است، در خصوص وضعیت شرک... .مطالبات قبلی باقی مانده است

 .معوقات مزدی با کارگران گفتگو کند

 

 صف خرید دالر، چهارراه استانبول -*

  
 

تومانی دالر در یک روز و سقوط بیش از  ۰۰۱تومان هم رسید،که به معنای افزایش  ۰۱۰۱تومان تا  ۰۱۱۱شنبه از قیمت دالر یک
 .پیش پول ملی در ایران است

 :سروابادسندیکا وانجمن صنفی کارگران مریوان و  -*

 با سالم
صبح مصاحبه رادیو مریوان با میکائیل صدیقی مسئول انجمن کارگران و استادکاران  ۷۷ساعت  ۳۱/۷/۷۳امروز یک شنبه 

ساختمانی مریوان وسرواباد و رئیس هیات ورزش های کارگری مریوان در خصوص شرایط کارگران استان ، مشکالت کارگران 
روع به فعالیت هیات ورزش های ساختمانی ، برگزاری روز کارگر ، سهمیه بیمه ، سامانه رفاه کارگران ساختمانی و ش

  ... کارگری شهرستان و ساماندهی کارگران میدانی و
 فرکانس رادیو مریوان
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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-9/609812-%D8%B1%D8%B6%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D9%85%D9%86%D8%AF%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%81%DB%8C%D9%84-%D8%B3%D8%A7%D9%88%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-%D8%AA%D8%B9%D9%88%DB%8C%D9%82-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D9%85%D8%B2%D8%AF


  MWموج متوسط یا  1476

 . شنەی زرێبار 83تا 88ساعت 
 روابط عمومی انجمن کارگران ساختمانی مریوان و سرواباد

@nadaikargar 

 نفر کشته شدند ۲/ سقوط مینی بوس کارکنان شرکت ملی حفاری به دره -*

https://www.mehrnews.com/news/4266320 

 

 

 

 

 

 

بر اثر سقوط مینی بوس حامل کارکنان عملیاتی شرکت ملی حفاری ( فروردین ماه ۷۳)یکشنبه  -اهواز ، خبرنگار مهر به گزارش
رانندگی در موقعیت جغرافیایی میدان نفتی بی بی حکیمه در  در یک سانحه .ایران به دره، دو نفر کشته و تعدادی مجروح شدند

نفر نیز مجروح  ۷۴فتح شرکت ملی حفاری ایران کشته و  ۱۱استان کهگیلویه و بویر احمد، دو نفر از کارکنان دستگاه حفاری 
فتح شرکت  ۱۱ساران قرار دارد و دکل میدان نفتی بی بی حکیمه در گستره عملیاتی شرکت بهره برداری نفت و گاز گچ... .شدند

 .ملی حفاری ایران در این منطقه در حال حفر یک حلقه چاه است

نفر 55کارگر ومصدومیت2واژگونی سرویس رفت وآمد کارگران شرکت ملی حفاری گچساران موجب مرگ  -*
 دیگرشد

ملی حفاری گچساران در یکی از جاده عصر روز یکشنبه نوزدهم فروردین ماه، واژگونی سرویس رفت وآمد کارگران شرکت 
کارگران احسان .نفر دیگرشد85کارگر ومصدومیت3های فرعی شهرستان گچساران در منطقه بی بی حکیمه موجب مرگ 

موسوی و محمد یعقوبی جان باختند و علی عریضی، امید بهمنی دهکردی، ابراهیم اریک، آرمان بختیاری، عباس ابراهیمی، 
هدی قربانی، بهنام خیری اوروند، میالد کالنتری، تورج جلیلی، پویا چراغی، سیدرضا طباطبایی، سیروس عسکری زاده، م

 ....سید احمد آلبورشوکه، امین مرادی و حسن نوذری مصدوم شدند

 برای عرضه آجیل غیرقابل استفاده انسانی« رفاه»احضار مدیرعامل  -*

 

سخنگوی طرح نوروزی تعزیرات حکومتی دالیل احضار  ،۷۹۳۱فروردين  ۷۳، خبرگزاری تسنیم به گزارش خبرنگار قضائی
سید یاسر رایگانی سخنگوی طرح نوروزی تعزیرات در پاسخ به خبرنگار تسنیم  .را تشریح کرد« رفاه»مدیرعامل فروشگاه 

ما دوست نداشتیم درباره این پرونده، نام فروشگاه را اعالم کنیم : های رفاه اظهار کرد رعامل فروشگاهدرباره علت احضار مدی
تخلف این فروشگاه که منجر به احضار مدیرعامل آن شده، طبق .های خبری اعالم کردند اما خودشان از طریق یکی از سایت

 .رقابل استفاده انسانی بوده استاظهارنظر کارشناسی اولیه، عرضه فندوق و آجیل و خشکبار غی

 : و کرج تجمع مالباختگان در تهران -*

 

 تجمع بازنشستگان صنعت فوالد و معدن تهران، کرج و حومه در محل بیمه فوالد، درمانگاه چهارراه ولیعصر 
تعاونی روستای تجمع اعتراضی مالباختگان موسسه توسعه البرز در مقابل سازمان وهمچنین  ۷۹۳۱فروردین  ۷۳یکشنبه 

 کشور در تهران

 نشانان برای تصویب بازنشستگی پیش از موعد در شورای شهر  درخواست آتش -*

https://web.telegram.org/#/im?p=%40nadaikargar
http://www.mehrnews.com/
http://www.mehrnews.com/
https://www.tasnimnews.com/
https://www.tasnimnews.com/
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1397/01/19/1695076/%D8%A7%D8%AD%D8%B6%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%B1%D9%81%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D9%87-%D8%A2%D8%AC%DB%8C%D9%84-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://media.mehrnews.com/d/2018/04/08/4/2754657.jpg


https://www.mehrnews.com/news/4265542 

 

 

 

 

 

رئیس کمیته عمران شورای شهر تهران با اشاره به  زاده، افشین حبیب ،۷۹۳۱فروردين  ۷۳دولتی مهر، به گزارش خبرگزاری 
های سازمانی در محدوده منطقه عملیاتی آتش نشانان و تصویب بازنشستگی  مشکالت آتش نشانان پیشنهاد ایجاد خانه

امسال تعطیالت : گفت ۳۱در نطق پیش از دستور خود در اولین جلسه شورای شهر تهران در سال وی  .پیش از موعد را ارائه داد
نوروز فرصتی فراهم شد تا به همراه علیرضا محجوب رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسالمی از نزدیک پای صحبت 

ی در  و....ت و خواسته های ایشان باشیمنشان نشسته و شنونده خاطرات تلخ و شیرین، همچنین مسائل و مشکال عزیزان آتش
نشانان شهر تهران  ای که مورد درخواست آتش مهمترین و اولین مسئله: نشانان اشاره کرد و افزود ادامه به برخی از مطالبات آتش

 ....نشانی است آور آتش است موضوع بازنشستگی پیش از موعد در شغل سخت و زیان

 تومانی سیف و کرباسیان را به مجلس کشاند ۱٠٠٠دالر  -*

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1397/01/19/1695038 

 

تومان در بازار آزاد،  ۰۹۱۱در پی گرانی دالر و ثبت رکورد  ،۷۹۳۱فروردين  ۷۳، خبرگزاری تسنیم به گزارش خبرنگار قضائی
تشدید .مجلس از وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل بانک مرکزی دعوت کرده تا برای ارائه توضیحات به بهارستان بروند

تالطم های ارزی در بازار و البته ثبت رکوردهای باالی قیمتی برای ارزهای مهم از جمله دالر در هفته های اخیر موجب شده 
این ناآرامی ها موجب شد تا .شان با ارز مرتبط است، ناآرام شوند ر بازار ارز و سایر بازارهای مهم اقتصادی که فعالیتتا بار دیگ

مجلس هم وارد عمل شود و از مسئوالن سوال کند که چرا در ماه های اخیر بانک مرکزی توان مدیریت بازار را نداشته 

ر اقتصاد به همراه رئیس کل بانک مرکزی راهی کمیسیون اقتصادی است؟برهمین اساس هم بناست فردا دوشنبه، وزی
مجلس شوند و به نمایندگان توضیح دهند که چه اتفاقی در بازار ارز رخ داده که این روزها دالر افسار گسیخته و آرامش بازار را 

شورای اسالمی در تذکر  مجلس( فروردین .8یکشنبه )گفتنی است، نادر قاضی پور در نشست علنی امروز .بهم زده است
 .جلوی گرانی ارز را بگیرید تا مشکالت حاد اجتماعی، سیاسی و امنیتی حاصل نشود: شفاهی گفت

 میلیارد دالر ۱۱واردات /۷۶جزئیات تجارت خارجی کشور در سال  گمرک اعالم کرد؛ -*

 

نشان  ۳۰ماهه سال  ۷۱آمار و اطالعات :... آمده است  ۷۹۳۱فروردین  ۷۳به گزار ش خبرگزاری دولتی مهر در تاریخ یکشنبه 
صدم درصدی بیشترین سهم واردات، مربوط  ۹۷و  ۰۱ ای وارد شده و با  میلیون دالر کاالی واسطه ۱۰۱میلیارد و  ۹۱می دهد که 

صدم درصدی  ۱و ۷۰ی سهم میلیون دالر ۰۳۱میلیارد و  ۰همچنین کاالهای سرمایه ای با ارزش . به این گروه کاالیی بوده است
هزار تن کاالی سرمایه ای و در  ۰۳۰ای و  هزار تن کاالی واسطه ۳۷۱میلیون و  ۱۳براساس این گزارش، در این مدت،  .داشته اند

میلیون دالر  ۹۱۱میلیارد و  ۰۴به میزان  ۳۰  ماهه سال ۷۱در  ....هزار تن انواع کاال وارد کشور شده است ۱۹۰میلیون و  ۹۰مجموع 
ترین  عمده. دهد صدم درصد افزایش را نشان می ۹۷و  ۱۴انواع کاال وارد کشور شد که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل آن 

ترین خریداران  عمده...  .شود ای مربوط می دالیل افزایش واردات به کاالهای اساسی ، قطعات منفصله خودرو و کاالهای سرمایه
میلیارد و  ۰میلیون دالر، امارات متحده عربی با  ۰۰میلیارد و  ۳به ترتیب شامل چین به ارزش  ۳۰ماهه سال  ۷۱ کاالهای ایرانی در

 ۳۳۷میلیارد و  ۹ترکیه با  میلیون دالر ،  ۹۰۱میلیارد و  ۴میلیون دالر، جمهوری کره با  ۴۱۰میلیارد و  ۰میلیون دالر، عراق با  ۱۰۴
 ... .بوده است میلیون دالر 

 درگیری جوانان بیکار در عسلویه -*
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https://www.tasnimnews.com/fa/news/1397/01/19/1695038/%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1-5000-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D9%81-%D9%88-%DA%A9%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%86%D8%AF
https://media.mehrnews.com/d/2018/03/07/4/2735569.jpg?ts=1520421889645


 
 .به گزارش عسلویه نیوز كارجويان با مسئولین در اداره اشتغال منطقه ویژه شهرستان عسلويه درگیر شدند

 :احضار حسن فاضلی به دادگستری شوش،  سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه -*
 

احضار به دادگستری شوش در شعبه دادیار تفهم اتهام  حسن فاضلی کارگر نیشکر هفت تپه پس از، فروردین  ۱۱روز دوشنبه 
در پایان جلسه دادگاه با سپردن وثیقه حسن .حسن فاضلی امروز دوشنبه به همراه وکیل خود در دادگاه حضور داشت . شد

 . فاضلی آزاد شد

 روبند می هم را دریا بستر ها چینی/افتاده خطر در بلوچستان و سیستان صیاد هزار ۲۱ معیشت   -*

  

مدتی است که به گفته صیادان شاغل در شهرستان چابهار، کنارک و  ...دربیستم فروردین آمده استبه گزارش خبرنگار ایلنا،
زنند، شناورهای پیشرفته صیادی که  بلوچستان که برای کار دل به دریای عمان می و های دیگر سیستان حتی شهرستان

. ز کف آن هستندای ا کف دریا و استخراج هر جنبنده« الیروبی»هاست، در حال  ها و هندی رسد متعلق به چینی نظر می به
وبلوچستان در پاسخ به ایلنا، حضور شناورهای صیادی خارجی  این در حالی است که سازمان بنادر دریانوردی استان سیستان

کند چراکه اگر صحت آن را تایید کند، باید به این پرسش هم پاسخ دهد که چرا چنین مجوزی را  های ایران تکذیب می را در آب

 ...ده است؟برای صید به آنها دا

استان . یازدهم و دوازدهم بوده است  های ترین شعارهای دولت حفظ اشتغال موجود و کاستن از تعداد بیکاران، اصلی
هایی است که به خاطر وجود جمعیت باالی بیکاران، جوان بودن افراد جویای کار و  وبلوچستان یکی از استان سیستان

هایی که توسط ادارت کل تابعه  رود تصمیم از این رو انتظار نمی. لت قرار گرفته استمحرومیت فزاینده، به ویژه مورد توجه دو
 ت رال های کشتی به مجوز اعطای. های رئیس دولت در تقابل باشد شود با سیاست های دولتی اتخاذ می  دستگاه

همین . است انداخته خطر به را بلوچستان و سیستان موقت و دائم صیاد هزار ۲۱ معیشت که است تصمیمی
های زندگی  وپا کرده باشند و هم بتوانند هزینه حاال هزاران نفر منتظر دریافت مجوز صید هستند تا هم کاری برای خود دست

 .کنند تِرال امروز تنها زندگی آبزیان را تهدید نمی« تورهای کف روب»هایشان را تامین کنند اما  خود و خانواده

 :تجمع اعتراضی کشاورزان در اصفهان  -*

در . فروردین ؛ شروع ساعات اولیه اعتراضات کشاورزان خوراسگان و مردم اصفهان نسبت به نبود آب برای کشاورزی ۱۱امروز 
 : فلکه خوراسگان اجتماع کردند و شعار سردادند 

 ...روز عزاست امرور ، رندگی کشاورز روی هواست امروز/ عزا عزاست امروز 

 میلیون نفر در اصفهان از مردادماه آب آشامیدنی ندارند ۱: حاجی دلیگانی  هشدار یک نماینده -*
میلیون نفر از مرداد ماه آب  ۰: شهر در مجلس گفت نماینده مردم شاهین: ایسنا آمده است دولتی خبرگزاری گزارش به

میلیون آب پشت سدها موجود  ۷۱۱میلیون مترمکعب آب شرب نیاز است اما در حال حاضر تنها  ۴۱۱خوردن در اصفهان ندارند، 

 .است
 بنده گذشته سال بهمن 33 تاریخ در :کرد بیان امروز، علنی جلسه پایان در شفاهی تذکری در دلیگانی حاجی حسینعلی

 بحران ستاد جلسه کشور وزیر تا گفتید بود، شما با که مجلس اداره و کردم مطرح اصفهان آشامیدنی آب مورد در را ای نکته
 و ملی امنیت کمیسیون تا شد پیشنهاد گذشته سال بهمن .3 تاریخ در همچنین .دهد تشکیل موضوع این برای را کشور
 خصوص این در تذکرات این رغم علی اما باشد داشته شده ایجاد بحرانی وضعیت به رسیدگی برای استان به را سفری انرژی

: نماینده مردم شاهین شهر در مجلس گفت....دادند تشکیل با را ای جلسه مجلس رییس فقط و است نشده انجام اقدامی
ها که کیفیت مناسبی را  امروز از شهرهای مختلف تماس گرفتند و گفتند که آب چاه. امروز پنج میلیون نفر تشنه هستند

حترم اقدامات خوبی انجام داده است ولی با پنج میلیون نفر تشنه چه کاری ندارند بر روی شبکه قرار دارند البته استاندار م
 .ای را به فوریت تشکیل دهند جمهور جلسه وضعیت اضطراری است، خواهشا دستور دهید که آقای رییس. توان انجام داد می

 :تجمع مالباختگان در رشت  -*

 «زیر عبا جمع شده/ پولهای ما گم شده»: رشتفروردین مالباختگان کاسپین در  33شعار امروز دوشنبه 

  : کنید متوقف را آب انتقال و سازی سد -*

https://www.ilnanews.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/610137-%D9%85%D8%B9%DB%8C%D8%B4%D8%AA-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B5%DB%8C%D8%A7%D8%AF-%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%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%B7%D8%B1-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%AF%D9%87-%DA%86%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%D9%87%D9%85-%D9%85%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%86%D8%AF


 

 
شبکه تشکل های محیط زیستی استان چهارمحال بختیاری با انتشار بیانیه ای خواستار توقف پروژه های سد سازی و انتقال 

 دز شدند آب با توجه به خشکسالی های شدید در سرچشمه های کارون، زاینده رود و

 آمل بابکان صنعتی شهر سوزی آتش حادثه در کارگر ۱ مصدومیت -*
 

 

به محض : نشانی و خدمات ایمنی شهرداری آمل گفته است ایلنا، مدیر عملیات سازمان آتشخبرگزاری دولتی به گزارش 
 ۷۰نشانی و  های عملیاتی با چهار دستگاه خودروی آتش سوزی در شهرک صنعتی بابکان بالفاصله تیم دریافت پیام آتش

گام فعالیت واحد تولیدی و حین کار کردن کارگران حوالی سوزی هن آتش: علیرضا اکبری افزود.نشان به محل اعزام شدند آتش
های اولیه چهار مرد و یک زن که از کارگران این واحد تولیدی بودند، بر اثر شدت انفجار  عصر رخ داد و براساس گزارش ۰ساعت 

 .سوزی و تخریب بخشی از واحد تولیدی دچار مصدومیت شدند ناشی از آتش

 :در اصفهان تجمع اعتراضی کشاورزان  -*

در . فروردین ؛ شروع ساعات اولیه اعتراضات کشاورزان خوراسگان و مردم اصفهان نسبت به نبود آب برای کشاورزی ۱۱امروز 
 : فلکه خوراسگان اجتماع کردند و شعار سردادند 

 ...روز عزاست امرور ، رندگی کشاورز روی هواست امروز/ عزا عزاست امروز 

 ها وعده تحقق برای انتظار/ایالم پاالیشگاه ثالث   ارکان کارگران تعدیل   -*
 

 

این کارگران .به گزارش خبرنگار ایلنا، کارکنان ارکان ثالِث پاالیشگاه استان ایالم از تعدیل برخی همکاران خود خبر دادند
از قرار معلوم تعدادی از این کارگران تعدیلی، .جدید بیکار شدند یازده نفر از همکاران ما در روزهای ابتدایی سال: گویند می

این کارگران .است  اند و همین مساله موجب نگرانی بیشتر کارگران شده اعضای شورای اسالمی کار این واحد تولیدی بوده
ا همکارانمان در ابتدای سال جدید باید بدانیم چر. ها ما را قانع کند کارفرما بایستی در ارتباط با چرایی این تعدیل: گویند می

 ....کنیم اند؛ در غیر این صورت موضوع را از مقامات باالتر پیگیری می بیکار شده

 ماه حق بیمه وعیدی کارگران کارخانه روغن نباتی جهان22ماه حقوق،2عدم پرداخت  -*

نباتی جهان زنجان حقوق ماه های بهمن و ،کارفرمای کارخانه روغن دریافتی دربیستم فروردین آمده است گزارش پایهبر
کارگران پرداخت کرده است وعیدی هم ( دی و آذر)اسفند کارگران را پرداخت نکرده و دو سال گذشته فقط دو ماه حق بیمه 

 بنابه.کارفرمادرسال جدید تعدادی از کارگران را به بهانه های مختلف از کار اخراج کرده است.بطور کامل پرداخت نشده است
ها اعالم کند و یا با آنها در ارتباط باشد را  کارفرما هر کارگری که مشکالت را به رسانه،گفته یکی از کارگران این واحد تولیدی

 ...کند اخراج می

  :محمدرضا صباغیان در تذکر شفاهی -*

https://www.ilnanews.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/610155-%D9%85%D8%B5%D8%AF%D9%88%D9%85%DB%8C%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%AB%D9%87-%D8%A2%D8%AA%D8%B4-%D8%B3%D9%88%D8%B2%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%A8%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D9%85%D9%84
https://www.ilnanews.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/610165-%D8%AA%D8%B9%D8%AF%DB%8C%D9%84-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB-%D9%BE%D8%A7%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%82-%D9%88%D8%B9%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7


 
 
بنیاد نظام عدل  «درصدی حقوق کارگران با عدالت سازگار نیست ۷۱ها و رشد  درصدی برخی دستگاه ۰۱افزایش حقوق »

 !عدالتی و استثمار استوار است اسالمی بر بی

 اعتراف نوبخت به ناکامی دولت در مهار نرخ ارز -*
 

 در حالی که رکوردشکنی های دالر در چند روز اخیر راه بر هر گونه انکار و توجیه بسته است، نوبخت سخنگوی دولت روحانی
وضعیت فعلی پول ما در زمینه ارز »: به تلویح به شکست و ناکامی دولت در مهار قیمت دالر اعتراف کرده و امروز گفته است

 «.به هیچ وجه قابل قبول نیست قطعا این انتقاد به ما وارد است و باید همکاران ما در ارتباط این بازار تالش بیشتری کنند

 

 :تجمع مالباختگان در رشت  -*

 «زیر عبا جمع شده /پولهای ما گم شده»: فروردین مالباختگان کاسپین در رشت 33شعار امروز دوشنبه 

 : اصفهان در کشاورزان تجمع -*

حضور گسترده ی نیروهای ضد شورش و انتظامی برای سرکوب تجمع کشاورزان و مردم اصفهان در اعتراض به خشکی 
لینک فیلم راهپیمایی تجمع کشاورزان شرق اصفهان در  ،از مردم بیشتره تعداد ماموران.80.3فروردین33رود،  زاینده

 :خوراسگان

http://cdn.asriran.com/files/fa/news/1397/1/20/833294_485.mp4 

 زنان اصفهانی به اعتراضات آب پیوستند -*

 

هاي خود  ادامه اعتراضات کشاورزان اصفهان ؛ كشاورزان اصفهاني درصدد ساماندهي تجمع اعتراضي براي احیاي حقابه در
دست  به از روزهاي قبل خبري دست. اين بار اما زنان خوراسگاني هم دوشادوش مردان به صحنه اعتراضات وارد شدند. برآمدند

در اين تجمع كه با حضور گسترده زنان اصفهاني همراه بود، . ...حضور يابند شد كه كشاورزان اصفهاني با بیل در محل تجمع
زنان معترض در اين تجمع . هاي كشاورزي شدند معترضان خواستار رسیدگي به وضعیت معیشتي كشاورزان و تأمین حقابه

كنندگان از كنار مأموران به تظاهر. «عزا عزاست امروز، روز عزاست امروز، زندگی کشاورز روی هواست امروز»: شعار دادند
بهانه . آرامي گذشتند و تا لحظه تنظیم اين خبر، گزارشي درباره اين تجمع اعتراضي از سوي معترضان مخابره نشده است

 . ...اعتراضات كشاورزان اصفهاني خط انتقال آب اصفهان به يزد است

 اعتصاب رانندگان تاکسی در بابل -*

 
 ۳۱فروردين ۱۱. / اعتراض به تبلیغ اسنپ دست از کار کشیده و اعتصاب کرده اند رانندگان تاکسی در بابل در

http://cdn.asriran.com/files/fa/news/1397/1/20/833294_485.mp4


 است نشده پرداخت «ایران پودر متالوژی» کارگران گذشته سال مزدی مطالبات -*

 

ایلنا، مطالبات مزدی سال گذشته جمعی از کارگران کارخانه مجتمع متالوژی پودر ایران، تولیدکننده خبرگزاری دولتی به گزارش 
و جاری چند تجمع  گذشته کارگران متالوژی پودر ایران در سال.ده استقطعات تنها تولیدکننده پودر آهن در ایران پرداخت نش

دیروز کارگران معترض . شود فروردین ماه سال جاری می ۷۳ها مربوط به روز گذشته  اند که یکی از این تجمع صنفی برگزار کرده
به نقل از .اند خود را دریافت نکرده ۳۰های محلی این استان گفته بودند که شش ماه حقوق و عیدی پایان سال  به سایت

اخت نشدن شود؛ مجتمع متالوژی پودر ایران شرکت تولید و فروش خوبی دارد، اما دلیل پرد کارگران این کارخانه گفته می
  .دانیم دستمزد خود را از سوی کارفرما نمی

 

 از اعالم اعتصاب بازار علیه گرانی دالر تا درخواست برکناری دولت و برگزاری انتخابات زودرس -*
 
سقوط ارزش ریال در برابر دالر در روزهای اخیر و در حالی که همه عامالن اصلی این : اردوی کار تلگرامی کانال نوشته به

فاجعه انگشت ها را به طرف هم نشانه گرفته و ناکامی های خود را به گردن دیگران می اندازند، از یک سو با انتشار گسترده 
فراخوان هایی برای اعتصاب بزرگ بازار همراه شده و از سوی دیگر در حالی که اصالح طلبان احتمال خطر کودتای نظامیان 

گروه احمدی نژاد فرصت را برای طرح مجدد شعار برگزاری انتخابات زودرس مناسب علیه دولت روحانی را مطرح می کنند، 
 .دیده است

   ...:نشد پرداخت ارومیه فوالد کارگران ای بیمه و مزدی مطالبات -*

 

ی کارگران فوالد ارومیه که چندین ماه مطالبات مزدی پرداخت نشده  حق بیمه در بیستم فروردین،به گزارش خبرنگار ایلنا،
زدی پرداخت نشده، از قرار معلوم برخی از این کارگران تا ده ماه معوقات م .های متوالی پرداخت نشده است دارند، برای ماه

است و در حال حاضر دست به دامان  ای نداشته مان به کارفرما و اداره کار استان نتیجه مراجعات: گویند این کارگران می. دارند
این کارگران در طول .ایم تا شاید استاندار فکری به حال ما بکند و از کارفرما بخواهد معوقات ما را پرداخت کند استانداری شده

گذشته، هشت بار تجمع اعتراضی برگزار کردند که درنهایت در روزهای پایانی سال، کارفرما با حضور در جمع کارگران سال 
 .کند وعده داد ده درصد از مطالبات آنها را پرداخت می

 :اعتصاب بازار -*
 

رسیدگی به وضعیت نابسامانی های از فردا بازار به حالت تعطیلی و اعتصاب جهت » در فراخوان اعتصاب بازار آمده است که 
خواهشمندیم از کلیه کسبه، صنف پوشاک، خوراک، طال و جواهر، شیرآالت صنعتی و ساختمانی، . اخیر دالر خواهد رفت

خودمان باید . جهت یکدست شدن با هم همکاری الزم را داشته باشند... ماشین سازی، قطعات پالستیکی و الستیکی
 «خادمان خودمان باشیم

 : به نوشته سایت شکوفایی اقتصاد ایران -*

این خبر منجر به عنوان حادترین سال به لحاظ  میلیارد دالر سرمایه از ایران؛ ۱۱تایید صندوق بین المللی پول مبنی بر خروج به 

 .بحران خروج سرمایه در کشور شده است

 ...:وبختیاری ان و کارگران چهارمحالها از شرایط بسیار بد کشاورز افزایش نگرانی -*

 

https://www.ilnanews.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/610216-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B2%D8%AF%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AA%D8%A7%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C-%D9%BE%D9%88%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%86%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.ilnanews.com/fa/tiny/news-604221
https://www.ilnanews.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/610236-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B2%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%87-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%86%D8%B4%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A2%D8%B0%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%BA%D8%B1%D8%A8%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%DA%AF%DB%8C%D8%B1-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.ilnanews.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/610123-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B7-%D8%A8%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%AF-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%84-%D9%88%D8%A8%D8%AE%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AA%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%BA%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%86%D9%81%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF


 کشاورزان ما در شرایط: در گفتگو با خبرنگار ایلنا، گفت( دبیر اجرایی خانه کارگر استان چهارمحال و بختیاری)عبدهللا رئیسی 

دلیل  به. شود آنها دارد نابود می  دلیل کمبود آب ناشی از خشکسالی، محصوالت کشاورزی بسیار بدی قرار دارند و به
رود دیگر مثل سابق از آب فراوانی برخوردار نیست تا آب  خشکسالی و کاهش شدید بارش در یک دهه اخیر، سرچشمه زاینده

را تامین کند، چه برسد به کشاورزان پایین دست ( در چهارمحال و بختیاریحدود شهر سامان )موردنیاز کشاورزان باالدست 
جای رسیدگی به مشکل، تبلیغات منفی علیه کشاورزان  متاسفانه مسئوالن استان اصفهان به(. باغ بهادران در اصفهان)

کشاورزان باالدست قرار  رود، مورد استفاده گویند بیشتر آب سرچشمه زاینده دهند و می چهارمحال و بختیاری انجام می
کنند که صنایع تبدیلی، کشاورزی و باغات چهارمحال و بختیاری در حال نابودی است و  اما به این مساله اشاره نمی. گیرد می

جای آن، با چنین تبلیغاتی، اذهان عمومی را منحرف کرده و  به. شان هستند حتی بسیاری از روستاها عاجز از تامین آب شرب
 ....اندازند جان هم می همردم را ب

  :تجمع فرهنگیان در جزیره خارک -*

 

در اعتراض به قطع برخی خدمات از سوی شرکت نفت نظیر در بیستم فروردین ، گروهی از معلمان و فرهنگیان جزیره خارک  
 .تردد رایگان به بوشهر مقابل آموزش و پرورش تجمع کردند

 :فیروزآباد بویراحمدتجمع اعتراضی اهالی روستای ده بزرگ  -*

برپایه گزارش روز دوشنبه بیستم فروردین ماه، اهالی روستای ده بزرگ فیروزآباد بویراحمد دراعتراض به محرومیت از آب 
 13روستای ده بزرگ فیروزآباد با : یکی از اهالی این روستا گفت.آشامیدنی مقابل استانداری کهگیلویه و بویراحمدتجمع کردند

غفار .سال است که از آب آشامیدنی و لوله کشی محروم است 83کیلومتری شهر یاسوج واقع شده است و  85خانوار در 
مردم این روستا برای تامین آب آشامیدنی مجبورند که با چهارپا، گاری و خودرو به روستای چشمه خانی و : رحمانی افزود

 ...سایر نقاط مراجعه کنند و آب بیاورند

 : رزان روستاهای گراب و شوتاورتجمع اعتراضی کشاو -*

برپایه گزارش روزدوشنبه بیستم فروردین، کشاورزان روستاهای گراب و شوتاوردراعتراض بر آلوده شدن آب رودخانه روستای 
کشاورزان این روستاها و پایین دست ....شوتاور به دلیل ورود پسماند فاضالب خانه مقابل دادگستری چاروسا تجمع کردند

اند و این روزها نیازمند آب برای محصول خود هستند  نه روستای شوتاور که اقدام به کاشت محصوالت زارعی کردهفاضالب خا
ای از این کم  شود استفاده کرد و بارندگی روزهای اخیر توانست گوشه در چند روز گذشته به آنها اعالم شد که از این آب نمی

کنند  های کشاورزی پایین دست این فاضالب خانه  امرار معاش می زمین خانوار از033بیش از ...  .آبی را جبران کند
کشاورزان خواستار تعطیلی یا نصب تصفیه خانه در پایین دست فاضالب خانه شدند تا بتوانند به راحتی از این آب استفاده ...

 ....کنند

 :تجمع مالباختگان در اهواز  -*

مقابل درب موسسه ملل و .  3.فروردین 33دت خوزستان روز دوشنبه تجمع اعتراضی سپرده گذاران موسسه آرمان وح
 ماهه که بال تکلیف اند88سرپرستی آن در اهواز 

 ادامه خواهد داشت70اعتراضات کارگران استان قزوین درسال -*

ابرصنعتی،قفلکار برپایه گزارش در یافتی در بیستم فروردین ، درباره ادامه بالتکلیفی معیشتی وشغلی کارگران کارخانه های 
استان قزوین که به لحاظ صنعتی و وجود واحدهای تولیدی متعدد آن هم از برندهای معتبر ملی از :و پوشینه بافت آمده است

های اخیر  در زمینه مسایل کارگری به یکی از  دیرباز در حوزه اقتصادی و تولیدی بسیار زبانزد بود؛ اما متاسفانه در دهه
های کارگری برگزار نشود، البته در  بدیل شده، تاآنجا که روزی نیست مقابل استانداری و فرمانداری تجمعهای پرچالش ت استان
کردند که شاید  های منتهی به استان و سوزاندن الستیک می هایی شاهد بودیم که کارگران حتی اقدام به بستن جاده سال

کت پوشینه بافت یکی از قربانیان اجرای ناصحیح خصوصی شر: به گزارش فوقا آمده است .ها باشد مسئولی فریادرس آن

کار بوده و روزانه  هزار کارگر در آن مشغول به ۱های نه چندان دور، بیش از  سازی و رکود در صنعت نساجی است که در سال
به  ۳۷ تعطیل و در خواست ورشکستگی آن در ابتدای سال ۳۱کردند، اما این شرکت در سال  تن منسوجات تولید می ۹۰

شود، اگر  های پی در پی کارگران  به جای کاهش روزبه روز  گسترده می هاست تجمع سال.است مراجع قضایی ارسال شده
ها  چنان افزایش یافته که دیگر   تا دیروز فقط ناز نخ و مه نخ و لوازم خانگی پارس تنها در صدر اخبار بودند، اکنون دیگر تعداد آن

ها و رکود اقتصادی، مساله بغرنج تر  رسد با گذشت این همه سال، در کنار تحریم به نظر می.  است هبه چند رقم افزایش یافت
 .رسد می 3.است و این میراث تجمعات به سال  شده

 
 برگزاری انتخابات زودرس -*

 
برای تاکید بر مطالبه برگزاری هزار تومان را فرصتی  3علی اکبر جوانفکر از افراد اتاق فکر گروه احمدی نژاد عبور دالر از مرز 

دولت روحانی باید به دلیل »: انتخابات جدید دانسته و با اشاره به ناکامی دولت در مهار جهش قیمت ارز در توئیتر نوشت
 «.ناکارآمدی محض استعفا دهد و زمینه برگزاری انتخابات مجدد را فراهم آورد



 : فروردین بیستم دوشنبه امروز جلسه از بعد جهانگیری اسحاق نظر اعالم؛ک نرخی شدتارز  -*

جهانگیری معاون روحانی در پایان جلسه امشب در باره وضعیت ارز، تک نرخی شدن ارز را اعالم کرد و گفت از فردا ارز به 
خواهد تومان به کلیه متقاضیان از طریق بانک مرکزی، بانک های تابعه و صرافی های مجاز تامین  1333صورت ثابت به قیمت 

 .شد و خرید و فروش فراتر از این قیمت غیرمجاز و قاچاق محسوب شده و با آن برخورد خواهد شد

  :اعتراض کارگران کارخانه شیرآالت سیمگون -*

کارگران کارخانه شیرآالت سیمگون اعتراضشان را نسبت به نداشتن امنیت : برپایه خبر دریافتی در بیستم فروردین آمده است
رسانه  اعتراض خود راقرارداد سفید وعدم پرداخت ماه ها حقوق ،حق بیمه ،سه سال عیدی وسال ها حق سنوات،شغلی، 
صورت  شود، به نفر برآورد می ۱۱ها تا  تعدادی از کارگران کارخانه شیرآالت سیمگون که شمار آنبراساس این خبر،  .ای کردند

این کارگران خواستار آن هستند که به قراردادهای سفید .. .کار هستند قراردادی در این واحد صنعتی نیمه تعطیل مشغول به
 .های همراه با تأخیر پایان داده شود ماهه و پرداخت حق بیمه ۷۹تا  ۷۱های معوق  امضا، حقوق

 رسید نفر ۳ به حفاری ملی شرکت بوس مینی حادثه شده کشته کارگران عدادت -*

 

دقیقه عصر دیروز  ۴۰و  ۷۰بوس ساعت  یک دستگاه مینی: به گزارش گزارش ایلنا، عبدالرحیم رحیمی، فرماندار گچساران گفت
در جنوب ( س)بی حکیمه   بی -جایی کارگران شرکت ملی حفاری نفت در محل کاکامبارک فروردین هنگام جابه ۷۳یکشنبه 

با بیان اینکه در این سانحه یک نفر در محل حادثه و یک نفر هم حین انتقال به بیمارستان جان وی  .گچساران واژگون شد
او .یک نفر دیگر از مصدومان این حادثه نیز دقایقی پیش به علت شدت جراحات وارده در بیمارستان جان باخت: باختند، افزود

های شهید رجایی و بعثت نفت گچساران انتقال داده  نفر مصدوم شدند که هشت نفر به بیمارستان ۷۰ن حادثه در ای: گفت
هزار تومانی در بازار نیمه  ۰دالر  .شدند و هفت مصدوم دیگر به بیمارستان شهرستان دیلم استان بوشهر منتقل شدند

 یورو و پوند هم نجومی شد  قیمت/ تعطیل

  : زاده هشدارتاج -*

یا دولت پنهان با کنارزدن . شویم حذف یکی از دو دولت نزدیک می/به نقطه عطف: زاده از فعالیت نهادهای خاص هشدار تاج
 .شود نشینی می گیرد یا مجبور به عقب دولت قانونی ارکان حکومت را در دست می

 : سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه -*

 .فروردین احضار حسن فاضلی به دادگستری شوش ۱۱امروز دوشنبه 
حسن فاضلی امروز . حسن فاضلی کارگر نیشکر هفت تپه پس از احضار به دادگستری شوش در شعبه دادیار تفهم اتهام شد

 در پایان جلسه دادگاه با سپردن وثیقه حسن فاضلی .دوشنبه به همراه وکیل خود در دادگاه حضور داشت 

 ...:الر امروز قیمت های یورو و پوند هم نجومی شد درسایه گرانی د -*

 

، بازار ارز که از ابتدای هفته جاری با تالطم شدید قیمتی کار خود را آغاز کرد خبرگزاری تسنیم به گزارش خبرنگار اقتصادی
از ارزهای مهم از جمله دالر، یورو و پوند در تابلوی صرافی ها ثبت درحالی امروز را سپری می کند که قیمت های جدیدی 

نرخ های نجومی برای ارز درحالی در تابلوی صرافی ها جوالن میدهد که از عصر دیروز نیروهای انتظامی بار دیگر .شده است
: خی از صراف ها می گویندبر... .به صورت گسترده در خیابان فردوسی مستقر شده و مانع از فعالیت های داللی می شوند

اینکه دولت از چند ماه قبل به بهانه کنترل نرخ ارز بساط دالر فروش های آزاد را برچید، به هیچ وجه سیاست درستی نیست و 
 .بازار آزاد باید وجود داشته باشد

از بانک مرکزی خواست مانع ادامه یکی از فعاالن بازار با طرح این سوال که بعد از جمع شدن بازار نرخ دالر ارزان شد یا گران 
تعدادی از بازاری ها می گویند این احتمال وجود دارد که بازار در اعتراض به این وضعیت تعطیل شود  .این وضعیت در بازار شود

 .تا بلکه مسئوالن فکری به حال مردم کنند

 :برپایه خبر کانال محمود بهشتی لنگرودی -*
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ای و بعضا  لنگرودی،عبدالفتاح سلطانی و اسماعیل عبدی از زندانیان اوین با توجه به برخوردهای سلیقهمحمود بهشتی 
غیرقانونی از جمله دخالت برخی نیروهای امنیتی در موضوع مرخصی زندانیان سیاسی بویژه مرخصی نوروزی که منجر به 

این زندانیان .اشیدن موهای سر خود دست به اعتراض زدند محرومیت بسیاری از این زندانیان از مرخصی نوروزی گردید با تر
حرکت نمادین خود را اولین گام برای رسانیدن پیام اعتراض خود به مردم و مسئوالن اعالم داشتند،و مدعی شدند که در 

 .صورت عدم توجه و رسیدگی مسؤالن،اعتراضات بعدی دور از انتظار نخواهد بود

 آنکه اوامروز در بند شماست 
 در غم فردای فرزند شماست 

 :کانال محمود بهشتی لنگرودی
@mamoodbeheshti 

 درصدی پایه حقوق در فیش فروردین کارگران ۲٠اعمال افزایش  -*

https://www.isna.ir/news/97012005704 

 

در آخرین  ۳۱درصدی حداقل دستمزد سال  ۱۱با تصویب افزایش دولتی ایسنا در بیستم فروردین؛به گزارش خبرگزاری 
 ۷۷۰میلیون و  هزار تومان به یک ۳۹۱هزار تومان بیشتر شد و از  ۷۰۰نشست اعضای شورای عالی کار، پایه حقوق کارگران 

کارگران در شرایطی به تصویب رسید که  ۳۱درصدی حداقل دستمزد سال  ۱۱به گزارش ایسنا، افزایش .هزار تومان رسید
کردند تا ارقام پیشنهادی خود را به کرسی بنشانند و از  نمایندگان کارگری و کارفرمایی در جلسه نهایی دستمزد تالش می

های طوالنی، اعضای  های فشرده و نشست زنی ها بحث و مذاکره، چانه آمدند؛ در نهایت پس از ساعت موضع خود کوتاه نمی
درصدی پایه حقوق  ۱۱ورای عالی کار و نمایندگان گروه کارگری، کارفرمایی و دولت در توافقی سه جانبه به افزایش ش

 ....کارگران رضایت دادند

خانواده بیماران مبتال به نقص ایمنی در اعتراض افزایش قیمت دارو مقابل سازمان غذا و  ع اعتراضی جمت -*
 دارو

های بیماران مبتال به نقص ایمنی  طی روزهای اخیر خانوده: دوشنبه بیستم فروردین آمده است برپایه گزارش دریافتی در 
کمبود و افزایش ناگهانی قیمت داروهای . دراعتراض به افزایش ناگهانی قیمت داروها مقابل سازمان غذا و دارو تجمع کردند

بدیل شده است؛ هنوز چند ماه از تجمع اعتراض آمیز ها ت های بزرگ این خانواده العالج به یکی از دغدغه بیماران صعب
نگذشته است که طی روزهای اخیر شاهد تجمعی جدید مقابل « ام پی اس»های دارای فرزند مبتال به بیماری  خانواده

 ...سازمان غذا و دارو بودیم

 باغ هکتار هزار 54 تخریب و کاربری تغییر شان به واسطه واردات آجر شد؛ زارش ایلنا از کارگرانی که نانگ -*
 کشور در چای

 

در کانال تلگرامی ( وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی)لی ربیعیآن گونه که ع در بیست و یکم فروردین،به گزارش خبرنگار ایلنا،
یکی از تولیدات بسیار . «های تولیدی کرامت دارند تنها در یک جامعه تولیدمحور است که نیروی»: کرده است  خود تاکید

بگوییم کشت شود یا شاید بهتر است  است که در دو استان شمالی گیالن و مازندران کشت می« چای»ارزشمند ایران 
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امروز .زیرا این محصول در حال نابودی است و کرامت جمعیت زیادی از افراد آبرومند هم در آستانه زیرسوال رفتن« شد می»

هزار هکتار کاهش یافته است و به دنبال آن خیل  ۱۱هزار هکتار به زیر  ۹۴های زیرکشت محصول چای در کشور از  میزان باغ
قطعا حمایت از کاالی . اند خوردند، بیکار و آواره شده ها نان می ن کارگرانی که از کار روی این باغزیادی از باغداران و همچنی

گرفت تا از نابودی بسیاری از تولیدات ازجمله محصوالت  ها پیش مالک عمل مسئوالن کشوری قرار می ایرانی باید از سال
کاالی ایرانی و تولیدات داخلی، یعنی حمایت از قشری که از حمایت از . کرد جلوگیری می« چای ایرانی»کشاورزی به ویژه 

ها کشاورزان و کارگران حوزه چای از آن  همان چیزی که این روز   .شوند خورند و از کار و دیارشان آواره نمی این قِبَل آن نان می
قدرتمند و سودجوی واردکننده چای مافیای ... .اند هایشان شده نشین بدبختی ها و حاشیه محروم هستند و مستاصل شهر

. ها را به مخاطره انداخته است کاران و کارگران محروم این حوزه سایه شوم خود را افکنده و زندگی خیلی خارجی بر سر چای
ها قابل  ها، تغییر کاربری، تغییر نوع محصول کشتی تا مهاجرت به حاشیه شهر های آن از فروش باغ ای که نشانه مخاطره
 ....ه استمشاهد

 :میلیون بیکار داریم ۱بخریم چون " کاالی ایرانی"

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1397/01/21/1696636 

 

برای حمایت از تولید کارشناسان بر این باورند عزم ملی  در بیست و یکم فروردین، ،تسنیمحکومتی خبرگزاری  به گزارش
 .کاالی داخلی تنها راه چاره برای رونق تولید و بهبود کیفیت کاال و جلوگیری از افزایش بیکاری است

در خرید کاالی ایرانی جز خواست مردم و مصرف کننده؛ اصرار ، اجبار و محدودیت ها نمی تواند ...: حسین ابویی مهریزی افزود
تولید کنندگان با وجود هزینه های پرداخت مالیات، بیمه : او گفت .بازار و مشتری را به سمت خرید تولیدات داخلی هدایت کرد

هزینه های تولید داخلی باالست همین امر باعث . تواند در بازار رقابتی با کاالی تولید شده داخلی رقابت کندکارکنان، نمی 
دولت ازمکانیزم اسناد خزانه استفاده می کند و به  .قاچاق کاال می شود و در نهایت به تعطیلی مراکز تولیدی منجر می شود

وی  .بصورت نقدی، اسناد ارائه می کند که نقد کردن آن مشمول هزینه استتولید کننده بجای حمایت مالی و تامین سرمایه 
 .میلیون بیکار داریم 1در حال حاضر حدود: گفت

 نکرد اجرایی را «دائم قرارداد» جدید وزیر/زردها کاله بالتکلیفی ادامه -*

 

های فشار قوی برق که تحت قرارداد وزارت نیرو در  اپراتورهای پست در بیست و یکم فروردین،به گزارش خبرنگار ایلنا،
اعضای شورای .ی تغییر وضعیت خود انتقاد دارند های مختلف کشور مشغول به کار هستند، از اجرایی نشدن ابالغیه استان

ور شغل مذکور را در با وجود اینکه سازمان امور استخدامی کش: گویند های فشار قوی برق می هماهنگی اپراتورهای پست
قانون خدمات کشوری، از  831زمره مشاغل کارگری دانسته و وزارت نیرو را مکلف به تبدیل وضعیت نامبردگان مطابق ماده 

نموده و همچنین وزیر قبل اجرایی شدن تکلیف سازمان استخدامی را طی دستورالعملی به « کارگری دائم»به « کار معین»
اجرای این تکلیف قانونی  ای برای  با عوض شدن وزیر، در کل هیچ اراده ابالغ کرده ولی متاسفانه سازمان توانیر جهت اجرا 

های مختلف خواستار  اند و به شیوه های فشار قوی برق بارها از شهرهای مختلف به تهران آمده اپراتورهای پست.وجود ندارد
خرداد ماه سال گذشته موجب خوشحالی آنها شد اما این  در« کارگر دائم»ی  صدور ابالغیه. اند حقوق قانونی خود شده

 ...است خوشحالی به دلیل اجرایی نشدن ابالغیه علیرغم گذشت بیش از نُه ماه از صدور، به ناامیدی بدل شده

 فردا با حضور وزیر کار ۷۹نشست تعیین دستمزد  یک مقام مسئول وزارت کار به مهر خبر داد؛ -*

https://www.mehrnews.com/news/4267766 

 

 

 

 

مدیرکل جبران خدمت از روابط کار وزارت تعاون کار و رفاه ، ۷۹۳۱فروردین  ۱۷شنبه  سهبه نوشته خبرگزاری دولتی مهر 
 .در روز چهارشنبه با حضور نمایندگان کارگری و کارفرمایی خبر داد ۳۱اجتماعی از برگزاری نشست تعیین تکلیف دستمزد 
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با بیان اینکه از نمایندگان کارگری و کارفرمایی عضو شورای عالی کار برای حضور در  خبرنگار مهر اسماعیلی ظریفی آزاد در گفتگو با

تمام تالش ما این است که در جلسه فردا بتوانیم با نزدیک : این نشست به صورت شفاهی دعوت به عمل آمده است، ادامه داد
ا ببندیم که در صورت توافق شرکای اجتماعی بخشنامه ر ۳۱کردن نظرات نمایندگان گروه های کارگری و کارفرمایی پرونده دستمزد 

بر اساس این گزارش در روزهای پایانی سال گذشته  .حداکثر تا روز یکشنبه هفته آینده ابالغ خواهد شد ۳۱دستمزد سال 
 ۳۰ا در سال یعنی شاغالنی که پایه حقوق آنه« حداقلی بگیران»نمایندگان کارفرمایی، کارگری و دولت در خصوص تعیین دستمزد 

درصدی  ۱۱تومان بود به توافق رسیدند که بر این اساس دستمزد این گروه از کارگران با افزایش حدود  ۳۹۷هزار و  ۳۱۳معادل 
 .هزار تومان رسید ۷۷۰هزار تومان به حدود یک میلیون و  ۷۰۰معادل 

 تجمع مردم در میدان فردوسی -*

 

 چهار راه استانبولمابین میدان فردوسی و ! امنیت بازار ارز

 تایر کیان کارخانه بازنشسته کارگران از نفر ۳٠٠ تجمع -*

 

صبح امروز مقابل کارخانه  ۳کارگران بازنشسته کارخانه کیان تایر از ساعت نفر از  ۹۱۱ایلنا، حدود  دولتی به گزارش خبرنگار
یک نفر از حاضران .گردد هزار تومان بازمی ۰۱۱اعتراض آنها به پرداخت نشدن سنواتِ ایام خدمت به قرار ماهی . اند تجمع کرده

طبق توافقی که میان نمایندگان بازنشستگان، مسئوالن وزارت صنعت، معدن و تجارت و هیات حمایت از : گوید در تجمع می
بازنشسته  ۴۱۱میلیون تومان به  ۴۱۱میلیارد و  ۷صنایع به عنوان کارفرمای کیان تایر انجام شده، قرار بود طی دو سال مبلغ 

ها بابت سنوات  های معترضان هر کدام از آن مطابق گفته ....برای پرداخت مطالبات آنها درنظر گرفته شودکارخانه کیان تایر 
هزار تومان  ۰۱۱همان    میلیون تومان از کارخانه کیان تایر طلبکار هستند و قاعدتا حتی با پرداخت ۷۱۱تا  ۰۱بازنشستگی بین 

 .کشد ه طول میها بیش از یک ده حساب آن در ماه هم روند تسویه

 :خواب میلیارد تومان وام به اسم یک کارتن  ۵٠٠ -*
http://www.sharghdaily.ir/News/185065 

گیری صندوق  رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس نحوه شکلبه گزارش روزنامه شرق در بیست و یکم فروردین ، 
. قوه قضائیه با متخلفان برخورد کند: و تخلفات دانست و گفت ذخیره فرهنگیان و اساسنامه آن را پایه و اساس تمام انحرافات

موارد : وتفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان گفت وگو با خانه ملت، با اشاره به گزارش تحقیق محمدمهدی زاهدی در گفت
ن است که گیری صندوق و اساسنامه آ ترین مسائل، نحوه شکل بسیاری در گزارش آمده که حائز اهمیت است؛ یکی از مهم

: او ادامه داد. پایه و اساس تمام انحرافات و تخلفات بعدی بوده؛ چراکه جایگاه حقوقی این صندوق در آن مشخص نشده است
خواب  طور مثال به یک کارتن بانک سرمایه به افرادی که به صندوق ذخیره فرهنگیان هیچ ارتباطی نداشتند، وام داده است؛ به

سازی این مبلغ  رد تومان وام پرداخت شده است؛ پشت این قضیه افراد با نفوذی بودند که با حسابمیلیا مبلغی بیشتر از صد 
کنند؛  اند و پرداخت نمی های کالن دریافت کرده گروه وام ۹۷  .اند اند و فقط از اسم این فرد استفاده کرده را برای خود برداشته

میلیارد   ٩۱۱پرداخت شده یا به گروه دیگری وامی حدود  ۳٩تا  ۳۱بازه زمانی میلیارد تومان در   ٦٦۰طور مثال، وامی بالغ بر  به
های  بودن وام الوصول زاهدی با اشاره به مشکوک. داده شده، اما هنوز بازپرداختی صورت نگرفته است ۳۷تا  ۰٦در 

شده در بانک سرمایه  های پرداخت میلیارد تومان از وام  هزار  ۳حداقل : شده از سوی بانک سرمایه، گفت پرداخت
کارشناسان دادگستری امالک افراد بدهکار را تا چهار برابر . هاست مسئله مهم دیگر، تهاتر بدهی. الوصول هستند مشکوک

ها، بدهی افراد به بانک سرمایه و صندوق ذخیره فرهنگیان تهاتر  گذاری گذاری کردند و با کمک همین قیمت قیمت واقعی ارزش
میلیارد تومان بدهی با  اگر شخصی صد : او توضیح داد. اند ان دادگستری را با رشوه و تطمیع فریب دادهکارشناس. شده است

اند که از یک سو بدهی  گذاری کرده میلیارد تومان ارزش ۷۹۱میلیارد تومان داشت، کارشناسان این زمین را   ۹۱زمینی به ارزش 
این نماینده مجلس با اشاره به کل مبلغ . ه فرد بازگردانده شودفرد تسویه شود و از سوی دیگر ارزش زمین دوباره ب

ما نتوانستیم به تمام ابعاد . مبلغ نهایی مشخص نشده است؛ چراکه مبلغ بسیار باالست: شده از این صندوق گفت اختالس
رسی کامل ممکن است بر. شدن مبلغ نهایی کمک کنند های نظارتی برای مشخص آن رسیدگی کنیم، باید تمام دستگاه

 .حدود سه سال زمان ببرد
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 است افتاده تاخیر به ماه بهمن از رجا مهمانداران مزدی مطالبات -*

 

کم دو هزار نفر از مهمانداران شاغل در  دست،آهن رجا  در شرکت راه در بیست و یکم فروردین منابع کارگری ایلنابرپایه خبر 
و « ماربین»، «سیمرغ»، «آهودشت»، «دایاعصر »آهن رجا که تحت مسئولیت چندین شرکت پیمانکاری همانند  شرکت راه

اند، از بهمن ماه سال گذشته  دهی به مسافران یا همان شغل مهمانداری مشغول چند شرکت دیگر به کارهای خدمات
سال دارای سابقه کار هستند، در عین حال گفتند جدا از  ۷۰تا  ۰این کارگران که از .شان به تاخیر افتاده است مطالبات مزدی

آهو »گویند در حال حاضر فقط یک شرکت پیمانکاری به نام  ها می آن... .ت مزدی از امنیت شغلی برخوردار نیستندمعوقا
 .کند مطالبات مزدی مهمانداران زیرمجموعه خود را به موقع پرداخت می« دشت

 :تجمع در جزیره خارک  -*

 

خدمات از سوی شرکت نفت نظیر تردد رایگان به بوشهر  گروهی از معلمان و فرهنگیان جزیره خارک در اعتراض به قطع برخی
 مقابل آموزش و پرورش تجمع کردند

 وضعیت نامشخص واحدها و کارگران گروه نساجی فرقانی در سال جدید  -*

 

، «یاس نخ»های  به گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا در بیست و یکم فروردین ، کارگران گروه نساجی فرقانی که شامل کارخانه
کارفرما : شود، در تماس با خبرنگار ایلنا گفتند می« نخ پاسارگاد»و « صنایع بافت تکمیلی ایران»، «نخ البرز»، «یاس نخ البرز»

کارگر شاغل در این مجموعه نساجی را تاکنون تمدید نکرده و به  ۰۱۱قرارداد کار حدود ( ماهفروردین )از ابتدای ماه جاری 
از قرار معلوم مدیریت گروه : کارگران این واحد تولیدی در ادامه گفتند... .دنبال آن فعالیت هیجیک از واحدها آغاز نشده است

شیوه کنونی مقرون به صرفه نیست و باید برای کاهش  های تولیدی به نساجی فرقانی عقیده دارد که فعالیت این واحد
کارگر در  ۰۱۱طبق اظهارات آنها؛ در گروه نساجی فرقانی حدود ... .های کارخانه بخشی از نیروی انسانی تعدیل شوند هزینه

سال گذشته پنج شرکت مشغول کارند که جدا از مشکالت بوجود آمده؛ مزد چهار ماه گذشته به همراه عیدی و پاداش پایان 
 .آنها پرداخت نشده است

 :عذر خواهی شهردار تنکابن  -*

 
چند روز پیش ماموران سد معبر بساط سبزی دست فروشی زنی را در تنکابن را بهم ریخت؛این حرکت در سطح شبکه های 

شهر، سبزی هایش شهردار تنکابن از مادر سبزی فروشی که ماموران سد معبر شهرداری آن . مجازی بازخوردی وسیع یافت
 .را داخل جوی آب ریخته بودند عذرخواهی کرد
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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-9/610741-%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%B4%D8%AE%D8%B5-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF%D9%87%D8%A7-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%AC%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D9%82%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B7-%D8%AD%D8%A7%DA%A9%D9%85-%D8%A8%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%AA%D8%B5%D9%85%DB%8C%D9%85-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85


 هجوم مامورین وزرات اطالعات به منزل هاشم خواستار در مشهد -*

 

مامورین اطالعات مشهد با هجوم به منزل سیدهاشم خواستار، مسئول کانون صنفی ۳۱روز سه شنبه بیست و یکم فروردین 
بنابه . از علت این حمله و هجوم اطالعی در نیست. مصادره وسایل شخصی وی کردندمعلمان در مشهد، اقدام به بازرسی و 

 .خبرها؛ منزل آقای خواستار تحت نظر ماموران امنیتی قرار گرفته است

 محمود بهشتی لنگرودی، عبدالفتاح سلطانی، اسماعیل عبدی بیانیه مشترک -*

 

 :خود را بعنوان زندانی سیاسی در برابر حاکمیت اسالمی تعریف کردند و یاد آور شدند در هفت ماده موقعیتاین بیانیه   
 .آزادی بی قید و شرط تمامی زندانیان سیاسی و عقیدتی-»۷

ی متهمان سیاسی  ی محاکمات از جمله محاکمه های انقالب، و حذف آنها از ساختار دادگستری و انجام کلیه انحالل دادگاه-۱
 .قانون اساسی ۷۰۰های عمومی و به صورت علنی با حضور هیات منصفه مطابق اصل  و عقیدتی در دادگاه

 .ی امکانات کشور برای عموم ملت توزیع عادالنههای خاص برای برخی افراد و نهادها و  حذف امتیازات و رانت-۹
 .ی اقشار ملت در تعیین سرنوشت و حذف نظارت استصوابی فراهم نمودن شرایط مشارکت کلیه-۴
جهت تحکیم وحدت ملی ( حکومتی و مستقل)های سیاسی  ی جریان وگوی ملی با حضور همه فراهم نمودن مقدمات گفت-۰

 .های اجتماعی به عنوان عامل بازدارنده در مقابل دشمنان خارجی تی مردم در فعالی و مشارکت قاطبه
 .جلوگیری از دخالت نهادهای امنیتی غیر پاسخ گویی که مجلس شورای اسالمی هیچ گونه نظارتی بر آنها ندارد-۰

جلوگیری از اتحاد های منطقه به منظور  ی روابط خارجی ایران با کشورهای مختلف، به ویژه دولت مدیریت خردمندانه-۱
 .دشمنان خارجی

 با امید به اتحاد و همدلی تمامی ملت ایران

 ۷۹۳۱فروردین  ۱۷_ اوین

 کارگرسولفات پتاسیم ایوان بدنبال پلمب کارخانه73بالتکلیفی شغلی  -*

طی روزهای اخیر خبری مبنی بر تعطیلی کارخانه سولفات  برپایه گزارش دریافتی روزسه شنبه بیست ویکم فروردین ماه،
پتاسیم ایوان به علت تولید مواد آالینده بیش از حد مجاز و اعتراض و تجمع مردم بخش زرنه این شهرستان در فضای مجازی و 

ن کارخانه زیان پلمپ ای: علی طاهر سارایی ، معاون نظارت و پایش محیط زیست ایالم یادآور شد... .رسانه ها منتشر شد
هفته زمان برای نصب فیلتر و رفع مشکل به  3های بسیاری برای تولید کننده به دنبال دارد و باید از پلمپ آن جلوگیری کرد لذا 

پرونده تخلف زیست محیطی این کارخانه باز و در دست پیگیری است و چنانچه برای رفع  .مسئوالن کارخانه داده شده است
 .ورت نگیرد، کماکان پلمپ خواهد مانداین مشکل اقدامی ص

 03کشاورزان اصفهانی را سرکوب می کنند و از قدرت خرید کارگران  :ای ناصر آقاجری فعال کارگری پروژه -*
  درصد کم شده

 
 ی ناصر اقاجری فعال کارگری پروژه ای بدترین اتفاق سال گذشته را ادامه: به نوشته کانال تلگرامی اردوی کار آمده است 

اینکه اعتراضات صنفی : گوید داند و می که همان کارگران و مزدبگیران هستند، می« ی مردم قاطبه»تفاوتی به مطالبات  بی
من بدترین اتفاق را . های این اعتراضات است توجهی به خواسته تر شد در ذات خود پیام مثبتی ندارد اما بدتر از آن بی گسترده

آبی  درپِی کشاورزان اصفهانی که از زور بی شما به نتیجه تجمعاتِ پی. دانم و کشاورزان می سرنوشت ناکام اعتراضات کارگران
سرنوشت این کشاورزان را با دقت . اند، نگاه کنید تا دریابید بدترین رویداد در سالی که گذشت، چیست ها آمده به خیابان

او معتقد است؛ در سال گذشته به روال مالوف  .شود یببینید؛ نه تنها پاسخگوی آنها نیستند بلکه با آنها برخورد هم م
 ۷۳۹۰این جریان افزایش . بینم من هیچ دستاورد مثبتی نمی: است های قبل، هیچ اتفاق مثبتی برای کارگران رخ نداده سال

. تی نیستی مثب دانند، از دیدگاه من هیچ نقطه و امتیاز برای کارگران می« پیشرفت»درصدی حداقل حقوق که برخی آن را 



کنم، اما تا زمانی که کنترل نرخ ارز در  شان تشکر می گرچه از نمایندگان کارگرِی مذاکرات، به خاطر همه زحمات و ایستادگی

های خصوصِی صادرکننده تولیدات نیز مستقیم یا غیرمستقیم در ید اختیار دولت هستند، گران  دست دولت است و شرکت
درصد  ۹۱امسال باتوجه به افزایش نرخ ارز تقریبا قدرت خرید کارگران . دهد ارگر را کاهش میروز قدرت خرید ک شدن ارز، روزبه

شود این افزایش مزدی را یک دستاورد مثبت دانست؟ با  درصد زیاد شده؛ پس چطور می ۷۳۹۰کم شده، درحالیکه مزد فقط 
 !کدام متر و معیار این را موفقیت ارزیابی کنیم؟

 :گازرون تجمع کردندمردم کازرون در اعتراض با طرح تفکیک این شهرستان مقابل فرمانداری  -*

 

شنبه بیست ویکم فروردین ماه،جمعی از اهالی کازرون همزمان با حضور کارشناسان تقسیمات  یافتی روزسهدر برپایه گزارش
مخالفان همچنین بر این باورند در جریان .... کردندکشوری دراعتراض با طرح تفکیک این شهرستان مقابل فرمانداری اجتماع 

برم که در این طرح از کازرون جدا  های انارستان و دشت ویژه اهالی دهستان مطالعه این طرح، صدای همه مردم شهرستان به
تفکیکی به هر  کنندگان طرح خوبی شنیده نشده و نباید در این طرح هویت کازرون تحت شعاع قرار گیرد و دنبال شوند، به می 

 .قیمتی دنبال ایجاد شهرستانی جدید هستند

 جم مازندران مقابل استانداری تجمع اعتراضی کارگران بیکارشده چاپخانه جام -*

جم مازندران مقابل استاداری دست به تجمع  کارگران بیکارشده چاپخانه جامفروردین منتشر شد ، 38براساس گزارشی که
کارگرش  85سال کار تعطیل و 80پس از  3.جم مازندران در ابتدای سال  چاپخانه جام.مازندران زدنداعتراضی مقابل استانداری 

این کارگران با اشاره به وضعیت بیکاری در ... .کارگران بیکارشده دست به تجمع مقابل استانداری مازندران زدند.بیکارشدند
ای برای بیکاری  سئوالن خواستند به جای حمایت از پیمانکار چارهسال کار و تالش از م 85جامعه و باال رفتن سن آنها پس از 

نفر بطور غیر مستقیم شغلشان را 15قابل یادآوری است که با تعطیلی این چاپخانه  .جم بیاندیشند کارگران چاپخانه جام
 .ازدست دادند

 جمع می کنندکارگران پست های فشارقوی در اعتراض به عدم تبدیل وضعیت و وعده های توخالی ت -*

 

براساس گزارشات منتشره در ماه  اردیبهشت سال جاری،کارگران پست های فشارقوی در اعتراض به عدم تبدیل وضعیت و 
های مختلف کشور  های فشار قوی برق که تحت قرارداد وزارت نیرو در استان کارگران پست.وعده های توخالی تجمع می کنند

ها که در حال حاضر قرارداد  این اپراتور .ی تغییر وضعیت خود انتقاد دارند شدن ابالغیهمشغول به کار هستند، از اجرایی ن
ای هستیم که وزیر قبلی نیرو در ارتباط با  ما خواستاِر اجرایی شدن ابالغیه: گویند است، می« قرارداِد کار معین»شغلی آنها، 

با کارگران ،منتشره براساس گزارش .های فشار قوی برق کشور صادر کرده بود های قراردادکار معین پست تبدیل وضعیت اپراتور
اعتراضاتشان راباخشم بنمایش ” اپراتور میمیرد ذلت نمیپذیرد“و ” نه تبعیض نه ذلت عدالت عدالت“هایی چون  سر دادن شعار

 .گذاشتند

غذا خواهم  در اعتراض به نقض گسترده حقوق شهروندی معلمان و کارگران اعتصاب: "اسماعیل عبدی -*
 "کرد
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 به نام خداوند جان و خرد

، چهلمین نوروز پس از انقالب است، انقالبی که با وعده عبور از دیکتاتوری، استقرار دموکراسی، ایجاد شفافیت و ۳۱نوروز 
انقالبی که به گفته روحانیون و برخی . به وقوع پیوست ۰۱ای خاص در سال  جلوگیری از انباشت ثروت در دست طبقه

ای که مردم عالوه بر آب و  گونه دهنده فقر و تبعیض باشد، به صلح و آزادی و پایانآور  های سیاسی قرار بود در ایران پیام گروه
دارای حقوقی چون آزادی اندیشه و بیان، آموزش و پرورش رایگان و برابر، تشکیل انجمن و اتحادیه، اعتراض و ! برق مجانی

 .اعتصاب، تجمع و راهپیمایی و تساوی در برابر قانون باشند

ها در حد شعار باقی ماند و نعمات و سفره انقالب به جای فقرا، نصیب اصحابِ زر و زور و تزویر شد و در این مدت  اما این آرمان
های  ای حکومت، با وعده بهبود وضعیت معیشت و منزلت، اعتقادات و ارزش هایی به میدان آمدند که با تبلیغات رسانه گروه

های  المال بودند و حاال به ُیمن رقابت اندوزی از بیت و تمام مدت مشغول ثروتاجتماعی مردم را دستمایه جذب آرا قرار داده 
 .دارند جناحی، پرده از اسرار هم برمی

های خود قرار دادند ولی در ایران بزرگترین  در طول این چهار دهه بیشتر کشورهای دنیا، توسعه آموزش را در اولویت برنامه
آموز، در هر دوره دارای کسری بودجه بوده و توزیع امکانات  ها دانش معلم و میلیون وزارتخانه کشور با بیش از یک میلیون

اند و  رفاهی و آموزشی همواره به ضرر فقرا و به نفع ثروتمندان انجام شده است و در حالی که بیشتر مدارس کشور فرسوده
التدریس و  رسمی، آزاد، پیمانی، حق)ه و شاغلکند و معلمان بازنشست آموزان را تهدید می خطرات زیادی آموزگاران و دانش

بار خبر از اختالس و دزدی  ماندن زیر خط فقر را دارند، هر چندروز یک و همچنین کارگران زحمتکش، دغدغه زنده( دبستانی پیش
 .ستها هزار میلیاردی از صندوق ذخیره فرهنگیان از جمله آن ۷۹رسد که اختالس  و غارت از دسترنج آنان به گوش می

های   بشر و میثاق ها از پایبندی نظام به اعالمیه جهانی حقوق که مسئوالن جمهوری اسالمی در تریبون پس از برجام در حالی
آنان با . اند، وفادار نیستند گر آن بوده هایی از حاکمیت حتی به قانون اساسی که خود تدوین رانند، بخش المللی سخن می بین

سازی  آمیز و پرونده های مستقل صنفی کارگران و معلمان و سرکوب تجمعات مسالمت ندک تشکلایجاد فضای امنیتی برای ا
های فرمایشِی بدون  نماشده، مانند اقدام علیه امنیت ملی، در دادگاه برای فعاالن صنفی و صدور احکام زندان با اتهاماتی نخ

کنترل و منتقدان را سرکوب نمایند؛ متأسفانه در هیأت منصفه، سعی دارند تضادهای موجود در سطوح مختلف جامعه را 
و سازمان  (ilo)الملل، سازمان جهانی کار المللی همچون سازمان عفو بین بشری و نهادهای بین های حقوق روزهایی که گروه

زایش یافته کنند، دامنه سرکوب کنشگران صنفی اف ، با دقت شرایط کارگران و معلمان را در ایران رصد می(ei) جهانی معلمان
 .ها کشانده شده است و حتی به مدارس و کارخانه

عده ای از کار به دستان، با اعمال فشار به دستگاه قضایی در صدور کیفرخواست و حکم، َرِد اعاده دادرسی در دیوان عالی 
کنند و متأسفانه قاضی،  کشور، َرِد آزادی مشروط و حتی در دادن مرخصی به زندانیان دخالت کرده و فراتر از قانون حرکت می

 .ها هستند دادستان و عوامل قضایی، تحِت امر آن

اینجانب ضمن اعالم هبستگی با تمام معلمان و کارگران جهان، به عنوان یک آموزگار و عضو هیأت مدیره تشکل قانونِی کانون 
ای و غیرقانونی در قوه قضاییه  هصنفی معلمان تهران، دارای مجوز از وزارت کشور نسبت به عواقب شوم برخوردهای سلیق

دهم و در اعتراض به نقض گسترده حقوق شهروندی معلمان و کارگران ایران و با درخواست مشخصِ برگزاری  هشدار می
و مرخصی  ۰۱۱ام همچون استفاده از حق مرخصی طبق ماده  دادگاه علنی و برخورداری از حقوق قانونی در پرونده

اعتصاب  ۷۹۳۱فروردین  ۱۰از تاریخ  سه شنبه ( اکنون به شکل غیرقانونی مسدود شده استکه )استعالجی جهت درمان، 
 .بدیهی است عواقب ناشی از این اعتصاب غذا بر عهده قوه قضاییه است. غذا خواهم کرد

 ۷۹۳۱فروردین /  ۴سالن ۴زندان اوین، بند/  اسماعیل عبدی

 الملل سازمان عفو بین*  ilo سازمان جهانی کار *Ei سازمان جهانی معلمان*  :رونوشت

 گرفتند قرار اخراج نوبت در ایران کنتورسازی کارگر ۱٠ -*

 

؛ در این واحد تولیدی حدود در بیست و دوم فروردین آمده است « کنتورسازی ایران»منابع کارگری ایلنا در کارخانه به گزارش 
عنوان « رکود بازار فروش محصوالت»کارگر مشغول به کار هستند اما طی یکماه گذشته به دلیل آنچه ازسوی کارفرما  ۱۴۱
طبق اظهارات  .کارگر این واحد تولیدی تا پایان ماه جاری در لیست اخراج قرار گرفته است ۰۱کم  شود؛ اسامی دست می

کارگران این کارخانه، مدیریت کنتورسازی که اخیرا مسئولیت این واحد تولیدی را برعهده گرفته است، عقیده دارد که فعالیت 
 .های تولید از نیروی کار کارخانه کم کند کاهش هزینه این واحد تولیدی به شیوه کنونی مقرون به صرفه نیست و باید برای
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  :عباس بندر شهرداری کارگران تجمع -*

 

فروردین کارگران شرکت پیمانکار تنظیف شهرداری در بندرعباس در اعتراض به عدم پرداخت چندماه حقوق  ۱۱چهارشنبه
 .معوقه مقابل استانداری در این شهر تجمع اعتراضی برگزار کردند

 جدید سال در دیگر کارگر سه قرارداد تمدید عدم/دارند ای بیمه طلب ماه ۲۱ کارگران -*

 

معدن و تجارت استان   هرچند سال گذشته رئیس سازمان صنعت، در تاریخ بیست و دوم فروردین، به گزارش خبرنگار ایلنا،
یک منبع آگاه؛ همزمان با شروع به کار شرکت در سال اما  .زنجان از حل شدن مشکالت شرکت روغن نباتی جهان خبر داد 

در گفتگو با ایلنا تایید  (نزنجا کارگر خانه اجرایی دبیر) نجاریان عسکر این خبر را. تعدیل نیرو هم دوباره قوت گرفته است  جدید،
های واهی همچون داشتن مشکالت  فروردین امسال دوباره سه نفر از کارگران شرکت را به بهانه 85: گوید کند و می می

 835فر به ن 333تاکنون تعداد نیروهای این شرکت از  8.وی با بیان اینکه از سال  .اند کارگری، با عدم تمدید قرارداد تعدیل کرده
خرد و از همان زمان نیز تعدیل  درصد سهام شرکت را می 53بود که فردی  8.اسفند ماه : شود یادآور میاو . رسیده استنفر 

ساعته بدون احتساب  83نجاریان با اظهار اینکه کارگران در دو نوبت ... .کند نیروی را به بهانه نبود مواد اولیه برای تولید آغاز می
شود  این اضافه کار اصال به کارگران پرداخت نمی: گوید شود، می ساعت اضافه کارشان می 813 کنند که ایام تعطیل کار می

اذعان   پرداخت نشده است، 5.وی با بیان اینکه مطالبه کارگران از سال  .ای دارند ماه طلب بیمه 35همچنین کارگران شرکت 
 .آنها واریز شده است 3.و ماه از عیدی سال ماه از شرکت طلبکار هستند و فقط د 1تا  8کارگران بین : کند می

 :اعتراض بیکاران روستای حویزه -*
 

 
آنهادرواکنش به ادعای مدیران .ادامه اعتراض بیکاران روستای زهیریه حویزه به استخدام نیروهای غیربومی درشرکتهای نفتی

 همراه داشته اندمبنی برفقدان مهارت نیروهای بومی،مدرک دوره هاي فني وحرفه اي خودرابه 
 
 بسته شد ۷۹پرونده دستمزد  -*

 
، به صورت ۳۰در سال  ۳۹۷هزار و  ۳۱۳فروردین دستمزد کارگران دارای پایه حقوق بیش از  ۱۱در نشست روز چهارشنبه 

درصد،  ۷۷این گروه از کارگران،  ۳۰تعیین شد به این ترتیب که به دستمزد پایه سال « رقم ثابت ماهیانه»و « درصد»ترکیبی از 
 .اضافه خواهد شد( تومان رقم ثابت در ماه ۰۱۴هزار و  ۰۴)ریال ۱۰۱۱۱۰به اضافه روزانه

 .درصد افزایش یافت ۷۳۹۰تومان بود  ۳۹۷هزار و  ۳۱۳به میزان  ۳۰کارگرانی که پایه حقوق آنها در سال 
 .تومان رسید ۱۰۳هزار و  ۷۷۷تومانی به یک میلیون و  ۳۰۰هزار و  ۷۰۰ش به این ترتیب حقوق پایه این گروه از کارگران با افزای

https://www.ilnanews.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/610845-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D8%B7%D9%84%D8%A8-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF-%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D8%AA%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%B3%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1-%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF


 است؟ کمتر کارمندان همه از کشاورزی جهاد پرسنل و معلمان دریافتی چرا :تذکر کتبی نماینده مردم مهاباد -*

در تذکر کتبی به ( نماینده مردم مهاباد در مجلس شورای اسالمی)، جالل محمودزاده در بیست و دوم فروردین  به گزارش ایلنا
در متن  .است ایش حقوق آنها شدهجمهور از اوضاع معیشتی معلمان و کارکنان جهاد کشاورزی انتقاد کرد و خواستار افز رئیس

ترین دریافتی در بین کارکنان دولت هستند، این  معلمان و کارکنان جهاد کشاورزی متاسفانه دارای پایین: است این تذکر آمده
چرا باید دریافتی . کنند ساز و کارکنان جهاد کشاورزی، تولید محصوالت غذایی را مدیریت می ست که معلمان جامعه درحالی

لذا الزم . این دو قشر از کارکنان دولت آنقدر پایین باشد که آنان را ناچار به فعالیت در شغل دوم برای امرار معاش خانواده نماید
 .است سریعاً دریافتی آنان همانند سایر کارکنان افزایش یابد

  :مشهدی پرستاران کارانه پرداخت در ماهه دوازده تاخیر -*

 

( پرستاران، پیراپزشکان و پزشکان)های مشهد  کادر درماِن بیمارستانکارانه  در بیست و دوم فروردین ،به گزارش خبرنگار ایلنا، 
یکی از پرستاران .طوریکه برخی از پرستاران تا دوازده ماه کارانه معوقه دارند است، به  های گذشته پرداخت نشده در ماه

های زندگی پرستاران را  ینهبخش قابل توجهی از هز« کارانه»پایه دستمزد پرستاری بسیار پایین است و : گوید مشهدی می
را به موقع پرداخت نکنند و حتی شب عید نیز این مطالبات مزدی را نپردازند،   دهد؛ حال اگر قرار باشد کارانه پوشش می

که باید  وی با بیان این....شود فرساست، با مشکل مواجه می شان سخت و جان زندگی کادر پرستاری که ماهیت شغل
باید شیوه پرداخت اصالح شود تا پرستاران بتوانند از حقوق و : انه پرستاران یکجا پرداخت شود، افزودماه از کار ۰کم  دست

  ...دستمزد خود در همان سال استفاده کنند

 :تجمع مجدد کشاورزان اصفهان -*

 

 خوراسگان تجمع کردندفروردین هم در میدان فلکه در  33کشاورزان شرق اصفهان امروز چهارشنبه در ادامه اعتراضات 

  نیست دشوار زنان از فقرزدایی شود، حذف که رانت :غار مدیر مرکز توانمندسازی  آوای ماندگار دروازه -*

 

در شرایطی که نرخ بیکاری زنان دو برابر مردان است، فرصت اشتغال برای  در بیست و دوم فروردین ،به گزارش خبرنگار ایلنا،
مندند، بسیار کمتر از زنان  های شغلی بهره نشین و در معرض خطر که نه تحصیالت کافی دارند و نه از مهارت زنان حاشیه

کند و  مندسازی زنان نمیکه دولت، حمایت چندانی از توان درحالی پرسش اصلی این است که . طبقات متوسط و باالست
گر داشته  توانند در این بین، نقش تسهیل های شغلِی شایسته ندارد، آیا نهادهای مدنی می اهتمامی هم برای ایجاد فرصت

ها و  ای عملی از ورود نهادهای مدنی به عرصه اشتغال زنان وجود دارد که بتوان از دل آن، مشکالت، کاستی باشند؟ آیا تجربه
 مدیرعامل) پور اسماعیل اکبر علی برای اینکه نقش نهادهای مدنی در این عرصه را دریابیم، به سراغ . ا تبیین کردراهکارها ر

این فعال مدنی در گفتگوی زیر بر لزوم حمایت دولت از نهادهای حامِی زنان . رفتیم (غار دروازه ماندگار آوای توانمندسازیِ  مرکز
 .تاکید دارد« اه تعاونی»و کارکرد مثبت و سازنده 

 
 سفره خالی کارگران اخراجی پاالیشگاه گاز ایالم  -*

https://www.ilnanews.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/611031-%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D9%86%D9%84-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%87%D9%85%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%85%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%85%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
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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-9/604382-%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AA-%DA%A9%D9%87-%D8%AD%D8%B0%D9%81-%D8%B4%D9%88%D8%AF-%D9%81%D9%82%D8%B1%D8%B2%D8%AF%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B4%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D9%87%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%84-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D9%84%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF-%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%87-%D8%BA%D8%A7%D8%B1


 
 كارگران إخراجي پااليشگاه گاز ايالم در برابر شرکت سفره خالی پهن کردند

 

 شرب آب نبود به نسبت هشدار/کرمان در ریزگردها کانون افزایش -*

 

با توجه به خشکسالی که امسال با آن : وگو با خبرنگار ایلنا درباره آخرین وضعیت تاالب جازموریان گفت زاده در گفت رضا جزینی
. شود ها نسبت به سال گذشته، وضعیت تاالب جازموریان روز به روز بدتر می درصد بارندگی ۰۱روبرو هستیم و کاهش بیش از 

ها بسیار  هایی که شده بود ما باز هم مشکل داشتیم چه برسد به امسال که وضعیت بارندگی سال گذشته با وجود بارندگی
متاسفانه آبی برای شرب و استفاده : تصریح کرد وی با بیان اینکه در حال حاضر آبی برای شرب مردم وجود ندارد،.بدتر است

های مجاز و غیرمجاز،  با توجه به حفر چاه. مردم وجود ندارد چه برسد به اینکه بخواهیم حقابه محیط زیست را مطالبه کنیم
ب وضعیت نامناسب کشت، عدم تغییر الگوی کشت، شیب توپوگرافی منطقه، عدم بارندگی و تبخیر زیاد هیچ آبی به تاال

های  زاده با بیان اینکه به دلیل خشکسالی بر وسعت کانون جزینی ....نخواهد رسید، از همین رو وضعیت مناسبی نداریم
درصد ریزگرد در کشور از تاالب جازموریان است و امسال با توجه به  ۱۰: شود، توضیح داد ریزگرد در منطقه افزوده می

 .خشکسالی قطعا این درصد بیشتر خواهد شد

 : اعتراض کشاورزان به قیمت پائین محصوالت -*

 

 مسدود شدن مسیر اسالم آباد ـ زهکلوت توسط کشاورزان معترض به پایین بودن قیمت محصوالت کشاورزی

 ادامه اعتراضات و تظاهرات کشاورزان و مردم اصفهان و حمایت کسبه از کشاورزان -*

 

های حکومت  خود را در اعتراض به سیاست تظاهرات از روز چهارمین اصفهان، کشاورزان و مردم ۳۱فروردین ۱۱روز چهارشنبه 
اعتنا  اما کشاورزان بی. نیروی انتظامی به تهدید مردم پرداخت. کسبه اصفهان نیز به حمایت از کشاورزان پرداختند. برپاکردند

در مسیر حرکت خود به کشاورزان .  علی مسجد راه چهار سمت به کشاورزان حرکت .به تهدیدات به اعتراض خود ادامه دادند
با نیروهای سرکوبگر مواجه شدند که این نیروها با ایجاد موانع و بستن مسیر مانع از تظاهرات مردم ( ع)سمت مسجد علی

 .شوند می
» ، « حتی اگر بمیریم/ گیریم  آبه رو می حق»:دهند دهند شعار می کشاورزان که زنان بخش بزرگی از آنان را تشکیل می

مرگ بر این / نصر من هللا و فتح القریب» ، « زیر عبا جمع شده /آب چگونه شده» ،« فکری به حال ما کنید / کنید سوریه را رها
،   «!نون و پنیر و سبزی، مسئول چرا میترسی؟» ، « آماده باش، آماده باش /ای لشکر شرق اصفهان»  ،« دولت مردم فریب

نیروهای سرکوبگر حکومت که میخواست « فرمانده»در برابر صحبتهای کشاورزان  «ریشه ظلمو بکن / یا حجه ابن الحسن»

https://www.ilnanews.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-5/610658-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%B4%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D8%A2%D8%A8-%D8%B4%D8%B1%D8%A8
http://fa.iranfreedom.org/%d8%aa%d8%ac%d9%85%d8%b9-%d8%a7%d8%b9%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d8%b6%db%8c-%da%a9%d8%b4%d8%a7%d9%88%d8%b1%d8%b2%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d9%85%db%8c%d8%af%d8%a7%d9%86-%d8%ae%d9%88%d8%b1%d8%a7%d8%b3%da%af-2/


در مقابل تهدید نیروی سرکوبگر، مردم با شعارهای بی شرف، بی شرف، بی شرف پاسخ .آنها متفرق شوند؛ وی را هو کردند

 .دندان شکنی به این نیروی ضد مردمی دادند

 کشاورزان از حمایت در خوراسگان کسبه اعتصاب -*
فروردین ماه؛ تمامی کسبه و اصناف خوراسگان در حمایت از کشاورزان و حق آبه مغازه های خود را بسته و  ۱۱روز چهارشنبه 

 .بطور جمعی اعتصاب نمودند

 نرخ بیکاری در زمستان پارسال چقدر بود؟...ای که گذشت کار و تعاون در هفته -*

https://www.isna.ir/news/97012307779 

 

اعالم نرخ بیکاری کشور در زمستان سال گذشته، : به گزارش خبرگزاری دولتی ایسنا در بیست و سوم فروردین آمده است 
هزار نفری  ۰۰ها و اشتغالزایی ها در سال جدید، تاسیس فروشگاه بزرگ کاالی ایرانی توسط تعاونی الزحمه کاریابی میزان حق

 .رهای حوزه کار و تعاون در هفته جاری بودها در سال گذشته، از مهمترین خب تعاونی

بررسی نرخ بیکاری . درصد اعالم کرد ۷۱۹۷به گزارش ایسنا، این هفته مرکز آمار ایران، نرخ بیکاری زمستان سال گذشته را 
بیکاری جوانان  .اند بیکار بوده  درصد از جمعیت فعال،  ۷۱۹۷دهد که  ساله و بیشتر در گزارش مرکز آمار ایران نشان می ۷۱افراد 

این شاخص در بین زنان . اند ساله بیکار بوده ۷١ -۱۳درصد از جمعیت فعال  ۱۰۹۱ساله نیز حاکی از آن است که  ۷١ -۱۳
 ۷۱درصد جمعیت  ۹۳۹۱، ۷۹۳٦در زمستان . نسبت به مردان و در نقاط شهری نسبت به نقاط روستایی بیشتر بوده است

 ....اند اند، یعنی در گروه شاغالن یا بیکاران قرار گرفته ودهساله و بیشتر از نظر اقتصادی فعال ب

 :اعتصاب کارگران آریا لیف خمین  -*

 1.اعتصاب کارگران شرکت آریا لیف خمین بدلیل حقوق معوقه از سال 

 به زدن دامن پی در مسئوالن/باشند محتاج شب نان به کارگران خواهند می:وگو با ایلنا ناصر چمنی در گفت -*
 نباشند دستمزدی فقر

های صنفی کارگران کشور در  نماینده کانون عالی انجمن)نی ناصر چم در بیست و سوم فروردین، به گزارش خبرنگار ایلنا،

درصدی دستمزد گاه در بدنه دولت و گاه جامعه کارفرمایایی  ۱۱هایی که با افزایش  درباره دالیل مخالفت( ۳۱مذکرات مزد 
توان از باالرفتن  آید دیگر نمی وقتی ارزش پول ملی بالفاصله پس از تعیین مزد با افزایش قیمت دالر پایین می: وجود دارد، گفت

صورت پلکانی افزایش  د که مزد بهالبته تمام تالش گروه کارگری در مذاکرات مزدی این بو. قطعی قدرت خرید کارگران دفاع کرد
بگیران قدرت خرید خود را با نوسانات اقتصادی کمتر از دست بدهند با این حال شرایط اقتصادی کشور هیچگاه تماما  یابد تا مزد

 .دهد های کارگران را نمی اجازه تحقق همه خواسته

 تجمع اعتراضی دانشجویان دانشگاه شیراز  -*

 
جمعی از دانشجویان دانشگاه شیراز در اعتراض به اخراج یکی از استادان دانشگاه دست به  3.فروردین ماه 30روزپنج شنبه 

 .تجمع زدند

 درصد اراضی سطح زیر کشت برنج شهرستان بابل 53بحران آب در  -*

https://www.isna.ir/news/97012307857 

https://www.ilnanews.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/611517-%D9%85%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D9%86%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%A8-%D9%85%D8%AD%D8%AA%D8%A7%D8%AC-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%AF-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%86-%D8%B2%D8%AF%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%81%D9%82%D8%B1-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B2%D8%AF%DB%8C-%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%AF
https://www.ilnanews.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/611517-%D9%85%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D9%86%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%A8-%D9%85%D8%AD%D8%AA%D8%A7%D8%AC-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%AF-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%86-%D8%B2%D8%AF%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%81%D9%82%D8%B1-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B2%D8%AF%DB%8C-%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%AF
https://www.ilnanews.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/611517-%D9%85%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D9%86%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%A8-%D9%85%D8%AD%D8%AA%D8%A7%D8%AC-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%AF-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%86-%D8%B2%D8%AF%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%81%D9%82%D8%B1-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B2%D8%AF%DB%8C-%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%AF


 

رئیس سازمان جهاد کشاورزی شهرستان بابل : به گزارش خبرگزاری دولتی ایسنا در بیست و سوم فروردین آمده است 
با توجه به حوزه : وی افزود... .درصد اراضی سطح زیر کشت برنج شهرستان بابل با معضل کم آبی رو به رو است53: گفت

غربی، بندپی شرقی و جنوب  آباد، بندپی حال حاضر در بخش الله گذشته شده است در  که کم عمق تر از سال  آبریز هراز
: هکتار است، افزود .31هزار و 15  وی با بیان اینکه سطح کشت برنج در شهرستان بابل ....گتاب با بحران آب رو برو هستیم

ت هرچند اگر نزوالت جوی در درصد از زمین های کشت برنج بابل با معضل کم آبی رو به رو اس ۰۱از این مقدار تقریبا نزدیک 
 .اراضی نیز هم دست به گریبان کم آبی می شوند  درصد دیگر53روزهای پیش رو کاهش یابد 

 تجمع معلمان در اعتراض به عدم پرداخت حقوق  -*

 

 
که یک سال (واقع در استان کرمان)معلمان خرید خدمات شهرستان های قلعه گنج و رودبار جنوب ۳۱فروردین۱۹روز پنجشنبه 

 حقوق نگرفته اند،دست به تجمع زدند

 جزئیات پرونده جدید قاچاق خودرو توسط نمایندگیهای رسمی -*

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1397/01/23/1698901 

 

بعد از اعالم رسمی اتهام قاچاق خودرو از سوی :آمده است  ۷۹۳۱فروردين  ۱۹ ،خبرگزاری تسنیم به گزارش خبرنگار اقتصادی
سردار روز گذشته  .خودرو بدون پته از گمرک خارج شده است ۷۱۰نمایندگیهای واردکننده خودرو، بر اساس اطالعات موجود 

ملکی رییس پلیس . فرمانده انتظامی استان هرمزگان از کشف باند قاچاق خودرو در این استان خبر دادکی ،عزیزهللا مل
ابعاد فعالیت این : دستگاه خودروی خارجی لوکس در مبادی رسمی اظهار داشت131هرمزگان با اعالم خبر کشف و توقیف 

: افزودوی  .دستگاه خودروی دیگر نیز اعالم خواهد شد333توقیف باند سازمان یافته بسیار گسترده بوده و به زودی جزییات 
از مبادی رسمی وارد  اسناد جعلی شرکت مشهور، خودروهای خارجی را با استفاده از  3این باند توسط نمایندگی 

های  هدستگاه خودرو که با اسناد جعلی و حتی بدون صدور پت 835به گفته وی در یک عملیات ضربتی تعداد  .کردند می
با دستگیری عامالن : سردار ملکی ادامه داد .گمرکی از گمرک ترخیص و در انبار شرکت موجود بود توسط پلیس توقیف شد

دستگاه دیگر از این خودروها که با شیوه جعل وارد  .08اصلی و ضبط اسناد و مدارک موجود در شرکت و تحقیقات تکمیلی، 
 ....دستگاه خودرو توقیف شد 131ا هماهنگی مقام قضایی در مجموع اما هنوز ترخیص قطعی نشده بود کشف و ب

 تجمع اعتراضی تعهدنامه داران و سهامداران پدیده شاندیز -*
فروردین تعهدنامه داران و سهامداران پدیده شاندیز در اعتراض به چهار سال بالتکلیفی در مقابل ساختمان  30روز پنجشنبه 

  ..دادستانی در مشهد تجمع کردند
 :روی یکی از بنرهایی که در دست تجمع کنندگان بود، نوشته شده بود

کارگر بیمه شده در پروژه پدیده شاندیز بیکار گردیده و دادستان خراسان رضوی باعث تشدید این بحران بیکاری در کل ۹۱۱۱۱
 «جوابگوی این ظلم کیست؟ آیا فریادرسی هست؟. کشور شده است

 :ته شده بودروی یکی از پالکاردها نوش
 «دولت تدبیر و امید بسه دیگه وعده و وعید »

https://www.tasnimnews.com/
https://www.tasnimnews.com/
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1397/01/23/1698901/%D8%AC%D8%B2%D8%A6%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%82%D8%A7%DA%86%D8%A7%D9%82-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D8%B3%D9%85%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84


  داشت صحبت رفاقتی اقتصاد و ارز بازار التهابات اصلی عامل ادفساز :اقتصاد دان  حسین راغفر -*

های مانند توزیع  این ساختار ویژگی: راغفر در توضیح اقتصاد رفاقتی گفت در بیست و سوم فروردین، به گزارش خبرنگار ایلنا،
مثال تنها در اقتصاد . گذاری را دارد ها و تشکیل انحصار و نیز دستکاری نظام قیمت منابع بانکی بین دوستان، توزیع فرصت

ا دستکاری نرخ و افزایش تعرفه بر هزار خودرو را وارد کرده و سپس ب ۷۹۱توان شاهد بود که یک نهاد نظامی  رفاقتی می
کیش  ۷۹۰۰از سال : این استاد دانشگاه گفت .میلیون تومان را در هر دستگاه کسب کند ۰۱تا  ۰۱خودرو سودی نزدیک به 

های اقتصادی  سازی موجب افزایش لجام گسیخته شد که یکی از عوامل فروپاشی یک جامعه است و بر همه پدیده خصوصی
های اخیر هم تشدید شده  سال اخیر ایران که در سال ۹۰۱متهم اصلی رشد نابرابری در . ارز تاثیرگذار استمانند تعیین نرخ 

علت اصلی : وی ادامه داد .گیری اصلی است که شاهد ستایش بازار ازاد و رد اقتصاد دولتی هستیم همین سیستم تصمیم
ساز غارت سپرده  ترین عوامل نابرابری و زمینه یکی از اصلی که ۴۴مثال اصل . ها منافع صاحبان قدرت است ادامه این سیاست

راستای همین گفتمان است   های مردم و منابع طبیعی در بخش معدن، ورود نیروهای نظامی و بیوت در علما به اقتصاد در
 ....اعتمادی در جامعه و فرسوده شدن نظام سیاسی کشور شده است که باعث رشد بی

 : ه آهن دامغاناعتراض کارگران را -*

 

 جلوی قطار را گرفتند۳۰ر اعتراض به عدم دریافت حقوق سال دفروردین کارگران راه آهن دامغان  23امروز پنجشنبه 

 مغازه باالبر در جوان کارگر دو دلخراش مرگ -*

 

و درخواست کمک از آتش  ۷۱۰دنبال تماس شهروندان با سامانه  به در بیست و سوم فروردین، به گزارش خبرنگار ایلنا،
ساعت یک بعد از نیمه شب گذشته به صدا درآمد و آتش  ۷۱و نجات  ۳۱نشانی، بی درنگ زنگ اعزام آتش نشانان ایستگاه 

 .نشانان بالفاصله به سمت تهرانپارس، خیابان امین، خیابان همای شرقی حرکت کردند

ی تهران که در محل حادثه حاضرشده بود، در این خصوص سیدعلی حسینی رباط افسر آماده منطقه سه عملیات آتش نشان
 .حادثه در قسمت باالبر یک ساختمان مسکونی در دست تخریب اتفاق افتاد: اظهار کرد

 : بازار کفاشان تبریز طعمه حریق شد -*

 
اورژانس بخشی از بازار کفاشان تبریز طعمه حریق شد و به گفته سخنگوی نجشنبه بیست وسوم فروردین ، صبح روز 

 آذربایجان شرقی در این حادثه، براساس اطالعات اولیه دو نفر مصدوم تحت درمان اورژانس قرار گرفتند

 :طنز هفته در تصویر  -*

https://www.ilnanews.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-4/611609-%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%A7%D8%B5%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF-%D8%BA%D8%AF%D9%87-%D8%B3%D8%B1%D8%B7%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%DA%AF%D9%81%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%B1%D8%A7-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%87%D9%84%DA%A9-%DA%A9%D8%B1%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-5/611598-%D9%85%D8%B1%DA%AF-%D8%AF%D9%84%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B4-%D8%AF%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D8%BA%D8%A7%D8%B2%D9%87


 

 .اند حکم جلب سعید مرتضوی صادر شده ولی هنوز متاسفانه گیرش نیاورده: قضاییه گوی قوه ای سخن اژه محسنی

 :دنبال می گرددتجمع کشاورزان اصفهان همچنان  -*

  

در میان نیروهای ضد شورش که برای خواباندن اعتراضات  خوراسگان. اصفهانفروردین تجمع کشاورزان  30پنجشنبه 
  ! روستائیانحاضر بودند،  تجمع خود را ادامه دادندو این تجمع هر روزه دنبال می گردد

 
  : بدون حقوق و عیدی و حق اعتراض رساکارگران شرکت اخراج  -*

 
هم ندارند  جرات اعتراض. روز قبل بدون دریافت حقوق دی، بهمن، اسفند، فروردین و عیدی بیکار شدند۱ رساکارگران شرکت 

 های سنگین بدون تاریخ گرفته چون شرکت از همه چک
 

های این وزیر برآمده از انقالب  رسا فقط یکی از شرکت. م امضا کرده۷۷تجارت دولت  وزیردختر  زاده نعمت_شبنمها را  نامه
 .است مستضعفان

 :اخوان برای تجمع روز جمعه کشاورزان اصفهان فر -* 

 

 اصفهان_مردم سوی از اعتراضی تجمع فراخوان فوری� 
 اصفهان شرق کشاورزان مردم بزرگ تظاهرات 
 خوراسگان فلکه �
  فروردین ۱۴ جمعه �

 صبح ۳ساعت  
 حمایت دیگر شهرهای

 :اصفهانبازهم تجمع روستائیان  -*����

tg://search_hashtag/?hashtag=%D8%B1%D8%B3%D8%A7
tg://search_hashtag/?hashtag=%D8%B1%D8%B3%D8%A7
tg://search_hashtag/?hashtag=%D8%B4%D8%A8%D9%86%D9%85_%D9%86%D8%B9%D9%85%D8%AA%E2%80%8C%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87
tg://search_hashtag/?hashtag=%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1
tg://search_hashtag/?hashtag=%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B6%D8%B9%D9%81%D8%A7%D9%86
tg://search_hashtag/?hashtag=%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B6%D8%B9%D9%81%D8%A7%D9%86
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF_%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85_%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%86_%D8%B4%D8%B1%D9%82_%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86
https://www.facebook.com/hashtag/%D9%81%D9%84%DA%A9%D9%87_%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%B3%DA%AF%D8%A7%D9%86
https://www.facebook.com/hashtag/%D9%81%D9%84%DA%A9%D9%87_%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%B3%DA%AF%D8%A7%D9%86
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%87_%DB%B2%DB%B4_%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D9%86
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%87_%DB%B2%DB%B4_%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D9%86
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1_%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA


 

فروردین بار دیگر روستائیان زحمتکش و محرومان آب در فلکه خوراسگان  31روز جمعه : اردوی کاربه گزارش کانال تلگرامی 
از ویژگی  .حضور زنان در اعتراضات امروز گسترده بوده و جمعیت در پی شکل گیری تظاهرات رو به افزایش است .تجمع کردند

تصویر مربوط به اعتراضات امروز . های مهم و امیدبخش اعتراضات مردم اصفهان حضور زنان توده اعماق در این حرکت هاست
 فروردین در فلکه خوراسگان است 31جمعه 

 ! ی دادنددرآمد صادرات نفت از کشور فرار در صد ۱٠  -*

 

درآمد صادرات نفت از کشور فرار کرده  ۰۱۵طور متوسط  سال گذشته به۴۱در : به نقل از کانال تلگرامی اردوی کار آمده است 
 .گذاری یا مصرف انتقال داده شده است و برای سرمایه

 ...میلیارد دالر است و برابر مجموع درآمد ۰۱۱این عدد 
 مجمع فعاالن اقتصادی

 : کشاورزان اصفهانی جاده را بستند  -*

 

نیروی انتظامی مسیر و . در دهستان شاتور کشاورزان اصفهانی جاده را با آتش زدن الستیک بستندفروردین ،  31روز جمعه 
 تظاهرات کشاورزان را بست

 ها بازگشت بدون شرط  هفت نفر از اخراجی/اعتراض سه روزه کارگران پاالیشگاه گاز ایالم نتیجه داد -*

 
که از اواسط هفته گذشته آغاز شده بود با پادرمیانی استاندار ایالم خاتمه  اعتراضات کارگران ارکان ثالث پاالیشگاه گاز ایالم

یازده نفر از کارگران ارکان ثالث که : گویند این کارگران که در اعتراض به اخراج یازده نفر از همکارانشان تجمع کردند، می  .یافت
ما در اعتراض به این اخراج، چند روز . جدید بیکار شدندها عضو شورای اسالمی کار هستند، از ابتدای سال  چهار نفر از آن

ها بدون شرط  ای که با مسئوالن استانداری داشتیم، قرار شد هفت نفر از اخراجی نهایت در جلسه تجمع برگزار کردیم که در 
  .به سر کار بازگردند

ه اعضای شورای اسالمی کار هستند، هنوز به گفته این کارگران، تکلیف بازگشت به کار چهار کارگر اخراجِی باقیمانده ک
  .مشخص نیست اما قرار است در جلسه روز یکشنبه با مدیرعامل پاالیشگاه این موضوع مطرح و بررسی شود

ما کارگران ارکان : گویند کارگران ارکان ثالِث پاالیشگاه گاز ایالم همچنین از قراردادهای موقت شغلی خود انتقاد دارند و می
های پیمانکاری مختلف هستیم و هر سال با تغییراتی که در ترکیب پیمانکاران رخ  یمانکاری طرف قرارداد با شرکتثالث یا پ



از ما قرارداد منعقد « تعدادی»های جدید با  همواره نگرانیم که شرکت یا شرکت. افتد دهد، امنیت شغلی ما به خطر می می

 .نکنند و بیکار شویم

 :به به اعتصاب در کردستانفراخوان برای روز یکشن -*

 

 ۷۹۳۱فروردین  ۱۰یکشنبه،  در کردستان برای روز  فراخوان به اعتصاب سراسری بازاریان و کسبه شهرهای مرزنشین

 :اعتراضات و مطالبات کشاورزان از زبان یکی زا جوانان در خور اسگان  -*
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گفتگو رادیو ندا با یکی زا جوانان یک خانواده کشاورز در خور اسگان اصفهان پیرامون اعتراضات و مطالبات کشاورزان و حقایقی 
 از زبان ایشان ، از جمله باال گرفتن تنش بی اصفهانی ها و یزدی ها 

 : حضور زنان دراعتراضات کشاورزان اصفهان -*

 

 فروردین ۱۴فلکه خوراسگان جمعه ،  اصفهانی طبق فراخوان روز قبل کشاورزان #مع اولیهجت 

 : به آتنا دائمی مرخصی ندادند  -*

 
 .فروردین موافقت نکرد ۱۴دادستانی با درخواست مرخصی آتنا دائمی به مناسبت عروسی خواهرش برای جمعە 

 :تعطیلی یک واحد تولیدی دیگر -*
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، یعنی بزرگترین تعطیلی یک واحد بزرگ تولیدی در قزوین : برپایه خبر کانال تلگرامی کانون مدافعان حقوق کارگر آمده است 

 .بیکار شدنداز کار کارگر  ۱۱۱از شد و بیش تعطیلشرکت تولیدکننده پودرآهن خاورمیانه در قزوین بخاطر مشکل نقدینگی 

 نماز جمعه شهر چوار و مطالبات مردمی -*

 
نفر از پرسنل  88اعتراض مردم بخش چوار به استخدامی های فامیلی مسئولین پاالیشگاه گاز ایالم و پتروشیمی و نیز اخراج 

 با سابقه ساکن همین منطقه 
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