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 نگرودیامیر جواهری ل: یادداشت کارگری هفته از

   !است زی دیگر همچنان خالیو، سفره کارگران ایران در نوراضافه دستمزدی در کار نیست :پیرامون  
 

 !است توده کارگران ایران دربرابر تعبیسال بس سخت وپُر

  
 

مانده ن، چند روزی باقی ۹۸تا آمدن بهار . را با خود داریم  ۱۹۹۸روز شمار کارگری هفته ، شماره قبل از نوروز 

  !و اصال هیچ چیزی معلوم نیست پرده برداری نشده  ،هنوز از رقم تعیین حداقل دستمزد سال پیشرویاست اما 

دویست و هشتاد و یکمین نشست دستمزد شورای عالی کار سه شنبه این هفته با : " خبرگزاری دولتی ایسنا نوشت 

های کارگری و کارفرمایی برگزار شد اما برخالف تصور، دستمزد کارگران در  حضور وزیر کار و نمایندگان گروه

در این رابطه زهرا ساعی  (۱) "  .اعالم رقم مزد بمانند همچنان چشم انتظارکارگران  این جلسه باز هم نهایی نشد تا
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با انتقاد از اینکه متاسفانه با وجود آنکه در حوزه   نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر در مجلس شورای اسالمی

شورای اسالمی برگزار حقوق و دستمزد جلسات متعددی هم در کمیسون اجتماعی و هم در فراکسیون کارگری مجلس 

بر اساس اطالعات رسیده در آخرین جلسه  »:شود، اظهار داشت تصمیم گیری به لحظه آخر موکول می  شده ولی

اند که نمایندگان کارگری به حالت اعتراض  درصدی را مطرح کرده ۳۲/ ۵شورایعالی کار کارفرمایان افزایش حدود 

امری که در بیان دو بازوی موجود یعنی دولت به مثابه بزرگترین کارفرما ، نمایندگان ( ۳)« .اند جلسه را ترک کرده

کارفرمایی از یک طرف و نمایندگان شورای عالی کار ، یعنی نمایندگان خود برگزیده کارگری ، در مجموعه این چند 

اهها بر سر تعیین نرخ دستمزد و تفاوت نظر گ. ماه و بقولی بیش از دویست و هشتاد نشست، بدل به رقم واحد نشد 

 . نحوه دست یابی بر توافق است 

بده و بستان های رایج بین  یا، صرفا از راه چانه زنی  کارگران دستیابی به نرخ واقعبینانه دستمزد: پیشتر هم نوشتیم 

ت سر گذاشته، راه همچون همه سال های پشسه نیروی مورد مذاکره که نمای سه جانبه گرایی را به نمایش می گذارند 

به مثابه کارفرما و دولت بطور ذاتی با هم هستند؛ چون دولت خود  ،در شورایعالی کارچرا که . به جایی نمی برند

کارگران به صورت بالقوه و به شکل روتین ، نمایندگان خود برگزیده پس همیشه . عمل می کند کارفرمابزرگترین 

اقدام جمعی و سازمان  التزام  دستیابی به نرخ واقعی ، درگرو ازاینرو . و راه به جایی نمی برند بازنده مذاکره هستند

چندی پیش . در راستای دست یابی به مزد واقعی است و یکپارچه کارگران و تشکل های آنان ، یابی مبارزه متشکل 

یکی نی بر سر دستمزد و دیگر موارد، در رابطه با صورت مسئله موجودیت نیوری سه جانبه گرایی درامر چانه ز

این نکته بیان نظر حسین حبیبی ،عضو " ندارد « اعتبار عملی»مذاکرات مزدی : " ازاعضاء خودی نظام اعالم داشته 

اصول مذاکره » : ی گوید  ماو . هیئت مدیره کانون عالی شوراهای اسالمی کار، در گفتگو با خبرگزاری ایلنا است 

پس از خروج اعتراضی نمایندگان . دانم به نتیجه قابل قبولی برسیم با این ساختار بعید می. گذاشته شدهسالهاست زیر پا 

درصد، حسین حبیبی،  ۳۲از آخرین جلسه چانه زنی حداقل دستمزد به خاطر پیشنهاد افزایش مزدی حدود« کارگری»

زنی  به علت پایین بودن قدرت چانه»ته که عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسالمی کار، امروز به ایلنا گف

 ( ۲).«قائل نیستم« اعتبار عملی»چندان برای مذاکرات مزدی « کارگران

گذشته کماکان مورد بحث و جدل در بین های هفته  طیبحث حداقل دستمزد و میزان نرخ تورم درهمه ما شاهدیم ؛ 

و چه در خارج از این ( زرد و اعوان و انصارشانتشکل های )فعالین کارگری، چه در داخل دایره قدرت حکومت 

به احتمال زیاد . اینجا و آنجا اعداد و ارقامی منتشر شده است. دایره و در بین فعالین مستقل جنبش مطالباتی  بوده است

پرسش پیش روی  .مبنای افزایش دستمزد را همان بیست درصدی قرار خواهند داد، که وزیر کار از آن اسم برده است

آیا با همین نیت عدم جبران آثار تورمی در سطح افزایش حداقل دستمزد بود که از آبان ماه گذشته : جامعه ما این است 

روحانی نسبت به حسن ؟ در این صورت است  از انتشار آمارهای نرخ تورم خودداری کرده به این سو بانک مرکزی

درصد اعالم  ۳۴نسبت به همین ماه در سال گذشته را باالی  ۹۹آمار مرکز آمار چه می گوید که نرخ تورم اسفند 

به و  کنینگاه جامعه نیست که درچشم میلیونها مزد و حقوق بگیر زحمتکش و بی حیایی بیشرمی این نهایت کرده؟ 

  درصد حقوق ها را باال نمی بریم؟ ۰۳بیشتر از اعالن بداری  ،در حیات کشور درصدی ۰۴تورم آثار جود با ودروغ 

کارفرمایی و تومان به هر نفررا یاد می کنداز رقم بیست درصد یاد می کند مجلس رقم چهارصد هزار دولت بعبارتی 

نمایندگان شورای عالی . را طرح کرده است  درصدی ۳۲/ ۵افزایش حدود رقم  هم در آخرین تیر رها کرده از کمان ،

نگاه اعالم داشته نشانه اینستکه ؛ رقم  مسئله  همین حد تفاوت. کار هم هر یک رقمی را تا به امروز اعالم داشته اند

از امروز ریاکاری سرلوحه کارشان . بدنبال رای هستند. مجلس سال دیگر انتخابات دارد. دستمزد یک جنگ است

ایشان نمی گویند، اما در قبال بحث افزایش دستمزد،  کرهبر بودجه را جا بجا می کند، هیچ چیزی به شان مبار. است

پول نیست، برای جبران بخشی  ،می رسدبه میان کشیده پای مزد کارگر که  گونه است که چ .نداریم: ویندصریحا می گ

توده کارگر  ؟هزار میلیارد تومان هست ۵۲نظام هستند، خود عناصرش از همه از اختالس های موسسات اعتباری که 

ا با مقادیر عظیم سرمایه که برای واردات با ارز یآ: اعتراضات شان می پرسند و بازنشستگان و معلمان در هر سطح 

هشت ماه اخیر اختصاص یافته که به جای کاهش تورم، فساد گسترده تر، قاچاق بیشتر به  طیتومانی  ۰۰۳۴

، نمی شد  د کردهپرتقال ایجاواردات حاال .. کشورهای همسایه و افزایش انفجاری تر قیمت گوشت، مرغ، شکر و

همسان سازی حقوق بازنشستگان را اجرا کرد؟ کافیست در نظر داشت که بر اساس آمارهای رسمی در یک سال اخیر 

وارد کنندگانش میلیون ها دالر باال  بیش از یک میلیارد دالر ارز دولتی فقط برای واردات گوشت مصرف شده و

برپایه  .به مصرف کننده تحمیل شده استهزار تومان ۰۳۱ زقیمتی بیش ابه باز برای هر کیلو گوشت، ولی کشیده اند،

میلیارد تومان  ۵۰۰تریلیون و  ۳۴به  اخیر دزدی ها چهار موردمجموع پرده دری فساد و اختالس های دور اخیر، 

از فالکت  حیا نمی شد این سطآبا این مبلغ  رسیمبهزار میلیارد تومان  ۳۴حتی اگر این رقم را گرد کنیم به رقم رسد  می

پول هست که یک شبه  ،انگار در مملکت برای دزدان و شکم چران های از ما بهتر ؟و خانه خرابی را به سامان برد

ب و هوای دنیا شوند ، عربی خلیج فارس و سایر نقاط خوش آترکیه و کشور های  -کانادا -باال بکشند و راهی استرالیا

و به دهها  جای گیردزندان  درباید ،  "اگر یک اختالس کم بشه ، مشکل ما حل میشه": که فریاد میزند ا کارگری را ام

  !، سال ها حبس را تامل کنداتهام نخ نمای فالن قاضی شرع 



بخش قابل توجهی از اظهارنظرهایی که پس از تصمیم و آن اینکه ؛ یک نکته روشن است فراتر از آنچه یاد آور شدم ، 

درصد به حقوق کارکنان و کارمندان دولت و اعتراض نوبخت به این  ۱۱هزار تومان باضافه ۴۰۰مجلس برای افزایش

افزایش حداقل دستمزد کارگران تلقی می کند و اصرار دارد « کف»مبلغ صورت می گیرد، همین میزان را به نوعی 

اقل دستمزد نیروی کار متناسب با سقوط سطح معیشت و نرخ تورم جبران نمی شود برای این که شکاف بین که اگر حد

القا . هزار تومان نباید پائین تر باشد  ۴۰۰کارگران و کارمندان پدید نیاید میزان افزایش حداقل حقوق کارگران از

که حتی در برخی برآوردهای مطرح شده از حداقل مزد در حالی است « کف»هزار تومان به عنوان  ۴۰۰افزایش

میلیون و  ۲هزینه حداقلی معیشت یک خانواده کارگری »سوی جناح های حاکمیت در مورد دستمزد حداقل بگیران 

هزار تومان هیچ دردی از حداقل بگیران درمان  ۱۱۴در چنین شرایطی افزایش . مطرح شده است« هزار تومان ۱۱۹

 - سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه -۱ایران  حالیکه چهارتشکل مستقل کارگریدر. نمی کند

های  کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل -۲ سندیکای کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه -۳

ما از همۀ کارگران و فعاالن کارگری و "  :اعالم داشته اند ۹۹در اول اسفند ، گروه اتحاد بازنشستگان -۴ کارگری

میلیون تومان در ماه برای سال  ۹خواهیم تا از حداقل دستمزد به میزان  های مدافع حقوق کارگران می همۀ سازمان

طرح این . نی کنند و با روشنگری و کار توضیحی برای مردم حقانیت این خواست را به پیش برندپشتیبا ۸۲۹۱

های مختلف از نظر اقتصادی و معیشتی و مقابله با فقر سیاه تحمیل شده بر  خواست و مبارزه برای پیشبرد آن به روش

یابی  ۀ موجود، تالشی مصممانه برای دستبرای کارگران در مقابل شرایط خوارکنند. کارگران حائز اهمیت بسیار است

  ( ۴)" .به حقوق خود به لحاظ اجتماعی و انسانی نیز دارای ضرورت و اهمیت درجۀ اول است

نه افزایش بیست درصدی . باافزایش دستمزد کارمندان دولت هم هنوز هیچ چیز قطعی نیستدر این میان، در رابطه 

معلوم نیست که باالخره چه می . قطعی است و نه افزودن چهارصد هزار تومان به حقوق کارمندان پذیرفته شده است

در صد  ۱۱هزار تومان  حقوق به اصافه  ۴۱۱چرا که مجلس ، کارمندان و بازنشستگان را با مصوبه افزایش  .شود

در ارتباط با از اینرو . درصد پیشنهادی دولت فریب داده و عمال سر کار گذاشته اند  ۳۱به جای ۹۸برای سال 

ما تا بحال  .راضات تا حال صورت گرفته است و آن سطح اعت  بایستی یک مسئله را با دقت دنبال کنیم ، کارمندان

شاهد عدم پرداخت حقوق . کارگران شهرداری هم اعتراضاتی داشته اند. شاهد چندین حرکت از سوی معلمان بوده ایم

در . ها ویژه گی خاص خودش را دارد هرکدام از این حرکت. سربازان بوده ایم و بسیج هم اعتراضاتی داشته است

هرچند که . ، ما شاهد اعتراضات کارکنان سهام عدالت، و تجمع کارکنان وزارت جهاد کشاورزی بودیمهفته گذشته، اّما

می دانیم کارکنان سهام عدالت، در واقع بیش از سه سال است که بیکار هستند، اما می شود این سوال را جلوی روی 

ن کارمندان دولت است؟ کارمندان با خانواده خود بگذاریم که آیا این اعتراضات مقدمه ورود جنبش مطالباتی، به درو

 .هایشان جمعیتی چهار پنج میلیونی را تشکیل خواهند داد

با حاشیه سازی بر سر میزان حداقل دستمزد، حق یک نکته روشن است دولت حسن روحانی و همه شرکای درگیر 

 بیش از سه دهه است در جامعه شرایط جنگی اعالناین ماجرا را بعد از.  بازتولید نیروی کار را زیر سوال می برند

و قدرت چانه  هداد ادامهرا هر ساله سرکوب مستمر مزدی  ، همچنان «موقعیت حساس»و « شرایط ویژه»به نام  که

اقل دستمزد و با حاشیه سازی بر سر میزان حدامروز نیز زنی نیروی کار را در هم شکسته و از میان برداشته اند و 

تاثیر ناچیز این میزان در معاش و  .هزار تومانی حق بازتولید نیروی کار را زیر سوال می برند ۰۰۴القای کف

این و آن بدان معیشت مزدبگیران و غیرقابل جبران بودنش در بازتولید نیروی کار در حدی آشکار است که بخشا 

، در گفتاری با عنوان بهار و کبودرآهنگ محمد علی پورمختار نماینده مجلس از  :بعنوان مثال  .کننداعتراف می 

به » : است  ایلنا گفته اری خبرگز به " کارگران سفره در تاثیر بی و حداقل دستمزد، تومانی هزار ۴۰۰ افزایش"

های  تواند زندگی متوسطی داشته باشد و گرانی هزار تومان هیچکس نمی ۳۰۰راستی با حقوق ماهیانه یک میلیون و 

 گویدو ادامه می « .های ناچیز افزوده است ارزش شدن این حقوق اخیر که در نتیجه کاهش ارزش پول ملی بوده، بر بی

گویند که گویی تحولی عظیم در زندگی کارگران و  هزار تومان سخن می ۴۰۰متاسفانه آنچنان در مورد مبلغ» : 

آور سال جاری آن هم برای آنکه  های سرسام درحالیکه این عدد در مقابل گرانی. کارکنان دولت به وجود خواهد آورد

مزد "نیز از افزایش  مجلس گاننمایند ازبعضی  (۵) «.تامین کند، عدد چشمگیری نیست های یک ماه زندگی را هزینه

قرار است افزایش حقوق "  :نماینده مجلس گفت« شکور پورحسین» :مثال . صحبت به میان می آورند " ترکیبی 

ها به  هزار تومانی حقوق ۴۰۰متناسب، با فرمولی ترکیبی از مصوبه مجلس مبنی بر افزایش  ۹۸کارگران در سال 

در ادامه می  پورحسین" .وی از تعویق در برگزاری جلسات شورای عالی کار انتقاد کرده است.درصد باشد ۱۰اضافه 

با توجه به کاهش ارزش پول ملی و تورم : اینکه کارگران از نظر معیشتی در تنگنا قرار دارند، اظهار داشت : " گوید 

درصدی در قیمت کاالهای اساسی، میزان افزایش دستمزد کارگران باید متناسب با نرخ تورم و افزایش  ۵۰حدود 

 " .قدرت خرید آنها باشد

حداقل دستمزد کارگران را نمی خواهند حتی در سطحی که از گرسنگی نجات پیدا کرده ، فضای موجود نشان می دهد 

هم برای دولت به سان  ؛واقعیت مسلم این استکه .و توانایی بازتولید نیروی کارشان را داشته باشند ارتقا دهند

ولی سیاست عادالنه توزیعی نیست و نفع پول و موجودی است  ،کشوران تمامیت کارفرمایبزرگترین کارفرما و هم 

https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/740563-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B2%D8%AF-%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D9%82%D9%84-%D8%A8%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D8%AB%DB%8C%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D9%81%D8%B1%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86


طبقاتی ای که دولت روحانی دنبال می کند اجازه نمی دهد که فقر و فالکت طبقات پائین و اردوی بزرگ کار و زحمت 

تی نمی توان به سیاست های ناعادالنه بدون اعتراضات گسترده و حضور پیگیرتر در جنبش مطالبا. کشور جبران شود

کار، می خواهند  آنان با شرکای نمایندگان خود تراشیده شورای عالی .و سرکوب نفس گیر مزدی خاتمه داد و ریاضتی

وبند و فعاالنش را دستگیر و پرونده بسازند و توده کارگر را گرسنه نگه دارند و بعد که صدایشان در آمد بر سرشان بک  

 .س را بر جامعه مستولی سازندابه زندان شان کشند تا رعب و هر

 : بع امن

 ( ۹۹اسفند۳۲خبرگزاری ایسنا ، کارگران چشم انتظار رقم دستمزد، پنج شنبه )  -( ۱)

https://www.isna.ir/news/97122312362  

 )۳( - ) خبرگزاری دولتی ایلنا ،حقوق ۴ میلیون تومانی پاسخگوی نیاز فعلی کارگران است ، جمعه۳۴اسفند۹۹ ( 

 

 )۲( - )سایت پیشخوان به نقل از روزنامه تجارت ،ماراتن ادامه دار تعیین دستمزد کارگران، اسفند۹۹ (   

http://www.pishkhaan.net/news/138015 

 

، بیانیه مشترک سندیکاها و تشکل های مستقل کارگری و راه کارگر -گران انقالبی ایران سایت سازمان کار) (۴) 

                                             (                                            ۸۲۹۱بازنشستگان، در مورد تعیین دستمزد سال

http://www.rahekargar.net/browsf.php?cId=1033&Id=1322&pgn= 

هزار تومانی دستمزد، حداقل، بی تاثر در سهره  ۰۰۴خبرگزاری دولتی ایلنا ، محمد علی پور مختار، افزایش) -(۵)

 ( ۹۹اسفند۵۳کارگران ، 

 

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

صه از روند فعل و انفعاالت ، روزمره گی اخبار کارگری و مبارزات کارگران ، آنرا به شکل هفتگی انتشار دردریافت خبرهای کارگری خا

 . خواهم داد

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

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

  ۷۹۳۱آرشیو روزشمار کارگری هفته سال

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

  ۷۹۳۶آرشیو روزشمار کارگری هفته سال 

FpOQUkhttps://drive.google.com/drive/folders/0B6juDF5UZKNMMFRvdEZVM 

******* 

.comyahoohaftegi_kargari@/info@karegari.com   / 4400::63::1183تلفن تماس 

 :روزشمار کارگری هفته 

 :میلیارد دالر رسید ۱۱اساسی به واردات کاالهای :رئیس کل گمرک خبر داد -*

https://www.mehrnews.com/news/4562617 

خ  به نقل از صدا و سیما، خبرگزاری مهر به گزارش اری : آمده است  ۷٣۷۱اسفند۷۱در ت
ی طی میلیارد دالری کاالهای اساس 11رئیس کل گمرک از واردات  مهدی میر اشرفی،

https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/740394-%D9%86%D8%AD%D9%88%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%DB%8C-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D9%82%D8%A8%D9%88%D9%84-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE%DA%AF%D9%88%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D8%B9%D9%84%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
mailto:info@karegari.com
https://www.mehrnews.com/news/4562617/%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%DB%B1%DB%B1-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF
https://www.mehrnews.com/news/4562617/%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%DB%B1%DB%B1-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF
https://www.mehrnews.com/news/4562617/%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%DB%B1%DB%B1-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF
https://www.mehrnews.com/news/4562617/%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%DB%B1%DB%B1-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF
https://www.mehrnews.com/news/4562617/%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%DB%B1%DB%B1-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF


در کاالهای اساسی بحران که نداریم هیچ، بلکه دربرخی :ماهه سالجاری خبر داد و گفت11
عالوه بر استفاده از : افزودوی  .اقالم مانند ذرت و گوشت با افزایش واردات مواجه بودیم

به کشورهای همسایه از جمله مرزهای  ای مرزهای آبی و ساماندهی آنها ایران یک نگاه ویژه
 .ا کشور عراق داردزمینی ب

ماهه  ۷۷میلیارد دالر در  ۳.٣در بحث صادرات بعد از چین که : رئیس کل گمرک ایران تصریح کرد
شریک تجاری  ترین میلیارد دالر اصلی ۳.۸امسال صادرات به آن کشور داشتیم، عراق نیز با 

مرزهای زمینی با  شود، بنابراین باید در است که کاالهای ایرانی با تنوع باال به آن صادر می
وی با رد شایعات بحران در تأمین کاالهای ... .عراق ساماندهی خوبی را داشته باشیم

ماهه اخیر آماری از واردات کاالهای اساسی داریم که نشان دهنده  ۷۷طی : اساسی گفت
بحران در این زمینه نیست و وضعیت مطلوب است؛ در این مدت ماهانه بالغ بر یک میلیارد دالر 

هزار تُن نسبت به مدت مشابه  ۱۷۷کاالهای اساسی به کشور وارد شده که به لحاظ وزنی 
هزار ُتن واردات  ۷٣۱به عنوان نمونه در امسال : رئیس کل گمرک ایران ادامه داد.افزایش داشت

دهد؛  گوشت گرم و سرد داشتیم که نسبت به سال گذشته پنج هزار تُن افزایش را نشان می
حث تأمین ارز و ورود کاالهای اساسی مشکل خاصی وجود ندارد بلکه تفاوت نرخ بنابراین در ب

شود که کاالهای خریداری شده با ارز دولتی بیشتر متقاضی داشته  ای می ارز مسلماً انگیزه
 .....شود باشد و عمالً تحریکی هم در بازار ایجاد می

 جمهور رئیس دستور:جمهور شگفتی عضو کمیسیون اجتماعی از اظهارات رئیس -*
 بر اصرار دلیل /است اساسی قانون خالف شستا های شرکت واگذاری بر

 چیست؟ کتاب و حساب بی های سازی خصوصی
عضو   ،علی کرد : آمده است  ۷٣۷۱اسفند۷۱در تاریخ روز جمعهایلنا،  خبرگزاری به گزارش

جمهور مبنی بر  ارات اخیر رئیسکمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسالمی با انتقاد از اظه
کنیم که  جمهور تعجب می از رییس: های شستا به بخش خصوصی گفت واگذاری شرکت

هایی که دولتی نیست و تعلق به بخش خصوصی دارد را  خواهد شرکت چگونه می
وی با تاکید بر اینکه وظیفه نمایندگان مجلس نظارت بر اجرای درست ....سازی کند خصوصی

های شستا خالف قانون  جمهور بر واگذاری شرکت دستور رییس: ی است، گفتقانون اساس
های بزرگ به  نماینده خاش و میرجاوه از نبود زیرساخت برای واگذاری شرکت .اساسی است

های شستا به بخش خصوصی  امروز امکان واگذاری شرکت: بخش خصوصی خبر داد و گفت
ای که بتواند مبالغ باال بابت خرید  خش خصوصیها بزرگ است و ب وجود ندارد زیرا این شرکت

های زیرمجموعه  وی با اشاره به اینکه امروزه شرکت.شود ها بپردازد، مشاهده نمی این شرکت
متاسفانه تاکنون : شستا در ایجاد اشتغال و رفع بیکاری نقش پررنگی داشته است، گفت

تی که به بخش خصوصی ها به شکست منجر شده و هر بنگاه اقتصادی دول سازی خصوصی
اند و  واگذار شده، به دلیل آنکه نظارت الزم بر ادامه فعالیت آنها صورت نگرفته، ورشکست شده

وی با اظهار مخالفت شدید با .کارشان به تعطیلی و بیکاری کارگران منجر شده است
های شستا اشکاالتی در مدیریت دارد اما مسیر  اکنون شرکت: سازی، تاکید کرد خصوصی

نگرانی ما از این است که با آغاز . کنند و باعث رونق اقتصادی هستند درستی را طی می
 .ها نیز به مرز بحران و نابودی برسند سازی، این شرکت خصوصی

ی مریم اکبری منفرد و گلرخ ایرایی از زندان اوین به مناسبت روز جهانی  نامه -*
  :زن

yId=92018rooz.com/news.jsp?essa-http://www.akhbar 
روز جهانی زن را به زنان  : آمده است  ۷٣۷۱اسفند۷۱به نوشته سایت اخبار روز در تاریخ جمعه

های مرتجع و زن ستیز  به تمامی زنانی که علیه حکومت. گوییم جهان و به زنان آزاده تبریک می
نوردیدند و  بستها و عجز و ناتوانی را در پیشتاز بوده و هستند، به زنان واال و رهایی که بن

  .اندیشند ایی مردم و کشورشان میهمواره به تحقق آزادی و ره
ی مبارزات سیاسی و  ی آزادی و برابری مورد توجه همه دهد دو مقوله تاریخ جهان نشان می

آزادی بدون وجود برابری . اجتماعی بوده و هست و این دو با یکدیگر رابطه متقابل دارند
ارزش شدن آزادی  ه بیشود و نابرابری اجتماعی منجر ب میجنسیتی منجر به غیر آزادی 

https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/737183-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%B1-%D9%88%D8%A7%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D8%B3%D8%AA%D8%A7-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%81-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AF%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%A7%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%B1-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%DB%8C-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA
https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/737183-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%B1-%D9%88%D8%A7%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D8%B3%D8%AA%D8%A7-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%81-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AF%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%A7%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%B1-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%DB%8C-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA
https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/737183-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%B1-%D9%88%D8%A7%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D8%B3%D8%AA%D8%A7-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%81-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AF%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%A7%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%B1-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%DB%8C-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA
https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/737183-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%B1-%D9%88%D8%A7%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D8%B3%D8%AA%D8%A7-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%81-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AF%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%A7%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%B1-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%DB%8C-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA


  .گردد می
های اجتماعی و سیاسی زنان  دهد که نابرابری ی وضعیت زنان در طول تاریخ نشان می مطالعه

مساله زنان فقط مساله زنانه نیست و . بیش از هشت هزار سال است که پدید آمده است
  .جامعه توجه داردپردازد به کل  هر کس به مساله زنان می

اند که همیشه در خط مقدم نبرد علیه تبعیض جنسیتی  زنان ایران نیز در طول تاریخ ثابت کرده
نخستین دوره در تاریخ ایران که زنان به طرح مطالبات خود پرداختند همانا حضورفعال . اند بوده
  .چنان ادامه دارد ه تا امروز همها در دوران مشروطه است ک آن

ه اغلب کارشناسان و مدافعان حقوق زنان، ایران تنها کشوری در جهان است که هزاران به گوا
در دهه . اند زن در آن به دلیل مخالفت با ظلم وستم اعدام شده و یا زیر شکنجه به قتل رسیده

. هزاران زن و دختر جوان و زنان باردار و مادران سالخورده به خاطر بیان عقیده اعدام شدند ۰۷
  .دهند حدود یک سوم شهدای راه آزادی ایران را تشکیل میآنها 

های زنان قابل اجرا نیست، حق طالق  ترین خواسته امروزه در حاکمیت اسالمی ایران جزئی
  .انت کودکان مربوط به مردان استیک جانبه به مردان تعلق دارد و حض
 ۷۱اسفند  ۷۷حقی که از رود  ترین حقوق زنان به شمار می تحمیل حجاب اجباری که از جزئی

بود « روحانی»از زنان دریغ شد و مجری اجرای این طرح همانا رئیس جمهور دولت کنونی 
الیحه منع خشونت علیه (. مورد اعدام زن در کارنامه حکومتی خود دارد ۳۱دولتی که اینک )

. اند ا حذف نمودهماده آن ر ۷۷ماده از  ۰۷اند و  زنان را تبدیل به الیحه تامین امنیت زنان کرده
نمونه … سال بعد از پیشنهاد به مجلس هم چنان پشت تصویب مانده  ۷۸همین الیحه هم 

دیگر الیحه افزایش سن ازدواج دختران است که کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس به بهانه 
  .ن با تصویب آن مخالفت کرده استعدم ضرورت تاکنو

گونه تغییری در  صالحات و نه در دوران اعتدال هیچچه همه شاهد بودیم نه در دوران ا و چنان
  .حقوقی زنان به عمل نیامده است شرایط

، در انقالب کبیر فرانسه الیپ دوگوژ بر اساس اعالمیه حقوق بشر فرانسه اعالمیه ۷۷۱۷در
حقوق زنان را صادر کرد و او در همان زمان اعالم کرد وقتی زن حق دارد اعدام بشود پس باید 

پس زنان محکوم نیستند هم مورد خشم و ستم . ته باشد پشت تریبون قرار بگیردحق داش
  .ه بشوند و هم تا ابد سکوت کنندقرار گیرند و هم اعدام و شکنج

سال کذشته هرگز در مقابل دیکتاتوری دینی سکوت نکردند و دو  ۰۷زنان ایران زمین در 
ها خواستار حقوق خود  آن. وستندشادوش مردان به صفوف مبارزه علیه استبداد مذهبی پی

  .ق بخورد تا ایران را احیا کنندشان ور پردازند تا تاریخ میهن بوده و بهای آزادی را می
  به امید آن روز

  گلرخ ابراهیمی ایرایی –مریم اکبری منفرد 
  بند زنان زندان اوین

  ۷۱اسفند 

ای برای جلوگیری از افزایش مناسب دستمزد کارگران پذیرفتنی  یچ بهانهه -*

 :توان کارگر را در شرایط نامناسب نگه داشت نمی/ نیست

علی وقفچی با   : آمده است  ۷٣۷۱اسفند۷۱در تاریخ روز جمعهایلنا،  خبرگزاری به گزارش
آن زمان : وشته بود، گفتجمهور وقت ن برای رییس 28ای که در سال  اشاره به نامه سرگشاده

مورد مطرح کردم که یکی از آنها اختالف فاحش بین حقوق طبقات  12های پیش رو را در  چالش
: وی افزود.جامعه بود و تاکید کردم که نباید فاصله طبقاتی حقوق نباید بیش از دوبرابر باشد

و حداکثربگیر  بگیر پس از گذشت سالیان متمادی، شاهد هستیم که فاصله حقوق بین حداقل
کند،  وی با تاکید بر اینکه با افزایش دستمزد هرگز مشکالت کاهش پیدا نمی.فاحش است

کردیم زیرا در این صورت  ها را کنترل می جای افزایش دستمزد قیمت البته بهتر بود که به: گفت
جهی از وی با اعالم اینکه دستمزد برای عده قابل تو.کردیم بگیر را حفظ می توان خرید حقوق

باید تصمیمات در سال جاری با توجه به تورم و گرانی به : جامعه بسیار پایین است، گفت
البته حقوق کارکنان دولت را تا . نوعی باشد که حداقل حقوق از دو میلیون تومان کمتر نشود

جایی که توانستیم افزایش دادیم و امیدواریم دستمزد کارگران نیز به اندازه کافی افزایش 
امروزه بهانه کارفرمایان این است که توان افزایش دستمزد را ندارند : گفتوی  .شته باشددا

https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/737189-%D9%87%DB%8C%DA%86-%D8%A8%D9%87%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%84%D9%88%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B2%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%86%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%86%D9%85%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B7-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8-%D9%86%DA%AF%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA
https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/737189-%D9%87%DB%8C%DA%86-%D8%A8%D9%87%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%84%D9%88%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B2%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%86%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%86%D9%85%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B7-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8-%D9%86%DA%AF%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA


توانیم  می. زیرا تولید به اندازه کافی توجیه ندارد بنابراین باید حمایت از تولید جدی گرفته شود
دازه نوعی رفتار کنیم که کارفرمایان از تولید رضایت داشته باشند و بتوانند دستمزد را به ان

به کارگران : ای برای واقعی نکردن دستمزد را نپذیرفت و گفت وی هر بهانه.کافی افزایش دهند
توانیم اعالم کنیم که زندگی خوبی نداشته باشند و همچنان در شرایط نامناسب زندگی  نمی
 .کنند

هزار شغل  ۰۲۴/ دولت  فاصله آمار رسمی اشتغال تا وعدهدهد؛ مهر گزارش می -*

 :روی کاغذ ماند

https://www.mehrnews.com/news/4562138 

 

خ  به نقل از صدا و سیما، مهر نگارخبرمحمد جندقی   به گزارش اری آمده  ۷٣۷۱اسفند۷۱در ت
دارد که این رقم تا  هزار شغل در کشور حکایت ۰۷۷آمار رسمی در حالی از ایجاد : است 

بطوری که  .هزار شغل فاصله دارد ۰۸۷هزار شغل در سال جاری،  ٣٣وعده ایجاد یک میلیون و 
های دولت که بارها از زبان نوبخت معاون رئیس جمهور و رئیس  از ابتدای امسال یکی از وعده

هزار  ٣٣ون و سازمان برنامه و بودجه به عنوان برنامه مهم دولت اعالم شد، ایجاد یک میلی
 .بود ۷۱شغل در سال 
گذاری ایجاد بیش از یک میلیون شغل در سال جاری، برای نخستین بار در  موضوع هدف

ای شد و رئیس سازمان برنامه و بودجه در نشست  رسانه ۷۰دیماه سال  ۷۷نشست خبری 
اد یک میلیون و میلیارد تومان منابع برای ایج ۱۷۷هزار و  ٣۸۱خبری خود با خبرنگاران از تجهیز 

مشاغلی که به گفته نوبخت با اجرای .خبر داد ۷۱برای سال  1(جزئیات خبر) هزار شغل ٣٣
های  های اشتغالزایی خرد، اشتغال حمایتی، طرح های فعال بازار کار، طرح های سیاست برنامه

های نیمه تمام  زا، تکمیل طرح های صنعتی اشتغال بخش کشاورزی، صنایع کوچک و خوشه
صنعتی، حمل و نقل درون شهری، حمل و نقل برون شهری، مسکن و حوزه گردشگری پیش 

ه بار دیگر به برنامه در فروردین ماه امسال نیز، رئیس سازمان برنامه و بودج.بینی شده بود
تاکید کرد و در نشست مشترک با  8(جزئیات خبر)هزار شغل ٣٣دولت برای ایجاد یک میلیون و 

پاشی نیستیم و هدف ما  ما به دنبال پول»: اعضای فراکسیون تولید و اشتغال مجلس گفت
جاری بتوانیم یک میلیون و  تولید بیکار بدهکار نیست، بلکه هدف اصلی ما این است که در سال

عالوه بر این، وعده ایجاد یک میلیون «.برنامه ایجاد کنیم ۷۸هزار فرصت شغلی در قالب  ٣٣
های مکرر رئیس سازمان  غم وعدهاما به ر. شغل در طول سال بارها از سوی نوبخت داده شد

دهد، در  برنامه و بودجه، بررسی آخرین گزارش مرکز آمار ایران از وضعیت نیروی کار نشان می
شغل جدید در کشور ایجاد شده است که این آمار  ۰۷۱هزار  ۰۷۳یک ساله منتهی به پاییز 

ن آمار را نسبت به کل سال اگر ای....طبیعتاً در سه ماهه پایانی سال تغییر چندانی نخواهد کرد
درصد در پاییز  ۷۷.۱درصد در پایان سال گذشته به  ۷۸.۷در نظر بگیریم، نرخ بیکاری از  ۷۰

 ....ماه حکایت دارد ۷درصدی در فاصله  ۷.۰امسال کاهش یافت که از کاهش 

https://www.mehrnews.com/news/4562138/%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%84%D9%87-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D8%B3%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D8%A7-%D9%88%D8%B9%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%DB%B4%DB%B2%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%BA%D9%84-%D8%B1%D9%88%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%BA%D8%B0-%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF
https://www.mehrnews.com/news/4562138/%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%84%D9%87-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D8%B3%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D8%A7-%D9%88%D8%B9%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%DB%B4%DB%B2%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%BA%D9%84-%D8%B1%D9%88%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%BA%D8%B0-%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF
https://www.mehrnews.com/
https://www.mehrnews.com/news/4194963/%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C-%DB%B3%DB%B2%DB%B7-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84%DB%B9%DB%B7
https://www.mehrnews.com/news/4274046/%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%DB%8C%DA%A9-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%88-%DB%B3%DB%B3-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%BA%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84%DB%B9%DB%B7-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%86%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D9%BE%D9%88%D9%84-%D9%BE%D8%A7%D8%B4%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%85


هزار میلیارد تومان بودجه برای اشتغالزایی در  ۷۲۳پیش بینی  نوبخت خبر داد؛ -1

 ۷۳سال

https://www.mehrnews.com/news/4194963                                                                                             

به /۷۳هزار شغل در سال ۷۷ایجاد یک میلیون و رئیس سازمان برنامه و بودجه؛ -2

 پاشی نیستیم دنبال پول

https://www.mehrnews.com/news/4274046 

 :شد اعالم دستمزد تعیین برای کار عالی شورای بعدی جلسه برگزاری زمان -*

 

با  علی خدایی : آمده است  ۷٣۷۱اسفند۷۱در تاریخ روز جمعهایلنا،  خبرگزاری به گزارش
شورای عالی کار  ۸۳۷بنابر اطالع واصله جلسه : اعالم کرد دانتشار پیامی در اینستاگرام خو

با موضوع تعیین دستمزد کارگران تشکیل  ۷۷ساعت  ۷۱اسفند ماه  ۸۷شنبه    در روز سه
 .خواهد شد

  :تجمع اعتراضی کشاورزان اصفهانی در محل سد زاینده رود -*

 
، در رود_زاینده#در محل سد  کشاورزان اصفهانی ۷۱اسفند۷۱روز جمعه  در منتشره خبر برپایه

رویه و عدم توقف  اعتراض به خشکاندن رودخانه و عدم رسیدگی مسئولین به برداشتهای بی
 طرحهای انتقال جدید از زاینده رود تجمع کردند

رت کار کرکره شورای عالی کار و چانه زنی بر سر دستمزد را پائین کشیده وزا -*
 :است

 
علی خدایی با انتقاد از عدم تشکیل جلسات  : است آمده کار اردوی تلگرامی کانال نوشته به

زنی کارگران را  عمالً فضای چانه: شورای عالی کار و تعلیق حداقل دستمزد کارگران گفته
  محدود کرده اند

حالی که آخرین ماه سال از نیمه گذشته، از جلسات شورای عالی کار برای چانه زنی بر در 
انگار وزارت کار نمایش ساالنه چانه زنی را تعطیل . دستمزد کارگران خبری نیست سر حداقل

علی خدایی عضو کارگری شورای عالی کار  .کرده و کرکره شورای عالی را پائین کشیده است
  :ل وزارت کار در برگزاری جلسات مزدی گفتهبا انتقاد از تعل

. اندازد و این اصالً اتفاق قابل قبول و خوشایندی نیست وزارت کار جلسه را به تعویق می
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اسفند است، هنوز هیچ مذاکره جدی و رودررو با  ۷۰های گذشته، تا امروز که  برخالف سال
 .ایم کارفرمایان و دولت نداشته
القاعده باید تا  زنی کارگران را محدود کرده؛ ما علی فضای چانه برگزار نشدن جلسات، عمالً 

کردیم که متاسفانه فقط یک جلسه با موضوع تعیین دستمزد  امروز چندین جلسه برگزار می
 .برگزار شده که در آن جلسه نیز وزیر کار و دو وزیر دیگر حضور نداشتند ۷۳

 ۷۳جاری، ضرورت دارد، مذاکرات مزدی  با توجه به کاهش شدید ارزش واقعی دستمزد در سال
با جدیت و سرعت برگزار شود؛ لذا وزارت کار باید هرچه سریعتر به وظیفه قانونی خود که 

 .برگزاری جلسات شورای عالی کار است، عمل نماید
پیشنهاد گروه کارگری جبران . اند هفته آینده دومین جلسه مزدی برگزار خواهد شد وعده داده

ی ما را تفاوت سبد  رید کارگران است و بر این اساس بایستی کف خواستهکاهش قدرت خ
هزار تومان درنظر بگیرند؛ ما معتقدیم  ۳۷میلیون و  ۷معیشت امسال با سال گذشته به میزان 

گرداند؛ برای بهبود  بازمی ۷۱ست که قدرت خرید کارگران را به اسفند  که این میزان، حداقلی
 دستمزد از این رقم هم بیشتر باشدقدرت خرید باید افزایش 

@ordoyekar 

  :ی سه نویسنده هفتم اردیبهشت روز محاکمه: کانون نویسندگان ایران -*
آمده  ۷٣۷۱اسفند۷۱به نوشته کانال تلگرامی کانون نویسندگان ایران در تاریخ روز جمعه

، بکتاش آبتین و کیوان باژن سه (مهابادی)رضا خندان  ۷٣۷۳هفتم اردیبهشت  روز: ت اس
  .شوند دادگاه انقالب محاکمه می ۸۳ی  عضو کانون نویسندگان ایران در شعبه

دادگاه انقالب به  ۸۳ای که به وکالی این سه نویسنده تحویل شده است شعبه  در ابالغیه
را برای تشکیل دادگاه سه عضو کانون  ۷۳اردیبهشت ریاست قاضی مقیسه صبح روز هفتم 

  .نویسندگان ایران تعیین کرده است
تر، روز دوم بهمن سال جاری، دادگاه این سه تن تشکیل شد اما متهمان به این دلیل  پیش

که دادگاه وکالت وکالیشان، ناصر زرافشان و راضیه زیدی، را ثبت نکرده بود حاضر به دفاع از 
ی یک میلیارد  در واکنش، رییس دادگاه قرار کفالت صدمیلیونی هریک را به وثیقه. خود نشدند

آنها تا تامین وثیقه که یک هفته طول کشید، در زندان اوین بازداشت . تومانی افزایش داد
  .بودند

. و بکتاش آبتین از اعضای هیئت دبیران کانون نویسندگان ایران هستند( مهابادی)رضا خندان
ی آنها با شکایت وزارت اطالعات و به  پرونده. ی قبل عضو هیئت دبیران بود در دوره کیوان باژن

این . گشوده شد ۷٣۷۰در سال " انتشار نشریه غیر قانونی"و " تبلیغ علیه نطام"های  اتهام
شان در کانون  سه نویسنده بارها در ساختمان مرکزی وزارت اطالعات پیرامون فعالیت

ی هفت دادسرای اوین ایشان  ام در مرداد سال جاری بازپرس شعبهبازجویی شدند و سرانج
با تامین قرار صادر شده که کفالت . را به آنها تفهیم کرد" تبلیغ علیه نظام"را احضار و اتهام 

پنجاه میلیون تومانی بود هر سه آزاد شدند؛ ولی دو ماه بعد مجددا بازپرس پرونده آنها را 
اجتماع و تبانی به "، "تبلیغ علیه نظام: "ام به آنها منتسب شداین بار سه اته. احضار کرد

میزان قرار کفالت ". تشویق بانوان کشور به فساد و فحشا"و " قصد اقدام علیه امنیت ملی
نیز به یکصد میلیون تومان برای هر یک افزایش یافت که با تامین آن تا برگزاری دادگاه آزاد 

دادگاه روز دوم بهمن قرائت شد اتهام سوم برداشته شده شدند؛ اما در کیفرخواستی که در 
  .بود

اجتماع و تبانی به "و " تبلیغ علیه نظام"ی عضو کانون متهم به  در حال حاضر سه نویسنده
( کمتر از دو ماه دیگر)هستند و قرار است روز هفتم اردیبهشت " قصد اقدام علیه امنیت ملی

پنجاه سال کانون نویسندگان "ا بر کیفرخواست، کتاب ها بن مصداق این اتهام. محاکمه شوند
های کانون طی پنجاه سال  است که در چهار جلد تدوین شده و مربوط به فعالیت" ایران

در . این کتاب انتشار عام نداشت و سی دوره برای اعضا چاپ شده بود. تاسیس آن است
را زمانی که قرار بود به یکی ها  ی نسخه خرداد ماه سال جاری ماموران وزارت اطالعات همه

  .د، توقیف کردند و با خود بردنداز اعضای کانون تحویل شو
 کانون نویسندگان ایران

 

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


 مدیر مرکز آزمون جهاد دانشگاهی اعالم کرد؛ -*
 استخدام نفر ۰۰۴۴ تنها /اجرایی های دستگاه در استخدام داوطلب هزار ۲۲۳

 :شوند می

سید عزیز آشنا : آمده است  ۷٣۷۱اسفند۷۱در تاریخ روز جمعهایلنا،  خبرگزاری به گزارش
هزار داوطلب خانم و مابقی آقا هستند؛ بیشترین متقاضی  ۷۷۷ین آزمون در ا :گفت

نفر نیز در این  ۷۷۷هزار داوطلب دارد و در نهایت هزار و  ۳۷استخدامی را بانک ملی با حدود 
به گفته وی؛ تا پایان سال نتایج آزمون مشخص خواهد .بانک دولتی مشغول به کار می شوند

 .شوند ه در بهار سال آینده فراخوانده میشد و قبول شدگان برای مصاحب

 : پیام زندانی سیاسی زینب جاللیان به مناسبت روز جهانی زن -*

 
من  : آمده است  ۷٣۷۱اسفند۷۱جمعهروز در تاریخ  برپایه خبر مندرج در سطح شبکه مجازی

 زینب هستم، زینب جاللیان، زن ُکردی که شاهد صدها جنایت جمهوری اسالمی در زندان و
آیا . ام شاهد تهمت، اهانت، شکنجه و از همه بدتر شاهد اعدام ده تن از هم بندیهایم بوده

خواهند ابراز پشیمانی بکنم، مگر  این ظالمان از من می  تازه! دردی بزرگتر از این هست؟
ام اظهار پشیمانی کنم، باور  ممکن است منی که این همه ظلم و زور را با چشمانم دیده

تر  ، من جسورتر و مقاومکنند ستمگران، ظلم و شکنجه را بر من بیشتر می کنید هر وقت
  .شوم می

عام، شکنجه و زندانی کردن  شود با قتل گر بودید و هستید، دیدید نمی ای ستمگران، نظاره
وقتی یک زن جوهرش با آزادی سرشته شده . ما زنان، جلوی حق خواهی ما را بگیرید

  .تواند او را به زانو در بیاورد باشد، هیچ ظلم و زوری نمی
لباسهای . بردم که در چنگال ستمگران جمهوری اسالمی بودم من زمانی به این حقیقت پی

هایم را بستند، دست و پایم را با زنجیر به تخت آهنی  مرا بر روی تنم پاره کردند، چشم
زدند، پاهایم با کابل به زیر پاهایم شالق . بستند و شکنجه وحشتناک مرا شروع کردند

این قدر مرا شکنجه کردند که دیگر هیچی را . خیلی وحشتناک ورم و کبود شده بودند
  .کردم احساس نمی

ام، چون من فقط یک قسمت  اگر بگویم قلم از نوشتن درد و رنجم قاصر است، مبالغه نکرده
شما را مکدر  امیدوارم در این روز عزیز خاطر. هایم را برای شما بازگو کردم کمی از شکنجه

پس ای زنان جسور و فداکار بگویید سخنی را که آتش در گفتنش دودل . نکرده باشم
است،بیایید با هم بر علیه ستمگران مبارزه کنیم تا با تالشهایمان ستمگران را از سرزمین 

ز خاطر آزادی و برابری جان عزیزشان را ا مادریمان بیرون کنیم، تا فردا شرمنده آن زنانی که به
 .دست دادند، نباشیم

 
ازمتن بیانیه شورای بازنشستگان ایران بمناسبت گرامیداشت  -*
 (:روزجهانی زن)مارس8
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موقعیت فرودست زنان و مصائب ناشی از آن در همه زمینه های اقتصادی و اجتماعی، 
  .سیاسی و فرهنگی و جنسیتی تاریخی هزاران ساله به قدمت همه جوامع طبقاتی دارد

ر زیر لوای ساختارهای تاریخی مردساالر و نیز مناسبات سرمایه داری ،علیرغم همه زنان د
تالشها و مبارزات پرشکوه و کسب دستاوردهای بی بازگشت بشر در زمینه تساوی 
برای . حقوقشان ، اما هنوز نتوانسته اند به برابری واقعی در زندگی اجتماعی دست یابند

ن بسیاری همراه و دوشادوش زنان در این مبارزات بی وقفه، ایجاد چنین جامعه برابری ، مردا
 .مشارکت وتالش میکنند

موانع اقتصادی ، سیاسی ، قانونی و سنن و آیینهای اجتماعی جان سخت، آشکار ونهان بر 
موجودیت زنان چنگ انداخته و موقعیت فرودست نیمی از جامعه را در ساختار طبقاتی مبتنی 

این وضعیت، زنان را در پیشاپیش صف مبارزات . کیتی تداوم می بخشندبر روابط کاالئی و مال
 .اجتماعی برای تغییر وضعیت موجود قرارداده است
 (روزجهانی زن)مارس2شورای بازنشستگان ایران بمناسبت گرامیداشت 

anir@Shbazneshasteg 

روز )مارس ۸بندی شورای باز نشستگان ایران به مناسبت  11از بیانیه ی  5بند  -*
 (جهانی زن

 
 
این خشونت متداوم و پایان ناپذیر و .از خردسالی تا کهنسالی بر گرده زنان است" کارخانگی- "

 .بهره کشی پنهان ، از دوش زنان برداشته شود
@Shbazneshasteganir 

 :مارس ۸از متن بیانیه شورای بازنشستگان ایران به مناسبت  -*
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شده و موج بیکاری و مهاجرت و جنگ و " زنانه" در ساختار سرمایه داری فقر بیش از پیش- 
ان اداره خود و فرزندانشان را غارت ، انبوهی از زنان سرپرست خانوار به وجود آورده که تو

خطر تن فروشی و عضو فروشی و اعتیاد و کارتن خوابی یک تهدید جدی برای این . ندارند
بخش از زنان است لذا حمایتهای گسترده به لحاظ تهیه مسکن و شغل مناسب و درمان و 

 .آموزش رایگان، ضرورتی عاجل است
@Shbazneshasteganir 

حقوق های معوقه ماهه 5پرستاران بیمارستان سجاد مشهد نسبت به تاخیر  -*

 : اعتراض نمودند 

پرستاران : آمده است  ۷٣۷۱روزشنبه هیجدهم اسفند در تاریخ  برپایه گزارش منتشره
ماهه درپرداخت حقوق ونپرداختن 5یر بیمارستان سجاد مشهد اعتراضشان را نسبت به تاخ

یکی از پرستاران این بیمارستان .حق سنوات وحق کارانه وساعت کاری باال ، رسانه ای کردند
در حال حاضر حدود پنج ماه است که حقوق دریافت نکردیم و تقریبا حدود دو هفته پیش : گفت

این نکته که  اشاره بهوی با .مسؤوالن حقوق مرداد و عیدی سال گذشته را پرداخت کردند
ها بر  همه بیمارستان: کند؛ ابراز کرد متاسفانه بیمارستان سنوات و کارانه هم پرداخت نمی

کنند، اما بیمارستان سجاد کارانه  پرستاران خود کارانه پرداخت می اساس تعداد بیمار، به
سنل دارد در خصوص نفر پر 151این نکته که بیمارستان حدود  به وی ضمن اشاره ....پردازد نمی

علت این است که حقوق پزشکان را : علت تاخیر در پرداخت حقوق کارکنان؛ خاطرنشان کرد
از : این پرستار ادامه داد.این بیمارستان بیاورند موقع پرداخت کنند تا آنان عمل جراحی به باید به

زشک ُپر عمل آوردن یکی دو پ زمانی که رئیس بیمارستان تغییر کرد، رئیس جدید اقدام به
وی بیان .ها در بیمارستان را افزایش داد بیمارستان کرد و همین اقدام تعداد بیماران و عمل به
ها نیز  عمل و تعداد زایمان 81های جراحی در روز بین هفت تا  در حال حاضر تعداد عمل: کرد

، زیبایی، این پرستار با بیان اینکه زنان و زایمان، جراحی عمومی.نفر است 11بین شش تا 
: هایی هستند که در این بیمارستان وجود دارند؛ گفت گوش و حلق، بینی و ارتوپد تخصص

شود دیرکرد دارد و عالوه بر آن  پرسنل پرداخت می مشکل ما این است حقوقی هم که به

 .اسم کارانه و سنوات هم وجود ندارد ای به مقوله

 ....:اختالس بیش از شش میلیارد یورو -*

  
دومین جلسه رسیدگی به اتهام : ایه گزارش منتشره در شبکه های مجازی آمده است برپ

 ۷/ اسفند ۷۳متهم دیگر در روز شنبه  ۷٣مدیرعامل سابق شرکت بازرگانی پتروشیمی و 
  .فوریه آغاز شد

میلیارد و  ترین کالهبرداری در تاریخ ایران مشهور شده در حدود شش  این پرونده که به بزرگ 
این کالهبرداری، معادل سه برابر بدهی بابک زنجانی به وزارت نفت . یلیون یورو استم ۰۷۰

 .است و به گفته برخی منابع آگاه، محدود به پتروشیمی نیست و پا در بنادر ایران هم دارد
این رقم نجومی از فساد فقط در ساختار مبتنی بر سانسور و خفه کردن هر صدای معترضی 

 .قابل انجام است
جاییکه صدای معلمان و کارگران برای حداقلهای معیشتی شان با انواع و اقسام تهديد،  در
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 شود  احکام طوالنی و شکنجه پاسخ داده می
                                                                                                             !!!میتوان به درستی دریافت که چرا ؟؟

 .رادیو بین المللی فرانسه:منبع 

@shbazneshasteganir 

 میلیارد یورویی ۶متهم اختالس " مرجان شیخ االسالم آل آقا"پوستر تبلیغاتی  -*
..." 

 
 
  "آغاز یک اعتماد "

   !پایان یک اختالس
ودر مجلس هشتم زیر ! در مجلس ششم زیر چتر اصالح طلب !!!!یدای نمایندگی مردم کاند

  !چتر اصولگرا
میلیون يورو رقم  611و   میلیارد6 نفرست؛  ۷١خانم شیخ االسالمى با شركتش فقط يک نفر از  

 .میلیارد لاير بوده است٣۷۳كه رقم دزدی شیخ االسالمى  نفره است  ۷١اختالس كل تیم 
بزرگتر و اختالسهای بزرگتر در کشوری با منابع عظیم ، به حیات انگلی خود ادامه دزدان 
 .میدهند

آیا باز فراموش میکنیم و در صحنه های نمایشی انتخاب بین بد و بدتر؛ انگشت آبی رای را 
 نمایش میدهیم؟؟؟

Shbazneshasteganir@ 

 با مبالغ عظیم چهار فقره اخیر فساد مالی در کشور چه می شد کرد؟  -*
 
اگر فقط چهار نمونه از : آمده است « میدان»اردوی کار به نقل از   تلگرامی کانال نوشته به

فرط  آورید یا از بینید سر در نمی بزرگترین موارد فساد اقتصادی را جمع بزنید یا از عددی که می
 :کشد حیرت مغزتان سوت می

با  ۷۷صرافی با امتیازاتی که دولت به آنها داده در سال  ٣: هزار میلیارد تومانی ارزی ۱رانت 
مجلس گزارشی تهیه کرده . میلیارد تومان سود رسیدند ۱۷۷۷گیری از بازار آشفته ارز به  بهره

 و به قوه قضاییه ارجاع شده
حدود سه هزار میلیارد تومان با  ۷۷تا  ۳۳های  بین سال: نیهزار میلیارد توما ٣اختالس  -

بانک اختالس شده، چندین نفر  ۱های وابسته به گروه امیرمنصور آریا و  ای از شرکت شبکه
 بازداشت و محکوم شدند مه آفرید خسروی اعدام شد

ه کرده هزار میلیارد تومان سواستفاد ۳او در مجموع متهم است که بیش از : بابک زنجانی -
 است

 ۰۷۷۷ترین موارد فساد مالی بزرگ صادق الریجانی اعالم کرده که شخصی  در یکی از تازه -
 میلیارد تومان وام بی حساب گرفته و بخشی از آن را از کشور خارج کرده

. میلیارد تومان ۸۰۷۷۷رسد یا  میلیارد تومان می ۷۷۷تریلیون و  ۸۰مجموع این چهار مورد به  -
 .رسیم هزار میلیارد تومان می ۸۰رقم را گرد کنیم به رقم  حتی اگر این

 82111هزار میلیارد تومان  82اگر چهار مورد آخر فساد مالی و اختالس نبود می شد با  -
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 مدرسه ساخت
هزار میلیارد تومان بیش از  82اگر چهار مورد آخر فساد مالی و اختالس نبود می شد با  -

 هزار میلیارد تومان بود  81بودجه آن سال . را تامین کرد 3131بودجه آموزش و پرورش سال 
 2هزار میلیارد تومان به مدت  82اگر چهار مورد آخر فساد مالی و اختالس نبود می شد با  -

 .برابر کرد 8سال حداقل دستمزد همه کارکنان آموزش و پرورش را 
زار میلیارد تومان پول غذای ه 82اگر چهار مورد آخر فساد مالی و اختالس نبود می شد با  -

 هزار کودک کودک تخت پوشش کمیته امداد را تامین کرد 211
میلیون  11هزار میلیارد تومان به  82اگر چهار مورد آخر فساد مالی و اختالس نبود می شد با  -

 نفر به مدت یک سال و نیم روزی یک وعده غذای گرم داد
هزار میلیارد تومان نه که فقط با  82نبود می شد با  اگر چهار مورد آخر فساد مالی و اختالس -

 درصد بودجه احیای دریاچه ارومیه را تامین کرد 22هزار میلیارد تومان از آن  12
 68هزار میلیارد تومان به اندازه  82اگر چهار مورد آخر فساد مالی و اختالس نبود می شد با  -

 برج میالد چک پول صد هزار تومانی روی هم چید
هزار میلیارد تومان به شرطی  82اگر چهار مورد آخر فساد مالی و اختالس نبود می شد با  -

بار رفت و  31که قرار بود به ازای هر متر جلو رفتن هزار تومان به آدم بدهند پول مسافرت 
 .برگشت به کره ماه تامین شود

@ordoyekar 

 :بر پیکر اقتصاد بحران زده کشور به روایت اتاق بازرگانی تهران« بازار»شالق  -*
 
اتاق بازرگانی تهران در گزارش به مقایسه : آمده است  اردوی کار تلگرامی کانال نوشته به

 پرداخته که نشان دهنده ۷۰ماهه ابتدایی امسال با سال  ۷۷عملکرد بازارهای اقتصادی در 
یادمان باشد که وقتی نوبخت از طرف دولت اعالم می  .ها در تمامی بازارهاست افزایش قیمت

هزار تومانی حقوق کارمندان و کارکنان را غیرقابل اجرا می نامد از این  211کند که افزایش 
 .آمارها اطالع دقیق دارد

قدیم بازار بیش از ماهه، میانگین نرخ سکه تمام بهار طرح  11براساس این گزارش در قیاس 
درصد، یورو به  ۷۰۰درصد، نرخ دالر  ۷۰۷درصد، میانگین نرخ سکه تمام بهار طرح جدید  ۷۷۷

 .درصد افزایش داشته ۷۰٣طور میانگین بیش از 
ماهه همچنین بهای هر متر مربع واحد مسکونی معامله شده در تهران  11در همین مدت 

 .درصدی داشته است ۷۳۷درصدی، بورس افزایشی  ۰۰افزایشی بیش از 
درصد و همین شاخص در سطح  ۸۳میانگین بهای کاالها و خدمات مصرفی شهری در کشور 

 .درصد افزایش یافته است ٣۳درصد و شاخص بهای تولیدکننده  ۰۷استان تهران بیش از 

 :کارگر تعطیل است  ۰۴۴هزار و  ۰سالن تولید اتوبوس ایران خودرو دیزل با  -*
 

ایران خودرو دیزل بزرگترین شرکت تولیدکننده : ی رژیم ایلنا می نویسد خبرگزاری رسم
کارگر و کارمند و ظرفیت باالی حفظ مشاغل  ۷۷۷هزار و  ۰خودروهای سنگین در خاورمیانه با 

های داخلی تعطیل  «دونالد ترامپ»موجود و ایجاد مشاغل جدید به خاطر تحریم های خارجی و
ا فتحی عضو هیات مدیره کانون شوراهای اسالمی کار استان این نکته را علیرض. شده است

از توضیحات فتحی چنین برمی آید که . اسفند به ایلنا گفته است 15تهران امروز چهارشنبه 
سازمان ملی استاندارد، سازمان محیط زیست و « »دونالد ترامپ های داخلی»منظور وی از 
سازی خودرودیزل به  سالن عظیم اتوبوس» ی ذیربط است که باعث شده اند«ها کلیه دستگاه

 «.خورد گیر تولید شده، خاک می خاطر مشکالتی که گریبان

 :چاقو دسته خود را نمی برد در رابطه با مسئله دستمزد کارگران ؛  -*
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بدون )چرا سال رو به پایان است و هنوز اعضای سه گانه ی کمیته دستمزد شورای عالی کار 

برای افزایش دستمزد کارگرانی که مزدشان فقط ( حضور نماینده مستقل و منتخب کارگران
 ا تشکیل میدهد، به توافق نرسیدند؟ درصد قیمت تمام شده محصولشان ر 2حدود 

گرانی ) درصد  81مجلسیان، دولتیان وکارفرمایان بر این باورند که افزایش دستمزد بیش از 
  !!!باعث تورم در کشور میشود( درصد 111اسفناک 

تورم به دلیل افزایش دستمزد، دروغ بزرگی ست که علیرغم برمال و نخ نما شدن هنوز هم 
  .حقوق کارگران قرارمیگیرد دستمایه تعرض به

، هر روز شاهد باالرفتن نرخ ارز و کم ارزشی ریال ، گران شدن مایحتاج  1311در طول سال 
 .عمومی مردم و گسترش بیش از پیش فقر بودیم در حالیکه دستمزدها یک ریال اضافه نشد

 .افسانه افزایش تورم و گرانی بعلت افزایش مزد ، بیمعنا و پوچ است
یچکدام از این تصمیم گیرندگان بی درد به این همه اختالس ریز و درشت که توسط چطور ه

تیم چند نفره وخاص، صورت میگیرد و هر مورد آن حداقل معادل حقوق بیش از یکساِل تمامی 
کنند و برای  کارگران و معلماِن بازنشسته وشاغِل زحمتکش است ، کوچکترین اشاره ای نمی

یشند واختالسهای جدید، بسان قارچ سمی براحتی سبز مهارش چاره ای نمی اند
 !!!!شوند؟ می

مزدبگیران و بازنشستگان هشدارمیدهند که افزایشی زیر سبد معیشت کارشناسی شده را 
  .نخواهند پذیرفت

 .دسته ی خود را نمی برد چاقو#
@shbazneshasteganir 

 :تجمع اعتراضی کارکنان بیمارستان پارسیان نسبت به عدم پرداخت حقوق  -*

کارکنان بیمارستان پارسیان : آمده است روز شنبه هیجدهم اسفند ماه برپایه گزارش منتشره 
عادت آباد تهران دراعتراض به عدم پرداخت حقوق دست به تجمع دراین واحد واقع در منطقه س

 .درمانی خصوصی زدند

آهن پس از اعتصاب  پرداخت بخشی از مطالبات کارگران خطوط ابنیه فنی راه -*

 :دامنه دارشان درنواحی مختلف

کارگران تعدادی از : آمده است  ۷٣۷۱اسفند۷۳شنبه روز در تاریخ  منتشرهگزارش  برپایه 
معادل دو ماه از مجموع سه ماه معوقات مزدی کارگران خطوط : خطوط ابنیه فنی تراورس گفتند
به گفته این گروه از کارگران که خواهان مشخص شدن وضعیت .ابنیه فنی تراورس پرداخت شد

مابقی مطالبات خود هستند، طی دو روز گذشته کارفرما، دو ماه دستمزد مربوط به آذر و دی 
کارگران با بیان اینکه .کارگران را تقریبا با دو ماه تاخیر به همراه عیدی پرداخت کرده است ماه

آهن تحت مسئولیت شرکت پیمانکاری تراورس مشغول کارند، در  هزار نفر در خطوط راه ۱حدود 
در حال حاضر آنها با احتساب حقوق اسفند دوماه دیگر : توضیح مابقی مطالبات خود گفتند

کارگران خطوط ابنیه فنی تراورس در تشریح مشکالت بیمه .مزدی معوقه دارند مطالبات
چندین ماه حق بیمه اجتماعی آنها به تامین اجتماعی : اجتماعی و تکمیلی خود گفتند

پرداخت نشده و در زمینه بیمه تکمیلی نیز با وجود آنکه کارفرما همه کارگران را تحت پوشش 
هر ماه مبالغی از حقوق کارگران بابت بیمه تکمیلی کسر  بیمه تکمیلی قرار داده است و

شود اما کارگران از خدمات بیمه تکمیلی به دلیل آنچه واریز نشدن حق بیمه تکمیلی به  می
 .مند نیستند شود، بهره گر عنوان می حساب شرکت بیمه
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 سازمان مقابل آمیز توهین رفتار به واکنش در عدالت سهام کارکنان تجمعم -*
 :سازی خصوصی

  

منابع کارگری در دفاتر : آمده است  ۷٣۷۱اسفند۷۳شنبه روز در تاریخ  به گزارش خبرنگار ایلنا،
بار در مقابل  ام عدالت ایندلیل اجتماعات صنفی کارکنان سه: سهام عدالت گزارش دادند

نفر از  ۷۷۷۷سازمان بهزیستی، عالوه بر وضعیت نامشخص مطالبات مزدی و شغلی حدود 
آمیز با چند نفر از همکاران معلول  کارکنان دفاتر سهام عدالت، در انتقاد به برخورد توهین

لت در کارکنان دفاتر سهام عدا .سازی صورت گرفته است جسمی در مقابل سازمان خصوصی
در سومین روز از ( اسفند ماه ۷۰) شنبه سه صبح روز: تشریح جزئیات این خبر مدعی شدند

سازی؛ برخورد  ض کارکنان دفاتر سهام عدالت مقابل ساختمان سازمان خصوصیاعترا
آمیزی با چند تن از همکاران معلول مقابل پارکینگ این سازمان شد که واکنش تعدادی از  توهین
کارکنان معترض سهام عدالت کشور که همگی از ....نیز در پی داشت  های مدنی را انجمن

و از اقشار ضعیف ( ره)ی حمایتی بهزیستی و کمیته امداد امام مددجویان تحصیلکرده نهادها
سال  ۷تا  ۰مشکالت کارکنان سهام عدالت از : اند، درباره سوابق مشکالت خود گفتند جامعه

اکنون  پیش همزمان با الکترونیکی شدن ثبت نام مشموالن آغاز شده واز آن موقع تا هم
مان مارا به حال  و مشخص کردن وضعیت شغلیمسئوالن بدون توجه به پرداخت مطالباتمان 

آنها با بیان اینکه تقریبا هر چند وقت یکبار با جیب خالی خانوادهایمان را در ....اند خود رها کرده
  در: کنیم، افزودند های مختلف رها کرده و برای وصول مطالباتمان به تهران سفر می شهرستان

 .عایدمان نشده استنتیجه این همه دوندگی چیزی به جز توهین 

 : اعتراض دانشجویان خوارزمی به وضعیت غذا -*

 

 دانشگاه دانشجویان: آمده است  ۷٣۷۱اسفند۷۳شنبه روز برپایه خبر منتشره در تاریخ 
 زدند اعتراضی تجمعنسبت به کیفیت نامناسب غذا دست به  خوارزمی

تجمع  خانوادگی کارگران اخراجی کارخانه سیمان دهلران دراعتراض به  -*

  ساله و برای بازگشت بکار مقابل دادگستری4لیفی بالتک

کارگران اخراجی : آمده است  ۷٣۷۱روزشنبه هیجدهم اسفند برپایه گزارش منتشره در تاریخ 
کارخانه سیمان دهلران همراه با خانوده های خود باتجمع مقابل دادگستری دهلران 

ن عدالت اداری مبنی بر اعتراضشان را نسبت به عدم اجرایی شدن رای دادگستری و دیوا
 .بازگشت به کار،بنمایش گذاشتند

 شستا های شرکت مورد در سازی شفاف :نایب رییس کمیسیون قضایی مجلس -*
 :ایم کرده رانت و بند و زد قربانی را اشتغال /است ضروری
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https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/737727-%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%87%D8%A7%D9%85-%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%B4-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%87%DB%8C%D9%86-%D8%A2%D9%85%DB%8C%D8%B2-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C
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گمالی پور،  یحیی: آمده است  ۷٣۷۱اسفند۷۳شنبه روز در تاریخ  به گزارش خبرنگار ایلنا،
با تاکید بر اینکه  نماینده مردم جیرفت و نائب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس،
انتقاد دلیل بر این : نسبت به شستا و نوع مدیریت بر آن انتقادهای بسیاری وجود دارد، گفت

سازمان تامین اجتماعی بخش خصوصی است و . نیست که با کار غیرقانونی موافقت کنیم
 روند از انتقاد با وی .سازی کرد شرکت خصوصی را بار دیگر خصوصی توان نمی

 رو روبه شکست با ها واگذاری درصد 21 از بیش در تاکنون :گفت کشور در ها سازی خصوصی
 و اند نداشته اهلیت که ایم کرده واگذار کسانی به بخس ثمن به را بزرگ های شرکت و ایم شده
متاسفانه در  پور با تاکید بر اینکه کمالی.ایم کرده نابود یزن را موجود اشتغال همان نهایت در

: ایم، گفت ها را به افراد وابسته به باند ثروت و قدرت واگذار کرده سازی، شرکت قالب خصوصی
های شستا  واگذاری شرکت .در نهایت نیز اشتغال موجود قربانی رانت و زد و بند شده است

دانم دولت با  نمی: مان تامین اجتماعی ندارد، گفتبه بخش خصوصی هیچ منفعتی برای ساز
های شستا تاکید داشته و دارد؟وی با اشاره به وجود شبهات  ای بر واگذاری شرکت چه ادله

های  سازی در خصوص شرکت هاست بر شفاف مدت: فراوان نسبت به عملکرد شستا گفت
شاهد مشکالت بسیاری در سازی نداده و  شستا اصرار داریم اما تاکنون دولت تن به شفاف

 .....های زیرمجموعه تامین اجتماعی هستیم شرکت
 

تجمع اعتراضی مربیان پیش دبستانی ایذه نسبت به عدم تبدیل وضعیت مقابل  -*
 :استانداری خوزستان

جمعی از مربیان پیش : آمده است  روز شنبه هیجدهم اسفند ماه،برپایه گزارش منتشره در 
ض به عدم تبدیل وضعیت دست به تجمع مقابل استانداری خوزستان دبستانی ایذه دراعترا

: یکی از مربیان پیش دبستانی شهرستان ایذه در این تجمع،به خبرنگار رسانه ای گفت.زدند
نفر از این تبدیل  21مربی پیش دبستانی در شهرستان ایذه وجود داشت که پارسال  26

خواستاریم که برای باقی مربیان نیز ما : وی گفت.وضعیت و جذب آموزش و پرورش شدند
: این مربی پیش دبستانی ادامه داد.شرایطی برای استخدام در آموزش و پرورش فراهم شود

با وجود اعتراض و پیگیری انجام شده، متاسفانه هیچ نتیجه ای نگرفتیم و پاسخ مناسبی از 
ر شرایط سخت مشغول بدون بیمه و د 21از سال :وی بیان کرد.سوی مسئوالن دریافت نکردیم

 .به کار شده ایم و انتظار داریم که به وضعیت ما رسیدگی شود

  :عدم پرداخت ماه ها مطالبات کارکنان بیمارستان دانشگاه پزشکی بوشهر -*

ماه ها مطالبات کارکنان : آمده است  ۷٣۷۱اسفند۷۳شنبه روز در تاریخ  منتشرهگزارش  برپایه 
بدهی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر .هرپرداخت نشده استبیمارستان دانشگاه پزشکی بوش

 .ماهه پزشکان است 12ماهه پرستاران و کارانه  6مربوط به مطالبه 

زاده درخواست اعاده دادرسی خواهیم  برای جعفر عظیم:وکیل جعفر عظیم زاده  -*
 :داد

از لزوم  : آمده است (وکیل جعفر عظیم زاده)محمدعلی جداری فروغی برپایه گزارش آقای 
از آنجا که : وی به خبرنگار رسانه ای گفت.ارائه درخواست اعاده دادرسی برای وی خبر داد

ضربه شالق محکوم شده، در فرجه قانونی  31زاده به عنوان غیبت از مرخصی به  عظیم
: وی در ادامه در تشریح وضعیت این فعال کارگری گفت.تقاضای تجدیدنظرخواهی خواهیم کرد

سال زندان  6اینکه عظیم زاده به اتهام اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام، به باتوجه به 
محکوم و در حال سپری کردن آن است و وی به همین اتهامات بدواً در شعبه اول دادگاه 

دادگاه تجدیدنظر  2سال زندان محکوم و بر اثر تجدیدنظرخواهی در شعبه  11انقالب ساوه به 
ئه شده، نسبت به حکم شش سال حبس در دیوان عالی کشور، درخواسِت استان مرکزی تبر

 .اعاده دادرسی خواهیم داد

 :واحد صنفی و بیکاری کارگران در مشهد ۰۴تعطیلی  -*
 



علی کاشفی، : آمده است  ۷٣۷۱اسفند۷۳در تاریخ روز شنبه ایسنا،  خبرگزاری  به گزارش
با توجه به تورم باال و افزایش : شویی مشهد گفت  شویی و لباس رییس اتحادیه خشک

درصد کاهش داشته است، ما نیز  ۰۷حدود  ۷۱ها مراجعه مردم به واحدهای ما در سال  هزینه
  .جهت رفاه آنان تصمیمی برای افزایش قیمت نداریم

واحد صنفی و بیکاری کارگران  ۷۷ها امسال، باعث تعطیلی  افزایش هزینه: وی خاطرنشان کرد
 شود در سال آینده نیز با تعطیلی بیشتری مواجه شویم بینی میشده است و پیش 
شویی و لباسشویی مشهد تصریح کرد ؛ در شرایطی که از سوی  رییس اتحادیه خشک

شود ما که خودمان از همین مردم هستیم سعی داریم با  مسئولین به مردم کمکی نمی
 ها کمکی به حال مردم کنیم تثبیت قیمت
کند، اما امسال در ایام  ما در نیمه دوم سال افزایش بیشتری پیدا می فعالیت: کاشفی افزود

 نزدیک به عید نیز همچنان با کاهش مشتری نسبت به سال گذشته روبرو هستیم

 :نیسان سوزی آتش در ای قروه کارگر مرگ -*

 

چهارشنبه شب در   : آمده است  ۷٣۷۱اسفند۷۳شنبه روز در تاریخ  ش خبرنگار ایلنا،به گزار
ای که بعد از تعطیلی کارخانه فوالد زاگرس، به کارگر  بار تهران، یک کارگر قروه میدان میوه و تره

سوزی جان خود را از دست  بار در تهران تبدیل شده بود، در جریان یک حادثه آتش ی تره ساده
ین کارگر جوان که قصد داشته عید نوروز امسال به قروه بازگردد و ازدواج کند، اهل ا.داد

روستای شوراب حاجی، بخش سریش آباد شهرستان قروه بوده و این حادثه همکاران سابق 
 فوالد بیکارشده کارگران نماینده) امینی احمد.است  او را در فوالد زاگرس بسیار ناراحت کرده

برای پیگیری وضعیت این کارخانه به تهران آمده، در ارتباط با حادثه مرگ جوان که بارها  (زاگرس
شدند،  کارگر آن آواره نمی 211شد و  تعطیل نمی 18اگر این کارخانه در سال : گوید ای می قروه
امینی .ماندند شان می شدند و سر خانه و زندگی ها مثل این جوان، روانه پایتخت نمی خیلی

گویم اگر  برد؛ بازهم می ها دور از خانه و خانواده به سر می این جوان مثل خیلی: کند اضافه می
شد، کارگران فنی و متخصص دنبال کارگری و دستفروشی و  کارخانه را تعطیل نمی

توسط  18کارگر، در سال  211کارخانه فوالد زاگرس با حدود .رفتند مسافرکشی نمی
 .عاده تعطیل شدال سهامداران و طی برگزاری یک مجمع فوق

 
 : فریاد دو مادر آزادی فرزندان شان  -*

 

تهدید خانواده ی زندانی برای واداشتن آنها به سکوت هنگامی که فرزندان بی دفاع و بی 
 .برد بی اثر است و هیچوقت سکوت نخواهند کرد گناهاشان در حبس بسر می

https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/737703-%D9%85%D8%B1%DA%AF-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1-%D9%82%D8%B1%D9%88%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D8%AA%D8%B4-%D8%B3%D9%88%D8%B2%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%A7%D9%86


بلکه فرزندان وبرادر و خواهر همه  این جوانان شجاع و عدالتخواه فقط متعلق به خانواده نیستند
 .ی ما هستند

 ..د و شرط آزاد باید گردندبخشی هر چه سریعتر بدون قی اسماعیل#قلیان و  سپیده#

 آن مالکان توسط شستا زیرمجموعه واگذاری:نماینده زنجان در مجلس تاکید کرد -*
 :دولت فرمان با نه گیرد می صورت

علی وقفچی اظهار :آمده است  ۷٣۷۱اسفند۷۳شنبه روز در تاریخ  به گزارش خبرنگار ایلنا،
های شستا ابهاماتی وجود دارد  هور درباره واگذارش شرکتجم در اظهارات آقای رئیس: داشت

های دولتی به بخش  وی با تاکید بر اینکه ما نسبت به واگذاری شرکت.که باید مرتفع بشود
رو شده و بهترین دلیل  ها با شکست روبه سازی تاکنون خصوصی: خصوصی انتقاد داریم، گفت

با تاکید بر اینکه امروزه به بهانه وی  .استسازی  بر اثبات این ادعا، اختراع واژه خصولتی
کنیم که در  سازی، کارخانه بزرگی را در قالب رانت به ثمن بخس به فردی واگذار می خصوصی

: شود، اظهار داشت نهایت باعث بیکاری هزاران کارگر و ورشکستگی بنگاه بزرگ اقتصادی می
حداقل . مان مجموعه هستندسازی کارگران و شاغالن و سهامداران ه اولویت در خصوصی

فروشند باید یک درصد از سهام مجموعه باشد تا هم فرد بتواند آن  سهمی که به هر نفر می
طلب برای مال خود کردن  سهم را خریداری کند و هم رانت و فساد به وجود نیاید و افراد فرصت

به یک دهم قیمت  وقتی کارخانه بزرگی را: گفت وقفچی.های اقتصادی دندان تیز نکنند بنگاه
کنند،  بندی می سال قسط 11گیرند و بقیه را بیش از  درصد پول آن را می 5کنند و  واگذار می

سازی، رانت و فساد وجود  سازی نیست و قطعا در این شیوه از خصوصی دیگر نامش خصوصی
 .دارد

 :شدن مفقود از بعد روز ده نوجوان، کولبر یک زده یخ جسد شدن پیدا -*

 

عصر روز پنج شنبه یک  :آمده است  ۷٣۷۱اسفند۷۳شنبه روز در تاریخ  به گزارش خبرنگار ایلنا،
. ز توابع شهرستان بانه واقع در استان کردستان پیدا شدزده در منطقه مرزی ننور ا جسد یخ

هویت این کولبر .این جسد متعلق به کولبر نوجوانی بود که ده روز قبل از آن مفقود شده بود
 ۷۷گفتنی است که متین بدخشان حدود .اعالم شده است” متین بدخشان و اهل پیرانشهر“

ابع شهرستان بانه در استان کردستان رفته روی پیش برای کولبری به منطقه مرزی ننور از تو
 .شان برسانند ی او را پیدا و به خانواده بود که در نهایت، کولبران توانستند جسد یخ زده

 :میلیون یورو رقم اختالس درشرکت بازرگانی پتروشیمی ۶۰۶میلیارد و  ۶مبلغ  -*
 

: ح خبرگزاری ها آمده است به نوشته کانال تلگرامی همراه کارگران برپایه خبرمنتشره در سط
در " گران و مفسدان اقتصادی اخالل"دومین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهام چهارده نفر از 

 شعبه سوم دادگاه ویژه این جرایم به طور علنی برگزار شد 
لو ازنزدیکان حزب موتلفه و مرجان شیخ االسالم آل آقا دراین اختالس دست داشته  رضاحمزه

ها، ارزها را به حساب شخصی خود  گرفتند هم به بهانه دورزدن تحریم ت میهم پورسان. اند
 ریختند می

متهم  ۷٣لو، مدیر عامل سابق شرکت بازرگانی پتروشیمی و  این دادگاه به اتهام رضا حمزه
در " اخالل کالن"در جلسه اول دادگاه گفته شد که اتهام این افراد . دیگر رسیدگی می کند
های  تحصیل مال نامشروع از طریق ارز حاصل از صادرات به حساب"ر و نظام اقتصادی کشو

 .است" شخصی
مقام، قاضی این دادگاه در جلسه اول گفته بود که این پرونده مربوط به  اسدهللا مسعودی
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https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/737791-%D9%BE%DB%8C%D8%AF%D8%A7-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D8%AC%D8%B3%D8%AF-%DB%8C%D8%AE-%D8%B2%D8%AF%D9%87-%DB%8C%DA%A9-%DA%A9%D9%88%D9%84%D8%A8%D8%B1-%D9%86%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D9%81%D9%82%D9%88%D8%AF-%D8%B4%D8%AF%D9%86


اتهام مشارکت و معاونت در اخالل کالن اقتصادی در حوزه پتروشیمی به مبلغ شش میلیارد و "
 ".میلیون یورو است ۰۷۰

https://t.me/hamrahekargaran 

 :بازداشت توفیق محمدی  -*

 

نیروهای امنیتی : آمده است ( ۷۱/۷۸/۷۳)شنبه شب برپایه خبر مندرج در شبکه های مجازی 
مودی را در حین کار ی اطالعات سنندج، فعال کارگری توفیق مح و لباس شخصی اداره

توفیق محمدی طی یک تماس بسیار کوتاه  .بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل نمودند
ی ایشان نیز پس از مراجعه  خانواده. تلفنی خبر بازداشت خود را به خانواده اطالع داده است

ورین ی اطالعات سنندج و پیگیری علت بازداشت، با جواب سرباالی مام به ستاد خبری اداره
طبق  .اند اند و تنها موفق به دریافت خودروی شخصی توفیق محمدی شده اطالعات روبرو شده

نفر  ۱۳اطالعات مرکز آمار جمعیت حقوق بشر کوردستان از ابتدای سال جاری تاکنون 
                                                                                       .نفر رسیده است ۱۷بازداشت شده و با احتساب این فعال کارگری، تعداد آنها به 

 های کارگری کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل

 دادرسی اعاده درخواست زاده عظیم جعفر برای :محمدعلی جداری فروغی -*
 :داد خواهیم

محمدعلی جداری  :آمده است  ۷٣۷۱اسفند۷۳شنبه روز در تاریخ  به گزارش خبرنگار ایلنا،
زاده به عنوان  جا که عظیماز آن: در تماس با خبرنگار ایلنا گفت( وکیل جعفر عظیم زاده)فروغی 

ضربه شالق محکوم شده، در فرجه قانونی تقاضای تجدیدنظرخواهی  31غیبت از مرخصی به 
باتوجه به اینکه عظیم زاده : وی در ادامه در تشریح وضعیت این فعال کارگری گفت.خواهیم کرد

و در حال سپری  سال زندان محکوم 6به اتهام اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام، به 
سال زندان  11کردن آن است و وی به همین اتهامات بدواً در شعبه اول دادگاه انقالب ساوه به 

دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی تبرئه شده،  2محکوم و بر اثر تجدیدنظرخواهی در شعبه 
نسبت به حکم شش سال حبس در دیوان عالی کشور، درخواسِت اعاده دادرسی خواهیم 

این وکیل دادگستری ابراز امیدواری کرد که در دیوان عالی این فعال کارگری که  .داد
 .هایش کامالً در حیطه مسائل صنفی بوده، تبرئه شود فعالیت

 کارفرمایان و ها دولتی آیا /شود می برگزار شنبه سه مزدی جلسه دومین -*
 !پذیرند؟ می را کارگران پیشنهاد

سه شنبه هفته  : آمده است  ۷٣۷۱اسفند۷۳شنبه روز در تاریخ  به گزارش خبرنگار ایلنا،
برگزار  ۷۳جانبه شورای عالی کار با موضوع دستمزد  ی سه ، دومین جلسه۷۷جاری ساعت 
اعضای کارگری شورای عالی کار با تاکید بر اینکه وزارت کار در برگزاری جلسه .خواهد شد

ها و  ولتیزنی رودررو با د ی چانه این جلسه اولین جلسه: گویند تاخیر کرده است، می
اعضای کارگری حاضر در .کارفرمایان خواهد بود و ما پیشنهادات خود را به آنها ارائه خواهیم داد

هزار  ۳۷میلیون و  ۷پیشنهاد ما همان افزایش دستمزد به میزان حداقل : گویند جلسه می
ری دولت، ایم و امیدواریم با میانجیگری و تسهیلگ تومان است که پیش از این بارها اعالم کرده

 .زودتر به نتیجه برسیم

 : گرانی بیداد می کند  -*
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قلم خوراکی رایج مورد  ۷۷متوسط افزایش قیمت : به گزارش خبر گزاری ایرنا آمده است 

درصد  ۷۷حدود  ۷٣۷۱تا اسفند سال  ۷٣۷۰استفاده در جشن نوروز در فاصله اسفند سال 
 .بوده است

گرم خریداری شود، مجموع هزینه  ۷۷۷دام از این اقالم در صورتی که به طور میانگین از هر ک
ای که معادل مصوبه مجلس ایران برای افزایش  هزینه. هزارتومان خواهد شد ۰۷۷آن حدود 

 .حقوق تمامی کارکنان و بازنشستگان دولت در سال آینده است
مکشی کش" هفته هاست که در غیاب نمایندگان مزد بگیر کشوری، ظاهرابا این مالحظه ؛ 

در صدی حقوق کارمندان و  81و یا حداکثر  211بین مجلس و دولت بر سر افزایش 
بازنشستگان گوش فلک را کر کرده است ولی آنچه که در واقعیت زندگی ما جاریست از حد 

 .تحمل و توان خارج شده است
" ارسبدمعیشت خانو"مزدبگیران و بازنشستگان هیچ رقمی را کمتر از هزینه کارشناسی شده 

نخواهند پذیرفت و در صورت عدم پذیرش ، به تالش هایشان در دفاع از سطح زندگیشان با 
 .قدرت ادامه خواهند داد

@Shbazneshasteganir 

 :وشاحضار یکی از کارگران نیشکر هفت تپه به شعبه بازپرسی ش -*

روزیکشنبه نوزدهم اسفند برپایه گزارش منتشره در کانال تلگرامی هفت تپه ، در تاریخ 
یکی از کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه به نام ابراهیم  : آمده است ۷٣۷۱

عباسی منجزی به همراه   ابراهیم.عباسی منجزی ،به دادسرای شهرستان شوش احضار شد
اتهام انتسابی نسبت به وی . زیالبی ، در شعبه بازپرسی حاضر شدندوکیل خود، خانم فرزانه 

، اخالل در نظم عمومی از طریق شرکت در تجمع  درب دادگستری و درخواست آزادی 
در نهایت پس از تفهیم .اسماعیل بخشی در همراهی با خانواده اسماعیل بخشی بوده است

                                                                                                                                                   .رار کفالت آزاد شده است؟؟ فعال  ابراهیم عباسی منجزی با صدور  ق!اتهام 
                                                                                                                    !کارگر زندانی آزاد باید گردد

 سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه

 ۷۱آسفند  ۷۷

تجمع اعتراضی دانشجویان کشاورزی دانشگاه پردیس ابوریحان نسبت  به  -*

 :ساله  03هرس غیر کارشناسی درختان 

دانشجویان : آمده است ۷٣۷۱روزیکشنبه نوزدهم اسفند برپایه گزارش منتشره در تاریخ 
ساله   31کشاورزی دانشگاه پردیس ابوریحان دراعتراض به هرس غیر کارشناسی درختان 

ای از مسؤوالن دانشگاه خواستند درباره خشک شدن  دست به تجمع زدند و طی بیانیه
درختان در یک دهه گذشته گزارشی ارائه کرده و با خاطیان برخورد کنند همچنین خواستار 

 .روند کاشت در دانشگاه نیز شدند اصالح

 ۱۷۸۷ سال چهارم یک به دستمزد ارزش ریال، سقوط با دهد؛ ایلنا گزارش می -*
 !بیافزایند؟ مزد به تومان هزار ۸۷ و میلیون ۱ پذیرند  می آیا /رسید

 https://www.ilna.ir-9/607688-کارگری-خشب

https://web.telegram.org/#/im?p=%40Shbazneshasteganir
https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/736788-%D8%A8%D8%A7-%D8%B3%D9%82%D9%88%D8%B7-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B2%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%DB%8C%DA%A9-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%85-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF-%D8%A2%DB%8C%D8%A7-%D9%85%DB%8C-%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%D9%86%D8%AF-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B2%D8%AF-%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF
https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/736788-%D8%A8%D8%A7-%D8%B3%D9%82%D9%88%D8%B7-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B2%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%DB%8C%DA%A9-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%85-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF-%D8%A2%DB%8C%D8%A7-%D9%85%DB%8C-%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%D9%86%D8%AF-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B2%D8%AF-%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF


 

 : آمده است  ۷٣۷۱اسفند۷۷یکشنبه روز در تاریخ خبرنگار ایلنا، نسرین هزاره مقدم به گزارش 
های  ها بین دستمزد و هزینه ای که این سال توان فاصله مزد باید چقدر زیاد شود و چگونه می

ی عمیق، محصول چه فرایندی  زندگی به وجود آمده را جبران کرد؛ اصوالً این فاصله
در یک برآیند کلی  (شوراها عالی کانون دستمزد کمیته رئیس) توفیقی فرامرز است؟

 .داند می« تورم»معیشت را محصوِل یک تصور ناصحیح از تاثیر  -از مساله، فاصله عمیق مزد
تورم چقدر است و چگونه باید اعمال شود؛ علیرغم اعتقاد بسیاری از اقتصاددانان و 

بسیار بیشتر از تورم رسمی اعالمی « تورم واقعینرخ »کارشناسان اقتصادی که معتقدند؛ 
است چراکه با کاستن از ضریب تاثیِر اقالم تاثیرگذار در سبد معیشت، در محاسبه نرخ تورم،  

 نشده منظور صحیح هرگز هم رسمی تورم همین :گوید کنند؛ توفیقی می نمایی می کوچک
 .است
ان تورمی و این امر که تورم واقعی و اما گذشته از دستکاری اوز  است؟ چقدر دستمزد سقوط

تازد، امسال تورم  های اعالمِی مراجع رسمی به پیش می ملموس همواره بسیار جلوتر از نرخ
درصدی کاالهای خوراکی در  ۸٣۷تا  ۷رسمی به هیچ وجه کم نیست؛ آمار رسمی از تورم بین 

آنچه که مرکز آمار . داردبهمن ماه سال جاری در مقایسه با همین ماه در سال گذشته حکایت 
گروه کاالی خوراکی در بهمن امسال نسبت به بهمن ماه  ۸۰در رابطه تغییرات قیمت و تورم در 

این فعال ... .دهد که قیمت تمامی کاالها افزایش داشته است اعالم کرده، نشان می ۷٣۷۰
است؛ این « رمتاثیر تو»این فاصله، محصول نداشتن تعریف درست از : دهد کارگری ادامه می

ما هرگز در شورای عالی ! بالیی که سر دستمزد آمده، محصول یک سال یا دو سال نیست
 همین کنیم؛ اعمال معیشت سبد روی را تورم باید ما ؛کار، تورم را درست معنا نکرده بودیم

 و میلیون ۷ ،۷۱ معیشت سبت به نسبت ۷۳ معیشت سبد گفتیم و کردیم امسال که کاری
 ریالی افزایش حداقلِ  بایستی حداقلی، مبلغ این حاال است؛ شده متورم مان،تو هزار ۳۷

 این .درصد ۸۷۷ حتی یا درصد ۷۷۷ بشود یا درصد ۷۷ بشود خواهد می حاال باشد؛ دستمزد
 معیشت سبد شکاف و شود حفظ کارگران خرید قدرت تا شود افزوده ۷۱ دستمزد به باید مبلغ
 .نشود تر عمیق دستمزد و

 ۳۷میلیون و  ۷گویم کل این  من نمی: افزاید ست؛ او می ده توفیقی، این کار شدنیبه عقی
به نسبت امسال  ۷۳هزار تومان بیاید روی دستمزد؛ بلکه معتقدم مجموع دریافتی کارگر در 

توان به خود دستمزد افزود یا  هزار تومان بیشتر باشد؛ حال این مبلغ را می ۳۷میلیون و  ۷باید 
باید منتظر ماند و دید آیا دولت و  .های مزدی اضافه کرد را به مزایا و دیگر مولفهبخشی از آن 

کارفرمایان امسال که معاش کارگران در تنگنای بسیار سختی گرفتار آمده به ضروریات و 
  پذیرند که اوالً تورم تجمیعی و واقعی را در روند تعیین الزامات قانون تمکین خواهند کرد؟ آیا می

ها و مخارج زندگی کارگران یا  دستمزد درنظر بگیرند و در ثانی این تورم را روی هزینه افزایش
 همان سبد معیشت اعمال کنند؟

 4پاالیشگاه نفت آبادان دراعتراض به عدم پرداخت  2فاز  اعتصاب وتجمع کارگران -*

 :ماه 0ماه حقوق،

برای سومین : آمده است ۷٣۷۱روزیکشنبه نوزدهم اسفند برپایه گزارش منتشره در تاریخ 
ماه 3ماه حقوق، 2پاالیشگاه نفت آبادان دراعتراض به عدم پرداخت  8کارگران فاز  روزمتوالی،

پاالیشگاه  8مسئول روابط عمومی فاز.حق بیمه وعیدی به اعتصاب وتجمعشان ادامه دادند
ارگران فاز حقوق ک: نفت آبادان در رابطه با اعتصاب وتجمع سه روزه کارگران این فاز گفت

حقوق ماه هایآذر، دی،بهمن واسفند وعیدی . پاالیشگاه آبادان تا آذر ماه پرداخت شده است8



قابل یادآوری است که ساخت فاز دوم پاالیشگاه آبادان .سال نو کارگران پرداخت نشده است

 .کارگردر این طرح مشغول به کار هستند 1251که ازحدود دوسال پیش آغاز و

 اختالس چه می شد کرد ؟ بااین حد از -*

 

نود و نه هزار میلیارد تومان یا به عبارتی نود و نه تریلیون : شود مبلغ اختالس اخیر به تومان می
 :با این مبلغ می شد. تومان
مجموع  ۷مال و  مجتمع همچون دوبی ۷برج معادل برج خلیفه دوبی و  ۷شهر کشور،  ۷در 

 .تمال ساخ فواره آبی مثل فواره آبی دوبی
 .کیلومتر راه آهن ساخت 12868می توان 

 .میلیون کارگر حقوق پرداخت کرد 11می توان به بیش از 
 ....هزار باب کالس درس ساخت و 521می شود 

 :ماه حقوق کارگران شاغل در مسکن مهر پردیس8عدم پرداخت :خبر کوتاه -*

ماه حقوق کارگران  2ت کارگران شاغل در مسکن پردیس به مد: برپایه خبر مندرج آمده است 
 .شهر جدید مسکن مهر پردیس پرداخت نشده است... و ۷، ۳، ٣شاغل در فازهای 

 4پاالیشگاه نفت آبادان دراعتراض به عدم پرداخت  2فاز  اعتصاب وتجمع کارگران -*

 :ماه 0ماه حقوق،

مین برای سو: آمده است ۷٣۷۱روزیکشنبه نوزدهم اسفند برپایه گزارش منتشره در تاریخ 
ماه 3ماه حقوق، 2پاالیشگاه نفت آبادان دراعتراض به عدم پرداخت  8کارگران فاز  روزمتوالی،

پاالیشگاه  8مسئول روابط عمومی فاز.حق بیمه وعیدی به اعتصاب وتجمعشان ادامه دادند
حقوق کارگران فاز : نفت آبادان در رابطه با اعتصاب وتجمع سه روزه کارگران این فاز گفت

حقوق ماه هایآذر، دی،بهمن واسفند وعیدی . گاه آبادان تا آذر ماه پرداخت شده استپاالیش8
قابل یادآوری است که ساخت فاز دوم پاالیشگاه آبادان .سال نو کارگران پرداخت نشده است

 .کارگردر این طرح مشغول به کار هستند 1251که ازحدود دوسال پیش آغاز و

 /بردارد اجتماعی تامین سازمان سر از دست دولت علی دهقان کیا مطرح کرد؛ -*
 :را کارگران اموال نه دادیم دولت به را مدیریت فقط

 کیا دهقان علی :آمده است  ۷٣۷۱اسفند۷۷یکشنبه روز در تاریخ ار ایلنا، به گزارش خبرنگ
ها دست در جیب سازمان  با بیان اینکه دولت سال (تهران بازنشسته کارگران کانون رییس)

زده را دولت به تامین  های بحران شرکت: کند، گفت خواهد با آن می کرده و هر کار دلش می
که دولت حق ندارد برای  ها تاکید دارد درحالی بر واگذاری آناجتماعی تحمیل کرده و اکنون 
این اظهارات منطقی و : گفتوی  .الناس است، تصمیم بگیرد اموال تامین اجتماعی که حق

دهقان کیا با تاکید بر اینکه اصل سرمایه سازمان تامین اجتماعی متعلق به .قانونی نبود
النسلی است  الناس و یک صندوق بین ی حقسازمان تامین اجتماع: شدگان است، گفت بیمه

 به همین دلیل اعتراض داریم که دولت چرا باید به این اندازه در امور این سازمان دخالت کند؟
وی با تاکید بر اینکه در ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی تنها مدیریت برعهده دولت 

مان تامین اجتماعی متعلق به دولت گذاشته شده و درهیچ کجای آن نیامده که اموال ساز
قانون  ۰۰اموال شستا در اختیار دولت نیست که بخواهد بر اساس اصل : باشد، گفت

https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/737697-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D9%81%D9%82%D8%B7-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%85-%D9%86%D9%87-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7
https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/737697-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D9%81%D9%82%D8%B7-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%85-%D9%86%D9%87-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7


دهقان کیا با اشاره به اینکه خصولتی را  .های شستا را به هر جایی بفروشد اساسی، شرکت
ح ما این است توضی: دانیم چیست، گفت گویند نمی اند اما امروز می ها درست کرده خود دولت

کنید و هر  که تامین اجتماعی که یک سازمان کامال خصوصی است را تبدیل به دولتی می
هر جا دلتان بخواهد اموال . آورید خواهد به روزگار سازمان و اموال آن می بالیی که دلتان می

جتماعی آورید از جیب سازمان تامین ا کنید و هر جا که کم می سازمان را به دیگران واگذار می
اکنون : وی در توضیح بحث خصولتی نیز گفت....این همان خصولتی است. بخشید می

مدیر دولتی و عوامل خود را به این  ۷۷۷۷های شستا خصوصی است اما دولت حدود  شرکت
ها تحمیل کرده است و همین مدیران دولتی هستند که شستا را به خاک سیاه  شرکت
دولت حق ندارد بدین اندازه از شستا . م ادعای خصولتی دارندبعد ه. نشانند اند یا می نشانده

خواهد افرادی را به شستا تحمیل کند، حداقل افراد توانمندی را  هزینه کند و اگر هم می
 .منصوب کند

 : ادامه اعتراض کارکنان دفاتر سهام عدالت در برابر وزارت اقتصاد تهران  -*

 

اسفند بار دیگر جمعی  11ته در تهران، امروز یکشنبه در ادامه تجمعات اعتراضی روزهای گذش
نفری این کارکنان در برابر وزارت  1511از کارکنان دفاتر سهام عدالت به نمایندگی از جمعیت 

ماه بالتکلیفی و دستمزد معوقه یک هفته است که ادامه  22اعتراض به . اقتصاد تجمع کردند
 .دارد

دهک نیاز به  ۰/ کاالبرگ بازگشت به عقب نیست :در گفتگو با مهر مطرح شد -*
 :حمایت جدی غذایی دارند

https://www.mehrnews.com/news/4563422 

آمده است  ۷٣۷۱اسفند۷۷یکشنبه روز در تاریخ ، مهرخبرنگارولی سمیه رسبه گزارش 
اقتصاددان با بیان اینکه ارائه کاالبرگ الکترونیکی بازگشت به عقب ،  الحسینی صادق محمد :

تومانی است، بهترین کار در شرایط موجود  ۰۸۷۷اگر قرار بر تداوم مسیر ارز : نیست، گفت
متأسفانه در ابتدای سال جاری : اظهار داشت وی .ردم استپرداخت ما به التفاوت این ارز به م

هزار تومان با ارز بازار تفاوت  ۷۷تومانی کرد که حداقل  ۰۸۷۷دولت اقدام به استفاده از ارز 
وی  .داشت؛ این مساله منجر به بروز رانت گسترده و فساد آن هم در شرایط تحریمی شد

ا این پیش فرض است که هیچ راهی جز ادامه ارز البته ارائه کاالبرگ الکترونیکی ب: افزود 
 .تومانی است ۰۸۷۷تومانی وجود ندارد و دولت مجبور به تداوم مسیر ارز  ۰۸۷۷

: شود، گفت ای در دنیا محسوب می این اقتصاددان با بیان اینکه ارائه کاالبرگ روش پیشرفته
بازگشت به »، «گشت کوپنباز»هایی هم چون  ای در رابطه با این سیاست از لفظ اینکه عده

و غیره یاد کردند درست نیست؛ حتی در آمریکا که اقتصاد بزرگ دنیا است این کار « عقب
طرح حمایت غذایی وجود دارد که یکی از این  ۷۷در آمریکا : وی توضیح داد .شود انجام می

در حال . دارداست که در واقع کارایی سبد کاالی ما را  food stamp ای به نام ها، برنامه طرح
شود که  میلیون خانواده پرداخت می ۰۰میلیارد دالری به  ۰۷حاضر این سبد با بودجه حدود 
به  ٣۷از  ۸۷۷۳ها به شدت افزایش یافت و به عنوان مثال در بحران  البته رقم این سبد در بحران

ک باید مورد حمایت ده ۷این اقتصاددان با بیان اینکه در ایران حداقل  .....میلیارد دالر رسید ۰۷
تورم باالیی را در سال   ارزی فعلی در کشور که  در چالش: جدی غذایی قرار بگیرند، تاکید کرد

 .کند حمایت از اقشار آسیب پذیر با سبدهای کاال ضروری است تحمیل می ۷۳و  ۷۱

https://www.mehrnews.com/news/4563422/%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A8%D8%B1%DA%AF-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%B9%D9%82%D8%A8-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%DB%B5-%D8%AF%D9%87%DA%A9-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D9%87-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%AC%D8%AF%DB%8C-%D8%BA%D8%B0%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF
https://www.mehrnews.com/news/4563422/%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A8%D8%B1%DA%AF-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%B9%D9%82%D8%A8-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%DB%B5-%D8%AF%D9%87%DA%A9-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D9%87-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%AC%D8%AF%DB%8C-%D8%BA%D8%B0%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF
https://www.mehrnews.com/news/4563422/%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A8%D8%B1%DA%AF-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%B9%D9%82%D8%A8-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%DB%B5-%D8%AF%D9%87%DA%A9-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D9%87-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%AC%D8%AF%DB%8C-%D8%BA%D8%B0%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF
https://www.mehrnews.com/news/4563422/%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A8%D8%B1%DA%AF-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%B9%D9%82%D8%A8-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%DB%B5-%D8%AF%D9%87%DA%A9-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D9%87-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%AC%D8%AF%DB%8C-%D8%BA%D8%B0%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF


عسلویه برای بازگشت بکار مقابل دفتر منطقه 24و22کارگران اخراجی فازهای -*

 : تجمع نمودند  ادی پارسویژه اقتص

کارگران اخراجی  : آمده است ۷٣۷۱روزیکشنبه نوزدهم اسفند برپایه گزارش منتشره در تاریخ 
عسلویه با تجمع مقابل دفتر منطقه ویژه اقتصادی پارس،با بنمایش گذاشتن 82و88فازهای

برنگار کارگران تجمع کننده به خ.اعتراضشان نسبت به اخراج ،خواهان بازگشت بکارشدند
کنند؛ چگونه باید در شرایط اقتصادی فعلی، از  چرا ما را شب عید بیکار می: رسانه ای گفتند

های استان  از قرار معلوم، تعداد زیادی از این کارگران بومی!های زندگی بربیاییم؟ پس هزینه

 .بوشهر هستند که پیش از این نیز بارها خواستار ارتقای وضعیت شغلی خود شده بودند

دومین تجمع ساکنان و کسبه محدوده طرح توسعه دانشگاه تهران مقابل وزارت  -*
 :راه و شهرسازی

برای دومین  : آمده است  ۷٣۷۱اسفند۷۷یکشنبه روز تاریخ برپایه گزارش منتشره در 
بار،جمعی از ساکنین و کسبه محدوده طرح توسعه دانشگاه تهران با تجمع مقابل وزارت راه و 

و مصوبات این طرح تاکید کرده و خواستار بررسی مجدد این موضوع در شورای شهرسازی بر لغ
مالکین معترض باحمل پالکاردهایی خواسته های قانونی .عالی شهر سازی و معماری شدند

خود از جمله احقاق حقوق مالکانه و جلوگیری از روند بنگاه داری دانشگاه تهران را اعالم 
تن از مردم به نمایندگی حاضرین مالقات  کوتاهی  با  دبیر  در این تجمع ، چند  ....کردند

شورای عالی شهر سازی و معماری داشتند در این مالقات نمایندگان مردم با اعتراض به 
آماراعالم شده تملک از سوی دانشگاه تهران آن را بی اساس دانسته وهمچنین افزودند که 

مانده بسیار زیاد تراز آن میزانی است که ارزش ریالی و مالی آن چه که در محدوده باقی 
 .تملک شده است

 اقتصاد، از کارگران سهم:رییس کانون بازنشستگان شهر ری مطرح کرد -*
 :گیریم می دستمزد ریال با اما کنیم می خرج دالر با /است خانواده برای شرمندگی

سیدمرتضی اطیابی  :آمده است  ۷٣۷۱اسفند۷۷یکشنبه روز در تاریخ به گزارش خبرنگار ایلنا، 
در تمامی : با تأکید بر اینکه همواره گرانی بیشتر از افزایش دستمزد بوده است، گفت

ایم، افزایش صورت گرفته اما نتوانسته  های گذشته که برای افزایش دستمزد تالش کرده سال
زنیم از دولت افزایش  یدی میبنابراین امروز حرف جد. های زندگی کارگران را تامین کند هزینه

خواهیم، فقط تقاضای ما این است که قیمت ها را به دو سال گذشته  دستمزد نمی
رئیس کانون بازنشستگان شهر ری با اشاره به رقم سبد معیشتی که از سوی .بازگردانند

سبد : نمایندگان دولت، کارگران و کارفرمایان در شورای عالی کار تایید شده است، گفت
اگر به . هزار تومان تعیین شده است ۱۷۷میلیون و  ٣نفره  ۰اقل معیشت برای یک خانواده حد

هزار تومان با سبد معیشت  ۷۷۷میلیون و  ۸بینیم که بیش از  حداقل دستمزد نگاه کنیم، می
بنابراین امسال هر چقدر افزایش دستمزد بخواهیم، حرف غیرمنطقی . حداقل فاصله داریم

توانند تحمل  کنند افزایش حقوق را نمی یابی با انتقاد از کارفرمایانی که تأکید میاط... .ایم نزده
همه آن چیزهایی که در کشور تولید : کنند، گفت کنند و کارگران را تهدید به اخراج می

ها،  دانیم چرا در این گرانی شود، با افزایش قیمت غیرمنطقی روبرو شده است اما نمی می
اطیابی؛ اقتصاد کشور را به آشفته بازار تشبیه ...!د کارگر جایی نداردافزایش منطقی دستمز

فروشد و  خواهد اجناسش را می رویم هرکس هر جور دلش می وقتی به بازار می: کرد و گفت
 11وی با تأکید بر اینکه بیش از .شود هیچ نظارتی هم از سوی هیچ دستگاهی اعمال نمی

هزار تومان دریافتی  ۳۷۷تا یک میلیون و  811میلیون و درصد کارگران و بازنشستگان بین یک 
سهم کارگران و بازنشستگان از اقتصاد و مدیریت امروز، شرمندگی برای خانواده : دارند، گفت

 .است

 :اعتراض دانشجویان دانشگاه خوارزمی  نسبت به کیفیت غذای سلف سرویس -*

https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/737641-%D8%B3%D9%87%D9%85-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%B4%D8%B1%D9%85%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D8%A7-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%AE%D8%B1%D8%AC-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85-%D8%A7%D9%85%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B2%D8%AF-%D9%85%DB%8C-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D9%85
https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/737641-%D8%B3%D9%87%D9%85-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%B4%D8%B1%D9%85%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D8%A7-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%AE%D8%B1%D8%AC-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85-%D8%A7%D9%85%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B2%D8%AF-%D9%85%DB%8C-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D9%85
https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/737641-%D8%B3%D9%87%D9%85-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%B4%D8%B1%D9%85%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D8%A7-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%AE%D8%B1%D8%AC-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85-%D8%A7%D9%85%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B2%D8%AF-%D9%85%DB%8C-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D9%85


جمعی از : آمده است ۷٣۷۱ند روزیکشنبه نوزدهم اسفبرپایه گزارش منتشره در تاریخ 
دانشجویان دانشگاه خوارزمی با گذاشتن ظرف غذا در محوطه دانشگاه نسبت به کیفیت 

یکی از دانشجویان رشته معماری دانشگاه خوارزمی با .غذای سلف سرویس اعتراض کردند
تأکید بر اینکه اعتراض دانشجویان این دانشگاه کامالً صنفی و دانشجویی بوده است،به 

ترین کیفیت  شده در بین دانشجویان این دانشگاه از پایین غذای توزیع: خبرنگار رسانه ای گفت
دانشجو در اعتراض به پایین بودن کیفیت  811به همین دلیل در حدود . ممکن برخوردار است

غذای سلف ظروف غذای خود را در محوطه دانشگاه رها کرده و خواستار توجه مسئولین به 
 .جویان شدندمشکالت دانش

ماه 11اعتراض رسانه ای کارگران  شهرداری اندیمشک نسبت به عدم پرداخت -*

 :حقوق

کارگران   : آمده است ۷٣۷۱روزیکشنبه نوزدهم اسفند برپایه گزارش منتشره در تاریخ 
 .ماه حقوق رسانه ای کردند11شهرداری اندیمشک اعتراضشان رانسبت به عدم پرداخت

علیرغم اینکه از :عه شهرداری اندیمشک به خبرنگار رسانه ای گفتندجمعی از کارگران مجمو
ماه گذشته است اما تا این لحظه در خصوص پرداخت مطالبات 18تاکنون حدود  11آغاز سال 

این کارگران که در .کارگر شهرداری اندیمشک اقدامی صورت نگرفته است111مزدی حدود 
اردادی مشغول به کار هستند، از دیرکرد مجموعه شهرداری اندیمشک به صورت رسمی و قر

روز یکبار  51تا  21کارفرما هر : آنها در خصوص  مطالبات خود گفتند. حقوق خود ناراضی هستند
کارگران با ....دهد اما این حقوق مربوط به طلب مزدی یک سال گذشته است یکماه حقوق می

با وجود آنکه مسئوالن : دندبیان اینکه خواهان دریافت معوقات مزدی خود هستند ، افزو
شهرستانی بویژه شورای شهر اندیمشک در جریان مشکالت شهرداری و کارگرانش قرار دارند 

 .دهند اما در عمل هیچ اقدامی انجام نمی

  : پژوهان پویش شرکت کارگران جمعی اعتراض -*

 
امروز یکشنبه کارگران شرکت پویش پژوهان در اعتراض به عدم دریافت حقوق وعیدی و پاداش 

پیمانکار قطارهای تندروی کشور است و از « یویش پژوهان». اسفند دست به تجمع زدند 11
 .جمله کار تعمیر و بازسازی انواع لکوموتیو و واگن را انجام می دهد

آغاز دومین هفته تجمعات اعتراضی کارکنان سهام عدالت تداوم اعتراض ؛  -*
ی ومعیشتی و وعده های پوشالی در بالتکلیفی شغل سراسرکشور  نسبت به

 : تهران 

کارکنان سهام  : آمده است ۷٣۷۱روزیکشنبه نوزدهم اسفند برپایه گزارش منتشره در تاریخ 
عدالت سراسرکشور  باتجمع مقابل ساختمان وزارت اقتصاد و دارایی،دومین هفته اعتراضشان 

کارکنان .تهران آغاز کردندبه بالتکلیفی شغلی ومعیشتی و وعده های پوشالی در  رانسبت
ها در  در ادامه اجتماعات اعتراضی روزهای گذشته در تهران، بازهم برخی همکاران آن: گفتند

های  بنا به اظهارات کارگران، تعدادی از کارکنان دفاتر تعاونی.مقابل وزارت اقتصاد تجمع کردند
تجمع اعتراضی حضور  نفری آنها در این ۷۷۷۷سهام عدلت  کشور به نمایندگی از جمعیت 

ماه  22این دوره از اعتراض آنها از حدودا یک هفته پیش در انتقاد به : آنها اظهار داشتند.داشتند
های داده شده، مسئوالن  معوقات مزدی در تهران آغاز شده اما تا این لحظه علیرغم وعده

 .اند ای برای آنها نداشته کننده مربوطه پاسخ قانع



رگران خدمات شهری زیراب نسبت به عدم پرداخت چند ماه تجمع اعتراضی کا -*

 حقوق،حق بیمه ،عیدی ومطالبات دیگرمقابل شهرداری

کارگران خدمات  : آمده است ۷٣۷۱روزیکشنبه نوزدهم اسفند برپایه گزارش منتشره در تاریخ 
درشهرستان سواد کوه استان مازندران برای بنمایش گذاشتن اعتراضشان  شهری زیراب

به عدم پرداخت چند ماه حقوق،حق بیمه ،عیدی ومطالبات دیگرمقابل شهرداری  نسبت
ماه حقوق و مطالبات خود را همراه با  3کارگران واحد خدمات شهری زیراب .اجتماع کردند

هم طلب دارند و سه ماه بیمه  11ماه و سنوات سال  5کاری  عیدی دریافت نکردند و اضافه
هم برای این کارگران پرداخت نشد که باعث شد کارگران این  11و دو ماه بیمه سال  16سال 

شنبه در جلوی شهرداری زیراب  کنند، صبح روز یک بخش که زیر نظر پیمانکاری فعالیت می
خواهند خرید  ماه حقوق و اضافه کاری نگرفتند و می 2کارگران با اشاره به اینکه  .تجمع کنند

گوید که  دهند و پیمانکار می به ما چیزی نمی: گفتند کنند، کنند و در بازار هم نقدی کار می
شهرداری به ما بدهکار است و عیدی و سنوات هم ندادند و ما سختی کار و بیمه نداریم و ما 

همکاران ما : آنان از عدم درج سختی کار انتقاد کردند.کنند را به عنوان کارگر ساده رد می
و چندین بار شهردار به ما قول داد و کارگر  دهد چندین بیماری دارند و چه کسی جواب می

کنند و ما در آشغال و زباله کار کنیم و  وقتی درددل دارد چرا شورای شهر ما را تهدید می
کارگران بخش خدمات شهری زیراب، .خانواده انتظار دارند که سرماه دست کارگر پر باشد

واب بدهد و صبح امروز چند لحظه شود تا ج پیمانکار در جمع ما حاضر نمی: نشان کردند خاطر
کرایه ماشین برای آمدن به محل کار را هم .شهردار آمد و رفت و شورای شهر هم نیامدند 

 .نداریم

 :هستند کار به بازگشت خواهان عسلویه ۲۰ تا ۲۲ فازهای های تعدیلی -*

 

با اتمام برخی  :آمده است  ۷٣۷۱اسفند۷۷یکشنبه روز در تاریخ به گزارش خبرنگار ایلنا، 
این کارگران صبح .اند ادی از کارگران بیکار شدهپارس جنوبی، تعد 82تا  88ها در فازهای  پروژه

امروز با حضور مقابل دفتر منطقه ویژه اقتصادی پارس، خواهان بازگشت به کار هستند و 
کنند؛ چگونه باید در شرایط اقتصادی فعلی، از پس  چرا ما را شب عید بیکار می: گویند می

های استان بوشهر  دی از این کارگران بومیاز قرار معلوم، تعداد زیا!های زندگی بربیاییم؟ هزینه
های  بومی.هستند که پیش از این نیز بارها خوستار ارتقای وضعیت شغلی خود شده بودند

 .ها درنظر گرفته شود استان بوشهر خواستار این هستند که برای آنها ظرفیت خاص در پروژه

 :ندعدم پرداخت ماه ها مطالبات کارکنان بیمارستان شهدای هیرم -*

تعدادی از  : آمده است ۷٣۷۱روزیکشنبه نوزدهم اسفند برپایه گزارش منتشره در تاریخ 
کارمندان بیمارستان شهدای شهرستان هیرمند از عدم پرداخت معوقات شامل اضافه کار، 

یکی از پرستاران این بیمارستان به خبرنگار یک منبع .حقل لباس و کودک ابراز گالیه کردند
کلیه معوقات شامل کلینیک، اضافه کار، حق لباس، حق مهد کودک از تیر  :خبری محلی،گفت

با توجه به سختی کار پرستاران و همچنین بعد : وی افزود.ماه سال قبل پرداخت نشده است
ساعته در ماه پرستاران نزدیک به دو سال است که معوقات خود را  11مسافت و اضافه کار 

  .دریافت نکرده اند

https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/738241-%D8%AA%D8%B9%D8%AF%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%A7%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%A7-%D8%B9%D8%B3%D9%84%D9%88%DB%8C%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF


 :سال حبس و شالق به محمد شریفی مقدم در زندان ابالغ شد ۱۲حکم قطعی  -*

 
سال حکم  18محمد شریفی مقدم، درویش گنابادی و از خبرنگاران وبسایت مجذوبان نور به 

  .قطعی در بیدادگاه اسالمی محکوم شد
ی  حکم اولیه“: فائزه عبدی پور، همسر محمد شریفی مقدم در صفحه شخصی خود نوشت

سال تبعید به  ۸سال محرومیتهای اجتماعی و  ۸سال حبس و  ۷۸)مقدم محمد شریفی 
درویش زندانی که به دلیل قانونی نبودن دادگاه تجدیدنظر شرکت نکرد، عینا تایید و به ( برازجان

 .”او ابالغ شد
دادگاه انقالب تهران به ریاست قاضی  ۷۷این حکم در مردادماه سال جاری توسط شعبه 

 .ادر شده بودصلواتی علیه وی ص
سال حبس و شالق و تبعید کسری نوری، از دیگر دراویش گنابادی  ۷۸روز گذشته نیز حکم 

محبوس در زندان تهران بزرگ با توجه به عدم درخواست تجدیدنظر تایید و به وی ابالغ شده 
 .بود

کارگران خدماتی شهرداری یاسوج دراعتراض به عدم پرداخت حقوق،حق بیمه   -*

 : تجمع اعتراضی برپا نمودند  البات دیگر مقابل شورای شهر وشهرداری،عیدی ومط

کارگران خدماتی  : آمده است ۷٣۷۱روزیکشنبه نوزدهم اسفند برپایه گزارش منتشره در تاریخ 
شهرداری یاسوج دراعتراض به عدم پرداخت حقوق،حق بیمه ،عیدی ومطالبات دیگر دست به 

کارگران خدماتی معترض شهرداری یاسوج به .ندتجمع مقابل شورای شهر وشهرداری زد
در پی عدم پرداخت حقوق و عیدی و سنوات و رعایت نکردن پرداختی حقوق :خبرنگاران گفتند

و همچنین کسر حقوق آنها نسبت به سال گذشته و عدم پرداخت مبلغ واقعی ۷۱در سال 
 .حق بیمه در جلو شورای شهر و استانداری تجمع کردند

 افزایش حال در کشاورزی مزارع خساراتخوزستان مطرح کردند؛کشاورزان  -*
 کنند؟ نمی اقدامی چرا مسئوالن /است

 

سطح آب رودخانه   :آمده است  ۷٣۷۱اسفند۷۷یکشنبه روز در تاریخ به گزارش خبرنگار ایلنا، 
شاورزی در حال های ک پایین نیامده و خسارات زمین( بهمن ماه امسال)کرخه از زمان سیل 

به گفته کشاورزان منطقه رَفی ِع؛ بعد از یک ماه از باال آمدن آب رودخانه کرخه و .افزایش است
های کشاورزی مسئولین اقدام موثری جهت پایین آمدن آب رودخانه  خسارات فراوان به زمین

رفیع که به حدود های اطراف رودخانه کرخه از هویزه تا  طبق اظهارات آنان؛ زمین.اند انجام نداده
رسد و شامل روستاهای بنی نعامه شمالی و جنوبی، نهیرات، مچریه،  کیلومتر می ۰۷تا  ۷۷

کوار، گبان، شموس، حنظله،  رفیع، سوسنگرد، مومنیه، گریشیه، معرض، حبیچیه، بیت
به گفته یکی از کشاورزان؛ .سمومیه و روستاهای دیگر است، دچار آسیب زیادی شده است

های کشاورزی در حال  ونی اطراف کرخه را نیز آب گرفته است و خسارات زمینمناطق مسک

https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/738242-%D8%AE%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B9-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86-%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D9%86%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF
https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/738242-%D8%AE%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B9-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86-%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D9%86%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF


گویند؛ ما از ابتدای بهمن ماه نگران باال آمدن آب رودخانه کرخه و  کشاورزان می.افزایش است
خواهیم از خسارات بیشتر در  از دولت و مسئوالن می. از بین رفتن مزارع خود هستیم

 .خوزستان جلوگیری کنند

های مملکت، در عین ناتوانی باز هم کار بجای آسایش و  ضعیت بازنشستهو -*
 :آرامش

 
مجبور است با این سن و سال،   ساله که به دلیل حقوق پایین بازنشستگی۰۷تصویر مرد 

 .دهد مسافرکشی کنه و بخاطر درد زانوهایش به کمک یک چوب گاز می
 (هزار میلیارد تومان 35)تگانبودجه ی مورد نیاز همسان سازی حقوق بازنشس/ ن. پ

  .(هزار میلیارد تومان 111)یک فقره اختالس پتروشیمی توسط چندین دانه درشت
هرساله دولتیان ومجلسیان در بودجه بندی وتصویب افزایش حقوق ،طرح همسان سازی که 

  .کنند مصوبه ی خود مجلس است وسالهاست تصویب شده را اجرا نمی
  !!!ودجهتنها به بهانه نداشتن ب

 خود نگیریم از پا نمی نشینیم تاحق#
@shbazneshasteganir 

 !فعاالن محیط زیست در خطر است جان -*

 

الملل روز دوشنبه با انتشار فراخوان اقدام فوری نوشت که هشت فعال محیط زیستی  عفو بین
مدت  برند ممکن است با حکم اعدام یا احکام حبس طوالنی سر می ایرانی که در زندان به

 .مواجه شوند
های  صرفاً مربوط است با فعالیت»که به این افراد زده شده افزاید که اتهامی  این بیانیه می

 «.محیطی آنها و ازجمله تحقیق در زمینه حیات وحش در حال انقراض در ایران زیست

تجمع اعتراضی دوباره کارکنان وزارت جهاد کشاورزی سراسر کشور نسبت به  -*

 :ها عدم افزایش حقوق

جمعی از کارکنان وزارت جهاد : آمده اسنت  ۷۱اسفند ۸۷ تاریخ در منتشره خبر برپایه
کشاورزی سراسر کشور دوباره راهی تهران شدند تا با تجمع در حیاط ساختمان قدیمی وزارت 
جهاد کشاورزی بتاریخ بیستم اسفند ماه اعتراضشان را نسبت به عدم افزایش امتیازات و 

شوری،بنمایش حقوقشان براساس مواد مندرج در فصل دهم قانون مدیریت خدمات ک
هایی که از سوی مقامات  رغم تمام مکاتبات اداری و پیگیری به گفته آنها؛ به... .بگذارند

tg://search_hashtag/?hashtag=%D8%AA%D8%A7%D8%AD%D9%82
https://web.telegram.org/#/im?p=%40shbazneshasteganir
tg://search_hashtag/?hashtag=%D8%AC%D8%A7%D9%86


هایی همچون جهاد کشاورزی، سازمان اداری و استخدامی کشور، نمایندگان  دستگاه
صورت گرفته، با این حال دستورات الزم از سوی ریاست ... های مختلف مجلس و کمیسیون

ه و بودجه برای بررسی نحوه اجرای این موضوع تاکنون محقق نشده سازمان برنام
تعدادی از آنها در مقابل مجلس و ( اسفند12)شنبه هفته گذشته گفتنی است سه.است

 .سپس سازمان برنامه و بودجه تجمع برگزار کرده بودند

اعتصاب کارگران پایگاه میراث جهانی چغازنبیل و هفت تپه دراعتراض به عدم  -*

 :داخت ماه ها حقوق ومطالبات دیگر وعیدیپر

روزشنبه هیجدهم اسفند ماه، کارگران : آمده اسنت  ۷۱اسفند ۸۷ تاریخ در منتشره خبر برپایه
ماه 1ماه حقوق و3پایگاه میراث جهانی چغازنبیل و هفت تپه دراعتراض به عدم پرداخت حداقل 

به کارگران پایگاه ه این گزارش برپای .حق اضافه کاری وعیدی سال نو دست از کار کشیدند
میراث جهانی چغازنبیل و هفت تپه بدنبال اعتصابشان بجای پرداخت مطالباتشان وعده 

تا پایان  :درهمین رابطه مدیر پایگاه جهانی چغازنبیل و هفت تپه گفت.سرخرمن داده شد
پرداخت کنیم و هیچ ها را  توانیم حقوق قرار داریم و تا آن تاریخ می 11در سال مالی  12تیرماه 

های  به دالیل زیاد و متوالی اعتبارات پایگاه.گونه منع قانونی برای پرداخت پس از عید نداریم
سطح کشور تاکنون پرداخت نشده است لذا مسئوالن میراث فرهنگی پیگیر تامین این اعتبار از 

بار صورت ریزی کشور هستند که به زودی این تامین اعت سوی سازمان مدیریت و برنامه
 .گیرد می

التحصیالن کارشناسی ناپیوسته  اعتراضی فارغ یسریالسری تحرکات از  -*

 : های مهندسی مقابل وزارت علوم  رشته

برای چندمین بار،جمعی از نمایندگان : آمده اسنت  ۷۱اسفند ۸۷ تاریخ در منتشره خبر برپایه
ل وزارت علوم تجمع های مهندسی مقاب التحصیالن کارشناسی ناپیوسته رشته فارغ
های آنها اضافه کرده است که  وزارت علوم پیشوندهایی را به نام رشته برآنند؛ معترضان .کردند

های ذیربط مانند وزارت راه و شهرسازی ما دانشجویان کارشناسی ناپیوسته  در نتیجه دستگاه
های مذکور  رتخانهماه است که به وزا ۷۷: آنها ادامه دادند .کند را مهندسِ اصلی محسوب نمی

هم اکنون مِن دانشجوی کارشناسی ناپیوسته . ایم ایم و چندین تجمع برگزار کرده نامه زده
تازه . توانم پروانه طراحی بگیرم ام دستکاری شده، نمی صرفا به این خاطر که عنوان رشته

بگیرید بدون ها لیسانس  گویند از ابتدا شروع کنید و در یکی از این رشته وزارتخانه به ما می
معترضان خواهان برداشته ... .های نام برده به کار رفته باشد هایتان واژه اینکه در عنوان رشته

به گفته این افراد  آنها از سر . شان هستند های تحصیلی شدن این پیشوندها از ابتدای رشته
هزار نفر  23تنها  کنندگان به گفته تجمع... .اند های شخصی روی آورده ناچاری به کار در کارگاه

با این شرایط در استان تهران عضو سازمان نظام مهندسی هستند که با همکارانشان در 

 .شوند هزار نفر می 111سایر استان مجموعا 

 :تجمع اعتراضی در برابر استانداری تبریز -*

 
اله تجمع اعتراضی به تصرف بیست س: آمده اسنت  ۷۱اسفند ۸۷ تاریخ در منتشره خبر برپایه

غیرقانونی اراضی وقفی تحت تملک مالکان خصوصی توسط هوانیروز تبریز در مقابل استانداری 
 . صورت پذیرفت شهر تبریز

 : مرگ یک کارگردریزد بدنبال سقوط از ارتفاع -*



روزهای گذشته،یک کارگرحین  طی: آمده اسنت  ۷۱اسفند ۸۷ تاریخ در منتشره خبر برپایه
به گزارش یک .دریزد بدنبال سقوط از ارتفاع جانش را ازدست دادکاردرساختمانی نیمه کار 

 .منبع خبری محلی،هویت این کارگررا محمدرضا جوان واهل بوکان ذکرکرد

حضور مادر اسماعیل بخشی مقابل مدیریت :سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه -*

 :شرکت نیشکر هفت تپه

مادر : آمده است ۷۱اسفند  ۸۷امروز دوشنبه امی هفت تپه ، برپایه خبر منتشره در کانال تلگر
اسماعیل بخشی در اعتراض به ادامه بازداشت فرزندش اسماعیل بخشی در مقابل حراست 

این حضور در شرایطی صورت گرفته است که با .شرکت نیشکر هفت تپه  ، حضور پیدا کرد
لیان به مراکز مراجعات مکر ایشان و بستگان اسماعیل بخشی و همچنین خانوا ده سپیده ق

تعداد قابل توجهی  از کارگران در این میان  .قضایی، تا کنون به نتیجه ای  نرسیده است
به شرکت هفت تپه در همراهی با مادر اسماعیل بخشی در مقابل دفتر حر است دست 

در ادامه مادر اسماعیل بخشی همراه با دیگر کارگران، به طرف دفتر مدیریت .تجمع زدند
این تجمع اعتراضی همچنان _  ۷۷ساعت _په حرکت کرده و تا رسیدن خبر شرکت هفت ت

همچنین با توجه به پرداخت دستمزد، دی ماه تعدادی از کارگران، تا کنون دستمزد .ادامه دارد
اسماعیل بخشی به حساب  واریز  نشده است و این در شرایطی است که تنها منبع درآمد 

ر ناچیز حقوقی است که با تاخیر زیاد، گاها به کارگران خانواده اسماعیل بخشی، همان مقدا
سندیکای کارگران  نیشکر هفت تپه ادامه بازداشت اسماعیل .پرداخت می شود

بخشی،سپیده قلیان و دیگر کارگران و معلمان  و دیگر بازداشت شده گان را محکوم کرده و 
یکای کارگران  نیشکر خواستار آزادی فوری اسماعیل بخشی نماینده کارگری و عضو سند

سندیکای                                       .هفت تپه و دیگر کارگران و معلمان در بند ، می باشد

 کارگران نیشکر هفت تپه

 ۷۱آسفند  ۸۷ 

 :جان باختن یک کارگر دربانه براثرسقوط از ارتفاع -*

گر درحین کار دریک ساختمان یک کار: آمده اسنت  ۷۱اسفند ۸۷ تاریخ در منتشره خبر برپایه
کوچه مسجد حاجی ویسی بانه براثرسقوط از ارتفاع،جانش را ازدست  درحال احداث واقع در

 .ساله واهل بانه اعالم داشت21یک منبع خبری محلی هویت این کارگر را علی رحمانی،.داد

 : سومین روز اعتصاب کارگران پتروشیمی مسجدسلیمان -*
کارگران پتروشیمی  :آمده است  ۷٣۷۱اسفند  ۸۷  دوشنبهتاریخ  برپایه خبر منتشره  در

مسجدسلیمان که کارفرمای آن شرکت چینی ووهان می باشد بدلیل وعده های دروغ و 
عدم پرداخت حقوق و پاداش کارگران توسط شرکت های نیرورسان ارژنگ ستبر تاراز، به 

و وارگه سازان به ریاست آقای ریاست آقای داوودی، شیما سپاهان به ریاست آقای کاظمی 
اعتصاب از منتشره ، به گزارش  اسفند در اعتصاب به سر میبرند ۷۳اردشیری از روز شنبه 

آنجا آغاز شد که کارگران چندین بار به دفاتر شرکت های نیرو رسان جهت دریافت حقوق 
که بی توجهی اسفند ادامه داشت، کارگران  ۷۳خود مراجعه کردند و این ماجرا تا روز شنبه 

مسئولین را دیدند خود دست به اعتصاب زدند و در جلوی دفاتر شرکت چینی جمع شدند، 
مسئول چینی اعالم کرد که شرکت های نیرورسان ایرانی دروغ میگویند، ما حقوق دی ماه، 

که کارگران از آن بی خبر ) بهمن ماه، اضافه کاری آذر ماه، دی ماه، بهمن ماه و پاداش 
ا خیلی وقت پیش واریز کردیم، کارگران با شنیدن این خبر بسیار خشمگین شدند و ر( بودند

  اعتصاب وارد مرحله تازه ایی شد
  تمام ژنراتورها و دستگاه های سنگین را خاموش کرده و اجازه کار به دیگران را ندادند

ماه  بعدازظهر حقوق دی ٣بر اساس همین گزارش شرکت ارژنگ همان روز و بعد از ساعت 
و اضافه کاری آذر ماه را واریز کرد اما دو شرکت شیما سپاهان و وارگه سازان حقوق ها را 

اسفند دست به اعتصاب زدند و  ۷۷واریز نکردند، کارگران این مجموعه باز هم روز یکشنبه 
  تمام دستگاه ها و ژنراتورها را خاموش کرده و کار را تعطیل کردند



اسفند هم دست به اعتصاب زدند و  ۸۷ان امروز دوشنبه بر اساس همین گزارش کارگر
خواهان دریافت حقوق بهمن ماه، اضافه کاری و بخصوص پاداش خود که شرکت های 
نیرورسان ایرانی میخواستند از عدم اطالع کارگران سوءاستفاده کرده و پرداخت نکنند، 

  .هستند
الباتشان فردا و روزهای آینده به طبق گفته کارگران این مجموعه در صورت تحقق نیافتن مط

  اعتصاب خود ادامه خواهند داد
درضمن شرکت های چینی موظف هستند دستمزد کارگران را به صورت نقد و ماهیانه 

 .پرداخت کنند
 

 . : ، کسته و زخمی شدندکارگر درحادثه آتش سوزی کارخانه ایران چسب13 -*

کارخانه ایران چسب واقع در شهر : اسنت  آمده ۷۱اسفند ۸۷ تاریخ در منتشره خبر برپایه
مدیر کل مدیریت بحران استان قزوین در .کارگرکشته وزخمی شدند11صنعتی البرز قزوین 

 ۰۷و  ۷۷حادثه آتش سوزی شرکت ایران چسب که از ساعت : گفتگو با خبرنگاران، گفت
ه گفته وی، ب.های امدادی مهار شد دقیقه شروع شده بود پس از شش ساعت، با تالش نیرو

نفر از کارگران مصدوم و به بیمارستان رجایی منتقل  ٣مامور آتش نشانی و  ۸در این حادثه 
 .علت حادثه مشخص نیستهنوز  .در این حادثه یکی از کارگران جان باخت.شدند

  :قزوین استانداری برابر در اعتراضی تجمع  -*

 

این کارگران . داری قزوین تجمع کردندکارگران شرکت پیمانکاری سد باالخانلو مقابل استان

 شش ماه است هیچ حقوقی دریافت نکرده اند

 :درصد شد ۶۴۰۷نرخ تورم کاالهای وارداتی  :مرکز آمار ایران اعالم کرد -*

https://www.mehrnews.com/news/4565294 

 

بر اساس اعالم  :آمده است  ۷٣۷۱اسفند  ۸۷  دوشنبهدر تاریخ ، خبرگزاری مهر به گزارش
گزارش .درصد رسید ۰۷.٣مرکز آمار ایران، نرخ تورم کاالهای وارداتی در فصل پاییز امسال به 

ی مرکز آمار ایران از سو ۷٣۷۱مقدماتی شاخص قیمت کاالهای وارداتی فصل پاییز سال 
 .منتشر شد

 ۷۷۱۷.۷برابر با  ۷٣۷۱در فصل پاییز سال ( ۷٣۷۷=۷۷۷ریالی، )شاخص قیمت کاالهای وارداتی 
. درصد افزایش داشته است ۸۳.۳، معادل ۷٣۷۱است که نسبت به فصل تابستان سال 

تورم نقطه به )تغییرات شاخص قیمت کاالهای وارداتی نسبت به فصل مشابه سال قبل 
درصد و تغییرات چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال  ۷۸۷.١( قطهن

( ۷٣۷۷=۷۷۷دالری، )شاخص قیمت کاالهای وارداتی .درصد بوده است ١۷.٣( نرخ تورم)قبل 

https://www.mehrnews.com/news/4565294/%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%85-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%DB%B6%DB%B0-%DB%B3-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%B4%D8%AF
https://www.mehrnews.com/news/4565294/%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%85-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%DB%B6%DB%B0-%DB%B3-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%B4%D8%AF
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درصد افزایش  ۱.٧است که نسبت به فصل قبل،  ۸۱۰.۷برابر با  ۷٣۷۱در فصل پاییز سال 
تورم )یمت کاالهای وارداتی نسبت به فصل مشابه سال قبل تغییرات شاخص ق. داشته است
درصد و تغییرات چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه  ۷۳.۳( نقطه به نقطه

 .درصد بوده است ١.١( نرخ تورم)سال قبل 

اهالی  شهرسوزا نسبت به واگذاری قطعه ای ازساحل به بخش خصوصی  -*

 : ، دست به تجمع اعتراضی زدند قشم ازجانب سازمان منطقه آزاد

 

جمعی از اهالی شهر سوزا از توابع : آمده اسنت  ۷۱اسفند ۸۷ تاریخ در منتشره خبر برپایه
شهرستان قشم در استان هرمزگان در اعتراض به واگذاری قطعه ای ازساحل به بخش 

ین جزیره تجمع خصوصی به بمثابه اموال عمومی ازجانب سازمان منطقه آزاد قشم،در ساحل ا
سازمان منطقه آزاد قشم یک قطعه زمین در قسمت ساحل این :معترضین گفتیکی از .کردند

یکی دیگر از ....شهر برای احداث شرکت پرورش میگو به بخش خصوصی واگذار کرده است
این سایت پرورش میگو زمین بزرگی را تصاحب کرده و این اقدام بیشتر به : اهالی سوزا گفت

محل احداث این سایت، روی تپه ای است که مورد : وی افزود .ری شبیه استساحل خوا
استفاده عموم گردشگران است و ما معتقدیم که با ایجاد کمپ باید مورد استفاده همه مردم 

 .قرار بگیرد

 !پویشی به نام نخریدن آجیل عید -*

 
ی از خانواده های بسیار: برپایه خبر های منتشهره در سطح شبکه های مجازی آمده است 

هزار نومان را ندارند و عمال از سفره عید مردم  ٣۷۷تا  ۸۷۷ایرانی توان خریدن آجیل کیلویی 
 .حذف شده است

سیستم  .آجیل و خشکبار از مواد ضروری زندگی مردم هستند. چند نکته را نباید فراموش کرد
وجود دارد؛ قطعا مقاوم تر عمل ایمنی بدن با ویتامینها و انواع و اقسام امالحی که درخشکبار 

اما این . خواهد کرد؛ لذا مصرف آن نه تنها در ایام عید که در طول سال هم یک ضرورت است
مواد مغذی هم مدتهاست به سرنوشت گوشت و ماهی و میوه تبدیل شده و از سبد خیلی از 

 .دافراد خصوصا خانواده های کارگری و بازنشستگان و کارمندان حذف گردیده ان
قطعا دستان شبکه های با نفوذ و محتکرین مافیای بازار بر سر این بخش از ضروریات زندگی 

بحران ارزی و . مردم سایه سیاهی انداخته و از این مسیر سودهای میلیاردی به جیب میزنند 
کاهش بیش از پیش ارزش ریال میرود که به سونامی تورم بی سابقه و محرومیت بیش از 

 .ردم شتاب بیشتری دهدپیش اکثریت م
یک اجبار و یک امر تحمیلی در همه عرصه . نخریدن آجیل شب عید یک انتخاب آزادانه نیست

 .های معیشت ماست



 .ما محرومیتهای تحمیلی را نمی پذیریم وخواهان معیشتی مناسب هستیم
hbazneshasteganir@S 

 :تجمع بازنشستگان فوالد اصفهان مقابل ساختمان استانداری -*

جمعی از بازنشستگان گذشته  روز: آمده اسنت  ۷۱اسفند ۸۷ تاریخ در منتشره خبر برپایه
ها  این بازنشسته.فوالد مبارکه و ذوب آهن اصفهان مقابل ساختمان استانداری تجمع کردند

آنها .مستمری بهمن ماه و پرداخت به موقع عیدی خود هستندخواستار وصول یک ماه 
ست، هنوز مستمری بهمن ماه  روز دیگر به پایان سال باقی ۷۷با وجود آنکه فقط : گویند می

 .ایم خود را به همراه عیدی سال جاری دریافت نکرده

  :اعتراض و تجمع کارکنان سهام عدالت برای هفتمین روز متوالی ادامه یافت -*
 

اعتراض صنفی کارکنان  :آمده است  ۷٣۷۱اسفند  ۸۷  دوشنبهبرپایه خبر منتشره  در تاریخ 
سازی و وزارت اقتصاد  اسفندماه مقابل ساختمان سازمان خصوصی ۷۰سهام عدالت که از 

: یکی از کارگران معترض سهام عدالت گفت .ین روز رسیدآغاز شده است، امروز به هفتم
های سهام عدالت در واکنش به  کارگر دفاتر شهرستانی تعاونی ۳۷د روز است که حدو ۱امروز 
سازی و دفتر امور سهام عدالت به مطالباتشان دست  توجهی مسئوالن سازمان خصوصی بی

سازی متحصن  زمان خصوصیهای وزارت اقتصاد و دارایی و سا از کار کشیده و مقابل ساختمان
وقات حقوقی چهار ارکنان سهام عدالت پرداخت معترین خواسته ک مهم: او گفت...   .اند شده

سازی و در راس آن وزارت اقتصاد  مسئوالن سازمان خصوصی: او گفت...  .سال گذشته است
همچون روزهای گذشته به مطالبات کارکنان دفاتر شهرستانی تعاونی سهام عدالت 

  .دهند توجهی نشان می بی
 ۷۰ماه مطالبات حقوقی از سال ۰۳جود تعویق حدود او با بیان اینکه کارکنان سهام عدالت با و

: برند، تاکید کرد تاکنون، در آستانه سال نو به لحاظ مالی در شرایط نامناسبی به سر می
مسئله را پاک کنند اما کارگران مخالف این  جای حل مسئله، صورت خواهند به مسئوالن می

 .موضوع هستند

 :نسرین هزاره مقدم گفته پرویز صداقت اقتصاددان در گفتگو با -*
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رقم واقعی تورم محاسباتی / های کارگری بر افزایش ریالی دستمزدها تأکید کنند تشکل

 فراتر از ارقام موجود است
های  المللی بانک و انتقاالت مالی بین  املی مانند دشوارترشدن نقلهای آینده عو در ماه

کنند و منطقی  های ژئوپلتیک، در جهت افزایش تورم عمل می ها و بحران ایرانی، فشار تحریم
 .است که تشدید وضعیت تورمی را انتظار داشته باشیم

ورد نخست افزایش م. های کارگری دو مورد را در دستورکار قرار دهند ها و جنبش تشکل 
های  دستمزدها به صورت قدرمطلق ریالی نه درصدی؛ دوم مبارزه برای افزایش هزینه

هایی که اکنون طبقات فرودست  اجتماعی دولت و به زبان دیگر غیرکاالیی کردن هزینه
یعنی جنبش کارگری . تر رایگان بود ها پیش پردازند که بسیاری از آن جامعه بابت خدماتی می

ی دستمزدها، باید به دنبال غیرکاالیی کردن خدمات متعددی مانند  بر افزایش عادالنهعالوه 
ها  این. ونقل و غیره باشد تر مسکن و حمل های درازمدت آموزش و بهداشت و در برنامه

 کند مواردی است که مطالبات صنفی کارگری را با مطالبات اقتصادی سایر طبقات نزدیک می

https://web.telegram.org/#/im?p=%40Shbazneshasteganir
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 :در خبرگزاری ایلنا بخوانید باالر لینک مشروح این گفتگو را د
 : مادر اسماعیل بخشی بار دیگر خواهان آزادی فرزند خود شد -*

 
مادر : آمده است  اسفند ماه، ۸۷امروز دوشنبه به گزارش کانال تلگرامی هفت تپه 

اسماعیل بخشی در اعتراض به ادامه بازداشت فرزندش اسماعیل بخشی به مقابل 
مراجعات مکرر وی و بستگان اسماعیل بخشی و . حراست شرکت نیشکر هفت تپه، رفت

 .تا کنون به نتیجه ای نرسیده استهمچنین خانواده سپیده قلیان به مراکز قضایی، 
هفت تپه، تعداد قابل توجهی از کارگران این شرکت مادر  به گزارش سندیکای کارگران

مادر اسماعیل بخشی سپس . اسماعیل بخشی را در مقابل دفتر حراست همراهی کردند
همراه با دیگر کارگران، به طرف دفتر مدیریت شرکت هفت تپه حرکت کرده و تا ساعت 

 .است عتراضی همچنان ادامه دارشتهاین تجمع ا( ۷۷ساعت )مخابره خبر 
این گزارش می افزاید، علیرغم پرداخت دستمزد دی ماه تعدادی از کارگران، تاکنون دستمزد 

اسماعیل بخشی به حساب او واریز نشده است و این در شرایطی است که تنها منبع 
درآمد خانواده اسماعیل بخشی، همان مقدار ناچیز حقوقی است که با تاخیر زیاد، گاها به 

 .می شودکارگران پرداخت 
سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه ادامه بازداشت اسماعیل بخشی، سپیده قلیان و دیگر 
کارگران و معلمان و بازداشت شده گان را محکوم کرده و خواستار آزادی فوری اسماعیل 

بخشی نماینده کارگری و عضو سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه و دیگر کارگران و معلمان 
 .دربند شده است

 
ماه حقوق مقابل 7تجمع اعتراضی کارگران سد باالخانلو نسبت به عدم پرداخت  -*

 :استانداری قزوین

 

کارگران سد درحال ساخت باالخانلودر : آمده اسنت  ۷۱اسفند ۸۷ تاریخ در منتشره خبر برپایه
ین ماه حقوق دست به تجمع مقابل استانداری قزو6بوئین زهرا برای اعتراض به عدم پرداخت 

ماه است که هیچ حقوقی  6این کارگران با نمایش دست نوشته هایی اعالم کردند .زدند
 81از مهر ماه امسال تا امروز : درهمین رابطه یکی از کارگران معترض گفت....دریافت نکرده اند

ایم این در حالی است که عیدی و سنوات هم جزء مطالبات  اسفند ماه، حقوق دریافت نکرده
سد باالخانلو در شهرستان بویین زهرا قرار داشته و برای .پرداخت نشده است ما است که

هکتار از اراضی کشاورزی شهرستان  811روستا و چهار هزار و  36تامین آب شرب پنج شهر، 

 ....کارگردراین پروژه مشغول بکارند131طراحی شده است و

ن حقوق کارمندان هزار توما 433بازنشستگان تامین اجتماعی مشمول افزایش  -*
 :نمی شوند

 
هزار تومانی  ۰۷۷افزایش »: است   ، سرپرست تامین اجتماعی گفته«محمدحسن زدا»



حقوق کارکنان و بازنشستگان تنها مربوط به بازنشستگان دولت است و ارتباطی با 
پس از تصمیم شورای عالی کار در مورد میزان افزایش  .بگیران تامین اجتماعی ندارد مستمری

ما چون عضو . شود گیری می ها تصمیم داقل دستمزد، در مورد میزان افزایش مستمریح
 «شورای عالی کار نیستیم قطعا پیشنهادی نداشتیم

 

 :دانشجویان دانشگاه خواجه نصیر طوسی دست به تجمع زدند -*

 
 

ه دانشجویان دانشگاه خواجه نصیر طوسی با انتشار طومار اعتراضی خطاب به ریاست دانشگا
 :و اعالم محورهای هفت گانه خواسته های خود دست به تجمع زدند

های مربوط به واحدهای حذف شده، افتاده و جبرانی برای  حذف بی قید و شرط جریمه- ۷
 .ها در تمامی مقاطع تمامی ورودی

ی مقاطع و اخذ شهریه خوابگاه منطبق  اعطای خوابگاه به تمامی دانشجویان روزانه در همه- ۸
 .رخ مصوب صندوق رفاه وزارت علومبر ن
و قرار گرفتن کنار غذا در ( صبحانه ، ناهار ، شام)بهبود کیفیت تمامی وعده های غذایی  .٣

 .وعده های ناهار و شام
 .ها سازی سرویس ایاب و ذهاب در ساعات پر تردد برای تمامی خوابگاه فراهم- ۰
  .12کسب شده باالی حذف نمره درس افتاده از معدل و جایگزینی نمره - ۷
 .حذف جریمه مصوب شده جهت ثبت نام هنگام حذف و اضافه- ۰
 افزایش زمان ورود دختران دانشجو به خوابگاه تا ساعت- ۱
 
 :طوماراعتراضی دانشجویان دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی  -*

 
 
ان دانشگاه اسفنددانشجوی81تجمع دوشنبه :آمده است  اردوی کار تلگرامی کانال نوشته به

دراین .خواجه نصیرطوسی باانتشارطومار اعتراضی خطاب به ریاست دانشگاه نیزهمراه بود
دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی ازعلت وجودی خود به عنوان »طوماربا اشاره به این که 

تبدیل به بنگاهی شده که حداقل امکانات تحصیلی را به ازای »و « فاصله گرفته" دانشگاه"
دهد و دیگر، اقشار محدودی توان ورود  ی گزاف در اختیار دانشجویان قرار می هزینهپرداخت 

ترین دانشگاه ایران زمین به افقی دهشتناک گرفتار آمده  قدیمی»: آمده است« بدان رادارند
دهشتناک ازآن جهت که این کهن دانشگاه به لحاظ غالب امکانات دانشگاهی در . است

رود و این افول  سر می های کم سن و سال به به سایر دانشگاهبدترین وضعیت ممکن نسبت 
دانشجو، این رکن . آوری دارد که سقوط برایش دور از ذهن نیست آنچنان سرعت سرسام

قانون اساسی باید امکانات تحصیلش تماما رایگان باشد به  31وجودی دانشگاه که بنا به اصل 



شود؛ ازدریافت  رایگان ازوی سلب میحاشیه رانده شده و در هر بزنگاهی حق تحصیل 
ی  ی خوابگاه دولتی برای دانشجویان روزانه وعدم ارائه ی گزاف آموزشی تاعدم ارائه هزینه

 «.تغذیه باکیفیت
@ordoyekar 

 :ازداشت نیستتهم ردیف اول بزرگ ترین پرونده اختالس کشور بم -*

 
چنانچه یک روزنامه نگار اشاره کرده متهم : آمده است  اردوی کار تلگرامی کانال نوشته به

آزاد است و دیروز قم بوده و محسن  لو_حمزه .#بازداشت نیست گیت_پتروشیمى#رديف اول 
به گفته آذرپیک وی امروز هم به . اراکی دبیر مجمع تقریب مذاهب را واسطه کرده است

مجمع یک  این. سید حامد علم الهدی معاون مجمع تقریب مذاهب است. مشهد رفته است
حمزه لو مدیرعامل سخا  .است« سازمان خیریه اسالمی»بازوی اقتصادی دارد که نامش 

 .یعنی همین سازمان خیريه اسالمي است
  .فساد در حاکمیت کنونی، فراگیر، ساختاری و همه جناحی، است

@ordoyekar 

 : در حمایت از اسماعیل بخشی در هفت تپه  -*

  
تصویر از تجمع امروز تعدادی از کارگران نیشکر هفت تپه در مقابل دفتر مدیریت این شرکت در 

 بخشی_اسماعیل#حمایت و همدردی با اعتراض مادر 

 :ها سپرده شد توزیع گوشت تنظیم بازار به تعاونی -*

 
بر اساس آنچه ستاد تنظیم بازار  : است آمده ایسنا خبرگزاری رد منتشره گزارش به

های سراسری کارکنان دولت، اتحادیه  گیری کرده است گوشت دولتی از اتحادیه تصمیم
ای نیروهای  های زنجیره یه مرکزی کارگران و فروشگاهسراسری فرهنگیان کشور، اتحاد

 .توزیع خواهد شد( اتکا)مسلح

 :سوزی شرکت ایران چسب یک کشته و پنج مصدوم در آتش -*

https://web.telegram.org/#/im?p=%40ordoyekar
tg://search_hashtag/?hashtag=%D9%BE%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B4%D9%8A%D9%85%D9%89_%DA%AF%D9%8A%D8%AA
tg://search_hashtag/?hashtag=%D8%AD%D9%85%D8%B2%D9%87_%D9%84%D9%88
tg://search_hashtag/?hashtag=%D8%AD%D9%85%D8%B2%D9%87_%D9%84%D9%88
https://web.telegram.org/#/im?p=%40ordoyekar
tg://search_hashtag/?hashtag=%D8%A7%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C%D9%84_%D8%A8%D8%AE%D8%B4%DB%8C


 

 
مدیر مرکز هدایت عملیات بحران دانشگاه علوم پزشکی درباره : برپایه خبر منتشره آمده است 

 :چسب سوزی در شرکت ایران آتش
تأسفانه یک نفر کشته و پنج نفر مصدوم شدند که سه نفر از مصدومان به در این حادثه م

وضعیت عمومی مصدومان خوب  .صورت سرپایی درمان و دو نفر در بیمارستان بستری هستند
 و رضایت بخش است و جای نگرانی نیست

 
 :کارکنان شرکت کشت و صنعت طوبی شمال تجمع کردند -*

 
قرقبانان، محافظان، نگهبانان جنگل در شهرهای غرب مازندران : برپایه خبر منتشر آمده است 
صنعت طوبی شمال در اعتراض به عدم دریافت پنج ماه حقوق در و کارکنان شرکت کشت و 

 .برابر سازمان جنگل ها در چالوس دست به تجمع زدند

 اند شکسته را تولید کمر واردات با:وگو با ایلنا مطرح کرد نماینده سیرجان در گفت -*
 :کنند می اعالم تولید مشکل را کارگر دستمزد اما

، شهباز حسن پور :آمده است  ۷۱اسفند۸۷روز سه شنبهدر تاریخ  به گزارش خبرنگار ایلنا،
ان ناشی از مشکالت اقتصادی با تاکید بر اینکه مشکالت معیشتی کارگر نماینده سیرجان ،

های اقتصادی نیز  این مشکالت غیرقابل انکار است و بخش مهمی از بحران: است، گفت
نماینده سیرجان . وی از مسئوالن خواست با کارگران رو راست باشند.هاست ناشی از تحریم

بیشتر  متاسفانه. صورت شفاف به کارگران بگویند بهتر است دولتمردان همه چیز را به: گفت
افزایش دستمزد . بگیر هستند و به دلیل دریافتی ناچیز زیر خط فقر قرار دارند کارگران حداقل

یکی از مهمترین ابزارهای کارگران برای فاصله گرفتن از خط فقر و رسیدن به بخشی از 
وی با اشاره به اینکه مدتها بود مبنای افزایش .هاست معیشت از دست رفته ناشی از گرانی

از سال گذشته دولت و کارفرمایان، سبد معیشت را به عنوان : زد میزان تورم بود، گفتدستم
واحد  ۷٣۷۷اند که  وی با اعالم اینکه مسووالن اعالم کرده... .مالک محاسبه دستمزد پذیرفتند

ارزش شدن پول ملی باعث این همه مشکل و بحران  گرانی دالر و بی: بحرانی داریم، گفت
. اند ها اخراج شده صنایع کشور شده و کارگران بسیاری در نتیجه بحران کارخانهبرای اقتصاد و 

حسن پور با تاکید بر ....های اقتصادی هستند دیده از بحران در اصل کارگران بزرگترین گروه زیان
شود  مگر می: اینکه افزایش دستمزد نباید کمتر از افزایش حقوق کارکنان دولت باشد، گفت

درصد افزایش حقوق داشته باشند و  11هزار تومانی به عالوه  211افزایش کارکنان دولت 
کنند و چه  مگر کارگران کجا زندگی می. انتظار داشته باشیم کارگران کمتر از این دریافت کنند

 .کنند که بخواهیم به کارگران کمتر توجه کنیم مزایای دریافت می

ت چندماه حقوق مقابل شهرداری اهواز نسبت به عدم پرداخ 2کارگران منطقه   -*
 . ، اجتماعی اعتراضی برگذار کردند مرکزی برای دومین روز متوالی

https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/738615-%D8%A8%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D9%85%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%B1%D8%A7-%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D9%85%D8%A7-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B2%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%A7-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF
https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/738615-%D8%A8%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D9%85%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%B1%D8%A7-%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D9%85%D8%A7-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B2%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%A7-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF
https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/738615-%D8%A8%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D9%85%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%B1%D8%A7-%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D9%85%D8%A7-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B2%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%A7-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF


 

برای دومین روز متوالی،  :آمده است  ۷۱اسفند۸۷روز سه شنبهدر تاریخ برپایه خبرمنتشره ، 
جمعی از کارگران فضای سبز و پاکبان شهر اهواز با تجمع در مقابل درب ورودی شهرداری 

دست به تجمع مقابل شهرداری ماهه خود  ۰و  ۷زی نسبت به عدم پرداخت حقوق مرک
 .مرکزی زدند

قصابان تهران و شهرری نسبت به حذف شدن سهمیه گوشت تنظیم بازاری و  -*

 :، دست به تجمع اعتراضی زدند دولتی شان  مقابل وزارت صنعت

جمعی از قصابان تهران و  :ست آمده ا ۷۱اسفند۸۷روز سه شنبهدر تاریخ برپایه خبر منتشره 
شهرری به حذف شدن سهمیه گوشت تنظیم بازاری و دولتی شان  مقابل وزارت صنعت تجمع 

در این رابطه و دالیل اعتراض قصابان یکی از قصابان محله خزانه به خبرنگار رسانه ای .کردند
منتخب،  قصاب در شهر تهران و شهرری به عنوان قصابان 21حدود  1321از سال : گفت

کردند  گرفتند و با نرخ ستاد تنظیم بازار به مردم عرضه می گوشت قرمز تنظیم بازاری تحویل می
که البته در گذشته به دلیل این که فاصله چندانی بین نرخ مصوب ستاد تنظیم بازار و قیمت 

به  شد اما در سال جاری با توجه آزاد گوشت قرمز وجود نداشت، استقبال چندانی از آن نمی
افزایش قیمت ناگهانی گوشت قرمز عامه مردم به ویژه اقشار ضعیف جامعه به سمت این 

این قصاب در ادامه در پاسخ به این سوال که چرا ... .گوشتهای تنظیم بازاری هجوم آوردند
روز گذشته که مقابل وزارت صنعت، معدن و تجارت : سهمیه شما حذف شده است؟ گفت

نمایندگی از این وزارتخانه در جمع ما حاضر شد و اظهارات عجیبی  اعتراض کردیم یک نفر به
مطرح کرد تحت این عنوان که قصد دولت این است که گوشت تنظیم بازاری را به سازمانها و 

توانند از  ادرات بدهد که سوال ما این است که مردم به ویژه اقشار ضعیف جامعه چگونه می
توانند  که بسیاری از اقشار مردم نمی چرا... :ی اظهار کردو.گوشت تنظیم بازاری استفاده کنند

خواهیم در  هزار تومانی تهیه کنند و از مسؤولین می 111گوشت قرمز آزاد را به قیمت بیش از 
 .این رابطه توضیح بدهند

کارگران سد چمشیر گچساران در اعتراض به وعده های پوشالی مسئوالن  -*

 : بار تجمع کردند  ، برای چندمینمقابل فرمانداری

  

جمعی از کارگران دو   :آمده است  ۷۱اسفند۸۷روز سه شنبهدر تاریخ  برپایه گزارش منتشره ،
شرکت سابیر و ژئوپولتیک زیرشاخه شرکت سابیر در اعتراض به وعده های پوشالی مسئوالن 

کارگران  بدنبال تجمع روزسه شنبه چهاردهم اسفند ماه این.مقابل فرمانداری تجمع کردند
ماه درحالی که مسئوالن مربوطه از جمله بهارستان نشین این 12دراعتراض به عدم پرداخت 

شهرو معاون فرماندار از تامین اعتبار هفت میلیارد تومانی برای پرداخت مطالبات کارگران خبر 
دادند اما کارگران می گویند هزینه سنوات و فقط حقوق دو برجشان پرداخت شده است و 

همچنین کارگران می ....میلیون برای هرکدام از کارگران پرداخت شده است 8تا  1اً حدود جمع
گویند این پول فقط حق کارگر است چرا این پول باید به پیمانکاران داده شود و حق ما را بخورند 



ای نداشتیم،  گوید هیچ دریافتی یکی از کارگران می.و ماجرا را تا شش ماه دیگر فیصله دهند
ها و  اند، در محل کار هیچ آب و گاز و غذایی نداریم و مسئوالن شرکت مان را قطع کرده مهبی

مسئوالن شهری از جمله مجموعه فرمانداری مدیریت و نظارت ندارند، در حالی که باید 
کارگران اذعان دارند این پول به درستی تقسیم .کرد فرماندار شخصاً در این موضوع نظارت می

که حق کارگر بوده به پیمانکارها داده شده و این ناشی از عدم نظارت و بی نشده و پولی 

 .مسئولیتی مدیران است

 !کشف محموله گوشت االغ: رئیس پلیس بندرعباس خبر داد -*

 
 

روز گذشته مأموران پس از :فرمانده انتظامی بندرعباس: به گزارش خبرگاری ایسنا آمده است 
پس از . عقب خودرو کشف کردند دیری گوشت در صندوقتوقف یک خودرو و بازرسی، مقا

 .ها الشه، چند تکه ران و سر یک االغ در محل ذبح کشف شد و دو نفر دستگیر شدند بررسی

دراعتراض به عدم ( میدان گازی پارس جنوبی 12فاز )کارگران پاالیشگاه نهم  -*

 :، تجمه کردندپرداخت حقوق،عیدی وحق سنوات مقابل دفتر کارفرما

کارگران پاالیشگاه نهم   :آمده است  ۷۱اسفند۸۷روز سه شنبهتاریخ دربرپایه خبر منتشره ،
دراعتراض به عدم پرداخت حقوق،عیدی وحق سنوات ( میدان گازی پارس جنوبی 18فاز )

این کارگران که حقوق بهمن و عیدی و سنوات خود را .مقابل دفتر کارفرما اجتماع کردند
به  مان پرداخت نشود؟ پول باشیم و مطالبات چرا باید شب عید بی: گویند اند، می نگرفته
ی کارگران، این مشکل از پیمانکار قبلی است که قراردادش تمام شده و رفته اما  گفته

( کارفرمای فعلی)دستمزد و معوقات کارگران را نپرداخته لذا مسئولیتی متوجه پیمانکار جدید 
کیلومتر مربع در بلوک  815جنوبی با مساحتی در حدود میدان گازی پارس  18فاز ... .نیست

جنوب شرقی حوزه پارس جنوبی و حاشیه شرقی مرز آبی مشترک ایران و قطر قرار گرفته 
درصد از ذخایر  5میلیارد متر مکعب حدود  611این فاز با برخورداری از ذخایر درجا معادل . است

گازطبیعی تولیدی در این فاز با طی .است  میدان گازی پارس جنوبی را به خود اختصاص داده
 15کیلومتر از بستر دریا به پاالیشگاه خشکی به منطقه تمبک واقع در  151مسافت حدود 

 .کیلومتری شرق کنگان منتقل می شود

سوزی کارگاه مبل مبل و مصنوعات  کشته ومصدوم شدن دوکارگر درحادثه  آتش -*

 :چوبی شهرک گلریز

دوکارگر   :آمده است  ۷۱اسفند۸۷روز سه شنبهدر تاریخ ، 185پایگاه خبری برپایه خبر منتشره 
سوزی کارگاه مبل مبل و مصنوعات چوبی شهرک گلریز واقع در جنوب  تهران  درحادثه  آتش

در جریان این حادثه آتش سوزی دركارگاه مبل سازی واقع در بزرگراه .کشته ومصدوم شدند
صبح امروز ، یک کارگر جان  2د حسنی در حدود ساعت آزادگان، شهرك گلریز، خیابان محم

خود را از دست داد و یک کارگردیگر نیز دچار دود گرفتگی و مصدومیت شدید شد که سریعا به 
یكی از كارگران فوت شده و كارگر دوم نیز به علت دود متاسفانه .بیمارستان انتقال یافت

 .صله به مركز درمانی انتقال یافتگرفتگی شدید دچار مصدومیت جدی شده است كه بالفا



کارگران کارگاه مرکزی پاالیشگاه آبادان نسبت به عدم پرداخت مطالبات برای  -*

 : ، تجمع اعتراضی برپا داشتنددومین روز متوالی

برای دومین روز  :آمده است  ۷۱اسفند۸۷روز سه شنبهدر تاریخ  برپایه خبر منتشره،
رکزی پاالیشگاه آبادان دراعتراض به عدم پرداخت متوالی،جمعی از کارگران کارگاه م

کارگر بخش تعمیرات پاالیشگاه آبادان  811نزدیک به در این میان، .مطالبات،دست به تجمع زدند
در کارگاه مرکزی مشغول کارند برای « نسیم پاک»که تحت مسئولیت شرکت پیمانکاری 

این کارگران علت اصلی برگزاری .دندپیگیری وصول مطالبات معوقه خود، تجمع اعتراضی برپا کر
توجهی پیمانکار به پرداخت سنوات، عیدی، پاداش و حق مرخصی  این تجمع را اعتراض به بی

بخش دیگری از مطالبات ما مربوط به شیوه : خود عنوان کردند و در ادامه مدعی شدند
حق سنوات بر آنها با تاکید بر اینکه خواسته ما دریافت .محاسبه سنوات پایان سال است

جدا از اینکه کارفرما : اساس نامه ابالغ شده هیات مدیره به پیمانکاران است، در ادامه افزودند
پرداخت عیدی کارگران پیمانکاری بخش تعمیرات پاالیشگاه آبادان را به تاخیر انداخته، دستور 

روز  31ر اساس هیات مدیره پاالیشگاه آبادان را مبنی بر پرداخت کامل حق سنوات کارگران ب
به موجب قانون : کارگران در خاتمه درباره حق مرخصی خود تصریح کردند....کند اجرایی نمی

تواند ماهیانه دو و نیم روز مرخصی با حقوق استفاده کند، اما در  کنونی کار، هر کارگر می
مواردی  شود بلکه در مناطق آزاد نه تنها به کارگران امکان استفاده از چنین حقی داده نمی

پیمانکاران در پایان ماه بابت فعالیتی که کارگر در دوره مرخصی قانونی خود انجام داده است، 

 .کنند پولی پرداخت نمی

ماه حقوق و 7کارگران کارخانه بلبرینگ سازی تبریزدراعتراض به عدم پرداخت   -*
اضی ، برای چندمین بار تجمع اعتروعده های توخالی مسئوالن مقابل فرمانداری

  :برپا داشتند 

 

این کارگران در اعتراض  :آمده است  ۷۱اسفند۸۷روز سه شنبهدر تاریخ برپایه خبر منتشره ، 
کارگِر کومحسیز، ایندی »اسفند ماه با شعارهایی همچون  ۸۷ماه حقوق معوق، امروز  ۰به 

شرقی  ایجان، مقابل استانداری آذرب(کارگر حامی ندارد، االن نان ندارد)« قالیب چورحسیز
برای باری دیگر، کارگران کارخانه بلبرینگ سازی واقع در شهرک .دست به تجمع اعتراضی زدند

صنعتی منطقه غرب تبریز دست به تجمع مقابل فرمانداری تبریز زدند وبا برافراشتن بنر سفره 
ماه حقوق و وعده های توخالی مسئوالن 6خالی اعتراضشان را نسبت به عدم پرداخت 

اسفند ماه این کارگران 18و11قابل یادآوری است که پس تجمعات روزهای .ش گذاشتندبنمای
یکی از کارگران .ماه حقوق عقب مانده شان از طرف فرماندارتبریز داده شد2ماه از 3پرداخت 

ماه است 2:: کارخانه بلبرینگ سازی درباره تجمع مجددشان به خبرنگار یک رسانه محلی گفت
ماه از حقوق  8، هفته پیش پس از تجمع و قول مساعد مسووالن، فقط که حقوق نگرفته ایم

ماه از حقوقمان همچنان پرداخت نشده است، 6: او ادامه می دهد.معوقه امان پرداخت شد
 .امروز هم برای احقاق حقوق و مزایای معوقه تجمع کردیم

و احکام شالق :سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه  -*

 : زندانی کردن فعاالن کارگری را محکوم می کنیم

روز سه در تاریخ برپایه خبرمنتشره در کانال تلگرامی سندیکای شرکت واحد، 
سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه  :آمده است  ۷۱اسفند۸۷شنبه



حکم . م می کندحکم شالق برای کارگران همچنین زندانی کردن کارگران و معلمان را محکو
بی شرمانه شالق که پیش از این برای کارگران سنندج، چادرملو، آق دره و هپکو اراک صادر 
شده بود تداوم یافته و متاسفانه اینبار برای جعفر عظیم زاده که در حال سپری کردن 

متاسفانه . حکم شالق صادر شده است" غیبت"محکومیت زندان است نیز به اتهامات واهی 
ان و معلمان زیادی به ناحق و صرفا بخاطر فعالیت صنفی در جهت رهایی طبقه فرودست کارگر

و همچنین به دلیل ایجاد سندیکا و تشکل صنفی مستقل پرونده سازی و زندانی شده 
نهادهای امنیتی از تمام ظرفیت خود برای جلوگیری از فعالیت صنفی کارگران استفاده می .اند

ر در برابر اراده کارگران، مانع فعالیت صنفی و ایجاد سندیکای مستقل کنند و آنجا که ضرب و زو
کارگری نشده است، با هر ترفندی مانع از فعالیت سندیکای مستقل و واقعی کارگران می 

نمونه آن پروژه ی سندیکا سازی دولتی در شرکت واحد اتوبوسرانی تهران است که در .شوند
هرچند ترفند نهادهای امنیتی با پشتوانه و . یگیری کردندیکسال گذشته نهادهای امنیتی آنرا پ

همراهی کارگران شرکت واحد خنثی گردید اما متاسفانه برخی افراِد درون جنبش کارگری 
ایران در جریان سندیکا سازی دولتی با انگیزه های انحرافی گرفتار تله نهادهای امنیتی شدند 

 .افات و اتفاقات نباشیمکه امیدواریم در آینده شاهد اینگونه انحر

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه پرونده سازی و زندانی کردن 
کارگران و معلمان را به دلیل حق خواهی، ایجاد سندیکا، تشکل مسقل کارگری و فعالیت های 

ی و بی صنفی محکوم کرده و خواهان لغو کلیه احکام زندان و شالق علیه ایشان و آزادی فور

 .قید و شرط کارگران، معلمان و دیگر فعاالن صنفی زندانی می باشد

 سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه

 ۷۱اسفند  ۸۷

 :جان باختن کودک کار حین کولبری براثر سقوط -*

یک کودک کار  دوشنبه شب:آمده است  ۷۱اسفند۸۷روز سه شنبهتاریخ دربرپایه خبر منتشره 
ساله بنام افشار صیادی نیازاهل مریوان درحین کولبری براثر سقوط از گردنه تته  درمنطقه 15

 .هورامان جانش را ازدست داد

 /اند برده سود کلی امروز باشند، خریده «میخ» سال ابتدای اگر داران سرمایه -*
 :شود اجرایی باید کار قانون

 

های متعدد  بهانه :آمده است  ۷۱اسفند۸۷روز سه شنبهدر تاریخ  به گزارش خبرنگار ایلنا،
های غیرمتعارف  که توان پرداخت رقم ها و کارفرمایان در مذاکرات مزدی این است دولتی

دانند،  های غیرمتعارف برای افزایش دستمزد می دستمزد وجود نداردکه البته آنچه آنها رقم
قانون کار در رابطه با موضوع دستمزد صراحت کافی  ۰۷همان نص صریح قانون است؛ ماده 

تکلیف کرده که حداقل این ماده افزایش دستمزد را به سبد معاش خانوار گره زده و . دارد
های حداقلی زندگی برای یک خانوار کارگری متوسط را تامین  دستمزد باید بتواند هزینه

امسال : گوید در این رابطه می (شوراها عالی کانون دستمزد کمیته رئیس) توفیقی فرامرز.کند
توفیقی در ....دارنداند و اعتبار ن نما شده ها هم دیگر نخ این بهانه. باید قانون کار اجرایی شود

هایی که دارند  صاحبان سرمایه هم با رانت: کند ورود می« صاحبان سرمایه»ادامه به وضعیت 
های خودشان جلوگیری کرده  از سقوط سرمایه -هم رانت دیتا یا اطالعات و هم رانت اعتباری –

ه باشید و شما اگر رانت اعتباری داشت. کند هایشان هرگز سقوط نمی کنند و سرمایه و می

https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/738725-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DA%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D8%AF%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%85%DB%8C%D8%AE-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%DA%A9%D9%84%DB%8C-%D8%B3%D9%88%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/738725-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DA%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D8%AF%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%85%DB%8C%D8%AE-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%DA%A9%D9%84%DB%8C-%D8%B3%D9%88%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF


تان در روغن است؛ فرض کنید اول امسال  ها وام یک میلیارد تومانی بگیرید، نان بتوانید از بانک
خریده « میخ»درصد گرفته باشد، حتی اگر آن را  ۸۳فردی یک میلیارد تومان وام حتی با بهره 

هم ارزش دیگر نداریم، امروز بعد از حدف سود و بهره بانک، باز  -تر از میخ ساده-باشد 
وجه از کاهش ارزش پول ملی  داران رانتی به هیچ لذا سرمایه. اش بیشتر از قبل است سرمایه

رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراها در پایان .اند اند بلکه سود هم برده ضرر نکرده
 پس هستند؛ بگیران حقوق اند، شده متضرر که کسانی تنها شرایط، این در :کند گیری می نتیجه

 معاش سبد اندازه به را دستمزد و کنند جبران را معیشتی ضرر این که است شان ظیفهو
 کار قانون ۰۷ ماده متن به حتما باید که است کارفرمایان و ها دولتی منظورم دهند؛ افزایش
 و میلیون ۷ از بیشتر یعنی امسال، تا پارسال معاش سبد فاصله از بیشتر را مزد و کنند عمل
 .دهند افزایش نتوما هزار ۳۷

بیکاری  ، ما شاهدتعطیلی بدلیل عدم تامین مواد اولیه توسط شرکت نفت بدنبال -*

 : شدیم و نکارگر پاالیشگاه نفت و گاز پیروزی شاهرود در آستانه سال  783

 

پاالیشگاه نفت و گاز  :آمده است  ۷۱اسفند۸۷روز سه شنبهدر تاریخ برپایه خبرمنتشره ، 
جاده دامغان، بدلیل عدم تامین مواد اولیه توسط شرکت  15اهرود، کیلومتر پیروزی  واقع درش

ه نفت و گاز پااليشگااث حدوژه اپر.کارگرش در آستانه سال نو بیکار شدند 621نفت تعطیل و
ين ا....گرفتار قرداري بره بهررد مو 1312ل ساآن در يك ز فاآغاز و   1318ل ساپیروزی 
نفر  881اي برآن ناحیه يك ه و در ساخته شدر شش هكتامیني به مساحت ه در زپااليشگا

ت میعانام و نفت خاي، حد تولیدواين الیه اد اومو...سته اشدد يجال اشتغاامستقیم رت بصو
بنا به ...دتوسط شركت نفت تامین ميشوآن نه اي روزابشكهار هز13راك ست كه خوزي اگا

یل عدم تامین مواد اولیه اش توسط اسفند رسانه ای شد،این پاالیشگاه  بدل81گزارشی که 
با توقف ارائه در مجموع  .کارگرش در آستانه سال نو بیکار شدند621شرکت نفت تعطیل و

در شاهرود تولید آن متوقف؛ پاالیشگاهش تعطیل و « پیروزی»خوراک به پاالیشگاه خصوصی 
شد وبهره  آغاز 1318ل ساه پااليشگااث این حدپروژه ا. کارگرش بیکار شدند 621تمامی 

 .بود تهگرفار قرداری بر هبهررد مو، ير صنعتر وزبا حضو 1315آن در فروردین يك ز فابرداری از 

 : علیه نسرین ستوده" حکم هولناک"اعتراض نهادهای حقوق بشری به  -*
 

 

سال زندان و  ٣۳"الملل و کمپین حقوق بشر در ایران به حکم  بان حقوق بشر، عفو بین دیده
علیه نسرین ستوده، فعال سرشناس حقوق بشر، واکنش نشان داده و به " القضربه ش ۷۰۳
 .اند شدت اعتراض کرده آن به

شركت دانه بندی همیاران شهرداريهای شهرستان  مرگ دلخراش کارگرجوان -*

 :شازند



جوان  یک کارگر روز گذشته:آمده است  ۷۱اسفند۸۷روز سه شنبهتاریخ دربرپایه خبر منتشره 
بندی همیاران شهرداريهای شهرستان شازند در بین حلزونی ماسه شوری گیر  شركت دانه

 .کرد و در دم جان خود را از دست داد

در هفت بند زیر ،نسرین ستوده را جالد دادگاههای شرع  قاضی محمد مقیسه -*

 : متهم شناخت 

دگاه دا ۸۳ی  ای از حکم شعبه ؛ بر اساس اطالعات دریافتی، خانم نسرین ستوده نسخه
 ۷) ۸۷۷۳دسامبر  ٣۷ی غیابی در تاریخ  روزه ی یک انقالب اسالمی تهران را که در پی محاکمه

خانم ستوده . دریافت کرد( ۷٣۷۱اسفند  ۷۳) ۸۷۷۷مارس  ۷صادر شده است، روز ( ۷٣۷۱دی 
های انقالب اسالمی از حضور در دادگاه سر  های دادگاه در اعتراض به غیرقانونی بودن محاکمه

ضربه  ۷۰۳سال زندان و  ٣٣اتهام زیر مجرم شناخت و به  ۱دادگاه او را بر اساس . زده بودباز 

 :شالق محکوم کرد

 ؛(قانون مجازات اسالمی ۰۷۷ی  ماده)ـ اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی  ۷ 

 ؛(۷۷۷ی  ماده)ـ فعالیت تبلیغی علیه نظام  ۸ 

منیتی کانون مدافعان حقوق بشر، لگام غیرقانونی و ضد ا[ های]ـ عضویت موثر در گروهک ٣ 

 ؛(۰۷۳ی  ماده)و شورای ملی صلح [ ۷]

 ؛(۰٣۷ی  ماده)ـ تشویق مردم به فساد و فحشاء و فراهم آوردن موجبات آن  ۰ 

 ؛ (۰٣۳ی  ماده)ـ ظاهر شدن بدون حجاب شرعی در محل شعبه بازپرسی  ۷ 

 ؛(۰۷۳ی  ماده)ـ اخالل در نظم و آسایش عمومی  ۰

 . ( ۰۷۳ی  ماده)اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی  ـ نشر ۱ 

ضربه  ۷۰۳سال زندان و  ٣٣بدین ترتیب برای خانم نسرین ستوده ؛ محکومیت و صدور حکم  

 . را صادر کرده است  شالق

 
 :گروهی از وكالی دادگستری در محكومیت حبس و شالق نسرين ستوده  بیانیه -*

 ملت شريف ايران
 با سالم
ينجانبان جمعی از وكالی دادگستري ايران با استناد به كلیات فصل سوم قانون احتراما ا

اساسی تحت عنوان حقوق ملت و قواعد بنیادين حقوق بشر و اصل آزادی دفاع وكیل 
رساند؛ همكار شريف ما وكیل بانو نسرين  دادگستری و اصول جهانی وكالت به استحضار می

محاكم انقالب اسالمی تهران و ايضا اعالن همسر  ۸۳ی  ستوده به استناد اعالم رئیس شعبه
 .ضربه شالق محكومیت يافته است ۷٧۳گرامی مشارالیه به حبسی سنگین و 

ای است و بنا به داليل حقوقی و  اين حكم اگرچه از منظر شكلی و ماهوی واجد ايرادات عديده
قض و ابطال است اما ی ن مقررات و قوانین خصوصا اصل قانونی بودن جرم و مجازات شايسته

ی آزادانديشان، مصلحان، علمای حقوق، وكالی دادگستری، سازمان های حامی وكالی  همه
های مدافع حقوق بشر، دولتها و سیاسیون داخل و خارج را بهت زده كرد و  دادگستری سازمان

 !موجبات يأس و افسوس فراوان نسبت به نهاد قضايی ايران شد
 ٣١تای امر وكالت دفاع نموده و حسب اصل استقالل وكالت، اصل وكیل نسرين ستوده در راس

ی وكالت و قانون وكالت از  قانون اساسی، مقررات حاكم بر قانون آيین دادرسی كیفری در حوزه
حضور و دفاع وكیل دادگستری در . بايستی برخوردار باشد تأمینات و مصونیت قضايی می

د لذا هر نوع محدوديت، محكومیت و فشار علیه دعاوی نشان از دادرسی منصفانه خواهد بو
وكالی مستقل دادگستری نقض دادرسی منصفانه خواهد بود و به گمان اينجانبان رای صادره 



ی  علیه بانو وكیل نسرين ستوده در تعارض آشكار با قانون و اصول و منطق حقوقی بوده، مايه
منتقد و حاكی از ضعف عدالت  شرمساری و نشان از فقدان بردباری در برخورد با وكالی

قضايی و در تقابل آشكار با فصل حقوق ملت در قانون اساسی و قواعد بنیادين حقوق بشر و 
 .امر وكالت است

در پايان ما جمعی از وكالی دادگستری ايران ضمن حمايت و پشتیبانی از وكیل بانو نسرين 
و برقراری قانون و ترويج حقوق  ستوده، استقامت و تالش مشارالیها را در احقاق حقوق ملت

 .دانیم و خواستار لغو و ابطال رای ناشايست مذكور هستیم بشر ستودنی می
 با احترام مجدد

مسعود -۷مهدی هوشمند رحیمی-۰مهرانگیز كار-٣محمد مصطفایی-۸نیاز حسین احمدی-۷
محمدعلی جداری -۷قهرمان كريمی-۳علی افروز-۱قاسم شعله سعدی-۰اخترانی تهرانی

دانیال - ۰۷علیرضا دقیقی-٣۷عبدهللا جهان بین-۸۷جبار مباركی-۷۷علي امیری-۷۷روغیف

 .احسن حسن پور-۷۷استخر

، جوانان متقاضی اشتغال بهبهان مقابل دفتر بهارستان نشین این شهرستان -*

 : برپا کردند  خانواده گی  اجنماع اعتراضی

  

جمعی از جوانان متقاضی  :آمده است  ۷۱داسفن۸۷روز سه شنبهدر تاریخ برپایه خبرمنتشره ، 
بهبهان بهمراه خانواده مقابل 8اشتغال شرکت کننده در آزمون استخدامی پاالیشگاه بیدبلند

یکی ازتجمع کنندگان .دفتر بهارستان نشین این شهرستان تجمع کردند وخواستار کار شدند
اولویت استخدام در شرکت قانون ششم برنامه توسعه کشور  21طبق ماده : درگفتگو بیان کرد

جوانان شهرستان بهبهان باوجود : وی افزود.ها و سازمان های منطقه با نیروهای بومی است
استعداد، با معضل بیکاری روبه رو هستند، و با وجود ابهاماتی که در این آزمون وجود داشت در 

 .یشگاه افزایش یابدآن شرکت کردند و امیدوار بودند سهم نیروهای بومی در استخدام این پاال
به گفته وی در این تجمع هیچ مسئولی پاسخگوی سواالت آنها نبوده و تنها یکی از این تجمع 
کنندگان به نمایندگی از سایر افراد، دغدغه های شرکت کنندگان در آزمون استخدامی را به 

  .مسئول دفتر نماینده مجلس این شهرستان منتقل کرده است

 وضعیت بدترین به دهه یک عرض در دستمزد:وگو با ایلنا گفت علیرضا محجوب در -*
 :کرد سقوط خود

https://www.ilna.ir/بخش-کارگری-606883/9-در-عرض-یک-دهه-دستمز.. 

حمایت از   :آمده است  ۷۱اسفند۸۷روز سه شنبهدر تاریخ  خبرنگار ایلنا،پیام عابدی به گزارش 
قدرت خرید مردم یا استمرار فقر؟ این روزها همه از فقر و راهکارهای مبارزه با فقر سخن 

باید باال رفتن »: شوند شروع می« باید»شده از شعارهایی که با قید  مجلس پر. گویند می
راهکارهایی که پیشنهاد داده شده و مطابق « .های زندگی حقوق بگیران را جبران کنیم هزینه

میلیارد دالر ارز برای  ۷۰شوند؛ عبارت است از اختصاصِ  الیحه بودجه سال آینده عملی می
توان به کارگران کرد افزایش دستمزد  ترین کمکی که می  صلیواردات کاالهای اساسی؛ اما ا

« علیرضا محجوب» در گفتگوی پیش رو با     .است ۷۱قیمت سبد معیشت سال  متناسب با
کنیم که  میبررسی  رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسالمی و دبیرکل خانه کارگر

دهد که  او همچنین شرح می. قرار گیرد مزد چگونه باید افزایش پیدا کند تا در چارچوب عدالت

https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/737880-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B2%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%DB%8C%DA%A9-%D8%AF%D9%87%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%AF%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%B3%D9%82%D9%88%D8%B7-%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D9%86%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B9%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D9%81%DA%A9%D8%B1-%DA%A9%D9%86%D8%AF-%D8%B3%D8%A8%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%88%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%AF-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%A8%D8%B1%D8%B3%D8%AF
https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/737880-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B2%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%DB%8C%DA%A9-%D8%AF%D9%87%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%AF%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%B3%D9%82%D9%88%D8%B7-%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D9%86%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B9%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D9%81%DA%A9%D8%B1-%DA%A9%D9%86%D8%AF-%D8%B3%D8%A8%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%88%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%AF-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%A8%D8%B1%D8%B3%D8%AF
https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/737880-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B2%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%DB%8C%DA%A9-%D8%AF%D9%87%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%AF%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%B3%D9%82%D9%88%D8%B7-%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D9%86%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B9%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D9%81%DA%A9%D8%B1-%DA%A9%D9%86%D8%AF-%D8%B3%D8%A8%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%88%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%AF-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%A8%D8%B1%D8%B3%D8%AF
https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/737880-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B2%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%DB%8C%DA%A9-%D8%AF%D9%87%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%AF%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%B3%D9%82%D9%88%D8%B7-%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D9%86%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B9%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D9%81%DA%A9%D8%B1-%DA%A9%D9%86%D8%AF-%D8%B3%D8%A8%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%88%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%AF-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%A8%D8%B1%D8%B3%D8%AF
https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/737880-%D8%AF%D8%B1-%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%DB%8C%DA%A9-%D8%AF%D9%87%D9%87-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B2%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%AF%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%B3%D9%82%D9%88%D8%B7-%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%82%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D9%BE%D9%88%D9%84-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%A2%D8%AA%D8%B4-%DA%A9%D8%B4%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D9%86%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B9%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%81%DA%A9%D8%B1-%DA%A9%D9%86%D8%AF
https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/737880-%D8%AF%D8%B1-%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%DB%8C%DA%A9-%D8%AF%D9%87%D9%87-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B2%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%AF%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%B3%D9%82%D9%88%D8%B7-%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%82%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D9%BE%D9%88%D9%84-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%A2%D8%AA%D8%B4-%DA%A9%D8%B4%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D9%86%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B9%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%81%DA%A9%D8%B1-%DA%A9%D9%86%D8%AF
https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/737880-%D8%AF%D8%B1-%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%DB%8C%DA%A9-%D8%AF%D9%87%D9%87-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B2%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%AF%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%B3%D9%82%D9%88%D8%B7-%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%82%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D9%BE%D9%88%D9%84-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%A2%D8%AA%D8%B4-%DA%A9%D8%B4%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D9%86%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B9%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%81%DA%A9%D8%B1-%DA%A9%D9%86%D8%AF


هایی مانند اصالح نظام  سیاست. چگونه باید در این چارچوب به سیاستگذاری پرداخت
ها و  تخصیص عادالنه ارز برای واردات کاالهای اساسی، کنترل نرخ ارز، تثبیت قیمت بانکی،

 دهید،  می پیشنهاد ۷۸ سال دستمزد تعیین برای که فرمولی. شناورسازی مزد
برابر  ٧حدود ( تومان ۸۷۷هزار و  ۱١۷میلیون و  ٣)قیمت سبد معیشت امسال چیست؟

میلیون  ۸)از سویی میان قیمت سبد معیشت امسال و سال گذشته . حداقل دستمزد است
حداقل دستمزد در سال . تومانی وجود دارد هزار ۳۷میلیون و  ۷اختالفی ( هزار تومان ۰۱۷  و
های  التفاوت هزینه این یعنی فاصله چندانی میان مابه.هزار تومان است ۷۷۱میلیون و  ۷، ۷۱

نچربیدن . سبد معیشت امسال و سال گذشته با حداقل دستمزد سال جاری وجود ندارد
حاکی از اهتمام نداشتن نسبت به افزایش موثر قدرت خرید  ها حداقل مزد بر هزینه

درصدی را روی حداقل دستمزد  ٧۷ماه افزایش  یک. ۷: بنابراین، چند کار باید انجام شود .است
التفاوت سبد معیشت سال گذشته و امسال عددی را برای جبران  میلیون مابه ۷روی ماخذ . ۸

در شورای عالی کار باید متعهد شوند که مطابق . ٣. باید بپردازند؛ آنهم طبق سه دوره زمانی
اینها مواردی است که در روزهای . ش دهندهر افزایش قیمتی در بازار، دستمزد کارگران را افزای

بهترین کار این است ....آینده نمایندگان ذیربط در شورای عالی کار باید مطالبه و پیگیری کنند
هزار تومان نزدیک کند؛ چراکه بیش از این جامعه  ٧که دولت بکوشد که قیمت دالر را به 

ها  در حال حاضر بانک. ا در دست بگیرددر درجه بعد دولت باید کنترل نظام پولی ر. کشش ندارد
ها را به آتش بکشید نه  اند؛ پس بانک  برای اینکه خود باقی باشند پول ما را به آتش کشیده

دانند که بحران  ها می دهید؟ هم ما و هم اقتصاددان چرا مردم را در مضیقه قرار می. مردم را
ها شش ماه پس از بحران ارزی اعمال  ها نیست؛ چراکه تحریم ارزی اخیر به خاطر وجود تحریم

 .شدند

،  ماهه11پرستاران بیمارستان بهشتی کاشان نسبت به عدم پرداخت مطالبات  -*

 :دست به اعتراض زدند

پرستاران بیمارستان  :آمده است  ۷۱اسفند۸۷روز سه شنبهدر تاریخ برپایه گزارش منتشره 
، از ابتدای سال جاری .اعتراض کردندماهه 11بهشتی کاشان نسبت به عدم پرداخت مطالبات 

تاکنون هیچ نوع اضافه کاری در قالب طرح قاصدک به پرستاران بخش درمان بیمارستان 
کارمندان معاونت درمان و ستاد تا مردادماه اضافه کار . بهشتی کاشان پرداخت نشده است

رمان این بیمارستان ای برای پرداخت اضافه کار به بخش د اند اما بودجه خود را دریافت کرده
بنابهمین .شامل پرستار، کارمند آزمایشگاه، رادیولوژیست و غیره تخصیص نیافته است

گزارش،بودجه اضافه کار جدای از مطالبات دانشگاه است و بر همین اساس اضافه کار این 
دربخش .نیروهای بخش درمان بیمارستانی مشخص نیست در چه بخشی هزینه شده است

پرستاران بیمارستان بهشتی به دلیل تبعیض و عدم پرداخت اضافه :آمده است پایانی گزارش
ماهه خود را از مسئوالن دانشگاه علوم پزشکی کاشان مطالبه  11کار خود اعتراض و معوقات 

 .کردند

دو ایراد مجمع تشخیص به مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح کرد؛عضو  -*
 :را تشدید کرد ۷۸مجلس کسری بودجه / ۷۸بودجه 

https://www.mehrnews.com/news/4566596 

داوود  :آمده است  ۷۱اسفند۸۷روز سه شنبهدر تاریخ مهر ،  به گزارش سمیه رسولی خبرنگار
دو  ۷۳عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه مجمع به بودجه سال  ، دانش جعفری

الیحه بودجه کسری داشت و در مجلس این : ایراد اساسی را وارد دانسته است، گفت
ه ملی، برداشت از صندوق وی، اضافه برداشت از صندوق توسع....کسری تشدید شده است

های دولتی،  توسعه ملی برای مصارف بودجه، پرداخت منابع صندوق توسعه ملی به بخش
، تضعیف نظام مالی ۰۰های کلی اصل  های اقتصادی دولت بر خالف سیاست توسعه فعالیت

های دولتی و  کشور با انتشار گسترده اوراق مالی، رد دیون از محل واگذاری سهام شرکت
های پرتکرار  های عمومی کشور را از جمله مغایرت رعایت اصل صرفه جویی در هزینه عدم

های  دانش جعفری با بیان اینکه طبق سیاست.های کلی نظام عنوان کرد بودجه با سیاست

https://www.mehrnews.com/news/4566596/%D8%AF%D9%88-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%AA%D8%B4%D8%AE%DB%8C%D8%B5-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87-%DB%B9%DB%B8-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%DA%A9%D8%B3%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87-%DB%B9%DB%B8-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D8%B4%D8%AF%DB%8C%D8%AF
https://www.mehrnews.com/news/4566596/%D8%AF%D9%88-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%AA%D8%B4%D8%AE%DB%8C%D8%B5-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87-%DB%B9%DB%B8-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%DA%A9%D8%B3%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87-%DB%B9%DB%B8-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D8%B4%D8%AF%DB%8C%D8%AF
https://www.mehrnews.com/news/4566596/%D8%AF%D9%88-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%AA%D8%B4%D8%AE%DB%8C%D8%B5-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87-%DB%B9%DB%B8-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%DA%A9%D8%B3%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87-%DB%B9%DB%B8-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D8%B4%D8%AF%DB%8C%D8%AF
https://www.mehrnews.com/news/4566596/%D8%AF%D9%88-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%AA%D8%B4%D8%AE%DB%8C%D8%B5-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87-%DB%B9%DB%B8-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%DA%A9%D8%B3%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87-%DB%B9%DB%B8-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D8%B4%D8%AF%DB%8C%D8%AF


این در : های خود را واگذار کند، تصریح کرد درصد سهام شرکت ۳۷تواند تا  ، دولت می۰۰اصل 
توان به  ها رعایت نشده است که در این خصوص می ز این واگذاریحالی است که بسیاری ا

واگذاری از وزارت صنعت و وزارت رفاه اشاره کرد که در واقع این واگذاری جهت رد دیون بوده 
اشاره کرد  ۷۳دانش جعفری به ایرادات مجمع تشخیص مصلحت نظام به بودجه سال  ....است
« تشدید کسری بودجه»سال آینده وارد دانسته که  مجمع دو ایراد اساسی به بودجه: و گفت

عضو مجمع .است« ای برای استفاده از منابع و صندوق توسعه ملی ایجاد تکلیف بودجه»و 
های اقتصاد مقاومتی و اصالح  این مسائل مغایر سیاست: تشخیص مصلحت نظام ادامه داد

 .ستهای کلی برنامه ششم توسعه شناخته شده ا الگوی مصرف و سیاست

 ۷۳اسفند  ۲۱روز سه شنبه  جنوبی پارس  ۱۲جمعی از کارگران پیمانکاری فاز  -*
 .دست به تجمع اعتراضی زدند

 
مشغول به کار  کنگاناه نهم واقع در پارس که در پاالیشگ ۷۸کارگر فاز  ۷۷۷در این تجمع حدود 

هستند در اعتراض به دریافت نکردن حقوق بهمن و عیدی و سنوات خود مقابل دفتر کارفرما 
 .اجتماع کردند 

م پرداخت ماه ها حقوق کارگران کارخانه روغن نباتی گلناز کرمان نسبت به عد -*

 :، اعتراض نمودند  وعیدی و وعده های سرخرمن

کارگران کارخانه روغن  :آمده است  ۷۱اسفند۸۷روز سه شنبهدر تاریخ برپایه گزارش منتشره 
نباتی گلناز کرمان اعتراضشان را نسبت به عدم پرداخت ماه ها حقوق وعیدی و وعده های 

ماه  6هنوز : گران کارخانه روغن نباتی گلناز کرمان گفتیکی از کار.سرخرمن رسانه ای کردند
این کارگر شرکت .و عیدی مان را دریافت نکرده ایم و کارفرما فقط وعده می دهد  حقوق معوق

های  گلناز کرمان که نخواست نامش منتشر شود،با انتقاد از کوتاهی کارفرما در پرداخت حقوق
مشکل معوقات کارگران شرکت همچنان به : ز گفتکارگران کارخانه روغن نباتی گلنا  معوق

ماه حقوق معوقه ما پرداخت شود ولی  5قوت خود باقی است و قرار بود تا پایان امسال 
های مدیر  طبق گفته: این کارگر در ادامه افزود.تاکنون تنها حقوق بهمن ماه را دریافت کردیم

ارگران شرکت یک ماه حقوق کارخانه قرار شد هر وقت حواله های فروش وصول شد به ک
عالوه بر این قرار بود . حقوق معوق دیگر هم پرداخت شود 5روز بعد از آن  11پرداخت کند و 

میلیارد تسهیالت دریافت کند و با گرفتن وام تمامی حقوق های  5مدیریت از بانک مرکزی 
مدیر کاخانه : عنوان کرداین کارگر ....ها نیفتد معوقه ما را پرداخت کند که هیچکدام از این وعده

حقوق معوقه برج یازده را به ما پرداخت کرد و دلیلش این بود که کمترین هزینه را برایش 
داشته است چرا که این ماه تعطیلی داشتیم و کارگران در این روزها حقوقی دریافت 

ای ای که با کارگران تشکیل داد گفت برای پرداخت حقوق ه این مدیر طی جلسه. کنند نمی
تان را  معوقه تان پولی ندارم و باید در کارخانه خط تولید فعال باشد تا بتوانم دستمزدهای معوقه

 .پرداخت کنم

ها تا  های بانک واگذاری بنگاه/تومانی نتیجه نداد۰۲۴۴ارز:وزیر اقتصاد اعالم کرد -*
 :۷۸پایان

https://www.mehrnews.com/news/4566311 
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های پایین، فشارهایی از این ناحیه وارد شود، دولت قطعاً  نداد و اگر قرار باشد به دهک
پرسش اعضای مجلس خبرگان در عمده : اظهار داشتوی  .دهد سیاست خود را تغییر می

ها، خصوصی سازی، قیمت کاالهای اساسی، نرخ ارز، مدیریت بازار و  مورد نحوه واگذاری
وزیر امور اقتصادی و دارایی، در خصوص .کنترل تورم بود که به این سواالت پاسخ داده شد

ولت بر این اصرار د: تومانی هم گفت ۸۷۷هزار و  ۰مشکالت پیش آمده در نحوه واگذاری ارز 
است تا مانع از فشار اقتصادی، به طبقات پایین شود، به همین دلیل هم با هدف افزایش 

تومانی به این کاالها اختصاص داد، اما این  ۸۷۷هزار و  ۰نیافتن قیمت کاالهای اساسی، ارز 
به ویژه  های پایین، اقدام در عمل، آن طور که باید نتیجه نداد؛ بنابراین اگر قرار باشد به دهک

های پنجم و ششم فشارهایی از این ناحیه وارد شود، دولت قطعاً سیاست خود را تغییر  دهک
هایی را  کند و قطعاً روش ها مطالعه می هم اکنون دولت بر روی برخی طرح: وی افزود.دهد می

وی در خصوص حمایت از .اتخاذ خواهیم کرد تا مانع از فشار آمدن به اقشار ضعیف جامعه شود
همین که تراز تجاری کشور، یک و نیم میلیارد دالر مثبت : نیز افزود ۷۱کاالهای ایرانی در سال 

واردات کاهش پیدا کرده و ما بخش قابل توجهی از نیاز خود  ۷۱دهد در سال  است، نشان می
ای را تدوین  در این خصوص برنامه: دژپسند گفت.ایم را از طریق تولیدات داخلی تأمین کرده

های  ایم که در صورت تأیید این برنامه در مراجع ذی صالح تا یک سال آینده تمامی بنگاه کرده
خبرهای خوبی در این زمینه به مردم  ۷۳های دولتی واگذار خواهد شد و آخر سال  بانک

 .خواهیم داد
 
تجمع اعتراضی کارگران بخش تعمیرات پاالیشگاه آبادان برای دومین روز متوالی  -*
: 

 
 
کارگر بخش  ۸۷۷نزدیک به : آمده است  ۷۱اسفند۸۷روز سه شنبهیه خبر منتشره در تاریخ برپا

در کارگاه مرکزی « نسیم پاک»تعمیرات پاالیشگاه آبادان که تحت مسئولیت شرکت پیمانکاری 
 .مشغول کارند برای پیگیری وصول مطالبات معوقه خود، تجمع اعتراضی برپا کردند

توجهی پیمانکار به پرداخت  گزاری این تجمع را اعتراض به بیاین کارگران علت اصلی بر
بخش دیگری : سنوات، عیدی، پاداش و حق مرخصی خود عنوان کردند و در ادامه یادآور شدند

 .از مطالبات ما مربوط به شیوه محاسبه سنوات پایان سال است
بالغ شده هیات مدیره به آنها با تاکید بر اینکه خواسته ما دریافت حق سنوات بر اساس نامه ا 

جدا از اینکه کارفرما پرداخت عیدی کارگران پیمانکاری بخش : پیمانکاران است، در ادامه افزودند
تعمیرات پاالیشگاه آبادان را به تاخیر انداخته، دستور هیات مدیره پاالیشگاه آبادان را مبنی بر 

کارگران شهرداری آبادان  .کند یروز اجرایی نم ٣۷پرداخت کمال حق سنوات کارگران بر اساس 
ماه حقوق عقب مانده شان و همچنین عیدی سال، مقابل  ۷در اعتراض به پرداخت نشدن 
 .شهرداری در آبادان تجمع کردند

 
 :دفاع از محیط زیست در قزوین -*



 

 
 . ، استی انسانی برای دفاع از باغستانهای قزوین  زنجیره از عکس باال نشان
به گزارش  :آمده است،۷٣۷۱اسفند  ۸۸روز چهارشنبه،  ، رد کانال سرخط  برپایه خبر مندرج

زیستی و اجتماعی شهر قزوین، برای دفاع از باغستانهای  جمعی از فعالین محیط, سرخط
این باغستانهای منحصر به فرد، طی . ی انسانی تشکیل دادند ین شهر زنجیرهی ا هزار ساله

کفایتی مدیران شهری آسیب  رویه شهر، طمع دالالن و بی های اخیر و در اثر رشد بی سال
ترین اقدام علیه این منابع غنی  در تازه. ها نابود شده است جدی دیده و بخش بزرگی از آن

قصد دارد تا با ایجاد یک کمربندی جدید در جنوب شهر، محیطی، شهرداری قزوین  زیست
 .ها هکتار دیگر از این باغستان به کام مرگ نرود ده
 
 

 :تجمع کارگران پاالیشگاه آبادان -*
کارگر بخش  ۸۷۷بیش از  :آمده است،۷٣۷۱اسفند  ۸۸روز چهارشنبه،  برپایه خبر مندرج ،

از کار کشیدند و با برپایی تجمع اعتراضی  پاالیشگاه برای دومین روز متوالی دست.تعمیرات
کارگران که به واسطه شرکت پیمانکاری . خواستار پرداخت مطالبات معوقه خود شدند

در پاالیشگاه به کار اشتغال دارند به عدم پرداخت حق سنوات، عیدی، پاداش « نسیم پاک»
 و حق مرخصی توسط پیمانکار اعتراض کرده اند

 
ستگان از خبر پیام سندیکا در مورد بیمه تکمیلی کارگران گزارش شورای بازنش -*

 :ذوب آهن
مشکالت کارگران با عوض شدن بیمه دانا به جای بیمه ایران در موضوع بیمه های تکمیلی " 

از موضوع طرف قرارداد داروخانه ها، مراکز چشم پزشکی، دندان . بسیار زیاد شده است
 ."این قدر برای کارگران مشکالت ایجاد کرده استچرا مدیریت این موضوع . پزشکی الی آخر

 
شرکتهای بیمه ای به بخشی از غول سرمایه مالی تبدیل شده اند و در ساختار مبتنی بر 

درچنین شرایطی دولتها به جای گسترش خدمات درمانی . سود و بازار آزاد عمل میکنند
پاس میدهند که روز به روز  رایگان ،بیماران را به انوع و اقسام شرکتهای خصوصی بیمه ای

 .هم خدمات رسانی کمتری را متقبل میشوند
شرکت های تکمیلی بیمه با درپیش گرفتن انواع ترفند ها، جدول هائی را برای ارائه خدمات 
بیمه ای طوری تنظیم میکنند که هزینه ها را برای آنها کاهش داده و خدمات کمتری را به 

رمان را به گونه ای درجه بندی میکنند که برای دریافت هزینه تکمیل د. بیمه گذارمیدهد
و این روند . خدمات بیشتر و مناسب ، باید مبلغ ماهیانه بیشتری به شرکت بیمه گذار بدهیم

 !هر سال به اشکالی تازه ادامه خواهد داشت 
آن مطلع و زمانی از . این ترفندها را کارفرمایان میدانند اما مزد بگیر ها اغلب از آن بیخبرند

میشوند که خود یا خانواده تحت پوششان درگیر بیماری یا حادثه شده و متوجه کالهبرداری 
  .های قانونی میشوند

چاره کار مزدبگیران و بازنشستگان تحقق درمان رایگان است و نه تجدید قرارداد از این 
  .شرکت بیمه ای به آن دیگری

در . د هستند که کمترین مبلغ را پیشنهاد دهدکارفرما ها بدنبال شرکتی برای عقد قرار دا
  .این میان سود مالک تصمیم گیری ست 

 .آنچه قربانی میشود درمان و سالمت مزدبگیران و بازنشستگان است



 
 :تجمع مالباختگان پدیده شاندیز در مشهد -*

دیده جمعی از مالباختگان پ :آمده است،۷٣۷۱اسفند  ۸۸روز چهارشنبه،  برپایه خبر مندرج ،
شان، در مقابل ساختمان دادستانی  نشدن مطالبات شاندیز در مشهد، نسبت به برآورده 

 .شهر، دست به تجمع اعتراضی زدنداین 
جمهور پیشین ایران  نژاد، رئیس های عمرانی زمان محمود احمدی پدیده شاندیز یکی از طرح

اکنون چهارمین   ش رفت،اما این طرح عمرانی که در ابتدا با سرعت پی. در شهر مشهد بود
 .گذراند ر میسال بالتکلیفی را از س

 ۷٣۷٣های گسترده دی  شماری از دفترهای فروش سهام پدیده شاندیز به خاطر تخلف
اتهام مدیران این شرکت افزایش غیرواقعی ارزش سهام با استفاده از . بسته شد
به علت دروغگویی از ادامه  پدیده شاندیز. ذکر شد« آمیز فریب»های داللی و تبلیغات  شرکت

سازمان اراضی کشاورزی نیز اعالم کرد . تبلیغ در صداوسیمای جمهوری اسالمی منع شد
های خارج از محدوده شهری را به صورت غیرقانونی در  هکتار از زمین ۰۷که پدیده شاندیز 

 .اختیار گرفته و سپس آنها را به شهر مشهد الحاق کرده است
 

  :در اعتراض به تغییر رویه توزیع  تهران تجمع قصابان در -*
گروهی از قصابان تهران در  :آمده است،۷٣۷۱اسفند  ۸۸روز چهارشنبه،  برپایه خبر مندرج ،

اعتراض به تغییر روند توزیع گوشت تنظیم بازاری، در مقابل ساختمان وزارت صنعت، معدن و 
نظیم بازاری توسط این ع گوشت تتجارت واقع در بلوار کشاورز تجمع کردند و خواستار توزی

 .صنف شدند
حذف سهمیه قصابان از گوشت دولتی و تنظیم بازاری منجر به اعتراض این فعاالن صنفی 

دولت از چند سال گذشته به منظور تنظیم بازار اقدام به عرضه “: شده است؛ آنها گفتند
زیع این گوشت برای ها کرده اما از روز گذشته تو ها و نیز فروشگاه گوشت بین اتحادیه

 .”شود ای انجام می های زنجیره هها متوقف و تنها در برخی فروشگا قصابی
مسئوالن وزارت  روز پیش نیز در این محل تجمع کرده و خواستار پاسخگویی ۸این افراد 

 .صنعت شده بودند
رمز افزایش قیمت گوشت ق“: یکی از این افراد که خود را نماینده قصابان معرفی کرد، گفت

 .ای برای رانت خواران تبدیل کرده است در بازار، گوشت تنظیم بازاری را به عرصه
 

  :اردبیل؛ اعتراض فعالین مدنی نسبت به تخریب جنگلهای قاراداغ -*
، جمعی از فعالین مدنی ساکن اردبیل همزمان با روز درختکاری و ۷٣۷۱اسفندماه  ۸۷روز 

یست در آذربایجان کاردهایی نسبت وضعیت محیط زهفته منابع طبیعی با در دست گرفتن پال
 .اعتراض کردند

نیر پالکاردی به زبان -این فعالین در ضمن کاشتن نهال در حاشیه جاده شهرستان اردبیل 
" ه نوبت چیست؟؟؟در آیند... و حاال جنگلهایمان ! مان دریاچه"به معنی ( آذربایجانی)ترکی 

 .در دست گرفتند
رکت اعتراضی همزمان با یادآوری خشک شدن دریاچه ارومیه به خاطر این فعالین طی این ح

سیاست های نادرست دولتی، نسبت به قطع بی رویه درختان جنگل های قاراداغ 
 .یجان شرقی ابراز نگرانی کردندآذربا( ارسباران)

هکتار از اراضی این منطقه را به عنوان  ۱۸،۰۰۷میالدی، مقدار  ۷۷۱۰یونسکو در سال 
 .کره ثبت کرد گاه زیست ذخیره

 
 همچنان کارگران پیشنهاد /نشد گرفته مزد افزایش دمور در تصمیمی گونه هیچ -*

 :ست تومانی هزار ۸۷ و میلیون ۱ افزایش
شب گذشته،   :آمده است  ۷۱اسفند ۸۸ شنبه چهارروز در تاریخ  به گزارش خبرنگار ایلنا،

در .بدون حصول نتیجه خاتمه یافت ۷۳جانبه شورای عالی کار با موضوع دستمزد  ی سه جلسه
هایی صورت  زنی هر سه گروه کارگری، کارفرمایی و دولت شرکت داشتند، چانه این جلسه که

اعضای کارگری شورای .گرفت اما هیچ تصمیمی در مورد میزان افزایش دستمزد اتخاذ نشد

https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/739652-%D9%87%DB%8C%DA%86-%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%AA%D8%B5%D9%85%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%85%D8%B2%D8%AF-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%87-%D9%86%D8%B4%D8%AF-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%87%D9%85%DA%86%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B3%D8%AA
https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/739652-%D9%87%DB%8C%DA%86-%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%AA%D8%B5%D9%85%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%85%D8%B2%D8%AF-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%87-%D9%86%D8%B4%D8%AF-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%87%D9%85%DA%86%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B3%D8%AA


میلیون و  ۷پیشنهاد ما همچنان همان افزایش دستمزد به میزان حداقل : گویند عالی کار می
افقی در جلسه شب گذشته حاصل نشد و لذا اعدادی که در هزار تومان است اما هیچ تو ۳۷

ادامه مذاکرات .وجه صحت ندارد هیچ شود، به فضای مجازی برای افزایش دستمزد اعالم می
 .مزدی به جلسه بعدی شورای عالی کار موکول شد

 : تپه تجمع کارگران بازنشسته نیشکر هفت -*
اسفند  ۸۸ر هفت تپه، روز چهارشنبه، سندیکای کارگران نیشککانال تلگرامی به گزارش 

تپه در اعتراض به عدم پرداخت  جمعی از کارگران بازنشسته نیشکر هفت : آمده است،۷٣۷۱
طبق گفته معترضان، جدا از  .خانه هفت تپه دست به تجمع زدندسنوات، در مقابل درب کار

شرکت پرداخت ، تعدادی از بازنشستگان این ۷۱سنوات معوقه، هنوز حق بیمه بهمن ماه 
 .نشده است

 کمتر کارمندان از نباید کارگران مزد افزایش در دومین جلسه مزدی چه گذشت؟ -*
 موافقت دستمزد ریالی افزایش با که نداریم "بگیر نجومی" کارگران بین در /باشد
 شود؟ می تعیین مزد بعد هفته آیا /کنیم

https://www.ilna.ir/بخش-کارگری-609638/9-افزایش-مزد-کارگران-ن 

آمده است  ۷۱اسفند ۸۸ شنبه چهارروز در تاریخ خبرنگار ایلنا، نسرین هزاره مقدم ،به گزارش 
جانبه مزدی، بدون حصول نتیجه به  ی سه اسفند ماه، دومین جلسه ۸۸در ساعات پایانی   :
زمان داریم اما علیرغم  ۷۱یان رسید؛ این در حالیست که کمتر از یک هفته به پایان سال پا

مشخص  ۷۳هنوز تکلیف دستمزد   ای بسیار و حساسیت خاص موضوع، های رسانه بحث
ی شِب پیشین و  در ارتباط با جلسه(کار عالی شورای کارگری عضو) خدایی علی.نشده است

جو مذاکرات نسبتاً مناسب بود؛ : گوید ها گذشت؛ می ان و دولتیآنچه در مذاکرات با کارفرمای
دولت تالش کرد تا نظر گروه کارفرمایی را به گروه کارگری نزدیک کند اما در کل جلسه وارد فاز 

ها، پیشنهادات جدی خود را مطرح نکردند؛ مقرر شد در روزهای  جدی نشد و هیچ کدام از گروه
های کارگری و  عاونت روابط کار وزارت کار برگزار شود و گروهآینده، دو جلسه جداگانه با م

کارفرمایی به صورت جداگانه نظرات خود را مطرح کنند؛ بعد از آن، در هفته بعد، جلسه شورای 
احتماالً در جلسه بعدی شورای عالی : دهد خدایی ادامه می... .عالی کار تشکیل خواهد شد

ز جدی مذاکرات خواهیم شد؛ البته تا پایان سال کمبود تر خواهد شد و وارد فا کار بحث جدی
گیری و دوم  دو روش برای تعیین دستمزد در شورای عالی کار وجود دارد؛ اول رای .زمان داریم
های گذشته برای توافق بر سر تعیین افزایش  روشی است که در طول سال« اجماع»اجماع؛ 

ایی معتقد است امسال نیز همانطور که خود دستمزد کارگران، همواره به کار گرفته شده؛ خد
اند، نظر بر تعیین مزد براساس اجماع است و وقتی بحث اجماع طرفین بر  ها اعالم کرده دولتی

خدایی ادامه ....توان سقف و محدودیت زمانی مشخص کرد شود، دیگر نمی موضوعی می
ل مزد اگر فراتر از یک براساس این دالیل، ما معتقدیم عدد تعیین شده روی حداق: دهد می

موافق « مزد ترکیبی»ای کنیم، آن وقت با  توانیم رسانه میزانی باشد که آن میزان را االن نمی
اما اگر : کند مزد ترکیبی یعنی یک عدد ثابت به اضافه یک درصد؛ خدایی تاکید می.خواهیم بود

ن همه سطوح مزدی این عدد افزایش حداقل دستمزد پایین باشد، ما بر همان افزایش یکسا
 معیار ما برای آن، میزان و دستمزد حداقل کنم، می تاکید البته .پافشاری خواهیم کرد

 حداقل مزد است؛ مشخص ما قرمز خط هستند؛ بگیر حداقل کارگران، بیشتر چراکه ست اصلی
 او بازهم بر.بیاید وجود به کارگران معیشت در محسوسی تغییر که شود زیاد ای گونه به باید

باید دقت داشته باشیم که ما بین : گوید کند و می های مزدی تاکید می لزوم حفظ فاصله
های  بندی مشاغل بر لزوم تفاوت دریافتی بگیر نجومی نداریم و همچنین طبقه کارگران، حقوق

های قانونی را زایل و یا  های مزدی، این تفاوت گیری کارگری تاکید دارد؛ پس ما نباید با تصمیم
 .ش نماییممخدو

 
 : کارکنان شهرداری سرابله در استان ایالم تجمع اعتراض برپا کردند -*
 

https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/739708-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%85%D8%B2%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%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%A8%D8%A7%D8%B4%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%AC%D9%88%D9%85%DB%8C-%D8%A8%DA%AF%DB%8C%D8%B1-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%85-%DA%A9%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B2%D8%AF-%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82%D8%AA-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85-%D8%A2%DB%8C%D8%A7-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D9%85%D8%B2%D8%AF-%D8%AA%D8%B9%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/739708-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%85%D8%B2%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%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%A8%D8%A7%D8%B4%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%AC%D9%88%D9%85%DB%8C-%D8%A8%DA%AF%DB%8C%D8%B1-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%85-%DA%A9%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B2%D8%AF-%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82%D8%AA-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85-%D8%A2%DB%8C%D8%A7-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D9%85%D8%B2%D8%AF-%D8%AA%D8%B9%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/739708-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%85%D8%B2%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%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%A8%D8%A7%D8%B4%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%AC%D9%88%D9%85%DB%8C-%D8%A8%DA%AF%DB%8C%D8%B1-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%85-%DA%A9%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B2%D8%AF-%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82%D8%AA-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85-%D8%A2%DB%8C%D8%A7-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D9%85%D8%B2%D8%AF-%D8%AA%D8%B9%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/739708-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%85%D8%B2%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%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%A8%D8%A7%D8%B4%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%AC%D9%88%D9%85%DB%8C-%D8%A8%DA%AF%DB%8C%D8%B1-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%85-%DA%A9%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B2%D8%AF-%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82%D8%AA-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85-%D8%A2%DB%8C%D8%A7-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D9%85%D8%B2%D8%AF-%D8%AA%D8%B9%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/739708-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%85%D8%B2%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%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%A8%D8%A7%D8%B4%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%AC%D9%88%D9%85%DB%8C-%D8%A8%DA%AF%DB%8C%D8%B1-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%85-%DA%A9%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B2%D8%AF-%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82%D8%AA-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85-%D8%A2%DB%8C%D8%A7-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D9%85%D8%B2%D8%AF-%D8%AA%D8%B9%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/739708-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%85%D8%B2%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%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%A8%D8%A7%D8%B4%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%AC%D9%88%D9%85%DB%8C-%D8%A8%DA%AF%DB%8C%D8%B1-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%85-%DA%A9%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B2%D8%AF-%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82%D8%AA-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85-%D8%A2%DB%8C%D8%A7-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D9%85%D8%B2%D8%AF-%D8%AA%D8%B9%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/739708-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%85%D8%B2%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%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%A8%D8%A7%D8%B4%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%AC%D9%88%D9%85%DB%8C-%D8%A8%DA%AF%DB%8C%D8%B1-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%85-%DA%A9%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B2%D8%AF-%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82%D8%AA-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85-%D8%A2%DB%8C%D8%A7-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D9%85%D8%B2%D8%AF-%D8%AA%D8%B9%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF


 
کارکنان شهرداری سرابله در   :آمده است،۷٣۷۱اسفند  ۸۸روز چهارشنبه،  برپایه خبر مندرج ،

 .استان ایالم در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق و مزایا، مقابل شهرداری تجمع کردند
 

 : ثاَلثِ باباجانیدر  ک کارگر حین کار براثر برق گرفتگیجان باختن ی -*

ثاَلثِ دریک کارگر حین کار  :آمده است،۷٣۷۱اسفند  ۸۸روز چهارشنبه،  برپایه خبر مندرج ،
های استان کرمانشاه دچار برق گرفتگی شد وجانش را ازدست  یکی از شهرستان باباجانی

 .امد قادری واهل سنندج گزارش کرده استیک منبع خبری محلی هویت این کارگر را ح .داد

کارگران کشتارگاه نهاوند نسبت به بالتکلیفی شغلی ومعیشتی مقابل  -*

 : برپا داشتند تجمع اعتراضی، استانداری همدان

 

جمعی از کارگران  :آمده است  ۷۱اسفند ۸۸ شنبه چهارروز در تاریخ  برپایه خبر مندرج
تکلیفی شغلی ومعیشتی دست به تجمع  مقابل استانداری کشتارگاه نهاوند در اعتراض به بال

 51افزایش مشکالت دراین کشتارگاه موجب شده در چهار ماه گذشته حدود .همدان زدند
: آنها افزودند .کارگرش هیچ حقوقی دریافت نکرده و به شدت نگران امنیت شغلی خود شوند

شده و عوامل دیگری وضعیت نا به کمر این واحد صنعتی زیر بار بدهی به بانک کشاورزی خم 
 .سامان کشتارگاه را تشدید می کند که بیشترین ضرر و زیان را کارگران تحمل می کنند

اختالف بین قصابان و صاحب کشتارگاه یکی از همین عوامل محسوب می شود که در نتیجه 
آنها ادامه .دآن قصابان نهاوند دامهایشان را به کشتارگاه فامنین برده و آنجا ذبح می کنن

راس  61راس گاو و گوساله و  31تا  81واحد صنفی قصابی دارد که روزانه  21نهاوند :دادند
راس رسیده و به  11گوسفند به کشتارگاه نهاوند می آوردند؛ اما اکنون این تعداد به زیر 

 ....تعبیری این واحد در سراشیبی سقوط قرار گرفته است

 : لبریمرگ یک کودک کار در حین کو -*
افشار صیادی نیاز، نوجوان   :آمده است،۷٣۷۱اسفند  ۸۸روز چهارشنبه،  برپایه خبر مندرج ،

شانزده ساله که بدلیل فقر و برای کمک هزینه خانواده ناچار به کولبری شد، شب گذشته در 
از  هورامان از توابع مریوان کردستان درحالیکه قادر به حمل بار سنگین نبود،" تهته" کوهستان 

 .باالی کوهستان به دره افتاد و جان خود را از دست داد

آخرین وضعیت کارگران هفت تپه در روز های :سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه -*

 :۱۷۷۳پایانی سال 

کارگران بازنشسته سال های  :آمده است،۷٣۷۱اسفند  ۸۸روز چهارشنبه،  برپایه خبر مندرج ،
 ۷۷در ادامه این تجمع از ساعت  .تپه دست به تجمع زدنددر کارخانه نیشکر هفت  ۷۱و  ۷۰

با توجه به اینکه روز های .صبح، تولید  در کارخانه متوقف شد و کارگران دست از کار کشیدند



را پشت سر می گذاریم و خانواده های کارگری بیشتر از هر زمان دیگری نیاز  ۷۱پایانی سال 
قرار بود که تمام .خلف وعده کارفرما روبرو هستیم به دریافت حقوق دارند اما همچنان ما با

حقوق معوقع همراه با عیدی و پاداش کارگران پرداخت شود اما تا کنون حتی حقوق بهمن ما 
همچنین کارگران با مراجعه به سازمان تامین اجتماعی جهت تمدید .پرداخت نشده است

پرداخت نشده و به این ترتیب دفترچه های درمانی متوجه  شدند  که حق بیمه کارگران هم 
اجتماعی تمدید  نشد و این در حالی است که تعدادی  دفترچه کارگران از طرف سازمان تامین

از بستگان کارگران جهت بستری و مداوای پزشکی احتیاج به دفترچه تامین اجتماعی 
انی اسماعیل بخشی نماینده و عضو سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه همچنان زند.دارند

 این ظلم و ستم و بی حقوقی چقدر باید ادامه داشته باشد؟!می باشد،  به کدامین گناه؟

 سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه

 ۷۱آسفند  ۸۸

 :باشد کارمندان از کمتر نباید کارگران حقوق :نماینده مردم تبریز مطرح کرد -*
محمدحسین  :آمده است  ۷۱اسفند ۸۸ شنبه چهارروز در تاریخ  به گزارش خبرنگار ایلنا،

با اشاره به اینکه افزایش دستمزد مطابق سالیان گذشته باید  ، نماینده مردم تبریز فرهنگی
حقوق کارکنان دولت در مجلس . ولت تفاوت دارندکارگران با کارکنان د: صورت بگیرد، گفت

شود که امسال نیز بررسی شد و پس از  شورای اسالمی و در الیحه بودجه تعیین می
وی .درصد به تصویب مجلس رسید 11هزار تومانی به عالوه  211های فراوان، افزایش  بررسی

حقوق : گیرد، گفت ت میبا یادآوری اینکه افزایش دستمزد کارگران در شورای عالی کار صور
وی با اشاره ... .پردازند پردازد ولی حقوق کارگران را کارفرمایان می کارکنان دولت را دولت می

کند و اعتبار الزم را  به اینکه مجلس شورای اسالمی افزایش حقوق کارکنان دولت را تعیین می
دستمزد کارگران از درآمد  از آنجا که افزایش: کند، گفت نیز از محل درآمدهای دولت تعریف می

شود، به همین دلیل افزایش دستمزد باید با توافق کارفرمایان باشد و  بنگاه اقتصادی تامین می
فرهنگی با تاکید بر اینکه .تواند برای بنگاه اقتصادی بخش خصوصی تصمیم بگیرد مجلس نمی

د نمایندگان مجلس بر اعتقا: کنند، گفت کارگر و کارفرما در همین شرایط اقتصادی زندگی می
این است که افزایش دستمزد کارگران نباید کمتر از افزایش حقوق کارکنان دولت باشد و 

درصد به حداقل دستمزد ، بهترین رویکردی است که  11هزار تومان به عالوه  211افزایش 
 .توان در مورد کارگران داشت می

حداقل دستمزد کارگران را باید  :رئیس کانون عالی شوراهای کار سراسر کشور -*
 : هزار تومان نزدیک کنیم ۳۶۴میلیون و  ۷به 

 

اولیا  :آمده است  ۷۱اسفند ۸۸ شنبه چهارروز در تاریخ  به گزارش خبرگزاری ایسنا ،
الی شوراهای کار سراسر کشور با بیان اینکه باید تالش کنیم رئیس کانون ع  ،بیگی علی

میلیون  ۷٣: هزار تومان نزدیک شود، گفت ۱۰۷حداقل دستمزد کارگران به رقم سه میلیون و 
: افزودوی .کارگر در کشور داریم که بسیاری از آنها به لحاظ معیشت در شرایط بدی هستند

در هفته منتهی به پایان سال شاهد تعیین تکلیف  امیدواریم امسال نیز در فرصت باقی مانده
اگر در این مدت نیز به نتیجه نرسیم جای : بیگی خاطرنشان کرد علی.باشیم ۷۳دستمزد سال 

فروردین سال آینده به بعد  ۸۷شود برای  نگرانی وجود ندارد، زیرا دستمزدی که تعیین می
رئیس کانون عالی شوراهای کار .داست و تا آن زمان فرصت تعیین تکلیف دستمزد وجود دار

دستمزد که در آن کارفرمایان ( اسفند ۸۷)سراسر کشور با اشاره به جلسه روز گذشته 

https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/738618-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D9%85%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%85%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%AF


را مطرح کردند که مورد موافقت  ۷۳درصدی حداقل دستمزد سال  ۸٣.۷پیشنهاد افزایش 
ق الزم بین کرد تواف در این بین دولت نیز تالش می: نماینده کارگران قرار نگرفت، ادامه داد

وی با بیان اینکه بر اساس قانون افزایش دستمزد بر اساس .کارگران و کارفرمایان برقرار شود
پیشنهاد نماینده : شود، تاکید کرد دو شاخص سبد معیشت خانوار و نرخ تورم تعیین می

درخواست ما این است که : وی عنوان کرد... .کارگران این بود که بر اساس قانون عمل شود
هزار تومان نزدیک شود، در شرایطی که  ۱۰۷اقل دستمزد کارگران به رقم سه میلیون و حد

هم اکنون حداقل دستمزد با ملحقات آن در نهایت به یک میلیون و پانصد هزار تومان 
 ....رسد می

  :کارگری دیگر در حین کار جان باخت -*
بر اساس خبرهای دریافتی  :آمده است،۷٣۷۱اسفند  ۸۸روز چهارشنبه،  برپایه خبر مندرج ،

یک کارگر جوشکار که در منطقه ثالث و باوه جانی مشغول بکار بود، بر اثر برق گرفتگی جان 
  .باخت

این کارگر که حامد قادری نام دارد از اهالی سنندج است که برای کار به منطقه ثالت و باوه 
  .جانی رفته بود

 : ، تجمع کردند بت به عدم پرداخت عیدیکارگران حمل و نقل پاالیشگاه آبادان نس -*

کارگران حمل و نقل پاالیشگاه  :آمده است،۷٣۷۱اسفند  ۸۸روز چهارشنبه،  برپایه خبر مندرج ،
جمعی از کارگران بخش .آبادان اعتراشان را نسبت به عدم پرداخت عیدی،رسانه ای کردند
مشغول کارند، از عدم  حمل و نقل پاالیشگاه آبادان که تحت مسئولیت شرکت پیمانکاری

به گفته این کارگران؛ عیدی سال جاری آنها هنوز پرداخت نشده .پرداخت عیدی خود خبر دادند
با تاخیر دریافت ( اسفند81)شنبه  آنها همچنین دستمزد بهمن ماه خود را روز سه. است
ان تامین نفر می رسد، در روزهای پایانی سال نگر11این کارگران که تعدادشان به .اند کرده

کننده  ها نگران تاخیر در پرداخت عیدی: گویند های خود برای نوروز هستند و می نیازهای خانواده
اند اما  همه کارگران قرارداد مستقیم عیدی خود را با مطالبات سال جاری دریافت کرده. است

 .ایم اشتهما کارگرانی که تحت مسئولیت پیمانکار مشغول کاریم، هنوز امکان دریافت عیدی ند
 

  : اعتراض پرستاران در کاشان -*
پرستاران بیمارستان شهید  :آمده است،۷٣۷۱اسفند  ۸۸روز چهارشنبه،  برپایه خبر مندرج ،

ماهه خود اعتراض  ۷۷بهشتی کاشان نیز به دلیل تبعیض و عدم پرداخت اضافه کار و معوقات 
بخش درمان این بیمارستان شامل  از ابتدای سال جاری تاکنون هیچ بودجه ای برای.کرده اند

  .پرستار، کارمند آزمایشگاه، رادیولوژیست و غیره اختصاص داده نشده است

ای عسلویه دراعتراض به وضعیت نابسامان پرداخت  کارگر پروژه 103نامه  -*

 : حقوقشان

ای  روژهکارگر پ 131 تعداد :آمده است  ۷۱اسفند ۸۸ شنبه چهارروز در تاریخ برپایه خبر مندرج ،
عسلویه طی نامه ای خطاب به سه بهارستان نشین ضمن اعتراض به وضعیت نابسامان 

در این نامه، دو خواسته کلیدی .پرداخت حقوقشان،پیشنهاداتی را درهمین رابطه مطرح کردند
اول، قانونی وضع شود که برای همیشه یک هیات بازرسی بر پرداخت : مطرح شده است

بی از طرف مجلس مستقر شود و دوم، در ارتباط با تسویه حساب حقوق نیروهای پارس جنو
اند، به دولت و وزارت نفت فشار آورده تا  ماه حقوق نگرفته5ای که بیش از کارگران اجرایی پروژه

این نامه که کارگران آن را با کد ملی خود امضا .کارگران شب عید دست خالی به خانه نروند

 .نمایندگان مجلس تحویل داده شده استاند، به  صورت حضوری به  کرده

 در باید مسئوالن کنند، تحمل را ها گرانی کارگران است قرار اگر:محسن بیگلری -*
 اید؟ کرده فکر تومانی هزار ۲۴۴ و میلیون یک حقوق با زندگی :دباشن مقدم خط

 ،محسن بیگلری  :آمده است  ۷۱اسفند ۸۸ شنبه چهارروز در تاریخ  به گزارش خبرنگار ایلنا،
برای افزایش  12با اشاره به اینکه مجلس شورای اسالمی در الیحه بودجه نماینده سقز و بانه 

https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/739293-%D8%A7%DA%AF%D8%B1-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D8%AD%D9%85%D9%84-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%B7-%D9%85%D9%82%D8%AF%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%AF-%D9%87%D8%B1%DA%AF%D8%B2-%D8%A8%D9%87-%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%DB%8C%DA%A9-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%81%DA%A9%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%AF
https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/739293-%D8%A7%DA%AF%D8%B1-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D8%AD%D9%85%D9%84-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%B7-%D9%85%D9%82%D8%AF%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%AF-%D9%87%D8%B1%DA%AF%D8%B2-%D8%A8%D9%87-%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%DB%8C%DA%A9-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%81%DA%A9%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%AF
https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/739293-%D8%A7%DA%AF%D8%B1-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D8%AD%D9%85%D9%84-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%B7-%D9%85%D9%82%D8%AF%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%AF-%D9%87%D8%B1%DA%AF%D8%B2-%D8%A8%D9%87-%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%DB%8C%DA%A9-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%81%DA%A9%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%AF


به دلیل اینکه : درصد را تصویب کرد، گفت 11ومان به عالوه هزار ت 211حقوق کارکنان دولت 
ها بوده است، انتظار  ها در کنترل قیمت عامل اصلی گرانی و تورم، سوءمدیریت و ناتوانی

داشتیم دولت نیز از این افزایش حقوق استقبال کند تا کارکنانش بتوانند سال آینده این گرانی 
سف شاهد بودیم که رییس سازمان برنامه و بودجه صدها را بیشتر تحمل کنند اما با کمال تا

وی با اشاره به .دلیل آورد تا جلوی این افزایش حقوق که زیاد هم قابل توجه نیست را بگیرد
: اینکه افزایش حقوق کارکنان دولت در شورای نگهبان به تصویب رسید و نهایی شد، گفت

زایش ربطی به مجلس ندارد بلکه باید در اکنون زمان افزایش دستمزد کارگران است و این اف
های نجومی  وی حقوق....گیری شود گرایی بین کارگر و کارفرما و دولت تصمیم جانبه قالب سه

هنگامی که برای حداقل دستمزد : را دلیل فاصله داشتن مسئوالن از مردم دانست و گفت
به زندگی کردن با حقوق  گیرید، این را هم درنظر داشته باشید که هرگز کارگران تصمیم می

هزار تومان در ماه چگونه یک  811دانید با یک میلیون و  اید؟ آیا می یک ماهه کارگران فکر کرده
بیگلری خطاب به اعضای کارفرمایی و ... کارگر باید خرج خودش و زن و فرزندش را هم بدهد؟

ماه حقوق نگرفته باشید و آیا تاکنون برایتان پیش آمده که چهار : دولتی شورای عالی کار گفت
 تان کنند؟ ناچار باشید صبح اول وقت سرکار حاضر شوید تا مبادا اخراج

 

 تجمع پرستاران دانشگاه علوم پزشکی بابل -*

 
، شماری از پرستاران دانشگاه علوم پزشکی بابل در ۷٣۷۱اسفند  ۸۸امروز چهارشنبه، 

 .برگزاری تجمع اعتراضی کردند اعتراض به عدم پرداخت مطالبات مزدی خود، اقدام به

کارگران شهرداری سرابله دراعتراض به عدم پرداخت ماه ها حقوق ومطالبات  -*
 : ، تجمع و اعتصاب کردنددیگر

کارگران شهرداری سرابله  :آمده است،۷٣۷۱اسفند  ۸۸روز چهارشنبه،  برپایه خبر مندرج ،
ست از کار کشیده و مقابل شهرداری  دراعتراض به عدم پرداخت ماه ها حقوق ومطالبات دیگرد

ماه حق اضافه 5ماه حقوق و3:این کارگران به خبرنگار رسانه ای گفتند.این شهر تجمع کردند
گو نیستند و  توجه بوده و پاسخ مسئوالن نیز بی:آنها افزودند.کاریشان پرداخت نشده است

 .ها نیست نشدن وعده خبری از عملی

مع نیشکرهفت تپه وخانواده اسماعیل بخشی ادامه کنش های کارگران مجت -*

 :برای آزادی این کارگر زندانی

 

خانواده اسماعیل بخشی همراه : آمده است ۷۱اسفند ۸٣روز پنج شنبه بر پایه خبر مندرج در 
با جمعی از کارگران در اعتراض به ادامه بازداشت اسماعیل بخشی ،نماینده کارگران هفت تپه 



خانواده اسماعیل بخشی و کارگران  .هفت تپه دست به تجمع زدندو عضو سندیکای کارگری 
حاضر در تجمع ضمن اعتراض به ادامه بازداشت اسماعیل بخشی، با امضای یک تومار 

  .خواستار آزادی سریع این کارگر زندانی شدند

 سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه

 ۷۱آسفند  ۸٣

، سال بیکار شدن5دم پرداخت پس از کارگران کارخانه فوالد زاگرس  نسبت به ع -*

 : برای چندمین بار اعتراض کردند

کارگر فوالد زاگرس  31تعداد   :آمده است  ۷۱اسفند٣۸شنبه پنجروز در تاریخ برپایه خبر مندریج؛
سال تعطیل شدن 5برای باری دیگراعتراضشان را نسبت به عدم پرداخت مطالبات پس از 

این کارگران که پیش از این بارها درهمین رابطه دست به .کارخانه وبیکاری،رسانه ای کردند
: گویند شود، می به روزهای پایانی خود نزدیک می 11حاال که سال :اعتراض زده اند،گفتند

امیدواریم امسال در همین روزهای باقیمانده باالخره بتوانیم مطالبات مزدی خود را دریافت 

 .کنیم

 از کوتاهی :کارفرما /نگرفتند را معوقاتشان زاگرس فوالد پیمانکاری کارگران -*
 :است کارگران

 

ی کارگر پیمانکارسی   :آمده است  ۷۱اسفند٣۸شنبه پنجروز در تاریخ  به گزارش خبرنگار ایلنا،
مطالبات مزدی پرداخت نشده دارند، همچنان در انتظار دریافت این  11فوالد زاگرس که از سال 

این کارگران که پیش از این نیز از عدم دریافت معوقات مزدی خود انتقاد کرده .مطالبات هستند
در امیدواریم امسال : گویند شود، می به روزهای پایانی خود نزدیک می 11بودند، حاال که سال 

انتقاد کارگران از .همین روزهای باقیمانده باالخره بتوانیم مطالبات مزدی خود را دریافت کنیم
در حالی صورت می گیرد که کارفرمای شرکت  11عدم دریافت معوقات مزدِی قبل از سال 

کوتاهی از خود کارگران است؛ بارها : گوید پیمانکاری در مورد این کارگران به خبرنگار ایلنا می
به کارگران خبر دادیم که برای تسویه مطالبات خود بیایید؛ به آنها پیامک دادیم اما 

کارفرمای این کارگران پیش از این اعالم کرده بود که آماده مذاکره و پرداخت معوقات .نیامدند
 .مزدی کارگران است

نسبت به عدم ( میدان گازی پارس جنوبی 12فاز )کارگران پاالیشگاه نهم  -*

 : ، برای چندمین بار تجمع کردند  خت حقوق،عیدی وحق سنواتپردا

تجمعات اعتراضی کارگران   :آمده است  ۷۱اسفند٣۸شنبه پنجروز در تاریخ ؛ جبرپایه خبر مندر
نسبت به عدم پرداخت حقوق،عیدی وحق ( میدان گازی پارس جنوبی 18فاز )پاالیشگاه نهم 
ماه، آغازشده است،کماکان ادامه  روز سه شنبه بیست ویکم اسفند سنوات که از

کارگران تجمع کننده خواهان پرداخت حقوق ماه های بهمن واسفند، عیدی وحق سنوات .دارد
کارگران معترض از مسئوالن منطقه ویژه  می خواهند مطالبات .خود پیش از پایان سال هستند

دان گازی پارس جنوبی با می 18فاز . آنها را از پیمانکار قبلی وصول کنند و به آنها بپردازند
کیلومتر مربع در بلوک جنوب شرقی حوزه پارس جنوبی و حاشیه  815مساحتی در حدود 

این فاز با برخورداری از ذخایر درجا . شرقی مرز آبی مشترک ایران و قطر قرار گرفته است
ود درصد از ذخایر میدان گازی پارس جنوبی را به خ 5میلیارد متر مکعب حدود  611معادل 

https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/740102-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D8%B2%D8%A7%DA%AF%D8%B1%D8%B3-%D9%85%D8%B9%D9%88%D9%82%D8%A7%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D9%86%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%86%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7-%DA%A9%D9%88%D8%AA%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/740102-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D8%B2%D8%A7%DA%AF%D8%B1%D8%B3-%D9%85%D8%B9%D9%88%D9%82%D8%A7%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D9%86%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%86%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7-%DA%A9%D9%88%D8%AA%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA


کیلومتر از بستر  151گازطبیعی تولیدی در این فاز با طی مسافت حدود .اختصاص داده است 
کیلومتری شرق کنگان منتقل می  15دریا به پاالیشگاه خشکی به منطقه تمبک واقع در 

 .شود

 سال پایان از قبل امیدواریمپارس جنوبی؛ 12ادامه اعتراض کارگران فاز  -*
 :بگیریم را معوقاتمان

 

کارگران پیمانکاری فاز   :آمده است  ۷۱اسفند٣۸شنبه پنجروز در تاریخ  به گزارش خبرنگار ایلنا،
اند،  که از روزهای میانی هفته، دست به اعتراض زده( پاالیشگاه نهم)پارس جنوبی  18
این .پیمانکار قبلی مطالبات کارگران را نپرداخته اما از پارس جنوبی رفته است: گویند می

کارگران که تعداد آنها حدود صد نفر است، حقوق بهمن ماه و عیدی و سنوات خود را 
از مقامات منطقه ویژه درخواست داریم قبل از پایان سال : گویند کارگران معترض می.اند نگرفته

و در همین روزهای باقیمانده معوقات مزدی ما را بپردازند تا بتوانیم با خیال راحت پیش 
 .هایمان برویم خانواده

بیانیه کانون صنفی فرهنگیان الیگودرز در خصوص احضار معلمین حاضر در  -*
  :تحصن اخیر

 
در روز های گذشته   :آمده است  ۷۱اسفند٣۸شنبه پنجروز ره در تاریخ برپایه اطالعیه منتش

پس از اعالم تحصن سراسری توسط شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان در 
ی  شاهِد باز نشستن همکاران در مدارس متوسطه ۷۱اسفندماه  ۷۰و  ۷٣، ۷۸روزهای 

  .شهرستان الیگودرز بودیم 
از همکاران فرهیخته به اداره اطالعات احضار شدند و ضمن حضور، در پی این رویداد، تعدادی 

  .مورد بازجویی قرار گرفته و به سواالت مطرح شده پاسخ مکتوب دادند
کانون صنفی فرهنگیان الیگودرز این برخوردهای غیر قانونی با جامعه فرهنگیان را محکوم نموده 

است و منتظریم به جای برخوردهای  و خواهان بازگشت ضابطان و مجریان به قانون اساسی
آن هایی . شکنان واقعی کنند ناشایست با معلمان، انرژی و توان خود را صرف برخورد با قانون

  .کشور را دچار بحران نموده اند که امنیت اجتماعی، اقتصادی، رشدو توسعه
ی را برای خود ضمنا در صورت تکرار این رفتارها، حق هر گونه اعتراض در چارچوب قانون اساس

  .هنگیان، الزم و ضروری می دانیمو جامعه فر
کنیم فقط به احضارهای قانونی و مکتوب پاسخ  در پایان از همه همکاران بزرگوار تقاضا می

گیرد  مان صورت میسازی و ارعاب معل دهند و از حضور در پی تماس تلفنی که با هدف پرونده
  .پرهیز نمایند

  لیگودرزکانون صنفی فرهنگیان ا
 ۷۱اسفند  ۸٣

هرگونه نشت مواد شیمیایی و گازی از  مدیرعامل پتروشیمی مبین با تکذیب  -*

 :پتروشیمی خبر داد خانه مبین، از مسمومیت پنج نفر از کارگران این  تصیفیه

به گزارش روابط عمومی  :آمده است  ۷۱اسفند٣۸شنبه پنجروز در تاریخ برپایه خبر مندریج؛
شرکت از شبانه  تصفیه خانه این : روشیمی خلیج فارس، علیرضا شمیم گفتشرکت صنایع پت

ترندهای عملیاتی مربوطه و نتایج   روز گذشته تا کنون در شرایط نرمال فرایندی بوده که
در حال حاضر نیز تصفیه خانه و : وی افزود .کند آنالیزرهای آنالین خروجی، این ادعا را اثبات می 

داشته و مخازن ذخیره تصفیه خانه در  مایع در شرایط نرمال فرآیندی قرار  زباله سوزهای جامد و

https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/740089-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%B9%D9%88%D9%82%D8%A7%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D9%85
https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/740089-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%B9%D9%88%D9%82%D8%A7%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D9%85


مواد شیمیایی مشاهده شده در کانال : شمیم تصریح کرد .حداقل ظرفیت عملیاتی هستند
های فازیک  نبوده، بلکه کلیه شرکت جمع آوری آبهای سطحی متعلق به این شرکت 

شرکت فاقد هرگونه مواد  ارند، از طرفی این پتروشیمی متصل به آن بوده و امکان تخلیه د
عمدتاً  شیمیایی بوده و اصوالً نوع و ماهیت آلودگی ایجاد شده مؤید آلودگی هواست که 

مدیر عامل پتروشیمی مبین با اشاره به  .پذیرد بصورت ونت و تخلیه گازها به اتمسفر صورت می
امکان پذیر نیست،  ه هیچ وجه اینکه انتشار این حجم از آلودگی اتمسفری توسط پساب ب

گرفته  متاسفانه این شرکت نیز در این رخداد زیست محیطی تحت تأثیر قرار : خاطر نشان کرد
نفر از پرسنل شاغل به دلیل مسمومیت به درمانگاه اعزام شدند که تحت درمان قرار  5و تعداد 

  .دارند 

  : سنندج شهرداری کارگران و کارمندان اعتراضی تجمع -*

 
تجمع اعتراضی صنفی و  :آمده است  ۷۱اسفند٣۸شنبه پنجروز در تاریخ برپایه خبر مندریج؛

ماه حقوق معوقه در  6مسالمت آمیز کارمندان و کارگران شهرداری سنندج در اعتراض به 

 .مقابل ساختمان شهرداری با برخورد خشونت بار نیروی انتظامی مواجه شد

 از تومان میلیاردهاجامعه کارگری مطرح شد؛ در نشست اتحادیه پیشکسوتان -*
 پارامتریک اصالحات قانون /است افتاده پزشکان دست به شدگان بیمه حساب

 است استثمار و استبداد بزرگترین
های  نشست کمیته :آمده است ۷۱اسفند٣۸شنبه پنجروز در تاریخ  به گزارش خبرنگار ایلنا،

های پیشکسوتان جامعه کارگری سراسر کشور با مدیرکل درمان تامین  درمان اتحادیه بیمه و
 حسن.اجتماعی استان تهران در اداره کل درمان تامین اجتماعی استان تهران برگزار شد

در این نشست با تاکید بر اینکه  (کشور کارگری جامعه پیشکسوتان اتحادیه رئیس) صادقی
در این سازمان کارگران ذینفع : د ساختار مدیریتی تامین اجتماعی را جوان کرد، گفتبای

در این میان . نها که با ریختن عرق جبین حاصل شده صیانت کنیم هستند و ما باید از اموال آ
ما : وی افزود.توانند کمک بسیاری به سازمان تامین اجتماعی بکنند افراد جوان و نخبه می

دهیم به افراد من غیرالحق در سازمان تا مین اجتماعی ادعای ذینفع بودن نباید اجازه 
وزارت بهداشت در دوره . کنیم گری می ما از سازمان تامین اجتماعی مطالبه: گفت وی.بکنند

در ادامه این ... .های تامین اجتماعی را تحریم کرد زاده هاشمی بیمارستان آقای قاضی
ها دچار  پایداری صندوق: گفت (اجتماعی تامین ازمانس بر نظارت مسئول) حمیدی نشست

چالش مختلف سازمان تامین اجتماعی را تهدید  ۳۷حمیدی با بیان اینکه .مشکل شده است
فقدان پایداری مالی، روند رشد بدهی، روند رشد : کنند به شرح تعدادی از آنها پرداخت می
زمان تامین اجتماعی، کاهش ضریب ها، تعدیل ساختار اقتصاید بدون در نظر گرفتن سا طلب

های مبادله،  پشتیبانی، عدم اجرای کار شایسته و حکمرانی مطلوب، عدم ارزیابی هزینه
حفظ استقالل از دولت، عدم نظارت نمایندگان کارگری   فقدان نظام چند الیه تامین اجتماعی،

النسلی،  بینو کارفرمایی، نبود دستمزد شایسته و مکفی، عدم توجه به افق بلندمدت 
از این جمله ... ای ضد اشتغال، سهم باالی اشتغال غیررسمی و  های تعرفه سیاست
و قوه مقننه به   ها از سوی قوه قضائیه، قوه مجریه وی با بیان اینکه برخی از چالش.هستند

های درون سازمانی  اینها را باید در کنار چالش : اند گفت سازمان تامین اجتماعی تحمیل شده
ها را سبب  هایی در سازمان تامین وجود دارند که این چالش نظر گرفت در حال حاضر چاه در

اگر هر اصالح پارامتریکی در سازمان تامین اجتماعی بدون در نظر گرفتن : وی افزود.شده است
 ....های درون سازمانی انجام شود جز خسران چیزی به بار نخواهد آمد چالش

https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/739907-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-%D8%B4%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%AA%D8%B1%DB%8C%DA%A9-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/739907-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-%D8%B4%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%AA%D8%B1%DB%8C%DA%A9-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/739907-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-%D8%B4%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%AA%D8%B1%DB%8C%DA%A9-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA


 : کار گر پتروشیمی مبین27مسمومیت وبستری شدن   -*

کارگر پتروشیمی  86تعداد  :آمده است  ۷۱اسفند٣۸شنبه پنجروز در تاریخ برپایه خبر مندریج؛
،  مدیریت ارشد ایمنی .مبین براثرنشر مواد شیمیایی مسموم وبه بیمارستان منتقل شدند

: م کردبهداشت، محیط زیست، پدافند غیر عامل و مدیریت بحران منطقه ویژه پارس اعال
دقیقه امروز گزارشی در خصوص نشر مواد شیمیایی از تصفیه خانه پتروشیمی  ۷۷:۸۱ساعت 

بر  .نفر تحت تاثیر استشمام مواد شیمیایی قرار گرفتند 86مبین فرستاده شد که در این زمینه 
های سازمان منطقه ویژه و پتروشیمی پارس و  اساس این گزارش، مصدومان به درمانگاه

ن نبی اکرم عسلویه اعزام شدند که از این تعداد سه نفر به صورت سرپایی درمان و بیمارستا
ها رو به  نفر دیگر نیز در حال درمان هستند و وضعیت عمومی همه آن 83مرخص شدند و 

 .بهبود است

سال؛ تهران و شیراز در صدر و یاسوج در  ۶درصدی قیمت مسکن در  ۸۶رشد  -*
 :قعر

 
متوسط قیمت هر مترمربع زیر بنای مسکونی در مراکز : ده است برپایه خبر مندرج آم

درصد افزایش به یک میلیون  ۳۷.۷با  ۷٣۷۱تا پائیز سال  ۷٣۷۷های ایران در فاصله پائیز  استان
 .هزار تومان رسید ۱۷۷و 

های منتشر شده توسط مرکز آمار ایران، متوسط قیمت هر  به گزارش يورونیوز، بر پایه داده
میلیون تومان به  ٣.۷۷زیر بنای مسکونی در شهر تهران طی شش سال گذشته از مترمربع 
درصدی متوسط بهای زیربنای مسکونی در  ۷۰۷رشد . میلیون تومان افزایش یافته است ٣۷.۷

 .مرکز استان دیگر در ایران است ٣۷تهران بیش از 
و اصفهان بیش از طی مدت مورد بررسی، پس از تهران، متوسط قیمت مسکن در شیراز، کرج 

 .دو برابر شده و در شهرهای تبریز و بندرعباس نیز نزدیک به دو برابر شده است
همچنین طی . درصد در شهر یاسوج رخ داده است ٣٣کمترین میزان رشد قیمت مسکن نیز با 

درصد افزایش یافته  ۰۷شش سال گذشته در شهرهای یزد و زاهدان نیز قیمت مسکن حدود 
 .های ایران بوده است ج کمترین میزان رشد قیمت در میان مراکز استانکه پس از یاسو

های منتشر شده توسط مرکز آمار ایران، در حال حاضر متوسط زیر بنای مسکونی  مطابق داده
این رقم در یاسوج . تر است های ایران پائین در شهرهای یاسوج و ایالم از سایر مراکز استان

 .هزارتومان است ۱۰۷دود هزارتومان و در ایالم ح ۰۷۷

 : هزار تومانی رضایت داد ۱۷بانک مرکزی به دالر  -*
نرخ فروش دالر در جریان معامالت هفته کاری جاری بازار ارز : آمده است به گزارش یورونیوز 
در حالی که نرخ  .تومانی رسید ٣۷۷هزار و  ۷٣تومان افزایش به  ۷۷۷تهران در مجموع با 
تومان به پایان  ۸۷۷هزار و  ۷٣دالت هفته کاری گذشته بازار ارز را با فروش دالر آزاد، مبا
  .تومان افزایش یافت ٣۷۷هزار و  ۷٣شنبه این نرخ به  رسانده بود، روز پنج

با شروع به کار بازار ارز ایران در روز پنجشنبه، نرخ فروش دالر در سامانه رسمی ِسنا در 
در . تومان رسید ۷۷۷هزار و  ۷٣ایش یافت و به تومان افز ۸۷۷مقایسه با روز چهارشنبه 

هزار و  ۷٣تومان باالتر رفت و هفته کاری جاری را با  ۷۷همین حال، نرخ فروش دالر آزاد نیز 
  .تومان به پایان رساند ٣۷۷

تر از  شنبه ساعاتی به پایین های روز سه این در حالیست که نرخ دالر آزاد طی خرید و فروش
رسیده بود و حتی در جریان مبادالت روز یکشنبه گذشته، برای دقایقی  هزارتومان نیز ۷٣

با این وجود، هر بار . تومان از میان رفت ۷۷۷هزار و  ۷٣فاصله نرخ آزاد و رسمی دالر در نرخ 
بانک مرکزی ایران با متوقف کردن روند نزولی نرخ رسمی سامانه ِسنا و کاهش عرضه ارز، 

  .هزار تومان شد ۷۸ها در دامنه  زار آزاد و تثبیت نرخمانع از کاهش بیشتر نرخ با
دالری بهای جهانی اونس طال، قیمت هر  ۷۸در پی افزایش قیمت دالر آزاد و با وجود کاهش 

 ۰هزار تومانی در محدوده قیمت  ۷۷شنبه همچنان با دامنه  قطعه تمام سکه طال روز پنج
  .هزارتومان نوسان کرد ۰۷۷میلیون و 
هزار  ۷۷فروش هر یورو نیز در پایان معامالت هفته کاری جاری بازار آزاد ارز تهران،  نرخ نهایی



  .تومان ثبت شد ۷۷۷و 
درصدی را در  ۷در مجموع طی معامالت سه هفته کاری اسفندماه، نرخ دالر آزاد نوسان 

ن این نوسا. تومان تجربه کرده است ۷۷۷هزار و  ۷۰تومان تا  ۷۷۷هزار و  ۷۸محدوده نرخ 
  .نا نیز به همین میزان بوده استبرای نرخ سامانه س

تر اعالم کرده بود که سیاست اصلی  این در حالیست که رئیس کل بانک مرکزی ایران پیش
  .این بانک حفظ ثبات نرخ ارز است

 ۷۸مشکل بیمه تامین اجتماعی قالیبافان در سال  :رئیس مرکز ملی فرش ایران -*
 :شود حل می

isna.ir/news/97122312347https://www. 

 

، فرشته دستپاک :آمده است ۷۱اسفند۸٣شنبه پنجروز درتاریخ به گزارش خبرگزاری ایسنا،
مشکل بیمه تامین  ۷۳معاون وزیر صمت و رئیس مرکز ملی فرش ایران با بیان اینکه در سال 

با همکاری مجلس شورای اسالمی و وزیر صنعت، : اجتماعی قالیبافان حل خواهد شد، گفت
اعتبار مورد نیاز اختصاص یافته تا بتوانیم بیمه تامین اجتماعی یک میلیون نفر از قالیبافان را 

و حجم اجرای قوانین پیمان سپاری ارزی موجب کاهش ارزش : اظهار کردوی  .تامین کنیم
رفع  ۷۳شود؛ امید است این موضوع در سال  صادرات در حوزه فرش دستبافت ایرانی می

شد که پس از  درصد از صادرات فرش ایران به آمریکا انجام می ٣۷: دستپاک اضافه کرد... .شود
وی با .بازار جایگزین برای صادرات هستیم  ها این موضوع متوقف شد که به دنبال اعمال تحریم

: که یکی از مشکالت صنعت فرش صادرات پشم به خارج از کشور بود، خاطرنشان کرد اینبیان 
با دستور وزیر صنعت، صادرات مواد اولیه فرش و پشم متوقف شده و دیگر در سال آینده 

درصد  ۸۰درصد به  ۷۷تعرفه واردات ابریشم که از : وی افزود.صادرات مواد اولیه نخواهیم داشت
دوباره  ۷۳نعت را با مشکالتی مواجه کرده بود، از این رو مقرر شده در سال رسیده بود، این ص

همچنین طی تفاهم با منطقه آزاد چابهار، قرار است مشکل واردات و . درصد برسانیم ۷۷به 
 ....درصد ارزان تر وارد کنیم ۷۷قیمت تمام شده کاهش یاید و حدود 

 
 :..وزان یک مدرسهتاثیر درگیری در صحن مجلس بر روی دانش آم -*

 
در  معلمان_سراسری_تحصندر واکنش به  پرورش_و_آموزش_وزیر  "سید محمد بطحایی
 خوانده بود « آموزی_بد » با پیامدهای  « !عدالت_ضد  !تربیتی_ضد   »اسفندماه، آن را کاری

... 
 بود یا  بدآموزی  ضدتربیتی ببینید این نوع برخوردها در مجلس  وزیر#آقای : پی نوشت 

 !!؟؟ معلمان_تحصن
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 :کارگرپتروشیمی دماوند 033مسمومیت  -*

کارگر پتروشیمی 311  :آمده است  ۷۱اسفند٣۸شنبه پنجروز در تاریخ برپایه خبر مندریج؛
دماوند واقع درفاز دوم پتروشیمی منطقه ویژه اقتصادي پارس جنوبی دچار مسمویت گازی وبه 

براساس گزارشات منتشره،این شرکت یپتروشیمی به دلیل انتشار .بیمارستان منتقل شدند
 نفر از کارکنار شرکت پتروشیمی 311گاز یس تری پالس در فضای آزاد و دریا موجب شد تا 

 .دماوند مسموم و راهی بیمارستان شوند

 را ما حرف خواهند نمی /نیست مناسب ماعیاجت تامین وضعیت:حسن صادقی -*
 :است مزد شدن شناور مشکالت، حل مبنای که بپذیرند

نشست سالیانه  :آمده است ۷۱اسفند٣۸شنبه پنجروز در تاریخ  به گزارش خبرنگار ایلنا،
کاربردی خانه کارگر  -های کارگر سراسر کشور در محل دانشگاه علمی دبیران اجرایی خانه

در این نشست ( رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری)حسن صادقی .شد تهران برگزار
در واپسین روزهای سالی قرار داریم که از لحاظ معیشتی، اقتصادی و مواردی از این : گفت

هزار  11در حال حاضر متاسفانه حدود . دست سال سخت و دشواری برای ملت ایران بود
واحد تولیدی دچار  1211همچنین . ند حقوقی دریافت کنندا کارگر از دو ماه تا یک سال نتوانسته

همه این موارد نشان . مشکل شدند که این آمار نسبت به سال گذشته افزایش داشته است
وی ... .از خاص بودن شرایط کنونی دارد ولی این بدان معنا نیست که نتوان برای آنها کاری کرد

اری باید راهکاری اندیشیده شود که این موضوع در همین راستا برای پرداخت بیمه بیک: افزود
براساس سبد حداقل . مستلزم تزریق کمک هزینه از دولت به صندوق بیمه بیکاری است

هزار  651میلیون و  8عدد کاال را برای آنها مشخص کرده امسال مبلغ  31معیشت کارگران که 
 111میلیون و  3حدود  12سال تومان حقوق برای کارگران تعیین شده بود که این موضوع برای 

ای  تواند زمینه بینی شده است و البته قطعا ما به آن نخواهیم رسید ولی می هزار تومان پیش
خواهند حرف ما را  نمی: صادقی در ادامه عنوان کرد.وگو در زمینه حقوق باشد برای گفت

را رها کرد و توان تورم  بپذیرند که مبنای حل مشکالت شناور شدن مزد است چراکه نمی
در گذشته حداقل مزد کارگر در روز یک کیلو گوشت را نتیجه . حقوق را ثابت نگه داشت

 3هزار تومان است در نتیجه حداقل حقوق به کارگران باید  185داد، امروز هر کیلو گوشت  می
انیم آن تو گویند نمی پذیرند اما در اجرا می هزار تومان باشد که همه هم آن را می 151میلیون و 

از : هایش بیان کرد وی در بخش دیگری از صحبت... .را بپردازیم و دولت باید به ما کمک کند
اگر مصوبه تازه مجلس تصویب شود . دیگر موضوعات مهم ما بخش انتخابات آتی مجلس است

در شرایط . سال آقای محجوب اجباراً باید یک دوره را تنفس اجباری داشته باشند 82پس از 
در نهایت باید . نظر ما برای کاندیداهایی مورد نظرمان آقای کمالی و آقای ربیعی هستندفعلی 

بگویم شکل انتخابات تغییر کرده و این تغییر شکل برای خانه کارگر انگیزه برای حضور بهتر را 
وضعیت تامین اجتماعی وضعیت : هایش گفت وی در بخش پایانی صحبت .کند ایجاد می

سازمان نیازمند اصالحات ساختاری است که باید بالفاصله آن را اجرا  این. مناسبی نیست
. اگر اصالحات ساختاری اتفاق نیفتد اصالحات پارامتریک جواب نداده و ابتر خواهد ماند. کنیم

اصالحات پارامتریک باید منافع تامین اجتماعی و کارگران را در نظر بگیرد اما آنچه که در حال 
بر همین اساس ابتدا باید . کند بیشترین فشار را به جامعه کارگری وارد میاتفاق افتادن بوده 

 .اصالحات ساختای انجام شود بعد به دنبال اصالحات پارامتریک برویم

 : جان باختن یک کارگرجوان در تهران بدنبال سقوط از ارتفاع -*

ارگر یک ک  :آمده است  ۷۱اسفند٣۸شنبه پنجروز در تاریخ برپایه خبر مندریج؛
طبقه درحال ساخت، واقع در دولت آباد،  2ساله حین کار در یک ساختمان 88ساختمانی

طبقه ای جان  1ابتدای بلوار قدس، كوچه سنگبریها،در چاهك آسانسور افتاد و بر اثر سقوط 

 .باخت

 :...کارگران چشم انتظار رقم دستمزد:  ای که گذشت کار و تعاون در هفته -*
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اهم اخبار حوزه کار و  :آمده است ۷۱اسفند۸٣شنبه پنجروز درتاریخ به گزارش خبرگزاری ایسنا،
گی بخش تعاون ، اعالم آماد۷۳تعاون در هفته جاری به بی نتیجه ماندن نشست دستمزد 

هزار فرصت شغلی تا آذرماه امسال اختصاص  ٣۷۰ایران برای بازسازی سوریه و حفظ 
به گزارش ایسنا، دویست و هشتاد و یکمین نشست دستمزد شورای عالی کار سه .داشت

های کارگری و کارفرمایی برگزار شد اما  شنبه این هفته با حضور وزیر کار و نمایندگان گروه
کارگران همچنان چشم  دستمزد کارگران در این جلسه باز هم نهایی نشد تا برخالف تصور،

در جریان مذاکرات دستمزد، گروه کارفرمایی پیشنهاد افزایش  .اعالم رقم مزد بمانند انتظار
ری نسبت به آنچه کاهش قدرت درصدی حداقل مزد را مطرح کرد که مقاومت گروه کارگ ۷.۸٣

درصد  ۸٣.۷پیشنهاد افزایش . شد، را به دنبال داشت خرید خانوارهای کارگری خوانده می
حداقل مزد در حالی از سوی کارفرمایان مطرح شد که کمیته دستمزد شورای عالی کار در 

هزار تومان  ۱۰۷های اخیر رقم هزینه ماهانه معیشت خانوارهای کارگری را سه میلیون و  هفته
ای شدن تعیین مزد منتفی شد و مزد ملی به  در این نشست موضوع منطقه.اعالم کرده بود

همچنین مقرر شد تا جلسه نهایی دستمزد دوشنبه . تصویب همه شرکای اجتماعی رسید
 ....هفته آینده برگزار شود

تجمع خانواده اسماعیل بخشی و جمعی از کارگران مقابل درب شرکت هفت  -*
 : ه و امضای طومارتپ

  
خانواده اسماعیل : آمده است  ،۷۱اسفند ماه  ۸٣روز پنج شنبه منتشره بر اساس گزارش 

اسماعیل بخشی ،نماینده  بخشی همراه با جمعی از کارگران در اعتراض به ادامه بازداشت
 .کارگران هفت تپه و عضو سندیکای کارگری هفت تپه دست به تجمع زدند

خانواده اسماعیل بخشی و کارگران حاضر در تجمع ضمن اعتراض به ادامه بازداشت 
  .اسماعیل بخشی، با امضای یک تومار خواستار آزادی سریع این کارگر زندانی شدند

 فت تپهسندیکای کارگران نیشکر ه
 ۷۱آسفند  ۸٣

قاچاق :دبیر کمیسیون نظارت بر مبارزه با قاچاق کاال و ارز استان اعالم کرد -*
 :میلیون لیتر سوخت از مرزهای سیستان و بلوچستان 6.5روزانه 

 

دبیر  ،مجید محبی :آمده است ۷۱اسفند۸٣شنبه پنجروز درتاریخ ی ایسنا،به گزارش خبرگزار
کمیسیون برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کاال و ارز سیستان و بلوچستان 

لیتر است که بر اساس  611نیاز سیستان و بلوچستان به نفت روزانه سه میلیون و : گفت
ود هفت و نیم تا هشت میلیون لیتر سوخت از مرزهای استان برآوردهای انجام شده روزانه حد

مرکز دپوی سوخت در  35برای مقابله با قاچاق سوخت افزون بر : افزودوی  .قاچاق می شود
برای جلوگیری از : در ادامه اظهار کرداو  .زاهدان شناسایی و به مراجع قضایی معرفی شدند

سوخت با الیحه جدید، سوخت این قشر از  تخلفات تعاونی های مرزنشین در زمینه قاچاق

https://www.isna.ir/news/97122111696
https://www.isna.ir/news/97122111696
https://www.isna.ir/news/97122111696


هزار  25طریق مزایده به فروش می رسد تا عواید آن به طور کامل و در کمترین زمان به حساب 
هزار کارت  165افزون بر : وی تاکید کرد.خانوارمرزنشین سیستان و بلوچستان واریز شود

ل در این استان شناسایی ماه امسا 11سوخت مهاجر در راستای مبارزه با قاچاق سوخت در 
درصد ماشین های سنگین  21هم اینک حدود : محبی ادامه داد... .و باطل شده است

سیستان و بلوچستان برای استفاده کارت سوخت پارک هستند در حالیکه اگر این خودروها به 
 وی با بیان.چرخه واقعی وارد شوند می توانند برای توسعه و اشتغال منطقه سودمند باشند

: هزار ماشین سنگین در سیستان و بلوچستان ثبت سامانه شده اند گفت 13اینکه تاکنون 
ضروریست عالوه بر همت مسئوالن برای رفع مشکالت در حوزه قاچاق سوخت، مردم نیز برای 

 185هزار و 8: گفتاو همچنین .توسعه و رونق استان از ظرفیت های موجود استفاده کنند

 .ماه نخست امسال در استان کشف شده است 11راس دام قاچاق در 

 /است تقلب سراپا اجتماعی تامین پارامتریک اصالحات طرح:علیرضا محجوب -*
 :شویم آماده انتخابات برای باید /داریم رو پیش سختی سال

نشست سالیانه  :آمده است ۷۱اسفند٣۸شنبه پنجروز در تاریخ  به گزارش خبرنگار ایلنا،
کاربردی خانه کارگر  -شور در محل دانشگاه علمیهای کارگر سراسر ک دبیران اجرایی خانه
طرح اصالحات : در این مراسم گفت( دبیرکل خانه کارگر)علیرضا محجوب .تهران برگزار شد

همه ما قبول داریم که وضع مالی سازمان بد . پارامتریک تامین اجتماعی سراپا تقلب است
یعنی کارگر را . با بقیه تفاوت گذاشتتوان بین کارگر  است اما این را هم باید بپذیریم که نمی

خواهند به کسی  هایی طرف هستیم که اگر می اما به نوعی با آدم. کف گرفت و بقیه را باال
کنند، این عین  امتیاز دهند به جای استفاده از جیب خود از جیب دیگران استفاده می

اند قبول داریم، عرض  اینکه دولت و کارفرماهایشان اجحاف کرده: وی افزود.ناجوانمردی است
مهم این است که خیری . بنده این است که اشتباهی امضا کردیم ولی باید درست عمل کنیم
زمانی که قانون نوشته . اتفاق بیفتد اینکه این خیر را به حساب چه کسی بگذارند مهم نیست

رسیده سال  13سال بود اما در حال حاضر این موضوع به  58تا  21شد امید به زندگی  می
دهد که  برای هرکدام از اینها نتیجه جداگانه می( پردازی نظام بیمه)است قطعا نهضت اکچوئری 

انتخابات موضوع مهمی بوده و انتخابات آینده از جهات : وی ادامه داد... .باید در نظر گرفته شود
قانون اینکه بعد از سه دوره . مختلف به شدت سخت است که نیاز به تشریح آن نیست

انتخابات مجلس، یک سال استراحت اجباری برای نماینده امکان رد شدن ندارد و قطعی است 
اما از سوی چند . اما من به شخصه مخالف آن هستم و به نظرم حرف عقالیی نیست

نفر رای به این کار دادند و به نوعی کاری  81، 86سال در مجلس بودند،  81ای که  نماینده
با این قانون از تهران فقط : محجوب در ادامه بیان کرد.وضوع رای دهندکردند بقیه هم به این م
دانیم  همچنین روی آقای ربیعی و کمالی متمرکز هستیم اما نمی. خانم جلودارزاده را داریم

گویم انتخابات سختی را پیش رو داریم به خصوص  بازهم می. شوند کدامیک از آنها نماینده می
ه این شرایط شانس رای به شدت کم بوده و شاید این افراد نیز به در شهر تهران و با توجه ب

 83آخرین حرف کارفرما : محجوب در پایان گفت....همین دلیل برای انتخابات داوطلب نشوند
قاعدتاً ما مکلف به . درصد گفته شده و گروه کارگر نیز پیشنهاد خود را ارائه داده است

هم کمتر شد باید دست به دست هم بدهیم و به این اگر . پشتیبانی از گروه کارگر هستیم
 .به نوعی همگی باید کمک کنیم تا این تصمیم گرفته شود. موضوع اعتراض کنیم

 :تومان است؛ نه بیشتر ۰۴۴هزار و  ۱۱قیمت مصوب مرغ :رییس سازمان حمایت -*

 

https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/740212-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%AA%D8%B1%DB%8C%DA%A9-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D9%BE%D8%A7-%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A8-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%B3%D8%AE%D8%AA%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%B1%D9%88-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%B4%D9%88%DB%8C%D9%85
https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/740212-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%AA%D8%B1%DB%8C%DA%A9-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D9%BE%D8%A7-%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A8-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%B3%D8%AE%D8%AA%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%B1%D9%88-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%B4%D9%88%DB%8C%D9%85
https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/740212-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%AA%D8%B1%DB%8C%DA%A9-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D9%BE%D8%A7-%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A8-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%B3%D8%AE%D8%AA%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%B1%D9%88-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%B4%D9%88%DB%8C%D9%85


رییس ، عباس تابش  :آمده است ۷۱اسفند۸٣شنبه پنجروز درتاریخ به گزارش خبرگزاری ایسنا،
کنندگان و تولیدکنندگان با تاکید بر اینکه ورود و خروج مرغ از کشتارگاه و  سازمان حمایت مصرف

وجود ندارد، پس  تومانی ۰۷۷۷نهادهای دامی با ارز : مرغداری بدون فاکتور ممنوع است، گفت
 ۰،۸۷۷چرا وزارت جهاد کشاورزی پاسخگوی این اتهامات نیست؟ اگر در این کشور ارز غیر از 

حدود پنج ماه پیش مرغ را : اظهار کردوی  .ها داده شده، به ما اعالم کند تومان برای نهاد
یع شود اما تومان توز ۷،۳۷۷گذاری کردیم و در آن جلسه مقرر شد هر کیلو مرغ در بازار  قیمت

سپس در یک جلسه دیگر قیمت هر کیلو مرغ را . تنها اتفاقی که نیفتاد اجرای این مصوبه بود
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با .. .تومان مصوب کردیم ۷۷۷هزار و  ۷۷به شرط اجرای آن 

مینه را رصد تاکید بر اینکه ورود و خروج مرغ بدون فاکتور ممنوع است تا بتوانیم تخلفات در این ز
شود و بین مرغدار و کشتارگاه که  در خرید و فروش مرغ فاکتور صادر نمی: کنیم، تصریح کرد

وجود داشته باشد تنها با یک موبایل و ماشین … باید دو تا سه عامل مانند فروشگاه و 
 تابش ضمن انتقاد...  .گیرد که این موضوع به هیچ عنوان قابل قبول نیست معامالت صورت می

ریزی  آمار جوجه: تومانی هر کیلو مرغ در کرمان خاطرنشان کرد ۷۷۷هزار و  ۷۰از قیمت 
 .ریزی را نداریم اعالمی با واقعیت متفاوت است و این یک معضل است که ما آمار دقیق جوجه

 :گرفت جان دیگری کارگر و باخت جان کارگری شغلی، حادثه دو در -*
آباد،  در حادثه اول در دولت :آمده است ۷۱اسفند۰۸جمعه روز در تاریخ  به گزارش خبرنگار ایلنا،

ساله حین کار در یک  ۸۸ها رخ داد، یک کارگر حدودا  ار قدس، کوچه سنگبریابتدای بلو
در انتهای )ساختمان هشت طبقه در حال ساخت، با سقوط از طبقه هفتم به طبقه منفی دو 

نشانان با رعایت  آتش ... .به دالیل نامشخصی جان خود را از دست داد( چاهک آسانسور
و با استفاده از برانکارد مخصوص، کارگر مصدوم را به  اصول ایمنی وارد چاهک آسانسور شده

مشخص شد این فرد به علت شدت صدمات وارده جان خود را از .بیرون از چاهک منتقل کردند
 ۷۷  در حادثه دیگر کارگر                                                                 .دست داده است

متری  ۸۰در   یک مجتمع  های داخلی تانکر موتورخانه دیواره آمیزی ساله دیگری حین رنگ
شود که  متساعد شدن گازهای سمی بیهوش می  آباد، خیابان دشت بهشت به دلیل سعادت

نشانان با توجه به شرایط، با  آتش .امکان خارج کردن وی از دهانه تانکر وجود نداشت... 
محل حادثه پرداختند و برای رهاسازی وی استفاده از ابزار موجود به ایجاد فضاسازی در 

 . و او را نجات دادند مشغول برش دیواره تانکر شدند

 :خصوصی سازیها را متوقف کنید -*
 

رئیس :" دیوان محاسبات کشور  :آمده است ۷۱اسفند۰۸جمعه روز در تاریخ برپایه خبرمندرج 
پاسخگوی عملکرد سازمان توجهی به هشدارهای منتقدین، جمهورو معاون اول باید بدلیل بی

  ".سازی واین همه تضییع اموال عمومی باشند خصوصی
این گزارش هشدار دهنده البته ناقص هم هست زیرا ارزیابی دیوان محاسبات نسبت به قیمت 

و کاهش ارزش پول ملی به یک سوم آن  ۷۱و قبل از تورم سال  ۷۰-۷۷بنگاه ها مربوط به سال 
عطا شده در  "خودی ها"ردم که تحت نام خصوصی سازی به یعنی آن چه از اموال م.است

 .واقع بیش از ده ها برابر زیر قیمت واقعیشان بوده است
ست اندرکاران خصوصی سازی و حامیان دولتی وغیر دولتی آنها باید از ادامه مفت فروشی د

. و باشندها منع شوند و در مورد غارت اموال عمومی توسط رانتخوارن وابسته به قدرت پاسخگ
 .اموال باید به مردم برگردانده شود

@Shbazneshasteganir 

 :حل مشکالت جامعه کارگری با اجرای سند کار شایسته -*

https://www.isna.ir/news/97122412702 
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https://web.telegram.org/#/im?p=%40Shbazneshasteganir


 

رییس  ،هللا بیات فتح :آمده است ۷۱اسفند۰۸جمعه روز در تاریخ به گزارش خبرگزاری ایسنا ، 
ها قبل تصویب  اگر سند ملی کار شایسته را سال: اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی گفت

: اظهار کردوی  .شد ز کارگران و قراردادهای کار برطرف میکردیم بسیاری از مشکالت امرو می
در . شود سند کار شایسته است یکی از کمبودهایی که امروز در حوزه روابط کار احساس می

های چهارم و پنجم توسعه تدوین سند کار شایسته مورد تاکید قرار گرفت و وزارت کار،  برنامه
های مربوط به این سند را با همکاری شرکای  نامه تعاون و رفاه اجتماعی موظف شد تا آئین

های گذشته این امر محقق  متأسفانه در دولت: وی ادامه داد.اجتماعی تنظیم و تدوین کند
که دولت یازدهم خود را نسبت به تدوین این سند متعهد دانست، لذا با توجه به  نشد تا این

و ارسال آن به دولت  ۷٣۷۱پایان سال تاکید برنامه ششم توسعه مبنی بر تصویب این سند تا 
به گزارش ....تر ولو در روزهای پایانی سال تصویب شود امیدواریم هرچه سریع

های  ی دسترسی به فرصت تعریف سازمان جهانی کار، کار شایسته به منزله براساس ایسنا،
در . ی استبرابر برای زنان و مردان برای رسیدن به کار مناسب و مولد با حفظ کرامت انسان

( ۷٣۷۱)برنامه ششم توسعه دولت موظف شده تا پایان سال دوم اجرای این قانون  ۷۸۷ماده 
سند ملی کار شایسته را با رعایت قوانین و مقررات مربوطه تهیه کند و به تصویب هیأت وزیران 

 .برساند

 برخی برخورد نحوهنماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر در مجلس مطرح کرد؛ -*
 نیاز پاسخگوی تومانی میلیون ۰ حقوق / تنیس قبول قابل کارگران با مسئوالن

 :است کارگران فعلی
نماینده  ،زهرا ساعی  :آمده است ۷۱اسفند۰۸جمعه روز در تاریخ  به گزارش خبرنگار ایلنا،

در جمع روسای شورای اسالمی ،  مردم تبریز، اسکو و آذرشهر در مجلس شورای اسالمی
کید بر اینکه بحث افزایش حقوق و دستمزد گفت، با تأ کار استان آذربایجان شرقی سخن می
طی : برای جامعه کار و تولید است، اظهار داشت  کارگران در سال آینده چالش مهمی

های علمی در جلسه فراکسیون کارگری با توجه به تورم و وضعیت اقتصادی موجود به  بررسی
هزار تومان برسد و بنده  ۳۷۷میلیون و  ٣این نتیجه رسیدیم که باید حداقل دستمزد کارگران به 

به عنوان اولین نفر در مجلس شورای اسالمی اعالم کردم که حداقل حقوق کارگران در سال 
بر اساس اطالعات رسیده در آخرین : اظهار داشتوی ... .میلیون تومان باشد ۰باید حداقل  ۷۳

ند که نمایندگان ا درصدی را مطرح کرده ۸٣/ ۷جلسه شورایعالی کار کارفرمایان افزایش حدود 
ساعی با اشاره به اینکه باید کارگران و .اند کارگری به حالت اعتراض جلسه را ترک کرده

متاسفانه همیشه حداقل : کارفرما با تعهد و انصاف با همدیگر تعامل داشته باشند، تاکید کرد
وجه کوتاه  حقوق برای کارگران در نظر گرفته شده و ما در مورد افزایش حقوق کارگران به هیچ

نخواهیم آمد چراکه کارفرمایان باید وضعیت معیشت کارگران را در نظر بگیرند و همه دست به 
 ....دست هم دهند تا حقوق کارگران در سال آینده به صورت منطقی افزایش یابد

 میلیون تومان چه وضعیتی دارند؟ ۰حقوق بگیران باالی  -*

https://www.isna.ir/news/97122412775 

هزار  ۸۱۷فقط حدود   :آمده است ۷۱اسفند۰۸جمعه روز در تاریخ به گزارش خبرگزاری ایسنا ، 
کنند که نزدیک به نیمی از آنها  نفر از کارکنان دولت حقوق باالی چهار میلیون تومان دریافت می

ر به گزارش ایسنا، در حالی شواهد حاکی از آن است که دولت ب.در مرز چهار میلیون قرار دارند
های حمایتی گرفته تا یارانه  حمایت از حقوق بگیران زیر سه میلیون تومان تاکید دارد و از بسته

هزار کارمندی که در ماه حقوق  ۰٣۱داند که از حدود دو میلیون و  نقدی را حق این قشر می

https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/740394-%D9%86%D8%AD%D9%88%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%DB%8C-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D9%82%D8%A8%D9%88%D9%84-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE%DA%AF%D9%88%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D8%B9%D9%84%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
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... .هزار نفر حقوق باالی سه میلیون تومان دارند ۱۱۷کنند فقط حدود  دولتی دریافت می
 ۰۷ای است که حدود  های حقوقی باالی چهار میلیون تومانی دولت در هر ماه به گونه اختپرد

 ۱۰۷هزار تا پنج میلیون تومان با متوسط چهار میلیون و  ۷۷۷نفر بین چهار میلیون و  ۷۰۰هزار و 
هزار  ۰۷۷هزار نفر بین پنج تا شش میلیون تومان با متوسط پنج میلیون و  ۰۷هزار تومان، 

 ۷۷۷نفر بین شش تا هفت میلیون تومان با متوسط شش میلیون و  ۰۷۱هزار و  ۷۳، تومان
 ۷۰۱نفر نیز بین هفت تا هشت میلیون تومان با متوسط هفت میلیون و  ۷۳۸۰هزار تومان و 

میلیون تومان محدوده دریافتی حدود  ۷۷های بین هشت میلیون تا  حقوق.هزار تومان قرار دارند
نفر را  ۷۷۷٣میلیون تومان  ۷۷ز کارکنان دولت است و حقوق بگیران باالی نفر ا ۷۷۷هزار و  ۷۷

اما اینکه .رسد هزار تومان می ۷۷۷میلیون و  ۷۸شوند که متوسط دریافتی آنها به  شامل می
هزار تومانی  ۰۷۷حقوق بگیران باالی چهار میلیون تومان در سال آینده و در جریان افزایش 

ه شرایطی خواهند داشت موضوعی است که بررسی وضعیت حقوق به عالوه پنج درصد چ
دهد که دریافتی ناخالص چهار میلیونی به طور خالص و پس از کسر مالیات به  آنها نشان می

هزار تومان، شش  ٣۷۷هزار تومان، پنج میلیون به پنج میلیون و  ٣۷۷حدود چهار میلیون و 
هزار تومان و  ۸۷یون به هفت میلیون و هزار تومان و هفت میل ۸۷۷میلیون به شش میلیون و 

 ....هزار تومان خواهد رسید ۳۰۷هشت میلیون به هفت میلیون و 

 و عمومی اماکن و غذایی مراکز از بازرسی هزار ۷۱یک مقام مسئول خبر داد؛ -*
 :متخلف مکان ۷۸ پلمب

 
سید رضا غالمی، رئیس   :آمده است ۷۱اسفند۰۸جمعه روز در تاریخ  به گزارش خبرنگار ایلنا،

ی اماکن عمومی مرکز سالمت محیط و کار وزارت بهداشت اداره بهداشت مواد غذایی و بهساز
های سالمت نوروزی بهداشت  آغاز بکار بازرسی( ۷۱اسفند  ۸۸)در سومین روز : گفت
مورد بازرسی بهداشت محیطی از مراکز تهیه، توزیع و طبخ با اولویت  ۰۷۰هزار و  ٣۷ محیط،

ها، مراکز  عمومی با اولویت هتل ها و اماکن بین راهی و همچنین اماکن ها، قنادی رستوران
مورد  ۰۷۷های بهداشتی انجام شد که از این تعداد  های مسافربری و سرویس اقامتی، پایانه

همچنین در این : وی ادامه داد.از اماکن بین راهی بازرسی بهداشت محیطی شده است
 ۷۳و محل متخلف بهداشتی به مراجع قضائی معرفی شدند  ۰۰۰های انجام شده  بازرسی

های بین راهی  مورد مربوط به رستوران ۷۷محل متخلف بهداشتی پلمب شده که از این تعداد 
های سیار بازرسی بهداشت  براساس گزارش تیم: غالمی افزود.. .است، پلمب شده بوده 

کیلوگرم مواد غذایی و آشامیدنی غیر بهداشتی  ۰۰۱هزار و  ۸۷محیطی سراسر کشور حدود 
 .چرخه مصرف انسانی توسط بازرسان بهداشت محیط خارج شده است و تاریخ گذشته از
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