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 :یادداشت 

پیشاپیش روز اول ماه مه که روز رزم مشترک کارگران و روز آگاهی از ضرورت همبستگی طبقاتی و سازمان یابی کارگران است به همه شما 

 . نیروی میلیونی اردوی کار تبریک می گویم 

 

کشور کانادا در  .به عنوان روز یادمان قربانیان حوادث و محیط کار مطرح شد هر سال تم اردیبهشتشبرابر جمعه هآوریل  ۲۸روزهمچنین 

فدراسیون بین المللی اتحادیه های کارگری در نیویورک این روز را به  ۹۱۱۱این روز را به رسمیت شناخت و به دنبال آن در سال  ۹۱۸۱سال 

ه بیست کشور جهان این روز را به رسمیت شناخته اند، اما اکثر کشورها، حتی تا کنون طی دو مرحل. عنوان روز یادمان کارگران اعالم کرد

  .کشورهای پیشرفته از به رسمیت شناختن این روز طفره میروند

 :به این منظور یادی می کنیم از برخی کارگرانی که در سالهای قبل جان خود را در محیط کار از دست داده اند

سکته قلبی هنگام کارشرکت لیالق )، فرامرز شاه ویسی، (کارگر لوله سازی لوشان)، سلمان یگانه ( کارگر ایران خودرو)پیمان رضی لو

، شاهبری بهرامی (مرگ بر اثر سقوط ساختمانی سنندج)، سردار عبداله (سقوط داخل چاه آسانسور ساختمانی اصفهان)، مهدی داوری (سنندج

، ایرج (مرگ بر اثر سقوط ساختمانی نائین)، نجیب اله کارگر افغان (رستان روانسرمرگ هنگام کار با خرمن زن، کارگر کشاورزی شه)فر 

مهاجری، خدا رحم اولیازهی، عدنان عزیزی، عبدالحمید صادقی، مصیبت کریمی راد، مراد خالقپور، ولی محمدی، رحم الدین نور زهی، محمد 

، (برخورد با دستگاه کاردینگ کارخانه نساجی یزد)، محمد حسین بیگی (زدکارگران غدیر ی)ایزدی، هاشم عابدی و پویا عزیزی، رضا خالقپور 

کارگران نقاش )، خسرو جان ، لقمان مسعودی ، سوران کوملسی ( مرگ بر اثر آتش سوزی پاالیشگاه نفت بندر عباس)رضا کشاورز 

انه به دلیل قرار گرفتن در لیست اخراج، کارخانه خودکشی در محوطه کارخ) ، مصطفی بهمن پور (ساختمانی، مرگ بر اثر گاز گرفتگی مهاباد

، (کارگر پتروشیمی کارون)، اسالم جهانبانیان (مرگ بر اثر اصابت جک معدن زغال سنگ شهرستان زرند)، مهدی سیف الدینی(مزدا تهران

 (از کشته شدگان پتروشیمی بندر امام)سعید و محمد حمیدی  نژاد و عبدالنور بنی سید مرتضی موسوی

معرفی می شوند و با امید ” یک کارگر“و از یاد نبریم تمام کشته شدگان گمنام حوادث کار و خانواده هایشان را که درخبرها تنها با عنوان  … 

 . به روزی که دیگر هیچ کارگری درحین کار، سالمت و جان خود را از دست ندهد



 کارگر ن مدافعان حقوقبرگرفته از سایت کانو

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

آنرا به شکل هفتگی انتشار ای خبرهای کارگری خاصه از روند فعل و انفعاالت  روزمره گی اخبار کارگری و مبارزات کارگران ، دردریافت ه

 . خواهم داد

 نکته دیگر اینکه ؛ برای فشرده تر نمودن حجم اخبارکارگری هفته از انعکاس خبرهای حوادث حین کار که به مراتب گسترده است در هفته نامه

 .ری  پرهیز می کنم ولی در انعکاس روز شمار ماهیانه آنها را بازتاب خواهم داد کارگ

برای ارسال اخبارتان با ایمیل زیر، . طی هفته های آینده آدرس سایت روزشمار کارگری و آرشیو آنرا دراختیار تان خواهم گذاشت : توجه 

 . یند مربوط گردیدمی توا شماره دستی  ام در کانال تلگرام و به آدرس فیس بوکم 

haftegi_kargari@yahoo.com 

11837:63::4400 

 7روزشمار کارگری هفته 

 طلبکارند بیمه حق ماه سه اراک سازی ماشین پیمانکاری کارگران
 

 
کارگران پیمانکاری  در استان مرکزی،: آمده است  ۰۹۳۱اردیبهشت ۱۰به گزارش خبرگزاری ایلنا درتاریخ روزجمعه

یکی از کارگران در همین باره به   .هستندخود معوقات بیمه ای طلبکار  ماه 3شرکت ماشین سازی اراک دارای 

شماری از کارگران پیمانکاری ماشین سازی اراک که جهت استفاده از تسهیالت بیمه ای به : خبرنگار ایلنا گفت
بنا به اظهار این کارگر، آنان این  .پرداخت نشدن حق بیمه خود مطلع شدند مراکز درمانی مراجعه کرده بودند از

کارفرمای خود مطرح ساختند و در پاسخ به این عمل اظهار کردند که به دلیل پرداخت نشدن مسئله را با 
 .توسط کارفرمای اصلی و نداشتن نقدینگی پرداخت حق بیمه به تعویق افتاده است صورتحساب

 با ابالغ بخشنامه رسمی

 سند+ میلیون تومان و کمتر از مالیات معاف شد  ۲حقوق 

s.com/fa/news/1396/02/01/1385264https://www.tasnimnew 

 

بخشنامه سقف معافیت مالیاتی   :آمده است  ۰۹۳۱اردیبهشت ۱۰درتاریخ روزجمعهبه گزارش خبرگزاری تسنیم 

به گزارش  .به همراه نحوه محاسبه آن از سوی سازمان امور مالیاتی ابالغ شد ۰۹۳۱حقوق و دستمزد سال 
( 6)تبصره ( الف)مور مالیاتی بند بخشنامه جدید سازمان ا  باشگاه خبرنگاران پویا؛ بر اساس خبرنگار اقتصادی

قانون ( 48)سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده  .ابالغ شده است  کل کشور به شرح زیر 6336قانون بودجه سال 

، مبلغ دویست و چهل میلیون 6336و اصالحات بعدی آن در سال  6366/61/33های مستقیم مصوب  مالیات

http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/479923-%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%85%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DA%A9-%D8%B3%D9%87-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D8%AD%D9%82-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-%D8%B7%D9%84%D8%A8%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF


است و نرخ مالیات بر درآمد حقوق کارکنان دولتی و غیردولتی مازاد بر  ریال در سال تعیین گردیده( 183.333.333)

میزان معافیت . است%( 13)و به نسبت مازاد آن %( 63) برابر آن مشمول مالیات ساالنه  5مبلغ مذکور و تا 

عیین ریال ت(  643.333.333) های مستقیم مبلغ یکصد و هشتاد میلیون  قانون مالیات 636و  55مالیاتی مواد 
 .گردد می

های  قانون مالیات 46لذا پرداخت کنندگان حقوق در بخش دولتی و غیردولتی مکلفند حسب مقررات ماده  
قانون  45را طبق مقررات ماده  6336مستقیم، مالیات بر درآمد حقوق پرداختی تخصیصی به کارکنان خود در سال 

ایر تکالیف قانونی به اداره امور مالیاتی محل پرداخت یاد شده محاسبه و کسر و تا پایان ماه بعد ضمن انجام س

 .نمایند

 :یک فعال حقوق کودکان کار و خیابان مطرح کرد

 کودک کار ریشه اقتصادی نابسامانی

 
مدیرعامل انجمن حمایت از کودکان :  آمده است ۰۹۳۱اردیبهشت ۱۰به گزارش خبرگزاری ایلنا درتاریخ روزجمعه

کار کودک پدیده ای تک سببی نیست و ریشه در نابسامانی های اقتصادی، فرهنگی، سیاسی : گوید کار می

 .دارد

 

عضو هیات امنای  «زهرا بناساز»: آمده است  ۰۹۳۱اردیبهشت ۱۰به گزارش خبرگزاری ایلنا درتاریخ روزجمعه
اخیر گروهی از کوهنوردان حامی  صعود در نشستی که در رابطه با ،نموسسه حمایتی کودکان سرزمین م

ما به عنوان یک نهاد غیردولتی و مستقل در فراهم : خیابان به قله اورست برگزار شد، ادامه داد  کودکان کار و

هایی مانند خشونت، آگاه کردن افکار عمومی در خصوص  سیبکردن مامنی در دسترس برای کودکان قربانی آ
سازی  حمایت موثر از کودکان آسیب دیده و توانمندسازی نهاد خانواده با هدف کاهش نیاز به کار کودک و زمینه

 .کنیم کودک تالش می  نامه جهانی حقوق برای اجرای دقیق مفاد پیمان
 6335اسفند  15می کودکان کار که به صورت داوطلبانه در تاریخ نفره کوهنوردی حا 68تیم : خانم بناساز گفت 

متری آیلندپیک هیمالیا با پرچم نه به کارکودک برای حمایت از انجمن حمایت از  6643تهران را برای صعود قله 

دین فرور 13کودکان کار و موسسه حمایتی کودکان سرزمین من ترک کرد و پس از به اهتزاز درآوردن پرچم درتاریخ 
متری آیلند پیک توسط کوهنوردان ایرانی برای حمایت از انجمن حمایت  6643صعود قله  .به ایران بازگشتند 6336

از کودکان کار و موسسه کودکان سرزمین من با شعار نه به کارکودک، با سرپرستی حسن نجاریان به انجام 
 .رسید

 :روز گذشته اتفاق افتاد

 کار کودکان حامی تشکل یک ساختمان پلمپ
 

 
روز گذشته محل استقرار جمعیت مدافع : آمده است  ۰۹۳۱اردیبهشت ۱۰گزارش خبرگزاری درتاریخ روزجمعهبه 

اد، توسط عوامل آب های حامی کودکان کار و خیابان واقع در محدوده پاسگاه نعمت حقوق کودکان کار از تشکل

 .انتظامی پلمپ شد

امیدواریم که این محدودیت هرچه زودتر مرتفع شود و برای : یکی از مسئوالن ضمن تایید این خبر به ایلنا گفت

 .به مراجع انتظامی مراجعه کنیم( ماه دوم اردیبهشت/ شنبه)همین قرار است برای پیگیری این مسئله، فردا 

http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/480692-%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%B1%DB%8C%D8%B4%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9
http://www.ilna.ir/fa/tiny/news-476566
http://www.ilna.ir/fa/tiny/news-476566
http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/480724-%D9%BE%D9%84%D9%85%D9%BE-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86-%DB%8C%DA%A9-%D8%AA%D8%B4%DA%A9%D9%84-%D8%AD%D8%A7%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%B1


های آموزشی انجمن در  لمپ شدن ساختمان این تشکل از روز گذشته تاکنون فعالیتوی با بیان اینکه در نیتجه پ

  جمعیت مدافع حقوق کودکان کار یک نهاد: های آموزشی متوجه شده است، یادآور شد قالب برگزاری کالس

های  الیتهایی مانند بهزیستی بوده و به فع مردمی است که اعضای آن از سالها قبل تاکنون در تعامل با سازمان
 .اند ادامه داده  داوطلبانه خود در ارتباط با مسائل کودکان کار

 وزیر بهداشت در نماز جمعه تهران

 درصد آقایان دچار افسردگی هستند 01ها و  درصد خانم 01/ نشین داریم میلیون نفر حاشیه 01

 
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13960201000284 

سیدحسن : آمده است  ۰۹۳۱اردیبهشت ۱۰درتاریخ روزجمعه ،خبرگزاری فارس ر اجتماعیبه گزارش خبرنگا

نشین  میلیون نفر حاشیه 63در حال حاضر : وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت قاضی زاده هاشمی
اند و به  ها سرشماری شده نشین این حاشیه. است داریم که به مراتب خدمات بهداشتی آنها کمتر از روستاها

: هاشمی افزود .هزار نفر پزشک برای آنها معرفی شد تا به موقع مشکالت بهداشتی آنها حل شود 3ازای هر 

دهند و دهها برابر از این تعداد معلول، مجروح و  هزار نفر در تصادفات جان خود را از دست می 64ساالنه بالغ بر 
ها و  درصد خانم 66: وی با اشاره به اینکه میزان افسردگی در جامعه افزایش یافته است، گفت. دشون یتیم می

 ... .درصد آقایان دچار افسردگی هستند 63

 :روز گذشته اتفاق افتاد

 کار کودکان میحا تشکل یک ساختمان پلمپ

 

روز گذشته محل استقرار جمعیت مدافع : آمده است  ۰۹۳۱اردیبهشت ۱۰گزارش خبرگزاری درتاریخ روزجمعهبه 
آباد، توسط عوامل  های حامی کودکان کار و خیابان واقع در محدوده پاسگاه نعمت حقوق کودکان کار از تشکل

 .انتظامی پلمپ شد

امیدواریم که این محدودیت هرچه زودتر مرتفع شود و برای : به ایلنا گفت یکی از مسئوالن ضمن تایید این خبر

 .به مراجع انتظامی مراجعه کنیم( ماه دوم اردیبهشت/ شنبه)همین قرار است برای پیگیری این مسئله، فردا 

نجمن در های آموزشی ا وی با بیان اینکه در نیتجه پلمپ شدن ساختمان این تشکل از روز گذشته تاکنون فعالیت
  جمعیت مدافع حقوق کودکان کار یک نهاد: های آموزشی متوجه شده است، یادآور شد قالب برگزاری کالس

های  هایی مانند بهزیستی بوده و به فعالیت مردمی است که اعضای آن از سالها قبل تاکنون در تعامل با سازمان

 .اند ادامه داده  داوطلبانه خود در ارتباط با مسائل کودکان کار

 شان مقابل شهرداری سنندجتجمع دستفرو

جمعی از دستفروشان سنندجی امروز به دلیل کاهش ساعت کاری خود در مقابل شهرداری 

 .مرکزی این شهر تجمع کردند

http://tabnakkordestan.ir/fa/news/411127 

جمعی از دستفروشان شهر سنندج که : آمده است  ۰۹۳۱اردیبهشت ۱۰جمعه تابناک کردستان، به گزارش
های اصلی شهر سنندج بساط و  های خیابان رسید و هر روز در حاشیه پیاده رو نفر می ۹۱۱دادشان به بیش از تع

فروردین ماه در مقابل  36کنند در تجمعی اعتراضی که امروز پنچ شنبه  وسایل خود را برای فروش پهن می
 .مورد ساعت کاری خود شدند ساختمان مرکزی شهرداری سنندج انجام شد خواستار تجدید نظر شهرداری در

آنها در این تجمع خواستار تغییر ساعت کاری و تجدید نظر شهرداری بودند چون به تازگی شهرداری سنندج 
ها  ساعات کار آنها را کاهش و تغییر داده است که به گفته دست فروشان به دلیل نبود مشتری در این ساعت

 .دانند ر شهرداری را سبب کاهش آن مقدار درآمد ناچیز هم میشان وجود ندارد و تدبی امکان فروش محصوالت

توانند با  به بعد می 13و از ساعت  63:33ظهر تا ساعت  61ها از ساعت  دستفروشطبق ابالغیه شهرداری ، 
رعایت حق تقدم عابرین بساط خود را پهن کنند اما آنها خواستار افزایش و تجدید نظر در این مورد هستند که 

دستفروشی در ... .ح ساماندهی آنها در دستور کار قرار گرفته امکان تحقق این مهم میسر نیستچون طر
های کردستان به دلیل بیکاری و نبود اشتغال در حال افزایش است و هم برای  سنندج و بیشتر شهرستان

 .شهروندان و هم برای خود دستفروشان به مشکل بزرگی تبدیل شده است

 :داران ارکترئیس اتحادیه سوپرم

 تر مشتری بیشتری دارند های ارزان برنج/ افزایش قیمت برنج در بازار

http://www.farsnews.com/
http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/480724-%D9%BE%D9%84%D9%85%D9%BE-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86-%DB%8C%DA%A9-%D8%AA%D8%B4%DA%A9%D9%84-%D8%AD%D8%A7%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%B1
http://tabnakkordestan.ir/fa/news/411127/%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%D9%86%D9%86%D8%AF%D8%AC


 
رئیس اتحادیه ،سعید درخشانی : آمده است  ۰۹۳۱اردیبهشت ۱۰جمعه، به گزارش خبرگزاری دولتی ایسنا 

رنج کاهش پیدا قدرت خرید مردم برای ب: داران و مواد پروتئینی از افزایش قیمت برنج خبر داد و گفت سوپرمارکت

 .دهند تر دارند، مشتری بیشتری را به خود اختصاص می هایی که قیمت ارزان کرده و در مجموع برنج

 ۰۰۱۱۱تومان بوده که به هنگام فروش این برنج با رقم  ۰۹۱۱۱قیمت برنج برای واحدها حدود : وی ادامه داد

های ایرانی را  البته ممکن است که بتوان برنج :درخشانی در ادامه عنوان کرد ...رسد تومان به دست مشتری می
تومان هم خریداری کرد اما در هر صورت برنج درجه یک ایرانی همان قیمتی که اشاره  ۳۱۱۱تا  ۰۱۱۱با قیمت 

 ....شد را دارد

 !آزادی سعید یوزی از زندان سنندج با تودیع وثیقه یکصد میلیون تومانی

 
صبح امروز شنبه دوم   :آمده است  ۰۹۳۱ اردیبهشت٢۱ در تاریخ روز شنبه برپایه خبرمندرح در کانال تلگرامی

روز بازداشت، با تود یع وثیقه یکصد میلیون تومانی  34اردیبهشت، سعید یوزی از فعالین کارگری کامیاران پس از 

 .از زندان سنندج آزاد شد

و نیمی دیگر ساکن نتایج پژوهشی با هزارنفر جامعه آماری که نیمی از آنها حاشیه نشین 
 های شهری بودند نشان داد محیط

 درصد زنان حاشیه نشین ٣٦بر تن « خشونت»زخم 
http://shahrvand-newspaper.ir/News:NoMobile/Main/97436/ 

 
بر اساس بررسی انجام شده در محالت  :آمده است  ۰۹۳۱ اردیبهشت٢۱ شنبه، نشریه شهروند  به گزارش

درصد دارای پدر معتاد  ١۰سواد و  ای بی درصد زنان خشونت دیده مناطق حاشیه ٢۰: استان کشور ۰١ای  حاشیه

 هستند

 
د با تحصیالت بیش از دیپلم، درص سواد، سه دیده، بی درصد زنان خشونت ٢۰دهد  ها نشان می بررسی»| شهروند

درصد  ۰١درصد این زنان دارای پدر معتاد،  ١۰  همچنین. درصد کمتر از سیکل هستند ٢۰درصد کمتر از دیپلم و  ٢۰

اند، این در حالی است که وضع تحصیالت همسر این زنان  درصد دارای والدین معتاد بوده دارای مادر معتاد و پنج
 ...«.سواد بوده است درصد بی ۹۹درصد بین سیکل و دیپلم و  ۰۳درصد کمتر از سیکل،  ٨۰

 است انکار غیرقابل هرمز جزیره در خاک فروش:بتکارا معصومه

 
http://www.karvakargar.ir/fa/Main/Detail/59482 

 

رییس سازمان حفاظت محیط زیست   :آمده است  ۰۹۳۱ اردیبهشت٢۱ شنبه، کارگر و کار روزنامه نوشته به
اگر روند فروش خاک در جزیره هرمز ادامه داشته باشد تا چند سال آینده این جزیره هم به یک : ردتاکید ک

 .ناکجاآباد تبدیل خواهد شد که خیلی ارزش خاصی ندارد



ایلنا در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه شما پیش از این موضوع قاچاق خاک در   وگو با معصومه ابتکار در گفت

مبارزه با قاچاق کاال در استان هرمزگان این موضوع را   ید کرده بودید، اما دبیر شورای هماهنگیجزیره هرمز را تای

بحث من این است که هرمز یک جزیره ارزشمند است و : تکذیب کرده است، نظر شما در این مورد چیست؟ گفت
موضوع فروش خاک دچار حیف است که این جزیره به . ای دارد العاده محیطی و طبیعی فوق های زیست جاذبه

 .شود

 بدون شرح 
 :معاون وزیر صنعت خبرداد

 بازگشتند تولید چرخه به شده تعطیل صنعتی واحد ۱۸۰۱

 
http://www.karvakargar.ir/fa/Main/Detail/59501 

 
 :آمده است  ۰۹۳۱ اردیبهشت٢۱ شنبه،  خاکشار ماشاهلل کاشان / کارگر و کار روزنامه خبرنگار نوشته به

 داخل در تولیدی صنعتی واحد ۰۰ و هزار یک :گفت تجارت و معدن صنعت، وزیر معاون  ،یزدانی علی مهندس

 .شدند اندازي راه گذشته سال در بودند تعطیل درصد ۰۱۱ که کشور صنعتی های شهرک
 در گذاری سرمایه ریال میلیارد هزار ٢٢۱ با صنعتی تمام نیمه طرح ۰۱۱ و هزار پنج :گفت یزدانی علی مهندس

 و صنعتی واحدهای این :کرد تاکید یزدانی .است رسیده برداری بهره به کشور در گذشته نیم و سال سه طول
 واحد ۰٢۹ و هزار سه :افزود وی .اند کرده ایجاد شغل نفر هزار ١۱ برای مستقیم طور به مجموع در تولیدی

 و اند برگشته تولید چرخه به یصنعت های شهرک داخل در فقط گذشته نیم و سال سه طول در شده تعطیل
 ... .دارند صادرات نیز خارجی کشورهای به اکنون هم ها آن از برخی حتی

 ماه در انتظار رأی دیوان عدالت ٩به  ٣افزایش مرخصی زایمان از 

http://www.sharghdaily.ir/News/119434 

افزایش مدت مرخصی : بخش افزودسیدتقی نور :آمده است ۰۹۳۱ اردیبهشت٢۱ شنبه ،به نوشته روزنامه شرق
ای  البته برنامه. ماه در قانون آمده و منتظر رأی دیوان است که منابع تأمین و اجرا شود ۳زایمان از شش ماه به 

های  دفترچه: اظهار کردوی   .هایی در این زمینه در صورت امکان داشته باشیم مساعدت ۳٩داریم که در سال 
های خوبی  اکز ملکی سازمان تأمین اجتماعی به صورت کامل حذف شد و مزیتبیمه اسفند سال گذشته در مر

هایی تا  قبال شاهد بودیم دفترچه. شود به عنوان مثال کنترل استحقاق درمان به صورت قطعی انجام می. دارد
مراجعه اکنون دیگر بیمه شده باید به صورت حضوری . اش قطع شده بود شد اما فرد بیمه سه سال اعتبار زده می

 ....تواند حتی با دفترچه فرد دیگری مراجعه كند اش را ارائه دهد و نمی کند و کد ملی

 دولت برای مقابله با قاچاق کاال برنامه جامعی دارد: وزیر اقتصاد 

 
http://www.karvakargar.ir/fa/Main/Detail/59474/ 

 

وزیر امور اقتصادی و  ، علی طیب نیا :است  آمده ۰۹۳۱ اردیبهشت٢۱ شنبه،  کارگر و کار روزنامه نوشته به
 .دولت برای مقابله با قاچاق کاال برنامه جامعی دارد که در مرحله اجرایی شدن است: دارایی گفت

است و استفاده از سیستم   برخی از این اقدامات و برنامه ها در گمرک های کشور عملیاتی شده: گفتوی 
تجهیز : همچنین گفت.  در گمرک های کشور در دستور کار قرار گرفته استهای نوین برای مقابله با قاچاق کاال

گمرک های کشور به سیستم جدید موجب می شود که به سرعت کانتینرها، کامیون ها و همچنین اجناس آنها 

سال  میلیارد دالر بود که در ٢۰حدود  ۳۹به گفته وی میزان قاچاق کاال در کشور در سال . مورد بررسی قرار گیرد
  ....میلیارد دالر کاهش یافت ۰۹تا  ۰٢گذشته این میزان بین 

 پورقاضی اعالم کرد؛

 تعطیلی کارخانجات نشانه اشکال در مدیریت است

 مریم یعقوبی

http://www.mehrnews.com/news/3959531 

رئیس کمیسیون ، مهدی پورقاضی : آمده است  ۰۹۳۱ اردیبهشت٢۱ شنبه،به نوشته خبرگزاری دولتی مهر 
برای توسعه صنعتی کشور، باید از مدیران خارجی و اصول مدیریت نوین استفاده : صنعت و معدن اتاق تهران گفت

نداریم و نمی دانیم از چه بخش  به نظرم در بخش صنعت ما نقشه راه و استراتژی توسعه صنعتی: وی افزود .کنیم
صنعتی باید حمایت کنیم، برای چی باید حمایت کنیم؟ چگونه این کار را انجام دهیم و چه مدت باید این حمایت ها 

ادامه پیدا کند و بعدا چگونه این حمایت ها کاهش پیدا کند؟ اینکه ما باید در چه بخش های صنعتی توسعه داشته 

 .باشیم روشن نیست
فته پورقاضی، واقعیت این است که ما نمی دانیم گیر اصلی صنعت در کشورمان چیست و چرا صنعت ما از نظر به گ

کیفیت و قیمت با رقبای خارجی اش قابل رقابت نیست؛ چرا قیمت تمام شده محصوالت صنعتی ما باالتر از رقبای 
ن کاری که وزارت صنعت در دولت آینده باید انجام عضو هیات نمایندگان اتاق تهران با بیان اینکه مهم تری .خارجی است

بعد از یک آسیب شناسی دقیق آن چیزی که نیاز اصلی صنعت : دهد، آسیب شناسی شرایط کنونی است، گفت



است را تشخیص خواهیم داد و بر مبنای آن می توانیم برنامه ریزی و استراتژی توسعه صنعتی کشور را تدوین کنیم، 

 .ترین کار است که باید صورت بگیرد از دید من این مهم

 سقف معافیت مالی حقوق بگیران ابالغ شد

 
  بخشنامه سقف معافیت مالیاتی سال جدید  :آمده است  ۰۹۳۱ اردیبهشت٢۱ شنبه ، ایلنا خبرگزاریبه گزارش 

براساس این بخشنامه، حقوق دو میلیون تومان و کمتر از مالیات معاف  .سوی سازمان امور مالیاتی ابالغ شداز 

 .شده است

های مستقیم مصوب  قانون مالیات( ۰۰)سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده  :متن این بخشنامه به شرح زیر است
ریال در سال تعیین گردیده است   چهل میلیون ، مبلغ دویست و۰۹۳۱و اصالحات بعدی آن در سال  ۱۹/۰۹۱۱/۰٢

برابر آن مشمول مالیات ساالنه  ۰و نرخ مالیات بر درآمد حقوق کارکنان دولتی و غیردولتی مازاد بر مبلغ مذکور و تا 

های مستقیم مبلغ  قانون مالیات ۰۱۰و  ۰١میزان معافیت مالیاتی مواد . است( ٢۱۱)و به نسبت مازاد آن ( ۰۱۱) 
لذا پرداخت کنندگان حقوق در بخش دولتی و غیردولتی مکلفند  .گردد ریال تعیین می  و هشتاد میلیونیکصد 

های مستقیم، مالیات بر درآمد حقوق پرداختی تخصیصی به کارکنان خود در  قانون مالیات ۰۱حسب مقررات ماده 
انجام سایر تکالیف ن ماه بعد ضمن قانون یاد شده محاسبه و کسر و تا پایا ۰۰را طبق مقررات ماده  ۰۹۳۱سال 

 .قانونی به اداره امور مالیاتی محل پرداخت نمایند

 :دبیر ستاد مرکزی گرامیداشت هفته کارگر

 پارسال دو برابر شغلی که ایجاد شد، نیروی شاغل بیکار شد

 محمد جندقی

http://www.mehrnews.com/news/3959432 
 

دبیر ستاد مرکزی گرامیداشت هفته : آمده است  ۰۹۳۱ اردیبهشت٢۱ شنبه، به نوشته خبرگزاری دولتی مهر 

پارسال دو برابر تعداد فرصت های شغلی جدیدی که در بخش صنعت ایجاد شد، کارگر شاغل از کار : کارگر گفت
نماینده مردم تهران، ری، . هزار نفر بیکار شدند ٩۰هزار فرصت شغلی جدید ایجاد شد؛۶۴ .ر شدبیکا

در دولت گذشته در برخی سال ها شاهد ریزش حدود : گفت شمیرانات و اسالمشهر در مجلس شورای اسالمی 
 ۳۰که در سال گذشته حدود  هزار نفری نیروی کار بودیم که در مقایسه با دولت یازدهم بسیار زیاد بود به طوری ۰١۱

هر چند عملکرد . هزار نفر شغل ایجاد شد ۰۱هزار نفر نیروی کار در بخش صنعت بیکار شدند و در مقابل برای حدود 
دولت یازدهم نسبت به دولت دهم قابل قبول است اما باید گفت دو برابر افرادی که در سال گذشته شاغل شدند، 

: درصد اشتغال ایجاد شده در بخش خدمات بوده است، گفت ۰۱ب با اشاره به اینکه محجو .کار خود را از دست دادند

این در حالی است که بخش خدمات نسبت به بخش صنعت دارای اشتغال ناپایدار و غیرمولد است ضمن اینکه امروز 
 .مهمترین بحران بیکاری در بخش صنعت است

 :سعید متصدی مطرح کرد

 میلیون تن فرسایش خاک در ایران ۱۴ساالنه /اند های اطراف تهران آلوده تمام خاک

 

 
زیست معاون سازمان محیط سعید متصدی   :آمده است  ۰۹۳۱ اردیبهشت٢۱ شنبه ، ایلنا خبرگزاریبه گزارش 

در مراسم روز زمین پاک با بیان اینکه خاک به رغم آنکه بستر باروری و رشد است از جمله مباحث مغفول مانده 
میلیون تن فرسایش خاک در ایران  ۰۱این غفلت در حالی رخ داده بود که ساالنه : های گذشته بود، گفت در سال

 .ار بیشتر استداریم و این رقم نسبت به میانگین جهانی فرسایش خاک بسی

 دهد؛ مهر گزارش می

 ها نیست برجام در مغازه/ بازار نخ نمای پارچه و ورشکستگی بزازها

http://www.mehrnews.com/news/3959379 

 

http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/480835-%D8%B3%D9%82%D9%81-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A8%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA-%D8%B4%D8%AF
http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/480835-%D8%B3%D9%82%D9%81-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A8%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA-%D8%B4%D8%AF
http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-5/481187-%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%AE%D8%A7%DA%A9-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D9%81-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D9%84%D9%88%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%86-%D9%81%D8%B1%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AE%D8%A7%DA%A9-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86


 
فعاالن و فروشندگان صنف : آمده است  ۰۹۳۱ اردیبهشت٢۱ شنبه،کرمانشاه / به نوشته خبرگزاری دولتی مهر 

 .مند هستند رکود بازار و ورشکست شدن بسیاری از فعاالن این صنف در سالهای اخیر گله پارچه از وضعیت
، بسیاری از اصناف و بازاریان از بهبود اقتصادی چند ساله اخیر در وضعیت کسب و کار خود گله خبرنگار مهر به گزارش

 .بازار را عامل مهمی در ورشکست شدن فعاالن صنوف مختلف می دانند مند هستند و رکود بی سابقه در

 .های اخیر صنف پارچه فروشان هستند که از این موضوع به شدت گله دارند یکی از صنف های آسیب دیده طی سال

مدت بسیار زیادی است از حدود : گفت برنگار مهرخ یکی از فروشندگان پارچه در بازار اسالمی شهر کرمانشاه به

مردم حتی در بازارهای شب عید : وی ادامه داد.تا امروز وضعیت کسب و کار ما رونق چندانی ندارد  سه سال پیش
هم رغبتی برای خرید پارچه نشان ندادند و بیشتر به سمت خرید لباس های ارزان قیمت با کیفیت نامناسب که 

  .در مجموع رکود بی سابقه ای را در این بازار شاهد هستیم: وی افزود.یا قاچاق هستند روی آوردندعمدتا خارجی و 

به دلیل اینکه : نفر در کرمانشاه دارای پروانه بودند گفت ۹۱۱وی با اشاره به اینکه در صنف پارچه فروشان حدود 

روز به روز از تعداد آنها در حال کم شدن است و دارند بسیاری از آنها می بینند این بازار دیگر برای آنها صرف نمی کند 
 .نفر هم بدون پروانه مشغول به کار هستند ۰۱۱حدود . به شغل های دیگر رو می آورند

این ضعف تولید به اندازه ای است که قاچاق : عدم ظرفیت تولید پارچه های خاص در ایران گفت  یزدانی با اشاره به
 ....چون پارچه هایی که وارد می شوند عموما تولید داخلی آنها وجود ندارد. داخلی نداردکاال دیگر اثری بر بازار 

  از دهم اردیبهشت اعتصاب غذا می کنم: اسماعیل عبدی

https://www.hra-news.org/letters/a-337/ 

 

ی، اعالم کرده اسماعیل عبدی، معلم زندان  :آمده است  ۰۹۳۱ اردیبهشت٢۱ شنبه، هرانا خبرگزاری به گزارش 

 :متن نامه شروع اعتصاب به شرح زیر است. است که از دهم اردیبهشت دست به اعتصاب غذا خواهد زد

صدور ” اینجانب ضمن اعالم همبستگی با تمام معلمان و کارگران ، در اعتراض به عدم استقالل قوه قضاییه در 

خروج روند پیگیری ” ن و با درخواست صریح های صنفی معلمان و کارگرا برای فعاالن تشکل” احکام امنیتی

 . اعتصاب غذای خود را آغاز خواهم کرد ۰۹۳۱از تاریخ دهم اردیبهشت ” ام از حالت امنیتی به عادی پرونده

 ۰۹۳۱دوم اردیبهشت /  زندان اوین ۹۰۱تهران، بند /  اسماعیل عبدی

 خبر خوش برای کارگران بیکار شده یک شرکت

com/news/3958977http://www.mehrnews. 
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در پی آتش سوزی انبار یکی از : آمده است  ۰۹۳۱ اردیبهشت٢۱ شنبه، به نوشته خبرگزاری دولتی مهر 
 .جاده مخصوص کرج، کارگران آن بیکار شدند ۰۰های شرکت تولید کننده قطعات خودرو واقع در کیلومتر  سایت

از تشکیل  در گفتگو با مهر در همین زمینه محمدرضا فرزعلیان رئیس کانون عالی شورای اسالمی غرب تهران
تعداد زیادی از : وی ادامه داد.تصمیم گیری در خصوص نیروهای بیکار شده این شرکت خبرداد  ای به منظور جلسه

ای برای تعیین  ر بودند که پس از وقوع این حادثه و بیکار شدن کارگران، جلسهکارگران در این سایت مشغول به کا

در نهایت با هماهنگی صورت گرفته بین اداره کل تعاون، کار و رفاه : فرزعلیان ادامه داد.تکلیف این افراد برگزار شد
ارگران بیکار شده این سایت، در اجتماعی استان تهران و اداره کل تامین اجتماعی استان تهران مقرر شد تعدادی از ک

سایر : وی درباره سایر کارگران بیکار شده این شرکت نیز گفت .دو سایت دیگر این شرکت مشغول به کار شوند
کنند و بالفاصله پس از بازسازی و بهسازی شرکت، در  کارگران نیز به مدت یک تا دو ماه بیمه بیکاری دریافت می

 .خواهند شد همان سایت مجدد مشغول به کار

 وعده پرداخت مطالبات فرهنگیان تا پایان اردیبهشت

 
فر نماینده مردم سبزوار در  سبحانی  رمضانعلی  :آمده است  ۰۹۳۱ تاردیبهش٢۱ شنبه،برپایه خبر مندرج در ایلنا 

ها با وزیر  وی از رایزنی .فرهنگیان تا اواخر اردیبهشت خبرداد 35مجلس شورای اسالمی از پرداخت معوقات سال 
ب جمعی از نمایندگان در غال: آموزش و پرورش و دولت برای پرداخت معوقات فرهنگیان خبرداد و ادامه داد

 .ای در حال پیگیری پرداخت معوقات فرهنگیان هستند کمیته

نماینده مردم سبزوار در مجلس با تاکید براینکه قول داده شده تا چند روز آینده معوقات فرهنگیان پرداخت شود، 

 .شود های نمایندگان پرداخت می قطعاً تا اواخر اردیبهشت معوقات این قشر با پیگیری: تصریح کرد

 :اظت محیط زیست کردستانمدیرکل حف

 جایگاه پسماندویژه دراستان نداریم/تن پسماندعفونی درکردستان٩۱٦تولید

http://www.mehrnews.com/news/3959569 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

مدیرکل ، عبدالوحید ریاضی فر  :آمده است  ۰۹۳۱ اردیبهشت٢۱ شنبه، سنندج / ی مهربه نوشته خبرگزاری دولت
تمام بیمارستان های : تن پسماند عفونی درسال خبرداد و گفت ۳۰۹حفاظت محیط زیست کردستان از تولید 

استان با اشاره به اینکه عمده مشکالت وی  .استان مجهز به تجهیزات بی خطرسازی پسماندهای عفونی هستند
متاسفانه در استان جایگاه زباله به محلی برای تلنبار زباله : در زمینه پسماند، مربوط به پسماند عادی است، گفت

تبدیل شده است و اگر این مسئله به خوبی مدیریت می شد شاهد اعتراض مردم مناطق مختلف به ویژه مریوان 

 .نبودیم
هزار  ۳١میانگین تولید زباله دراستان : ان اشاره کرد و اظهارداشتریاضی فر به میزان سرانه تولید زباله در است

 .گرم زباله تولید می شود ۳۹۰کیلوگرم در ماه است و به ازای هر نفر هم به طور متوسط در سال دراستان 

به ازای هر سرانه تولید زبانه : گرم ذکر کرد و افزود ۰٢۱وی سرانه تولید زباله در شهرستان سنندج به ازای هر نفر را 
وی با بیان اینکه  .گرم است ۰۱۱گرم و درسروآباد هم هزار و  ۰۱۱گرم، در بانه هزار و  ۰۰۱نفر در مریوان هزار و 

: هزارتن در سال است، اضافه کرد ۰۱هزار تن درسال و روستایی هم  ۹۰۱مجموع پسماندهای شهری در استان 

سازی است و رسانه ها در این زمینه می توانند بسیار  یکی از مسائل حائزاهمیت در مدیریت پسماند، فرهنگ
 .تاثیرگذار عمل کنند

کارگر سد چمشیر در سال 0011بیکاری /تجمع اعتراض آمیز کارگران در جلوی فرمانداری گچساران

 تصاویر+تولید و اشتغال

 
http://aftabejonoob.ir/gozaresh/72868 

 
کارگران سد چمشیر   : آمده است ۰۹۳۱ اردیبهشت٢۱ ، شنبهپایگاه خبری تحلیلی آفتاب جنوب گزارشبه 

در اعتراض به عدم در جلوی ساختمان فرماندای گچساران خود را تجمع اعتراضی ، ( شرکت سابیر)  گچساران
بیش از یک ماه است که تقریبا به نوعی کل »: یکی ازکارگران می گوید . دریافت حقوق های خود برپا داشتند

http://www.mehrnews.com/news/3958977/%D8%AE%D8%A8%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%B4-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%DB%8C%DA%A9-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA
http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/481139-%D9%88%D8%B9%D8%AF%D9%87-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%A7-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D8%A8%D9%87%D8%B4%D8%AA
http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/481139-%D9%88%D8%B9%D8%AF%D9%87-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%A7-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D8%A8%D9%87%D8%B4%D8%AA
http://aftabejonoob.ir/gozaresh/72868/%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%D8%A2%D9%85%DB%8C%D8%B2-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%84%D9%88%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%AF%DA%86%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%A8%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-1500%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%AF-%DA%86%D9%85%D8%B4%DB%8C%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84
http://aftabejonoob.ir/gozaresh/72868/%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%D8%A2%D9%85%DB%8C%D8%B2-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%84%D9%88%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%AF%DA%86%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%A8%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-1500%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%AF-%DA%86%D9%85%D8%B4%DB%8C%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84
http://aftabejonoob.ir/


و «  .ل این سد در بالتکلیفی و بیکاری به سر می برندنیروی فعا6533پروژه سد چمشیر تعطیل شده است و 

ها، عمدتاً مربوط به مشکالت اقتصادی و معیشتی مردم است  ها و سختی تلخی :می گویندکارگران در مجموع 

 .هاست ها ازجمله آن های اجتماعی و تبعیض گرانی، بیکاری، آسیب. کنم تلخی را با همه وجود حس می

 

 

 ماه حقوق نگرفته ایم1

ماه حقوق معوقه خود  6تجمع کنندگان به شرایط تعلیق پروژه سد چمشیر،بیکار شدن از کار و پرداخت نشدن 
شده معترض خواستار احقاق حق و همچنین پیگیری مطالبه خود از مسئوالن کارگران از کار بیکار .اعتراض کردند

 .این شرکت شدند
از اواخر اسفندماه تاکنون از کار بیکار شده ایم،جیبمان خالی است و تنها :یکی از کارگران معترض می گوید

های زندگیمان، تمام تالش  توجه به مشکالت معیشتی و افزایش هزینه خواسته ما از مسئوالن این است که با

 .خود را انجام دهند تا مشکالت منابع مالی و نقدینگی پروژه سد چمشیر برطرف شود و به کارمان بازگردیم

در سالی که از سوی رهبر انقالب به عنوان سال اشتغال نامیده شده است، :یکی دیگر از کارگران می افزاید
 .لتمردان تدبیر وامید، امیدمان را تبدیل به ناامیدی کردند و ما باز هم شرمسار خانواده هایمان شدیمدو

 

 ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز خبرداد
 عدد گوشی تلفن همراه در استان فارس ۱۰۸۸کشف 

 
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13960202001613 

 
دبیرخانه  :آمده است  ۰۹۳۱ اردیبهشت٢۱ ، شنبهاقتصاد پنهان به نقل از فارس دولتی  خبرگزاری گزارشبه 

 ١۰۰ارزه با قاچاق کاال و ارز استان فارس از کشف یک هزار و کمیسیون برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر مب

 .میلیون ریال در این استان خبر داد ١۱۱میلیارد و  ۰۱دستگاه انواع گوشی تلفن همراه به ارزش ریالی 

 با تجمع در مقابل آموزش و پرورش مطرح شد
 دهندگان نهضت سوادآموزی از وزارت آموزش و پرورش گالیه برخی آموزش

 
tp://www.farsnews.com/13960202000543ht 
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نفر از  ۰۱۱حدود    :آمده است  ۰۹۳۱ اردیبهشت٢۱ شنبه،  ،خبرگزاری فارس گزارش خبرنگار آموزش و پرورشبه 
آموزش دهندگان نهضت سواد آموزی در اعتراض به اجرایی نشدن قانون جذب آنها که سال گذشته تصویب شده 

این افراد با در دست داشتن پالکاردهایی، خواستار .  رت آموزش و پرورش تجمع کردندبود، صبح امروز مقابل وزا
یکی از  .دادند سر می« وزیر با کفایت، حمایت حمایت»استخدام در آموزش و پرورش بودند و شعارهایی همچون 

آموزش دهندگان  تا یک میلیون تومانی 533وگو با خبرنگار فارس ضمن اعتراض به حقوق  تجمع کنندگان در گفت

هاست که  امسال سال اشتغال است اما ما مدت: نهضت که چند وقت یک بار پرداخت می شود، اظهار داشت
های  به گزارش فارس در این تجمع، آموزش دهندگانی از استان .رسیم کار می کنیم و به حقوقمان نمی

 ....غربی، اردبیل و گیالن حضور داشتند کردستان، تهران، خوزستان، خراسان شمالی، خراسان رضوی، آذربایجان

 کودکان کار
 !جمعیت دفاع از کودکان کار و خیابان پلمپ گردید: اطالعیه

روز   :آمده است  ۰۹۳۱ اردیبهشت٢۱ در تاریخ روز شنبهسطح سایت ها و شبکه مجازی  دربر پایه خبر منتشر 
 .رت پلیس اطالعات و امنیت عمومی پلمپ شددفتر این مرکز توسط معاونت بر نظا ۰۹۳۱فروردین  ۹۰پنجشنبه 

شنبه و پس از تعطیلی مرکز به نظافتچی مرکز ارائه ۰این تعطیلی متعاقب اخطاریه ای صورت گرفت که روز 

 (تصویر اخطاریه در ادامه ارائه میگردد.)گردیده بود

 

به پلیس امنیت مراجعه و با  دو تن از اعضای جمعیت دفاع  برای  پیگیری مشکل و فک پلمپ ۰۹۳۱۳٢۳٢روز شنبه 
مجوز میباشد که بدلیل " عدم تمدید" در واقع مشکل مترتب بر این مرکز ... .مواجه گردیدند" نداشتن مجوز"ایراد 

خانواده ای  که  ۰۱۱با بسته شدن جمعیت دفاع کودکان و نزدیک به  .کوتاهی مراجع قانونی صورت گرفته است
با این حال این مرکز  . کان سوادآموزی و توانمندسازی را ازدست داده اندتحت پوشش این مرکز هستند تنها م

برخی کالس های خود را در پارک نزدیک جمعیت برگزار می کند تا کودکان این مرکز که اغلب مهاجر و کودک کار 
کان، به امید جهانی شایسته ی کودکان، چرا که جهاِن شایسته ی کود .هستند از پروسه آموزش عقب نمانند

 .شایسته ی همگان خواهد بود

 جمعیت دفاع از کودکان کار و خیابان

 کودکان کار
 !انجمن دوستداران حقوق کودک تبریز هم پلمب شد

فعاالن حقوق کودک از پلمب انجمن دوستداران   :آمده است  ۰۹۳۱ اردیبهشت٢۱ شنبه،برپایه خبر مندرج در ایلنا 
های  االن حقوق کودک در تماس با ایلنا از روند فعلی در برخورد با تشکلجمعی از فع .حقوق کودک تبریزخبردادند

با بسته شدن جمعیت . دفتر جمعیت دفاع از کودکان کار و خیابان پلمپ شد .حامی حقوق کودکان انتقاد کرد

ند؛ با دفاع، کودکانی که در این مرکز تحت پوشش بودند، تنها مکان سوادآموزی و توانمندسازی را ازدست داده ا

http://www.farsnews.com/


این حال، مربیان این مرکزِ حامی حقوق کودکان در اقدامی شایسته برخی کالس های خود را در پارک نزدیک 

 .جمعیت برگزار می کنند تا کودکان این مرکز که اغلب مهاجر و کودک کار هستند از پروسه آموزش عقب نمانند

در تبریز با « انجمن دوستداران حقوق کودک»لیتِ پیش از این نیز، مجوز فعا: گویند در عین حال این فعاالن می

فعاالن حقوق کودک می گویند این رویه باعث نگرانی است؛  .بیش از یک دهه فعالیت تا اطالع ثانوی تعلیق شد
تعطیلی نهاهای مدنی و مردم نهاد که  در راستای توانمندسازی کودکان کار و خیابان فعالیت می کنند، کمکی 

 .افزاید کند، بلکه این روند بر نرخ بزهکاری و بی سوادی در کودکان می دکان نمیبه حل معضالت کو

 کودکان کار
علت هنوز نامعلوم /«آباد پاسگاه نعمت»پلمپ ساختمان جمعیت دفاع از کودکان کار و خیابان در 

 است

 
damage-http://www.khabaronline.ir/detail/657274/society/social 

 
ساعت ۰۹همه چیز درکمتر از : نوشت  ۰۹۳۱ اردیبهشت٢۱ شنبه، روزنامه شهروند  قول از الینآن خبر گزارش به

مأمور پلیس  ۹صبح روز جمعه،  ۳شب به نظافتچی تحویل داده شد و  ۰نامه پلیس امنیت ساعت . اتفاق افتاد

اختمان جمعیت س»: امنیت با حکمی در دست، آمدند و ساختمان را تخلیه کرده و روی درش را برچسب زدند
کمتر خبری این حد رسانه ای شده است ولی « آباد پلمپ شد دفاع از کودکان کار و خیابان پاسگاه نعمت

 . مسئوالن هیچ نشانی از واکنش نسبت بدین کار ندارند
مدیره شبکه یاری هم رسیده  زاده، رئیس هیأت خبر پلمپ جمعیت دفاع ازکودکان کار و خیابان، به گوش قاسم

درباره »: گوید می« شهروند»او به . کند طور وسیع در ارتباط با کودکان کار، فعالیت می ای که به شبکه. است

گوید که جمعیت دفاع از کودکان کار و خیابان  او این را هم می« .جزییات پلمپ جمعیت اطالع دقیقی نداریم
 .کند وزش کودکان فعالیت میهاست در زمینه آم آباد، از اعضای شبکه یاری است که سال پاسگاه نعمت

 
 کارگران شرکت نفت و گاز اروندان در گفتگو با هورنیوز؛

بدترین شرایط کارگر در  ۲۸۸/ نیروهای غیربومی در سایه عدم نظارت ها عرصه را بر ما تنگ کرده اند
 کار می کنند

http://hoornews.com/1396/02/02 

اعتراضات صنفی کارگران و کارکنان شرکت   :آمده است  ۰۹۳۱ اردیبهشت٢۱ شنبه ،  هورنیوزخبری   به گزارش

ی برای رساندن صدای خود به گوش امکانات معیشتی به هر ابزار  های مختلف که برای دستیابی به حداقل
با این وجود در سایه حاکمیت مطلق پیمانکاران و  .مسئوالن چنگ می زنند، دل هر شهروندی را به درد می آورد

کارفرمایان بر کارگران، هر از گاهی شاهد آن هستیم که کارگران یکی از شرکت ها از بی توجهی ها خسته و به 
کارگران شرکت های تابعه نفت با آن حجم عظیم از ... .دل های خود هستنددنبال گوش شنوایی برای درد و 

یکی از کارگران شرکت نفت و گاز اروندان که تمایلی به ذکر نامش . سرمایه، از حداقل رفاهیات محروم باشند
ظات نداشت با انتقاد از اینکه کارگران این شرکت یکسال با جان و دل زحمت می کشند تا در آستانه عید لح

فروردین ماه پرداخت شد درحالیکه  ۰۰عیدی کارگران این شرکت : خوشی را برای خانواده خود فراهم کنند، گفت

ساعت کار در روز، بدی آب و هوا و مسافت طوالنی  ۰٢باوجود : وی خاطر نشان کرد... .عید به اتمام رسیده بود
این شخص با  .ین طریق پیگیر مطالبات خود نباشیماما یک سال است که فیش حقوقی ما را قطع کرده اند تا از ا

کارگر در این شرکت فعالیت  ٢۱۱بالغ بر : انتقاد از عدم سرکشی اداره کار و بازرسان از شرایط کارگران بیان کرد
این . می کنند و به جرأت می گویم که بسیاری از این نیروها به دلیل مسائل مالی دچار مشکل شده اند

 .وهای غیربومی از شرایط بهتری برخوردار هستند و دارای پست های مدیریتی انددرحالیست که نیر

 خونریزی مغزی پرستار جوان به علت فشار کاری 

http://rooydad24.com/13030036 

« زهرا جعفر زاده» :آمده است  ۰۹۳۱ اردیبهشت٢۱ شنبه، ایلنابه نقل از خبرگزاری دولتی  18رویداد به گزارش 
کاشانی شهرکرد که جهت شیفت صبح و شب در بیمارستان حضور  آیت هللا اورژانس بیمارستانپرستار بخش 

  و با کمک همکاران به بخش و استفراغ شده حالت تهوع دچار سردرد، اعتبار بخشی داشته، در حین برنامه
در بررسی های اولیه با فرض احتمال بارداری، سونوگرافی از او به عمل آمده و  .استراحت انتقال داده می شود

به دنبال ادامه شرایط نامطلوب این پرستار، در بررسی های بعدی از طریق سی تی . این احتمال رد می شود
این بیمارستان  ICU یزی داخل مغزی شده و سریعا به بخشاسکن مشخص می شود که ایشان دچار خونر

یک پرستار جوان قراردادی در  فروردین ماه ایلنا، پیش از این نیز در خبری  به گزارش .....منتقل می شود

 ....را از دست داد ودجان خ ایست قلبیبر اثر تهرانبیمارستان فیروزگر 

  کانون صنفی معلمان البرز در حمایت از اسماعیل عبدی بیانیه

http://hoornews.com/1396/02/02/%d9%86%db%8c%d8%b1%d9%88%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%ba%db%8c%d8%b1%d8%a8%d9%88%d9%85%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%b3%d8%a7%db%8c%d9%87-%d8%b9%d8%af%d9%85-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d9%87%d8%a7-%d8%b9%d8%b1/
http://hoornews.com/1396/02/02/%d9%86%db%8c%d8%b1%d9%88%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%ba%db%8c%d8%b1%d8%a8%d9%88%d9%85%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%b3%d8%a7%db%8c%d9%87-%d8%b9%d8%af%d9%85-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d9%87%d8%a7-%d8%b9%d8%b1/
http://hoornews.com/1396/02/02/%d9%86%db%8c%d8%b1%d9%88%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%ba%db%8c%d8%b1%d8%a8%d9%88%d9%85%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%b3%d8%a7%db%8c%d9%87-%d8%b9%d8%af%d9%85-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d9%87%d8%a7-%d8%b9%d8%b1/
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https://www.balatarin.com/permlink/2017/4/23/4496557 

 
نامه اخیر اسماعیل عبدی عضو کانون  : آمده است  ۰۹۳۱اردیبهشت  ۹۱یکشنبه ، به نوشته سایت باالترین

را در جایگاه متهم  زندان اوین خطاب به قوه قضائیه بار دیگر دستگاه قضایی ۹۰۱صنفی معلمان تهران از بند 
صدور احکام »اسماعیل عبدی در این نامه ضمن اعتراض به عدم استقالل قوه قضاییه در  .نشانده است

اش از حالت  خروج روند پیگیری پرونده»های صنفی، خواسته ی صریح خود را  برای فعاالن تشکل« امنیتی

 ... .مطرح کرده است« عادیی به امنیت
کانون صنفی معلمان البرز ضمن حمایت از خواسته ی مشروع اسماعیل عبدی از دستگاه قضایی انتظار دارد 

اهتمام الزم را داشته باشد؛ چرا که در غیر اینصورت می  در پیگیری و اجرای این خواسته حداقلی، جدیت و 
اسماعیل عبدی .... هی به چنین خواسته ی مشروعی را بپذیردبایست مسئولیت و عواقب ناشی از بی توج

ناعادالنه خود دست به اعتصاب غذا زده بود که   پیشتر و در سال گذشته نیز در اعتراض به بازداشت و حبس
متأسفانه هنوز هم به عوارض ناگوار جسمانی آن اعتصاب غذا دچار است و قطعاً اعتصاب غذای دوباره، 

ان را به مرحله ای بسیار وخیم تر و خطرناکتری خواهد کشاند که امیدواریم با درایت و وضعیت سالمت ایش

  .قضایی ، کار به آنجا نیانجامد تدبر مسئوالن دستگاه
 

 عضو کمیسیون اجتماعی مجلس؛

 میلیون تومان باشد ۲نباید زیر  ٩۴دریافتی بازنشستگان در سال 

http://www.mehrnews.com/news/3960037 

 

 

 

 

 
 

 

عضو کمیسیون  ،مسعود رضایی :آمده است  ۰۹۳۱اردیبهشت  ۹۱یکشنبه ، به گزارش خبرگزاری دولتی مهر 
هیچ : ی حقوق بازنشستگان، گفتاجتماعی مجلس با انتقاد از بی مسئولیتی نهادها درمقابل همسان ساز

نماینده مردم شیراز با اشاره به اینکه  .میلیون تومان داشته باشد ٢نباید دریافتی زیر  ۳۱بازنشسته ای در سال 
پس از افزایش حقوق ها به : میلیون تومان دریافت کند، افزود ٢نباید حقوق کمتر از  ۳۱هیچ بازنشسته ای در سال 

می توان هرگونه افزایش از سوی دولت و شورای دستمزد را به مبلغ پایه اضافه کرد، یعنی میلیون تومان  ٢میزان 

درصد مد نظر دولت به رقم  ۰۰یا  ۰۱میلیون افزایش پیدا کرده و سپس  ٢میلیون تومان در ابتدا به  ٢دریافتی های زیر 
ید میان مسئوالن درخصوص اختالف نظرها با: عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفت ....پایه اضافه می شود

 .همسان سازی حقوق بازنشستگان رفع شود

دو انجمن فعال در حوزه کودکان کار در تهران و تبریز تعطیل / کودکان کار و خیابان بی سر پناه شدند 
 شد

 زهره حاجیان

http://iscanews.ir/news/760814 

 

 

با گذشت سه روز از پلمب ساختمان یکی از : آمده است  ۰۹۳۱اردیبهشت  ۹۱یکشنبه ،به گزارش اسکارنیوز 
دلیل پلمب مکان فعالیت « برخی موانع»های غیردولتی فعال در آموزش کودکان کار و خیابان،  ترین انجمن مهم

اعالم شده بدون آنکه مسووالن انجمن توضیحی درباره جزییات این « اع از کودکان کار و خیابانجمعیت دف»دفتر 



 ....بشنوند« موانع»

آباد،  سال فعالیت در دو منطقه فالح و پاسگاه نعمت ۰۱بعد از گذشت « جمعیت دفاع از کودکان کار و خیابان»

خانواده  ٠۱۱در آن حد جلب کند که امروز بیش از  های ساکن در مناطق پیرامون را موفق شده اعتماد خانواده
های  آباد باالی سر ما است و متراکم از کارگاه یافت ....پذیر، مراجعان و مددجویان این انجمن باشند آسیب

های آجر پزی و مرکز تجمع  ابتدای جاده ساوه و غرب ما، تراکم بازار خرید و فروش اتومبیل و کوره. سازی مبل
آباد، مرکز  جنوب پاسگاه نعمت. برند ها با فروش بطری آب، نان به خانه می که پنجشنبه و جمعه کودکانی است

های کفاشی و خیاطی مواجهیم و  آباد است و شرق پاسگاه هم، با تراکم کارگاه ها و بازار عبدل تجمع صافکاری

بکذاریم ...«.ها هستند این حمایتبنابراین، در این منطقه تعداد قابل توجهی کودک کار ساکن است که نیازمند 
 . این کودکان بدون محل بمانند 

 دی سه فعال کارگریزاا

10489-news.org/2017/hranews/a-https://www.hra/ 

 
محمدرضا آهنگر از فعالین کارگری کامیاران : آمده است  ۰۹۳۱اردیبهشت  ۹۱یکشنبه ، خبرگزاری هرانا به گزارش 

امروز نیز سعید یوزی و صالح امانی دیگر فعاالن . آزاد شد اتهامات مطروحه تبرئه و پس از برگزاری دادگاه از 

محمدرضا آهنگر در آخرین روزهای  .روز بازداشت، آزاد شدند ۹۰کارگری بازداشتی با تودیع وثیقه پس از تحمل 

 .در شهر کامیاران بازداشت شده بود ۳۰اسفند 

 :رئیس انجمن صنفی کارگران معدن چادرملو
 کنیم مان را پیگیری می مطالبات/کارگران ماشین رای نیستند که بعد از انتخابات به گوشه ای بخزند

 
رئیس انجمن صنفی )اکبر علیپور  :آمده است ۰۹۳۱اردیبهشت  ۹۱یکشنبه رگزاری دولتی ایلنا ،به گزارش خب

بیشترین آرا را کارگران و : در ارتباط با شرایط فعلی کارگران و انتخابات پیش رو گفت( کارگران معدن چادرملو

: وی افزود .بیشتر ارج نهاده شود اش هایشان دارند؛ پس انتظار ما این است که به کارگر و حقوق قانونی خانواده
های کارگری در انتخاب کاندیداها، میزان پایبندی آنها به مطالبات برحق کارگران و تعهدی  مالک کارگران و تشکل

دهند؛ لذا امیدواریم کسانی انتخاب شوند که بیشتر دیدگاههای  است که برای برآورده کردن این مطالبات می
 .رفرماییکارگری داشته باشند تا کا

کنند  کارگران ماشین رای نیستند؛ اگر در انتخابات شرکت می: رئیس انجمن صنفی کارگران چادرملو افزود
این که بگویند کارگر نباید دنبال   قصدشان این است که در تعیین سرنوشت خود مشارکت داشته باشند، بنابراین

ئل سیاسی است باید مداخله فعاالنه سیاست باشد، صحیح نیست؛ وقتی زندگی و معیشتش در گرو مسا
نباید توقع داشته باشند که کارگران بعد رای دادن به گوشه ای بخزند و دیگر محقق : وی ادامه داد .داشته باشد

  .ها را مطالبه نکنند شدن وعده

 در اطالعیه جمعیت دفاع از کودکان کار و خیابان مطرح شد؛

 ها در پارک برگزار می شود کالس/ «عدم تمدید مجوز»پلمپ دفتر به علت 
 

 
جمعیت دفاع از کودکان کار و خیابان  :آمده است ۰۹۳۱اردیبهشت  ۹۱یکشنبه به گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا ،

روز : است آمدهآن در بخشی از  .ای صادر کرده است لمپ دفتر این تشکل در روزهای گذشته، اطالعیهپس از پ

http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/481281-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF-%DA%A9%D9%87-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%DA%AF%D9%88%D8%B4%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%AE%D8%B2%D9%86%D8%AF-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D9%BE%DB%8C%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85
http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/481302-%D9%BE%D9%84%D9%85%D9%BE-%D8%AF%D9%81%D8%AA%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%B9%D9%84%D8%AA-%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D8%AA%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%AC%D9%88%D8%B2-%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%B3-%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DA%A9-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF


. مواجه گردیدند« نداشتن مجوز»پیگیری مشکل و فک پلمپ و با ایراد   برای  دو تن از اعضای جمعیت دفاع شنبه 

دریافت نموده و مطابق اساسنامه  مجوز رسمی خود را از وزارت کشور ۰۹۰۰توضیح اینکه، جمعیت دفاع در سال 

در بخش دیگری از این  ..... خود هر دو سال اعضای جدیِد هیات مدیره را به وزارت کشور معرفی نموده است
که تحت پوشش این مرکز   خانواده ای ۰۱۱با بسته شدن جمعیت دفاع کودکان و نزدیک به : خوانیم اطالعیه می

برخی کالس های خود را   با این حال این مرکز. مندسازی را ازدست داده اندهستند تنها مکان سوادآموزی و توان
در پارک نزدیک جمعیت برگزار می کند تا کودکان این مرکز که اغلب مهاجر و کودک کار هستند از پروسه آموزش 

 .عقب نمانند

 شوند می ملی های سرمایه هدررفت سبب ازسکنه خالی های خانه

r.ir/fa/Main/Detail/59537http://www.karvakarga 

یک کارشناس مسایل  حسینی :آمده است ۰۹۳۱اردیبهشت  ۹۱یکشنبه ،  کارگر و کار روزنامه نوشته به
آپارتمانهای خالی : ّاقتصادی مسکن با بیان اینکه آمارهای خالی سبب هدررفت سرمایه های ملی می شودگفت

ال بودن حجم ّآمارهای خالی ازسکنه درکشور ما عمال سبب مستهلک شدن سرمایه ها می شود و اساسا با
 .ناشی از نگریستن به مسکن به عنوان یک کاالی سوداگری است

درصد آپارتمانهای تهران وافزایش سه  ۰الی  ١به گزارش کاروکارگر، حسینی با بیان اینکه با توجه به خالی بودن 

که درکشور ما به مسکن به عنوان یک کاالی برابری آماراین واحدها درقیاس با دیگرکشورها؛می توان گفت 
هزینه های هنگفتی صرف تولید آپارتمانهای خالی ازسکنه شده است :وی افزود. سودآوری نگریسته می شود 

اما از جریان سرمایه کشورخارج شده اند که این رویه به دلیل عدم استفاده از ملک ونیز حبس سرمایه عمال 
 .احتکارملک به حساب می آید

 :عدادی از نمایندگان مجلس خطاب به وزیر ارتباطاتت

 های مخابرات رسیدگی کنید به مطالبات شرکتی

 
در نامه شرکتی های مخابرات، : آمده است  ۰۹۳۱اردیبهشت  ۹۱یکشنبه به گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا ،

انعقاد قرارداد مستقیم، همسان سازی حقوق شرکتی های  اجرای طرح طبقه بندی مشاغل مخابرات ایران، 
، مطالباتی است که مطرح شده با نیروهای قراردادی و رسمی و تامین امنیت شغلی( خصوصی ها)مخابرات 

اند که مطالبات  ت سراسر کشور، از نمایندگان مجلس درخواست کردهنمایندگان کارکنان شرکتی مخابرا .است

 ....آنها را پیگیری کنند

 : های صنفی کارگری استان آذربایجان شرقی در گفتگو با کار و کارگر رئیس کانون انجمن
 است کارگران اصلی خواسته دو شغلی امنیت از برخورداری کنار در معیشت بهبود

 

ar.ir/fa/Main/Detail/59550http://www.karvakarg 
 

 رئیس :آمده است ۰۹۳۱اردیبهشت  ۹۱یکشنبه ، تبریز از آذری عظیم رضا قلم به کارگر و کار روزنامه نوشته به
 از برخورداری کنار در معیشت بهبود شرقی آذربایجان استان کارگری صنفی های انجمن کانون ، چمنی ناصر

 کارگران معیشت بهبود با صرفا توان نمی :داشت اظهار وی . انستد کارگران اصلی خواسته دو شغلی امنیت

 شغلی امنیت از برخورداری و کارگران معیشت بهبود ؛ اینکه بیان با وی  .شد آنان داشتن نگه راضی مدعی
 ۰ قراردادهای داشتن با که باشد قرار و نباشند برخوردار شغلی امنیت از کارگران اگر :افزود .یکدیگرند مکمل

 افزایش از توان نمی حتی دیگر بترسند خود شدن اخراج از لحظه هر امضا سفید قراردادهای و ماهه ۹ و اههم
 در معیشت سبد قراردادن مبنا با توان می شک بی :گفت ... ادامه در وی .گفت سخن آنان برای مزد عادالنه

 ....برداشت کارگران رفته ستد از خرید قدرت جبران جهت در موثر گامی آینده های سال مزدی مذاکرات
 

 

 خانواده اسماعیل عبدی مطرح کردند؛
 لزوم رسیدگی مجدد به پرونده اسماعیل عبدی

 
فعال ) خانواده اسماعیل عبدی : آمده است  ۰۹۳۱شت اردیبه ۹۱یکشنبه به گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا ،

در تماس با خبرنگار ایلنا خواستار بررسی مجدد پرونده این فعال ( صنفی معلمان و عضو کانون صنفی معلمان

به گفته اعضای خانواده عبدی، در حال حاضر این فعال صنفی در شرایط مناسبی قرار  .صنفی معلمان شدند
مسئوالن قضایی در پرونده او که در مقام دبیرکل پیشین کانون صنفی معلمان به فعالیت در  ندارد و بهتر است که

از قرار معلوم پس از  .آموزان مشغول بوده است، تجدید نظر کنند امور مربوط به حقوق صنفی معلمان و دانش
 .های تلفنی او با خانواده نیز قطع شده است اوین تماس 353انتقال عبدی به بند 

جمهوری آينده  اندازي کمپین در فضاي مجازي، مطالبات خود را از رئیس االن جامعه پرستاري با راهفع
 مطرح کردند

 خواهیم وزیر غیر پزشک می: پرستاران

http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/481291-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D8%AF
http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/481325-%D9%84%D8%B2%D9%88%D9%85-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D8%AF%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C%D9%84-%D8%B9%D8%A8%D8%AF%DB%8C
http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/481325-%D9%84%D8%B2%D9%88%D9%85-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D8%AF%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C%D9%84-%D8%B9%D8%A8%D8%AF%DB%8C
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 اجراي عدم ...: آمده است  ۰۹۳۱اردیبهشت  ۹۱یکشنبه ،  قيرزا لیالبه گزارش روزنامه وقایع اتفاقیه به قلم 

 افزايش و سالمت تحول طرح اجراي دهه، يک به نزديک از پس پرستاري خدمات گذاري تعرفه مانده زمین بر قانون
 خصوصي بخش در پرستاران به ها دستمزد پرداخت وضعیت بودن وخیم پرستاران، و پزشکان بین پرداختي اختالف

 سر پشت را پراعتراضي روزهاي پرستاري جامعه شده، باعث اخیر هاي سال در ديگر شده اضافه اتمطالب و

 وزارت مسند بر غیرپزشک يک رياست را پرستاري جامعه بحران از رفت برون راه ... پرستاري فعاالن  .بگذارند
 در «پزشک وزير به نه» عنوان با کمپیني اندازي راه به اقدام دلیل، همین به و دانند مي کشور درمان و بهداشت

 هاي کشور مانند که بگويد آينده دولت به خواهد مي کمپین اين گويند، مي پرستاران .اند کرده مجازي فضاي
 به بتواند فرد اين تا نکند، انتخاب پزشکي کادر از را بهداشت وزير سالمت، نظام مديريت در نظر صاحب و پیشرفته

  .بپردازد مردم و ملي منافع به صنفي و شخصي منافع جاي
 

 آموزش دهندگان نهضت سوادآموزی باز هم تجمع کردند

 
جمعی از آموزش دهندگان نهضت : آمده است  ۰۹۳۱اردیبهشت  ۹۱یکشنبه ،به گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا 

در این تجمع که از ساعت ده صبح مقابل مجلس شورای .سواد آموزی به تهران آمدند و مقابل مجلس تجمع کردند
: گوید یکی از حاضران در تجمع می .دهندگان شرکت دارند نفر از آموزش 653اسالمی برگزار شده است، حدود 

، هنوز اجرایی 35دهندگان است که با وجود تصویب در شهریور  خواسته ما اجرای طرح تبدیل وضعیت آموزش

ایم، خواستار رسیدگی نمایندگان مجلس  ها به تهران آمده با بیان این که در اعتراض به بدعهدیوی  .است نشده
 .به وضعیت نابسامان شغلی کادر آموزشی نهضت سوادآموزی شد

 ساله دو نهاد بر سر مرجع ملی فضایی ۶اختالف / ه تعطیل فضایی تعطیل شدشورای نیم
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طبق زمان بندی :  آمده است  ۰۹۳۱اردیبهشت  ۹۱یکشنبه ، فارسدولتی خبرگزاری  گزارش خبرنگار اقتصادیبه 

و  GEOباید پروژه اعزام انسان به فضا و پروژه بلوک انتقال مداری  ۳۱ساله فضایی کشور، در سال  ۰۱برنامه 
ترین دلیل احیای جلسات  بازگشت به مسیر برنامه فضایی، ساده. اتی تکمیل می شدپرتاب ماهواره مخابر

تاکنون وضعیتی نیمه  43شورای عالی فضایی از زمان تاسیس در سال  در مجموع ....شورای عالی فضایی است
جلسه  13شد اما از  جلسه این شورا تشکیل می 1فعال دارد و در حالیکه طبق اساسنامه باید ساالنه حداقل 

 ....ممکن تاکنون فقط سه بار جلسات آن شده است

 ها در اعتراض به عدم تحویل زمین

 اند ای تهران تجمع کرده ازنشسته برق منطقهکارگران ب
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جمعی از کارگران بازنشسته برق : آمده است  ۰۹۳۱اردیبهشت  ۹۱یکشنبه به گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا ،

ای برق تهران در منطقه هشتگرِد  سال پیش اقدام به خرید زمین از طریق تعاونی منطقه 13ای تهران که از  منطقه
بودند، امروز در اعتراض به عملکرد هیات مدیره این تعاونی مقابل اداره کل تعاون استان تهران  ساوجبالغ کرده

معترضان خواستار آن هستند که با برگزاری انتخابات اعضای هیات مدیره این شرکت برکنار شوند  .اند تجمع کرده
 .سال به سرانجام برسد 13ها پس از  تا روند واگذاری زمین

 رونده پولشوییپ ۲۰۸۸تشکیل 
 

http://www.armandaily.ir/fa/news/detail/5 
 

 ایران گمرک در مسئول مقام یک :آمده است  ۰۹۳۱اردیبهشت  ۹۱یکشنبه ، امروز  آرمانبه گزارش روزنامه 

 مورد موضوعات از یکی .است شده ارسال ذیصالح اجعمر به و تشکیل پولشویی پرونده ١۱۱ و هزار دو گوید می
 FATF سیاه فهرست از را خود است توانسته زمان این در ایران .است بوده پولشویی با مقابله پسابرجام در تاکید

 که است قواعدی رعایت مستلزم سازمان این در ماندن و پولشویی جهانی سازمان به پیوستن اما کند، خارج
 نیازمند کشور اقتصادی ساختار اصالح برای بلکه سازمان این در ماندن برای تنها نه گویند می دولتی مسئوالن

 ... .هستند آن اجرای
 

 کارگران شهرداری طبس دست از کار کشیدند

 

 
کارگران پیمانکاری سی تن از : آمده است  ۰۹۳۱اردیبهشت  ۹۱یکشنبه ی دولتی ایلنا ،به گزارش خبرگزار

کارگران شرکت  .شهرداری طبس صبح امروز در اعتراض به مطالبات مزدی پرداخت نشده دست از کار کشیدند

تا  زرین برکت که مدتی است با شهرداری و قسمت خدمات شهری قرارداد بسته، از اسفند ماه سال گذشته

در همین رابطه، محمد محمدیان رئیس شورای اسالمی  .کنون دستمزد، عیدی و سنوات خود را دریافت نکرده اند
های پیمانکاری دیگر  شرکت زرین برکت و شرکت: شهر طبس درمورد اعتراض کارگران پیمانکاری شهرداری گفت

به تعهدات خود عمل نکرده و براین  موظف هستند حقوق سه ماه کارگران خود را پرداخت کنند که این شرکت
اساس و طی جلسه ای که صورت گرفته،مقرر شد دستمزد اسفند ماه کارگران و همچنین عیدی و سنوات 

 .معوق آنان تا دو روز دیگر پرداخت شود

 ۶/بازار کار در دولت یازدهم  واقعیات

 یکاری در بخش صنعتزنگ خطر ب/ سال ۲٩تا  ۱۲هزار نفری جمعیت بیکار جوانان  ۲۱۲افزایش 
 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13960203000488 
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های  بررسی:  آمده است  ۰۹۳۱اردیبهشت  ۹۱یکشنبه ، فارسدولتی خبرگزاری  گزارش خبرنگار اقتصادیبه 

 ٢۰۰سال در عمر دولت یازدهم بیش از  ٢۳تا  ۰۰دهد بیکاری جوانان  های مرکز آمار ایران نشان می آماری از داده

، خبری فارسبه گزارش .اند ج شدههزار نفر نیز از بخش صنعت خار ۰۰۰هزار نفر افزایش یافته است در حالیکه 
 35تا  31های  دهد که در طول سال های نیروی کار به تفکیک جمعیت و سن بیکاری جوانان نشان می شاخص

تا  65ان این در حالی است که بیکاری جوان.  اند سال بیکار شده 13تا  65سنی  هزار نفر در محدوده 163بیش از 
این میزان در ابتدای آغاز به کار دولت یازدهم در  .هزار نفر رسیده است 453سال به جمعیتی نزدیک به  18

هزار نفر از آنان را زنان تشکیل  154هزار نفر از آنان را مردان و  553هزار نفر بود که از این میزان  433محدوده 

 .دهند می

 فعال هستند بقیه تعطیل یا نیمهدرصد واحدهای تولیدی فعالند، ٦۸فقط 

 

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1396/02/03/1387470 

 ،آبادی سید عبدالوهاب سهل :آمده است ۰۹۳۱اردیبهشت  ۹۱یکشنبه اردبیل ، /  خبرگزاری تسنیمبه گزارش 
درصد واحدهای تولیدی فعال است که این امر  ۹۱امروز در مجموع : و تجارت ایران گفترئیس خانه صنعت، معدن 

با  .کنند درصد واحدهای تولیدی کشور تعطیل یا با ظرفیت بسیار پایین فعالیت می ١۱دهد بخشی از  نشان می

یم اساسی برای اتخاذ یک تصم اشاره به اینکه با تشدید مشکالت تولید جلسات مختلفی طی سالهای اخیر
در همین زمینه با همفکری بخش دولتی و خصوصی و تعامل با عمده تولیدکنندگان : ایم، اظهار داشت برگزار کرده

وی تأکید کرد که در حال حاضر تسهیالتی با  ....کشور در صدد گردآوری پیشنهاداتی برای حل مشکالت هستیم
. هیچ تولیدکننده ای امکان دریافت آنها را نداردبهره های سنگین از سوی سیستم بانکی پرداخت می شود که 

همچنین تا حد قابل توجهی از منابع مالی از چرخه تولید خارج شده که همین امر مانع توسعه و رفع مشکالت 

 .شود این بخش می

 گزارشی از کارخانه تعطیل شده سهاسرام اردکان؛

 !شود وعده مسئولین ماه به ماه تمدید می/ماه است که حقوق نگرفتیم 9:ارگرانک

http://www.dana.ir/news/1089878.html/ 

 
کارگران   :آمده است ۰۹۳۱  اردیبهشت ۹۱یکشنبه  اردکان گویا، به نقل ازبه گزارش شبکه اطالع رسانی راه دانا 

در آن برهه با . اردکان در تاریخ آخرین روزهای بهمن ماه سال گذشته دست به تحصن زدند سهاسرام   کارخانه

 65با بد قولی کارفرما این وعده به  قول مسئولین قرار شد تا پایان سال حقوق و عیدی کارگران پرداخت شود اما
ماه است به ما وعده ی حقوقمان را می دهند اما  3نزدیک به : یکی از کارگران کارخانه گفت .فروردین موکول شد

  .هرماه این وعده به ماه بعد موکول می شود

هزار تومان  533میلیون و 63من حدود : نیک اندیش کارگر این کارخانه در خصوص عدم پرداخت حقوق گفت

ماه است که شکایت  6قریب به . پیگیر حقوقم بوده ام اما هنوز پرداخت نشده است 35سال 6طلبکارم و از برج 
ها  معین باشتین یکی دیگر از کارگران با بی نتیجه خواندن پیگیری .کرده ام اما آن هم به نتیجه نرسیده است

 .میلیون تومان از کارخانه طلبکاریم 8ا داریم و هرکدام باالی نفر هستیم که همین وضعیت ر 63حدود  ما...  : گفت

 

 :گزارش فارس از وضعیت زنان سرپرست خانوار
 تلنگری تلخ به مسئوالن/ میلیون زن  ۲.۲زندگی بخور و نمیر 

 
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13950917000375 
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این روزها شاهد :آمده است  ۰۹۳۱اردیبهشت  ۹۱یکشنبه ، فارسدولتی خبرگزاری  گزارش خبرنگار اجتماعیبه 
زنانی که به دلیل افزایش طالق، تصادفات، ! یم، زنانی که هم پدرند و هم مادروالد هست های تک افزایش خانواده

کشند و تعدادشان به مراتب در یکی دوسال اخیر بیشتر  بیماری و سالمندی بار زندگی را به تنهایی بر دوش می

 .شده است

که با دختر هفت ساله ام زندگی می کنم، ده سال پیش همسرم  ساله ام 35زنی »، ی فارسخبربه گزارش 

کار درست و حسابی ندارم و توی خونه . فوت کرد و هیچ چی ندارم و با بدبختی زندگیمو می چرخونم، مستاجرم

ام اما االن دیگه توان کار کردن ندارم آرتروز و دیسک کمر گرفته .های مردم یا با روز مزدی خرج بخور و نمیری دارم

 .و سختمه خونه مردم برای کار برم

چرا کسی به داد من نمی رسه،همه فقط شعار میدن،ما باید چه خاکی سرمون بریزیم فقط محض رضای خدا 

این تنها گوشه ای از زندگی یک نفر  «.کمکمون کنید تا سرپناهی داشته باشم یا یه کاری که شرمنده بچم نشم
شود،  هزار نفر می 433درصد آنها که یک میلیون و  53خانوار است که حدود هزار زن سرپرست  533میلیون و  1از 

هزار نفر از زنان سرپرست خانوار به دلیل از کارافتادگی، 353  .اند به دلیل فوت شوهر سرپرست خانوار شده

هزار  635و  هزار نفر به دلیل طالق و جدایی 153زندانی شدن یا ترک شوهر از خانواده در این گروه جای دارند، 
حمایت از این زنان به یک نظام کارآمد رفاه و تامین اجتماعی نیاز  ....اند نفر به دلیل عدم ازدواج، خودسرپرست

 .دارد که این رویکرد با پرداخت مستمری ناچیز به آنان، فاصله معناداری دارد

 ارینفر در آستانه بیک ۱۸۸۸بیش از /تولید در کارخانه نئوپان خلخال متوقف شد

 گزارش از اکبر رزمی

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1396/02/03/1385816 

 

تنها کارخانه ، آالت کارخانه چوب :آمده است ۰۹۳۱اردیبهشت  ۹۱یکشنبه اردبیل ، /  خبرگزاری تسنیمبه گزارش 
این روزها حال و روز خوشی ندارد و تولید در این کارخانه بزرگ جنوب استان اردبیل  بزرگ شهرستان خلخال، 

بیش از یک هزار نفر که به صورت مستقیم و غیرمستقیم در این کارخانه اشتغال داشتند در طیل شده و تع
در این کارخانه  .همین مشکل نگرانیهای زیادی را در منطقه به وجود آورده استو .آستانه بیکاری قرار گرفتند

ال را دارا بوده و برای بیش از یک هزار هزار تن مترمکعب نئوپان در س 83ظرفیت تولید راهاندازی شده و  53سال 

اکنون در آستانه تعطیلی قرار گرفته است که  نفر به صورت مستقیم و غیرمستقیم اشتغال ایجاد کرده بود هم
ای باندیشند چرا که در سال اقتصاد مقاومتی  رود مسئوالن استان و ارشد کشوری برای این امر چاره انتظار می

مهری به مردم منطقه بوده و شایسته ظرفیتهای منطقه  تنها کارخانه بزرگ خلخال بی تولید و اشتغال تعطیلی

 .نیست

 جمعی از کشاورزان و باغداران رودبار ایالم مقابل مجلس تجمع کردند

 
http://www.farsnews.com/13960203001419 

 

جمعی از کشاورزان و  : آمده است ۰۹۳۱اردیبهشت  ۹۱یکشنبه  ،زاری فارسخبرگ گزارش خبرنگار پارلمانیبه 
کشاورزان و باغداران ایالمی نسبت به از بین  .باغداران رودبار ایالم مقابل مجلس شورای اسالمی تجمع کردند

تار تدبیری مسئولین اعتراض داشتند و خواس های زراعی و باغی خود در اثر آب سد سمیره و بی رفتن زمین

 .رسیدگی به این مشکل بودند

http://www.farsnews.com/
http://www.farsnews.com/
https://www.tasnimnews.com/
http://www.farsnews.com/


 !اعتصاب وتجمع  رانندگان نفتکش کرمان مقابل شرکت نفت

http://www.payaam.org/iran/2017/4/page166.html 

 

های حامل  رانندگان تعداد زیادی از کامیون: آمده است ۰۹۳۱اردیبهشت  ۹۱یکشنبه به گزارش سایت خبری پیام 

 .های خود مقابل شرکت نفت کرمان تجمع کردند با کامیون سوخت کرمان دست از کارکشیده و

با پاهین کشیدن قیمت حمل و نقل موجب اعتراض چندی پیش یک شرکت بزرگ نفتی با عنوان برندسازی، 
تا قبل از تاسیس این شرکت، ما »:یکی از رانندگان کرمانی در این باره به خبرنگاری گفت. رانندگان کامیون شد

کند که همان  اما این شرکت ما را ملزم می. کردیم هزار تومان دریافت می 553مشخص برای طی مسافتی 
 .«.هزار تومان طی کنیم 333مسیر را با دستمزد 

 گارگران آونگان پیگیر مطالبات

http://rooydad24.com/13037627 

 

   : آمده است ۰۹۳۱اردیبهشت  ۹۱یکشنبه  باشگاه خبرنگاران جواناز اراک؛ استان هایبه گزارش خبرنگار گروه 

اقتصاد  ر سالد تولید ملی نفر بودند پالکاردی با مضمون حمایت از اشتغال و 35که حدود معترض آونگان کارگران 
 . ماهه خود بودند 30  در دست داشنتد و خواهان پرداخت مطالبات تولید و اشتغال مقاومتی

مسئوالن استان دانستند و معتقد   را رساندن مشکالت خود به گوش صدا وسیما آنها هدف از حضور خود مقابل

 هیچ اقدام موثری در این تا کنون بودند با وجود اینکه ماه ها به دنبال مطالبات خود از مسئوالن هستند،
 . استصورت نگرفته زمینه

و  باقی مانده نفر نگهبان 31نفر پرسنل این شرکت تنها  6333از : گفت با سی سال سابقه کاریکی از کارگران 
شرکت آونگان بزرگترین سازنده . نکرده اند و هیچ سنواتی هم دریافت شده اند همه طی سالهای اخیر اخراج

مشکالت  با بخش خصوصی بعد از واگذاری به،  6343در سال دکل های انتقال نیرو در خاورمیانه بود که 
واگذارشد اما بعد از واگذاری  88این کارخانه جزو نخستین واحدهایی بود که در قالب اصل ....مواجه شد اقتصادی

 .با مشکالت مواجه شد

 وی تجمع کردندکارگران معدن آق دربند سرخس مقابل استانداری خراسان رض

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1396/02/03/1387260 

 

کارگران معدن آق دربند  :آمده است ۰۹۳۱اردیبهشت  ۹۱یکشنبه ، مشهد /  خبرگزاری تسنیمبه گزارش 

احسان سهرابی، رئیس کانون شوراهای اسالمی  .خراسان رضوی تجمع کردندسرخس امروز مقابل استانداری 
اند و فقط عیدی و پاداش  ماه و نیم است که حقوق نگرفته 63 کارگران این معدن: رضوی اظهار داشت کار خراسان

ود قرار ب: وی بیان کرد .وری هیچ مشکلی نداشته است اند با این وجود این معدن از نظر بحث بهره گرفته
 .سجادشهر به فروش برسد و حقوق داده شود اما تاکنون پرداخت نشده است مهمانسرای این معدن در

http://rooydad24.com/13037627/%DA%AF%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D8%A2%D9%88%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%86_%D9%BE%DB%8C%DA%AF%DB%8C%D8%B1_%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%AA
http://rooydad24.com/13037627/%DA%AF%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D8%A2%D9%88%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%86_%D9%BE%DB%8C%DA%AF%DB%8C%D8%B1_%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%AA
http://rooydad24.com/13022658/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA_%D8%A8%D8%A7_%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4_%D9%87%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF_%D8%A8%D9%87_%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%82_%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF_%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%AA%DB%8C_%DA%A9%D9%85%DA%A9_%DA%A9%D9%86%D8%AF
http://rooydad24.com/13022658/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA_%D8%A8%D8%A7_%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4_%D9%87%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF_%D8%A8%D9%87_%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%82_%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF_%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%AA%DB%8C_%DA%A9%D9%85%DA%A9_%DA%A9%D9%86%D8%AF
http://rooydad24.com/13020827/%D8%AF%D8%B1_%D8%B2%D9%86%DA%AF_%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8_%D8%A8%D8%A7%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85_%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82_%D8%A8%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D8%AF
http://rooydad24.com/13020827/%D8%AF%D8%B1_%D8%B2%D9%86%DA%AF_%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8_%D8%A8%D8%A7%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85_%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82_%D8%A8%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D8%AF
http://rooydad24.com/13020827/%D8%AF%D8%B1_%D8%B2%D9%86%DA%AF_%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8_%D8%A8%D8%A7%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85_%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82_%D8%A8%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D8%AF
http://rooydad24.com/13020827/%D8%AF%D8%B1_%D8%B2%D9%86%DA%AF_%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8_%D8%A8%D8%A7%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85_%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82_%D8%A8%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D8%AF
http://rooydad24.com/13025735/%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF_%D8%AF%D8%B1_%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87_%D9%86%D8%A6%D9%88%D9%BE%D8%A7%D9%86_%D8%AE%D9%84%D8%AE%D8%A7%D9%84_%D8%AA%D8%B9%D8%B7%DB%8C%D9%84_%D8%B4%D8%AF_%D8%A8%DB%8C%D8%B4_%D8%A7%D8%B2_%DB%B1%DB%B0%DB%B0%DB%B0_%D9%86%D9%81%D8%B1_%D8%AF%D8%B1_%D8%A2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%87_%D8%A8%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C
http://rooydad24.com/13025735/%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF_%D8%AF%D8%B1_%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87_%D9%86%D8%A6%D9%88%D9%BE%D8%A7%D9%86_%D8%AE%D9%84%D8%AE%D8%A7%D9%84_%D8%AA%D8%B9%D8%B7%DB%8C%D9%84_%D8%B4%D8%AF_%D8%A8%DB%8C%D8%B4_%D8%A7%D8%B2_%DB%B1%DB%B0%DB%B0%DB%B0_%D9%86%D9%81%D8%B1_%D8%AF%D8%B1_%D8%A2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%87_%D8%A8%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C
http://rooydad24.com/13031795/%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%85_%D9%82%D8%B1%D8%B9%D9%87_%DA%A9%D8%B4%DB%8C_%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B8%D8%B1%D9%87_%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA%DB%8C_%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA_%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%D9%85%D8%B4%D8%A8_%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87_%D9%BE%D8%AE%D8%B4_%D9%85%DB%8C_%D8%B4%D9%88%D8%AF
http://rooydad24.com/13031795/%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%85_%D9%82%D8%B1%D8%B9%D9%87_%DA%A9%D8%B4%DB%8C_%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B8%D8%B1%D9%87_%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA%DB%8C_%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA_%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%D9%85%D8%B4%D8%A8_%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87_%D9%BE%D8%AE%D8%B4_%D9%85%DB%8C_%D8%B4%D9%88%D8%AF
http://rooydad24.com/13029022/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%B3%DB%8C_%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D9%85%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D9%88%D9%84%DB%8C%DA%A9_%D8%A8%D9%87_%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%AE%D8%B4%DA%A9_%D8%A2%D8%B3%D8%A7%D9%86_%D8%B4%D8%AF
http://rooydad24.com/13029022/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%B3%DB%8C_%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D9%85%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D9%88%D9%84%DB%8C%DA%A9_%D8%A8%D9%87_%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%AE%D8%B4%DA%A9_%D8%A2%D8%B3%D8%A7%D9%86_%D8%B4%D8%AF
http://rooydad24.com/13035002/%D9%86%D8%A8%D9%88%D8%AF_%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D8%B1_%D8%B6%D8%A7%D8%A8%D8%B7%D9%87_%D9%85%D9%86%D8%AF_%D9%86%D9%82%D8%B7%D9%87_%D8%B6%D8%B9%D9%81_%D8%A8%D8%AE%D8%B4%DB%8C_%D8%A7%D8%B2_%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1_%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%DB%8C_%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87
http://rooydad24.com/13035002/%D9%86%D8%A8%D9%88%D8%AF_%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D8%B1_%D8%B6%D8%A7%D8%A8%D8%B7%D9%87_%D9%85%D9%86%D8%AF_%D9%86%D9%82%D8%B7%D9%87_%D8%B6%D8%B9%D9%81_%D8%A8%D8%AE%D8%B4%DB%8C_%D8%A7%D8%B2_%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1_%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%DB%8C_%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87
http://rooydad24.com/13033965/%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%B3%D8%B1%D9%86%D9%88%D8%B4%D8%AA_%D8%B3%D8%A7%D8%B2_%D8%AA%DB%8C%D9%85_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%B3%D9%BE%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%AF_%D9%88_%D9%85%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%86_%D8%AF%D8%B1_%D9%84%DB%8C%DA%AF_%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%87_%D8%A7%D9%88%D9%84_%D9%81%D9%88%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%84
http://rooydad24.com/13033965/%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%B3%D8%B1%D9%86%D9%88%D8%B4%D8%AA_%D8%B3%D8%A7%D8%B2_%D8%AA%DB%8C%D9%85_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%B3%D9%BE%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%AF_%D9%88_%D9%85%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%86_%D8%AF%D8%B1_%D9%84%DB%8C%DA%AF_%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%87_%D8%A7%D9%88%D9%84_%D9%81%D9%88%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%84
http://rooydad24.com/13031897/%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87_%D8%A8%D8%A7_%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%D9%87_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%B4_%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D9%85_%D9%88_%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%B7_%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C_%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%87_%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85
http://rooydad24.com/13031897/%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87_%D8%A8%D8%A7_%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%D9%87_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%B4_%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D9%85_%D9%88_%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%B7_%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C_%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%87_%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85
http://rooydad24.com/13016955/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C_%D8%B9%D9%85%D9%84%DA%A9%D8%B1%D8%AF_%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87_%D8%AF%D8%B1_%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%AB%D9%87_%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1_%D8%B3%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%86_%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%BA%D8%A7%D9%86_%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA_%D8%AE%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%AA_%D8%AF%D8%B1_%D9%87%D8%A7%D9%84%D9%87_%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D8%B2_%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7%D9%85
http://rooydad24.com/13016955/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C_%D8%B9%D9%85%D9%84%DA%A9%D8%B1%D8%AF_%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87_%D8%AF%D8%B1_%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%AB%D9%87_%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1_%D8%B3%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%86_%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%BA%D8%A7%D9%86_%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA_%D8%AE%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%AA_%D8%AF%D8%B1_%D9%87%D8%A7%D9%84%D9%87_%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D8%B2_%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7%D9%85
http://rooydad24.com/13023415/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DA%98%D9%8A_%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D8%AD_%D8%AF%D8%B1_%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1_%D9%85%D8%B9%D8%B6%D9%84_%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%AF_%D8%AF%D8%B1_%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://rooydad24.com/13023415/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DA%98%D9%8A_%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D8%AD_%D8%AF%D8%B1_%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1_%D9%85%D8%B9%D8%B6%D9%84_%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%AF_%D8%AF%D8%B1_%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://rooydad24.com/13029008/%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%86%D9%82%DB%8C_%D8%AE%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B4%DB%8C_%D9%86%D8%B1%D8%AE_%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%85_%D8%B1%D8%A7_%D8%A7%D8%B2_%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85_%D8%A8%D9%BE%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF_%D8%B1%DA%A9%D9%88%D8%AF_%D8%AF%D8%B1_%D8%B3%D9%87_%D8%B3%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D8%AE%DB%8C%D8%B1_%D8%A7%D9%88%D8%AC_%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA_%D9%BE%DB%8C%DA%86_%D9%88_%D9%85%D9%87%D8%B1%D9%87_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%86%D8%B8%D8%A7%D8%B1%D8%AA%DB%8C_%D8%AF%D8%B1_%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1_%D8%B4%D9%84_%D8%A7%D8%B3%D8%AA
http://rooydad24.com/13029008/%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%86%D9%82%DB%8C_%D8%AE%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B4%DB%8C_%D9%86%D8%B1%D8%AE_%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%85_%D8%B1%D8%A7_%D8%A7%D8%B2_%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85_%D8%A8%D9%BE%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF_%D8%B1%DA%A9%D9%88%D8%AF_%D8%AF%D8%B1_%D8%B3%D9%87_%D8%B3%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D8%AE%DB%8C%D8%B1_%D8%A7%D9%88%D8%AC_%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA_%D9%BE%DB%8C%DA%86_%D9%88_%D9%85%D9%87%D8%B1%D9%87_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%86%D8%B8%D8%A7%D8%B1%D8%AA%DB%8C_%D8%AF%D8%B1_%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1_%D8%B4%D9%84_%D8%A7%D8%B3%D8%AA
http://rooydad24.com/13029008/%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%86%D9%82%DB%8C_%D8%AE%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B4%DB%8C_%D9%86%D8%B1%D8%AE_%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%85_%D8%B1%D8%A7_%D8%A7%D8%B2_%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85_%D8%A8%D9%BE%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF_%D8%B1%DA%A9%D9%88%D8%AF_%D8%AF%D8%B1_%D8%B3%D9%87_%D8%B3%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D8%AE%DB%8C%D8%B1_%D8%A7%D9%88%D8%AC_%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA_%D9%BE%DB%8C%DA%86_%D9%88_%D9%85%D9%87%D8%B1%D9%87_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%86%D8%B8%D8%A7%D8%B1%D8%AA%DB%8C_%D8%AF%D8%B1_%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1_%D8%B4%D9%84_%D8%A7%D8%B3%D8%AA
http://rooydad24.com/13029008/%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%86%D9%82%DB%8C_%D8%AE%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B4%DB%8C_%D9%86%D8%B1%D8%AE_%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%85_%D8%B1%D8%A7_%D8%A7%D8%B2_%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85_%D8%A8%D9%BE%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF_%D8%B1%DA%A9%D9%88%D8%AF_%D8%AF%D8%B1_%D8%B3%D9%87_%D8%B3%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D8%AE%DB%8C%D8%B1_%D8%A7%D9%88%D8%AC_%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA_%D9%BE%DB%8C%DA%86_%D9%88_%D9%85%D9%87%D8%B1%D9%87_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%86%D8%B8%D8%A7%D8%B1%D8%AA%DB%8C_%D8%AF%D8%B1_%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1_%D8%B4%D9%84_%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.tasnimnews.com/


 اعتراض جمعی از شهروندان ویس به آسفالت نیمه تمام خیابان ها

 

http://www.irna.ir/khuzestan/fa/News/82503192 
 

 

از توابع ' ویس'جمعی از شهروندان : آمده است ۰۹۳۱اردیبهشت  ۹۱یکشنبه ، اهواز / به گزارش خبرگزاری ایرانا 
 .شهرستان باوی در اعتراض به ناتمام ماندن طرح آسفالت منطقه خود مقابل شهرداری ویس تجمع کردند

بودند که به تصور اینکه شهرداری آسفالت منطقه را ناتمام رهاکرده روز شنبه ' ملحه'اهالی معترضان تعدادی از 
توضیح دادیم که دلیل تاخیر عترضان مما به : گفتاز مسئولین شهرداری  مازیار آصف .به شهرداری مراجعه کردند

ندان حق اعتراض دارند، زیرا به گفته وی، شهرو.در آسفالت خیابان، تعیین تکلیف مساله تلفن و گاز بوده است

 .حق آنها داشتن آسفالت است
 

 در مقابل درب استانداری قزوین صورت گرفت
 های قزوین همزمان با سفر روحانی تجمع کارگران اخراجی کارخانه

http://www.farsnews.com/13960203001049 

 

 

همزمان با سفر رئیس   :آمده است ۰۹۳۱اردیبهشت  ۹۱یکشنبه  از قزوین، فارسدولتی خبرگزاری  گزارشبه 

اعتراض به تعدیل نیرو و اخراج کارگران   وین درکارگران اخراجی چند شرکت تولیدی در قز، جمهور به قزوین 

های تولیدی و بیکار شدنشان همزمان با سفر رئیس جمهور به قزوین ظهر امروز در مقابل درب استانداری  شرکت
فرنخ، نازنخ، کنتورسازی و چند شرکت دیگر هستند که از کار بیکار  ها شامل  این شرکت .قزوین تجمع کردند

این واحد کارگران  .ل اخراج و عدم پرداخت مطالبات چند ماهه خود، مقابل استانداری تجمع کردنداند و به دلی شده
یکی از این کارگران اظهار ....های مسؤوالن شدند خواستار رسیدگی به اوضاع پیش آمده و تحقق وعدهها ، 

ها، نه تنها قول اشتغال  اهبه ما قول اشتغال و پرداخت معوقاتمان را دادند اما امروز پس از گذشت م: داشت

 .ای بابت معوقات به ما پرداخت نشده است هنوز هیچ هزینه ،عملی نشده، بلکه به دلیل چند سال بیکار بودن

  سعید یوزی ازاد شد:کمیته پیگیری ایجاد تشکل های کارگری ایران

http://comitehpeygiry.com/ 

 

سعید یوزی عضو شورای نماینده  :آمده است ۰۹۳۱اردیبهشت  ۹۱یکشنبه در تاریخ روز به گزارش کمیته پیگیری 

روز زندان در شهر سنندج ، با  34،کارگری پیشرو و از رهبران عملی کارگران پس از ..........گان کمیته پیگیری
 . میلیون تومان از زندان آزاد شد 633سپردن وثیقه 

http://www.farsnews.com/


 کمیته پیگیری ایجاد تشکل های کارگری ایران

 وزی و صالح امانی از زندان سنندجآزادی سعید ی

WWW.PAYAAM.ORG/IRAN/2017/4/PAGE152.HTML 
 

 
سعید "روز شنبه دوم اردیبهشت ماه،   :آمده است ۰۹۳۱اردیبهشت  ۹۱یکشنبه ،  به نوشته سایت خبری پیام

روز بازداشت با تودیع وثیقه یکصد میلیون تومانی از  83از فعالین کارگری پس از نزدیک به " صالح امانی"و " زییو

 .زندان سنندج آزاد شدند

فروردین ماه نیز محمدرضا آهنگر دیگر فعال کارگری در شهرستان کامیاران آزاد  36قابل ذکر است، روز پنجشنبه 
وزی در شهر کامیاران دستگیر شد و صالح امانی نیز در حسن آباد منطقه در اسفند سال گذشته سعید ی. شد

 .سنندج بازداشت شده بود

 کارگر قطع نخاعی ازبوکان به سمت اقلیم کردستان عراق راهیپمایی می کند

http://www.ziryan.ir/NewsDetail.aspx?itemid=18265 

در گفتگو با خبرنگار کمال محبی  :آمده است ۰۹۳۱اردیبهشت  ۹۱یکشنبه ،به گزارش آژانس خبری  زریان 
به علت رکود اقتصادی، ساخت و ساخت راکد شد و در نتیجه کارگاه کوچک بلوک بری  31سال : گفت کردپرس 

: وی افزود. که در بوکان راه اندازی کرده ام از رونق افتاد وچون بدهکار بودم برای کار به اقلیم کردستان عراق رفتم

یک روز به هنگام .  به اقلیم کردستان عراق در شهرک داقوق در کرکوک مشغول به کار شدمبعد از عزیمت 
جوشکاری بر روی اسکلت سوله بودم که متاسفانه با کنده شدن پایه ستونی که بر روی آن بودم با ارتفاع 

کسته شدن مهره متر به زمین افتادم و بر اثر ضربه سنگینی که بر ستون فقراتم وارد شد باعث ش 63تقریبی 
توانایی مالی ندارم و از آنجا که بر اساس کنواسیونهای کارگری بین امروز اما  ....پشتم و له شدگی نخاعم شد

المللی صاحب کار موظف به پرداخت خسارت وارده به من است، در نظر دارم با احقاق این حق هزینه های 

حق خودم و از آنجا که توانایی گرفتن وکیل ندارم می خواهم برای احقاق : وی افزود ....معالجه خود را تامین کنم
از بوکان به سمت سلیمانیه از طریق مرز باشماق در مریوان با ویلچر راهیپمایی کنم و احتماال بتوانم این فاصله 

 .کیلومتری را در شش روز با همکاری و همراهی یکی از دوستانم طی کنم 63

 روستایی خوزستان و اهالی سدسیمره ایالم مقابل مجلس تجمع جمعی از کارگزاران مخابرات

http://www.isna.ir/news/96020301292 

تعدادی از اهالی سد و نیروگاه   :آمده است ۰۹۳۱اردیبهشت  ۹۱یکشنبه ، به گزارش خبرگزاری دولتی ایسنا 

خواندند مقابل  ن ایالم میسیمره استان ایالم به آنچه که مشکالت ناشی از آبگیری سد و نیروگاه سیمره استا
ساله از خدمات  13محرومیت . شان را روشن کند مجلس تجمع کرده و از وزارت نیرو درخواست کردند تکلیف

عمرانی و رفاهی و تملک کامل امالک و مستغالت، اراضی و باغات دلیل اعتراضات افراد تجمع کننده مقابل 
روستایی استان خوزستان نیز با تجمع مقابل قوه مقننه همچنین جمعی از کارگزاران مخابرات  .مجلس بود

پارسایی و تجری نمایندگان . قانون بودند 43خواستار انعقاد قرارداد دائم و طرح طبقه بندی مشاغل براساس ماده 
 .شیراز و قصرشیرین با حضور در جمع آنان از نزدیک در جریان مشکالت و خواسته های آنان قرار گرفتند

 :صندوق بازنشستگی کشوریمعاون فنی 
الورود در سال  هزار بازنشسته جدید ۲۸/سازی شد بازنشسته همسان 001حقوق یک میلیون و 

 گذشته

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13960204000812 
 

 



 ، زاده ابراهیم :آمده است ۰۹۳۱اردیبهشت  ۰۱، دوشنبه خبرگزاری فارس گزارش خبرنگار شهری و رفاهیبه 

درصد یعنی یک  48هزار بازنشسته  315از مجموع یک میلیون و : معاون فنی صندوق بازنشستگی کشوری گفت

افزایش : گفتوی    .اند سازی شده درصدی حقوق و همسان 63هزار نفر مشمول افزایش ساالنه  668میلیون و 
های  ق ایم و در سال جاری حقو هزار نفر داشته 533، برای یک میلیون و  35پلکانی حقوق بازنشستگان را در سال 

درصد افزایش یابد و متناسب با حقوق شاغالن  63که قرار شده  اند میلیون تومان اولویت افزایش پیدا کرده 1زیر 
سازی حقوق  قانون برنامه ششم را که همسان 33در اصالح قانون خدمات کشوری ماده  :زاده گفت ابراهیم .شود

 ....سازی را بین بازنشستگان جدید و قدیم خواهیم داشت کنیم و تا پایان برنامه ششم تناسب است پیگیری می

 کاشی اصفهان را زمین زد 78سازی سال  خصوصی/ایم قوق نگرفتهیک سال است ح

 

 
کارگر  833حدود : آمده است ۰۹۳۱اردیبهشت  ۰۱دوشنبه  به گزارش خبرگزاری ایلنا ،به گزارش خبرنگار ایلنا، 

 اند؛ آخرین پرداخت مربوط به فروردین سال یک سال است که دستمزد و مزایا نگرفته بر آنند ؛  کاشی اصفهان
رود؛ کارخانه فقط به اندازه خرید مواد اولیه فروش دارد؛  گذشته است؛ این روزها کار تولید هم به خوبی پیش نمی

 .ماند چیزی برای پرداخت به کارگران نمی

بعد  شروع شد؛  45مشکالتمان از سال  :گوید  ، رئیس شورای اسالمی کار این کارخانه می«رضا صالحی»

اش یواش از حقوق و مزایای کارگران زدند؛ کم کم پای پیمانکاران خرد و درشت به سازی کارخانه، یو خصوصی
حتی پول . ایم حاال به روز سیاه نشسته. ها باز شد و سهام و امالک کارخانه را به بهانه بدهی فروختند بخش

 .نداریم خرج ایاب و ذهاب به کارخانه را تامین کنیم

 :نماینده مردم ورامین در مجلس

 تعطیل شد  سال ۰۸هّمت نکرد؛ کارخانه قند ورامین بعد دولت 

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1396/02/04/138899 

 حسینی، سیدحسین نقوی :آمده است ۰۹۳۱اردیبهشت  ۰۱دوشنبه ، از ورامین  به گزارش خبرگزاری تسنیم

اقدامات وسیعی : رخانه قند ورامین گفتنماینده مردم ورامین در مجلس شورای اسالمی با اشاره به تعطیلی کا
سال این کارخانه تعطیل ١۱انجام دادیم که کارخانه قند ورامین تعطیل نشود؛ منتها دولت هّمت نکرد و بعد 

درصد کارخانجات تعطیل و یا در حال رکود قرار دارد؛ ما اقدامات وسیعی انجام دادیم که  55: وی افزود....شد

نماینده مردم .سال این کارخانه تعطیل شد 53ل نشود؛ منتها دولت هّمت نکرد و بعد کارخانه قند ورامین تعطی
وزیری که در یک : ای در ارتباط نیستیم، تصریح کرد با بیان اینکه االن با هیچ همسایه ورامین، قرچک و پیشوا 

وزیری که ... خواهد انجام دهد؟ جلسه رسمی یک ساعته، نیم ساعت را خواب است برای کشور چه کاری می
ای کار  رئیس دولت به گونه  :خواهد کشور را اداره کند؟نقوی حسینی افزود شرکت دارد چگونه می 631بیش از 

میلیارد تومان سرمایه دارد چگونه  543آید؛ وزیری که  سرکار می 3داد که چرا ساعت  کند که باید به وی تذکر  می
 خواهد به مردم خدمت کند؟ می

 مانع قطع درختان یک بلوار شدند یدزفول شهروندان

http://www.irna.ir/khuzestan/fa/News/82504647/ 

 

شهردار دزفول قصد قطع تعدادی از درختان در  :آمده است ۰۹۳۱اردیبهشت  ۰۱دوشنبه ، به گزارش خبرنگار ایرنا 
 .زیست مواجه شد محدوده ورودی تقاطع غیر همسطح فتح المبین را داشت که با ممانعت دوستداران محیط

تعدادی درخت کنار تنومند در بلوار ورودی تقاطع غیر همسطح فتح المبین دزفول وجود : یکی از اهالی دزفول گفت

بیش را وی عمر برخی از این درختان .دارد که شهرداری به منظور تعریض مسیر خودروها قصد قطع آنها را داشت

http://www.farsnews.com/
http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/481809-%DB%8C%DA%A9-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D9%86%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D9%85-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DA%A9%D8%A7%D8%B4%DB%8C-%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%B2%D8%AF


کنان منطقه نسبت به این درختان تعلق خاطر خاصی داشته و به اهالی محل و سا: سال عنوان کرد و گفت 33از 

 ....هیچ وجه اجازه قطع این درختان را نخواهند داد

 صبح امروز اتفاق افتاد؛

 تجمع دوباره کارگران بازنشسته رنگین نخ مقابل فرمانداری سمنان

 
خانه رنگین تعدادی کارگران بازنشسته کار: آمده است ۰۹۳۱اردیبهشت  ۰۱دوشنبه  به گزارش خبرگزاری ایلنا ،

نفر از کارگران بازنشسته هستیم که  ۰۳نزدیک به .  نخ سمنان برای چندمین بار در برابر فرماداری تجمع کردند

دوران اشتغال و نیز سنوات پایان خدمت خود چندین بار مقابل ساختمان فرمانداری  حقوق هایبابت وصول 
گفته یکی از این معترضان، کارخانه رنگین نخ سمنان به  .ای حاصل نشده است ایم اما نتیجه سمنان تجمع کرده

کارگر  ٢۱کارگر رسمی و  ۰۰های مختلف آن حدود  در حال حاضر تعطیل شده است اما تا پیش از این در بخش

بیمه هنوز امکان   سایر کارگران باسابقه این واحد صنعتی به دلیل مشکالتهمچنین قراردادی مشغول کار بودند
 .اند نکردهبازنشستگی پیدا 

 "کاشی نیلو"در انتظار " ارج"سرنوشت / کارکنان کاشی نیلو مقابل استانداری اصفهان تجمع کردند

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1395/12/04/1336182 

 

کاشی نیلو  :آمده است ۰۹۳۱اردیبهشت  ۰۱دوشنبه ، از اصفهان  خبرگزاری تسنیم  خبرنگار اقتصادیبه گزارش 
کارکنان خود را بپردازد،  هاصفهان که مدتی با مشکالتی مواجه شده به حدی که تاکنون نتوانسته حقوق معوق

 .ی اصفهان تجمع کردند و خواستار مطالبات معوق خود شدندامروز برای چندمین کارکنانش مقابل استاندار

کارخانه کاشی نیلو تا اطالع ثانوی تعطیل شده  :گفت یکی از کارگران کاشی نیلو که نخواست نامش فاش شود
اکریل شرکت  های مختلف از جمله ارج و آزمایش و پلی است این در حالی است که پس از تعطیلی کارخانه

کارگران کارخانه کاشی نیلو از یک سال پیش تا کنون و این در حالیستکه  .تعطیل شده استهم « کاشی نیلو»
بارها در مقابل فرمانداری نجف آباد و استانداری اصفهان تجمع کرده و خواستار رسیدگی به مطالبات خود 

 .اند شده

 تجمع بازنشستگان فوالد مقابل ساختمان صندوق فوالد

 

 
( سوم اردیبهشت ماه)روز گذشته یکشنبه : آمده است ۰۹۳۱اردیبهشت  ۰۱دوشنبه  به گزارش خبرگزاری ایلنا ،

ن صنعت فوالد کشور مقابل ساختمان صندوق بازنشستگی فوالد واقع در خیابان خالد شماری از بازنشستگا

نامه  آیین 633ماده  5کنندگان خواستار اجرای همسان سازی بر اساس تبصره  تجمع .استانبولی تجمع کردند
 36حقوق سال  ش نامه فوالد و افزای فوالد، دریافت مطالبات معوقه، تضمین اجرای تعهدات درمانی مطابق با آیین

 .خود از فروردین ماه شدند

 دریافت حقوق تجمع کارگران کاشی سهیل میبد در اعتراض به عدم 

http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/481828-%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%AF%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%B1%D9%86%DA%AF%DB%8C%D9%86-%D9%86%D8%AE-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%86
http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/481828-%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%AF%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%B1%D9%86%DA%AF%DB%8C%D9%86-%D9%86%D8%AE-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%86
http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/481839-%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF
http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/481839-%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF


http://www.dana.ir/news/1090862.html 

 

جمعی از کارگران کارخانه : آمده است ۰۹۳۱اردیبهشت  ۰۱دوشنبه  ؛شبکه اطالع رسانی راه دانا به گزارش
کاشی سهیل میبد در اعتراض به نداشتن امنیت شغلی، عدم پرداخت مطالبات وخانه کارگر مقابل فرمانداری 

این تجمع اعتراضی در پی عملی نشدن وعده ها و قولهایی که به کارگران این کارخانه داده  .یبد تجمع کردندم
خود را مطالبه داشتند، خواستار های معوقه  ن معترض که حقوقکارگرا .شده بود در جلوی فرمانداری اتفاق افتاد

ان کاشی سهیل از عدم حمایت مسئولین و کارگر.احقاق حق و همچنین پیگیری مطالبه خود از مسئولین شدند

متاسفانه در مشکالت اقتصادی موجود در : بطور ویژه خانه کارگر استان از کارگران اعتراض داشته و اظهار داشتند
کارگران نگران وضعیت معشیت و .کشور کارگران قربانی اصلی این وضعیت بوده و بیشترین آسیب را می بینند

 .عمده آنها ابراز داشتند که شرمنده خانواده و فرزندان خود هستندآینده شغلی شان بوده و 

 رانندگان عراقی اعتصاب کردند؛ مرز خسروی مسدود شد

http://www.mehrnews.com/news/3961529 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
مدیرکل ، محمدجواد عطرچیان  :آمده است ۰۹۳۱اردیبهشت  ۰۱دوشنبه ، دولتی مهر به نوشته خبرگزاری 

یکم اردیبهشت ماه، تعدادی از رانندگان بونکرهای حمل   از روز جمعه هفته گذشته،: ترانزیت سازمان راهداری گفت
ایران به   دات سیمان ازسیمان که سیمان فله از ایران به اقلیم کردستان حمل می کردند در پی قانون ممنوعیت وار

بعد از اعتصاب رانندگان   :ادامه داد وی .دست به اعتصاب زده اند اقلیم کردستان عراق، در منطقه مرز خسروی

راننده ایرانی  ۰۱۱دستگاه کامیون ایرانی در خاک ایران از سمت مرز خسروی و حدود  ۱۱۱عراقی و بستن مرز، تعداد 
کامیون های ایرانی ما معطل در مرز  .ق امکان ورود و خروج به ایران را ندارندنیز از سمت مقابل و در خاک عرا

خسروی شامل کلیه بارها از جمله کاشی، موزاییک، مصالح ساختمانی و مواد سوختی و غذایی که در محوطه مرز 
 .خسروی بارشان را خالی کردند، می شود

 تعطیلی طبیعت کار است

 !ها نگذارند تعطیل شوند جوان: ها خانهواکنش وزیر صنعت به تعطیلی کار

http://www.mehrnews.com/news/3961795 

وزیر ، محمدرضا نعمت زاده  :آمده است ۰۹۳۱اردیبهشت  ۰۱دوشنبه بروجرد ، / ه خبرگزاری دولتی مهربه نوشت

 .خواهیم بیاید در میدان و نگذارند واحدهای صنعتی تعطیل شوند ها می ما از جوان: ، معدن و تجارت گفتصنعت
وی با بیان اینکه این طبیعت کار بوده و ممکن است واحدهای تولیدی هر زمان به خاطر بازار یا کیفیت محصول یا 

انسان ها هم به دنیا می آیند و : تصریح کرد مستهلک شدن ماشین آالت متوقف شوند و باید این واحدها نو شوند،

ما از شما جوان ها می : نعمت زاده افزود .جوان هستند و پیر می شوند و هیچ وقت صنعتی هزار سال کار نمی کند
 .وندخواهیم بیاید در میدان و نگذارید واحدهای تولیدی تعطیل ش

 به شرکت فوالد بافت هم رسید" اخراج کارگران"

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1396/02/04/1388109 

http://www.dana.ir/
http://www.dana.ir/


 

آمده  دست اطالعات به :آمده است ۰۹۳۱یبهشت ارد ۰۱دوشنبه ،  خبرگزاری تسنیم  خبرنگار اقتصادیبه گزارش 

از طریق آزمون استخدامی جذب  ۰۹۰١حاکی از آن است که با تعدادی از نیروهای شرکت ملی فوالد که در سال 
از طریق آزمون شرکت ملی فوالد برای این پروژه  6345نیروهایی که در سال  .شدند، قطع همکاری شده است

اند  ساعت آموزش در صنعت فوالد دیده و تخصص این کارخانه را به دست آورده 6333اند و باالی  جذب شده
خالف قرارداد مشارکت و قوانین خصوصی سازی بدون اعالم قبلی اخراج شده و قراردادشان تمدید نشده  به

رایط ای برای نیروهایی که وقت و جوانی خود را در این کارخانه صرف کرده و ش این موضوع تبعات گسترده .است

 .خورد در پی خواهد داشت های استخدامی نمی سنی آنها به شرکت در دیگر آزمون

 هفت فعال کارگری سندیکای نیشکر هفت تپه به دادگاه انقالب دزفول احضار شدند

LCwhttps://t.me/joinchat/AAAAAEGAZN8EWFIFa15 

بر اساس اخبار واصله،  :آمده است ۰۹۳۱اردیبهشت  ۰۱شنبه سه  ،برپایه خبر کانال اردوی کار در شبکه تلگرام 

علی نجاتی عضو هیات مدیره سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه به همراه اشرف رحیم خانی و زینب کشوری 
هانگیری و شاکری به اتهام تبلیغ علیه فعال در بخش زنان ، همچنین عزت جعفری، شاپور رشنو، علی محمد ج

اردیبهشت در دادگاه حضور  18این فعالین باید در روز . نظام به شعبه دوم دادگاه انقالب دزفول احضار شده اند

 .این احضار توسط پیامک به آنان ابالغ شده است.یابند

 رئیس فراکسیون اشتغال مجلس خبر داد

 پیشنهاد تغییر تعریف بیکاری از سوی مجلس/ ون نفر استمیلی ۲میلیون تا  ٦.۲تعداد بیکاران 

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1396/02/04/1388095 

علی ربیعی وزیر تعاون :آمده است ۰۹۳۱اردیبهشت  ۰۱دوشنبه ،  خبرگزاری تسنیم  خبرنگار اقتصادیبه گزارش  

ای اسالمی گزارشی از وضعیت اشتغال و کار و رفاه اجتماعی روز گذشته در جلسه غیرعلنی مجلس شور
غالمرضا کاتب رئیس فراکسیون اشتغال در در این جلسه  .های دولت برای اشتغالزایی ارائه داد بیکاری و طرح

وی با اشاره به اینکه هدف . امروز جلسه غیر علنی در مجلس در رابطه با موضوع اشتغال برگزار شد : ابتدا گفت
باید در روند اجرای اشتغال : اشتراک پذیری و تفاهم بین قوای کشور است عنوان کرد ،از این جلسه غیر علنی

هزار نفر اعالم  133میلیون و  3/کشور گام های موثری برداشته شود لذا، در جلسه امروز وزیر کار تعداد بیکاران ا 

ه مرکز پژوهش های مجلس درصد است، این در حالی است ک 61.8کرد و نرخ بیکاری بر مبنای مرکز آمار ایران 
افکار : رئیس فراکسیون اشتغال با اشاره به اشتغال ناقص افزود .میلیون نفر عنوان می کند6/5را  آمار بیکاران 

علی رغم این سیاست گذاری، شرایط فعلی کشور به گونه ای : وی افزود...عمومی این شغل را قبول ندارند، 
التحصیل دانشگاهی بیکار  هزار فارغ 433جود را حفظ کنیم چون ساالنه است که االن نمی توانیم نرخ بیکاری مو

 .در کشور داریم که به خیل بیکاران اضافه می شوند

 " پیر صنعت"ساله ۶ماحصل کارنامه " هزار اخراجی٦۱٦"

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1396/02/05/1389117 

tg://join/?invite=AAAAAEGAZN8EWFIFa15LCw


های رسمی  گزارش :آمده است ۰۹۳۱اردیبهشت  ۰۱شنبه سه ، خبرگزاری تسنیم به گزارش خبرنگار اقتصادی
ساله وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت ۰ماحصل کارنامه " هزار اخراجی۹۰۹"دهد،  مرکز آمار ایران نشان می

ها تولیدکننده بزرگ روسری که ضربات سهمگینی از واردات و قاچاق  ده" کهدر خبر ها آمده ؛   .یازدهم بوده است
مرک، فریاد استغاثه سر نگاری مداوم با مسئوالن و پاسکاری بین وزارت صنعت و گ خوردند، پس از یک سال نامه

بر اساس جدیدترین ."هایشان در آستانه تعطیلی و هزاران کارگر در مرز اخراج هستند دادند و اعالم کردند، کارخانه
هزار نفر رسیده  133میلیون و  5به  35مجموع شاغالن بخش صنعت کشور در پایان سال  گزارش مرکز آمار ایران،

شود، تعداد شاغالن بخش صنعت در  ش مرکز آمار که اسنادش هم منتشر میکه طبق گزار هاین در حالی است،

هزار نفر بوده که با این حساب  563میلیون و  5با شروع به کار دولت یازدهم،  یعنی همزمان 31تابستان سال 
تنها  نه عبارتی این دولت به هزار نفر است، 363خالص اشتغالزایی در بخش صنعت کشور در دولت یازدهم منفی 

 هزار نفر در بخش صنعت کشور بیکار شدن 3633طور خالص  به اشتغالزایی در بخش صنعت نداشته بلکه

کنیم و خواهان رفع فوری همه موانع  پلمپ مراکز دفاع از حقوق کودکان کار  را قویا محکوم می

 ایجاد شده در برابر فعالیتهای آنها هستیم

http://www.etehadeh.com/?page=news&nid=6050 

 

مرکز جمعیت دفاع از   :آمده است ۰۹۳۱اردیبهشت  ۰۱شنبه سه ، به نوشته سایت اتحادیه آزاد کارگران ایران
کودکان کار و خیابان در منطقه پاسگاه نعمت آباد تهران و بدنبال آن مرکز انجمن دوستداران حقوق کودک در شهر 

ه وجود صدها هزار کودک کار در کشور وجدان آنها را این خبر برای همه انسانهای شریفی ک. تبریز پلمپ شد

تنها و صرفا جلوگیری از فعالیت یک نهاد اجتماعی نیست، بلکه  ....جریحه دار میکند بسیار تکان دهنده بود
سیاستی در به فالکت کشاندن بیش از پیش یک جامعه و نهادینه کردن سیاه ترین شکلی از زندگی اجتماعی 

حساسیت بسیار باالیی مورد توجه همه وجدانهای بیدار، دانشگاهیان، جامعه شناسان،  است که می باید با
جهان، زمانی شایسته زندگی برای همگان خواهد شد که ... .وکال، روزنامه نگاران و کارگران و معلمان قرار بگیرد

 .جهانی شایسته برای کودکان باشد

 6336اه چهارم اردیبهشت م –اتحادیه آزاد کارگران ایران 

احضار شیث امانی به اداره اطالعات سنندج 
http://www.etehadeh.com/?page=news&nid=6051 

 

در پی احضار شیث  :آمده است ۰۹۳۱اردیبهشت  ۰۱شنبه سه ،  به نوشته سایت اتحادیه آزاد کارگران ایران

روز دوشنبه در  68سنندج، وی ساعت  به ستاد خبری اداره اطالعات... امانی از اعضای هیات مدیره اتحادیه آزاد 
نامه ای را به فرمانداری سنندج دادند و  این در حالیستکه او و همراهانش، طی .این نهاد امنیتی حضور پیدا کرد

اما به جای رسیدگی به خواست این . طی آن خواهان صدور مجوز برای برگزاری مراسم روز جهانی کارگر شدند
وز سوم اردیبهشت اداره اطالعات سنندج با استناد به مجوز قضائی اقدام به احضار کارگران برای صدور مجوز، ر

شیث امانی کرد و پس از حضور وی در این نهاد، مامورین امنیتی به بازجوئی از ایشان در مورد مسائل کارگری، 
یک از اعضای اتحادیه در وضعیت اتحادیه و اعضای آن پرداختند و در پایان تهدید کردند که چنانچه ایشان و یا هر 

 ...شهر سنندج اقدام به برپائی مراسم اول ماه روز جهانی کارگر بکنند برایشان گران تمام خواهد شد

 «مجتمع نی شکر هفت تپه»کارگر روز مزدی  ۰۸اخراج پیش از موعد 

 

https://www.tasnimnews.com/
https://www.tasnimnews.com/
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1396/02/04/1387236/%D9%86%D8%B9%D9%85%D8%AA-%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87-%DB%8C%DA%A9-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D8%AB%D9%87-%D8%B1%D8%A7-%D9%86%D8%B4%D9%86%DB%8C%D8%AF-30-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AA%D8%B9%D8%B7%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D9%88-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B1%D8%B2-%D8%A7%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D8%B3%D9%86%D8%A7%D8%AF
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1396/02/04/1387236/%D9%86%D8%B9%D9%85%D8%AA-%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87-%DB%8C%DA%A9-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D8%AB%D9%87-%D8%B1%D8%A7-%D9%86%D8%B4%D9%86%DB%8C%D8%AF-30-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AA%D8%B9%D8%B7%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D9%88-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B1%D8%B2-%D8%A7%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D8%B3%D9%86%D8%A7%D8%AF
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1396/02/04/1387236/%D9%86%D8%B9%D9%85%D8%AA-%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87-%DB%8C%DA%A9-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D8%AB%D9%87-%D8%B1%D8%A7-%D9%86%D8%B4%D9%86%DB%8C%D8%AF-30-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AA%D8%B9%D8%B7%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D9%88-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B1%D8%B2-%D8%A7%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D8%B3%D9%86%D8%A7%D8%AF
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1396/02/04/1387236/%D9%86%D8%B9%D9%85%D8%AA-%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87-%DB%8C%DA%A9-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D8%AB%D9%87-%D8%B1%D8%A7-%D9%86%D8%B4%D9%86%DB%8C%D8%AF-30-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AA%D8%B9%D8%B7%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D9%88-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B1%D8%B2-%D8%A7%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D8%B3%D9%86%D8%A7%D8%AF
http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/482295-%D8%A7%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%AC-%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%85%D8%B2%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9-%D9%86%DB%8C-%D8%B4%DA%A9%D8%B1-%D9%87%D9%81%D8%AA-%D8%AA%D9%BE%D9%87


 
 

از کارگران روزمزدی نفر  ١۱حدود   :آمده است ۰۹۳۱اردیبهشت  ۱۱شنبه چهار  به گزارش خبرگزاری ایلنا ،
فعاالن . های کاری آنها تمام شود اخراج شدند مجتمع کشت و صدعت هفت تپه ، پیش از آنکه اعتبار قرارداد

صبح گران پایان ماه جاری است اما اززمان خاتمه قرارداد این کار: شکر هفت تپه گفتندکارگری مجتمع نی
از قرار معلوم این طلب مزدی مجموع  .به این کارگران اجازه ورود به محل کارشان داده نشده است  چهارشنبه

وفروردین ماه سال  ۳۰سال   شود، شامل حقوق بهمن و اسفند هزار نفر میاز آنها بیش این کارگران که تعداد 

، بیش از هر موقع و این در شرایطی است که  .های گذشته است جاری به همراه مزایای حق بن مربوط به سال
کار جدید مجتمع نیروی  ،اخیرا کارفرمای بخش خصوصی  د، بطوری کهنیاز به نیروی کار دارمجتمع نیشکر 

 .استخدام کرده است

 !نشد پرداختری اهواز هنوز کارگران شهردا حقوق های معوقهسال جدید؛با وجود گذشت یک ماه از

 

 
شهرداری  ۰کارگر ناحیه  ۰۱بیش از   :آمده است ۰۹۳۱اردیبهشت  ۱۱شنبه چهار  به گزارش خبرگزاری ایلنا ،

و پاداش و  ۳۰اهواز، با وجود پشت سر گذاشتن یک ماه از سال جدید هنوز مطالبات مزدی مربوط به اسفند 

 ۰نفر از کارگران ناحیه  ١۱  این وضعیت در حالی است که بیش از این .اند خود را دریافت نکرده ۳۱عیدی سال 
شهردای سال گذشته به دنبال برگزاری یک تجمع صنفی مقابل ساختمان شهرداری با شکایت پیمانکار این 

در آن زمان پیمانکار به کارگران وعده داد بود در صورت اینکه در خصوص پرداخت  .مجموعه بازداشت شده بودند
الباتشان شکایت نکنند هر چه سریعتر به حق و حقوق خود می رسند اما این کارگران با بدعهدی پیمانکار مط

در آن زمان پیمانکار به کارگران وعده داد بود در صورت اینکه در خصوص پرداخت مطالباتشان شکایت  .مواجه شدند
 .با بدعهدی پیمانکار مواجه شدندنکنند هر چه سریعتر به حق و حقوق خود می رسند اما این کارگران 

 عیدی هم پرداخت نشد/ عدم پرداخت معوقات کارگران پیمانکاری ستاره خلیج فارس
 

جمعی از کارگران پیمانکاری پاالیشگاه   :آمده است ۰۹۳۱اردیبهشت  ۱۱شنبه چهار  به گزارش خبرگزاری ایلنا ،
از قرار معلوم، دستمزد حدود  .خود خبر دادند حقوقیج فارس در بندرعباس از عدم پرداخت مطالبات ستاره خلی

این کارگران از  ...دویست نفر از کارگران پیمانکاری این پاالیشگاه از دی ماه سال گذشته پرداخت نشده است

استار رسیدگی مسئولین به وضعیت اوضاع نامساعد شغلی کارگران پیمانکاری این پاالیشگاه انتقاد دارند و خو
 .های پیمانکاری و قراردادهای شغلی کارگران هستند شرکت

 راننده تاکسی معترض مقابل تعاونی تاکسیرانی0011تجمع 

http://titreshahr.ir/fa/news/38408/ 

راننده تاکسی تلفنی بیسیم 6533 :آمده است ۰۹۳۱بهشت اردی ۱۱شنبه چهار ،به گزارش سایت تیتر شهر 
در خیابان ملک در  ۰۹۹شهرداری تهران در اعتراض به مدیریت تاکسیرانی شهر تهران و قطع تلفن 6333سامانه 

ها را از  افتاد و آن گویند هر سه ماه یکبار این اتفاق می میآنان  .مقابل ساختمان تعاونی این سامانه تجمع کردند

. ماند اشان گشنه می وبچه اند و اگر یک روز کار نکنند،شکم زن ها است اجاره خانه نداده ماه.اندازد خوردن می نان
وگلی هم که شده پاسخگوی  اند و توقع ندارند که کسی به حرمت حق آب سال راننده تاکسی بوده33،83

 .اعتراضشان نباشد

http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/482334-%D9%85%D8%B9%D9%88%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B2%D8%AF%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2-%D9%87%D9%86%D9%88%D8%B2-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF
http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/482354-%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%85%D8%B9%D9%88%D9%82%D8%A7%D8%AA-%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-%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AE%D9%84%DB%8C%D8%AC-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%B9%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D9%87%D9%85-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%86%D8%B4%D8%AF
http://titreshahr.ir/fa/news/38408/%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9-1500%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AA%D8%A7%DA%A9%D8%B3%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%B6-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%DA%A9%D8%B3%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C


 
 

چند تن از کارمندان این : گوید می تیتر شهر وگو باگفتدر... سلیمی، یکی از رانندگان معترض در همین رابطه 

کنند که همین مسئله باعث قطعی اپراتور شده  و کار نمی  اپراتور به دلیل دریافت نکردن حقوقشان اعتصاب کرده

کش با اشاره به اینکه این اتفاق هر سه  راننده تاکسی زحمت یک...و این مشکالت همچنان ادامه دارد... .است
ام  ام و اگر یک روز کار نکنم زن و بچه خانه نداده من شش ماه است که اجاره: کند افتاد، اضافه می ماه یکبار می

افتاد و ما همه جمع شدیم تا یک بار برای همیشه جلوی این  هر سه ماه یکبار این اتفاق می. ندمان گشنه می
 ...موضوع را بگیریم

 

 نفس های به شمار افتاده فرصت اشتغال درجوان ترین شهر کشور؛

اعتصاب کارگران ایرانشهر در اعتراض به /ستانه تعطیلیتنها کشتارگاه دام و طیور فعال استان در آ
 بی توجهی مسئوالن به تولید بومی

http://www.dana.ir/news/1091875.html 

 
آمده  ۰۹۳۱اردیبهشت  ۱۱شنبه چهار  پایگاه خبری پهره؛  به نقل از  ؛شبکه اطالع رسانی راه دانا به گزارش

کشتارگاهی که در پنج سال گدشته با : گفتمدیر عامل کشتارگاه دام و طیور ایرانشهر ناصر سجادی  :است
کنون با ورود بی دلیل این فراورده از سایر کامیون مرغ کشتار روز را وارد بازار استان می کرد ا 6نفر نیرو روزی  663

نفر تنها  53شهرهای کشور مجبور شده بر خالف میل باطنی تعدادی از کارگران را اخراج کرده و اکنون با کمتر از 

وی ضمن اشاره به دریافت حقوق ساعتی کارگران؛ شرایط موجود را  .دو روز از هفته را مشغول به کار باشند
هزار تومان حقوق دریافت می کنند عنوان  133ضایتی و در نتیجه اعتصاب کارگرانی که ماهی یکی از عوامل نار

 .....کرد 

 :خزانه دار و عضو هئیت مدیره مجمع عالی کارگران اعالم کرد

 کارگاه تولیدی تعطیل شد ٩۲۸

 http://www.mehrnews.com/news/396296 

 

عضو هئیت ، محمدرضا تاجیک  :آمده است ۰۹۳۱اردیبهشت  ۱۱شنبه چهار ، به نوشته خبرگزاری دولتی مهر 
نیروی کار این  ١۱۱از سال گذشته خط تولید یک کارخانه چینی متوقف شد و : مدیره مجمع عالی کارگران گفت

 .کارگاه تحت پوشش مجمع نمایندگان تعطیل شدند ۳۰۱تعداد  ۳۰تا شهریور سال : گفتوی.. .کارخانه بیکار شدند
کارگر مشغول کار بودند که به واسطه توقف فعالیت خط تولید این  ١۱۱به اینکه در یک کارخانه چینی  وی با اشاره

تولیدات سال گذشته این کارخانه با نصف قیمت فروخته شد و در حال حاضر فقط برای : کارگاه، بیکار شدند گفت

هزار میلیاردی دولت به تامین  ۰۹۱ با اشاره به بدهیوی  ....تسویه مطالبات خود درب این کارخانه باز است
دولت با توجه به این بدهی، سازمان تامین اجتماعی هم در بخش تامین بودجه درمان و هم در : اجتماعی گفت

 .بخش تامین بودجه پرداخت بازنشستگی با مشکل مواجه شده است

 میلیون فارغ التحصیل بیکار در کشور وجود دارد 1
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 http://www.farhangnews.ir/content/252308 

 

 
معاون آموزش، پژوهش و  ،برات قبادیان : آمده است ۰۹۳۱اردیبهشت  ۱۱شنبه چهار  به گزارش فرهنگ نیوز،

باید زمینه برای  .چهار میلیون فارغ التحصیل بیکار در کشور وجود دارد: فناوری وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت
پنج میلیون دانشجو نیز در دانشگاه های کشور : وی عنوان کرد... .دایجاد شغل برای فارغ التحصیالن فراهم شو

آموزش های بخش : وی عنوان کرد...در حال تحصیل هستند که این دانشجو ها نیز فارغ التحصیل خواهند شد

 .صنعت در سالجاری سه برابر خواهد شد

 دادگاه سعید یوزی تشکیل شد

http://comitehpeygiry.com/ 

 

سعید یوزی از : آمده است ۰۹۳۱اردیبهشت  ١۱شنبه پنج،نیه منعکس شده در سایت کمیته پیگیری برپایه بیا 

و از اعضای انجمن صنفی کارگران ساختمانی کامیاران ،از موسسین ......اعضای شواری مرکزی کمیته پیگیری 
اسفند /16اه ، که در سندیکای کارگران ساختمانی در عراق، همچنین از موسسین انجمن برق و فلزکار کرمانش

. آزاد شده بود  633،333،333روز زندان در چند روز اخیر با وثیقه  34پس از .در کامیاران دستگیر شده بود  35ماه 
البته به همراهی و هم پرونده بودن صالح امانی ، که از بدو دستگیری و پروسه زندان و دادگاهشان با هم صورت 

خوشبختانه سعید یوزی و .دادگاه تشکیل شد  36/1/5پنجشنبه . راخوانده شدنددیروز به دادگاه ف. گرفته بود 

 . صالح امانی هر دو نفر تبرئه گردیدند

 36/1/5 -کمیته پیگیری ایجاد تشکل های کارگری ایران 

 عدم پرداخت مطالبات کارگران فضای سبز شهرداری اهواز

 
بیش از  :جمعی از کارگران اهوازی گفتند   :آمده است ۰۹۳۱اردیبهشت  ۰۱جمعه به گزارش خبرگزاری ایلنا ، 

و پاداش و عیدی  ۳۱دین رفرو ،۳۰هواز هستیم که دستمزد اسفند شهرداری ا ۰کارگر فضای سبز ناحیه  ۰۱۱
شهرداری اهواز مطالبات  ۰عالوه بر کارگران فضای سبز پیمانکار ناحیه ....ایم سال گذشته خود را دریافت نکرده

پس کارگران خدماتی این ناحیه را هم پرداخت نکرده است و از آنها خواسته شکایت خود را از اداره کار اهواز 
   .بگیرند تا به مطالبات خود برسند

 حمایت کانون صنفی فرهنگیان گیالن از خواسته های اسماعیل عبدی

http://www.etehadeh.com/?page=news&nid=6057 

http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/482747-%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%A8%D8%B2-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2
http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/482747-%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%A8%D8%B2-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2


اسماعیل عبدی معلم : آمده است ۰۹۳۱اردیبهشت  ١۱شنبه پنج،به نوشته سایت اتحادیه آزاد کارگران ایران 

اعالم کرده است که از دهم اردیبهشت دست به اعتصاب  و...  ان بیانیه ای داده استجاع از زندحق خواه و ش

از آنجا که این گونه برخورد قوه قضائیه با معلمان فعال صنفی که دغدغه ای جز بهبودی وضعیت  .غذا می زند
نگیان به ویژه آموزش و پرورش ، وضعیت معیشت فرهنگیان و سربلندی ایران ندارند موجب آزردگی و رنجش فره

فرهنگیان فعال صنفی شده است، کانون صنفی فرهنگیان گیالن ضمن اعالم حمایت از خواسته های به حق این 
کنشگر صادق زندانی مصراً از مقامات قوه قضائیه آزادی آقای اسماعیل عبدی را در این هفته گرامیداشت معلم 

  .که به راستی انبیإ  زمان اند خواستار است

 صنفی فرهنگیان گیالن کانون 

 تجمع تعدادي از ساكنان منطقه اسالمشهر همدان مقابل استانداري همدان

 

http://nafee.ir/news/26844 
 

 
تعدادي  :آمده است ۰۹۳۱اردیبهشت  ١۱شنبه پنج،به گزارش پایگاه خبری نافع به نقل از خبرگزاری دولتی فارس 

از ساكنان منطقه اسالمشهر همدان براي رسیدگي به مشكل گازرساني به اين منطقه مقابل استانداري 
شاهد تجمعات مختلفی در مقابل استانداری همدان از تجمع بازنشستگان هم سال گذشته  .همدان تجمع كردند

های  کسی در خصوص اختالس توسط یکی از مدیریت ها تا مشکل مردم روستای همه سازی حقوق برای همسان
 ....پست بانک در این منطقه و درخواست رسیدگی این موارد توسط استانداری بودیم

 دهد؛ مهر گزارش می

 !هشت ماهه که حقوق نگرفته ام / های فراموش شده در منطقه صفر مرزی معلم

http://www.mehrnews.com/news/3963749 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

های نقطه صفر  احمد یکی از معلم :آمده است ۰۹۳۱اردیبهشت  ١۱شنبه پنج، مهر  به نوشته خبرگزاری دولتی

  ام، در حالی که وزارت هشت ماه است، حقوق دریافت نکرده»کند  هایش را اینگونه آغاز می حرف. مرزی است
ختی های گذشته را پرداخت کرده است، خیلی شرایط س آموزش وپرورش چند ماه پیش اعالم کرد، تمام حقوق

خبرنگار  احمد با انتقاد از وضعیت نیروهای خرید خدمات آموزشی به ...«.ای کنید داریم، لطفاً این موضوع را رسانه
 معلوم. تومان آن هم به صورت غیر ثابت برایمان واریز شد  هزار ۰۱۱مبلغ  ۳۱تنها پیش از آغاز سال »: گوید می مهر

های  کاش بشود، واریزی. شود سر هر ماه در انتظار واریز حقوق هستیم اما خبری نمی. نشد، حقوق است یا عیدی
شاید باورتان نشود، گاهی پول بنزین موتور را » : کند این معلم پایه سوم ابتدایی تصریح می  «.ما را هم سر ماه کنند

اکثر مدارس این . کیلومتر است ۰۱۱تا  ۰۱باید طی شود مسافت که تا مدرسه . هم نداریم که به مدرسه برویم

 ...«.ای محروم هستند منطقه از امکانات آموزشی و جاده

 دستگاه گوشی موبایل قاچاق و لوازم جانبی در آذربایجان شرقی ٦۲۰کشف 
 

، فرمانده « سهراب شفقی»سرهنگ   :آمده است ۰۹۳۱اردیبهشت  ۰۱جمعه به گزارش خبرگزاری ایلنا ، 

دستگاه گوشی موبایل قاچاق و لوازم  ۹٢۰ در بازرسی از خودروهای توقیفی،: گفت انتظامی شهرستان ملکان
میلیون ریال  ٢۱۱برابر اعالم کارشناسان مربوطه ارزش کاالهای مکشوفه یک میلیارد و : جانبی کشف شد، افزود

 ....برآورد شده است

 !قرارداد موقت یعنی نابودی آینده شغلی کارگر
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s/96020603556http://www.isna.ir/new 

 
دبیرکل کانون هادی ابوی  :آمده است ۰۹۳۱اردیبهشت  ۰۱درتاریخ روز جمعه به گزارش خبرگزاری دولتی ایسنا 

توانند  ها می امروز خیلی از تولیدکننده: ، اظهار کردوگو با ایسنا در گفتهای صنفی کارگران  عالی انجمن

ای که  تولیدکننده: هایشان را در بانک بگذارند و سودش را بگیرند و دغدغه تولید نداشته باشند وی افزود سرمایه

گیرد، بالفاصله به فروش  که زمینش بر خیابان قرار می تومان، کارخانه تاسیس کرده، به محض این ١با دالر 
صرفد و از عهده مالیات و هزینه سنگین آب و برق بر  کند، چون تولید با شرایط فعلی برایش نمی خانه اقدام میکار

اش را در جهت تولید مملکت خود به کار گرفته حمایت  آید؛ در حالی که اگر دولت این تولید کننده که سرمایه نمی
 ....خوابد شود و هم تولید نمی کند، هم تولید کننده آسوده خاطر می

های کارآفرینی هستند که اگر دولت  ها و ایده امروز بسیاری از جوانان فارغ التحصیل و نخبه دارای طرح :وی گفت
توانند  تر می های دانش بنیان بپردازد و از حقوق مالکانه آنها حمایت کند بهتر و سریع به تاسیس تعاونی

 .هایشان را به محصول تبدیل کنند ایده

 رسد هزار نفر هم نمی ۲۸تعداد کل شاغلین در صنعت پتروشیمی به 

 
محمدحسن پیوندی، مدیرعامل شرکت  :آمده است ۰۹۳۱اردیبهشت  ۰۱جمعه گزارش خبرگزاری ایلنا ، به 

هزار شغل با  133درباره ادعای ایجاد : گفت وگو با ایلنا  سرمایه گذاری نفت، گاز و پتروشیمی تامین در گفت
میلیون تن  63نعت پتروشیمی در حال حاضر در ص: احداث یک واحد یک میلیون تنی تولید پتروشیمی اظهار داشت

 .هزار نفر هم نمی رسد 53ظرفیت تولید داریم که تعداد افراد مشغول به کار به 

 مریوان، از خواسته های اسماعیل عبدی-حمایت انجمن صنفی معلمان استان کردستان

http://bield.info 

اردیبهشت  61سال در حالی به ام :آمده است ۰۹۳۱اردیبهشت  ۰۱جمعه  به نوشته سایت حقوق معلم و کارگر

روز  معلم نزدیک می شویم که مطالبات جامعه ی فرهنگیان در بایگانی های نهادهای ذیربط عامدانه به 
فراموشی سپرده می شود و دلسوزترین معلمان کشور زیر تیغ احکام ناعادالنه ی زندان،تبعید و تهدید بوده و 

ادهای امنیتی و قضایی نسبت به وضعیت این عزیزان دیده نمی متاسفانه کوچکترین حسن نیتی هم از طرف نه

اسماعیل عبدی عضو زندانی کانون صنفی معلمان تهران در ادامه ی اعتراضاتش به صدور احکام امنیتی .شود
 ....علیه فعالین صنفی طی نامه ای اعالم نموده که از دهم اردیبهشت اعتصاب غذا خواهد نمود

حمایت خود را از خواسته های برحق آقای اسماعیل عبدی ...مریوان  -ن کردستان انجمن صنفی معلمان استا

 .اعالم نموده و خواستار رسیدگی عادالنه به پرونده ی ایشان می باشد

  اطالعیه کانون صنفی معلمان استان تهران

http://www.etehadeh.com/?page=news&nid=6060 

به نام خداوند جان و  :آمده است ۰۹۳۱اردیبهشت  ۰۱جمعه کارگران ایران  ادیه ازادحسایت ات دربرپایه خبر مندرج 

در آستانه دوازدهم اردیبهشت  و بزرگداشت مقام معلم ،اسماعیل عبدی عضو هیات مدیره کانون صنفی  خرد

وه ای از زندان اوین ضمن اعتراض به عدم استقالل ق معلمان استان تهران و از معلمان زندانی، با صدور نامه
قضاییه در صدور احکام امنیتی برای فعاالن تشکلهای صنفی، خواهان خروج پرونده قضایی خود از حالت امنیتی 

 .به عادی شده است

این عضو کانون صنفی معلمان اعالم کرده است که در صورت عدم توجه به این خواسته مشروع از تاریخ دهم 
کانون صنفی معلمان استان تهران، ضمن حمایت از خواسته  لذا .. .اردیبهشت، دست به اعتصاب غذا خواهد زد

مشروع آقای عبدی مبنی بر رفع اتهام امنیتی از پرونده فعاالن صنفی، خطاب به مسئوالن قضایی و امنیتی اعالم 
می کند که مسئولیت پیامدهای ناخوشایند احتمالی ناشی از اعتصاب غذای آقای عبدی با کسانی است که به 

 .اند حق او بی توجه بوده خواسته به

 36/31/34کانون صنفی معلمان استان تهران 

http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-4/483062-%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D9%84-%D8%B4%D8%A7%D8%BA%D9%84%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D9%BE%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D9%87%D9%85-%D9%86%D9%85%DB%8C-%D8%B1%D8%B3%D8%AF


 راثر حوادث کار و آلودگی محیط کا آوریل روز جهانی یادمان کارگران جانباخته بر ۲۰به مناسبت 

 سلمان یگانه

http://www.kanoonm.com/2673 

حادثه کار تنها یک حادثه  :ه استآمد ۰۹۳۱اردیبهشت  ۰۱جمعه به نوشته سایت کانون مدافعان حقوق کارگر 

 نیست، روندی است جاری در خانواده کارگر حادثه دیده

 .با یاد و خاطره ی تمام کارگرانی که جان خود را در حوادث کار از دست داده اند 

کار،  هر روز تعدادی از کارگران به دلیل ایمن نبود محیط کار، و بی توجهی کارفرمایان به استانداردهای الزم برای
دچار حوادث کار می شوند، تعدادی از آنان جان خود را از دست داده و تعدادی هم دچار معلولیت هایی می 

 .آمار دقیقی از این قربانیان وجود ندارد. شوند که امکان کار را از آنان می گیرد

ساالنه در جهان بیش از اعالم کرد که  (ILO) برمنبای همین آمارهای ناقص منتشر شده، سازمان بین المللی کار
. دو میلیون و چهارصد هزار نفر بر اثر حوادث کار و بیماریهای ناشی از محیط کار جانشان را از دست می دهند

سیصد و پنجاه هزار کارگر در حوادث حین کار کشته میشوند و بیش از دو میلیون و پنجاه هزار نفر دیگر بر اثر 
در واقع . نفر قربانی جدال جان و سرمایه می شوند ۱۰۱۱عنی روزانه بیش از ی. بیماریهای مربوط به کار میمیرند

 . مرگ این کارگران باید به عنوان قتل عمد محسوب شود

. می تواند بسیار مهم باشد” یادمان قربانیان حوادث کار“از این رو انتخاب و به رسمیت شناختن روزی با عنوان 

کشور .آوریل به عنوان روز یادمان قربانیان حوادث و محیط کار مطرح شد ٢۰نخستین بار اوایل دهه هشتاد میالدی 
فدراسیون بین المللی اتحادیه  ۰۳۳۱این روز را به رسمیت شناخت و به دنبال آن در سال  ۰۳۰۳کانادا در سال 

ه بیست کشور تا کنون طی دو مرحل. های کارگری در نیویورک این روز را به عنوان روز یادمان کارگران اعالم کرد
جهان این روز را به رسمیت شناخته اند، اما اکثر کشورها، حتی کشورهای پیشرفته از به رسمیت شناختن این 

به این منظور یادی می کنیم از برخی کارگرانی که در سالهای قبل جان خود را در محیط کار از  .روز طفره میروند
 :دست داده اند

سکته قلبی )، فرامرز شاه ویسی، (کارگر لوله سازی لوشان)، سلمان یگانه ( کارگر ایران خودرو)پیمان رضی لو

، سردار عبداله (سقوط داخل چاه آسانسور ساختمانی اصفهان)، مهدی داوری (هنگام کارشرکت لیالق سنندج

مرگ هنگام کار با خرمن زن، کارگر کشاورزی )، شاهبری بهرامی فر (مرگ بر اثر سقوط ساختمانی سنندج)
، ایرج مهاجری، خدا رحم (مرگ بر اثر سقوط ساختمانی نائین)، نجیب اله کارگر افغان (رستان روانسرشه

اولیازهی، عدنان عزیزی، عبدالحمید صادقی، مصیبت کریمی راد، مراد خالقپور، ولی محمدی، رحم الدین نور 
برخورد با )، محمد حسین بیگی (زدکارگران غدیر ی)زهی، محمد ایزدی، هاشم عابدی و پویا عزیزی، رضا خالقپور 

، خسرو ( مرگ بر اثر آتش سوزی پاالیشگاه نفت بندر عباس)، رضا کشاورز (دستگاه کاردینگ کارخانه نساجی یزد
، مصطفی (کارگران نقاش ساختمانی، مرگ بر اثر گاز گرفتگی مهاباد)جان ، لقمان مسعودی ، سوران کوملسی 

، مهدی سیف (انه به دلیل قرار گرفتن در لیست اخراج، کارخانه مزدا تهرانخودکشی در محوطه کارخ) بهمن پور 

، (کارگر پتروشیمی کارون)، اسالم جهانبانیان (مرگ بر اثر اصابت جک معدن زغال سنگ شهرستان زرند)الدینی
و از  … (از کشته شدگان پتروشیمی بندر امام)سعید و محمد حمیدی  نژاد و عبدالنور بنی سید مرتضی موسوی

معرفی ” یک کارگر“یاد نبریم تمام کشته شدگان گمنام حوادث کار و خانواده هایشان را که درخبرها تنها با عنوان 
 . می شوند و با امید به روزی که دیگر هیچ کارگری درحین کار، سالمت و جان خود را از دست ندهد

 کانون مدافعان حقوق کارگر

 ۰۹۳۱اردیبهشت  ۰

 7108برابر  0991سال ه مه به استقبال اول ما

 

 فرخنده است اول ماه مه؛ روز جهانی کارگر/ کانون نویسندگان ایران



   

روز اول ماه مه تجلی جهانی و تاریخی همبستگی میان مزدبران است؛ یادآور تاریخی است سراسر حق خواهی 

  .و عدالت جویی
ی فعاالن  گوید و خواهان آزادی همه جهان شادباش میکانون نویسندگان ایران اول ماه مه را به کارگران ایران و 

نگاران در بند و دیگر زندانیان سیاسی و عقیدتی است؛ خواهان مختومه شدن  کارگری و نویسندگان و روزنامه
جز بیان اعتراض و کوشش برای " جرمی"های امنیتی گشوده شده برای کارگران و نویسندگانی است که  پرونده

 .ندارندرسیدن به حق خود 

 
 مشترک قطعنامه 

کمیته هماهنگی برای  -9سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه  -7سندیکای کارگران شرکت واحد  -0
 کارگری کمک به ایجاد تشکل های

 
 !گرامی باد اول ماه مه، روز جهانی کارگر :ه استآمد ۰۹۳۱اردیبهشت  ١۱شنبه پنج، برپایه قطعنامه دریافتی 

اول ماه مه، روز جهانی کارگر روز اتحاد و همبستگی بین المللی کارگران در سرتاسر دنیا را در شرایطی گرامی 

می داریم که فاصله طبقاتی و شکاف میان سرمایه داران و کارگران به باالترین حد خود رسیده و روز به روز نیز بر 

تعمیق و تشدید بیش از پیش تضادهای طبقاتی و افزایش روزافزون درآمد و . و حدت آن افزوده می شودشدت 
ی اکثریت عظیمی از کارگران  ثروت اقلیتی از سرمایه داران و صاحبان قدرت، در مقابل تشدید فقر و فالکت فزاینده

شکار بربریت و توحشی است که نظام و توده های مردم محروم و تحت ستم جهان، نمایشی از چهره عریان و آ
در  .گندیده و ضدکارگری سرمایه داری، برای اکثریت قریب به اتفاق کارگران و بشریت امروز به ارمغان آورده است

ی سلطه یک چنین نظام و سیاست هایی  یک چنین مناسبات و البته در سایه واقع تحت سلطه و حاکمیت
نونی جهان، از یک سو به شکل لجام گسیخته و سرسام آوری بر دارایی ها است که به ویژه در اوضاع و احوال ک

همه ی آنان که کار می کنند و با کار و تولید خود )و ثروت سرمایه داران افزوده می شود واز سوی دیگر، کارگران 

نه خرابی و فالکت هر روز فقیرتر و بی چیزتر شده و به فقر، خا( رفاه و آسایش را برای احاد بشر فراهم می آورند
که بر اساس جدیدترین گزارش مؤسسه غیر دولتی آکسفام، دارایی  بی جهت نیست. کشانده می شوند

میلیون نفر از جمعیت جهان برابری  633میلیارد و  3تنهاهشت نفر از ثروتمندترین های جهان با دارایی بیش از 
 ...«می کند

بند  65در رامی داشت این روز بزرگ و تاریخی مطالبات خود را ضمن گفوق در این راستا تشکل های امضا کننده 

 ..دارنداعالم می 

 0991ایران سال  -بیانیه شورای برگزاری مراسم روز جهانی کارگر

  سال تالش برای تشکل یابی بر بستر اعتراضات کارگری

یازده اردیبهشت  جهانی کارگرروز  :آمده است ۰۹۳۱اردیبهشت  ١۱شنبه پنجروز درتاریخ بر پایه بیانیه دریافتی 
نه تنها در یک روز خاص بلکه همیشه و هر روزه و فقط در اتحاد و همبستگی و ...  -1365برابر با اول ماه مه  6336

سازمانیابی مستقل از دولت های سرمایه داری و مستقل از کارفرمایان قادر خواهند بود بر جناح ها و گروه های 

  .شده و به مطالبات و خواست های طبقاتی خود دست یابند مختلف سرمایه داری پیروز

، کارگران معادن، کشاورزی، (همچون معلمان)کارگران ایران اعم از کارگران کارخانه ها، کارگران عرصه ی آموزش

، (مانند پرستاران و بهیاران)ساختمانی و عمرانی، کارگران خدماتی، کارگران عرصه های بهداشت و درمان 
حمل و نقل، نانوایی ها، کوره پز خانه ها، زنان خانه دار، کارگران عرصه های فروش و توزیع، کارگران در  کارگران

سطوح مختلف همچون فنی و ماهر، کارگرانی که در امور هنری و یا فنی که با فروش نیروی کارشان امرار معاش 

کار، همه و همه جزوی از طبقه ی کارگرند ؛ آنها میکنند، بازنشستگان، کارگران فصلی و پروژه ای و نیز کارگران بی
چه خصوصی و چه )برای کسب مطالبات خود، چاره ای جز مبارزه ی متحد و سازمان یافته در مقابل سرمایه داری

و نیز چاره ای جز استقالل از تمام جناح های مختلف سرمایه داری اعم از اصولگرا و اصالح طلب و میانه، ( دولتی
 : بیانیه یاد آور می گردد  ... .ی با شکل های جدید و نوظهور نداشته و ندارندیا جناح های

این  .ما این سال را به سال تالش برای تشکل یابی بر بستر اعتراضات کارگری نام گذاری میکنیم 

تقل شورا از تمامی کارگران و گروه های کارگری برای برگزاری هر چه متحدانه تر و باشکوه تر مراسم های مس
ما ضمن اعالم حمایت از بیانیه های تشکل ها و گروه های مستقل . روز جهانی کارگر دعوت بعمل میآورد

 شش مورد برشمرده است کارگری، مهم ترین مطالبات جاری طبقه کارگر ایران را در 

 1365، اول ماه مه 6336اردیبهشت  66شورای برگزاری مراسم روز جهانی کارگر ایران؛ 

@gmail.com1may.iran 

اردیبهشت روز جهانی  ۱۱تشکل کارگرى به مناسبت اول ماه مهبه مناسبت اول ماه مه،  ٥قطعنامه 

 کارگر
  

https://1may2017.wordpress.com/2017/04/28/1-105/
https://1may2017.wordpress.com/2017/04/28/1-105/
https://1may2017.wordpress.com/2017/04/28/1-105/


نظام سرمایه داری، جهان را بیش از پیش به ورطۀ فقر دائمی، بیکاری، گرسنگی، جنگ و آوارگی و تخریب منابع 

اش، هستی و وضعیت تأمین معاش کارگران و توده  این نظام برای نجات از بحران های ذاتی. زیست رانده است

اول ماه مه، روز همبستگی و اتحاد کارگران به ضد این نظام . به فاجعه کشانده است  های زحمتکش را
مبارزه برای خواست بند ، آنرا برای  16تشکل های زیر با طرح مطالبات خویش در ... .استثمارگر و تبهکاراست

 . بشکل زیر امضاء کرده اند ماعی کارگران ایرانهای فوری اقتصادی و اجت
 

 :عبارتند از  اسامی تشکلهای امضا کننده 

 جمعی از کارگران پتروشیمی های منطقه ماهشهر و بندر امام-6
 کرج -جمعی از کارگران محور تهران -1

 کارگران پروژه های پارس جنوبی-3
 فعاالن کارگری شوش و اندیمشک-8

 بفعاالن کارگری جنو-5

 ۱٦٩۴قطعنامه مشترک تشکل های مستقل کارگری به مناسبت روز جهانی کارگر 

http://www.kanoonm.com/2681 

گرامی باد اول  :آمده است ۰۹۳۱اردیبهشت  ۰۱درتاریخ روز جمعه به نوشته سایت کانون مدافعان حقوق کارگر 

لمان، پرستاران، بازنشستگان و ماه مه روز همبستگی جهانی کارگران، مستحکم باد اتحاد کارگران، مع

دانشجویان ، پیش به سوی اعتراضات متحدانه و سراسری برای پایان دادن به ظلم و ستم و نابرابری، پیش به 
بند  61طی قطعنامه ای که شش نیرو از داخل کشور ....سوی بر پائی تشکلهای مستقل محلی و سراسری

 . داشت تصویب و منتسر شد 

  :ا کننده به ترتیب حروف الفبااسامی تشکلهای امض

 اتحادیه آزاد کارگران ایران -۰ 
 انجمن صنفی کارگران واستادکاران ساختمانی مریوان وسروآباد -٢

 انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه -۹

 سندیکای کارگران نقاش استان البرز -۰
 کانون مدافعان حقوق کارگر -۰

 ای کارگری ایرانکمیته پیگیری ایجاد تشکل ه -۱

 :كمیته هماهنگي براي كمك به ايجاد تشكل هاي کارگري

  همایش استقبال از اول ما مه روز جهانی کارگر در شهر سنندج

آمده  ۰۹۳۱اردیبهشت  ۰۱درتاریخ روز جمعه ج در شبکه کانال تلگرامی کمیته هماهنگی رمندبنا به گزارش 
ری ،فعالین کارگری ،اعضای کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد جمي از کارگران و خانوداده هاي کارگ  :است

تشکلهای کارگری و جمعي از اعضاي اتحاديه ازاد کارگران ایران در یک راهپیمايي باشکوه به استقبال این روز 

 .رفتند ،راهپیمایي از میدان گاز شهر سنندج شروع و تا میدان کوزه به شان ادامه یافت

 

رش در طول مسیر راهپیمايي صدها کارت پستال به مناسبت این روز جهانی که از طرف کمیته بنا به همین گزا 
 ...هماهنگی چاپ و تهیه شده بود در میان جمعیت پخش شد و با استقبال گرم شرکت کنندگان روبروگردید 



 

گان در مراسم را  در حین راهپیمايي یکی از نیروهای لباس شخصی قصد اخالل و دستگیری یکی از شركت كنند 

این همایش در مسیر تعیین شده با نظمی ....داشت که با مقاومت حاضرين روبرو شد و شخص مذكور را ازاد کرد 
 خاص و در میان کف زدن ها و تبريك اول ماه مه به پایان رسید

@khamahangy 

 0991تصویری ازگلگشت به مناسبت روز جهانی کارگر، اردیبهشت  گزارش

گزارش  :آمده است ۰۹۳۱اردیبهشت  ۰۱درتاریخ روز جمعه  تلگرامی کانون مدافعان حقوق کارگر به گزارش کانال

 . در سنندج است  36تصویری زیر بیان کننده رویکرد به استقبال از اول ماه مه سال 

 ید یاد ما را ای رفیقانبه گلگشت جوانان زنده دار

 

 

 

 

  تصویری ازحضور فعاالن فرهنگی بر مزار دکتر خانعلی در آستانه روز معلم

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


 

حضور جمعی از  :آمده است ۰۹۳۱اردیبهشت  ۰۱درتاریخ روز جمعه برپایه شبکه تلگرامی کانون صنفی معلمان 

 ۰. د دکتر خانعلی در آستانه روز معلم معلمان ،فعاالن صنفی و اعضای کانون صنفی معلمان بر سر مزار شهی
 ۳۱اردیبهشت 

به مناسبت گرامیداشتِ اوّل ماه مه  اعالمیه اتحاد عمل تشکلهای چپ ایرانی در امریکای شمالی
 روز همبستگی جهانِی کارگر

ی و امسال در شرایطی اوّل ماه مه، روز جهانی کارگر را برگزار میکنیم که در سراسرِ دنیا، انحصاراتِ جهان 

و اقتدارگرانه و در امتداِد سیاستهاِی " قانونی"سرمایه هاِی مالی با توسل به ابزارهای گوناگوِن 
 .... نئولیبرالی، به حقوقِ اجتماعِی کارگران و توده هاِی زحمتکش، بطورِ گسترده ای یورش برده اند

 :اسامی امضاء کنندگان به ترتیب حروف الفبا 

 اتحاد چپ سوسیالیستی ایرانیان -3 اتحاد چپ ایرانیان ونکوور -1 تناتحاد چپ ایرانیان واشنگ -

کمیته یادمان  -5  شیكاگو -دفاع إز مبارزات مردم ايران  كمیته  -5بخشی از فعالین چپ در لس آنجلس -8 

 مونتریال –کشتار زندانیان سیاسی دهه شصت در ایران 

 orthamerica@gmail.comiranianleftinn  :ایمیل آدرس، برای تماس و همکاری 

 "اطالعیه مشترک"

 گرامی باد اول ماه مه، 

 روز رزم مشترک کارگران علیه جهان سرمایه
 

روز اول ماه مه یاد آور تداوم مبارزه ای ست  پیگیر که کارگران سراسر جهان از بدو پیدایش نظام سرمایه داری با 
د مناسبات کار و سرمایه به رغم تمام ترفندها، نقشه ها و این مبارزه نشان داده است که تضا. آن مواجه بوده اند

روند . وعده های سرمایه داران و نمایندگان سیاسی آنها،  راه حلی نخواهد داشت مگر واژگونی نظام سرمایه

تحوالت نشان می دهد که نظم سرمایه، کهنه و پوسیده گشته و دوران تاریخی آن بسر رسیده و در صحنه 
کارگران و کلیه اقشار زحمتکش همراه با دو عنصر آگاهی و سازماندهی، بدیلی جز  مبارزه طبقاتی،

 ....سوسیالیسم نخواهند داشت

 اسامی نهادها به ترتیب حروف الفبا
 

شورای هماهنگی علیه کشتار  -3 انجمن کارگری جمال چراغ ویسی -1س کمیته زنان ضد سنگسار پاری-6
کانون همبستگی با  -5شورای همبستگی با جنبش کارگری ـ پاریس -8(  فریاد خاوران) جمهوری اسالمی 

کانون همبستگی   -5فرانکفورت –کانون همبستگی با مبارزات کارگران در ایران   -6هانوفر –جنبش کارگری ایران 

 تورنتو -ن کمیته حمایت از کارگران ایرا  -3کانون همبستگی کارگران ایران و کانادا -4 گوتنبرگ  –با کارگران ایران 
نهاد  -61 کمیته همبستگی کارگران ایران وسوئد -66استرالیا –کمیته همبستگی با جنبش کارگری ایران  - 63

 فرانسه –همبستگی سوسیالیستی با کارگران ایران  -63غرب آلمان –همبستگی با جنبش کارگری در ایران 
 

 یست شورای همکاری نیروهای چپ و کمون/ ۲۸۱۰اعالمیه اول ماه مه 

namayandegan.org-http://shoora 

اول ماه مه، روز جهانی کارگر، روز همبستگی، روز فشردن صفوف و برافراشتن پرچم برای پیکارهای پیش روی 

 . اردوی میلیاردی کارگران جهان است

به این سو، دستخوش یکی از حادترین بحران های دوره موجودیت خود می  ۲۸۸۰جهان سرمایه داری از سال 
نظامی که زمانی نوید آزادی و صلح و دوستی را می داد امروز در منجالبی ناشی از ستم واستثمار  .باشد

دیگر عالیترین شکل های تمرکز سرمایه انحصاری و جهانی سازی فراگیری که . بشریت غوطه ور گشته است

http://www.shoora-namayandegan.org/


شه جهان را به عرصه بهره کشی بیرحمانه خود مبدل ساخته نمی تواند از سراشیب بحران قهقرا و چهار گو

 ....انحطاط نظام مسلط بر جهان جلوگیری کند

شورای همکاری نیروهای چپ وکمونیست،وفادار بـه آرمـان انقالبـی طبقـه ی کـارگر،این نیـروی الیـزال میلیـونی ، 

ی عظیم مردم زحمتکش برای ایجاد صف مسـتقل سیاسـی  و برپـایی تشـکل همراه با کلیه ستمدیگان و توده ها
 .های مستقل کارگری ،تشکل های مستقل معلمان ،دانشجویان و پرستاران  مبارزه می کند

  7عبارتند از  امضا کنندگان

 - 1حزب کمونیست ایران -9اتحاد چپ سوسیالیستی ایرانیان -7اتحاد چپ ایرانیان در خارج کشور -6 

 -8(راه کارگر)سازمان کارگران انقالبی ایران -1 سازمان راه کارگر -0زمان اتحاد فدائیان کمونیستسا
شورای فعالین سوسیالیست و  -7 استکهلم -شورای حمایت از مبارزات آزادیخواهانه مردم ایران

 -رانکانون همبستگی با کارگران ای -01 دانمارک-کانون اندیشه کپنهاگ -9 هامبورگ -آزادیخواه

کمیته حمایت از مبارزات  -07 دانمارک -کمیته حمایت از مبارزات جنبش کارگری ایران -00 گوتنبرگ
نهاد همبستگی با جنبش  -01(اقلیت)کمیته خارج کشور سازمان فدائیان - 09فنالند -کارگران ایران

 هسته اقلیت -00غرب آلمان -کارگری ایران
 : ای جمعی از کارگران پروژه

کار « روز کارگر»مجبورمان نکنند / اول ماه مه بایستی تعطیل رسمی باشد: العیه دریافتی آمده است برپایه اط
 ! کنیم

ای و پیمانی که در بخش های نفت و پتروشیمی مشغول به کار هستند، در تماس با  جمعی از کارگران پروژه 
 .ردندایلنا از تعطیل نبودن و اجبار به کار در روز جهانی کارگر انتقاد ک

قانون کار، مجبوریم یازده اردیبهشت سر کار برویم و مانند روزهای  633علیرغم تصریح ماده : گویند این کارگران می
 .عادی، هشت ساعت کار کنیم

تعطیل رسمی محسوب ( برابر با روز جهانی کارگر)قانون کار، یازدهم اردیبهشت  633گفتنی است براساس ماده 

مقررات مربوط به اشتغال  11اید کارگران را ملزم به کار کنند، از سوی دیگر مطابق ماده شود و کارفرمایان نب می
نیروی انسانی در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی از این روز به عنوان تعطیلی رسمی کارگران مشمول یاد شده 

 .است
قانون کار کارفرمایان را  611ماده پذیر نیستند،  هایی که تعطیل از طرف دیگر در ارتباط با خدمات عمومی و کارگاه

 .درصد اضافه بر مزد پرداخت کنند 83ملزم کرده است که برای کار در روزهای تعطیل، 

گویند نه قانون تعطیلی رعایت می شود و نه از اضافه پرداخت خبری هست؛ حق ما ضایع  کارگران پروژه ای می 
 .ت نمی شناسندشود و کارفرمایان تعطیلی اول ماه مه را به رسمی می

 

 

 

 


