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 !نو به نو  ، جمعه به جمعه 

  : یادداشت

 -کرمان  -ن گستر شدن اعتراضات کشاورزان اصفهان و دامچند نکته از حوادث هفته ؛ بحران آب و خشکسالی 
 ایتقسیمات کشور و مسئله شهر کازرون؛ اعتصاب وسیع کردستان ؛ دستگیری ه ؛  ...و  چهار محال و بختیاری

 ... ان فوالد اهواز و کارگر

 :بازهم در باره آب و کم آبی و خشکسالی در ایران

 عموما تصور مردم از خشکسالی زمین های خشک و بی آب و علفی است که در آن زمین به صورت ترک زده رخ می

ه مسائل ب ؛ ید تری می تواند داشته باشد که از جمله آنها می تواندات بسیار شنماید، در صورتی که خشکسالی تبع

 .اشاره کرد... اقتصادی، کشاورزی و اشتغال ، موضوعات فرهنگی ، بحران های اجتماعی و 

کیخسرو  چگونه ؟: هیچکس نمی گوید ولی  . توانیم فرصت بسازیم آمده، می وجود  از بحران به: همه ی می گویند 

سال گذشته چنین وضعیتی را در بحث  ٠١١که در   چنگلوایی، رییس سازمان جهاد کشاورزی خوزستان با اشاره به این

د در آینده جنگ آب میان کشورها است اما اکنون جنگ آب میان شهرها است، وش مطرح می: ایم، گفت خشکسالی نداشته

  .های جاری کشور را در خود داشت آن هم در خوزستانی که زمانی یک سوم آب

 :یک ارزیابی آماری و دشواری جمعیت کشاورزان 

هاي  در مقایسه با سالخشکسالی ... »: جلسه غیر علنی مجلس از سوی گزارش دهندگان هشدار وحشتناکی ردو بدل شد

اند و  قرار گرفته( آب شرب)هزار نفر در معرض تنش آبی ٠١١میلیون و  ٣٣شهر و  ٣٣٣گذشته ، در آمار آمده که 

ناپذیر و وضعیت آب شرب در برخي  خاموشي اجتناب» »: و همچنین آمده « .شهر، قرمز خواهد بود ٠١١آب  وضعیت

تر و خاموشي  مناطق حاد است و کمبود برق در سال جاري به دلیل گرماي تابستان و کاهش آب پشت سدها محتمل

گریخته   و  به اعتراض جسته... »: کشاورزی در حال حاضر  در همین رابطه وزیر جهاد. «ناپذیر است  اجتناب

ویژه کشاورزان استان  روزها به این. کشاورزان در سراسر کشور اشاره دارد و تبعات احتمالي ناشي از آن در آینده

چندي پیش نیز گروهي از . اند شان را به شیوه خود به مسئوالن نشان داده اند و اعتراض  اصفهان دست به بیل شده

خود را به اوضاع  ا شرکت در نماز جمعه و ایستادن برخالف مسیر نمازگزاران، اعتراض نمادین کشاورزان اصفهاني ب

»  :در تذکرات صحن علني مجلس گفته بود  ،و همچنین احمدعلي کیخا، نماینده مردم زابل« .وخیم کشاورزي نشان دادند

روند؛  آبي دارند از بین مي دلیل بي  ردم بهم» :و اعالن داشت :  شدن هیرمند به مسئوالن هشدار جدي داد درباره خشک

آقاي »:با عصبیت تمام گفت « گزارشي درباره این بحران ندارنداما مسئوالن وزارت کشور و جهاد کشاورزي حتي 

به . دانم که با کدام زبان باید صحبت کنیم و تذکر بدهیم تا مسئوالن کشور حرف مردم را بشنوند من نمي! رئیس مجلس



شدن  آبي و خشک دلیل بي  مان را گوش بدهد؟ مردم به مان را چاک بدهیم تا کسي حرف ییان منطقه باید یقهقول روستا

 « خواهید کاري کنید؟ آیا شما نمي. میرند، مردم از بین رفتند هیرمند دارند مي

لیون نفر جمعیت، می  ١٠و سرانه مستقیم آن حدود صد است که با احتساب  ٠١١هزارو  سرانه مصرف غیرمستقیم آب سه

سوم از سرانه فوق  تقریبا یک. شود میلیارد مترمکعب در سال برآورد می  ٠٦١حاضر  جمعا نیاز آبی کشور درحال

های  بنابراین اگر فرض شود با استفاده کامل از شیوه. شود صورت آب مجازی و از طریق واردات وارد کشور می به

سرانه مصرف داخلی کاهش یابد، باز هم مجموع سرانه مستقیم و  درصد از ٠١نوین آبیاری تحت فشار، حداکثر 

در چنین برآورد فرضی . رسد میلیارد مترمکعب می  ٠٣٠و در کل کشور به  ١٠١غیرمستقیم مصرف آب به هزارو 

مدت میلیارد مترمکعب نسبت به میزان آب تجدیدپذیر و آن هم با عنایت به آمار دراز  ٠١مطلوبي، باز هم ساالنه حدود 

های با یا بدون مجوز از ذخایر زیرزمینی و  در خالل حداقل دو دهه گذشته این تراز منفی را چاه. کسری خواهیم داشت

از یک . با این توضیح اکنون بخش کشاورزی در برابر دو مطالبه پارادوکسیکال قرار دارد. اند جبران ستانده طور بی به

شود و از طرفی دیگر برای نجات ذخایر  بخش کشاورزی مطالبه میطرف تالش به سمت راهبرد امنیت غذایی از 

رسد برای کاهش این  به نظر می. مانده آب، از بخش کشاورزی توقع کاستن از سطح کشت و میزان تولید را دارند باقی

لیارد می  ٠٠١تناقضات باید به موازات افزایش بازده آبیاری، به کاهش جمعیت و منابع مصرف متناسب با حداکثر 

اما اگر چشم بر افزایش منابع مصرف بسته اما از سویی از بخش کشاورزی انتظار . مترمکعب آب نیز چشم دوخت

در چنین تناقضی این بخش حیاتی ناگزیر . شویم نوعی پارادوکس دچار می دستیابی به امنیت غذایی را داشته باشیم به 

البته باور . ه در سلب اتهام هدردادن منابع آب از خود دفاع کندعنوان مسئول تأمین غذای جامع شود که همواره به می

شرط تحقق  های کالن نظام، تأکید بر افزایش جمعیت انسانی تنها به در سیاست« امنیت غذایی»داریم با توجه به اولویت 

  .گیرد توسعه پایدار مورد حمایت قرار می

 : ... کرمان و چهارمحال و بختیاریو ن گستر شدن اعتراضات کشاورزان اصفهاندام

   

تن  ٣١فروردین ماه؛ تعداد  ٠۲امنیتی روز مامورین انتظامی و . ـ اعتراضات کشاورزان اصفهانی هم چنان ادامه دارد

 .از کشاورزان معترض اصفهان را بازداشت کردند

فروردین ماه؛ مامورین امنیتی برای جلوگیری از گسترش تظاهرات کشاورزان اصفهان و پیوستن مردم  ٠۲روز گذشته 

آنها سپس اقدام به . پاش مسدود کردند به آنها خیابان جی و چهارراه اریسون را با گذاشتن موانع و ماشینهای آب

مامورین انتظامی اقدام به ضرب و شتم مردم از جمله دو تن از زنان . تیراندازی هوایی و حمله به کشاورزان کردند

تن از معترضین از جمله چند مرد سالخورده را بازداشت و به محل نامعلوم  ٣١پس از ضرب و شتم . معترض کردند

  .منتقل کردند

فروردین ماه؛ در تجمع دیگری اعتراض خود را ادامه داده و عالوه بر فریاد  ٠۲ورزان معترض اصفهانی شامگاه کشا

مشکل کم آبی و مدیریت فاجعه بار آب، کشاورز زندانی آزاد باید گردد سر دادند:  دادندبرای خواسته هایشان؛ شعار 

. ه استپیوستن زنان به تظاهرات باعث گسترش و مؤثرتر شدن آن شد. مردم کشاورز را به به روز سیاه نشانده است

عزا عزاست : و همچنین شعار های زیر  !حاال زنان شعار می دهند ، دشمن ام همین جاست، به ما میگن آمریکاست

 حقابه رو میگیریم/ میمیریم میمیریم ؛ ابه کشاورز زیر عباست امروزحقامروز ؛  روز عزاست / امروز 

 اصفهانو رها کن / طباطبائی حیا کن ؛ وعده هاشون وعده تو خالیه / لباسشون لباس روحاینه

از سوی دیگر راه بندان کشاورزان کرمانی برای باال بردن نرخ خرید گوجه هایشان نیز نشان از قدرت انفجاری  

موعه تحوالت، این مج. کشاورزان جنوب بلوچستان هم با مشکل حمل هندوانه هایشان روبرویند. کشاورزان دارد

کشاورزان چهارمحال و بختیاری هم بر سر مشکالت آب دست  .کشاورزان را به صف حرکت های توده ای کشانده است

 . به اعتراض زده اند و این موج همچنان در حال وسیع تر شده است 



باید هردو طرف را نگاه کرد  .دشواری های کشاورزان را باید از این زاویه یعنی بحران آب و گستردگی خشکسالی دید 

باید مدیریتی بر روی این مساله انجام گیرد و همه نیز باید در این . معیشتشان از راه کشاورزی است زیرا کشاورزان

 .تواند موفق شود زمینه کمک کنند زیرا هیچ بخشی به تنهایی نمی

نظیر گردشگري،  هاي بي مسئوالن و مدیران استان اصفهان باید پاسخگو باشند كه چرا به جاي استفاده از پتانسیل 

به اعتقاد من باید مشخص شود كه چه . صفهان را صنعتي كردند و صنایع فوالد را از بندرعباس به اصفهان كشاندندا

متأسفانه ما در مدیریت منابع آب خط قرمزي نداشتیم كه اگر كسي از آن عبور كرد، . كساني این تصمیمات را گرفتند

 .گو باشد پاسخ

 تقسیمات کشور و مسئله شهر کازرون؛ 

   

این حرکت طی روزهای اخیر با . است  در اعتراض به ایجاد شهرک جدیدکازرون مردم مسئله تجمع چندین روزه 

تصرف خود در آورده اند و زنان  نماز جمعه آنجا را به  در زنان و مردان ه با ریختنحضور هزاران زن و روز جمع

 تش میگن آمریکاس همه/ دشمن ما همین جاست : شعار دادندپارچه  کی

 !ر های یکپارچه می دهنداین مقاومت همچنان دارد دنبال می شود و اجتماع کننده بر علیه نماینده کارزون در مجلس شعا

 اعتصاب وسیع کردستان ؛

ماه است که معابر کولبری بسته شده و  ٠١١بیش از : می گویدرسول خضری، نماینده مجلس از سردشت و پیرانشهر

و بیکار آن اینگونه است و نیروی وسیع کولبران که عمدتا نیروی جوان  تیوق .اند هزار کولبر زحمتکش بیکار شده ١۲

گذران زندگی روزمره خود اینچنین در مضیقه  ی کردستان،ل داشته است با بسته شدن مرزهامنطقه را به خود مشغو

و بسته شدن بازار از جوانرود و بانه  یحرکت اعتراضو بازار منطقه نیز از این راه متضرر می شوند،می گیرند قرار

بیانیه جمعی زیر بیانگر چنین فضای . با خود همراه می کند  کردستان را دروسیع تری  پوشش  بعد د ووشی شروع م

 . سختی و پر تعبی را واگویا می کند 

  ور و پیرانشهربیانیه جمعی از کاسبکاران مریوان، بانه، جوانرود، اورامانات، سقز، سردشت، منطقه ترگور و مرگ
 

     
 مردم محروم کردستان

 !کاسبکاران و کولبران

ایان دادن به تنها همه به این واقعیت سادە آگاە هستید که مسدود کردن مرزها، به معنی ممنوعیت معیشت در مرزها و پ

  .راە پیدا کردن لقمه ای نان شرافتمندانه برای همه ما است

ما شاهد و شرکت کنندەی چندین جلسه و نشست با مسولین دولتی جهت حل معضل بیکاری و رفع انسداد مرزها و معابر 



وعدەهای همیشگی و غیر واقعی  اما فرمانداران و نیروهای امنیتی و همه مسئولین دولتی تنها بر همان. کولبری بودەایم

  !خود اصرار می ورزند و نتیجه پایانی هر جلسه هم بکارگیری زبان تهدید سرکوب و خشونت است

نتیجهای که ما در شهرهای جوانرود، بانه، مریوان، سقز، سردشت و پیرانشهر در این روزها از نیت وهدف دولت 

این هم یعنی هیچ کس ! ت خود پایان دهید و کار را به ما بسپاریدشما به اعتراضا: حاصل کردەایم این بودە است که

اما پاسخ ما باید ادامهی اعتراضات سازماندهی شده به . پاسخگو نیست و سفرە فقر باید همچنان گستردە باقی بماند

عادالنه و ما برای تامین یک زندگی ابتدایی و کار. شیوەهای مختلف تا رسیدن به حقوق مسلم و سلب شدەامان باشد

در صورتی که همه متحدانه و فعاالنه کنار هم قرار نگیریم و دست به یک . برابری در حقوق دست به اعتصاب زدەایم

اعتراض وسیع اجتماعی و مدنی نزنیم، بار سنگین این مبارزە برای کسب خواستههایمان به شدت بر دوش هم 

 !فتادسرنوشتانمان یعنی مغازەداران و کسبهی شهرها خواهد ا

بنابراین نباید بگذاریم که هزینه سنگین تری بر دوش قشرها و کاسبکاران دیگر گذاشته شود و الزم است با تشکیل 

شوراها و اتحادیههای کاسبکاران مسئولیت ها و وظایف را عادالنه تقسیم کنیم و به اعتراضات فعال و موثر گستردەی 

 .مدنی خود ادامه دهیم

ای خالی جلو در فرمانداریهای کردستان به تجمع و اعتراضات خود تا بازگشایی مرزها، به فردا با پهن کردن سفره

حداقل رساندن تعرفههای گمرکی و تامین بیمههای اجتماعی و ساماندهی اشتغال میلیونها جوان بیکار کردستان ادامه 

 !خواهیم داد

 الزم است بدون معطلی دست بکار شویم

 تا دستیابی به تامین اجتماعی و اشتغال بیکاران به تجمع و اعتراض در برابر فرمانداری های کردستان ادامه خواهیم داد

 .بانه، جوانرود، اورامانات، سقز، سردشت، منطقه ترگور و مرگور و پیرانشهر جمعی از کاسبکاران مریوان،

 ... ان فوالد اهواز و کارگر ایدستگیری ه 

و در تهران چند نطقه و حرکات دانشجویی  درکات موازی و پراکنده بزرگ کشاورزان روستایی ه تحرطی هفتـ 

اما  . حرکات اعتراضی را نشان می داد صاب بزرگ نقاط مرزی کردستان ، نمایش وسیع و اعتاهواز کارگران فوالد 

ه در اصفهان با ریختن بر رژیم در جای جای کشور مشخص تاکتیک سرکوب مرکبپراکنده گی این حرکات وسیع و 

و تجمع حکم  نفر از کارگران گروه ملی صنعتی فوالد اهواز، در حین اعتصاب ۲۱برایخانه های کشاورزان و 

و فوالد چه در مات کارگران ادر تداوم اقد کالتی، مش دکرده ان« فسخ قراردادشان»بازداشت صادر و بقیه را تهدید به 

، دادن بخشی از حقوق های معوقه، اخراج کارگران فعال. ایجاد کرده استچه در سطح هفت تپه و ادامه مبارزات آنان 

و سرکوب کشاورزان اصفهانی، فشار و دستگیری رهبران طبیعی کارگری، و ایجاد شکاف در صفوف کارگران 

اعتراضات در واحدهای کوچک تر به شکل  چندهر ،مرکب نظام را به نمایش می  سرکوبالعمل  عشعا چندگانگی 

ره ای در آستانه اول ماه مه با جنبش وسیع معلمان نون های اعتراضی به شکل زنجیباید این کا .گسترده ای جریان دارد 

اورژانس سراسر  ایو تجمع سراسری تکنسین هپیشکسوتان پرستاری و پیراپزشکی  تجمع وو کارگران و بازنشستگان 

قدرت جنبش مطالباتی در مرحله اول در اتحاد عمل درونی خود ف و همبستگی وسیع تر آنها . بهم مرتبط گردند  کشور 

 . با هم و سازماندهی تحرکات زنجیره ای قوام می باید 

من آن را از سال ها پیش به شکل مستمر پی گرفته که است  کارگری آنچه در پی می آید ، ادامه روند انتشار روزشمار

اینک برای تسریع دردریافت خبرهای کارگری خاصه از روند فعل و انفعاالت ، روزمره گی اخبار کارگری و . ام 

 . آنرا به شکل هفتگی انتشار خواهم دادمبارزات کارگران ، 

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

 . گردید

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

 :روزشمار کارگری هفته 

 :اخوان برای تجمع روز جمعه کشاورزان اصفهان فر -*



 

 اصفهان_مردم سوی از اعتراضی تجمع فراخوان فوری� 
 اصفهان شرق رزانکشاو مردم بزرگ تظاهرات 
 خوراسگان فلکه �

  فروردین ۴۲ جمعه �

 صبح ۹ساعت  
 حمایت دیگر شهرهای

 :بازهم تجمع روستائیان اصفهان -*����

 

فروردین بار دیگر روستائیان زحمتکش و محرومان آب در فلکه خوراسگان  42روز جمعه : اردوی کاربه گزارش کانال تلگرامی 
از ویژگی  .حضور زنان در اعتراضات امروز گسترده بوده و جمعیت در پی شکل گیری تظاهرات رو به افزایش است .تجمع کردند

تصویر مربوط به اعتراضات امروز . هان حضور زنان توده اعماق در این حرکت هاستهای مهم و امیدبخش اعتراضات مردم اصف
 فروردین در فلکه خوراسگان است 42جمعه 

 ! ی دادنددرآمد صادرات نفت از کشور فراردر صد ۰۵  -*

 

از کشور فرار کرده  درآمد صادرات نفت ۴۵%طور متوسط  سال گذشته به۲۴در : به نقل از کانال تلگرامی اردوی کار آمده است 
 .گذاری یا مصرف انتقال داده شده است و برای سرمایه

 ...میلیارد دالر است و برابر مجموع درآمد ۰۴۴این عدد 
 مجمع فعاالن اقتصادی

 : کشاورزان اصفهانی جاده را بستند  -*

 

نیروی انتظامی مسیر و . تیک بستنددر دهستان شاتور کشاورزان اصفهانی جاده را با آتش زدن السفروردین ،  42روز جمعه 
 تظاهرات کشاورزان را بست

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


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

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

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

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

به گفته این کارگران، تکلیف بازگشت به کار چهار کارگر اخراجِی باقیمانده که اعضای شورای اسالمی کار هستند، هنوز 
  .ت در جلسه روز یکشنبه با مدیرعامل پاالیشگاه این موضوع مطرح و بررسی شودمشخص نیست اما قرار اس

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

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

 :فراخوان برای روز یکشنبه به اعتصاب در کردستان -*

 

 ۷۹۹۱فروردین  ۴۲یکشنبه،  در کردستان برای روز  ان و کسبه شهرهای مرزنشینفراخوان به اعتصاب سراسری بازاری

 :اعتراضات و مطالبات کشاورزان از زبان یکی زا جوانان در خور اسگان  -*

post_12.html-/blogneda.blogspot.se/2018/04-http://radio 

 

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

 : حضور زنان دراعتراضات کشاورزان اصفهان -*

 

 فروردین ۴۲فلکه خوراسگان جمعه ،  اصفهانی طبق فراخوان روز قبل کشاورزان #یهمع اولجت 

 : به آتنا دائمی مرخصی ندادند  -*

http://radio-neda.blogspot.se/2018/04/blog-post_12.html
tg://search_hashtag/?hashtag=%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%86
tg://search_hashtag/?hashtag=%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%86


 
 .فروردین موافقت نکرد ۴۲هرش برای جمعە دادستانی با درخواست مرخصی آتنا دائمی به مناسبت عروسی خوا

کشاورزان اصفهانی لوله انتقال آب به یزد را قطع کردند -*   

 
 

فروردین با حمله به یک حوضچه، پمپ و خطوط برق، خط انتقال آب آشامیدنی از کوهرنگ  ۴۲کشاورزان اصفهانی جمعه 
 .شهرکرد به یزد را قطع کردند

یکی از حوضچه ها، شیر انتقال آب و تیر انتقال برق تخریب شده »ای استان یزد اعالم کرد محمدمهدی، مدیرعامل آب منطقه 
« تعرض»این مقام مسئول اقدام کشاورزان اصفهانی را . «که همین امر موجب قطعی آب انتقالی به استان یزد شده است

 .خواند
 .استاز روز گذشته نیروی انتظامی برای کنترل منطقه وارد محل حادثه شده 

 .آغاز شد ۹۲اعتراض کشاورزان اصفهانی از اواسط اسفند 
 .شان راهپیمایی کردند آبه از آن زمان شماری از کشاورزان اصفهانی بارها در اعتراض به خشکسالی و عدم دریافت حق

 .ان بودنیز چندین تجمع اعتراضی کشاورزان اصفهانی در نقاط شلوغ و پر رفت و آمد اصفه  بعد از تعطیالت نوروزی
آبه استان  میلیون متر مکعب آب از حق ۲۴۴انتقال . کنند هزار نفر در شرق استان اصفهان از طریق کشاورزی گذران می ۹%۴

مسئوالن استان اصفهان به کشاورزان قول داده بودند که  %۹در سال . ها را به خطر انداخته است اصفهان به یزد، زندگی آن
در . نکردند شت سدها را به کشاورزی در شرق اصفهان اختصاص دهند اما به این وعده عملمیلیون متر مکعب از آب پ ۴۴۴

 .همان سال گروهی از کشاورزان اصفهانی لوله انتقال آب به استان یزد را شکستند

 

 :تعطیلی یک واحد تولیدی دیگر -*

 

، یعنی بزرگترین یک واحد بزرگ تولیدی در قزوین تعطیلی : برپایه خبر کانال تلگرامی کانون مدافعان حقوق کارگر آمده است 
 .بیکار شدنداز کار کارگر  ۴۴۴از شد و بیش تعطیلشرکت تولیدکننده پودرآهن خاورمیانه در قزوین بخاطر مشکل نقدینگی 

 ت مردمینماز جمعه شهر چوار و مطالبا -*

tg://search_hashtag/?hashtag=%D8%AA%D8%B9%D8%B7%DB%8C%D9%84


 
نفر از پرسنل  11اعتراض مردم بخش چوار به استخدامی های فامیلی مسئولین پاالیشگاه گاز ایالم و پتروشیمی و نیز اخراج 

 .شکل گرفته استبا سابقه ساکن همین منطقه 

  کرد گیر زمین را چابهاری کشاورزان سود بدون کاشت /ماند کشاورزان دست روی بر بازهم هندوانه -*

 

اتحادیه بارفروشان تهران در  حسن صابری رئیس: در بیست و پنجم فروردین آمده است یلنابه گزارش خبرگزاری دولتی ا
تومان  ۴۴%این محصول در میادین به کیلویی . قیمت هندوانه بسیار بد گزارش شده است: خصوص وضعیت هندوانه اظهار کرد

مسئولینی که : وی افزود .تومان هم هزینه حمل و نقل آن است و صرفه تولید و فروش را ندارد ۹۴۴رسیده است در حالی که 
دهند تا به این صورت به  رویه این محصول را می کند چرا اجازه تولید بی لیتر آب مصرف می ۹۴۴هر هندوانه حدود  کنند ادعا می

رئیس اتحادیه بارفروشان تهران در رابطه با   .ترین قیمت خرید و فروش شود بازار عرضه شود که به خاطر تولید باال به نازل
 ۱۴۴ترین قیمت هرکیلو هندوانه مرغوب و جداسازی شده در باال: ر خاطرنشان کردقیمت این محصول در میادین میوه و تره با

هندوانه بالغ بر یک هفته : صابری در ادامه تصریح کرد .شود تومان فروخته می ۴۴%رسد و به صورت درهم  تومان به فروش می

  .شود ها انتقال داده می رغوب هم به گاوداریماند و خریداری برای این حجم از محصول وجود ندارد و محصوالت نام در بازار می

 تالش برای تعویق بازنشستگی معلمان/ ۷۹هزار فرهنگی در سال ۰۵بازنشستگی حداقل -*

https://www.isna.ir/news/97012408064 

 

مور اداری و سرپرست اداره کل ا، زاده ناصر سلیمان: در بیست و پنجم فروردین آمده است ایسنا به گزارش خبرگزاری دولتی
تشکیالت وزارت آموزش و پرورش در پاسخ به اینکه امسال چه تعداد نیرو به سن بازنشستگی رسیده و از آموزش و پرورش 

شوند و در تالشیم تا کمبود نیرو در سال  هزار نفر در سال جاری بازنشسته می ۲۴حداقل : کنند؟ گفت خداحافظی می
با این حال تبدیل وضعیت نیروهای قراردادی به پیمانی و پیمانی به رسمی را : زودوی اف....تحصیلی پیش رو نداشته باشیم

قصد داریم بویژه در بخش آموزش، معلمان در آستانه بازنشستگی را بیش از سنوات : سلیمان زاده ادامه داد... .پیگیر هستیم
هزار نفر بودیم  %تا ۲هد استمرار خدمت حدود سال گذشته هم شا. مجاز نگه داریم و بازنشستگی شان را به تعویق بیاندازیم

 .و این روند ادامه خواهد داشت تا بخش کوچکی از کمبود نیرو جبران شود

 استان ۲۱ زدگان سیل به امدادرسانی عملیات تشریح -*

  

های  سیل زده در استان  %۷۹:مرتضی سلیمی گفت: در بیست و پنجم فروردین آمده است یلنابه گزارش خبرگزاری دولتی ا
ه و آذربایجان شرقی، سمنان، اصفهان، خراسان جنوبی، کرمانشاه، لرستان، ایالم، چهارمحال و بختیاری، خوزستان، کهگیلوی

شهر، روستا و مناطق  ۹۱به گفته وی  ....احمر اسکان اضطراری یافتند بویراحمد، فارس و یزد توسط امدادگران هالل

https://www.ilnanews.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-4/611581-%D9%87%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%87%D9%85-%D8%A8%D8%B1-%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%B3%D9%88%D8%AF-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%86-%DA%86%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%DA%AF%DB%8C%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AF
https://www.ilnanews.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-5/611958-%D8%AA%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D8%AD-%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%DB%8C%D9%84-%D8%B2%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86


عشایرنشین امدادرسانی شدند و همچنین امدادرسانی در آذربایجان شرقی، سمنان و کهگیلویه و بویراحمد همچنان ادامه 

  ...دارد

 :از حجتی اصرار از بقیه انکار؛  ندمها بر سر قیمت گ ادامه کش و قوس -*

 

نرخ خرید تضمینی محصوالت کشاورزی پس از هفت : به گزارش خبرگزاری دولتی ایسنا در بیست و پنجم فروردین آمده است
ماه تاخیر و کش و قوس هنوز تصویب و ابالغ نشده است و با وجود اظهارات سخنگوی دولت مبنی بر افزایش نیافتن قیمت 

های خود برای افزایش یافتن نرخ  مقام مسئول در وزارت جهاد کشاورزی تاکید کرد که حجتی همچنان روی حرف گندم، یک
 .خرید تضمینی محصوالت کشاورزی اصرار دارد

دولت موظف است پیش از فصل کشت  ۷۹۲۰به گزارش ایسنا، براساس قانون تضمین خرید محصوالت کشاورزی مصوب سال 
نرخ خرید تضمینی محصوالت کشاورزی مورد اشاره در این قانون را تصویب و اعالم کرده و ( ریورماهتا پایان شه )هر سال 

در چنین شرایطی کشاورزان در حالی که  ....شان از کشاورزان خریداری کند محصوالت مورد نظر را در فصل برداشت
دانند چقدر دولت  التکلیف هستند و نمیدهند و ب محصوالتشان به فصل برداشت رسیده و آنها را به دولت تحویل می

 .شان پول پرداخت کند خواهد به آنها بابت خرید محصول می

 قطع انگشت بیشترین حوادث بود/ هزار کارگر پارسال دچارحادثه شدند۰۵ -*

https://www.mehrnews.com/news/4268337 

 

 

 

 

معاون طب کار و کمیسیون های  ،داریوش پناهی زاده :آمده است  به نقل از سالمت نیوز به گزارش خبرگزاری دولتی مهر

 سال گذشته: پزشکی اداره کل درمان تامین اجتماعی با تاکید بر اینکه نرخ حوادث ناشی از کار در کشور ما باال است، گفت
هزار مورد حادثه ناشی از کار در سال گذشته داشته ایم  ۹۴بیش از : گفت  :افزود وی.هزار کارگر دچار حادثه شدند ۹۴بیش از 

میلیون و  ۷۴: وی گفت .که به لحاظ آماری در کارگاه های تحت پوشش اداره کل شرق تهران تعداد حوادث کار بیشتر بوده است
است و در  ۲%۷۵رخ بروز حادثه بر اساس تعداد کارگران و بیمه شدگان محاسبه می شود که نفر بیمه شده ما هستند که ن ۲۴۴

 ....استانهای مختلف باتوجه به تعداد کارگاهها وبیمه شدگان متفاوت است

 :شرب احتمال بروز مشکل برای تامین آب/ از سرگیری انتقال آب اصفهان به یزد -*

5https://www.isna.ir/news/9701250843 

مدیرکل دفتر مدیریت بحران و پدافند  ،میثم جعفرزاده :به گزارش خبرگزاری دولتی ایسنا در بیست و پنجم فروردین آمده است
به علت اعتراض و مقابله جمعی از کشاورزان اصفهان از شب گذشته آب انتقالی از اصفهان به یزد : غیرعامل وزارت نیرو گفت

وی با اشاره به تدبیر وزارت نیرو ... .گرفته در حال حاضر این مشکل برطرف شده استهای صورت  قطع شد، اما با پیگیری
اولویت اصلی وزارت نیرو و حاکمیت تامین آب شرب اصفهان : برای مقابله با چنین اقداماتی از سوی برخی کشاورزان، گفت

این است که شرایط تامین آب شرب را در رود وخیم اعالم شده، تنها هدف ما  است و با توجه به اینکه وضعیت سد زاینده
کنیم که در تابستان برای تامین آب  با توجه به شرایط فعلی پیش بینی می: وی تصریح کرد....استان اصفهان فراهم کنیم

شرب نیز با مشکالتی مواجه شویم بنابراین تقاضای ما از کشاورزان این است که شرایط فعلی را دارک کنند و اجازه دهند که 
 ....کارها مطابق برنامه پیش برود

 :بحران آب، مجلس را غیرعلني کرد -*
http://www.sharghdaily.ir/News/185289 

خمیازه از سر . شود هشت صبح شروع مي جلسه :، در پنجشنبه بیست و سوم فروردین شرق، آمنه شیرافکنبه نوشته 
هاست فعاالن حوزه محیط  گرچه سال. ر ايران ديگر شوخي نیستاطالعات و آمار مرتبط با آب و برق د. پرد ها مي نماينده

آبي در ايران کاري کرد، اما گويي گوش کمتر مسئولي  اند که بايد تا دير نشده براي وضعیت بحران کم زيست اخطار داده
ا در حوزه آب کار و ه رضا اردکانیان که سال. اند حاال وزيران نیرو و کشاورزي به دعوت مجلس راهي بهارستان شده. شنواست

دهد که پر است از اعداد و آمار مرتبط با کاهش سرانه بارش باران در  مطالعه کرده، پاورپوينتي براي نمايندگان نمايش مي
آب )هزار نفر در معرض تنش آبی ٠۴۴میلیون و  ۹٣شهر و  ۹۹٣در آمار آمده که . سالي هاي گذشته و خشک مقايسه با سال

وزير کشاورزي نیز از مهاجرت گسترده کشاورزان از مناطق . شهر، قرمز خواهد بود ۷۴۱و وضعیت آب  اند قرار گرفته( شرب
 ....هاي سنتي در کشاورزي موجود دهد و تداوم همان رويه روستايي به شهري خبر مي

 حمایت از کاالی ایرانی در گرو مهار قاچاق، رانت و فساد اداری است: زرآبادی -*



ir/news/97012508323https://www.isna. 

عضو کمیسیون صنایع و معادن  ،سیدحمیده زرآبادی  :به گزارش خبرگزاری دولتی ایسنا در بیست و پنجم فروردین آمده است
پذیر و با  افتد که تولیدکننده حمایت شود تا کاالیی باکیفیت، رقابت حمایت از کاالی ایرانی زمانی اتفاق می: مجلس گفت

یین تولید کند، در این صورت اشتغال و صادرات هم رونق خواهد گرفت البته به شرط آنکه قاچاق، رانت و هزینه تمام شده پا
حمایت از کاالی : درباره شعار سال که حمایت از کاالی ایرانی است، اظهار داشتوی  .فساد اداری نیز به درستی مهار شود

گری و داللی هموار باشد، راه  ن روبرو باشد و در عوض مسیر واسطهاندازهای فراوا تولید با دست ایرانی تا زمانی که مسیر 
گذاری  ، شعارهای چند سال نام۷۹۹۱در دل شعار سال : نماینده مردم قزوین در مجلس ادامه داد .به جایی نخواهد برد

غال و اقتصاد مقاومتی ها به خصوص حمایت از تولید ملی، اشت گذاری این سال اگر اهداف مندرج در نام. اقتصادی مستتر است
 .به درستی محقق شده، شعار حمایت از کاالی ایرانی هم محقق خواهد شد

 

 تجمع و تظاهرات کشاورزان شرق اصفهان -*

 
 

  .فروردین هم در خوراسگان برگزار شد 42اعتراضات کشاورزان شرق اصفهان امروز شنبه 

 :شعارهای تظاهرات امروز
 میمیریم میمیریم حقابه رو میگیریم/ ابه کشاورز زیر عباست امروزعزا عزاست امروز روز عزاست حق

 طباطبائی حیا کن اصفهانو رها کن/ لباسشون لباس روحاینه وعده هاشون وعده تو خالیه
 دشمن ما همینجاس الکی میگن آمریکاست

 تن بازداشت شدند۰۵در تظاهرات روز گذشته کشاورزان اصفهان بیش از  -*

 

 .تن از کشاورزان معترض اصفهان را بازداشت کردند ۹۴فروردین ماه؛ تعداد  %۴امنیتی روز گذشته مامورین انتظامی و 
فروردین ماه؛ مامورین امنیتی برای جلوگیری از گسترش تظاهرات کشاورزان اصفهان و پیوستن مردم به آنها  %۴روز گذشته 

آنها سپس اقدام به تیراندازی هوایی و . پاش مسدود کردند خیابان جی و چهارراه اریسون را با گذاشتن موانع و ماشینهای آب
پس از ضرب و . مامورین انتظامی اقدام به ضرب و شتم مردم از جمله دو تن از زنان معترض کردند. حمله به کشاورزان کردند

  .تن از معترضین از جمله چند مرد سالخورده را بازداشت و به محل نامعلوم منتقل کردند ۹۴شتم 
فروردین ماه؛ در تجمع دیگری اعتراض خود را ادامه داده و عالوه بر فریاد برای خواسته  %۴ورزان معترض اصفهانی شامگاه کشا

 هایشان؛ شعار کشاورز زندانی آزاد باید گردد سر دادند

 :ها متوقف شد تزریق ارز به صرافی - *

 

امین نیازهای ارزی، فعال بانک مرکزی هیچ ارزی به بازار و سازی نرخ ارز و تغییر روش ت با توجه به اجرای سیاست یکسان 
 ایسنا/ها تزریق نخواهد کرد صرافی

 آیا نقشه فرار مرتضوی کشیده شده است؟ -*

 
 

مراقب باشیم مرتضوی خاوری »: حسام الدین آشنا مشاور روحانی در توئیتر نوشته: اردوی کاربه نوشته کانال تلگرامی 
 «.او حامل رازهای سر به مهر فراوانی است. ه فراری داده شودنشود؛ نه فرار کند و ن



تاکید فردی مثل آشنا که از تحوالت پشت پرده گروهبندی های حکومتی خبر دارد این پرسش را مطرح کرده که آیا نقشه فرار 

رح می شود مرتضوی کشیده شده است؟ با توجه به ادعای در دسترس نبودن مرتضوی از سوی اژه ای این پرسش هم مط
کنند،  دانشجو، کارگر؛ معلم، کشاورز و وبالگ نویس را به سه سوت پیدا می« سربازان گمنام امام زمان» که چگونه است که 

 ؟!توانند پیدا کنند ناقابل رو نمی سعیدمرتضوی#اما یه 

 :صیانت از آب استان چهارمحال و بختیاری -*

 

 .تجمع امروز مردم استان چهارمحال و بختیاری در مخالفت با انتقال غیرقانونی آب توسط تونلهای گالب و بهشت اباد

 :اعتراض کشاورزان کرمان به خاطر مانده محصول رو دستشان -*

 

، توسط کشاورزان بخاطر ماندن محصوالت کشاورزی روی زمین (استان کرمان)بستن ورودی و خروجی شهرستان رودبارجنوب 
 و نداشتن بازار و قیمت

 اعدام حسین پناهی اعالم تجمع در میدان اقبال سنندج در اعتراض به حکم  -*

 
  اطالعیه ی جمعی از کوهنوردان و فعاالن محیط زیست در سنندج

  
 مردم مبارز و انقالبی کردستان 

 مردم آزادی خواه شهر سنندج و حومه،
 

حکم اعدام رامین از طرف دیوان عالی کشور تایید شد و .همان گونه که مطلعید جان رامین حسین پناهی در خطر است
 .طر اعدام قریب الوقوع وی بسیار جدی استاحتمال خ

 یکشنبه#به همین دلیل برای جلوگیری از اجرای این حکم ناعادالنه و غیر انسانی ، همگان، پیر و جوان و زن و مرد، روز 
حضور به هم رسانیم و به شیوه مسالمت آمیز و متمدنانه، اعتراض خود را  سنندج#قبال شهر بعد از ظهر در میدان ا ۲ساعت 

شور نسبت به این حکم ناعادالنه، اعالم و خواستار تجدید نظر در حکم اعدام رامین حسین پناهی از مسئولین قضایی ک
  .گردیم

به همین دلیل هر انسانی که قلبش برای . این متینگ اعتراضی، سیمای شهر آزاده و انقالبیمان را دو چندان خواهد کرد
آزادی و آزادگی می تپد، هر انسانی که خواستار لغو حکم اعدام ، علل الخصوص خواستار لغو حکم اعدام جوانانمان به بهانه 

گ مسالمت آمیز شرکت و اعتراض خود را نسبت به حکم اعدام رامین حسین پناهی به های سیاسی است در این متین
 .مسئولین قضایی و کشوری جمهوری اسالمی ابراز داریم

 .سنندج#شهر  اقبال_میدان#بعد از ظهر در  ۲ساعت  یکشنبه#ی ما مردم آزاده و مبارز شهر سنندج و حومه روز  وعده#
 نه به اعدام ، آری برای زندگی 

 .حکم اعدام رامین حسین پناهی ملغا باید گردد

tg://search_hashtag/?hashtag=%D8%B3%D8%B9%DB%8C%D8%AF%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%B6%D9%88%DB%8C
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tg://search_hashtag/?hashtag=%D8%B3%D9%86%D9%86%D8%AF%D8%AC
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 .فضای امنیتی در مرکز شهر سنندج  -*

 
 .ردم آزادی خواه و برابری طلب شهر سنندج فراخوان تجمع دادند تا پدر و مادر رامین حسین پناهی را همراهی کنندامروز م

 .اما نیروهای سرکوبگر ابتدا پدر و مادر رامین را دستگیر کردند سپس از تجمع مردم جلوگیری بعمل آوردند
سال و نیم حبس افشین  ۰عدام رامین حسین پناهى و محكوم به خبر دار شديم كه پدر و مادر دو فرزند به ترتیب محكوم به ا

حسین پناهى توسط نیروهاى امنیتى در میدان اقبال سنندج بازداشت شدند انان كه بايد حامى فرزندشان باشند پدر و مادر 
يك تحسن ارام به میخواستن علیه حكم اعدام فرزندشان ساعتي را در , پیرى كه نمیخواهند فرزند ديگرى را از دست بدهند

 اعتراض بنشینند اما در میدان اقبال با نیروهاى تا به دندان مسلح اطالعات مواجه و بازداشت شدند 
 وهمه میدانیم كه اين بازداشت ترس از تجمع مردم ازاده هست انها را بازداشت كردند تا اجتماع را در هم بشكنند 

 ند مقابله كندولي جمهورى اسالمى بداند با نیروى مردم نمیتوا

 قراردادهای از ها نگرانی افزایش/اند نکرده دریافت را خود های حقوق ماه 4 دارو اهورا کارگران -*

 ماهه یک

 

ان و کارکنان متخصص شرکت اهورا دارو در تهران به به گزارش خبرنگار ایلنا، در بیست وششم فروردین، جمعی از کارگر
کارفرما از بهمن ماه سال گذشته مطالبات مزدی ما را پرداخت نکرده و ما از امنیت شغلی به سبب داشتن : خبرنگار ما گفتند

شود، در  نفر برآورد می ۲۴کارگران این واحد تولیدی که تعداد آنها حدود .و روزمزد برخورار نیستیم( یک ماهه)موقت   قرارداد کار
ماهه  صورت یک های کاری همه ما کارگران و کارکنان متخصص شرکت اهورا دارو به قرارداد: تشریح مشکالت صنفی خود گفتند

موقت و روزمزدی است و این موضوع امنیت شغلی ما را به خطر انداخته و دست کارفرما را برای اخراج بازگذاشته 
بریم و هر ماه منتظریم تاکارفرما برگه تسویه حساب را   ایم، رنج می از وضعیتی که در آن گرفتار شده :گویند میکارگران ...است

 .باشیم  به همین دلیل خواهان ساماندهی وضعیت خود از مسئوالن می. به ما تحویل دهد

 :به تجمعفراخوان  -*

 

 همه مردم وکشاورزان شرق اصفهان
 فلکه خوراسگان  :مکان#
 فروردین  ۴۲ یکشنبه#
 امشب ۴۷ ساعت#

 رو حقابه می جنگیم/  ما زن و مرد جنگیم 

 مختلف شهرهای در «آموزشی خدمات خرید» معلمان تجمع -*

 

های مختلف ازجمله  ها و استان معلمان خرید خدمات آموزشی در شهر وششم فروردین،  در بیست به گزارش خبرنگار ایلنا،
مطالبات مزدی پرداخت نشده  ۹۲این معلمان که از سال  .قزوین، کرمان و یزد، مقابل ادارات آموزش و پرورش تجمع کردند

دستمزد ما : گوید ضران در تجمع قزوین مییکی از حا .دارند، خواستار پرداخت معوقات مزدی و تغییر شرایط شغلی خود شدند
ایم؛ خواسته ما پرداخت به موقع مطالبات،  بهره معلمان خرید خدمات، از حداقل مزد وزارت کار کمتر است؛ از بیمه کامل نیز بی

به  به گفته این معلم، وزارت آموزش و پرورش هر بار .است« رسمی»برخورداری از حق بیمه و دستمزد همسان با معلمان 
 .کند ها تاخیر پرداخت می بهانه کمبود بودجه، معوقات معلمان خرید خدمات را با ماه

 : محمد حبیبی با پرداخت وثیقه آزاد شد  -*
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https://www.ilnanews.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/611765-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B2%D8%AF%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA-%D9%86%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DB%8C%DA%A9-%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%87
tg://search_hashtag/?hashtag=%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86
tg://search_hashtag/?hashtag=%DB%8C%DA%A9%D8%B4%D9%86%D8%A8%D9%87
tg://search_hashtag/?hashtag=%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA
https://www.ilnanews.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/612010-%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AE%D8%AA%D9%84%D9%81


 
 ۴%۴روز بازداشت موقت، با سپردن  ۲۲محمد حبیبی، عضو هیات مدیره کانون صنفی معلمان تهران پس از 

 ضمیر  محمد حبیبی و همسرش خديجه پاك ...ی تمام معلمان دربندبه امید آزاد.میلیون تومان وثیقه آزاد شد

 عدالتی خبری و بی اوين اين خیابان منتهی به بی؛  دقايقي پیش دم اوين

 کنیم پیدا نجات بالتکلیفی از خواهیم می/جذب طرح بررسی انتظار در کشاورزی بیمه صندوق کارگزاران -*

 

ی کشاورزِی سراسر کشور ماههاست در  یمهچند هزار کارگزار صندوق بدر بیست وششم فروردین، به گزارش خبرنگار ایلنا، 
گویند امیدواریم در روزهای باقیمانده از فروردین  حاال کارگزاران صندوق بیمه کشاورزی می...برند انتظار تعیین تکلیف به سر می

کارگزاران ...ماه این طرح در صحن علنی مجلس مطرح و بررسی شود تا هرچه زودتر از بالتکلیفی و سرگردانی نجات پیدا کنیم
های مختلف به تهران آمده و مقابل مجلس شورای اسالمی و صندوق بیمه  صندوق بیمه کشاورزی بارها از شهرها و استان

کشاورزی تجمع کردند تا در نهایت در سال گذشته طرحی برای جذب آنها در بدنه دولت در کمیسیون اجتماعی مجلس مطرح 
 .و تصویب شد

 : تجمع در یزد -*

 

 یزد روبروی استانداری یزددر شهر تجمع اعتراضی پرسنل شرکتی مراکز بهداشت فروردین ۴۲روز یکشنبه صبح 

 کردند پهن خالی سفره معترضان/مرز شدن بسته از ای بانه کاران کاسب انتقاد -*

 

ساد دارن بازار محلی بانه را ک به گزارش خبرنگار ایلنا، در بیست وششم فروردین، بسته شدن مرز کولبری در بانه، بازار مغازه
داران که از اجناس خود را از کولبران  وری، کاسبِی این مغازه این روزها پس از بستن مرزها و بازگشایی بازار پیله. است کرده
داران بانه امروز به نشانه اعتراض در بلوار شهرداری سفره خالی پهن کردند تا  مغازه .است خریدند، با مشکل مواجه شده می

بسته شدن مرزهای کولبری در مرزهای غربی  .اسب معیشتی خود را به مسئوالن یادآوری کنندبه این طریق وضعیت نامن
نماینده مردم )پیش از این محسن بیگلری . است ساز شده داران این منطقه مشکل کشور، برای بسیاری از کولبران و مغازه

وم غرب کشور مشاغل جایگزین وجود ندارد، بستن از آنجایی که در مناطق محر: در اعتراض به این اقدام گفت( بانه در مجلس
 .شود کند و نه تنها کولبران، بلکه کاسبکاران محلی نیز متضرر می مرزهای غربی، اشتغال مردم محلی را با مشکل مواجه می

 
 تجمع و اعتراض دانشجویان دانشگاه تربیت مدرس -*

https://www.ilnanews.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/612179-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%AC%D8%B0%D8%A8-%D9%85%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%85-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AA%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%81%DB%8C-%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D9%BE%DB%8C%D8%AF%D8%A7-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85
https://www.ilnanews.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/612376-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D8%B3%D8%A8-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D9%85%D8%B1%D8%B2-%D9%85%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%B6%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%81%D8%B1%D9%87-%D8%AE%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D9%BE%D9%87%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%AF


  
 

عتراض به سیاست گذاری های مدیران رده باالی دانشگاه و علی ام فروردین دانشجویان دانشگاه تربیت مدرس در ا42روز 
دانشجویان خواستار شفافیت در بودجه و هزینه  .الخصوص معاون دانشجویی، محمدرضا اصالحچی تجمع و اعتراض کردند

ه درستی آنها مدعی اند امکانات و بودجه دانشگاه در اثر سوءمدیریت هئیت رئیسه اتالف شده و ب. های دانشگاه هستند
به ...( سالن ورزشی، استخر و) آن ها همچنین به تخلیه غیرقانونی خوابگاه ها، اجاره امکانات دانشگاه . صرف نمی شود

نهادها و اشخاص خارجی و مسائلی از این دست که به زعم آن ها در اثر همان سوء مدیریت و نگاه تجاری و بنگاه دارانه 
گفتنی است شورای صنفی دانشجویان دانشگاه تربیت مدرس، حمایت   .راض دارندمدیران دانشگاه حاصل شده است، اعت

   .خود از این اعتراضات را اعالم کرده است

 شد ابالغ دستمزد بخشنامه -*

 

م بیست و دو)به گزارش خبرنگار ایلنا،در یکشنبه در بیست وششم فروردین،   پس از خاتمه مذاکرات مزدی در چهارشنبه 
به این ترتیب، .برای اجرا ابالغ شد( وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی)توسط علی ربیعی  ۹۱، بخشنامه دستمزد (فروردین ماه

همه واحدهای تولیدی، خدماتی و صنعتی باید از فروردین ماه حقوق کارگران خود را براساس مندرجات این بخشنامه که 

 .پرداخت کنندمبتنی بر مصوبات شورای عالی کار است، 

 :تهدید کارمندان آموزش وپرورش -*

 

از پیام رسانی آزاد و غیرقابل سانسور و از . تهدید کارمندان آموزش وپرورش به برخورد حراست در صورت استفاده از تلگرام
 آگاهی و اقدام جمعی مردم بشدت وحشت دارند

 :ریزی و منابع انسانی آموزش و پرورش رئیس مرکز برنامه -*
 است پرورش و آموزش جدی چالش آینده سال ۰ تا بازنشسته هزار ۰۰۵

به نقل از اداره اطالع رسانی و روابط عمومی اداره کل آموزش و  ، بیست وششم فروردین،ایلناخبرگزاری دولتی به گزارش 
های استان تهران با حضور  هران، نشست تخصصی ساماندهی نیروی انسانی شهرستانهای استان ت پرورش شهرستان

ریزی،  رئیس مرکز برنامه ریزی، منابع انسانی و فناوری اطالعات وزارت آموزش و پرورش، معاون طرح و برنامه مرکز برنامه
های استان تهران  و پرورش شهرستانهای استان تهران، شورای معاونین اداره کل آموزش  مدیرکل آموزش وپرورش شهرستان

ریزی، منابع  اسفندیار چهاربند رئیس مرکز برنامه .های استان تهران در کهریزک برگزار شد گانه شهرستان ۴۷و روسای مناطق 
مدرسه و برنامه درس ملی اصلی ترین : انسانی و فناوری اطالعات وزارت آموزش و پرورش در این نشست اظهار داشت

در اولویت اول آموزش و پرورش   ش و پرورش است و در تامین و تخصیص منابع به ویژه نیروی انسانی باید مدرسهوظیفه آموز
 ...قرار گیرد

https://www.ilnanews.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/612397-%D8%A8%D8%AE%D8%B4%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B2%D8%AF-%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA-%D8%B4%D8%AF
https://www.ilnanews.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-5/612371-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%AA%D8%A7-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%DA%86%D8%A7%D9%84%D8%B4-%D8%AC%D8%AF%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4-%D8%A7%D8%B3%D8%AA


 :مشکالت مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی -*

 

ین سازمان جمعیت مستمری بگیران اصلی ا. بگیر اصلي و تبعي تحت سازمان تامین اجتماعی هستند میلیون نفر مستمری ٦
 دهند را بازنشستگان، ازکارافتادگان و بازماندگان تشکیل می

 پارس جنوبی ۲۰مرگ سه کارگر در فاز  -*
 

پارس جنوبی حین کار به دلیل  ۷۹کارگر شرکت عمران صنعت کنگان شاغل در فاز  ۹ :فرمانده انتظامی شهرستان کنگان
و پس از انتقال به بیمارستان امام خمینی کنگان به علت  متری مصدوم شده %۴سقوط جرثقیل سقفی از فاصله حدودا 

 .شدت جراحات متاسفانه فوت کردند

 : خالی های سفره کمپین -*

 

خود را در اعتراض به وضعیت اسفبار کنونی  های خالی سفرهشاورزان تصاویری از ،کارگران وک خالی های سفرهدر کمپین 
 !!منتشر کرده اند

 
 ۲۰۷۹جدول حقوق و مزایای کارگران مشمول قانون کار سال  -*

 حق ناهار در قانون کار

 
شهری دور است / قانون کار به این نکته اشاره دارد که در کارگاه هایی که از مناطق مسکونی 121ماده 

و همچنین بسته به (  که حداقل یک وعده آن غذای گرم باشد) کارفرمایان باید هم سه وعده غذای مناسب
بنابراین این ماده از قانون کار و دیگر مفاد قانون کار صریحا به . اقتضای فصل و کار خوابگاه مناسب نیز فراهم کنند

 .اشاره ای ندارد، تامین غذا یا ناهار روزانه در کارگاه های که تحت شرایط معمول فعالیت می کنند

 به نقل ازکانال دانستنی های کارگر

 :حادثه ای تکان دهنده پیرامون فقر در ایران -*

 
مردی معترض بر پشت بام رفت و کودک .به شرایط فقر و تنگدستی و بیکاری برگزار شده بود در یک تجمع که در اعتراض

 .اش را از باالی پشت بام به پایین پرت کرد گرسنه

tg://search_hashtag/?hashtag=%D8%B3%D9%81%D8%B1%D9%87_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%AE%D8%A7%D9%84%DB%8C
tg://search_hashtag/?hashtag=%D8%B3%D9%81%D8%B1%D9%87_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%AE%D8%A7%D9%84%DB%8C


 هزار نفر ۰۰۵خطر بیکاری / وضعیت صنعت قطعه سازی قرمز شد  -*

دبیر انجمن صنایع همگن قطعه سازان با اعالم اینکه عدم  ،آرش محبی نژاد ، ۷۹۹۱فروردين  ۴۲، تسنیم خبرگزاری به گزارش
درصد نسبت به واردات ضربه پذیری داشته باشند،  ۷۲تناسب واردات خودرو و قطعه عاملی شده تا تولیدکنندگان داخلی 

وی با بیان ...  .هزار نفر روبرو خواهد شد ۴%%بیکاری  صنعت قطعه سازی در وضعیت قرمز قرار داشته و به زودی با: گفت
درصد  24این رقم نسبت به تعرفه واردات خودرو باید : درصد است افزود 11اینکه در حال حاضرمیانگین تعرفه قطعات خودرو 

تا تولیدکنندگان دبیر انجمن صنایع همگن قطعه سازان با اعالم اینکه عدم تناسب واردات خودرو و قطعه عاملی شده  .باشد
سال گذشته واردکنندگان توانستند با پرداخت : درصد نسبت به واردات ضربه پذیری داشته باشند، تصریح کرد 12داخلی 

میلیارد دالر  1.2در کنار این موضوع ما . ای حجم زیادی از قطعات را وارد کشور کنند تعرفه های اندک و استفاده از ارز مبادله
محاسبات ...ایم که این موضوع اصالً به نفع تولیدکننده داخلی نیست در سال گذشته به ثبت رسانده قاچاق قطعه را نیز

عالوه بر این سهم مهلک : نشان می دهد حجم واردات قطعه از مبادی رسمی با قاچاق آنها تقریباً برابر شده است گفت
اه بالتکلیفی تولیدکنندگان در سیاستهای حمایتی بهره های بانکی و عدم پرداخت به موقع مطالبات قطعه سازان به همر

هزار  225و بیکاری   دولت باعث شده تا این صنعت در وضعیت قرمز قرار گرفته و به زودی شاهد تعطیلی بسیاری از واحدها
 .نفر خواهیم بود

 است گذشته های سال دستمزدی شکاف نتیجه دستمزدها پایین سطح -*

 

جتماعی مجلس و نماینده دبیر اول کمیسیون ا)هللا بابایی صالح  روحبه گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا، بیست وششم فروردین، 
اگر نرخ دالر ثابت بماند و ما افزایش قیمت : در گفتگو با خبرنگار ایلنا، گفت( زهرا و آوج از استان قزوین حوزه انتخابیه بوئین

البته این نکته را هم باید مدنظر . شده رویکرد مثبت داشت توان تا حدی به این میزان دستمزدهای تعیین باشیم، می نداشته
رفته، افزایش یابد و  ای که انتظار می آن اندازه های قبل به ار داد که سطح فعلی دستمزدها بسیار پایین است چراکه سالقر

طور که گفتم، اگر دولت بتواند نرخ ارز را در همین  با این حال، همان. است های دستمزدی را جبران کند، افزایش نیافته شکاف
اما اگر نوسانات اخیر مجددا رخ . انداز نسبتا روشنی را ترسیم نمود توان چشم دارد، می هحدی که هست کنترل کند و ثابت نگ

 ....دهند، وضعیت برای مزدبگیران مساعد نخواهد بود

میلیون نفر در کشور با معضل حاشیه نشینی رو به رو هستند۲۲ -*  

https://www.mehrnews.com/news/4271280 

 

 

 

رئیس کمیسیون آموزش، پژوهش و فناوری شورای  ،حمید بادامی ،۷۹۹۱فروردین  ۴۲یکشنبه  به گزارش خبرگزاری دولتی مهر
ان با جمعیتی بالغ بر وی با بیان اینکه ایر.میلیون نفر در کشور با معضل حاشیه نشینی رو به رو هستند۷۷: عالی استانها گفت

: میلیون نفر در مناطق توانمندسازی شده است، افزود ۹های فرسوده و  میلیون نفر ساکن در بافت ۷۷میلیون نفر دارای  ۰۴
... .درصد از جمعیت کشور را به خود اختصاص داده اند %۴کنند و این تعداد  ها زندگی می میلیون نفر در این سکونتگاه ۴۴مجموعاً 

استان  ۷۷های جدی است که  حاشیه نشینی از جمله آسیب: نجات با اشاره به گزارش شورای اجتماعی کشور گفت بادامی

ها  کشور از جمله تهران، خراسان رضوی، کرمان، لرستان، سیستان و بلوچستان، خوزستان و همدان را بیشتر از سایر استان
های اجتماعی از  ا با اشاره به اینکه مالکیت، فقر، بهداشت و آسیبه عضو شورای عالی استان... .درگیر این معضل کرده است

 ....تواند خسارت جبران ناپذیری را بر دولت و مردم وارد کند عدم توجه به این مسائل می: مشکالت این محالت هستند،تصریح کرد

 کارگران گروه ملی در حمایت از همکارانشان دست به تجمع زدند -*
  ه شرکت تجمع اعتراضی برپا کردنددین کارگران گروه ملی صنعتی فوالد اهواز در محوطفرور ۴۲روز یکشنبه 

کارگران این شرکت پس از بسته شدن کارتها و ممنوع الورود شدن تعدادی از همکارانشان توسط مدیریت دست از کار 
از شدن کارتهای همکارانشان که به کشیدند و در مقابل دفتر حراست و امور اداری تجمع اعتراضی برپا کردند و خواهان ب

  دستور مدیر حراست مسدود شده بود شدند
 ۲۴۴طبق خبرهای رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران بعلت نبود مواد اولیه فقط بخش لوله سازی این شرکت که حدود 

اج همکارانشان دست از تولید نفر در آن مشغول بکار هستند ،فعال میباشد که در دو روز گذشته به دلیل اعتراض به اخر
طبق خبرهای رسیده یکی از کارگران بنام رحیم سعیدی امروز صبح در  مانع بارگیری وفروش ضایعات شدندکشیده اند و 

  مقابل درب کارخانه دستگیر و به پلیس امنیت و اطالعات منتقل میشود
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 شود؟ هشدار درباره بازار سیاه دارو درمان گران می -*

: گفت ۷۹۹۱فروردين  ۴۲رئیس جامعه پزشکان متخصص داخلی ایران،، ایرج خسرونیا خبرگزاری تسنیم المتبه گزارش س
شود و دولت  ثباتی قیمت لوازم پزشکی و تجهیزات مصرفی، دارو و خدمات درمانی می افزایش قیمت ارز موجب ناپایداری و بی

ثباتی بازار ارز موجب سونامی باال رفتن  افزایش قیمت دالر و بی :وی افزود.های خود را صورت دهد اید هر چه سریعتر حمایتب
: گفتاو... .قیمت خدمات پزشکی، احتکار، گران فروشی و بازار سیاه دارو، تجهیزات پزشکی و خدمات درمانی خواهد شد

درصدی دارو، 15درصدی تجهیزات و 05ن و خدمات پزشکی با وجود بالغ بر واردات متاسفانه همه امور در حوزه بهداشت، درما
با کاهش ارزش  ....گذارد ارتباط مستقیمی با قیمت ارز داشته و حتی بر قیمت مواد اولیه صنعت داروسازی کشور نیز اثر می

ها و مراکز  اهد شد، بدین ترتیب شرکتریال در مقابل دالر، فشار اقتصادی و معیشتی بر بیماران و کادر درمانی وارد خو
 .ها از مردم هستند درمانی مجبور به دریافت اختالف قیمت

 تومان رسید ۰۰۵۵قیمت به /افزایش نرخ مرغ در بازار تحوالت بازار محصوالت پروتئینی؛ -*

https://www.mehrnews.com/news/4271009 

 

 

 

 

 

 

تومانی قیمت مرغ  ۴%۷رئیس اتحادیه پرنده و ماهی از افزایش  ،۷۹۹۱فروردین  ۴۲یکشنبه  به گزارش خبرگزاری دولتی مهر
ف خانی در گفتگو مهدی یوس .تومان رسیده است ۰۲۴۴قیمت این کاال به : نسبت به روز چهارشنبه در بازار خبر داد و گفت

قیمت هرکیلوگرم : تومانی قیمت مرغ نسبت به روز چهارشنبه گذشته در بازار خبر داد و اظهارداشت ۴%۷از افزایش  خبرنگار مهر با
یلوگرم مرغ گرم در عمده همچنین قیمت هرک: وی اضافه کرد.تومان رسیده است ۰۲۴۴مرغ در مراکز خرده فروشی به کیلویی 

قیمت عمده مرغ کشتار شمال : افزودوی  .تومان است ۱۹۴۴تومان و توزیع درب واحدهای صنفی  ۴%۱۱فروشی درب کشتارگاه 
 .تومان است ۱۹۹۴ در میدان بهمن

 : د مردم کازرون داعتراض مج -*

ون و ایجاد شهرستان جدید دست به راه پیمایی فروردین هم در اعتراض به جدایی بخش هایی از کازر 40مردم کازرون امروز 
 .در پایان این راه پیمایی اعالم شد که فردا باز هم تجمع صورت خواهد گرفت. زدند

 شد؟ خواهد چه ها مستمری افزایش تکلیف/زده بحران های صندوق و فقر خط زیر بازنشستگانِ  -*

 

اند به  سی سال کار کردهبگیران؛ آنها که  مستمریبرپایه خبر منتشره در خبرگزاری دولتی ایلنا در بیست و هفتم فروردین ؛ 
مند شوند؛ آنها که باید گفت علیرغم امیدهای دوران  امید روزی که پا روی پا بگذارند و از استراحت و رفاه سالمندی بهره

عضو هیات مدیره کانون )اند؛ آنها که به قول علی اکبر عیوضی  درمانده« ی نان کوچه»جوانی، این روزها در هزار خِم 
 .زده است  کرده و زمین« ضربه فنی»زندگی روزمره و مشکالت اقتصادی، آنها را ( ین اجتماعی شهر تهرانبازنشستگان تام

نفر مستمری بگیر اصلی و تبعی تحت پوشش  ٣٦۱هزار و  ۹٣۰میلیون و  ٠براساس آخرین آمار، تا پایان آذر سال گذشته، 
اند که این تعداد، شامل بازنشستگان اصلی،  فاده کردهاند و از خدمات این سازمان است بوده  سازمان تامین اجتماعی

بگیران کشور، درصد قابل توجهی از  دهد که جامعه مستمری این ارقام و آمار نشان می. شود بازماندگان و ازکارافتادگان می
ی  ر از خانوادههای بازنشستگان که معموال جمعیت سرانه آن بیشت دهد؛ با احتساب خانواده به خود اختصاص می  جمعیت را

ست، شاید بتوان گفت چیزی بیش از ده درصد جمعیت کشور از طریق مستمری تامین اجتماعی روزگار می  نفری کارگری ۹۵۷
بهاِر هر سال هیات وزیران براساس پیشنهاد مدیرعامل سازمان تامین   گذرانند که تکلیف میزان افزایش این مستمری را

بگیراِن سازمان عریض و طویل تامین اجتماعی،  ستمری بازنشستگان و مستمریکند؛ افزایش م اجتماعی مشخص می
 ...براساس قانون، اصول و ضوابطی دارد

 :  ازادی عثمان اسماعیلی از زندان سقز/ یک خبر خوب -*
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 ۴۱مروز دوشنبه ا  االن پست فیس بوکی محمود صالحی و خود عثمان اسماعیلی خبر دادند/ در دنیای پر از خبر های بد 

قابل .  صبح ازاد شد۴۴:۷۷عثمان اسماعیلی با سپری کردن محکومیت خود در ساعت۴۴۷۰آوريل  ۷۲برابر با  ۷۹۹۱فروردين 
 ذکر است که جمعیت کثیری از خانواده،دوستان ورفیقان مورد استقبال قرار گرفت

 ویاران و دوستانش آزادی وی را تبریک می گویمبه تمامی اعضاء محترم خانواده . به سهم خویش از این آزادی خرسندم 

 کار انگیزه با تواند نمی دارد معیشت دغدغه که کارگری/ندارد فقر خط با تناسبی هیچ کارگران پایه حقوق -*
 کند

دبیر دوم کیسیون اجتماعی مجلس و )الدین  ناهید تاجتم فروردین ؛ برپایه خبر منتشره در خبرگزاری دولتی ایلنا در بیست و هف
 21اخیرا در تذکر کتبی به وزیر کار اشاره داشتم که برابر ماده : در گفتگو با خبرنگار ایلنا، گفت( نماینده حوزه انتخابیه اصفهان

قاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف باتوجه به ساله میزان حداقل مزد کارگران را برای ن قانون کار، شورای عالی کار باید همه
  اما متاسفانه هر. دو معیار درصد تورم اعالمی از طرف بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران و نیز سبد هزینه خانوار اعالم کند

ا یک یا دو درصد شود و صرفا بر مبنای نرخ تورم اعالمی از سوی بانک مرکزی ب ساله سبد هزینه خانوار در این میزان لحاظ نمی
ثباتی نرخ ارز که این روزها شاهد آن هستیم  از طرف دیگر باتوجه به تبعات بی. شود باالتر، میزان حداقل مزد کارگران اعالم می

رسد نرخ تورم اعالمی از سوی بانک مرکزی نیز برای تعیین میزان حداقل مزد کارگران قابل اتکا نیست، از این رو  به نظر می
 .ثباتی گردد رود معیشت کارگران بیش از پیش دستخوش بی بیم آن می

 .سفره خالی ما نان می خواهد -*

نوسط مردم    فروردین در دومین روز اعتصاب سراسری راه پیمایی امروز مردم جوانرود به سمت فرمانداری 40روز دوشنبه 
 .. بجان آمده دنبال می گردد

 :ستانباز هم اعتراض بر سر سفره خالی در کرد -*

 

 دومین روز اعتصاب بازاریان جوانرود و بانە  فروردین؛ ۴۱دوشنبه

 : تجمع دانشچویان همچنان ادامه دارد -*

 

 .هم ادامه داردفروردین  40دوشنبه تجمع دانشجویان معترض دانشگاه تربیت مدرس با وجود بارش شدید امروز 

 :فراخوان به تجمع بزرگ در چهارمحال بختیاری -*

 

 2فروردین ساعت  41برای روز سه شنبه  ش بزرگ مخالفت با انتقال غیرقانونی و غارت آب استان چهار محال و بختیاریهمای
 !!دربرابر مسجد پل زمانخان سامان ، همه می آییم 
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  تجمع خانواه های بازداشت شدگان اهواز در مقابل نهادهای حکومتی -*

 
( ۴۴۷۰آپریل  ۷۲)  ۷۹۹۱فروردین  ۴۱ان اعتراضات اخیرا اهواز، صبح دوشنبه تن از بازداشت شدگ ۴۴%خانواده های حدود 

 .مقابل استانداری خوزستان در اهواز تجمع کردند
به گزارش سازمان حقوق بشر اهواز، بخش دیگری از خانواده های بازداشت شدگان روبه روی دفتر نماینده اهواز در مجلس 

 .ی دفتر جواد الباجی نماینده دیگر اهواز تجمع کردندعلی ساری، و تعدادی دیگر نیز روبه رو
خانواده بازداشت شدگان اعتراضات اخیرا اهواز، با انتشار بیانیه ای که نسخه از آن به سازمان حقوق بشر اهواز رسیده 

آنان تاکید  .تاکید کردند که دستگیری فرزندانشان تنها به دلیل تجمعات عرب ها در دفاع از هویت عربی صورت گرفته است
کردند که این جوانان از فعاالن مدنی مسالمت آمیز و هویت طلب بوده و در چهارچوب قانون خواستار مطالبات خود بودند اما 

 .بدون هیچ دلیلی در خانه یا محل کار یا جاهای دیگر دستگیر و بازداشت شده اند

که گویا  ۷۴جوابگو نبوده و امکان مالقات با قاضی شعبه  خانواده ها تاکید کردند که در مراجعه به دادگاه انقالب هیچکس
 .مسئول رسیدگی به این پرونده هاست را نداشته اند

 
 :تجمع به خاطر حقوق های معوقه  -*
 

در داخل ساختمان سازمان خصوصی ،  70فروردین  40روز دو شنبه تجمع پرسنل شرکت حمل و نقل بین المللی خلیج 
 شرکت واقع درمیدان نماز اسالمشهر  ماهه بیمه ، ۱و پرداخت نکردن سازی بخاطر حقوق معوقه 

 
 کار انگیزه با تواند نمی دارد معیشت دغدغه که کارگری/ندارد فقر خط با تناسبی هیچ کارگران پایه حقوق -*

 کند
اخیرا در : در گفتگو با خبرنگار ایلنا، گفت( ه حوزه انتخابیه اصفهاندبیر دوم کیسیون اجتماعی مجلس و نمایند)الدین  ناهید تاج

ساله میزان حداقل مزد کارگران را  قانون کار، شورای عالی کار باید همه 21تذکر کتبی به وزیر کار اشاره داشتم که برابر ماده 
از طرف بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران  برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف باتوجه به دو معیار درصد تورم اعالمی

شود و صرفا بر مبنای نرخ  ساله سبد هزینه خانوار در این میزان لحاظ نمی  اما متاسفانه هر. و نیز سبد هزینه خانوار اعالم کند
ف دیگر باتوجه به از طر. شود تورم اعالمی از سوی بانک مرکزی با یک یا دو درصد باالتر، میزان حداقل مزد کارگران اعالم می

رسد نرخ تورم اعالمی از سوی بانک مرکزی نیز برای تعیین  ثباتی نرخ ارز که این روزها شاهد آن هستیم به نظر می تبعات بی
 .ثباتی گردد رود معیشت کارگران بیش از پیش دستخوش بی میزان حداقل مزد کارگران قابل اتکا نیست، از این رو بیم آن می

 اعالم شد ۷۰ال نرخ بیکاری س -*

https://www.isna.ir/news/97012709945/ 

 
، نرخ بیکاری ۷۹۹٦بر اساس اطالعات مرکز آمار ایران، در سال ،  70فروردین  40به گزارش خبرگزاری دولتی ایسنا در تاریخ 

کار  آمارگیری نیرویبه گزارش ایسنا، نتایج طرح  .درصد بوده است ۷۴۵۲درصد و سهم اشتغال ناقص از اشتغال کشور  ۷۴۵۷
، بیکار (شاغل و بیکار)درصد از جمعیت فعال  ۷۴۵۷دهد که  تر نشان می ساله و بیش ۷۴سال بررسی نرخ بیکاری افراد 

درصد کاهش  ۴۵۹بررسی روند تغییرات نرخ بیکاری حاکی از آن است که شاخص بیکاری نسبت به سال قبل از آن . اند بوده
اند؛ یعنی در گروه  تر از نظر اقتصادی فعال بوده ساله و بیش ۷۴درصد جمعیت  ۲۴۵۹، ۷۹۹٦در سال   همچنین.یافته است

بررسی تغییرات نرخ مشارکت اقتصادی حاکی از آن است که این نرخ نسبت به سال قبل . اند شاغالن یا بیکاران قرار گرفته
، ۷۹۹٦دهد که در سال  های عمده اقتصادی نشان می در بخش بررسی اشتغال ....درصد افزایش یافته است ۴۵۹، (۷۹۹٠)

 ۹۴های صنعت با  در مراتب بعدی بخش. ترین سهم اشتغال را به خود اختصاص داده است درصد بیش ۴۵۲%بخش خدمات با 
 .درصد قرار دارند ۷۱۵۲درصد و کشاورزی با 

 جرثقیل سقوط اثر در جنوبی پارس کارگر سه مرگ -*
پارس جنوبی به دلیل سقوط  12سه کارگر شاغل در فاز ( بیست و ششم فروردین)به گزارش خبرنگار ایلنا، ظهر روز گذشته 

 -4محمد فتحی، -1 :است اسامی جان باختگان این حادثه به قرار زیر .ندجرثقیل مجروح شدند و در بیمارستان جان باخت
 نجف خلیفه، کمک جوشکار  -2ر مونتاژکاریزدان فروزنده، جوشکا

 تمایلی به افزایش قیمت نداریم/ نیمه تعطیل شدن بازار لوازم خانگی:رئیس اتحادیه فروشندگان -*

https://www.ilnanews.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/612383-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%87%DB%8C%DA%86-%D8%AA%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%AE%D8%B7-%D9%81%D9%82%D8%B1-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%AF%D8%BA%D8%AF%D8%BA%D9%87-%D9%85%D8%B9%DB%8C%D8%B4%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D9%86%D9%85%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%B2%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D9%86%D8%AF
https://www.ilnanews.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/612383-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%87%DB%8C%DA%86-%D8%AA%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%AE%D8%B7-%D9%81%D9%82%D8%B1-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%AF%D8%BA%D8%AF%D8%BA%D9%87-%D9%85%D8%B9%DB%8C%D8%B4%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D9%86%D9%85%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%B2%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D9%86%D8%AF
https://www.ilnanews.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/612383-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%87%DB%8C%DA%86-%D8%AA%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%AE%D8%B7-%D9%81%D9%82%D8%B1-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%AF%D8%BA%D8%AF%D8%BA%D9%87-%D9%85%D8%B9%DB%8C%D8%B4%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D9%86%D9%85%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%B2%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D9%86%D8%AF
https://www.ilnanews.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/612637-%D9%85%D8%B1%DA%AF-%D8%B3%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%AB%D8%B1-%D8%B3%D9%82%D9%88%D8%B7-%D8%AC%D8%B1%D8%AB%D9%82%DB%8C%D9%84


https://www.isna.ir/news/97012709476 

 

رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی فلزی و ، فریدون نصیری ،  70فروردین  40رش خبرگزاری دولتی ایسنا در تاریخ به گزا
تعطیل درآمده و همه  آشپزخانه اعالم کرد که در پی نوسانات ارزی اخیر و مشکالت پیش آمده بازار لوازم خانگی به حالت نیمه

: وگو با ایسنا اظهار کرد در گفتوی .ها افزایش یابد ار هستند و کسی دوست ندارد قیمتدر انتظار بهبود اوضاع و آرامش در باز
ای روبرو شده و تقریبا به  در پی نوسانات ارزی اخیر به وجود آمده بازار لوازم خانگی تولید داخل و وارداتی با مشکالت عدیده

مه منتظرند تا شرایط به حالت عادی برگردد و بتوانند دهد و ه حالت نیمه تعطیل درآمده است، چرا که هیچ کس قیمتی نمی
 ....نسبت به تولید، واردات و عرضه محصوالت خود در وضعیت مناسب اقدام کنند

 «ایران پودر متالورژی» کارخانه اخراجی کارگران از دانشجویی تشکل یک حمایت -*

 

یک تشکل دانشجویی در استان قزوین با انتقاد از در خبرگزاری دولتی ایلنا در بیست و هفتم فروردین ؛ برپایه خبر منتشره 
تی یکی از اعضای این در نامه حمای .از کارگران بیکار شده این واحد حمایت کردند «ایران پودر متالوژی »تعطیلی کارخانه

تفاوت باشد و به همین دلیل  تواند نسبت به چنین مسائلی بی های دانشجویی آمده است؛ جریان دانشجویی نمی تشکل
این ....های به حق کارگران این کارخانه شد ای به استاندار قزوین خواستار رسیدگی به خواسته هم دفتر تحکیم وحدت در نامه

ه گفته است؛ از مشکالت کارگران این مجتمع باید به چندین ماه معوقات مزدی، عدم واریز به موقع فعال دانشجویی در ادام
 .و بیمه تکمیلی و موارد دیگر اشاره کرد ۹۲حق بیمه تامین اجتماعی از ابتدای سال 

در « متالورژی پودر» گذاری شده، کارگران نام« حمایت از کاالی ایرانی»متاسفانه در سالی که با عنوان : وی اظهار داشت
 ....اند های بسته آن مواجه شده اولین روز کاری با در

 !پردرآمدترین شرکت ایران، پول ندارد -*

https://www.isna.ir/news/97012709416 

 

واره بر کمبود سرمایه مورد نیاز برای توسعه میادین نفت و گاز هم،  70فروردین  40به گزارش خبرگزاری دولتی ایسنا در تاریخ 
به طوریکه بعد از تکنولوژی، . شانه های صنعت نفت سنگینی کرده و به عبارتی پاشنه آشیل این صنعت محسوب می شود

به .عدم وجود سرمایه کافی سد راه توسعه منابع نفتی و گازی شده و تهدیدی برای این ثروت ملی محسوب می شود
درصد  ۲۴تا  ۹۴میلیارد دالر سرمایه گذاری در سال نیاز دارد که حدود  ۹۴حدود  گزارش ایسنا، ایران در بخش باال دستی به

توان گفت صنعت  می. درصد است باید از منابع خارجی تامین شود ۱۴تا  ۲۴این رقم توسط منابع داخلی و مابقی آن که حدود 

ن نفتی از جمله میادین مشترک که به نفت یکی از قربانیان اصلی تحریم ها بود و با اعمال تحریم ها علیه ایران توسعه میادی
دلیل سهیم بودن کشور دیگر از منابع این میادین از اهمیت بیشتری برخوردار هستند به دلیل نبود سرمایه کافی و فناوری 

المللی  ها و سرمایه گذاران بزرگ بین بر این باورند که حضور شرکت  صاحب نظران و نمایندگان مجلس....مناسب مغفول ماند
ر صنعت نفت ایران بدون تردید عاملی برای توسعه و پیشرفت این صنعت است و حضور سرمایه گذاران بزرگ خارجی راه د

 .کند توسعه صنعت نفت و گاز کشور را هموار می

 :کارگران اعتصابی راه آهن شمال شرق  -*
 

 

https://www.ilnanews.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/612664-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%DB%8C%DA%A9-%D8%AA%D8%B4%DA%A9%D9%84-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%AC%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%85%D8%AA%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B1%DA%98%DB%8C-%D9%BE%D9%88%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://www.ilnanews.com/fa/tiny/news-611159
https://www.ilnanews.com/fa/tiny/news-611159


 ومدیر کل راه آهن شمالشرقدرمهمانسرا باحضور معاون شرکت تراورس ۷کارگران راه آهن شمالشرق   اعتصاب

 ۹۱فروردین  ۴۱
  ایالم گاز پاالیشگاه کارگران کار به بازگشت با رابطه در کارگری کمیسیون برگزاری -*
ی پاالیشگاه گاز ایالم همچنان  تکلیف بازگشت به کار یازده کارگر بیکار شده ،70فروردین  40در به گزارش خبرنگار ایلنا، 

ها بدون شرط به سر کار  پس از تجمعات هفته گذشته مقرر شد هفت نفر از اخراجی: گویند کارگران می .نامشخص است
کمیسیون کارگری در ( بیست و هفتم فروردین)از قرار معلوم، امروز ظهر  .ق این وعده نیستبازگردند اما هنوز خبری از تحق

شود، مدیرعامل  ها در این کمیسیون بررسی می استانداری ایالم تشکیل خواهد شد و موضوع بازگشت به کار اخراجی
ر حالی که سالها سابقه کار دارند، در ابتدای این یازده کارگر د....پاالیشگاه گاز ایالم نیز در جلسه امروز شرکت خواهد کرد

 .شرکت پیمانکار، توسط پیمانکاران جدید به کار گرفته نشدند  سال جاری پس از تغییر

 : تجمع خانوتدخه ها در مقابل دفتر نماینده مجلس -*

 
س جواد کاظم نسب فروردین تجمع بعضى از خانواده هاى بازداشت شدگان در مقابل دفتر نماينده مجل 40در تاریخ 

 ،در اين تجمع خانواده ها خواستار روشن شدن تكلیف بازداشت شدگان شدند(الباجی)
 

 کنیم می شرکت پرشور آن در بدهند، راهپیمایی مجوز اگر در یک نشست مشترک عنوان شد؛ -*
راهپیمایی روز جهانی کارگر تریبون بیان مشکالت صنفی است : دبیر اجرایی خانه کارگر استان قزوین گفت،عیدعلی کریمی 

او با بیان اینکه برای راهپیمایی در  .رسانند ن میو در این روز کارگران و بازنشستگان صدای مظلومیت خود را به گوش مسئوال
جامعه کارگری شاغل و بازنشسته امروز با مشکالت زیادی همانند : او گفت...ایم،  روز کارگر درخواست صدور مجوز داده

یرو در برخی تعدیل ن: کریمی بیان کرد... .روبرو هستند.. های معیشتی و بیمه و درمان وغیره  بیکاری و تعدیل نیرو، چالش
هزار میلیارد تومان از این منابع به خزانه، هزینه درمان  %۴تبصره هفت قانون بودجه و واریز بیش از « ز»واحدهای صنعتی، بند 

ترین مشکالت جامعه کارگری است که از استاندار محترم برای پیگیری آن انتظار همکاری  های غیردولتی از مهم در بیمارستان
هزار میلیارد تومان مطالبات دولتی داریم کسی این موضوع را  ۴%۷در شرایطی که : ایی خانه کارگر یادآور شددبیر اجر .داریم

رئیس کانون )محسن امانی .کند و در آستانه روز کارگر انتظار داریم رویکرد مسئوالن حل مشکالت کارگران باشد پیگیری نمی
واحد صنعتی در استان قزوین با بحران مواجهند و هرچند در  %۲ز بیش ا: بیان کرد( شوراهای اسالمی کاراستان قزوین

ها اتخاذ شده اما در عمل کاری صورت نگرفته و مصوبات اجرا نشده  جلسات متعدد تصمیمات زیادی برای حل برخی از آن
 ....است

  :اسماعیل عبدی معلم زندانی -*

 

اعتراض به نقض گسترده حقوق شهروندی معلمان  درمعلم زندانی در اوین پیشتر طی نامه ای  اسماعیل عبدی
 .خواهم کرد غذا_اعتصاب#فروردین  ۴۰و کارگران از 

 :شد پا و دست سوختگی دچار لیا صنعتی شهرک کارگر یک -*

 

 

های صنعتی مستقر در صنعتی  یک کارگر شاغل در یکی از واحد بیست و هشتم فروردین؛ درایلنا، خبرگزاری دولتی به گزارش
درمانی شهید  -مدیر مرکز آموزشی )فرزین پاک فطرت .ن قزوین دچار سوختگی با اسید شدشهرک صنعتی لیا در استا

سال سن دارد که بر اثر سر ریز شدن اسید از ناحیه دست وپا وپشت  %۹در این رابطه گفته است؛ این کارگر ( رجایی قزوین

https://www.ilnanews.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/612648-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B7%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%A7%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%DA%AF%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%A8%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AF
https://www.ilnanews.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/612700-%D8%A7%DA%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AC%D9%88%D8%B2-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%AF%D9%87%D9%86%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D9%86-%D9%BE%D8%B1%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85
tg://search_hashtag/?hashtag=%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%A8_%D8%BA%D8%B0%D8%A7
https://www.ilnanews.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/613279-%DB%8C%DA%A9-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DA%A9-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C-%D9%84%DB%8C%D8%A7-%D8%AF%DA%86%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D9%88%D8%AE%D8%AA%DA%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D9%BE%D8%A7-%D8%B4%D8%AF


اکنون در بیمارستان  دامات درمانی همدرصدی است و مصدوم برای اق ۷۰سوختگی این کارگر .بدن دچار سوختگی شده است

 .شهید رجایی قزوین بستری است

 هستیمبا کمبود دام مواجه /هزارتومانی شدن ۰۵گوشت گوسفندی در آستانه  -*

 

 

 

 

 

رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی با بیان ، علی اصغر ملکی ، ۷۹۹۱فروردین  ۴۰شنبه  سهتی مهر در به گزارش خبرگزاری دول
کننده رسیده است، خواستار  هزار تومان برای مصرف ۲۹اینکه قیمت هر کیلوگرم شقه بدون دنبه با افزایش مجدد در تهران به 

قیمت هرکیلوگرم شقه : ود دام در میادین مواجه هستیم، افزودبا اشاره به اینکه با کمبوی  ....رسیدگی فوری به این مساله شد
رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی با تاکید بر اینکه از این روند   .هزارتومان رسیده است ۲۹تا  ۲۰بدون دنبه برای مصرف کنندگان به 

ربط هستیم تا جلسه فوری از صبح در حال اطالع رسانی این موضوع به مسئوالن ذی : به شدت ناراحت هستیم، اضافه کرد
وی با بیان اینکه این افزایش فاحش است و مورد تایید ما نیست، ادامه ...  .تشکیل دهند و این مساله را مورد بررسی قرار دهند

و .. .  .مسئوالن قول رسیدگی به این امر را داده اند اما تا به این لحظه موردی که باعث دلگرمی ما باشد اتفاق نیفتاده است: داد
   .روند افزایش قیمت فعال به صورت روزمره ادامه دارد

 ستنی «عادالنه» ها ساختمانی بیمه حق صعود و دستمزدها سقوط -*
های اخیر، نرخ بیکاری کارگران ساختمانی را بیشتر  رکود بازار ساخت و ساز در سال ،70فروردین  40در به گزارش خبرنگار ایلنا،
ی  باشند و کاری نصیبشان شود، از آنجا که عرضه« شانس خوش»رانی که است؛ در این شرایط کارگ از همیشه افزایش داده

« جمعی های دسته پیمان»  نیروی کار در بخش ساختمان بیشتر از تقاضاست و همچنین دستمزد کارگران این صنف براساس
 کارگران صنفی انجمن رئیس، صدیقی میکائیل .کنند شود، دستمزد قابل توجهی دریافت نمی میان کارگر و کارفرما تعیین می

مساله این است که دستمزد : گوید با انتقاد از وضعیت شغلی کارگران بخش ساختمان می سروآباد و مریوان ساختمانی
رسد  می« پردازی بیمه»کند اما وقتی نوبت به  کارگران بخش ساختمان، از افزایش مزدی مصوب شورای عالی کار تبعیت نمی

زدمان ثابت است و ی بیشتری بپردازیم درحالیکه دستم متناسب با افزایش حداقل مزد، حق بیمهباید ما کارگران ساختمانی 
صدیقی، پایین بودن دستمزدها را نیز نتیجه همین بیکاری و باالتر بودن عرضه از تقاضا در بخش نیروی ... است  افزایش نیافته
باال باشد و در هر رده شغلی ساختمان، بیکاران بسیاری در  ست تا زمانی که نرخ بیکاری طبیعی: گوید داند و می انسانی می

دهند؛ بنابراین کارگر  جدید برای ارتقای دستمزدها تن نمی« جمعی های دسته پیمان»جستجوی کار باشند، کارفرمایان به 
 .ساختمان مجبور است با مزد بسیار حداقلی بسازد تا از نان خوردن نیفتد

 :اتفاق افتاد یاهواز ر شهرداری به دستفروشدر تهاجم ماموران سد معب -*

 

 در اعتراض به سرکوب لخت کرد. کتک زدن یک جوان دستفروش برهنه در خیابانهای اهواز

 تهدید کشاورزان معترض  در اصفهان  -*
 

 
 

انعت از های امنیتی و قضایی کشور برای مم ارسال پیامک های تهدیدآمیز به کشاورزان معترض اصفهانی از سوی ارگان
 ی تجمعات ادامه

 برخی گمرکات خودشان واردکننده کاالی قاچاق هستند  -*

https://www.ilnanews.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/612793-%D8%B3%D9%82%D9%88%D8%B7-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B2%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D8%B5%D8%B9%D9%88%D8%AF-%D8%AD%D9%82-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%84%D8%B2%D9%88%D9%85-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%88%D8%B6%D8%A7%D8%B9-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86


 

فرمانده سازمان بسیج مستضعفین با بیان ن غیب پرور ،سردار غالمحسی ، ۷۹۹۱فروردین  ۴۰شنبه  سه، خبرنگار مهر به گزارش
اینکه برخی گمرک های کشور خودشان واردکننده کاالی قاچاق هستند، خواستار ورود دستگاه قضایی و رسیدگی به آن 

 که اگرچه ما قرن های متمادی است. البسه ایرانی و صنعت تولید لباس در داخل به شدت دچار رکود شده است: گفتوی   .شد
. در صنعت نساجی ریشه داریم اما چه به روز ما آورده اند که لباس را در داخل تولید می کنند اما با برند ترک آن را عرضه می کنند

 .چرا که دشمن امید بسته تا از این نقطه به کشور و انقالب ضربه بزند. در سایر کاالها هم همینگونه است

 :م بازداشت گرفته اندتن از کارگران فوالد اهواز حک 05 -*

 

فسخ »نفر از کارگران گروه ملی صنعتی فوالد اهواز، در حین اعتصاب و تجمع حکم بازداشت صادر و بقیه را تهدید به  25برای 
 کرده اند« قراردادشان

 : است ناشایست و خصصیغیرت جا، نابه انتصابات گرفتار خوزستان

 

استان خوزستان؛ استان اخراج، بیکاری، تعویق حقوق، قرارداد  در بیست و هشتم فروردین؛به گزارش خبرنگار ایلنا،
رئیس سازمان « امید حاجتی»به گفته  . است سفیدامضا، مدیریت امنیتی و حراستی ناتوان، و فقدان امنیت شغلی کارگران

است و وضعیت اشتغال و آمار بیکاری با میزان درآمد و تولید منطقه  14.0، نرخ بیکاری در این استان برنامه و بودجه خوزستان
اکنون از نظر بیکاری در جایگاه سوم کشور قرار گرفته و این  آمار گویای این است که خوزستان هم. توازن و همخوانی ندارد

ن بنادر، صنایع پتروشیمی، شیالت و کشاورزی برخوردار است؛ اما های فراوانی همچو درحالی است که این استان از پتانسیل
اند بر اسب سرکش بیکاری و اوج گرفتن موج بیکار شدگان افسار بزنند و فرصتی برای اشتغال  گویی هیچکدام از آنها نتوانسته

تشان آنها را با مشکالت مسائلی همچون پرداخت نشدن حقوق کارگران و معوقا.و بهبود معیشت مردم این دیار ایجاد کنند
، «نداری»در واقع این روزهای کارگران خوزستان عالوه بر رنگ . ها کشانده است رو کرده و به خیابان معیشتی بزرگی روبه

بران کشت و صنعت هفت تپه، گروه ملی فوالد ایران، پتروشیمی ماهشهر، دکل  نی.هم به خود گرفته است« اعتراض»آهنگ 
همه ... های آموزش و پرورش و التدریس حق  مخابرات خوزستان، 4545وزستان، سیمان خوزستان، حفاری، عمودسازان خ

ها و  با تقسیم کارگران به دو گروه شاغل در شرکت نماینده اهواز در مجلس شورای اسالمی« علی ساری» .نادارند و بیکار
موسسات مشغول هستند، حق و حقوقشان مطابق  ها و کارگرانی که در شرکت: گوید موسسات و همچنین کارگران آزاد، می

است که شرکت؛ توسط بانک ملی با شرایط ( ایران)شود برای نمونه گروه ملی فوالد اهواز  های موجود رعایت نمی با شاخصه

 ....شود بسیار بد واگذار می

 :بازار جوانرود هم اکنون در تعطیلی  -*

http://www.mehrnews.com/
https://www.ilnanews.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/602604-%D8%AE%D9%88%D8%B2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D8%A8%D9%87-%D8%AC%D8%A7-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%DB%8C-%D9%86%D8%A7%D8%B4%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D8%AC%D9%84%D9%88%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%B9%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B9-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF


 

 ب بازاریان وکسبه به گرانی تعرفه های مرزی و ظلم وستم به این قشر از مردمادامه اعتصا در  ۹۱فروردین ۴۰روز سه شنبه 
 .همچنان ادامه دارد

 
 ها کرایه افزایش عدم از سیرجان آهن سنگ تریلرِ  انرانندگ نارضایتی -*

 

 

رانندگان تریلرهای حمل بار سنگ آهن سیرجان نسبت به به کاهش   در بیست و هشتم فروردین؛ به گزارش خبرنگار ایلنا،
ها  گذشته نه تنها کرایههای  در ماه: گوید یکی از این رانندگان می .ها انتقاد دارند تناژ ظرفیت بارگیری و افزایش نیافتن کرایه

تغییر نکرده و افزایش نیافته بلکه تناژ بارگیری تریلرها کاهش یافته، در نتیجه درآمد ما رانندگان نسبت به میانه سال قبل کمتر 
های  های مربوط ارائه شده است، تمامی ماشین ای که از سوی پایانه به باربری به گفته آنها براساس بخشنامه....است شده
امیدواریم این ظرفیت افزایش پیدا کند تا : گویند رانندگان می .تن بار حمل کنند ۲۴توانند با وزن خود ماشین  ین میسنگ

 .ها نسبت به سال قبل زیاد نشده، حداقل بتوانیم درآمد خود را ثابت نگه داریم علیرغم اینکه کرایه

 کردند پهن خالی سفره نیز مریوان در/کشور غربی مرزهای شدن بسته به اعتراض ادامه -*

 

اعتراض به بسته شدن مرزهای کولبری در غرب کشور  در سه شنبه بیست و هشتم فروردین؛به گزارش خبرنگار ایلنا،
به بسته شدن مرزها در بلوار شهرداری بانه، سفره ای در اعتراض  کاران بانه در روزهای گذشته، کاسب .همچنان ادامه دارد

اند و با پهن کردن سفره خالی در شهر مریوان، به  داران مریوانی نیز به این اعتراض پیوسته خالی پهن کردند؛ امروز مغازه
مرزهای با بسته شدن : گویند داران در شهرهای مرزنشین غرب کشور می مغازه .اند کساد شدن کاسبی خود اعتراض کرده

های گمرکی، قادر به خرید اجناس و فروش آنها با قیمت باالتر نیستیم و در نهایت بازارمان را از دست  کولبری و باال رفتن تعرفه
از روزهای ابتدایی سال جاری اعتراض به تصمیم دولت برای بستن مرزهای کولبری آغاز شده و بیش از همه در  .دهیم می

 .است شهرستان بانه ادامه داشته

 :جابه جایی های شغلی درایران  -*

 

https://twitter.com/intent/tweet?text=%d8%af%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86+%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%86+%d9%85%db%8c%e2%80%8c%d8%b4%d9%88%d8%af%d8%9f+%d9%87%d8%b4%d8%af%d8%a7%d8%b1+%d8%af%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%87+%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d8%b1+%d8%b3%db%8c%d8%a7%d9%87+%d8%af%d8%a7%d8%b1%d9%88+-+%d8%a7%d8%ae%d8%a8%d8%a7%d8%b1+%d8%aa%d8%b3%d9%86%db%8c%d9%85++-+Tasnim%20http://tn.ai/1700207
https://twitter.com/intent/tweet?text=%d8%af%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86+%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%86+%d9%85%db%8c%e2%80%8c%d8%b4%d9%88%d8%af%d8%9f+%d9%87%d8%b4%d8%af%d8%a7%d8%b1+%d8%af%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%87+%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d8%b1+%d8%b3%db%8c%d8%a7%d9%87+%d8%af%d8%a7%d8%b1%d9%88+-+%d8%a7%d8%ae%d8%a8%d8%a7%d8%b1+%d8%aa%d8%b3%d9%86%db%8c%d9%85++-+Tasnim%20http://tn.ai/1700207
https://www.ilnanews.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/613043-%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%B6%D8%A7%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%84%D8%B1-%D8%B3%D9%86%DA%AF-%D8%A2%D9%87%D9%86-%D8%B3%DB%8C%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DA%A9%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D9%87%D8%A7
https://www.ilnanews.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/613255-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D9%85%D8%B1%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%BA%D8%B1%D8%A8%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%86%DB%8C%D8%B2-%D8%B3%D9%81%D8%B1%D9%87-%D8%AE%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D9%BE%D9%87%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%AF


 .كتاب فروشي ها يكي يكي كباب فروشي مي شوند

 :اجتماعی عدم واریز حقوق بازنشستگان از سوی تامین -*

 

 

 

 

گویند که علیرغم اینکه قرار بود حقوق  بازنشستگان می، ۷۹۹۱فروردین  ۴۹چهارشنبه به گزارش خبرگزاری دولتی مهر 
فروردین .فروردین ماه آنها بیست و پنجم ماه جاری پرداخت شود، تا این لحظه تامین اجتماعی حقوق آنها را واریز نکرده است

ن اساس بازنشستگان که حداکثر تا بیست و بر ای. ماه یکی از ماههای سخت خانوارها برای تامین منابع مالی مورد نیاز خود است
در گذشته دوازدهم هر ماه، .اند اند، تا این لحظه از دریافت حقوق خود محروم مانده کرده های خود را دریافت می پنجم هر ماه حقوق

جم هر ماه منتقل شد ها به بیست و پن شد، اما بعد از عدم واریز وجوه در موعد مقرر، واریزی حقوق ماهانه بازنشستگان واریز می
 ....که در این میان حقوق بسیاری از بازنشستگان تضییع شد

 : رفیعی داوود باره دیگر اعتراض -*

 

داوود رفیعی کارگر اخراجی پارس خودرو که بیش از چهار سال اعتراض به اخراج غیر قانونی خود را پیگیری کرده، از سه روز 
 به اعتصاب غذا زده است پیش بار دیگر در برابر وزارت کار دست

 :سال ۰۵میلیارد دالر از ایران در  ۰۵۵خروج  -*
 

مدیره فدراسیون واردات ایران خبر خروج میلیاردی سرمایه را اعالم  زاده، رئیس هیات فرهاد احتشام -شهروندبه نوشته روزنامه 
راحتی  با این حجم از پول به.دالر است میلیارد ۰۴۴سال گذشته بالغ بر  ۲۴رقم خروج سرمایه از ایران ظرف  .کرده است

برای درک بزرگی این عدد کافی »: در این گزارش هچنین آمده است .زده را تامین کرد شد هزینه بازسازی دو کشور جنگ می
 توان گفت، در به این ترتیب می .میلیارد دالر دانسته است ۲۴۴است که بدانید بشار اسد پول الزم برای بازسازی سوریه را 

 «.زده، از ایران سرمایه خارج شده است سال گذشته، معادل هزینه بازسازی دو کشور جنگ ۲۴

 :است دولت های پرداخت عدم از ناشی کارگران مطالبات از بخشی -*

 

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی و ،علی اکبر کریمی  در بیست و نهم فروردین؛به گزارش خبرنگار ایلنا،
حقوق کارگران و تناسب آن با سبد معیشت و بحث خانوار او در گفتگویش بر لزوم توجه بیشتر بر  :می گوید نماینده مردم اراک

دهد که برای درست  پردازد و توضیح می تاکید دارد اما به مجموع عواملی که منجر به بروز مشکالت کارگران شده نیز می
ل اقتصادی وار به هم مرتبط است؛ ذات مسائ چیز زنجیره  همه.شدن وضعیت کارگران ابتدا باید چه چیزهایی ساماندهی شود

زنند مثال مشکل معیشت و حقوق  گیرند تا یک مسئله را رقم می های گوناگونی کنار هم قرار می اینگونه است و علل و معلول
کنند با خط فقر، تورم و سبد معیشت فاصله زیادی دارد،  کارگرانی که به دلیل اینکه بین مزد واقعی که دریافت می. کارگران را

توقع کارگر با شرایط تورمی و رکودی که بر جامعه حاکم است هر روز  قشر کم. شود تر از دیروز میشان هر روز بد وضعیت
. کنند گردد به دستمزد و حقوق حداقلی که دریافت می همه چیز هم بازمی. کند بیشتر از پیش زیر خط فقر شانه خم می

ها و  ند رکودی که در بخش تولیدی و شرکتدستمزدی که تعیین و پرداخت شدن آن ریشه در عوامل مختلفی دارد مان
سال است نادیده گرفته  25شود و سبد معیشتی که حدود  کارخانجات حاکم شده است یا تورمی غیرواقعی که لحاظ می

سو تا زمانی که قدرت خرید کارگران افزایش نیابد و فاصله آنها با خط فقر کمتر نشود، تولید داخلی و بخش  از آن. شده است

https://www.ilnanews.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/602609-%D8%A8%D8%AE%D8%B4%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%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%86%D8%A7%D8%B4%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA


ها یکی پس از دیگری به ورطه نابودی و قهقرای سقوط کشیده  رمایی نیز همچنان متضرر شده و کارخانجات و شرکتکارف

 ....شوند می

 :ارشد نسبی قیمت ه/تغییرات قیمت ُخرده فروشی موادغذایی  -*

بانک مرکزی اولین گزارش ُخرده فروشی مواد خوراکی در سال ، ۷۹۹۱فروردین  ۴۹چهارشنبه به گزارش خبرگزاری دولتی مهر 
گروه از جمله گوشت قرمز، برنج و لبنیات نسبت به ماه قبل از آن افزایش  ۲را منتشر کرد که طی آن قیمت ُخرده فروشی  ۹۱

 ۴۲قیمت ُخرده فروشی برخی از مواد خوراکی در تهران را در هفته منتهی به  بانک مرکزی خالصه نتایج گزارش هفتگی.داشته اند
 ۹۵۷درصد، سبزی های تازه  ۴۵۹درصد، برنج  ۴۵۲گروه لبنیات  ۲اعالم کرد که براساس آن قیمت ُخرده فروشی  ۷۹۹۱فروردین 

با این حال قیمت .ز آن افزایش یافته انددرصد نسبت به ماه قبل ا ۲۵۹درصد و چای  ۴۵۷درصد، گوشت مرغ  ۹۵۴درصد، گوشت قرمز 
دصد نسبت به ماه قبل از آن کاهش یافته و  ۰۵۰درصد و میوه های تازه  ۴۵۷درصد، حبوب  ۷۲۵۱گروه تخم مرغ  ۹ُخرده فروشی 

جاری به بانک مرکزی توضیح داد که در سه هفته اول سال . قیمت ُخرده فروشی گروه های قند و شکر و روغن نباتی ثابت بوده اند
 ....دلیل تعطیالت نوروز قیمت گیری از منابع انجام نشده است

 ...: پیرانشهر و مهاباد و  -مریوان  -روزهای متوالی اعتصاب بازار در بانه  -*

 

امروز، کسبه و بازاریان شهرستان پیرانشهر در اعتراض به باالبردن تعرفە گمرکی و بستە شدن / چهارمین روز از اعتراضات 
شهر مریوان در روز دوم اعتراض بە سیاست .چهارمین روز اعتصاب بانە در اعتراض بە بستە شدن مرزها.ها اعتصاب کردندمرز

شهرهای کردستان یکی . اعتصاب در بازار نور مهاباد.  بیکارسازی و گستردەتر کردن سفرەی فقر در شهرهای مرزی کردستان
 .پس از دیگری به اعتصاب می پیوندند

 

 آوار ریزش اثر بر قوچانی کارگر دو مصدومیت -*
ر دو کارگر کارخانه در قوچان بر اثر ریزش آوا( بیست و هشت فروردین)ایلنا، عصر روز گذشته خبرگزاری دولتی به گزارش 

آباد، امدادگران   جاده قوچان به چناران محدوده پاسگاه مومن 25در پی این حادثه در کارخانه ای واقع در کیلومتر .مصدوم شدند
امدادگران پس از انجام اقدامات اولیه درمانی، کارگران مجروح این کارخانه را به بیمارستان موسی بن .به محل اعزام شدند

 .جعفرقوچان انتقال دادند

 : هجوم نیروهای امنیتی به منازل کشاورزان معترض اصفهان -*

 

 47به تجمعات اعراضی کشاورزان در اصفهان و ضرب و شتم و دیتگیری آنان ، روز چهارشنبه یورش نیروهای امنیتی بعد از 
 به خانه های کشاورزان از جمعه گذشته شدت گرفته استفروردین 

 

https://www.ilnanews.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/613486-%D9%85%D8%B5%D8%AF%D9%88%D9%85%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1-%D9%82%D9%88%DA%86%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D8%AB%D8%B1-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D8%B4-%D8%A2%D9%88%D8%A7%D8%B1


 
فرشی که به خاطر . دنیا معروفه" فرش آهنین"هزارتومان حقوق میگیرند تا در ازاش فرشی ببافند که به  255ساعت کار تو روز فقط  15قل باف بیجاری در ازای حدا زنان فرش

 ها دیگه به جایی صادر نمیشه تحریم

 : لزوم اصالح الگوی کشت/ صنعت آب تشنه مدیریت صحیح -*

https://www.mehrnews.com/news/4273809 

با بیان اینکه مدیریت منابع آبی در ،  ۷۹۹۱فروردین  ۴۹چهارشنبه ،  خبرنگار مهر زینب شفیعی، کارشناس حوزه آب در گفتگو با
تمام صنایع مربوط به حوزه آب باید به افزایش بهره وری خود فکرکرده و : ح از شرایط دارد، گفتایران بیش از پیش نیاز به درک صحی

اساسا چالش خشکسالی در ایران تنها به علت کمبود بارش ها نیست بلکه . برنامه ریزی های کالن در این بخش انجام شود
برنامه   اما در این شرایط نمی توان عدم. ه کم آبی شده استپراکندگی این بارش ها و به طور کلی تغییر اقلیم باعث دامن زدن ب

 ....ریزی در سیاست های مرتبط با بخش آب را نیز نادیده گرفت

 افتاده خطر به «جنگل تنفس طرح» اجرای با «مازندران کاغد و چوب» کارگران شغلی امنیت -*
 کارگر ۰۵۵ بالتکلیفی/است

 

مینه تولید انواع کاغذ در کار روزمره این کارخانه که در ز در بیست و نهم فروردین آمده است ؛ایلنا، گزاری دولتیبه گزارش خبر
ها  ازسوی سازمان جنگل« طرح تنفس جنگل»کند، از تقریبا شش ماه قبل تاکنون به دلیل اجرای  استان مازندران فعالیت می

اکنون کارگران این کارخانه از وضعیت موجود رضایت  آنان با بیان اینکه هم .برای تامین مواد اولیه تولید؛ به حداقل رسیده است
کاهش تولیدات این کارخانه تهدیدی بر امنیت شغلی کارگران قراردادی و رسمی کارخانه شده : ند، در ادامه گفتندندار

کاری  نفر که در خارج از کارخانه و بخش جنگل ۲۴۴اند، حدود  هزار کارگری که در این کارخانه شاغل بوده ۴بطوریکه از حدود 
به گفته آنها، میزان تولیدات این کارخانه ...اکنون وضعیت مشخصی ندارند شده و هممشغول کار بودند، با اجرای این طرح بیکار 

 ...هزار تن کاهش یافته و این روند کاهشی همچنان ادامه دارد ۷۴۴هزار تن بود که در حال حاضر به  ۷۱۴در گذشته 

 شود گذاشته احترام «صنفی اعتراض» به/کرده حاکم را «رعیتی - ارباب» نظامِ   ثبات بی ارِ ک -*

 
و نزدیک شدن به یازده اردیبهشت بتواند بهانه خوبی باشد برای مرور  «کارگر جهانی روز» به گزارش خبرنگار ایلنا، شاید

های گذشته پاسخ  ها و دهه هایی که شاید در طول سال خواسته. ی کارگر ی طبقه ها و مطالبات تاریخی و انباشته خواسته
 عالی مشاور) توفیقی فرامرز .اند های بسیار، همچنان بر زمین مانده گری اند و مطالباتی که علیرغم کنش درخوری نگرفته

ایم و صحبت  در این ارتباط و در پاسخ به این سوال که امروز که اینجا ایستاده (کشور کار اسالمی شوراهای عالی کانون
توان از آن  ای که در روز جهانی کارگر می ترین مطالبه مهم: گوید مطالبه صنفی کارگر ایرانی چیست، می« ترین مهم»کنیم  می

کنم به اندازه کافی در مورد مساله دستمزد و معیشت صحبت شده و البته  است؛ فکر می« امنیت شغلی»یاد کرد، بحث 
توانیم ادعای  های جاری زندگی عمیق است، که هرچقدر هم به جلو حرکت کنیم، نمی زینهمتاسفانه آنقدر فاصله مزد و ه

ترین مطالباتِ جامعه کارگری با تمایز قائل شدن بین  وی در ارتباط با مهم .داشته باشیم« کارنامه درخشان»داشتن یک 
است اما رفع آن جزو مطالبات کارگران  بیکاری از معضالت اساسی جامعه: گوید می« بیکاری»مطالبات کارگران و مساله 

شود و به فرد بیکاری که اشتغال ندارد، در  نداشته باشد، کارگر محسوب نمی« شغل»نیست چراکه تا وقتی که کسی 
ترین مطالبات جامعه کارگری صحبت  پس اگر بخواهیم در مورد مهم. شود اطالق می« جویای کار»ترمینولوژِی لغات اقتصادی، 

و درآمد کافی است که بتواند تکافوی « دستمزد»چرخد؛ یکی بحث  د بگوییم این مطالباتِ کلیدی حول دو محور میکنیم، بای
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امنیت »تر است، بحث  ی حداقلی را بکند و دیگری که البته به نظرم از دستمزد هم مهم یک زندگی شرافتمندانه

 ....ست «شغلی
 

 فرا رسیدن اول ماه مه روز جهانی کارگر و بیانیه تشکل های مستقل کارگری پیرامون اوضاع حاکم بر کشور -*
=ww.rahekargar.net/browsf.php?cId=1033&Id=1046&pgn  

و در عین   را، در شرایطی آغاز می کنیم که دستمزدهای چهار برابر زیر خط فقر بر کارگران تحمیل شده 70سال  
شیرازه های اقتصاد و اداره جامعه به شکل غیرقابل کنترلی در حال از هم گسیختگی است و در این میان جناح های   حال

جز تحمیل فقر و فالکت بیشتر به میلیون ها کارگر و   یچ برنامه ایمختلف قدرت برای بقا و تامین منافع ضدانسانی خود، ه
  ....بخش های مختلف جامعه ندارند  و سرکوب اعتراضات  مردم زحمتکش ایران

روز اعتراض و اتحاد ما علیه ستم و بردگی در . این روز، روز ماست. ا کارگران استاول ماه مه روز جهانی کارگر پیش روی م
ما می توانیم و باید در جای جای کشور دست هایمان را در دست همدیگر بگذاریم و در ابعادی . سرتاسر جهان است

بدیل کنیم و متحد و همراه با سراسری با خواست رهائی از فقر و فالکت، نیروی به هم پیوسته خود را به جنبشی عظیم ت
مردم ایران، گام های تعیین کننده ای را برای پایان دادن به مشقات   بازنشستگان، معلمان، کشاورزان و عموم توده های آزاده

 .و مصائب موجود و بن بست اقتصادی سیاسی کشور برداریم
 .ارگران و در گرو اعتراضات سراسری ماستنجات کشور از نابودی و تباهی و فقر و فالکت در دستان متحد ما ک

   روز جهانی کارگر  (یازده اردیبهشت)در اول ماه مه   پیش به سوی اعتراضات گسترده
  سندیکای نقاشان استان البرز -2انجمن صنفی کارگران برق و فلز کرمانشاه -4 اتحادیه آزاد کارگران ایران -1
 های مستقل کارگری ایران کمیته پیگیری ایجاد تشکل -2کانون مدافعان حقوق کارگر -4

 
 :داریم ناقص شاغل و بیکار میلیون ۰.۱ :ئیس مرکز آمارر -*

 
بر اساس  :اعالم داشترئیس مرکز آمار ایران  -امیدعلی پارسا به گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا در بیست و نهم فروردین؛ 

درصد بوده  ۷۴۵۲از اشتغال کشور درصد و سهم اشتغال ناقص  ۷۴۵۷، نرخ بیکاری ۷۹۹٦اطالعات مرکز آمار ایران، در سال 
هزار نفر بیکار مطلق در کشور داریم و حدود دو میلیون هم افرادی داریم که اشتغال ناقص  ۴۴۴سه میلیون و : گفتوی  .است

شود که حتی یک ساعت در  بر همین اساس بیکار مطلق به کسانی اطالق می: او افزود  .دارند و به دنبال شغل تمام وقتند
ساعت در هفته را در بر  ۲۲اشتغال ناقص هم بنابر اعالم مرکز آمار بر همین اساس بین یک تا . کنند کار نمی هفته هم

 ....گیرد ساعت در هفته یا بیشتر را در بر می ۲۲گیرد و اشتغال کامل  می

ور و بیانیە جمعی از کاسبکاران مریوان، بانە، جوانرود، اورامانات، سقز، سردشت، منطقە ترگور و مرگ -*
  پیرانشهر

 

    
 مردم محروم کردستان

 !کاسبکاران و کولبران
ایان دادن به تنها راە همە بە این واقعیت سادە آگاە هستید کە مسدود کردن مرزها، بە معنی ممنوعیت معیشت در مرزها و پ

  .پیدا کردن لقمە ای نان شرافتمندانە برای همە ما است
ما شاهد و شرکت کنندەی چندین جلسە و نشست با مسولین دولتی جهت حل معضل بیکاری و رفع انسداد مرزها و معابر 

وعدەهای همیشگی و غیر واقعی  اما فرمانداران و نیروهای امنیتی و همە مسئولین دولتی تنها بر همان. کولبری بودەایم
  !خود اصرار می ورزند و نتیجه پایانی هر جلسە هم بکارگیری زبان تهدید سرکوب و خشونت است

نتیجەای کە ما در شهرهای جوانرود، بانە، مریوان، سقز، سردشت و پیرانشهر در این روزها از نیت وهدف دولت حاصل 
این هم یعنی هیچ کس پاسخگو نیست ! ت خود پایان دهید و کار را بە ما بسپاریدشما بە اعتراضا: کردەایم این بودە است کە

اما پاسخ ما باید ادامەی اعتراضات سازماندهی شده بە شیوەهای مختلف تا . و سفرە فقر باید همچنان گستردە باقی بماند
عادالنە و برابری در حقوق دست بە ما برای تامین یک زندگی ابتدایی و کار. رسیدن بە حقوق مسلم و سلب شدەامان باشد

در صورتی که همە متحدانە و فعاالنە کنار هم قرار نگیریم و دست بە یک اعتراض وسیع اجتماعی و مدنی . اعتصاب زدەایم
نزنیم، بار سنگین این مبارزە برای کسب خواستەهایمان بە شدت بر دوش هم سرنوشتانمان یعنی مغازەداران و کسبەی 

 !فتادشهرها خواهد ا
بنابراین نباید بگذاریم کە هزینە سنگین تری بر دوش قشرها و کاسبکاران دیگر گذاشتە شود و الزم است با تشکیل شوراها و 
اتحادیەهای کاسبکاران مسئولیت ها و وظایف را عادالنە تقسیم کنیم و بە اعتراضات فعال و موثر گستردەی مدنی خود ادامە 

 .دهیم
ای خالی جلو در فرمانداریهای کردستان به تجمع و اعتراضات خود تا بازگشایی مرزها، بە حداقل فردا با پهن کردن سفره

 !رساندن تعرفەهای گمرکی و تامین بیمەهای اجتماعی و ساماندهی اشتغال میلیونها جوان بیکار کردستان ادامە خواهیم داد
 الزم است بدون معطلی دست بکار شویم

 تا دستیابی به تامین اجتماعی و اشتغال بیکاران به تجمع و اعتراض در برابر فرمانداری های کردستان ادامه خواهیم داد
 .بانە، جوانرود، اورامانات، سقز، سردشت، منطقە ترگور و مرگور و پیرانشهر جمعی از کاسبکاران مریوان،

=== 

 جامعە شناسی مرز همایش ملی -*
 سیاست های توسعە و حیات اجتماعی مرزنشینان
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 ...قانعی راد، سراج زاده، مالجو، راغفر، صداقت: باحضور
 کردستان دانشگاه، سنندج

 ۹۱اردیبهشت ۲و  %

 داد پیگیری قول استانداری/نداریاستا مقابل سمنان نخ رنگین های بازنشسته تجمع -*

 

ام فروردین حدود بیست و پنج نفر از بازنشستگان رنگین نخ سمنان مقابل استانداری تجمع  به گزارش خبرنگار ایلنا، سی
که کارخانه تعطیل شده به  74از سال : گویند حاضران در تجمع می. ی معترضان پرداخت معوقات مزدی است خواسته.کردند

بارها هم به نهادهای مرتبط مراجعه . یافت مطالبات مزدی خود ازجمله حق سنوات و عیدی و حقوق معوق هستیمدنبال در
کارگر تولید را متوقف  115با داشتن حدود  1274کارخانه رنگین نخ سمنان در سال ....ایم ایم اما تاکنون پاسخی نگرفته کرده

 .گی بودندنفر در آستانه بازنشست 25کرد که از این تعداد، 

 

 ورود نیروهای ضدشورش همراه با تجهیران به شهرکازرون برای مهار تظاهرات هزاران نفره -*

 
 

مردم کازرون علیرغم ورود نیروهای ضدشورش با کلیه تجهیزات برای چندمین روز متوالی با حضور  ۹۱فروردین  ۹۴روز پنجشنبه 
ر گوشه ای از میدان جوانان شجاع کازرون رو در روی ماموران شعار د.چشمگیر زنان در میدان شهدای این شهر تجمع کردند

 !دشمن ما همین جاست ؛ همش میگن آمریکاست/ هللا اکبر از غیرت مردم/  غیرت کازرونی همینه همینه :می دادند
فکیک شهرستان این در حالی است که مقامات حکومتی با فرستادن امام جمعه کازرون در جمع تظاهرکنندگان از انجام طرح ت

 .کازرون عقب نشینی کرده و خواستار آن شده بود که مردم به تجمعات خودشان پایان بدهند

 شد گیری می رسید اگر دیرتر تصمیم هزار تومان می 15قیمت دالر به :رییس کل سابق بانک مرکزی -*

اگر دولت : ابق بانک مرکزی بیان کردمحمود بهمنی رییس کل س،  ۹۱در سی ام فروردینایسنا،  خبرگزاری دولتی به گزارش
رییس کل سابق بانک مرکزی از عدم اجرا .. .رسید هزار تومان می 15کرد، دالر به قیمت  گیری نمی برای نرخ ارز زودتر تصمیم

د های که به آب نیاز دارند در مناطق خشک کشور خبر داد و در بخش دیگری از سخنانش با بیان این که اصال نبای شدن پروژه
های بلند مدت برای  ایم راضی باشیم و باید برنامه نباید به آنچه انجام داده: بخش صادرات را به تنهایی دید، خاطر نشان کرد

ساالنه بیش از یک میلیون نفر به . باید بیکاری را در کل کشور ببینیم: او گفت  .توسعه همه جانبه کشور داشته باشیم
 .اید راهکاری ارایه دهیم که بیکاری به حداقل ممکن برسدشود که ب بیکاران کشور اضافه می

 : در تهران  علوم آزمایشگاهیتجمع دانشجویان  -*
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جمعی از دانشجویان علوم آزمایشگاهی دراعتراض به مسائل صنفی خود ،  ۹۱به گزارش خبرگزاری ایسنا در سی ام فروردین
ها  های غیر مرتبط به منظور اشتغال در آزمایشگاه یری از ورود رشتهمقابل سازمان نظام پزشکی تجمع کردند و خواستار جلوگ

 .شدند

 است عملی اقدامات گر مطالبه مخابرات کارکنان جامعه و گذشته مدار و قرار زمان -*
دیرعامل مخابرات ایران و پاسخ به تعدادی از پس از دومین برنامه برخط م،  ۹۱ام فروردین سیبه گزارش خبرنگار ایلنا، 

های کارکنان از سوی مدیرعامل مخابرات ایران و سرپرست معاونت توسعه سرمایه انسانی، شورای عالی  پرسش
 ....های عضو این شورا رسیده، واکنش نشان داد ای که به امضای اعضای تشکل های کارگری مخابرات ایران در بیانیه تشکل

 :تجمع بزرگ پیشکسوتان فراخوان -*

 

 :سال در تهران ۰۵مدرسه با عمر بیش از  ۰۵۵ -*

https://www.isna.ir/news/97013011554 

سرپرست اداره کل نوسازی مدارس استان تهران با  ،ناصر فتحی ،70سی ام فروردین  ایسنا، خبرگزاری دولتی  به گزارش
های باالیی قرار گرفته و وضعیت خوبی ندارد،  و وجود مدارس فرسوده در رده بیان اینکه تهران از لحاظ نیاز به فضاهای آموزشی

های شدید مقاومت  سال در تهران داریم که در برابر زلزله و طوفان ۴%مدرسه با عمر بیشتر از  ۴۴%اکنون قریب به : گفت
ساز است و از طرفی هم به لحاظ  تهران یکی از مناطق موفق در جذب خیرین مدرسه ۷۴منطقه : وی افزود ...زیادی ندارند

 ....وجود فضاهای آموزشی تخریبی به نسبت دیگر مناطق تهران وضعیت بدتری دارد

 :دیدار با محمد حبیبی معلم نام آشنا بعد از آزادی از زندان -*

 

با  ۱/۴۷/۹۴۹دیدار جمعی از اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد، روزنامه نگاران آزاد و فعالین کارگری پنجشنبه 
 عضو هیئت مدیره کانون صنفی معلمان تهران حبیبی_محمد#

 اعتبار ومانت میلیارد هزار ۱۵ نیازمند کشور در مدارس سازی مقاوم و بازسازی -*

 

در نشست مشترک روسا و مدیران ( ماه فروردین ۹۴)مهر عصر دیروز  ایلنا، مهراله رخشانی خبرگزاری دولتی  به گزارش
بسیاری از مدارس : های فرهنگیان کاشمر برگزار شد، اظهار کرد شورای آموزش و و پرورش ترشیز کهن که در سالن همایش

: افزود ....اند اما امروزه در موقعیت مناسبی قرار ندارند ته موقعیت مناسب داشتهسال گذش ۱۴در سطح کشور شاید در 
رئیس سازمان نوسازی، توسعه و  .کنند ها و تامین منابع مالی به سختی همه را مدیریت می مدیران در حوزه ساخت و ساز

https://www.ilnanews.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/613967-%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%87-%DA%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
tg://search_hashtag/?hashtag=%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%AD%D8%A8%DB%8C%D8%A8%DB%8C
https://www.ilnanews.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-5/614159-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D9%85%D9%86%D8%AF-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1


برای : کمی بهتر است، اظهار کرد نسبت به سال قبل ۹۱تجهیز مدارس کشور با اعالم اینکه وضعیت اعتبارات در سال 

 .هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز است ۴۴سازی مدارسی که نیازمند تخریب و بازسازی هستند، بالغ بر  بازسازی و مقاوم

  :ادامه دارد همچناناعتصاب در کردستان  -*

 

عکس از . نه و مریوان منتشر شده استفروردین در با 21گزارش ها، تصاویر و کلیپ های تازه ای از اعتصاب امروز جمعه 
 مریوان

 احتمال تعطیلی نیمی از معادن کوچک:  معاون خانه معدن مطرح کرد -*

https://www.isna.ir/news/97013111823 

 

که عوامل مختلفی از  معاون خانه معدن ایران با بیان این ،۹۱در سی و یکم فروردینایسنا، خبرگزاری دولتی به گزارش
انداز  گذاری حوزه معدن چشم ای صادرات و واردات گرفته تا مشکالت مدیریتی به خصوص در راس سیاسته سیاست

گذارد، معتقد است که این احتمال وجود دارد در صورت وضع موجود تا  روی ما نمی خوشایندی را برای این بخش در آینده پیش
دهیم که اگر وضعیت کنونی  به شکل جدی این هشدار را می: زاده تصریح کرد پناهی.. .درصد معادن کوچک تعطیل شوند %۴

ها نکند و شرایط را از طرق مختلف از  ادامه پیدا کند و دولت و مجلس شورای اسالمی فکری به حال ضرر و زیان تولید کننده

درصد  ۴%ماده تعطیلی تر اداره نکنند در سال جدید باید آ جمله حمایت در تسهیالت یا تسهیل صادرات و واردات فضا را منعطف
هایی که  هایی که در معدن اتفاق خواهد افتاد و بیکاری که مسئول مستقیم تعطیلی وی با بیان این .معادن کوچک کشور باشد

توانند از این مساله جلوگیری کنند در حالی که  به وجود خواهد آمد دولت و مجلس متفقا مسئول هستند، چراکه هر دو می
 .کاری صورت گرفته است نه کمتاکنون در این زمی

 :در برابر نماز جمعه کازرون وسیع زنان اجتماع -*

  

 حضور گسترده زنان در بیرون مصلی، فروردین  ۹۷هم اکنون جمعه 

tg://search_hashtag/?hashtag=%DA%A9%D8%A7%D8%B2%D8%B1%D9%88%D9%86


 :ط شد پرداخت حقوق کارکنان آموزش و پرورش مشرو -*

 

بر اساس بخشنامه سازمان آموزش و پرورش، از  ،  ۹۱در سی و یکم فروردین ،خبرگزاری تسنیم به گزارش خبرنگار اقتصادی
بر .کرد و تایید آن شدابتدای اردیبهشت ماه سال جاری پرداخت حقوق و مزایای کلیه کارکنان منوط به ارائه گزارش عمل

اساس بخشنامه معاونت توسعه و مدیریت وزارت آموزش و پرورش به ادارات کل آموزش و پرورش استانها پرداخت حقوق و 
  .مزایای کارکنان منوط به ارائه گزارش عملکرد و تایید آن از سوی مدیران باالدستی شد

حقوق  انی و برقراری انضباط مالیاز اول اردیبهشت ماه سال جاریدر این بخشنامه آمده است، به منظور مدیریت منابع انس
نسبت  قبل از دهم هر ماه بایست مسئول ذی ربط می. باشد می منوط به تایید کارکرد فرد کلیه کارکنان واحدهای سازمانی

 ....اقدام کند( ابالغ)و تایید ابالغ افراد تحت مدیریت خویش در سامانه   به بررسی

 :به تجمع سراسری فراخوان  -*

 
به گزارش اردوی کار، فراخوان دهندگان از هم اکنون تهدید به برخورد . فراخوان به تجمع تکنسین های اورژانس سراسر کشور 

 شده اند

 افزایش حقوق بازنشستگان چند درصد شد؟ -*

https://www.isna.ir/news/97013111820 

 

بگیران تامین   به گفته وزیر کار، حقوق بازنشستگان و حداقل ،۹۱کم فروردیندر سی و یایسنا، خبرگزاری دولتی به گزارش
بگیران و شاغلین، شیوه  برای سایر سطوح مانند سایر سطوح حقوق: وی افزود.یابد درصد افزایش می %۷۹۵اجتماعی امسال 

حقوق دیگر تنها درصد و عدد ثابت  شود، از این رو افزایش تر می کند و کمی به نسبت سال گذشته پیچیده محاسبات تغییر می
شده   تومان روزانه در نظر گرفته ۴۰۴۰عالوه   درصدی به ۷۴۵۷۲حقوق برای سایر سطوح با افزایش  ۷۹۹۱نیست و در سال 

قانون تامین اجتماعی باید به پیشنهاد رییس  ۹۲افزایش حقوق بازنشستگان دارای سایر سطوح مزدی، طبق ماده ... .است
سال گذشته میزان افزایش حقوق .. .ن اجتماعی به وزیر کار ارائه و پس از تایید هیات وزیران نهایی شودسازمان تامی

درصدی حقوق به  %۷۴۵درصد تعیین شد و برای سایر سطوح نیز رشد  %۷۲۵بازنشستگان و حداقلی بگیران تامین اجتماعی تا 
ن سازمان تامین اجتماعی را در اردیبهشت ماه به تصویب بگیران و بازنشستگا دولت افزایش حقوق مستمری. تصویب رسید

 ...رساند که از همان ماه اعمال شد؛ پرداخت ما به التفاوت فروردین ماه نیز در پایان خرداد صورت گرفت

 :دالیل رشد بیکاری در ایران -*

https://www.tasnimnews.com/
https://www.tasnimnews.com/


 

 بیکاری در صدر بحران ها/ دالیل بحران ازدواج در ایران

 ۷۹ سال در بگیران مستمری حقوق درصدی ۲۰ افزایش -*
معاون وزیر و رئیس سازمان « انوشیروان محسنی بندپی»، 70در سی و یکم فروردین ایلنا، خبرگزاری دولتی به گزارش 

درصدی حقوق  ۷۲افزایش : مدیرکل بهزیستی استان مرکزی گفت« زهرا امینی»ر آئین تودیع و معارفه بهزیستی کشور د
 ...در نظر گرفته شده که از اردیبهشت سال جاری عملیاتی خواهد شد ۹۱مستمری بگیران در سال 

 :فراخوان در برابر مجلس  -*

 

 نفر ۲۷۵۰برایوقوع حادثه !/معدن کشور فاقد واحد بهداشت و ایمنی۰۰۵۵ -*

https://www.mehrnews.com/news/4275813 

 

معدن کشور  %۲۹۴نتایج یک گزارش رسمی حاکی از آن است که  ۷۹۹۱فروردین  ۹۷جمعه  به گزارش خبرگزاری دولتی مهر ،
نتایج آمارگیری معادن .کل معادن، در حال بهره برداری فاقد واحد بهداشت، ایمنی و محیط زیست هستند درصد از ۰۱۵۲معادل 

معدن و متوسط تعداد شاغالن معادن،  ۲۹۷۹برداری کشور  ، تعداد کل معادن در حال بهره%۷۹۹در سال  دهد کشور نشان می
 ۱۵۹درصد و  ۱۵۲درصد،  ۹۵۰رضوی و اصفهان به ترتیب با  های کرمان، خراسان بر حسب استان، استان.نفر بوده است ۹۹۲۰۲

درصد  ۷۵۹های گلستان و قم با  درصد و استان ۴۵۰درصد و  %۴۵های البرز و ایالم به ترتیب با  درصد دارای بیشترین معادن و استان
در این . دثه سقوط شده استمعدن دچار حا ۹۱۱، معادل %۷۹۹بر اساس نتایج طرح در سال ...  .کمترین معادن را دارا هستند

های فارس،  استان.اند نفر دچار حادثه شده ۷۹۴۲مورد حادثه به وقوع پیوسته که متعاقب آن حدود  ۷۹۷۴معادن، در مجموع 
های  به عالوه استان. اند که حادثه در آنها اتفاق افتاده است مازندران و خراسان رضوی به ترتیب دارای بیشترین تعداد معدن بوده

های  در همین راستا برای استان. اند مورد دارای بیشترین تعداد وقوع حادثه بوده ۴۲۹و  ۹۰۰اسان جنوبی و کرمان به ترتیب با خر
 ....ای گزارش نشده است چهارمحال و بختیاری و کهگیلویه و بویراحمد حادثه

 استکهلم  -معصومه ابتکار در سوئد  -*

https://www.ilnanews.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-5/614221-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84


 

گشت ارشاد در شبکه های اجتماعی سوئد همزمان با شرکت معصومه ابتکار در  پخش فیلم ضرب و شتم دختر جوان توسط
 در استکهلم« کنفرانس جهانی تساوی حقوق»

 ها و مراتع خبر داد فرمانده یگان حفاظت سازمان جنگل

 سوزی سال زندان برای عامالن آتش ۲۵ماه تا  ۰/ ها با شروع فصل گرما هشدار درباره حریق جنگل

sna.ir/news/97012911299https://www.i 

 

ها و مراتع با  فرمانده یگان حفاظت سازمان جنگل: آمده است۹۱به گزارش خبرگزاری دولتی ایسنا، در سی و یکم فروردین، 
ای است که  گونه شرایط جوی کشور به: های منابع طبیعی گفت های عمدی و سهوی در عرصه سوزی آتش  اشاره به مجازات

وی با اشاره به اینکه تمامی ملزومات تامین ....سوزی در مناطق مستعد همزمان با شروع گرما باشیم آتشاحتمال دارد شاهد 
: ها لحاظ شده است، گفت ها در طرح جامع مقابله با حریق در جنگل بینی اعتبارات الزم برای ساخت پایگاه تجهیزات و پیش

های  در حال حاضر برای حریق. کاری محاکم قضایی استهای منابع طبیعی در حیطه  سوزی در عرصه بحث مجازات آتش
سال حبس  ۷۴های عمدی  افتد شش ماه تا سه سال حبس و برای حریق سهوی که توسط مردم و گردشگران اتفاق می

در این باره دست . تعیین شده است البته پرداخت جریمه و خسارت نیز در کنار مجازات حبس وجود دارد  توسط قانونگذار
برابر خسارت جهت بازدارندگی و جلوگیری از تخریب  ۷۴و محاکم قضایی باز است که حتی فرد متخلف را تا حدود قاضی 

 .جریمه کند

 


