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 !نو به نو  ، جمعه به جمعه 

  : یادداشت

شاد باش می را به همه شما در سراسر جهان و در پهنه جغرافیای ایران روز جهانی کارگر اول ماه مه  یازدهم اردیبهشت ، پیشاپیش فرا رسیده

 !گویم 

شت سر گذاشتیم بار دیگر ضربآهنگ کم آبی و بی آبی در سطح رسانه های دولتی پر رنگ تر شده است و من در یادداشت این هفته ای که پ

 !در ویرانی و خانه خرابی کشورمان دارد ، متمرکر می شوماین موضوع که ی مهم و اهمیت نهفته حول ای

 

 استان در وضعيت قرمز آبي ۵

 

برداري شركت مهندسي  معاون راهبردي و نظارت بر بهره شاهین پاکروح،  : آمده است  ۷۹۳۱اردیبهشت  ۵چهارشنبه  شرقبه نوشته روزنامه 

 و رضوي و سیستان نخراسا  هاي اصفهان، كرمان، فارس، آب و فاضالب كشور با اشاره به اینكه شهرهاي داراي وضعیت قرمز آبي در استان

ها در كشور، از  فارس و دریاي عمان و فالت مركزي را با توجه به كاهش شدید بارش بلوچستان قرار دارند، شرایط آبي دو حوضه آبریز خلیج

 .شهر كشور خبر داد ۹۹۴ از وجود تنش آبي براي  پاکروح.تر اعالم كرد ر نقاط ایران وخیمسای

تنش . شود كه در ساعاتي از روز كه عمدتا ساعات گرم است، میزان مصرف آب از تولید پیشي بگیرد به گفته او تنش آبي به شرایطي اطالق مي

در حال حاضر . درصد مصرف باشد، وضعیت منابع آبي زرد است ۷۰آب كمتر از  اگر میزان كمبود. شود هاي مختلف تقسیم مي آبي به دسته

 .میلیون نفر از جمعیت شهري با وضعیت زرد مواجه هستند ۵/۷۰

درصد كمتر از  ۲۰تا   ۷۰كمتر از هفت میلیون نفر از جمعیت كشور در شرایط نارنجي بوده و میزان كمبود تولید آب آنها بین: پاكروح افزود

 ۲۰شود، شهرهایي هستند كه تنش آبي بیش از  درصد جمعیت كشور را شامل مي ۵۰میلیون نفر از جمعیت شهري نیز كه  ۷۱. ستمصرف ا

 .درصد دارند

ها نسبت به سال گذشته  در این منطقه میزان بارش. شهر داراي تنش آبي در حوزه فالت مركزي قرار دارند ۹۹۴ شهر از  ۷۲۳: او عنوان كرد

سالي هستیم، باید تدبیري براي  سال است كه درگیر خشك ۷۵از آنجا كه  : وی با صراحت اعالم می دارد ... .یافته است درصد كاهش  ۵۰

 .سالي داشته باشیم سازگاري با شرایط خشك

p://www.sharghdaily.ir/fa/Main/Detail/186163htt 

 
 قطع و جیره بندی آب در اصفهان

رسمی اب شرب مردم در بسیاری از مناطق اصفهان قطع شده و عمال آب جیره بندی شده  به صورت خزنده و بدون اعالم وزهای گذشتهطی ر

قطع شدن آب در اصفهان مشکالت زیادی برای مردم و اصناف ایجاد کرده اما مسئولین آب و فاضالب صرفا بر ناکافی بودن میزان آب . است

   .سد زاینده رود تاکید کرده اند

 

در سال جاری و در ادامه روند فعلی، آورد سد زاینده » ای اصفهان با طرح این احتمال که  مل شرکت آب منطقهمسعود میرمحمدصادقی، مدیرعا

حجم آب »: اردیبهشت به ایسنا گفته ۳، امروز دوشنبه «سال اخیر نیز کمتر باشد ۵۰های ماهانه تجربه شده در  رود از مجموع حداقل مطلق

ها کفاف شرب را بدهد که به این منظور عالوه  سختی قادر خواهد بود تا پاییز امسال و شروع بارشموجود در صورت عدم محدودیت کیفی به 

 .بر صرفه جویی، استفاده از منابع محلی نیز در دستور کار قرار گرفته است



و در مقابل این چنین دشواری روستائیان شرق اصفهان ، روستائیان چهارمحال و بختیاری و روستائیان کرمان و روستائیان سیستان و بلوچستان 

 . و این نگرانی هر روز بیش از پیش دامن گستر می گرددروزگار می گذرانند  در جنوب کشور امروز به دشوار ترین شکل

 تشييع جنازهمراسم  جنوب کرمان را درمعترض  ال بالی اخبار این هفته دلنگرانی های روستائیان را می توان دریافت و طنز تلخ روستائیان

خورد در سطح شبکه های مجازی به شکل گسترده باز   اعتراض به وزارت جهاد کشاورزی، دالالن غارتگر، افت شدید قیمتکه در ،  هندوانه

 !، بدون تردید به شکا اسف بار تری کوچ ها و مهاجرت های وسیع تری را در برابر خود خواهیم داشت داشت همه ما دیده ایم 

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

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

 . خواهم داد

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

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

 7روزشمار کارگری هفته 

  :ادامه دارد همچناناعتصاب در کردستان  -*

 

عکس از . فروردین در بانه و مریوان منتشر شده است 13گزارش 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 ،۷۹در سی و یکم فروردینایسنا، خبرگزاری دولتی به گزارش
انداز  گذاری حوزه معدن چشم به خصوص در راس سیاستهای صادرات و واردات گرفته تا مشکالت مدیریتی  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
ت کنونی دهیم که اگر وضعی به شکل جدی این هشدار را می: زاده تصریح کرد پناهی.. .درصد معادن کوچک تعطیل شوند ۰۵

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  ۰۵تر اداره نکنند در سال جدید باید آماده تعطیلی  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 ی با بیان اینو .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 تاکنون در این زمینه کم

 :در برابر نماز جمعه کازرون وسیع زنان اجتماع -*
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 حضور گسترده زنان در بیرون مصلی، فروردین  ۱۳هم اکنون جمعه 

 :پرداخت حقوق کارکنان آموزش و پرورش مشروط شد  -*

 

بر اساس بخشنامه سازمان آموزش و پرورش، از  ،  ۷۹در سی و یکم فروردین ،خبرگزاری تسنیم به گزارش خبرنگار اقتصادی
بر .ابتدای اردیبهشت ماه سال جاری پرداخت حقوق و مزایای کلیه کارکنان منوط به ارائه گزارش عملکرد و تایید آن شد

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

حقوق  سال جاری در این بخشنامه آمده است، به منظور مدیریت منابع انسانی و برقراری انضباط مالیاز اول اردیبهشت ماه
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

 :فراخوان به تجمع سراسری  -*

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

 شده اند

 افزایش حقوق بازنشستگان چند درصد شد؟ -*

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

 

بگیران تامین   گان و حداقلبه گفته وزیر کار، حقوق بازنشست ،۷۹در سی و یکم فروردینایسنا، خبرگزاری دولتی به گزارش
بگیران و شاغلین، شیوه  برای سایر سطوح مانند سایر سطوح حقوق: وی افزود.یابد درصد افزایش می ۳۷۹۰اجتماعی امسال 

شود، از این رو افزایش حقوق دیگر تنها درصد و عدد ثابت  تر می کند و کمی به نسبت سال گذشته پیچیده محاسبات تغییر می
شده   تومان روزانه در نظر گرفته ۸۲۵۲عالوه   درصدی به ۳۵۹۳۱حقوق برای سایر سطوح با افزایش  ۳۱۷۹ل نیست و در سا

قانون تامین اجتماعی باید به پیشنهاد رییس  ۷۹افزایش حقوق بازنشستگان دارای سایر سطوح مزدی، طبق ماده ... .است
سال گذشته میزان افزایش حقوق .. .ات وزیران نهایی شودسازمان تامین اجتماعی به وزیر کار ارائه و پس از تایید هی

درصدی حقوق به  ۳۸۹۰درصد تعیین شد و برای سایر سطوح نیز رشد  ۳۱۹۰بازنشستگان و حداقلی بگیران تامین اجتماعی تا 
تصویب  بگیران و بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی را در اردیبهشت ماه به 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

https://www.tasnimnews.com/
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 :دالیل رشد بیکاری در ایران -*

 

 بیکاری در صدر بحران ها/ دالیل بحران ازدواج در ایران

 ۷۹ سال در بگیران مستمری حقوق درصدی ۴۱ افزایش -*
معاون وزیر و رئیس سازمان « انوشیروان محسنی بندپی»، 79در سی و یکم فروردین ایلنا، خبرگزاری دولتی به گزارش 

درصدی حقوق  ۳۱افزایش : ستی استان مرکزی گفتمدیرکل بهزی« زهرا امینی»بهزیستی کشور در آئین تودیع و معارفه 
 ...در نظر گرفته شده که از اردیبهشت سال جاری عملیاتی خواهد شد ۷۹مستمری بگیران در سال 

 :فراخوان در برابر مجلس  -*

 

 نفر ۴۷۴۱وقوع حادثه برای!/معدن کشور فاقد واحد بهداشت و ایمنی۱۰۴۴ -*

5813https://www.mehrnews.com/news/427 

 

معدن کشور  ۱۱۵۰نتایج یک گزارش رسمی حاکی از آن است که  ۳۱۷۹فروردین  ۱۳جمعه  به گزارش خبرگزاری دولتی مهر ،
نتایج آمارگیری معادن .، ایمنی و محیط زیست هستنددرصد از کل معادن، در حال بهره برداری فاقد واحد بهداشت ۲۹۹۹معادل 

معدن و متوسط تعداد شاغالن معادن،  ۱۷۳۱برداری کشور  ، تعداد کل معادن در حال بهره۳۱۷۰در سال  دهد کشور نشان می

 ۹۹۱و درصد  ۹۹۱درصد،  ۷۹۲های کرمان، خراسان رضوی و اصفهان به ترتیب با  بر حسب استان، استان.نفر بوده است ۷۱۱۲۹
درصد  ۳۹۱های گلستان و قم با  درصد و استان ۵۹۲درصد و  ۵۹۰های البرز و ایالم به ترتیب با  درصد دارای بیشترین معادن و استان

در این . معدن دچار حادثه سقوط شده است ۱۹۹، معادل ۳۱۷۰بر اساس نتایج طرح در سال ...  .کمترین معادن را دارا هستند
های فارس،  استان.اند نفر دچار حادثه شده ۳۷۵۹مورد حادثه به وقوع پیوسته که متعاقب آن حدود  ۳۷۳۸معادن، 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 دارای بیشترین تعداد وقوع حادثه بودهمورد  ۸۹۱و  ۱۲۲خراسان جنوبی و کرمان به ترتیب با 

 ....ای گزارش نشده است چهارمحال و بختیاری و کهگیلویه و بویراحمد حادثه

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

 ها و مراتع خبر داد فرمانده یگان حفاظت سازمان جنگل

 سوزی سال زندان برای عامالن آتش ۴۴ماه تا  ۱/ ها با شروع فصل گرما هشدار درباره حریق جنگل

https://www.isna.ir/news/97012911299 

 

ها و مراتع با  فرمانده یگان حفاظت سازمان جنگل: آمده است۷۹لتی ایسنا، در سی و یکم فروردین، به گزارش خبرگزاری دو
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 ....شیمسوزی در مناطق مستعد همزمان با شروع گرما با احتمال دارد شاهد آتش
: ها لحاظ شده است، گفت ها در طرح جامع مقابله با حریق در جنگل بینی اعتبارات الزم برای ساخت پایگاه تجهیزات و پیش

ی ها در حال حاضر برای حریق. های منابع طبیعی در حیطه کاری محاکم قضایی است سوزی در عرصه بحث مجازات آتش
سال حبس  ۳۵های 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  ۳۵دود قاضی و محاکم قضایی باز است که حتی فرد متخلف را تا ح

 .جریمه کند

 :سندیکا وانجمن صنفی کارگران مریوان و سرواباد -*

 با سالم و احترام
 

به صورت ( انگلیسی) زبان خارجه( یک ترم کامل)انجمن کارگران ساختمانی مریوان و سرواباد در نظر دارد یک دوره مقدماتی
  .برای کارگران و استادکاران و خانواده محترم اعضا در کالس اموزشی انجمن برگزار نماید رایگان#کامال 

با مراجعه به دفتر  محترم اعضا کسانی که تمایل دارند در این کالس ثبت نام کنند درخواست میشود  از عالقمندان و خانواده
 . انجمن و درج اسم خود از این خدمات اموزشی بهرمند شوند

 .ثبت نام در همه سنین و برای اقایان و خانم ها و فرزندان خانواده کارگران می باشد
 نفر ۸۰دوره اول ظرفیت محدود تا 

 خارجی_زبان_رایگان_کالس#
 به مناسبت روز جهانی کارگر

 : شماره هماهنگی
۵۲۹۱۱۰۸۳۵۱۹ 
۵۷۳۲۹۹۹۹۲۰۹ 

 روابط عمومی انجمن کارگران ساختمانی مریوان و سرواباد
@nadaikargar 

 بسته شد (عسلویه) پارس جنوبی ۴۷درب فاز -*

tg://search_hashtag/?hashtag=%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86
tg://search_hashtag/?hashtag=%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%B3_%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86_%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C
https://web.telegram.org/#/im?p=%40nadaikargar


l  
 .نیروهای اخراج شده درب ورودی فاز رامسدود و هیچ ترددی به داخل یاخارج فاز صورت نمی گیرد

 :نشاندیم سیاه خاک به را تولید وار داروغه -*

 

ها برای تامین بودجه عمومی اخذ مالیات از مودیان است که  ترین راهکار یکی از قدیمی»  ایلنا، دولتی به گزارش خبرنگار
ای جز  دولت برای اداره مملکت و تامین مخارج خود، چارهاین ایده که . «های بودجه را جبران کند تواند بسیاری از کسری می

ها عوض شده بود، خصوصا از زمانی که  با این حال این قاعده مدت... . گردد اتکا به مالیات ندارد به زمان هخامنشیان بازمی
رای مردم در انتخابات، ها با هدف جلب آ در این شرایط دولت. افزایش درآمدهای نفتی با باال رفتن قیمت جهانی آن محقق شد

حال پرسش این ... .ها را دادند نرخ مالیات را پایین نگه داشتند و با پول فروش نفت به تولیدکنندگان و مردم اقسام سوبسید
است که بار پرداخت عمده مالیات مدنظر دولت بر دوش چه کسی است و عواقب آن برای حفظ اشتغال موجود و امنیت 

مالیات . «ایم پردازیم، همانطور که در گذشته پرداخته بیشترش را ما می»: گویند ولیدکنندگان میت شغلی کارگران چیست؟
شود تا محصولى تولید شود،  کار برده مى طبق تعریف به هر چیزى که در فرآیند تولید به. های تولید است تنها یکی از نهاده

های  ها هم به اتفاق هزینه های تولید هستند که آن ات از دیگر نهادهانرژی، مواد اولیه، تجهیز. گویند نهاده یا عامل تولید مى
صورت کامل تعطیل و  نباتی قو تا پیش از اینکه به برای نمونه کارخانه روغن. کنند آوری را به تولیدکنندگان تحمیل می سرسم
ها با  در عین حال برخی از آن ....کرد میلیون از بابت پول گاز هزینه می ۷۵تا  ۲۵کارگر آن بیکار شوند در هرماه  ۱۵۵حدود 

در مقابل تولیدکنندگان واقعی که از قدرت . اند تعطیل کردن تعمدی صنایع زیرمجموعه خود به بیکاری کارگران دامن زده
دهند و یا کارگران خود را به صورت گسترده تعدیل  های خود می زنی چندانی برخوردار نیستند تن به تعطیلی شرکت چانه
کارگر به صورت مستقیم و غیرمستقیم  ۹۵۵اش  سازی پارس مواجه نیستیم که با تعطیلی ما تنها با ماشین .نندک می

ها  مالیات» اسالمی شورای مجلس اشتغال و تولید فراکسیون رئیس «نیا اسماعیل محمد» به گفته. شوند بیکارمی
های  ها به دلیل پرونده دای تعطیلی برخی از شرکتها آسیب پذیر کرده و ص به شدت گردش جریان وجوه نقد را در شرکت

 ....«رسد قطور مالیاتی کم کم به گوش می
 :حقوق های معوقه و نمای سفره خالی  -*

 

 كارگران فوالدسازي ارومیه بدلیل يكسال حقوق معوقه در مقابل استانداری به نشانه اعتراض سفره خالی پهن کرده اند

 :دانش آموزان عزیز قابل توجه والدین محترم و -*
 

https://www.ilnanews.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/612143-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%BA%D9%87-%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%AE%D8%A7%DA%A9-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%87-%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D9%85


 

باتوجه به ورود گرد و خاک بیشتر این وضح تا ساعات .  های سنی ناسالم است در حال حاضر هوای مریوان برای تمام رده
با توجه به آلودگی شدید هوا شیفت بعدازظهر مدارس کلیه مقاطع تحصیلی شهرستان مریوان  .تر خواهد شد آینده وخیم
 ۷۹/۸/۳اعم از شهری و روستایی و مراکز پیش دبستانی امروز شنبه ( سطه اول ، متوسطه دومابتدایی ، متو) سروآباد 

 .می باشند تعطیل#

 :ورودی درب مقابل جنوبی پارس ۴۷ فاز بیکارشده کارگران تجمع -*

 

پارس جنوبی مقابل درب ورودی  37 تعدادی از کارگران بیکارشده فاز ( اول اردیبهشت)به گزارش خبرنگار ایلنا، صبح امروز 
این عده  .اند اند با اتمام پروژه بیکار شده این کارگران که بیشتر آنها در بخش نگهبانی مشغول به کار بوده.دمجتمع تجمع کردن

ها تالش در این پروژه، حق آنهاست که پس از بهره برداری پاالیشگاه دهم به کار گرفته  معتقد هستند که پس از سال
که کارفرمای مادر هیچ تعهدی نسبت  شد با اتمام پروژه بیکار شویم در حالیاگر قرار با: گویند این کارگران پیمانکاری می.شوند

برداری  و به بهره« پاالیشگاه دهم»با شروع به کار .مان را پیگیری کنیم کند، از کدام مرجع و نهاد باید حقوق به ما احساس نمی
  .اند رسیدن آن، تعدادی از کارگران پیمانکاری بیکار شده

 :دستان ادامه دارد اعتصاب در کر -*

 

در اعتراض به باالبردن تعرفە گمرکی و و چند شهر دیگر امروز، کسبه و بازاریان شهرستان بانە / هفتمین روز از اعتراضات 
 .بستە شدن مرزها اعتصاب کردند

 : ماهشهر در رانندگان اعتراض -*

 

 .رانندگان خط بندر ماهشهر روز شنبە اعتصاب کردند

tg://search_hashtag/?hashtag=%D8%AA%D8%B9%D8%B7%DB%8C%D9%84
https://www.ilnanews.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/614357-%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D9%81%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D8%AF%D8%B1%D8%A8-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF%DB%8C


 :قم شکوهیه شهرک کارگری جمعیت نفری هزار ۱۴ افزایش -*

 

هللا سید محمد سعیدی  نژاد ظهر امروز در دیدار با آیت امیر هوشنگ طیبی اول اردیبهشت،ایلنا،خبرگزاری دولتی به گزارش 
با وجود : ایم، اظهار کرد سال گذشته در سطح کشور با مشکالت اقتصادی مختلفی روبرو بودهامام جمعه قم با اشاره به اینکه 

وی با بیان اینکه سال .است  این مشکالت سال گذشته در حوزه صنعتی، استان قم روند پر رونق و مطلوبی را سپری کرده
قرارداد احداث واحدهای  ۹۱بیش از : کرد گذاران بخش صنعت واگذار شده است، اضافه هکتار زمین به سرمایه ۳۷۵گذشته 

ها در افزایش اشتغال، رونق اقتصادی و شادابی جمعیت جویای کار طی  صنعتی در استان قم بسته شده که اثر این واحد
 گذاران کارگاه صنعتی در سال گذشته به سرمایه ۱۰وی با تاکید بر اینکه ... .های آینده به خوبی قابل احساس خواهد بود سال

زمین برای احداث واحدهای کارگاهی در اختیار صنف درودگران قرار گرفته  ۹۱سال گذشته : واگذار شده است، عنوان کرد
 .است

 : هفتمین روز اعتصاب در جوانرود -*

 

 هفتمین روز اعتصاب بازار جوانرود در اعتراض به مسدود شدن مرزها

 است تعطیل نیمه بازارها /مرزها بودن بسته به مریوان داران مغازه برخی اعتراض ادامه -*

 

به بسته شدن مرزهای غربی کشور  داران مریوانی نسبت کاران و مغازه ایلنا، اعتراض برخی کاسبدولتی به گزارش خبرنگار 
اند؛  های خود را تعطیل کرده داران مریوانی مغازه چندمین روز متوالی است که برخی مغازه ، (اول اردیبهشت)شنبه  .ادامه دارد

ا بستن ب: گوید داران بازار مریوان می یکی از مغازه.زمان در دیگر شهرهای مرزی مانند بانه نیز این اعتراضات تداوم دارد هم
دهیم  هایمان هم باز باشد کاسبی چندانی نداریم، پس ترجیح می های جدید، عمالً اگر مغازه مرزهای کولبری و اعمال تعرفه

های پایانی سال گذشته، دولت اقدام به بستن مرزهای کولبری غرب کشور کرد، این تصمیم  ه در ما.در خانه بمانیم و کار نکنیم
های اخیر نمایندگان  در هفته.است داران نیز انجامیده است بلکه به اعتراض تعدادی از مغازه ی کردهنه تنها کولبران را ناراض

و   نیز به این تصمیم دولت اعتراض کرده( نماینده بانه)و محسن بیگلری ( نماینده پیرانشهر)مجلس از جمله رسول خضری 
 .دهد مردم مناطق مرزی را تحت تاثیر قرار میانجامد و زندگی  این تصمیم به بیکاری هزاران نفر می: گفتند

 :اسامی ده تن از بازداشت شده گان اعتصاب کردستان -*
 

اعتصاب همچنان در جوانرود، بوکان و بانه جریان  هفتمین روز  گزارش ها حاکیست کهبر پایه اردیبهشت  3در حالی که شنبه 
ده تن از بازداشت شده گان اعتصاب کردستان را منتشر کرده اند  دارد، و وارد اولین هفته خود می شود، منابع محلی اسامی

 .که خبر آزادی وی منتشر شده، از وضعیت سایرین خبری در دست نیست« یادگار صادقی»که به جز 

 ندارند مناسبی اوضاع کارگران هنوز سال ۱۴ گذشت از بعد /باشند کارگران فکر به بیشتر عمل در مسئوالن -*
های کارگری استان کرمان با حضور  جلسه هم اندیشی تشکل ، 79در اول اردیبهشت ایلنا،خبرگزاری دولتی به گزارش 

ها در خانه کارگر  نماینده فرمانداری، اداره کار، تامین اجتماعی، شورای شهر، شهرداری و مسئوالن خانه کارگر شهرستان
ده از تمام دبیر خانه کارگر کرمان ضمن گرامیداشت هفته کارگر خواهان استفا« علی کاربخش» .استان کرمان برگزار شد

انصافی است که بعد از گذشت این همه سال  امروز بی: کاربخش ادامه داد...  .رسانی به کارگران شد ها جهت خدمت ظرفیت
وضعیت طبقه : وی تاکید کرد .کارگران دغدغه معیشتی، امنیت شغلی و حتی درمانی داشته باشند  از عمر انقالب، هنوز

سال از پیروزی انقالب اسالمی باید بگوییم که کارگران اوضاع  ۱۵رغم گذشت  علی. ستکارگر در حال حاضر اصال مطلوب نی 

https://www.ilnanews.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/614216-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D9%81%D8%B1%DB%8C-%D8%AC%D9%85%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DA%A9-%D8%B4%DA%A9%D9%88%D9%87%DB%8C%D9%87-%D9%82%D9%85
https://www.ilnanews.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/614373-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%DB%8C-%D9%85%D8%BA%D8%A7%D8%B2%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%86-%D9%85%D8%B1%D8%B2%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D9%86%DB%8C%D9%85%D9%87-%D8%AA%D8%B9%D8%B7%DB%8C%D9%84-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.ilnanews.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/614362-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D9%81%DA%A9%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%87%D9%86%D9%88%D8%B2-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%88%D8%B6%D8%A7%D8%B9-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8%DB%8C-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF


رفت وضعیت بهتری  های کارگری است چرا که انتظار می از نظر کاربخش این یک دغدغه دردناک برای تشکل .مناسبی ندارند

 ....شد سال گذشته ترسیم می ۱۵برای کارگران در 

 

 : جوانرود و سقز - مریوان - انهب سطح در ای عده دستگیری -*

بازداشت افراد معترض و اعتصابی از سوی نیروهای اطالعات به معنای آن است که حاکمیت قصد عقب نشینی در برابر 
 :اسامی تعدادی از دستگیرشدگان  .مطالبات مردم کردستان را ندارد

 بانە - صادقی_یادگار#
 بانه - عثمانی_زانیار#
 بانه - عثمانی_بهروز#
 بانه - اسدی_رضا#
 بانه - علیزادە_محسن#
 بانه - رفاهی_رزگار#
 مریوان - زاهد_امیر#
 سقز -نژاد  محمد_قادر#
 سقز - عثمانی_جمیل#
 جوانرود – محمدی_ابوبکر#

 : گسترش فقر در ایران -*

 

برند و  به سر می« فقر مطلق»میلیون نفر در وضعیت  ۸۹تقریبا  درصِد جمعیت ایران، یعنی ۱۱چیزی در حدود در کشور ایران ؛ 
 .هستند« گرسنگی»میلیون نفر دچار  ۰درصد، یعنی حدود  ۹

 :اند خسته «هوا دو و بام یک» از که کارگرانی /پرند مهر مسکن های پروژه ساله شش رکود   -*

 

 

از تاخیر در تحویل واحدهای مسکونی پرند  کارگران فلزکار و مکانیک، 79در اول اردیبهشت ایلنا،  دولتی به گزارش خبرنگار
میلیون تومان هر خانواده صاحب خانه شود تاکنون با باال بردن  ۳۵به گفته این کارگران، با وجود اینکه قرار بود با  .انتقاد دارند

این کارگران .اند ها راکد مانده سال است که پروژه ۹میلیون رسیده و بیش از  ۸۵مبلغ دریافتی از متقاضیان، این مبلغ به 
میلی دولت برای  از زمان روی کار آمدن دولت جدید تا کنون آجری روی آجر در این طرح گذاشته نشده و بارها بی: گویند می

هسا »ی  های اعضای تعاونی مسکن کارگران فلزکارمکانیک است که در پروژه اینها درِد دل .است پایان این پروژه اعالم شده
در « عمران پرند»تاکنون هیچ فعالیتی از سوی شرکت  ۷۸هستند و به گفته خودشان، متاسفانه از سال  خانه ۱۰دارای « یک

اند و معلوم هم نیست  های خود نرسیده از سوی دیگر کارگران که با این همه انتظار به خانه....این پروژه صورت نگرفته است
های خود هستند اما پاسخ مسئوالن پرند این است که فعالً  د پولشود، خواهان استردا ها تکمیل می که چه زمانی این پروژه

کارگران  .به این وسیله، وجه کارگران تامین شود  پولی نیست تا به کارگران داده شود، مگر اینکه این امتیازها را دیگری بخرد و
نند که مگر سن مفید یک ساختمان ک باخته و صاحب خانه نشده این سوال را طرح می از سوی دیگر کارگران مال»: می گویند

توانند یک  اند؟ آیا اینها روزی می سال است این سازه ها به حال خود در باد و باران رها شده ۹چقدر است که بیش از 
 «باشند؟« سرپناِه امن»

 :خودکشی کارگر مکانیک در زندان تبریز -*
 

ندین بارٔه مالقات با فرزندش که سرطان دارد، در صبح امروز یک زندانی به نام محسن پرواس پس از رد درخواست چ
در ” سرقت از بانک“این زندانی مدت دو ماه است به اتهام  .کرد خودکشی#با کشیدن نایلون زباله روی سرش  تبریز_زندان#

 .ساله و شغلش مکانیک بود ۰۵محسن پرواس .برد زندان تبریز به سر می ۷بند 
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تاالب به  ۴۱/دشت  کشور ۱۰۴ممنوعیت برداشت آب از  :زیست به ایلنا خبر داد معاون سازمان حفاظت محیط -*

 شد  طور کامل خشک

 

 
درباره آخرین وضعیت پرداخت حقابه تاالب هامون از سوی  در اول اردیبهشت وگو با خبرنگار ایلنا مسعود تجریشی در گفت

شود و این کشور نیز مانند ایران سال آبی  کوه بابایغما در افغانستان متصل می ادامه رشته کوه البرز به رشته: غانستان گفتاف
شود که ما حقابه هامون را  خوبی را پشت سر نگذاشته و بارندگی در آنجا نیز با کاهش روبرو بوده است، اما این دلیل نمی

ها کم بوده است، آنها خود در حال برداشت هستند و اینگونه نبوده که آب باشد و به ما  البته از آنجا که بارش. نگیریم
اند،  تاالب به طور کامل خشک شده ۳۲تاالب کشور که در وضعیت بحرانی قرار دارند،  ۸۱تجریشی با بیان اینکه از ....ندهند

های آینده با مشکالت گرد و خاک روبرو  یم در سالبا وضعیت موجود در این مناطق اگر به همین منوال پیش برو: تاکید کرد
تجریشی با تاکید بر اینکه برداشت آب از  .ای است البته موضوع گرد و خاک یک مسئله نه تنها ملی بلکه فرامنطقه. شویم می

ی وجود های زیرزمین میلیارد مترمکعب اضافه برداشت از آب ۰در حال حاضر : دشت کشور ممنوع است، خاطرنشان کرد ۸۱۵
 .دارد و شرایط مناسبی در کشور وجود ندارد

 : ادامه اعتراض رانندگان شهرستان آباده  -*

 
پنجمین روز اعتصاب راننده گان شهرستان آباده به دلیل پايین بودن كرايه وعدم پرداخت به موقع كرايه توسط كارخانه كاشي 

 استان يزد

 :اعتراض در ارومیه  -*

 

 والد ارومیه در برابر استانداری آذربایجان غربی پهن شدسفره خالی کارگران ف

 ترک/مورد ۱۴ فقط استرداد و نجومی ملک ۱۹۴ واگذاری میرلوحی در تشریح تخلفات شهرداری سابق؛
 آخر ماه ۰ در تومان میلیارد ۱۰۴۴ استقراض /قراردادها درصد ۰۴ در تشریفات

 
در پاسخ به سوالی  ، 79اول اردیبهشت  وگو با خبرنگار ایلنا در گفت( معاون اجرایی شورای شهر تهران)مود میرلوحی مح

ما در حال پیگیری : به ماجرای امالک نجومی اشاره کرد و گفت درباره رسیدگی به وضعیت تخلفات مدیریت شهری گذشته، 
ل از آنکه این طرح به مرحله اجرا دربیاید، افرادی که یک سری از امالک کنم تا قب طرحی در این رابطه هستیم و توصیه می

براساس گزارشی که به دست من رسیده . شهرداری در اختیارشان است، خودشان پیشقدم شده و امالک را پس دهند
اند، منتشر  ملک نجومی را گرفته ۹۹۵مورد ملک مسترد شده است و اگر الزم باشد؛ اسامی همه افرادی که  ۹۵تاکنون 

که به   گردد و اخبار غیررسمی میرلوحی با بیان ایکه دستگیری شریفی به قبل از آمدن مدیریت جدید برمی ....خواهیم کرد
 قبلی مدیریت آخر ماه پنج در: دهد؛ گستره تخلفات و فساد مالی بسیار زیاد است، افزود دست شورا رسیده نشان می

 ۹۵۵، اما ما در هفت ماه فقط بود گرفته صورت استقراض شهرداری توسط تومان میلیارد ۰۴۴ و هزار دو به نزدیک
دهد که به واقع در شهرداری چه  میلیارد قرض کردیم که این مبلغ نیز به مترو اختصاص داشته، مقایسه این دو عدد نشان می

 .گذشته است می

 : تجمع دانشجویان نسبت به کیفیت غذا در شاهرود -*
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تجمع دانشجویان دانشگاه صنعتی شاهرود در اعتراض ،  دانشجویان در دفتر ریاست دانشگاه صنعتی شاهروداعتصاب غذای 
 به کیفیت ضعیف غذا

 :پارس جنوبی مقابل درب ورودی ۴۷تجمع کارگران بیکارشده فاز  -*
 

 
پارس جنوبی که با  ۳۷مانکاری فاز صبح امروز تعدادی از کارگران پیدر اول اردیبهشت ،  یلنابرپایه گزارش خبرگزاری دولتی ا

این کارگران که بیشتر آنها در بخش نگهبانی مشغول به کار .اند، مقابل درب ورودی مجتمع تجمع کردند اتمام پروژه بیکار شده
ز بهره ها تالش در این پروژه، حق آنهاست که پس ا این عده معتقد هستند که پس از سال.اند اند با اتمام پروژه بیکار شده بوده

اگر قرار باشد با اتمام پروژه بیکار شویم در : گویند این کارگران پیمانکاری می.برداری پاالیشگاه دهم به کار گرفته شوند
با .مان را پیگیری کنیم کند، از کدام مرجع و نهاد باید حقوق که کارفرمای مادر هیچ تعهدی نسبت به ما احساس نمی حالی

 . اند برداری رسیدن آن، تعدادی از کارگران پیمانکاری بیکار شده و به بهره« مپاالیشگاه ده»شروع به کار 

 :سردشت  تجمع در مقابل فرمانداری -*

 

 ۷۹اردیبهشت  ۳در تاریخ  فراخوان معترضی به پیوستن مردم و جوانان به تجمع 

 :مدارس خرمشهر، آبادان و شادگان تعطیل شدند -*

0100318https://www.isna.ir/news/9702 

 

های خرمشهر، آبادان و شادگان در نوبت عصر  مدارس شهرستان، 79به گزارش خبرگزاری دولتی ایسنا در اول اردیبهشت 
تمام : صر علیفر، مدیر آموزش و پرورش شهرستان خرمشهر اظهار کردنا .تعطیل اعالم شدند( ماه یکم اردیبهشت)امروز 

 .به دلیل پدیده تندباد و گرد و غبار تعطیل هستند( ماه یکم اردیبهشت)مدارس شهرستان در کلیه مقاطع در نوبت عصر امروز 
شهرستان آبادان امروز، یکم  ها و مراکز آموزش عالی در همچنین بنابر اعالم فرماندار آبادان، نوبت عصر مدارس، دانشگاه

 .اردیبهشت تعطیل است
 امنیت کاری رانندگان حین کار را چه کسانی باید تامین کنند ؟ -*



 

توسط نوازنده دوره گرد شرور، ( تجریش -میدان راه آهن )بی آر تی  ۹ضرب و شتم همکار زحمتکش محمد مظفری راننده خط 
 به تامین امنیت رانندگان استمدیریت شرکت واحد موظف ،  در داخل اتوبوس

 :کنند می زایمان خانه در زنان اغلب/هپاتیت به مبتال ساکنان با پایتخت نزدیکی در کپرنشین ای محله -*

 

وگو با  در گفت( های اجتماعی مجلس شورای اسالمی بنایب رییس فراکسیون پیشگیری از جرائم و آسی)طیبه سیاوشی 
در این : نفر جمعیت، گفت ۳۸۵۵در رابطه با وضعیت محله کپرنشین شهرری با  : گفت 79در اول اردیبهشت خبرنگار ایلنا

دارد به کنند و اغلب ساکنان آنجا که مهاجران پاکستانی نیز بین آنها وجود  های مخروبه زندگی می منطقه افرادی در خانه
سیاوشی در پاسخ به این سوال که آیا در این مناطق مساله خرید و فروش نوزاد نیز وجود دارد .بیماری هپاتیت مبتال هستند

ها در ارتباط هستیم نیز در این رابطه خبری  هایی که با آنNGO ام و اصال در این رابطه خبری نشنیده: یا خیر؟ گفت
یک خانم در این منطقه : در این مناطق را بارداری بیش از حد زنان عنوان کرد و گفتوی عمده مشکالت زنان .اند نداده

شود، اما براساس  ها نمی ها رو به رشد است، شخص جدیدی وارد این کپر چهاردهمین فرزند خود را باردار است و جمعیت آن
زنان درگیر مسائل و . فرزند داشت ۰سال سن  ۱۸ا تحقیقات میزان زاد و ولد بسیار باال است؛ به طور مثال یک خانم دیگر نیز ب

 ....ها شده است های مکرر موجب پیری زودرس آن مشکالت بسیار زیادی هستند و زایمان

 :درباره تجمعات دانشجویان تربیت مدرس شورای صنفی دانشجویان کشور ۱۴از  بیانیه بیش -*

 &pgn=http://www.rahekargar.net/browsf.php?cId=1049&Id=881 
صنفی، عدم شفافیت در   در روز های اخیر شاهد تجمعات به حق دانشجویان دانشگاه تربیت مدرس نسبت به مشکالت

بودجه و هزینه کرد های دانشگاه بوده ایم و با توجه به عدم پاسخگویی مسئولین دانشگاه، اعتراضشان به روز چهارم نیز 
س در جریان اعتراضات اخیر بنا به وظیفه ی خود از دانشجویان حمایت کرده شورای صنفی دانشگاه تربیت مدر... .کشیده شد

  : و خواسته های به حق دانشجویان را در بند های زیر مطرح کرده و خواستار حل آن در اسرع وقت شده اند
خوابگاهها، رعایت تمام و کمال استانداردهای مربوط به زیست دانشجویی در تخصیص فضاهای آموزشی و رفاهی اعم از 

 . ...کتابخانه، سالن ورزشی، استخر و
 .شفاف سازی میزان بودجه و نحوه و موارد هزینه کرد آن بر اساس قانون دسترسی آزاد به اطالعات

 . عدم تخلیه خوابگاه فردوسی تا انتهای مدت قرارداد خوابگاه
ر قانونی با نمایندگان دانشجویان در شورای تغییر رویه مسئولین در قبال شورای صنفی دانشجویان و پاسخگویی و رفتا

 . صنفی
عذرخواهی رسمی مسئولین دانشگاه از شورای صنفی به عنوان نمایندگان قانونی دانشجویان و معترضین بابت رفتارهای 

 .توهین آمیز
 .بسته شدن بدون شرط پرونده های دانشجویان معترض در کمیته انضباطی

 . نت مطابق با طرح ارائه شده از سوی شورای صنفی دانشجویانافزایش حجم و پهنای باند اینتر
 . بهبود وضعیت تغذیه

 ....پرداخت حقوق و معوقات دانشجویان بدون تاخیر
شوراهای صنفی دانشجویان کشوردانشگاه های امضا کننده بیانیه شوراهای صنفی کشور در رابطه با 

 :، عبارتند از  دانشگاه تربیت مدرس
  
شورای صنفی دانشگاه _1 شورای صنفی دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل -2 فی دانشگاه صنعتی بیرجندشورای صن -3

 -9شورای صنفی دانشگاه تبریز -6 شورای صنفی دانشگاه رازی -5شورای صنفی دانشگاه شهید مدنی تبریز -4 مراغه
 -31رای صنفی دانشگاه نیشابورشو -7شورای صنفی دانشگاه علم و صنعت -8شورای صنفی دانشگاه حکیم سبزواری

شورای صنفی  -32شورای صنفی دانشگاه مازندران -33شورای صنفی مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفراین
شورای  -35شورای صنفی دانشگاه فرهنگیان -34 شورای صنفی دانشگاه صنعت نفت -31دانشگاه منابع طبیعی گرگان

شورای صنفی  -38شورای صنفی دانشگاه زنجان -39صنفی دانشگاه بیرجند شورای -36صنفی دانشگاه صنعتی کرمانشاه
شورای صنفی دانشگاه  -21شورای صنفی دانشگاه تحصیالت تکمیلی و فناوری پیشرفته کرمان -37دانشگاه صنعتی اصفهان

https://www.ilnanews.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-5/614468-%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%BE%D8%B1%D9%86%D8%B4%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D8%B2%D8%AF%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%AE%D8%AA-%D8%A8%D8%A7-%D8%B3%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%A8%D8%AA%D9%84%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D9%87%D9%BE%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%BA%D9%84%D8%A8-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF


شورای صنفی  -21شورای صنفی دانشگاه صنعتی ارومیه -22شورای صنفی دانشگاه یزد -23بین المللی امام خمینی قزوین

شورای صنفی  -26شورای صنفی دانشگاه خوانسار -25شورای صنفی دانشگاه صنعتی مالک اشتر -24دانشگاه اصفهان
شورای صنفی دانشگاه هنر  -27شورای صنفی دانشگاه صنعتی قوچان -28شورای صنفی دانشگاه بم -29 دانشگاه دامغان

 -11شورای صنفی دانشگاه شاهرود -12شورای صنفی دانشگاه آزاد پرند -13شورای صنفی دانشگاه بزرگمهر قائنات -11تبریز
 -16شورای صنفی دانشگاه مالیر -15 شورای صنفی دانشگاه صنعتی سهند تبریز -14شورای صنفی دانشگاه سمنان
 شورای صنفی -17شورای صنفی دانشگاه تهران -18شورای صنفی دانشگاه گنبد کاووس -19شورای صنفی دانشگاه تفرش

شورای  -42شورای صنفی دانشگاه چمران اهواز -43(پردیس کرج)شورای صنفی دانشگاه خوارزمی -41دانشگاه کاشان
 شورای صنفی دانشگاه بوعلی همدان -44شورای صنفی دانشگاه شهید رجایی تهران -41صنفی دانشگاه زابل

 
 :همکارانشان از نفر ۴۴۴ اخراج به «قزوین فوالد» کارگران اعتراض -*

 

 

از صبح روز گذشته مدیران : یکی از کارگران معترض فوالد قزوین گفت، 79به گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا در دوم اردیبهشت 
کم سه ماه معوقات مزدی و  نفر از همکارانمان به محل کارشان با دست ۳۵۵خانه به بهانه کمبود منابع مالی از ورود حدود کار

در : رسد، اظهار کرد سال می ۳۰او با بیان اینکه سوابق فعالیت بعضی از کارگران بیکار شده به  .کنند ای خودداری می بیمه
اند، کارفرمای بخش خصوصی کارخانه در  ر دارد که عالوه بر آنکه فاقد امنیت شغلیکارگ ۸۵۵  مجموع این کارخانه حدود
اند که روند اخراج کارگران ادامه پیدا کند و شاهد  کارگران نگران: اظهار داشتوی ... .کند توجهی می پرداخت مطالبات آنان بی

اضر حدود سه ماه دستمزد و بیمه کارگران را به تاخیر در حال ح... .های آینده باشیم اخراج سایر کارگران قراردادی در هفته
 .شود میلیون تومان داریم که مربوط به کارفرمای سابق می ۱همچنین مطالباتی از قبل در حدود سه تا . انداخته است

 :بیکاری نزدیک به پانزده هزار نفر به دلیل بحران آب در صنعت آبزی پرور  -*

 

 :«سیاهکل»ی قاچاق در تن چوب جنگل 6کشف بیش از  -*

 

فرمانده انتظامی ، « نسب حمید محمدی»سرهنگ  :آمده است  79به گزارش خبرگزاری دولتی ایسنا در دوم اردیبهشت 
که مأموران  این مقام انتظامی با بیان این.اچاق در این شهرستان خبر دادکیلوگرم چوب جنگلی ق 911و  تن 6سیاهکل از کشف 

در بازدید : ها اعزام شدند، افزود انتظامی پس از اطمینان از صحت موضوع با هماهنگی مقام قضایی قضائی به محل دپو چوب
که  انتظامی سیاهکل با اعالم این فرمانده .کیلوگرم چوب جنگلی قاچاق کشف و ضبط شد  911و تن  6ساله  49از منزل متهم 

متهم برای سیر مراحل قانونی به مقام قضایی معرفی شد، از مردم خواست در صورت مشاهده موارد مشکوک مراتب را به 
 .اطالع دهند 331های پلیسی  مرکز فوریت

https://www.ilnanews.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/614800-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D9%82%D8%B2%D9%88%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%AC-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%86


 : اعتصاب رانندگان نفت کش اراک  -*

 
به علت نداشتن استراحتگاه ایمن در مسیر و حمله مسلحانه اخیر  ، ۷۹اردیبهشت  ۸دگان نفت کش اراک ،  روزیکشنبه رانن

 به نفت کش ها در اندیمشک و پایین بودن کرایه و باال بودن نرخ عوارض دست از کار کشیده و اعتصاب کردند
 

 : دادند کار به بازگشت قول مسئوالن/جنوبی پارس 91 فاز شده بیکار کارگران تجمع خاتمه -*

 

پارس جنوبی با  37ران بیکار شده فاز ی کارگ به گزارش خبرنگار دولتی ایلنا،در دوم اردیبهشت شب گذشته، تجمع چند ساعته
با : گویند این کارگران که از ساعات آغازین روز گذشته مقابل درب مجتمع تجمع کرده بودند، می .وعده مسئوالن خاتمه یافت

هایمان برگردیم و  های مدیرعامل منطقه ویژه قرار شد به خانه و وعده( نماینده مجلس)های جدی سکینه الماسی  پیگیری
های نماینده مجلس، مسئوالن محلی صدای نارضایتی ما را  درنهایت با پیگیری: گویند آنها می. تظر بازگشت به کار باشیممن

های پیمانکاری نباید نیروهای بومی و قدیمی را  ایم، شنیدند و قبول کردند که شرکت که پس از سالها سابقه کار، بیکار شده
ان که در بخش نگهبانی مشغول به کار هستند، پس از اتمام پروژه پاالیشگاه دهم بیکار این کارگر. به این راحتی اخراج کنند

 .کارگیری خواهند کرد آنها را به 37اند؛ مدیرعامل منطقه ویژه وعده داده پیمانکاران جدید فاز  شده

 :دیدار با محسن عمرانی بعد از آزادی  -*

 

 .عمرانی معلم بوشهری به مناسبت آزادی ایشاندیدار جمعی از فعاالن صنفی و دوستان با محسن 

 :کارگر هفت تپه دچار حادثه شد -*

 

کارگر هفت تپه که دیروزدچارحادثه در جاده منتهی به محل کارش شده بوددربخش آی سی (عتابی) یوسف احسانی نژاد
 ی خفیف درمغز وی دادندخانواده عتابی درتماس با صدای کرخه خبر از خونریز.  یوبیمارستان گنجویان بستری است

 :واردات برنج آزاد شد -*

https://www.isna.ir/news/97020201053 

https://www.ilnanews.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/614784-%D8%AE%D8%A7%D8%AA%D9%85%D9%87-%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D9%81%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86-%D9%82%D9%88%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%86%D8%AF


 

رنج براساس تصمیم وزیر جهاد در حالی که ممنوعیت واردات ب، 79در دوم فروردین ایسنا،  خبرگزاری دولتی  به گزارش
کشاورزی در نیمه دوم پارسال هم تمدید شده بود، یک مقام مسئول در وزارت جهاد کشاورزی از آزاد شدن مبادی این 

شد و تا ابتدای  هرساله پس از فصل برداشت برنج و در نیمه دوم سال واردات برنج آزاد می .محصول استراتژیک خبر داد
ای دیگر بود، چرا که براساس دستور وزیر جهاد کشاورزی با توجه  کرد، اما سال گذشته وضعیت به گونه می مردادماه ادامه پیدا

آن به  تا تعادلی در بازار ورود این محصول در نیمه دوم ممنوع شد به افزایش واردات بیش از حد برنج در نیمه نخست پارسال،
بنا بر تصمیم مسئوالن ارشد دولت، از امروز همه : یک مقام مسئول در وزارت جهاد کشاورزی به ایسنا گفت...  .وجود بیاید

مبادی وارداتی برنج آزاد شده و وارد کنندگان تنها با رعایت شرایط و ضوابط سازمان استاندارد و وزارت بهداشت، درمان و 
 .به ورود این محصول استراتژیک از هر یک از مبادی رسمی کشور اقدام کنند توانند نسبت آموزش پزشکی می

 : تهران شهرداری به تعدیل در  زنان اعتراض  -*

 

  
تهران تجمع کردند، معتقدند به دلیل نداشتن پارتی و رانت از شهرداری کنار  شهر شورایاین زنان که امروز جلوی 

 .ندشد گذاشته

 :ایمیدرو ساختمان مقابل غربی البرز سنگ زغال معدن بازنشسته کارگران تجمع -*

 

شماری از بازنشستگان معدن زغال سنگ البرز غربی در ( دوم اردیبهشت ماه)ایلنا، صبح امروز  خبرگزاری دولتی  به گزارش
این . در تهران تجمع کردند( سازمان توسعه و نوسازی معادن وصنایع معدنی ایران)میدرو استان گیالن مقابل ساختمان ای

ها که خواستار  این بازنشسته.کارگران روز گذشته نیز مقابل ساختمان شرکت تهیه و تولید نواد معدنی ایران جمع شده بودند
ه هیات وزیران که به استناد اصل یکصد و و اند؛ تصویب نام مدعی  وصول مطالبات محقق نشده بازنشستگی خود هستند،

سی هشتم قانون اساسی برای محاسبه ایام مقرری بگیری دوران بیکاریشان در زمان بازنشستگی تنظیم شده، اجرا نشده 
اند، کفاف  و بدین ترتیب میزان دریافتی بازنشستگی این کارگران که از حدود یکسال قبل بر مبنای آخرین دستمزد انجام شده

 ...دهد زندگی انها را نمی

 :طرح ساماندهی معابر مرزی در کمیسیون برنامه رد شد -*

 

امه و بودجه مجلس از رد طرح ساماندهی یک عضو کمیسیون برن،  79در دوم اردیبهشت وگو با ایسنا  محمدرضا تابش در گفت
عصر کمیسیون برنامه و بودجه، ( یکشنبه)وگو با ایسنا با اشاره به جلسه امروز  در گفت .معابر مرزی در این کمیسیون خبر داد

اعا در دستور کار قرار داشت که مر( لنجی معابر کولبری و ته)در این جلسه طرح ساماندهی معابر مرزی کشور : اظهار کرد

https://www.isna.ir/news/96112614824
https://www.isna.ir/news/96112614824
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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-9/614901-%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86-%D8%B2%D8%BA%D8%A7%D9%84-%D8%B3%D9%86%DA%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%B2-%D8%BA%D8%B1%D8%A8%DB%8C-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88


دیده شده،  ۷۹که موعد آن گذشته و در سال  باتوجه به این: گفت وی .ماند تا تصحیحات ضروری اعمال و مجددا مطرح شود

 ....تصویب این طرح موضوعیتی ندارد، بنابراین طرح رد شد

 :تجمع اعتراضی کارگران شهرداری -*

  
تا کنون هیچ مسئولی پاسخگوی این کارگران .ماه خود  ۹ه تجمع کارگران شهرداری حمیدیه به دلیل عدم پرداخت حقوق معوق
 . است نبوده و حضوری از سوی شهردارو مسئوالن مربوطه صورت نگرفته

 :کردند تجمع بانک مرکزی شعبه مقابل ملی بانک معترض بازنشستگان -*

 

صبح امروز مقابل  31بازنشستگان معترض بانک ملی که از ساعت ، 79در دوم اردیبهشت ایلنا، دولتی به گزارش خبرنگار 
کنندگان با گالیه از  یکی از تجمع .این بانک تجمع کرده بودند، خواهان حق و حقوق تضییع شده خود شدندشعبه مرکزی 

سازی  یکی از مشکالت بازنشستگان بانک ملی اجرا نشدن همسان: توجهی به حقوق بازنشستگان در کشور گفت بی
مهمترین  اما این بین...اند هیچکس آن را اجرا نکرده اجرا شود اما هنوز برای 3175سال  33حقوق آنهاست که بنا بوده از برج 

این  .ای که بازنشستگان بانک ملی خواهان تحقق آن هستند، بازگشایی دوباره کانون بازنشستگان بانک ملی است مسئله
اند،  بازنشسته معترض بانک ملی با بیان اینکه از یک سال پیش بدون دلیل کانون بازنشستگان بانک ملی را تعطیل کرده

با تعطیلی کانون بازنشستگان بانک ملی؛ بازنشستگان دیگر جایی را برای پیگیری مطالبات و مشکالتشان ندارند : تصریح کرد
 .خواهند ما در کانون دور هم جمع شویم و هیچکس هم برای تعطیلی کانون جوابگو نیست و در واقع نمی

 :تبریز جهت مطالبه حقوق معوقه خود پود اطلستجمع کارکنان شرکت  -*

 
 تن ازکارگران آن اخرج شدند۹۵تاکنون.این شرکت در سالجاری تعدادی از کارگران خود را اخراج کرده است

 :به نوشته پست فیس بوکی محمود صالحی  -*

 

همسر محمود صالحی از فعالین کارگری که چندی پیش با اتهام تبلیغ علیه نظام در شعبه اول دادگاه انقالب  نجیبه صالح زاده،
 . شهرستان سقز محاکمه شده بود، از اتهامات تبرئه شد

 :نشد اعمال 19 فروردین در بازنشستگان حقوق افزایش -*

https://www.ilnanews.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/614908-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%B6-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%AF
tg://search_hashtag/?hashtag=%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%B3_%D9%BE%D9%88%D8%AF
https://www.ilnanews.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/614943-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%86%D8%B4%D8%AF


 

بازنشستگان تامین اجتماعی در تماس با خبرنگار ایلنا، از دریافت ، 79به گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا در دوم اردیبهشت 
ند به دلیل عدم ابالغ مستمری جدید، تامین اجتماعی گوی این بازنشستگان می.مستمری مطابق روال سال قبل خبر دادند

در هیات وزیران تصویب و  79، مستمری فروردین را پرداخت کرد و امیدواریم به زودی مستمری 76براساس میزان مصوب سال 
ست؛  یها در سال جدید افزایش یافته اما مستمری ما هنوز همان قبل هزینه: گوید یک کارگر بازنشسته می....ابالغ شد

ها بکند تا نهایتاً در اردیبهشت ماه، هم بتوانیم  امیدواریم هیات وزیران در اسرع وقت فکری به حال ابالغ افزایش مستمری
 .التفاوت فروردین واریز شود مستمری افزایش یافته را دریافت کنیم و هم مابه

 :گرانی تخم مرغ در ایران به فاصله چند روز  -*

  

درصد  ۱۵ی گذشته بیش از  تومان به فروش رسید که این رقم نسبت به هفته ۹۵۵ها  روز در سوپرماکتهر عدد تخم مرغ ام

 !افزایش داشته است

 :شدند مشاغل بندی طبقه طرح ی اجرا خواستار امیدیه شهرداری کارگران -*

 

نزدیک به : تعدادی از کارگران شهرداری امیدیه در تماس با ایلنا گفتند ، 79در دوم اردیبهشت ایلنا،خبرگزاری دولتی به گزارش 
نشانی و عمرانی در شهرداری امیدیه هستیم که مطابق قانون  کارگر شاغل در بخش خدمات، فضای سبز، آتش ۸۲۵تا  ۸۹۵

به گفته این کارگران، مسکوت ماندن اجرای ... .کنیم کار و تامین اجتماعی تحت مسئولیت چندین شرکت پیمانکاری کار می
به ...های قانونی باقی بماند مان در حد و اندازه حداقل شده است تا درآمد ماهانه بندی مشاغل در مورد ما باعث طرح طبقه

ترین بخش مشکلمان زیر بار نرفتن  بندی مشاغل خود هستیم اما مهم گفته وی، چندین سال است پیگیری اجرای طرح طبقه
این .ن موضوع مسکوت مانده استهای پیمانکاری تحت قرارداد با مجموعه شهرداری امیدیه است وای کارفرمایان شرکت

بندی این شد که  نتیجه پیگیری ما کارگران در اجرای طرح طبقه: کارگران در پایان درباره نتیجه پیگیری چند ساله خود گفتند
« بندی مشاغل طرح طبقه»و « پایه سنواتی»های جدید خود با کارگران بندهایی همانند  تعدادی از پیمانکاران در مفاد قرارداد

 .گیرند را حذف کرده و به اجبار از کارگر امضا می

 :تجمع کارکنان صنعت نفت -*

 

 ۳۵کارکنان رسمی صنعت نفت در اعتراض به عدم اجرای قانون ماده  یکشنبه دوم اردیبهشت،  تجمع روز

 :دانشگاه به ورود برای انانجو رغبتی بی علت "کار بازار نبود"  :وگو با ایلنا رییس دانشگاه عالمه در گفت -*

https://www.ilnanews.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/614918-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%B7%D8%A8%D9%82%D9%87-%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%BA%D9%84-%D8%B4%D8%AF%D9%86%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-5/614770-%D9%86%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D8%AA-%D8%A8%DB%8C-%D8%B1%D8%BA%D8%A8%D8%AA%DB%8C-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B2-%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%A7%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B6%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%A8-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%DB%8C


 

با اشاره به  ،رییس دانشگاه عالمه طباطبایی،حسین سلیمی ، 79به گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا در دوم اردیبهشت 
، شود ای که از طرف دولت و وزارت علوم به ما تخصیص داده می بودجه: ، گفت۷۹درصدی در مقایسه با سال  ۳۵افزایش 
های دانشگاه پیش بینی شده است؛ که در واقع در مقابل حجم کارهای پیش رو،  ای است که برای تمامی فعالیت بودجه

ترین حالت، پاسخگوی برخی  این پول شاید در خوشبینانه: وی ادامه داد.گشایی نیست چندان عدد و رقم چشمگیری و گره
های پژوهشی و درصدی از  ها و بخشی از فعالیت التدریس  کنان، حقهای جاری دانشگاه؛ مثل حقوق اساتید و کار فعالیت
ها داشت، مگر اینکه  ای در دانشگاه شود انتظار یک جهش توسعه با این رقم نمی. های رفاهی دانشجویان باشد فعالیت

مبتنی بر درآمدهای خود ای دانشگاه،  های توسعه دانشگاه بتواند منابع درآمدی جدید برای خود تعریف کند، لذا بقیه فعالیت
های دولتِی زیر نظر وزارت علوم  درصد دانشجویاِن کشور در دانشگاه ۳۰در حال حاضر فقط : وی ادامه داد ....دانشگاه است

رغبتی برای  بنابراین اگر بی. خوانند های سطح یک درس می درصد در دانشگاه ۹تا  ۹درصد، حدود  ۳۰کنند و از این  تحصیل می
 ...!کند های سطح یک صدق نمی نشگاه وجود داشته باشد، که بر این باور هستم که وجود دارد، در مورد دانشگاهورود به دا

 :اعتراض چغندر کاران در نقده و اشنویه  -* 

 
 .دنبال کردند در کارخانه قند نقده بە دلیل عدم پرداخت مطالباتشان نقده و اشنویهتجمع چغندکاران 

 :رستان خوزستانشه 4تعطیلی مدارس  -*

https://www.isna.ir/news/97020301419 

 

ز، دوشنبه مدارس آبادان، خرمشهر، شادگان و هفتکل امرو :آمده است، 79سوم ادریبهشت ایسناخبرگزاری دولتی به گزارش 
براساس اعالم اداره کل آموزش و پرورش خوزستان، مدارس، دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی در نوبت .تعطیل اعالم شد
 .های آبادان، خرمشهر و شادگان امروز دوشنبه، سوم اردیبهشت به دلیل شدت گرد و خاک تعطیل اعالم شد صبح شهرستان

ان شهرستان هفتکل، به دلیل پدیده گرد و خاک، کلیه مدارس این شهرستان در همچنین بر اساس تصمیم ستاد مدیریت بحر

 .دو نوبت صبح و عصر امروز دوشنبه، سوم اردیبهشت ماه تعطیل اعالم شد

  ...و «لنجی ته» جدید ابالغیه نگران بوشهری داران مغازه و ملوانان -*

 

. داران استان بوشهر است رانی ملوانان و مغازهپایان فروردین ماه، آغاز نگ در سوم اردیبهشت،ایلنا، دولتی به گزارش خبرنگار
به ملوانان ابالغ شود و انتظار برای این ابالغیه موجب نگرانی و « لنجی ته»قرار است ابتدای اردیبهشت ماه، قانون جدید 

https://www.ilnanews.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/615256-%D9%85%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%BA%D8%A7%D8%B2%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%88%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C-%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA%DB%8C%D9%87-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AA%D9%87-%D9%84%D9%86%D8%AC%DB%8C-%D8%A2%DB%8C%D8%A7-%D9%85%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%AF%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AF


های قبل  محدودیتلنجی دوباره  نگرانیم که ابالغیه جدید ته: گوید یکی از این ملوانان در این ارتباط می.است تشویش آنها شده

اجرای مصوبه ....ها برداشته شود ها دوندگی کنیم که آن محدودیت از اسفند ماه را داشته باشد و دوباره مجبور شویم مدت
سال گذشته دولت در زمینه ساماندهی کاالی همراه ملوان تا فروردین امسال به تعویق افتاد و شرایط ترخیص ته لنجی در 

، کاالهای دولت  مشخص نیست آیا با این مصوبه ....وال پیش از مهرماه سال گذشته انجام شدبندرهای این استان به ر
 هایی در این زمینه اعمال شود؟ شود یا قرار است باز هم محدودیت می« ترخیص»لنجی آزادانه  همراه ملوانان یا همان ته

 :نه به دستگری و نه به سرکوب زنان  -*

 

روز از بازداشت عزت کعبی و نادیا محمدی پور  ۸۵پس از گذشت ، ن عرب اهوازی پس از بازداشت نگرانی و بی خبری از دو ز
 .از وضعیت و محل بازداشت آنها اطالعی نیست

 :اردیبهشت روز جهانی کارگر 99به استقبال  -*

 

 مقابل مجلسروز جهانی کارگر در اردیبهشت  ۳۳،  در تاریخ فریاد فریاد از این همه بیداد
 

 خانوار عشایری اللی را تخریب کرد 5طوفان چادرهای  -*

https://www.isna.ir/news/97020301723 

 

ی از تخریب چادر پنج خانوار رئیس جمعیت هالل احمر الل :،آمده است 79سوم ادریبهشت ایسناخبرگزاری دولتی به گزارش 
به دلیل وقوع : وگو با ایسنا، اظهار کرد رضا رضایی در گفت.عشایری در حومه این شهرستان اللی به دلیل وقوع طوفان خبر داد

در پی وقوع این حادثه، یک تیم : وی افزود.طوفان چادرهای پنج خانوار عشایری در حومه شهرستان اللی از بین رفته است
اند تا اقالم مورد نیاز خانوارها  ه از جمعیت هالل احمر اللی برای ارزیابی نیازهای این خانوارها به منطقه اعزام شدهپنج نفر

 .تأمین شود

 :اعتراض کارگران شهرداری دزفول به عدم دریافت حقوق های معوقه  -*

 
 عصر جنوب/داخت مطالباتشان تجمع کردندبا وجود سیل و باران شدید در دزفول کارگران شهرداری در اعتراض به عدم پر

 : شرف تعطیل شدن می باشد درکارخانه شیروارنا در شهرستان ورامین  -*



  

در این کارگر  211واقع در شهرستان ورامین به دلیل مشکالت مالی در آستانه تعطیلی قرار گرفته و « شیر وارنا»کارخانه 
کارگران سه تا چهار ماه مطالبات مزدی . بیکار شده اندمشخصی ندارند و از کار ،  کارخانه بعد از پایان تعطیالت نوروزی وضعیت

به « وارنا»با تایید خبر تعدیل تعدادی از کارگران کارخانه  (دبیر خانه کارگر شهرستان ورامین)حیدر مظاهری  .طلبکارند
او با .اند با چندین ماه مزد معوقه بالتکلیف شدهدر حال حاضر فعالیت تولیدی این واحد متوقف شده و کارگران ان : ایلنا گفت

: اکنون تعداد کارگران آن به نیم کاهش یافته است، افزود کارگر داشت و هم ۱۵۵بیان اینکه این کارخانه در گذشته حدود 
 .کنند ای این کارخانه هم اکنون از بیمه بیکاری استفاده می ای از کارگران تعدیل شده عده

 :کشاورزان  تجمع چند روزه -*

 
 اردیبهشت، برای سومین روز متوالی کشاورزان شهرستان باوی برای حق آبه صیفی، تجمع کردند 1روز دوشنبه 

 :شرقی  هزار بیکار در آذربایجان ۴۱۴وجود  -*

https://www.isna.ir/news/97020301529 

 

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی ، میر احد حسینی ،79به گزارش خبرگزاری دولتی ایسنا، در سوم اردیبهشت 
درصد است، از  31.9اکنون نرخ بیکاری استان  هم: هزار بیکار در سطح استان، گفت ۳۱۵شرقی با اشاره به وجود  آذربایجان

شرقی حدود چهار  آذربایجان.هزار فرصت شغلی ایجاد کنیم تا نرخ بیکاری استان ثابت بماند ۰۵کوشیم تا هر سال  و میر این
هزار نفر از جمعیت استان شاغل هستند، در واقع یک سوم  ۳۵۵بیش از یک میلیون و : میلیون نفر جمعیت دارد، اظهار کرد

ناحیه صنعتی و یک شهرک  ۳۹شهرک صنعتی،  ۱۹  که اشاره به اینوی با .دهند جمعیت استان را شاغلین تشکیل می
های صنعتی استان  هزار نفر در این شهرک ۰۵حدود : شرقی وجود دارد، گفت گذاری خارجی در آذربایجان صنعتی سرمایه

غل خانگی میلیارد تومان در قالب مشا ۲۵۵هزار و  ۱۵که در سال گذشته  حسنی با بیان این... .مشغول فعالیت هستند
 ۲۵۵حدود   های متولی ایجاد اشتغال توزیع شده است و این تسهیالت بین دستگاه  :تسهیالت ارائه شده است، اظهار کرد

نفر تسهیالت از  2111اند، از این تعداد تاکنون برای  ها معرفی شده هزار نفر را که درخواست تسهیالت کرده بودند به بانک
 ....میلیارد تومان اعطا شده است ۱۵محل مشاغل خانگی به مبلغ 

 :ادامه اعتصاب عمومی در بانه -*

 
 اردیبهشت، برای هشتمین روز متوالی اعتصاب عمومی در بانه همچنان ادامه دارد 1روز دوشنبه 

 واکنش انجمن واردکنندگان خودرو به سازمان توسعه تجارت -*



 !هزار خودرو غیرقانونی وارد شده است ۴۰بیش از 

/www.isna.ir/news/97020301681https:/ 

 

نایب رییس انجمن   ،زاد فرهاد احتشام :آمده است ۳۱۷۹اردیبهشت  ۱دوشنبه  به گزارش خبرگزاری دولتی ایسنا،

اند اما عددی که ما داریم بیش از این مقدار  دستگاه خودرو را تایید کرده ۹۱۵۵قانونی واردات غیر: گوید واردکنندگان خودرو می
هزار دستگاه خودرو به صورت غیرقانونی وارد شده  ۳۰است و طبق اطالعات ما در زمان بسته بودن ثبت سفارش بیش از 

ینجاست که وقتی ثبت سفارش به مشکل ا. به هر حال این اتفاق عجیبی است که رخ داده است: اظهار کرد وی .است
البته نباید تعجب کرد که چرا این اتفاق رخ داده : وی اضافه کرد.کند شود رانت و فساد ایجاد می صورت غیرقانونی بسته می

 ....مداری را توسعه دهند ها را ارتقا داده و اخالق بلکه باید سیستم. است

 :تجمع سکوت فرهنگیانفراخوان به  -*

 

 

 پنجشنبه سیزدهم اردیبهشت ماه 35الی  32ساعت  هران خیابان فاطمی میدان جهادوعده ما ت

 :شود می ختم بهداشت وزارت به کارگر روز راهپیمایی مسیرهای از یکی -*

 

در گفتگو با خبرنگار ایلنا،  ، چهره شناخته شده سرکوبی کارگران،رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری،حسن صادقی 
پیشنهاد ما به ستاد مرکزی : های درمان طی چهار سال گذشته گفت باال رفتن هزینه بهدرسوم اردیبهشت ،با توجه 

گرامیداشت هفته کارگر این بوده که در روز یازدهم اردیبهشت ماه که روز جهانی کارگر نام گرفته است، کارگران با تجمع در 
گیران این  ارتخانه را به گوش مسووالن و تصمیمهای این وز برابر وزارت بهداشت مراتب اعتراض و ناخشنودی خود به سیاست

های درمان در کشور به نفع یک قشر خاص تا چند برابر افزایش  موجب شده تا هزینه های غلط سیاست  این .وزارتخانه برسانند
 .های بازنشستگی دچار بحران شوند پیدا کند و صندوق

 :ادامه اعتصاب در بندر ماهشهر -*

 

 اردیبهشت همچنان ادامه دارد 1پایانه بندر ماهشهر روز دوشنبه  اعتصاب رانندگان در

https://www.ilnanews.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/615312-%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B3%DB%8C%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%AE%D8%AA%D9%85-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF


 :است افتاده تاخیر به « نائین بنوید سفید سیمان» کارگران عیدی و مزد ماه سه -*

 

در استان  «سیمان سفید بنوید نائین»کارگران شاغل در کارخانه  در سوم اردیبهشت،ایلنا،خبرگزاری دولتی به گزارش 
مطالبات مزدی ما : این کارگران گفتند.خود را از کارفرما طلبکارند  ۷۹اصفهان مدعی هستند سه ماه دستمزد و عیدی سال 

همچنین کارفرما به دلیل . شود های بهمن، اسفند سال گذشته و فروردین سال جاری می مربوط به سه ماه طلب مزدی ماه
صورت  یکی از کارگران شاغل با بیان اینکه هرکدام از ما به .را پرداخت نکرده است ۷۹کمبود نقدینگی عیدی پایان سال 

در نتیجه وضعیت پیش آمده ممکن است امنیت شغلی خود را از دست : سال سابقه کار داریم، گفت ۸۵تا  ۳۰میانگین 
 .ست اما هنوز مشکل باقی استها وعده پرداخت مطالبات معوقه مان را داده ا کارفرمای سیمان سفید بنوید بار .بدهیم

 : شهرستان چند به آب اداره بخشنانه و اصفهان منطقه آب مشکل -* 

 

برداشت   هیچ: شهر های لنجان، فالورجان، مبارکه، فریدن، فریدونشهر و خمینی به شهرستان  بخشنامه اداره آب با رونوشت
 داشته باشید، ممکن است تا تیرماه به مردم اصفهان آب نرسدرود ن آبی از زاینده

 :اخراج زنان موسسه اعتباری آرمان -*

 

 .زنان همیشه قربانیان اولیه تعدیل نیرو هستند. موسسه اعتباری آرمان تمام کارمندان زن خود را اخراج کرد

 منتظر سال۴۱/است کارگران های دغدغه از شغلی امنیت نداشتن :دبیراجرایی خانه کارگر استان همان -*
 هستیم راهپیمایی مجوز

کارگران : بیان کرد،ی خانه کارگر استان همداندبیر اجرا،، چنگیز اصالنی در سوم اردیبهشت ایلنا خبرگزاری دولتی به گزارش
هنوز کارگران دغدغه معیشتی، امنیت شغلی دارند و وضعیت : تصریح کردوی ... بازوان توانای دولت در چرخه اقتصاد هستند 

ران سال از پیروزی انقالب اسالمی باید بگوییم که کارگ ۱۵رغم گذشت  کارگر در حال حاضر اصال مطلوب نیست علی طبقه 
تر از  رغم افزایش دستمزد، باید پذیرفت دستمزد کارگران در ایران بسیار پایین به: وی افزود .اوضاع مناسبی ندارند

کنند با خط فقر، تورم و سبد  کارگران به دلیل اینکه بین مزد واقعی که دریافت می: بیان کرداو  .استانداردهای جهانی است
توقع کارگر با شرایط تورمی و رکودی که  قشر کم: شودو افزود تر از دیروز می هر روز بد معیشت فاصله زیادی دارد، وضعیتشان

برای راهپیمایی در روز کارگر درخواست صدور ما  .کند بر جامعه حاکم است هر روز بیشتر از پیش زیر خط فقر شانه خم می
مجوز به کارگران استان داده شود با حضوری پررنگ  سال این ۳۱در صورتی که بعد از : ایم، در ادامه اظهار داشت مجوز داده

های تولیدی، صنعتی، تولیدی وابسته صنعتی،  هزار نفر در کارخانه ۰۵۵میلیون و  ۳۱در کشور : او گفت  .کنیم راهپیمایی می
 .ندارد خدماتی، فصلی و غیر فصلی کشاورزی شاغل هستند، در کشور و استان همدان نیروی کارگر هیچ گونه امنیت شغلی

 :اعتصاب غذا کارگران شرکت صنعتی تاکستان  -* 

https://www.ilnanews.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/615419-%D8%B3%D9%87-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D9%85%D8%B2%D8%AF-%D8%B9%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B3%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%81%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%AF-%D9%86%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D8%A7%D8%AE%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.ilnanews.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/615451-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%86-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D8%B4%D8%BA%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%BA%D8%AF%D8%BA%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B8%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-%D9%87%D8%B3%D8%AA%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-9/615451-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%86-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D8%B4%D8%BA%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%BA%D8%AF%D8%BA%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B8%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-%D9%87%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%85


 
کارگران شرکت سیستم های صنعتی تاکستان به دلیل معوقات حقوقی یک ساله و بی نتیجه ماندن مراجعات مکرر به 

 ...اردیبهشت اعتصاب غذا کرده و در محل شرکت ماندند 1مسئوالن شهرستان،روز دوشنبه 

 :پسماند میلیاردی مافیای قربانی "گرد زباله کودکان" -*

 

هاست، تبدیل به یک پدیده و بحران غیرقابل انکار  النشهرهای ایران سالبه گزارش خبرنگار ایلنا، وجود کار کودک در پایتخت و ک
کار کودک بحرانی پیچیده و چندوجهی است که دارای ابعاد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و نژادی است، هر . شده است

کنند، این پدیده را  میشود، سودجویان این نیروی کار ارزان بیشتر تالش  چقدر چهره ناخوشایند کار کودک بیشتر مشخص می
 .از چهره شهر پاک کرده و از تیررس چشمان ناظر خارج کنند

 : روحانی حضور مقابل در تجمع -*

 
 در مسیر حرکت روحانی ارومیه دریاچهتجمع منتقدان عملکرد ستاد احیاء 

 :در رودررویی با حسن روحانی  -*

 

 دیکه تموم ماجرا. مردم به حسن روحانی در تبریز« کارت قرمز»

 جامعه مشکل و دغدغه دومین معیشت/اند کرده امضا سفید قراردادهای همدان کارگران از درصد ۷۷ -*
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    است کارگری

 

https://www.ilnanews.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-5/614734-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%87-%DA%AF%D8%B1%D8%AF-%D9%82%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D9%BE%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF
tg://search_hashtag/?hashtag=%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DA%86%D9%87_%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%87
https://www.ilnanews.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/615515-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%87%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D9%81%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D9%85%D8%B6%D8%A7-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF-%D9%85%D8%B9%DB%8C%D8%B4%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%BA%D8%AF%D8%BA%D9%87-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.ilnanews.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/615515-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%87%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D9%81%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D9%85%D8%B6%D8%A7-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF-%D9%85%D8%B9%DB%8C%D8%B4%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%BA%D8%AF%D8%BA%D9%87-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA


اکنون  دبیر اجرایی خانه کارگر همدان با تاکید بر اینکه هم، چنگیز اصالنی در چهارم اردیبهشت،ایلنا، دولتی ارش خبرنگار به گز

هزار کارگر شاغل  ۸۱۲استان همدان : گوید ترین مطالبات کارگران، داشتن امنیت کامل شغلی است، می ترین و مهم بزرگ
چنگیز اصالنی با  .اند یا قرارداد موقت یا قرارداد سه ماهه دارند ادهای سفید امضا کردهها به ناچار قرارد درصد آن ۷۷دارد که 

ساعت آینده زندگی شخصی جامعه کارگری به دلیل داشتن قراردادهای سفید امضا و دیگر مشکالت  ۸۱بیان اینکه تکلیف 
منیت شغلی را دارند و کارفرمایان نیز این رویه ها و نداشتن ا کارگران دغدغه قرارداد: کند قراردادی مشخص نیست، تصریح می

وی که بر این باور است این اتفاق در .ها را با کارگران تمدید نکنند اند که هر زمان به بحران خوردند، دیگر قرارداد را پیش گرفته
 ۳۱۹۱از سال : کند اظهار می گذار تاثیر گذاشته است، نگری سرمایه روحیات زندگی کارگران، کیفیت تولید کاال، سرمایه و آینده

دبیر اجرایی خانه کارگر همدان با اظهار تاسف از ....ها نیز بالتکیلف هستند به بعد نه تنها نیروی کار بلکه کارفرما و کارخانه
 ....کیفیت،  اسکله قاچاق در کشور و وجود کاالهای خارجی بی ۹۵شرایط حاکم بر واردات، وجود 

  : در اهواز  تجمع اعتراضی رانندگان -*

 

به دلیل دریافت حق کمیسیون های هنگفت و خالف اردیبهشت، ۱در تاریخ سه شنبه رانندگان خودروهای حمل بار در اهواز 
 دست به تجمع اعتراضی زدند  قانون و همچنین توزیع ناعادالنه بار

 :تر است امنیت شغلی کارگر از معیشت واجب -*

02249https://www.isna.ir/news/970204 

 

رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی ، فتح اله بیات  :به گزارش خبرگزاری دولتی ایسنا درچهارم اردیبهشت آمده است
است و اگر کارگری امنیت شغلی نداشته باشد معیشت هم معیشت و امنیت شغلی کارگران وابسته به هم : گوید می
تر است  یکی از مهمترین موضوعات در حوزه کارگری بحث امنیت شغلی است که حتی از معیشت هم واجب: اظهار کرد.ندارد

ریزد و  م میکند، آرامش فکری او به ه دارد یا اخراج می و اگر کارگر در کاری مشغول شود و نداند که کارفرما او را نگه می
امروز قراردادهای : وی قراردادهای موقت و سفید امضا را به زیان کارگران دانست و افزود.افتد معیشت او به مخاطره می

گیرند و  یکماهه و سه ماهه و تسویه حسابهای سفید امضا به معضل بزرگی برای کارگران تبدیل شده و از کارگران سفته می
درصد قراردادها در کشور را  ۷۰بیات بیش از ....تا کارگران را به راحتی از مجموعه حذف کنندکنند  همه شرایط را مهیا می

پذیر  وری نیروی کار پایین آمده و کیفیت محصوالت تولیدی کاهش یافته و تولید رقابت اگر بهره: موقتی دانست و تصریح کرد
 ...نیست و دغدغه هر لحظه بیکار شدن را دارد نیست، دلیل عمده اش این است که کارگر از وضعیت شغلی خود راضی

 : کرداعالم اعتصاب غذا اسماعیل عبدی  -*

 

 

 ..در زندان اوین آغاز کرد ۷۹تشنبه چهارم اردیبهش خود را امروز سه اعتصاب غذای عبدی_اسماعیل
ی حقوق شهروندی معلمان و کارگران  ی پیشین خود اعالم کرده بود در اعتراض به نقض گسترده اسماعیل عبدی که در بیانیه

اش همچون استفاده از حق  ایران و با درخواست مشخص برگزاری دادگاه علنی و برخورداری از حقوق قانونی در پرونده
فروردین  ۸۲از .( که اکنون به شکل غیرقانونی مسدود شده است) ۰۸۵جهت درمان و مرخصی ماده  مرخصی استعالجی

tg://search_hashtag/?hashtag=%D8%A7%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C%D9%84_%D8%B9%D8%A8%D8%AF%DB%8C


ی دادستان تهران مبنی بر اجرای قانون، تصمیم خود را به مدت یک هفته تأخیر  به دلیل وعدهوی  .غذا خواهد کرد اعتصاب

 انداخته بود

 :سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه -*

 

 
 

 تعدادی از کارگران به نام های /اردیبهشت /۱صبح امروز به تاریخ از فعاالن هفت تپه  احضار عده ای
عادل -۹حسین حمدانی-۹سید حسن فاضلی-۰جلیل احمدی-۱کرامت پام-۱اسماعیل بخشی-۸عبدالرحیم بسحاق -۳

 رستم عبدهللا زاده-8سماعین
همراه وکیل خود خانم فرزانه زیالبی در دادسرا  به,پیرو احضار شعبه ی سوم دادیاری دادسرای عمومی و انقالب شوش 

و گزارش ( آقای رستمی)الزم به ذکر است که کارگران نامبرده بر اساس شکایت رئیس هیئت مدیره ی وقت   .حاضر شدند
و شرکت در ضرب و جرح عمدی 3176/اسفند /۳۹تحت عناوین اخالل در نظم عمومی ازطریق شرکت درتجمع ,پلیس امنیت 

قرار کفالت به مبلغ یکصد میلیون ریال صادر ,تمی تفهیم اتهام شدند و در نهایت برای کارگران ردیف اول تا ششم آقای رس
, و مسئول حراست شرکت و نیز استشهادیه ی تعدادی از کارگران(آقای اسدبیگی)حسب نامه ی ارسالی مدیرشرکت .گردید

  ۲و  ۹افراد ردیف 
الزم به ذکر است که آقایان ستار آصفی و فریدون  .ها از نیروهای حراست هستندسهوا طرف شکایت واقع شدند چون آن 

 ....نکوفر به عنوان ناظرین تجمع و درگیری زیر صورتجلسه ی تنظیمی نیروی انتظامی را امضا زده اند
 
 :جتماع اعتراضی کارگران اخراجی شرکت نفت ا 

 
ن مقابل فرمانداری این شهر، با دهان چسب زده اقدام به برگزاری جمعی از کارگران اخراج شده شرکت نفت و گاز گچسارا

 .تجمع اعتراضی کردند
 :حضور تمام قد پلیس برای تثبیت بازار ارز/ قاچاق در پایتخت  تن محموله 19امحای بیش از  -*

 

فرمانده انتظامی تهران بزرگ در حاشیه اجرای طرح امحای  :به گزارش خبرگزاری دولتی ایسنا درچهارم اردیبهشت آمده است
های قاچاق هستیم که شامل  امروز شاهد امحای یکی از بزرگترین محموله: محموله قاچاق در پلیس آگاهی تهران گفت

خوراکی و نوشیدنی است که همه به صورت قاچاق وارد کشور شده و  تن موارد 24هفتادتن لوازم آرایشی و بهداشتی و 
تاخود تهران رسیده است و مواد بهداشتی کشف شده همه تاریخ گذشته هستند و حداقل هفت سال و حداکثر یازده سال 

مبادی ورودی این وی درمورد  .دهند کنند و تحویل مردم می ها را عوض می از تاریخ انقضای آنها گذشته است که تاریخ این 
سردار رحیمی  .اند این مواد از مبادی غرب کشور وارد شده است و حداقل ده نفر دراین مورد دستگیر شده   :کاالها اظهار کرد

 .میلیارد تومان است 4.5ارزش ریالی این کاالها بالغ بر   مجموع: در مورد ارزش ریالی کاالهای کشف شده نیز گفت

 :ن تجمع دانشجویان گرگا -*



 

جمعی از دانشجویان دانشگاه فرهنگیان گرگان نسبت به پایین بودن کیفیت غذا و مشکالت صنفی، اقدام به برگزاری تجمع 
 و ظرفهای غذای خود را در حیات دانشگاه به اعتراض پهن کردند اعتراضی کردند

 :رئیس انجمن صنفی کارگران پیمانکاری چادرملو  -*
 است شده کارگر به فشار برای ابزاری موقت قراردادهای

 

« حاتمی»روز از تاسیس انجمن صنفی کارگران پیمانکاری بیش از صد دولتی ایلنا در چهارم اردیبهشت به گزارش خبرنگار 
این کارگران در ابتدای امر با مشکالت و مصائب بسیار برای ایجاد تشکل صنفی مواجه . گذرد مستقر در معدن چادرملو می

به . حق بردارندهای اولیه را برای متشکل شدن و احقاق  بودند اما درنهایت توانستند انجمن صنفی خود را تاسیس کنند و گام
اند تشکل صنفی داشته باشند و از  در یک واحد معدنی بزرگ توانسته« کارگران پیمانکاری»اینکه  «رجائیان حسین» گفته

حقوق قانونی خود دفاع کنند، شاید بتواند نقطه عطفی در جنبش کارگری ایران باشد؛ جنبشی ناهمگون و پاره پاره که در 
 .است های پیمانکاری ریز و درشت، مسیر ناهمواری را پیموده های گذشته با ظهور شرکت سال

کارگر پیمانکاری چادرملو  261ما در انجمن صنفی، نماینده حدود : گوید می ،«حاتمی»رئیس انجمن صنفی کارگران پیمانکاری 
گذشته، علیرغم  در بیش از صد روز. هستیم که همه ما طرف قرارداد با یک شرکت پیمانکار به نام شرکت حاتمی هستیم

های مثبتی در جهت احقاق  هایی که شد و حتی اتاق کار و دفتر برای برگزاری جلسات انجمن به ما ندادند، قدم مهری بی
گری کارگران طرف قرارداد خود ندارند و  ای به کنش عالقه« پیمانکاران»در کلیت امر، : او معتقد است .حقوق کارگران برداشتیم

 .گری کارگران، اوضاع بهبود پیدا کند البهخواهند توسط مط نمی

 :روز اعتصاب غذا  ۱۴گلرخ ایرانی بعد  -*

 

. از ایران و جای جای جهان به اعتصابش پایان دادگسترده ای خیل خواست برابر درروز به اعتصاب غذای  ۲۵بعد از  ایرایی گلرخ

 تصویر مربوط به قبل و بعد اعتصاب است

 :درصد نرخ بیکاری گلستان در سالی که گذشت12.3 -*
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ریزی  رئیس سازمان مدیریت و برنامه ،قدم حسین پیش :لتی ایسنا درچهارم اردیبهشت آمده استبه گزارش خبرگزاری دو

: اظهار کردوی  .درصد بود 32.1، 3176نرخ بیکاری استان در سال : گلستان با اشاره به نتایج طرح آمارگیری نیروی کار، گفت
همچنین سال گذشته . کاسته شده است 75به سال و بیشتر استان نسبت  31نفر از جمعیت  517هزار و  5، 76در سال 

نرخ مشارکت اقتصادی جمعیت : وی تصریح کرد.نفر کاهش یافته است 81هزار و  2، 75جمعیت فعال استان نسبت به سال 
در مقایسه با توزیع اشتغال : وی یادآور شد .درصد است 41/1درصد و در کل کشور  18/2تر در استان گلستان  ساله و بیش 31
درصد بوده  39/6و بخش کشاورزی  12درصد، بخش صنعت با  51/4های اقتصادی در کشور، بخش خدمات  صورت بخش به

و در بخش  26، در بخش صنعت در جایگاه 37خدمات در جایگاه   است که استان گلستان از نظر سهم شاغالن بخش
 .قرار دارد 7کشاورزی جایگاه 

 :گان اهواز ادامه دارد اعتراض خانواده های بازداشت شده -*

 
 

و از صدها بازداشتى تاکنون . ان عمل نكردندبه وعده خود در مورد آزادى بازداشت شدگ اهوازو دادگاه انقالب  امنیتینهادهاى 
. میلیون تومانی 251اولی معلول و دومی به قید وثیقه . فقط دو نَفر به اسامی سعید نعمتى و حسن بوعذار آزاد شدند

 اعتراض خانواده های زندانیان ادامه دارد

 : اعتراض رانندگان کامیدون یزد و اصفهان  -*

 

 

رانندگان ،  نرسانی اصفها رسانی یزد به اعتصاب رانندگان سوخت های سوخت پیوستن رانندگان کامیوندر ادامه اعتضاب ،
 .رسانی استان یزد همزمان با اعتصاب رانندگان سوخت رسانی اصفهان، دست به اعتصاب زدند های سوخت کامیون

 ؛«هفته کارگر»گزارش مهر در آستانه  -*

 الگوی جهانی امنیت شغلی در ایران۱خالء/مهمترین مطالبات جامعه کارگری

https://www.mehrnews.com/news/4279336  

 

 

نبود » :آمده است۳۱۷۹اردیبهشت  ۱شنبه  سه دولتی مهر، به نوشته خبرگزاری
های جامعه کارگری، مهمترین مطالبه نمایندگان و  در بین دغدغه« امنیت شغلی

فعاالن این حوزه است؛ در حالی که خالء دو الگوی سازمان جهانی کار برای تامین 
، همه ساله پنجم تا یازدهم اردیبهشت خبرنگار مهر به گزارش.امنیت شغلی وجود دارد

ماه، مهمترین روزها در تقویم کارگری کشور است؛ مقطعی از سال که ذهن مسئوالن 
 ۲۵میلیون نفر از جمعیت  ۳۱بیش از  .های این قشر از جامعه معطوف می شود بیش از هر زمان دیگری به جامعه کارگری و دغدغه

بر اساس آمار سرشماری نفوس و مسکن مرکز )نفری خانوار  ۱۹۸ا کارگران تشکیل می دهند که با احتساب بُعد میلیونی کشور ر
درصد از جمعیت را جامعه کارگری به  ۰۵میلیون نفر از جمعیت کشور یعنی بیش از  ۱۰می توان ادعا کرد حدود ( ۷۰آمار در سال 

به دغدغه این قشر از جامعه نه فقط در این برهه از زمان که در طول سال  خود اختصاص می دهد؛ بنابراین هدایت ذهن مسئوالن
درصد از کارگران با قراردادهای موقت کمتر از  ۷۰بر اساس آماری که بارها اعالم شده، تقریبا ... .یک موضوع اجتناب ناپذیر است

و این مهمترین دلیل ! ماهه تعریف می شوند ۹ک تا های زمانی ی یکسال مشغول به کار هستند که غالب این قراردادها نیز در بازه
 .کاهش انگیزه و کاهش نرخ بهره وری نیروی کار است
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 :سیمنار به اعتبار روزجهانی کارگر در دانشکده علوم اجتماعی  -*

 

 :امیدیه شهرداری سبز فضای کارگران نمایندگان بر فشار اعمال -*

 

ه از محدودیت فعالیت نماینده کارگران فضای سبز شهرداری امیدی در چهارم اردیبهشت، ایلنا، دولتی  به گزارش خبرنگار
از ابتدای دی ماه سال گذشته همزمان با تغییر : شکل گرفته است، خبر دادند و گفتند ۷۹آبان ماه سال  ۸۸صنفی خود که از 

مان برای پیگیری مطالبات قانونی که در یک دوره انتخابات با نظارت  پیمانکار، فشار کارفرما برای منصرف کردن نماینده صنفی
پیش از این، این نماینده برای مدت سه تا چهار روز از : در ادامه گفتندکارگران ... .اند، بیشتر شده است اره کار انتخاب شدهاد

کارگران  .سوی کارفرما از کار معلق شد که با حمایت اداره تعاون کار ورفاه اجتماعی شهرستان امیدیه به کارش بازگشت
مان بیشتر شده تا جایی که با جابجایی  در حال حاضر فشار به نماینده صنفی: افزودند خدمات و فضای سبز شهرداری امیدیه

 .محل کار او فرصت انجام فعالیت نمایندگی از وی گرفته شده است

 :اعتراضات همزمان در اصفهان و یزد -*

 
 دست به اعتصاب زدندرسانی یزد  های سوخت رسانی اصفهان، رانندگان کامیون همزمان با اعتصاب رانندگان سوخت

 :هزار میلیارد تومان به بخش کشاورزی خسارت وارد می شود۴۱ساالنه  -*

https://www.mehrnews.com/news/4280041 

 

 

 

 

عضو هیئت مدیره  ،نیازعلی ابراهیمی پاک :آمده است۳۱۷۹دیبهشت ار ۱شنبه  سه قزوین،/ به نوشته خبرگزاری دولتی مهر
هزار میلیارد تومان خسارت به کشاورزان و باغداران  ۳۰تا  ۳۸حوادث غیرمترقبه ساالنه : صندوق بیمه کشاورزی کشور گفت

 ۳۸ساالنه : ظهارداشتروز سه شنبه در جلسه بررسی خسارت سرمازدگی درقزوین که در استانداری برگزار شد ا .وارد می کند
هزار میلیارد تومان خسارت حوادث غیرمترقبه به کشاورزی کشور وارد می شود و باید با فرهنگ سازی مردم را برای این  ۳۰تا 

باید کشاورزان با اهمیت بیمه آشنا شوند و بیمه کردن محصوالت خود را جدی بگیرند تا در : وی اضافه کرد .حوادث آماده نگهداریم
سرمازدگی، خشکسالی، آفات و سایر مشکالت بتوانند بخش عمده ای از خسارات خود را با کمک دولت از طریق بیمه  مواقع

درصد را تامین می  ۲۵بیمه کشاورزی در واقع یک نحوه حمایت از سوی دولت است که تا : ابراهیمی پاک تصریح کرد .جبران کنند
 ....ان پرداخت کننددرصد باید کشاورز ۱۵تا  ۸۵کند و مابقی حدود 

https://www.ilnanews.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/615721-%D8%A7%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%81%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%B1-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%A8%D8%B2-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D9%87


 : گسترش اعتراضات در سطح دانشگاهها ایران -*

 

  انتخاب صنعتی گروه در کارگران شدن   بیکار -*

 

های تولیدی به گروه صنعتی  های سال جدید در کارخانه موج بیکارشدن در چهارم اردیبهشت،ایلنا،دولتی به گزارش خبرنگار 
« اسنوا»و « هایر»برندهایی مثل این کارخانه که تولیدکننده لوازم خانگی با  .است انتخاب در شاهین شهر اصفهان نیز رسیده

این کارگران که قراردادشان تا پایان سال قبل بوده، . است است، صدها نفر از کارگران خود را در ابتدای سال جاری تعدیل کرده
اد من را سالها سابقه کار در این کارخانه دارم اما سال جدید قرارد: گوید یکی از این کارگران می .اند از ماه گذشته بیکار شده

 ....ام تمدید نکردند و بالتکلیف و سرگردان مانده

 : احضار پنج فعال کارگری در سنندج -*

 

پنج نفر از فعالین کارگری شهر سنندج به نام های شریف ساعدپناه، حبیب هللا کریمی، غالب حسینی، خالد حسینی و 
 .ب این شهر احضار شدندمظفر صالح نیا طی چند احضاریه جداگانه به شعبه یک دادگاه انقال

 :خامنه ایدیدار کارگران با /های هفته کارگر جزئیات برنامه -*

https://www.mehrnews.com/news/4280070 

     

 

 

 

هفته کارگر از فردا پنجم اردیبهشت ماه آغاز  :آمده است۳۱۷۹هشت اردیب ۱شنبه  سه به نوشته خبرگزاری دولتی مهر ،
، هفته خبرنگار مهر به گزارش .های این هفته است می شود که دیدار با رئیس جمهور و رهبری از جمله برنامه

روز سه شنبه هفته آینده یازدهم اردیبهشت ادامه  شود و تا اردیبهشت آغاز می ۰کارگر از روز پنجشنبه مصادف با 
 .دارد

https://www.ilnanews.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/615796-%D8%A8%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8-%D8%B3%D8%AE%D9%86%DA%AF%D9%88%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7-%D8%AA%D8%B9%D8%AF%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D8%B9%D9%85%D9%84%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D9%86%D9%85%D8%B1%D9%87-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%AF
http://www.mehrnews.com/


 

نام « های امام و رهبری، حمایت از کاالی ایرانی کارگران، میثاق با آرمان» نخستین روز از هفته کارگر که با عنوان  

ی برنامه ریزی با حضور علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماع( ره)های امام  گذاری شده، تجدید میثاق با آرمان
نام گذاری شده که در « کارگران، مهارت و صیانت از نیروی کار»همچنین روز ششم اردیبهشت با عنوان .شده است

 ....این روز دیدار جمعی از کارگران با مراجع عظام و خانواده شهدای کارگر پیش بینی شده است

 :چه کسانی دست در جیب هم می کنند ؟ما یا اینها

 

کارگران، معلمان، پرستاران، بازنشستگان،  ؛مااز جمیع ! هزینه های اینها را از ما میگیرندب ما می کنند و دست در جی
 .... و کشاورزان و دستفروشان -نی بران  -چایکاران رانندگان، کامیون داران، صیادان، کولبران، مرزنشینان، 

 :دبیر اجرایی خانه کارگر استان سمنان -*
 است کارگران سر باالی بر ای ترکه مثابه به امضا سفید های حساب تسویه

البته : هللا محقق که در آستانه هفته کارگر در جمع خبرنگاران تصریح کرد  حبیب، 79در چهارم ایلنا، خبرگراری دولتی به گزارش 
: وی ادامه داد.متر استاین مشکل بیشتر در واحدهای کوچک وجود دارد و این مشکالت در واحدهای بزرگ و متوسط بسیار ک

ترین مشکالت  از مهم... حساب قبل از کار و افتاده، اخراج از کار، مشکالت معیشتی، تسویه های عقب روند روزافزون حقوق
وی با بیان اینکه قوانین کشور،  .ای اندیشیده شود جامعه کارگری در کشور و استان است که باید برای رهایی از آن چاره

با این وجود برخی کارفرمایان با : دهد، افزود نعقاد قرارداد موقت برای مشاغل با ماهیت کار دائم را نمیصراحتا اجازه ا
محقق با بیان این مطلب که ...کنند های مسوول در حق جامعه زحمتکش کارگری جفا می سوءاستفاده از عدم نظارت دستگاه

رگر باید این اجازه را داشته باشد که الاقل در روز کارگر بیاید و به کا: برخالف قوانین حق اعتصاب از کارگران گرفته شده گفت
 .اش روا دانسته شده اعتراض کند ظلمی که در حق

 :شهر در وضعیت قرمز ۴۴۹/حلقه چاه برای مدیریت چالش آب ۱۱۰حفر  -*

https://www.mehrnews.com/news/4280143 

برداری آبفای  معاون راهبردی و نظارت به بهرهشاهین پاکروح،  ، ۳۱۷۹اردیبهشت  ۱شنبه  سهبه گزارش خبرگزاری دولتی مهر 
می شود تا قبل از فصول گرم سال   حلقه چاه جدید برای مدیریت تنش آبی حفر و تجهیز شده و پیش بینی ۸۲۱:کشور گفت

آنچه که مدنظر . با مدیریت تقاضا با تنش آبی مقابله کنیم ستکهدر وزارت نیرو تالش براین: گفتوی .برداری خواهند رسید بهرهبه 
میلیون نفر در وضعیت زرد هستند به  ۳۵۹۰شهر با جمعیت  ۳۹۰: وی ادامه داد.است با مدیریت فشار و تقاضا مصرف را کنترل کنیم

شهری که در معرض تنش آبی  ۱۱۱این در حالی است که از  .درصد کمتر از تولید آب است ۳۵ها به آب این معنا که نیاز روزانه آن
درصد  ۳۵میلیون نفر در وضعیت نارنجی هستند که در این وضعیت نیاز آب مصرفی این شهرها از  ۹۹۲شهر با جمعیت  ۹۸هستند 

شهر در  ۳۵۹شهر در کشور در معرض تنش آبی قرار دارند که  ۱۱۱ینکه پاکروح با اشاره به ا... .درصد بیشتر از تولید آب است ۸۵تا 
شهر بزرگ اصفهان، شیراز، بندرعباس،  ۹شهر در وضعیت قرمز قرار دارند، نام  ۳۵۹در میان این : وضعیت قرمز هستند، ادامه داد

 ....شتر استدرصد از تولید آب بی ۸۵خورد که نیاز مصرف آنها  بوشهر، کرمان و مشهد نیز به چشم می

https://www.ilnanews.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/615806-%D8%AA%D8%B3%D9%88%DB%8C%D9%87-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D9%81%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D9%85%D8%B6%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA


 نپرداخت را درصد چهار کارفرما/موعد از پیش بازنشستگی انتظار در «متال پارس» کارگران -*

 

کارگراِن شرکت پارس متال که سال گذشته با استناد به  یازده نفر از در چهارم اردیبهشت،ایلنا،دولتی به گزارش خبرنگار 
یکی از .اند اند، هنوز تعیین تکلیف نشده قانون بازنشستگی پیش از موعد، بازنشست شده و به تامین اجتماعی مراجعه کرده

مستمری و شرایط ایم، هنوز تکلیف  ما یازده نفر که مابین مرداد ماه و اسفند سال گذشته بازنشست شده: این کارگران گفت
مان مشخص نیست چراکه کارفرما چهار درصد بازنشستگی پیش از موعد را به تامین اجتماعی  بازنشستگی

ی او تا زمانی که این چهار درصد پرداخت نشود، مستمری بازنشستگی برقرار نخواهد شد و از عیدی و  به گفته.است نپرداخته
های بسیار کردیم ولی راه به جایی  دوندگی: گوید ِر به تازگی بازنشسته شده میاین کارگ.مزایای مزدی نیز خبری نخواهد بود

 .ایم لذا ما نیز بالتکلیف مانده« ندارم که بپردازم»گوید  نبردیم؛ کارفرما می

 : ور تغییر وضعیت کولبران به پیله تالش برای -*

https://www.mehrnews.com/news/4278257 

 

کولبری طی چند سال اخیر در کردستان و برخی از مرزهای ،  ۳۱۷۹اردیبهشت  ۱شنبه  سهبه گزارش خبرگزاری دولتی مهر 
ور تغییر  ها را به پیله خواهد نقطه پایانی بر آن گذاشته و آن غربی کشور ماجراهایی برای خود داشته است، حاال دولت می

های کردستان، کرمانشاه و آذربایجان  های مرزی استان اجرایی کردن این طرح با انتقاد جدی بازاریان شهرستان...وضعیت دهد
در راستای .ای تازه را برای مدیریت این موضوع اعالم کنند ها باعث شد تا مسئوالن هر بار وعده غربی مواجه شد و این اعتراض

کردند، اما به گفته   بازاریان بانه اقدام به واردکردن کاالهای خارجی از طریق مرزتصویب و اجرای طرح ساماندهی مبادالت مرزی، 
شده پشت مرزهای  اند کاالهای خود را وارد کشور کنند و شمار زیادی از کاالهای خریداری ای از آنان توانسته بازاریان فقط عده

 .... .کشور اجازه ورود پیدا نکردند

 :سیدتقی نوربخش -*
 است تومان میلیون ۱۱۴ و هزار ۷۱ مصارف و منابع حوزه در اجتماعی ینتام بودجه

سیدتقی نوربخش در ابتدای نشست خود به مناسبت هفته کارگر؛ به   در چهارم اردیبهشت، ایلنا،دولتی به گزارش خبرنگار 
سازمان تامین اجتماعی  ۷۹در جلسه روز شنبه بودجه سال : سازمان تامین اجتماعی پرداخت و گفت ۷۹تشریح بودجه سال 

تصویب شد علت اینکه تصویب بودجه با تاخیر مواجه شد به این خاطر بود که بودجه سازمان نسبت مستقیمی با تعیین 
توان منابع و مصارف سازمان را به درستی تخمین  حقوق و دستمزد دارد بنابراین بدون درنظر گرفتن حقوق و دستمزد نمی

میلیون تومان و در حوزه مصارف هم همین مقدار  ۹۹۳هزار و  ۷۲تامین اجتماعی در حوزه منابع  ۷۹بودجه سال : وی گفت.زد
کند، اظهار  هزار میلیارد تومان مستمری پرداخت می ۹۹۱،  ۷۹نوربخش با بیان اینکه سازمان تامین اجتماعی در سال .است
. ها درنظر گرفته شده است و هفتم از حق بیمه بیست ۷میلیارد تومان برای بخش درمان از محل  ۷۰۹هزار و  ۸۵: داشت

 .های عمرانی است گذاری و پروژه باقی منابع هم از محل سرمایه

 :هزار خودروی غیرقانونی  6دولت، متخلف  واردات  -*
http://www.sharghdaily.ir/fa/Main/Detail/186051 

 
رئیس کمیته صنعت کمیسیون صنایع و معادن  ملکی ولی  :آمده است ۳۱۷۹اردیبهشت ۱به نوشته روزنامه شرق سه شنبه

با اشاره به تأیید واردات وی  هزار خودروی غیرقانونی است؛ مجلس شورای اسالمی تأکید کرد که دولت، متخلِف واردات شش 
واردات خودرو در بازه زمانی که ثبت : دستگاه خودرو در زمان ممنوعیت ثبت سفارش، گفت ۱۵۵هزارو  غیرقانونی شش

این خودروها : اظهار کرد وی....کند سفارش بسته بوده است، در واقع خالف قانون شده و همین امر شائبه و رانت را ایجاد می
که مبادی رسمی زیر نظر گمرک و وزارت صنعت و معدن است؛ بنابراین دولت  آنجایی از. از مبادی قانونی وارد کشور شده است

های رئیس سازمان  رئیس انجمن واردکنندگان خودرو در واکنش به صحبت نایب... .گو باشد سخدر این زمینه تخلف کرده و باید پا
بودن ثبت سفارش در سال  دستگاه خودرو در زمان بسته ۱۵۵هزارو  توسعه تجارت مبنی بر تأیید واردات غیرقانونی شش

اند؛ اما عددی که ما داریم، بیش از این مقدار  دهدستگاه خودرو را تأیید کر ۱۵۵هزارو  واردات غیرقانونی شش: گوید گذشته، می
هزار دستگاه خودرو به صورت غیرقانونی وارد شده   ۳۰بودن ثبت سفارش بیش از  است و طبق اطالعات ما در زمان بسته

 .است

https://www.ilnanews.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/615902-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D9%85%D8%AA%D8%A7%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA%DA%AF%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%B1%D8%A7-%D9%86%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA
https://www.ilnanews.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/615852-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%B1%D9%81-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA


 محبوبه فکوری/  ها داخلی است درصد شوینده۱۴/درصدی لوازم آرایش از خارج ۹۴واردات 

com/news/4280219https://www.mehrnews. 

 

 

 

 

 

عضو هیات مدیره انجمن صنایع شوینده،  علیرضا کیانی،  ، ۳۱۷۹اردیبهشت  ۱شنبه  سهبه گزارش خبرگزاری دولتی مهر 
های مصرفی در  درصد شوینده ۲۵: مورد نیاز کشور خبر داد و گفت درصدی لوازم آرایش ۹۵آرایشی و بهداشتی از واردات 

وی در خصوص پیش بینی سهم این صنعت بر مبنای قیمت مصرف کننده در داخل کشور در سال جاری را  .ایران، داخلی است
درصد باقی مانده نیز به شوینده ۰۵نیمی از این عدد به حوزه آرایشی و : هزار میلیارد دالر اعالم کرد و ادامه داد  ۸۱الی  ۸۱معادل 

درصد لوازم  ۱۵: عضو هیات مدیره انجمن صنایع شویند، آرایشی و بهداشتی ادامه داد ....و پودرهای تمیزکننده تعلق می گیرد

درصد محصوالت  ۲۵در خصوص شوینده ها نیز .درصد از کشورهای خارجی وارد می شوند ۹۵آرایشی و بهداشتی تولید داخل و 
  ...  . وده که شامل تولید کننده های داخلی با برندهای ایرانی و بین اللملی هستندداخلی ب

 

 !فراخوان به تجمع به مناسبت روز جهانی کارگر و روز معلم "گروه اتحاد بازنشستگان"  -*

 

الی به استقبال این روز مزدبگیران جامعه اعم از کارگران، معلمان، پرستاران، بازنشستگان و میلیونها بیکاِرجویاِی کار، درح
جهانی می روند که در شرایط بی سابقه ای از فقر و فالکت و فشارهای خردکننده معیشتی زندگی می کنند، و علیرغم 

اعتراضات، تجمعات، راهپیمائی ها و اعتصابات گسترده، حکومت همچنان به دست اندازی و تعرض خود به ته مانده سفره این 
مه داده و راه برون رفت از بحران های اقتصادی و بن بست های اجتماعی و سیاسی خود را بر گرده طبقه بزرگ اجتماعی ادا

 .اکثریت جامعه یعنی؛ مزدبگیران تحمیل کرده است
این روز را باید به تجلی همبستگی همه بازنشستگان، کارگران، معلمان، پرستاران و سایر مزد بگیران که خواست های 

 .کنیم و باید با فریاد رسا، اعتراض خود را به وضعیت نابسامان موجود اعالم نماییم مشترک دارند، تبدیل
مقابل مجلس تجمع خواهیم کرد و از همه مزدبگیران دعوت می  ۳۵ساعت ( اول ماه می)اردیبهشت  ۳۳ما روز سه شنبه 

 .کنیم در تجمع شرکت کنند
 
 "گروه اتحاد بازنشستگان"

۷۹/۸/۱ 

 رود می کارگر چشم به آتش این دود گذرد؟ ها چه می ارخانهها و ک در کارگاه -*

 

این روزها استفاده از اهرم تعدیل نیرو در بازار کار ازسوی  : آمده است ۳۱۷۹اردیبهشت ۰ در لنابه گزارش خبرگزاری دولتی ای
به   .رفرمایان در برخورد با مشکالت و انتقادات کارگران و فرار از بحران اقتصادی استصاحبان مشاغل، سیاسِت بسیاری از کا

به گفته بسیاری از   .عبارتی؛ بسیاری از کارگران از نداشتن امنیت شغلی در محیط کار بیشتر از بیکاری وحشت دارند
اینکه در چند ماه اخیر، . تر است حادشناسان اقتصادی اگرچه بیکاری مشکل است اما نداشتن امنیت شغلی مشکلی  کار

دولت و مدیران به دنبال اشتغالزایی هستند، سیاست خوبی است اما آیا این موضوع به تنهایی امنیتی شغل را هم درپی 
...  .کند دارد؟کار کردن آزمایشی کارگران به مدت کوتاه، بدون بیمه و قرارداد موقت یا رسمی، امنیت اشتغال را کمرنگ می

هزار نفر جمعیت فعال اقتصادی،  ۲۹۹میلیون نفری استان البرز،  ۱، از جمعیت ۷۹ساس آخرین آمار سازمان آمار در سال برا
این . دهند هزار نفر جمعیت جویای کار در استان را تشکیل می ۱۹هزار نفر جمعیت بیکار و  ۷۳هزار نفر جمعیت شاغل،  ۹۹۰

هزار نفر،  ۱۵۵، بیشترین بیمه اجباری ثبت شده، تنها ۷۹ان تا بهمن سال شدگ در حالی است که طبق آخرین وضعیت بیمه
هزار نفری  ۸۵۵مدیرکل اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان البرز در آخرین گزارش خود به جمعیت . گزارش شده است

 . در برابر ما است  روستایینفر بیکار بخش  ۳۲۵هزار و  ۰باتوجه به تعداد : گوید کند و می روستایی البرز اشاره می

 :مدیرکل دفتر صنایع نساجی و پوشاک وزارت صنعت، معدن و تجارت -*

 درصد از سهم اشتغال کشور مربوط به صنعت نساجی است 12

https://www.isna.ir/news/97020503164 

https://www.ilnanews.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/614609-%D8%AF%D9%88%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%A2%D8%AA%D8%B4-%D8%A8%D9%87-%DA%86%D8%B4%D9%85-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%AF
https://www.ilnanews.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/614609-%D8%AF%D9%88%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%A2%D8%AA%D8%B4-%D8%A8%D9%87-%DA%86%D8%B4%D9%85-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%AF


 

مدیرکل دفتر صنایع نساجی و پوشاک وزارت صنعت، : آمده است ۳۱۷۹اردیبهشت ۰ به گزارش خبرگزاری دولتی ایسنا در
با توجه به ارزش : درصدی صنعت نساجی نسبت به اشتغال کل صنعت کشور، گفت 32معدن و تجارت با اشاره به سهم 

 .ک این صنعت؛ نقش بسزایی در رشد اقتصاد کشور خواهد داشتبری اند افزوده باال و سرمایه

ماه در حاشیه بازدید از کارخانه حجاب شهرکرد در جمع خبرنگاران استان  به گزارش ایسنا، افسانه محرابی پنجم اردیبهشت
 .درصد از صنعت نساجی تحت پوشش بخش خصوصی هستند 77بالغ بر : افزود

در صنعت باید : گیر و نتایج مطلوبی که در این صنعت مشاهده شده، خاطرنشان کرد چشم های محرابی با اشاره به موفقیت

توجه بسیاری به مواد اولیه، تکنولوژی، آموزش نیروی انسانی و انتقال دانش فنی به شکل کامل داشت، ولی متاسفانه به 
  .شده استبحث انتقال دانش فنی در بازسازی و نوسازی و ایجاد واحدهای جدید توجه ای ن

 :بازهم اعتصاب تاکسی شهری در سلماس -*

 

 97اردیبهشت  5یجان غربی، اعتصاب رانندگان تاکسی سلماس آذربا

 اهمیت است؟ هزارنفری پرستاری بی 099مندی جامعه  چرا رضایت -*

 

قانون »ترین مطالبات جامعه پرستاری اجرای  از مهم :آمده است ۳۱۷۹اردیبهشت ۰ در لنابه گزارش خبرگزاری دولتی ای
و   رغم گذشت یازده سال از تصویب، به بهانه کمبود بودجه بر زمین ماندهقانونی که علی. است« گذاری خدمات پرستاری تعرفه

در ارتباط با این ( فعال صنفی پرستاری و عضو هیت مدیره نظام پرستاری مشهد)سیدجواد توکلی ... .است اجرایی نشده
رسانه ها منعکس  خبر خیلی عادی و معمولی در: ها گفت مساله با اشاره به درخواست پزشکان برای افزایش تعرفه

هایشان باید حداقل  تعرفه ۷۹اند که در سال  شود؛ پزشکان از طریق سازمان نظام پزشکی به وزارت بهداشت اعالم کرده می
قبیل تعطیلی یا ورشکستگی مواجه خواهد   درصد افزایش یابد و اگر این اتفاق نیفتد، خدمات پزشکی با مشکالتی از ۳۵
گذاری  شود؛ اجرای قانون تعرفه ی کوچک همه چیز روشن می حال با یک مقایسه: ع گفتتوکلی در تکمیل موضو.. .شد

هزار نفری پرستاری و بیماران  ۸۵۵میلیارد تومان بودجه نیاز دارد و موجب رضایتمندی جمعیت حداقل  ۳۵۵۵پرستاری تنها به 
سازمان : وی افزود .شود هزار نفری می ۱۵ا ت ۱۵برابری موجب رضایت جمعیت  ۸۹۰ی  های پزشکی با بودجه شود و تعرفه می

در عمل هیچ گامی در  ...های اجرایی در وزارتخانه بهداشت و درمان  نظام پزشکی و پزشکان محترم که شامل مجریان پست
 هزار نفری پرستاری که با نجابت تمام در حال خدمت رسانی به بیماران و مردم ایران هستند، ۸۵۵ی  جهت رضایتمتدی جامعه

دهندگان  ی اختصاص شود؟ در اینجا نقش شورای عالی بیمه و نگاه دوگانه شود و حتی قوانین مصوب اجرا نمی برداشته نمی
 اند یا اهل اجرای قانون؟ گری شود که آقایان اهل البی شود و این تردید پررنگ می های سالمت به خوبی معلوم می بودجه

 درصدی محصول بهاره ۰۴کاهش / ت چایآغاز برداش: رییس سازمان چای خبر داد -*

https://www.isna.ir/news/97020503101 

https://www.ilnanews.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/615703-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%AF-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%B5%D9%86%D9%81%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%81%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D8%B1%D8%B6%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%86%D9%81%D8%B1%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%DB%8C-%D8%A7%D9%87%D9%85%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA


 

رییس سازمان چای از آغاز ، ان محمدولی روزبه :آمده است۳۱۷۹اردیبهشت  پنجمبه گزارش خبرگزاری دولتی ایسنا در
دهد که  درصد برداشت بهاره را کاهش می ۱۵سرمازدگی اخیر : برداشت برگ سبز چای در سال جاری خبر داد و گفت

ماه امسال برداشت برگ سبز چای از شهرستان لنگرود آغاز شده  فروردین ۱۵از : اظهار کرد وی.امیدواریم در ادامه جبران شود
: وی اضافه کرد .میلیون تومان اقدام کردند ۰۵تن از این محصول به ارزش حدود  ۸۵آوری چای نسبت به خرید و دو کارخانه فر

شود که برهمین اساس  های سال گذشته زراعی انجام می الحساب و با نرخ خرید تضمینی برگ سبز چای به صورت علی
های جدید محصوالت  داری شد و به محض اعالم نرختومان خری ۳۱۹۷تومان و هر کیلو چای درجه دو  ۸۹۸۱چای درجه یک 

 ....کنیم ها را لحاظ می التفاوت نرخ کشاورزی از سوی دولت آن را اعمال کرده و مابه

 زنند؟ می سرباز استخدامی امور سازمان ابالغیه اجرای از چرا/«زردها کاله» بالتکلیفی هادام -*

 

 

های فشار قوی برق مدتهاست که پیگیر  اپراتورهای پست  :آمده است ۳۱۷۹اردیبهشت ۰ در لنابه گزارش خبرگزاری دولتی ای
در این رابطه سازمان امور استخدامی کشور نیز تکالیفی  .هستند« قرارداد دائم»به « قرارداد کار معین»تغییر وضعیت خود از 

های فشار قوی برق، نه تنها این تکالیف  را برعهده وزارت نیرو گذاشته است که به گفته شورای هماهنگی اپراتورهای پست
به اظهارات مدیرکل اعضای این شورا در پاسخ .اجرایی نشده بلکه مسئوالن وزارت نیرو قصد فرافکنی و فرار از مسئولیت دارند

های برق بیشتر به  های انتقال و وفوق توزیع شرکت روابط عمومی وزارت نیرو که مدعی شده تعیین تکلیف شاغالن پست
که همچنان در ها وضعیت این افراد را مشخص کنند،  گردد که باید آن سیاست دولت و سازمان امور استخدامی کشور برمی

 !بال تکلیفی بسر می برند

 استان در وضعیت قرمز آبي ۰ -*
http://www.sharghdaily.ir/fa/Main/Detail/186163 

 
معاون راهبردي و نظارت بر  ،شاهین پاکروح : آمده است  ۳۱۷۹اردیبهشت  ۰شرق چهارشنبه به نوشته روزنامه 

ي در برداري شركت مهندسي آب و فاضالب كشور با اشاره به اينكه شهرهاي داراي وضعیت قرمز آب بهره
وبلوچستان قرار دارند، شرايط آبي دو حوضه آبريز  رضوي و سیستان خراسان  هاي اصفهان، كرمان، فارس، استان

تر  ر نقاط ايران وخیمها در كشور، از ساي فارس و درياي عمان و فالت مركزي را با توجه به كاهش شديد بارش خلیج

كمتر از هفت میلیون نفر از : پاكروح افزود....خبر دادشهر كشور  114از وجود تنش آبي براي وی  .اعالم كرد
 39. درصد كمتر از مصرف است 21تا  31جمعیت كشور در شرايط نارنجي بوده و میزان كمبود تولید آب آنها بین 

ه تنش آبي شود، شهرهايي هستند ك درصد جمعیت كشور را شامل مي 51میلیون نفر از جمعیت شهري نیز كه 
در . شهر داراي تنش آبي در حوزه فالت مركزي قرار دارند 114شهر از  327: او عنوان كرد .دارند درصد 21بیش از 

سال  35به اعتقاد او از آنجا كه ... .درصد كاهش يافته است 51ل گذشته ها نسبت به سا اين منطقه میزان بارش
 .سالي داشته باشیم سالي هستیم، بايد تدبیري براي سازگاري با شرايط خشك است كه درگیر خشك

 

 :طلبیم می استمداد قضائیه قوه از/دادگستری مقابل به قزوین فوالد کارگران اجتماع انتقال -*

 

https://www.ilnanews.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/616147-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AA%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%81%DB%8C-%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%87-%D8%B2%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7-%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA%DB%8C%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B2-%D9%85%DB%8C-%D8%B2%D9%86%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-9/616245-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D9%82%D8%B2%D9%88%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%82%D9%88%D9%87-%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D9%85%DB%8C-%D8%B7%D9%84%D8%A8%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-9/616245-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D9%82%D8%B2%D9%88%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%82%D9%88%D9%87-%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D9%85%DB%8C-%D8%B7%D9%84%D8%A8%DB%8C%D9%85


 ۳۵۵حدود : کارخانه فوالد قزوین با اعالم این خبر گفتند   :آمده است ۳۱۷۹اردیبهشت ۰ در لنابه گزارش خبرگزاری دولتی ای

پس از اجتماع مقابل ساختمان استانداری قزوین با مراجعه به ، « فوالد قزوین»کارگر شاغل کارخانه  ۸۵۵نفر از مجموع 
کارگر شاغل این کارخانه قبل از واگذاری شرکت فوالد  ۸۵۵از قرار معلوم حدود  .دادگستری قزوین درخواست استمداد کردند

گویند؛ کارفرما راضی به پرداخت این معوقات مزدی  میلیون تومان طلبکار هستند که می ۹تا  ۹قزوین به کارفرمای جدید، حدود 
لبات دیگری همانند مطا. شود؛ کارفرما بابت معوقات مزدی از اسفند ماه به کارگران بدهکار است همچنین گفته می. شود نمی

جدا از مشخص شدن : گویند کارگران این کارخانه می .حق بیمه، سختی کار و سنوات نیز به کارگران پرداخت نشده است
اگر در جریان : گویند کارگران معترض همچنین می.وضعیت پرداخت مطالبات معوقه، به دنبال تامین امنیت شغلی خود هستند

با این وجود تا این . های صنفی وجود نداشت شد دیگر دلیلی برای ادامه یافتن اعتراض ر توجه میاین واگذاری؛ به منافع کارگ
 .ها داده نشده است لحظه از جانب مسئوالن استانی، پاسخ مشخصی به این خواسته

 تومان رسید ۹۷۰۴قیمت به /تحوالت بازار محصوالت پروتئینی؛ادامه روند نزولی نرخ مرغ در بازار -*

://www.mehrnews.com/news/4280650https 

 

 

 

 

 

رنده و ماهی از کاهش مجدد قیمت رئیس اتحادیه پ :آمده است ۳۱۷۹اردیبهشت  ۰چهارشنبه  مهردولتی خبرگزاری  به گزارش
مهدی یوسف خانی در گفتگو .تومان رسیده است ۹۷۰۵نرخ این کاال در مراکز خرده فروشی به : مرغ در بازار خبر داد و گفت

قیمت مرغ گرم امروز : ر داد و گفتتومانی قیمت مرغ در بازار نسبت به چند روز گذشته خب ۱۵۵از کاهش  خبرنگار مهر با
همچنین قیمت هرکیلوگرم مرغ گرم در عمده : وی اضافه کرد.تومان رسیده است ۹۷۰۵چهارشنبه در مراکز خرده فروشی به 

قیمت عمده مرغ کشتار شمال در همچنین  است تومان  ۹۸۰۵تومان و توزیع درب واحدهای صنفی ۹۳۵۵فروشی درب کشتارگاه 
 .تومان است ۹۹۹۵میدان بهمن 

 :اخراج ها همچنان ادامه دارد  -*

 

 !نفر از نیروی كار خود را اخراج کرد ۱۵۵كارخانه چسب هل در ازربایجان نزديک به 

 التدریس به کمیسیون آموزش رفت طرح تعیین تکلیف استخدام معلمان حق -*

https://www.isna.ir/news/97020503094 
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نمایندگان مجلس طرح تعیین تکلیف استخدام معلمان  : آمده است ۳۱۷۹اردیبهشت ۰ به گزارش خبرگزاری دولتی ایسنا در

ن آموزش ارجاع حق التدریس و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش را برای بررسی بیشتر به کمیسیو
طرح الحاق یک ماده به قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمان حق التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در  .دادند

نماینده حاضر در  ۳۷۰رای ممتنع از مجموع  ۷۲رای مخالف و  ۷۹ رای موافق،  ۹۱این طرح را با ... وزارت آموزش و پرورش 
نماینده حاضر در  ۳۷۱رای ممتنع از مجموع  ۱رای مخالف و  ۳۷  رای موافق، ۳۰۳نمایندگان با ... .مجلس به تصویب نرساندند

این طرح به دنبال این است که تکالیفی برای وزارت آموزش و پرورش .مجلس موافقت کردند که این طرح به کمیسیون رود
ت آموزش و پرورش ایجاد کند به این شرط که جهت استخدام معلمان حق التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزار

 .آزمون اسخدامی برگزار شده و آنها حداقل دوره آموزشی یکساله را در آموزشگاه فرهنگیان طی کنند

 :حقوق سازی همسان عدم به اعتراض در دولتی های بانک بازنشستگان تجمع -*

های دولتی در  جمعی از بازنشستگان بانک :آمده است ۳۱۷۹اردیبهشت ۰ در لنابه گزارش خبرگزاری دولتی ایبه گزارش ایلنا، 
حاضران در  .شرکت دارند  های صادرات، رفاه، ملی و سپه در این تجمع، بازنشستگان بانک.خیابان برزیل تهران تجمع کردند

 .های دولتی بودند سازی حقوق و دستمزد بازنشستگان با کارمندان دستگاه تجمع، خواستار همسان

 شدند آب درصدي ۱۴ جويي صرفه به موظف دولتي هاي هدستگا -*

http://www.sharghdaily.ir/fa/Main/Detail/186175 
هاي دولتي و عمومي موظف به  دستگاه: استاندار تهران گفت آمده است ۳۱۷۹اردیبهشت ۰ در به نوشته روزنامه شرق

درصد نزوالت آسماني در مقایسه با سال قبل  ۱۳ينکه مقیمي، استاندار تهران، با بیان ا.درصدي آب هستند ۸۵جويي  صرفه

او با اشاره .شود تصمیم گرفت البته احتمال دارد باران بیايد و وضعیت بهتر شود؛ اما براساس احتمال نمي: کمتر است، گفت
هاي غیرمجاز  چاهما تعهدي درباره : بايد دنبال راهکار بگرديم، گفت( آب شرب)به اينکه در کشاورزي و صنعت و مصرف خانگي 

آنهايي را که . هاي غیرمجاز است میلیون مترمکعب مربوط به چاه ۸۵۹. نداريم و بهترين زمان براي برخورد همین االن است
. توان از فعالیت آن جلوگیري کنیم، بايد متوقف کنیم شان را روشن کنیم و آنهايي را که مي توان بايد مجوز دهیم و تکلیف مي

ها و  هاي دولتي و عمومي، پادگان استاندار تهران با اعالم اينکه دستگاه.وجود دارد و مشکلي در اجرا نداريمدستور قضائي آن 
اداره : درصد مصرف آب را تقلیل دهند، خاطرنشان کرد ۸۵بايد در سال جاري ... هاي قضائي و انتظامي و شهرداري و دستگاه

با مديراني که نتوانند اين . ها را گزارش دهند مصرف آب دستگاهآب و فاضالب متعهد شده است که از اول ارديبهشت 
قطره آن  مقیمي با اشاره به اينکه شرايط آب عادي نیست و بايد از قطره.کنیم جويي را رعايت کنند، حتما برخورد مي صرفه

مردم بايد آب را . ر قرار دهیمکار فرهنگي سر جاي خود، اما بايد اقداماتي را براي حفظ آب در دستور کا: حفاظت کنیم، افزود
 .رفت آن جلوگیري کنند مديريت کنند و از هدر

 ۷۹معاون بانک مرکزی خبرداد؛تثبیت تورم تک رقمی در سال  -*

https://www.mehrnews.com/news/4281290 

معاون اقتصادی  پیمان قربانی :آمده است به نقل از بانک مرکزی ۳۱۷۹اردیبهشت  ۰چهارشنبه  مهردولتی خبرگزاری  به گزارش
بانک مرکزی کاهش همزمان نرخ تورم نقطه به نقطه، تورم ساالنه و تورم ماهانه را مثبت ارزیابی و در خصوص حفظ تورم تک 

نسبت  ۳۱۷۹درصدی نرخ تورم ساالنه در فروردین ماه سال  ۵۹۱با اشاره به کاهش وی   .ی در سال جاری ابراز امیدواری کردرقم
نکته حائز اهمیت در این میان کاهش هم زمان نرخ تورم نقطه به نقطه است که در همین مدت : به اسفند ماه سال گذشته گفت

درصد در فروردین  ۵۹۲به  ۳۱۷۹درصد در اسفند سال  ۳۹۳تورم ماهانه نیز از  :ی ادامه دادو .درصد رسیده است ۹۹۷درصد به  ۲۹۱از 
ماهه و  ۳۸تر از نرخ تورم  لذا کاهش نرخ تورم نقطه به نقطه و قرار گرفتن آن در سطحی پایین. سال جاری کاهش یافته است

بر اساس محاسبات انجام شده توسط اداره ...  .وندش همچنین کاهش نرخ تورم ماهانه، در مجموع تحوالت مثبتی ارزیابی می
درصد رسیده که در مقایسه با تورم اسفندماه سال  ۷۹۸به  ۳۱۷۹آمارهای اقتصادی بانک مرکزی، نرخ تورم در فروردین ماه سال 

  .درصد کاهش دارد ۵۹۱معادل ( درصد ۷۹۹)گذشته 

 های دچار بحران ارگاهاجتماعی برای حمایت از کارفرمایان و ک تسهیالت تامین -*

https://www.isna.ir/news/97020503438 

مدیرعامل سازمان تأمین  ،دکتر سیدتقی نوربخش :آمده است ۳۱۷۹اردیبهشت ۰ به گزارش خبرگزاری دولتی ایسنا در
: داد و افزوداجتماعی سه جانبه گرایی و مشارکت کارگران، کارفرمایان و دولت در اداره این سازمان را مورد تأکید قرار 

نمایندگان کارگران و کارفرمایان در هیأت امنای سازمان تأمین اجتماعی حضور دارند و صدای آنان در تمامی تصمیم گیری ها 
سازمان تأمین اجتماعی در ایران از قدیمی ترین نظامات بیمه های اجتماعی محسوب : اظهار داشتوی  .شنیده می شود

میلیون نفر بیمه شده اصلی و  ۳١در حال حاضر : وی افزود .ولیه آن شکل گرفته استهسته ا ۳۱۵۲می شود که از سال 
میلیون نفر مستمری بگیر اصلی همراه با اعضای خانواده از خدمات سازمان تأمین اجتماعی استفاده می کنند و در  ۱حدود 

میلیون بیمه  ۳١بخش با بیان اینکه از دکتر نور....مجموع حدود نیمی از جمعیت کشور تحت پوشش این سازمان قرار دارند
 ... میلیون نفر بیمه شده اجباری و تابع قانون کار هستند،  ۷شده اصلی سازمان تأمین اجتماعی 

 :اردیبهشت ۴١رئیس مرکز آمار اعالم کرد؛آغاز اجرای طرح آمارگیری نیروی کار، از  -*

https://www.mehrnews.com/news/4281286 

: رئیس مرکز آمار ایران گفت ،امید علی پارسا :آمده است ۳۱۷۹اردیبهشت  ۰چهارشنبه  مهردولتی خبرگزاری  به گزارش
وی .اردیبهشت ماه شروع و به مدت دو هفته ادامه خواهد یافت ۳١ا ز  ،۳۱۷۹عملیات میدانی طرح آمارگیری نیروی کار سال 

ساعت کار در برآورد نرخ اشتغال را ، یکی از   بیکاری و به ویژه احتساب یک اجرای طرح آمارگیری نیروی کار، نحوه محاسبه نرخ در 
یت این موضوع، نشست تخصصی کالبد شکافی با توجه به اهم  :سواالت مهم کاربران و جامعه از مرکز آمار ذکر کرد و گفت

ها برگزار شد و همچنین در جهت هر چه فنی تر شدن این  آمارهای نیروی کار با حضور اساتید و کارشناسان نیروی کار و رسانه

https://www.ilnanews.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/616367-%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%D8%A8%D9%87-%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D9%87%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82
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تورم،  ، GDP:افزودوی  .نیز استفاده شده است ( ILO)طرح از مشاوره های دکتر مهران مدیر بخش آمار سازمان بین المللی کار

هستند و بر  شاخص مهم اقتصادی برای مقایسه کشورها با یکدیگر از نظر اقتصادی  ١ضریب جینی و نرح اشتغال و بیکاری، 
های  اساس قوانین سازمان های بین المللی، مراکز آماری در تمام دنیا باید بتوانند در آینده ، آمار اشتغال خود را به تفکیک گروه

 .تولید کنند... و   قومی وه های مختلف سنی،جنسیت و گر

 التفاوت ارز دارو به حساب وزارت بهداشت واریز مابه/ تومانی ۰۱۴۴واردات دارو با دالر 

https://www.isna.ir/news/97020503253 

 

مدیر کل دارو و مواد مخدر سازمان غذا و ، دکتر برندگی : آمده است ۳۱۷۹اردیبهشت ۰ ری دولتی ایسنا دربه گزارش خبرگزا
متاسفانه بسیاری از : پولی صنعت دارو، گفت های بازار دارویی کشور مبنی بر نوسانات ارزی و بی دارو با اشاره به دغدغه

ند و این خطری است که جامعه داروسازی کشور احساس های دارو به تدریج در حال بسته شدن هست خطوط کارخانه
 ۷۹نسبت به سال  ۷۹البته بودجه سال به نظر او  .امیدوارم در این حوزه اشتغال بیشتری را شاهد باشیم  :گفتاو  .کند می

خدمات را نسبت به با این بودجه امیدواریم بتوانیم . دادیم ثابت ماند؛ این در حالی است که باید میزان خدمات را افزایش می
هزار میلیارد بوده،  ۳۹بازار دارو  ۷۰مدیر کل دارو و مواد مخدر سازمان غذا و دارو با بیان اینکه در سال  .داریم  قبل ثابت نگه

هزار میلیارد را رد  ۸۵احتماال مرز  ۷۹هزار میلیارد تومان رسید و در سال  ۳۲این میزان به بیش از  ۷۹در سال : ادامه داد
هزار  ۳۲بنابر این از بازار دارویی . هزار میلیارد است ۲تا  ۹گر در این حوزه بین  های بیمه حال میزان بودجه سازمان. ندک می

هزار میلیارد را مردم باید بدهند، اما این نشانه خوبی نیست؛ چرا که  ۳۵دهد و  هزار میلیاردش را بیمه می ۲میلیاردی، 
 .بنابراین مجلس شورای اسالمی باید این موضوعات را در نظر بگیرد. دهد می پرداخت از جیب بیماران را افزایش

 نماینده مجلس خواستار حل مشکالت کشاورزان توسط دولت شدند ۴۷۱در نامه ای به روحانی؛ -*

https://www.mehrnews.com/news/4280790 

 

 

 

 

در پایان جلسه علنی امروز چهارشنبه مجلس  :آمده است ۳۱۷۹اردیبهشت  ۰چهارشنبه  مهردولتی خبرگزاری  به گزارش
سیدگی به وضعیت استان در این نامه بر لزوم ر.نماینده خطاب به رئیس جمهور قرائت شد ۳۷۱شورای اسالمی نامه ای با امضای 

های آذربایجان های غربی، شرقی به خصوص شهر خدابنده، زنجان، اردبیل، قزوین، همدان، فارس، اصفهان، خراسان های 
گیالن، مازندران، گلستان، کرمانشاه و شهرستان های شاهرود، رزن، قم، در خصوص مشکالت  شمالی، جنوبی و رضوی،
 .نامه بر لزوم حل مشکل حقابه کشاورزان نیز تاکید شده استدر این .کشاورزان تاکید شده است

 

  :است اعتصاب غذای اسماعیل عبدی وارد سومین روز شده -*

 

 
در حالی که امروز اعتصاب غذای اسماعیل عبدی فعال صنفی معلمان و عضو هیات مدیره کانون صنفی معلمان تهران وارد 

: عدم موافقت ضابطان با اعطای مرخصی زندان به وی خبر داده و به ایلنا گفتهدومین روز شده است، حسین تاج وکیل او از 
و  ۰۸۵ی مرخصی وی تنظیم و ارسال شده ولی علیرغم بیماری، به او اجازه استفاده از حق مرخصی طبق ماده  نامه»

 .«.ب غذا اعتراض کندها با اعتصا مرخصی استعالجی جهت درمان داده نشد و به همین دلیل قصد دارد به این محدودیت
 .است با توجه به شرایط جسمی اسماعیل عبدی، این تصمیم موجب نگرانی خانواده و دوستان او شده: او تاکید کرد

http://www.mehrnews.com/
http://www.mehrnews.com/


 

  :کارخانه در دولت های نهم تا دوازدهم 4599تعطیلی  -*
 

ای نهم و دهم و معادل نصف این تعداد ه هزار کارخانه در دولت ۱» :ایلنا از قول پیام عابدی  -به گزارش خبرگزاری کار ایران 
کنند و  ها هم با تمام ظرفیت کار نمی باقی کارخانه. اند های یازدهم و دوازدهم تا اینجای کار، تعطیل شده کارخانه در دولت

این  بسیاری از. نشینی کارگران شده است این امر منجر به بیکاری و خانه. اند تعدادی از خطوط تولید خود را تعطیل کرده
که حسین « داری رفاقتی سرمایه»ها با یک دستور به اشخاصی که در حلقه روابط قدرت قرار دارند واگذار شدند؛ نوعی  واحد

ها  در نتیجه مدیرانی که یک روز هم سابقه کاری مرتبط نداشتند اداره کارخانه. راغفر اقتصاددان این اسم را بر آن نهاده است
 . شکالت اقتصادی هم مزید بر علت شدالبته م. را به دست گرفتند

 : تجمع کارگران فوالد قزوین  -*

 

 جلوی درب شرکت تجمع کرده اند76به دلیل عدم پرداخت حقوق و بیمه از سال ( تاکستان)کارگران شرکت فوالد قزوین

 برای کودکان کار« تعیین والدین درمانی»اجرای طرح -*

https://www.isna.ir/news/97020603642 

 

مدیرعامل شرکت شهر سالم شهرداری ، حمید چوبینه : آمده است ۳۱۷۹اردیبهشت ۹ به گزارش خبرگزاری دولتی ایسنا در
در نظر داریم در کنار انجام معاینات و : اظهار کردوی .خبر دادتهران از اجرای طرح تعیین والدین درمانی برای کودکان کار 

وی با بیان .معالجات مردم در مراکز درمانی خود نسبت به صدور شناسنامه سالمت برای کودکان کار و غیره نیز اقدام شود
ین والدین درمانی را با های متولی همچون کمیته امداد، بهزیستی و غیره طرح تعی که تالش داریم در کنار کمک سازمان این

 .بایست در راستای جذب مشارکت خیرین اقدام کرد برهمین اساس می: کمک خیرین برای کودکان ایجاد کنیم، گفت

  :جمع شدن زباله در شهر مریوان بعد از اعصاب عمومی شهر -*

 
چه خوب بود مردم در . ه استبا اعتصاب کارگران خدمات شهری شهرداری مریوان، زباله ها در معابر شهری انباشت شد

همراهی با کارگران اعتصابی زباله ها را جلوی شهرداری، اداره کار، منزل امام جمعه و نماینده ولی فقیه می ریختند تا آنها 
 ناچار از پاسخگویی به مطالبات کارگران شوند 

 

 :مرگ مادر صنایع دستی ایران  -*



 

از   او واپسین بازمانده. سالگی درگذشت۳۳۵شد، در سن  ران شناخته میماه نساء شهسواری که مادر صنایع دستی ای
از میراث اوست؛ « گلیم شیریکی پیچ». نسل کهِن زنان گلیم باف کرمان بود که از هفت سالگی پنبه ریسید و گلیم بافت

 شود گلیمی که هیچ طرح از پیش آماده ندارد و بر اساس افکار بافنده خلق می
 
 است؟ ارگانی چه جانب از مشهود کاری کم/نگرفت واقعیت بوی و رنگ صنفی انجمن تشکیل وعده -*

 

هن شهری و آ برداری راه شرکت بهره»جمعی از پرسنل  : آمده است ۳۱۷۹اردیبهشت ۹ درایلنا،  دولتی به گزارش خبرنگار
سال از عمر این شرکت، وعده تشکیل انجمن  ۳۱ای به خبرگزاری ایلنا، تاکید کردند که پس از گذشت  با ارسال نامه« حومه

نادیده انگاشته »آنها با اشاره به  .خود نگرفته است صنفی کارگری و کانون شورای اسالمی کار، رنگ و بویی از واقعیت به
ها به سایر مطالبات بر زمین مانده خود از  در تمام این سال« برداری متروی تهران ت بهرهشدن مسائل صنفی کارکنان شرک

حال سوالی که در ذهن : آنها طی نامهای پرسیده اند ... .اند زیان آور اشاره کرده و قبیل اجرا نشدن قانون مشاغل سخت
برداری و موافقت مدیران شرکت و وزارت کار و  هشود این است که بعد از گذشت این همه سال از عمر شرکت بهر متبادر می

کاری مشهود از جانب چه ارگانی  مطالبه پرسنل، چرا تاکنون هیچ تشکلی در این شرکت تشکیل نشده است؟ و کم
برداری متروی تهران، در دو گروه حقوق قانونی  است؟مع االسف، نادیده انگاشته شدن مسائل صنفی کارکنان شرکت بهره

و انتظارات و ...( انداز کارکنان و های پس رفاهیات، صندوق)های مصوب  طل با خاستگاه قوانین مدرن و آیین نامهمعوقه و مع
های جدی به فضای اعتماد  آسیب...( اجرای مسیر ارتقا شغلی، اجرای سختی کار و)مطالبات کارکنان به لحاظ شرایط کار 

به عنوان متولی و قیم کارگران، با اهتمام بیشتری برای احقاق حق امید است که وزارت کار . سازمانی وارد خواهد کرد
 .برداری مترو تهران گام بردارد کارکنان شرکت بهره

 ها به حاشیه فقر، دلیل مهاجرت شهری/سکونت یک چهارم جمعیت کشور در بافتهای ناکارآمد  -*

https://www.isna.ir/news/97020503244 

 

های اجتماعی  یک فعال در حوزه، مهندس مصطفوی : آمده است ۳۱۷۹اردیبهشت ۹ به گزارش خبرگزاری دولتی ایسنا در
های ناکارآمد  در بافتمیلیون نفر از افراد کشور ۲میلیونی حاشیه نشین درکشور حدودبیش از  ۳۸عالوه بر جمعیت : اظهارکرد

بسیاری از : گفتوی  .کنند های ناکارآمد زندگی می شهری ساکن هستند،به طوری که یک چهارم جمعیت کشور در بافت
اند، در حالی که فقر شهری  افراد گمان می کنند که اکثر حاشیه نشین ها از سمت روستاها به مناطق حاشیه شهرها آمده

وی با اشاره به افزایش مستمر  .ل مهاجرت افراد از داخل شهر به حاشیه شهر به شمار می آیدترین دالی امروزه یکی از مهم
درآمد بسیاری از افراد که مجبور به مهاجرت به حاشیه شهرها می شوند در اغلب : هزینه مسکن در داخل شهرها، اظهار کرد

د معمول شده است، به طوری که افراد توانایی تهیه موارد در طول افزایش هزینه مسکن یا ثابت مانده و یا پایین تر از ح
: این فعال حوزه آسیبهای اجتماعی با اشاره به اهمیت موضوع فقر شهری، توضیح داد.مسکن در داخل شهر را نداشته باشند

اطق تواند از مهاجرت ساکنین شهرها به من های شهری امروزه یکی از مهم ترین عواملی است که می توجه به معاش بافت
 ....حاشیه جلوگیری کند

 : اعتراض در بندر عباس  -*

https://www.ilnanews.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/616577-%D9%88%D8%B9%D8%AF%D9%87-%D8%AA%D8%B4%DA%A9%DB%8C%D9%84-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86-%D8%B5%D9%86%D9%81%DB%8C-%D8%B1%D9%86%DA%AF-%D8%A8%D9%88%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D9%86%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA-%DA%A9%D9%85-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%B4%D9%87%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%A8-%DA%86%D9%87-%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA


 
نسبت به ۷۹پرسنل طرح تحول سالمت در بندرعباس در اعتراض به عدم افزایش حقوق متناسب با باال رفتن تورم در سال 

 دست به تجمع زدند ۷۹اردیبهشت ۰روز سال گذشته 
 :تجمع کارگران فوالد قزوین  -*

 

ین در مقابل دفتر بهمن طاهرخانی نماینده مجلس از تاکستان در اعتراض به پرداخت نشدن دستمزد و تجمع کارگران فوالد قزو
 .تن از آنان روز چهارشنبه نیر اقدام به تجمع کرده بودند ۳۵۵. بیمه از سال گذشته تاکنون

 :ادامه تجمعات اعتصابی در بابه  -*

  

 ز اعتصاب سراسری در اعتراض به بسته شدن مرزهاتجمع مردم بانه مقابل فرمانداری در سیزدهمین رو

 :در مقابل فرمانداری این شهر بانهتجمع مردم  -تصویردر ادامه اعتصابات کردستان ؛  -*

 
 . روز است اعتصاب کرده اند ۳۸بازاریان و کسبه ی بانه 

 :امسال خشک ترین سال ایران در نیم قرن اخیر است نیرووزیر  -*

https://www.isna.ir/news/97020603831 

 

 

tg://search_hashtag/?hashtag=%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%87


وزیر نیرو با اشاره به کاهش بارندگی :  آمده است  ۳۱۷۹اردیبهشت  ۹شنبه پنج خبرگزاری دولتی ایسنا به نوشته 

م و الزم است در همه بخش ها و خصوصا صنعت و امسال خشک ترین سال در نیم قرن اخیر را تجربه کردی: های کشور، گفت
باید در کنار اجرای طرح های تامین و توزیع آب هم به ارتقاء بهره وری : وی گفت .کشاورزی به شیوه مصرف توجه ویژه ای شود

 ....و شیوه مصرف توجه کنیم و هم جمع آوری و تصفیه پساب ها برای استفاده در بخش صنعت را فراهم کنیم

 

 :خبری از سرنوشت عده ای از صیادان در پی طوفان دریا  بی -*

 
 

قایق و شناور  ۳۵۵شب پنجشنبه، دریا طوفانی شد و حدود ۳۸ساعت حدود : آمده است  اردوی کاربه گزارش کانال تلگرامی 
برخی از قایق ها و شناورها با سختی به سواحل سیراف و عسلویه . شدند طوفان#ر، وسط دریا گرفتار دی  #صیادی از بندر 

 .رسیدند و توانستند پناه بگیرند اما از سرنوشت تعدادی از صیادها خبری نیست

 :اخراج کارگران شرکت نفت و گاز گچساران  -*

 
خود چسب زدند و مقابل فرمانداری این شهر  کارگران اخراجی شرکت نفت و گاز گچساران در حرکتی اعتراضی، به دهان 

 .تجمع کردند

 :اعتصاب، تجمع، اعتراض -*

 
عناوین خبرها و گزارش هایی از اعتراضات و تجمعات : آمده است ۳۱۷۹اردیبهشت ۹ در اردوی کارال تلگرامی به گزارش کان

 :ساعت اخیر در شبکه های اجتماعی انعکاس یافته است 24کارگری و مردمی 
 رانندگان تاکسی شهرستان سلماس در اعتراض به پایین بودن کرایه ها اعتصاب کردند( -
های کشور در خیابان برزیل دست به تجمع زدند و خواستار ترمیم حقوق و همسان شدن  نشستگان بانکتعدادی از باز( -

 حقوق بازنشستگی با حقوق کارمندان دولت شدند
 اهالی روستای ابوهاون نسبت به نداشتن آب وبرق مقابل استانداری خوزستان تجمع کردند( -
 .بهکده خراسان شمالی پرداخت نشده استکارگر شرکت زراعی  71تومان حقوقها میلیون (  -
سال گذشته وشرایط سخت کاری مقابل استانداری تجمع 9کارگران نانوایی های قم نسبت عدم افزایش حقوق طی (  -

 کردند
در مقابل ساختمان راه و شهر سازی با شعار مرگ بر زمین خوار تجمع ( استان البرز)مالکین شهرک کوثر یک هشتگرد (  -

 .کردند
جمعی از غارت شدگان شعبه فارابیه مؤسسه کاسپین در کرمان دیروز با تجمع مقابل این شعبه، دست به تجمع (  -

 اعتراضی زدند

 کوتاه خوزستان پرورش و آموزش /حمیدیه در آموز دانش ولی توسط فیزیک دبیر شتم و ضرب جزییات -*
 :آید نمی

 

 ۹ دربه نقل از اداره اطالع رسانی و روابط عمومی آموزش و پرورش خوزستان،  لنابه گزارش خبرگزاری دولتی ایبه گزارش ایلنا 
توسط ولی دانش آموز در   زاده امروز با اظهار تاسف از ضرب و شتم دبیر فیزیک ابک نوریب : آمده است ۳۱۷۹اردیبهشت

tg://search_hashtag/?hashtag=%D8%AF%DB%8C
tg://search_hashtag/?hashtag=%D8%B7%D9%88%D9%81%D8%A7%D9%86
https://www.ilnanews.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-5/616668-%D8%AC%D8%B2%DB%8C%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%B6%D8%B1%D8%A8-%D8%B4%D8%AA%D9%85-%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%B1-%D9%81%DB%8C%D8%B2%DB%8C%DA%A9-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D9%88%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D9%85%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D9%87-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4-%D8%AE%D9%88%D8%B2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%88%D8%AA%D8%A7%D9%87-%D9%86%D9%85%DB%8C-%D8%A2%DB%8C%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-5/616668-%D8%AC%D8%B2%DB%8C%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%B6%D8%B1%D8%A8-%D8%B4%D8%AA%D9%85-%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%B1-%D9%81%DB%8C%D8%B2%DB%8C%DA%A9-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D9%88%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D9%85%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D9%87-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4-%D8%AE%D9%88%D8%B2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%88%D8%AA%D8%A7%D9%87-%D9%86%D9%85%DB%8C-%D8%A2%DB%8C%D8%AF


آموزان روستای دهکده حمیدیه همکارمان  اردیبهشت، در پی تاخیر یکی از دانش ١متاسفانه دیروز چهارشنبه : حمیدیه گفت

اولیا خود، پدر وی بدون هماهنگی و اطالع کند که پس از تماس وی با  آموز را به دفتر راهنمایی می آقای جرفی دانش
وی با بیان اینکه هم اکنون  .دهد مسئوالن مدرسه به کالس درس معلم مراجعه کرده و وی را مورد ضرب و شتم قرار می

دقایقی پس از این اتفاق واحد حراست، ارزیابی عملکرد و حقوقی منطقه در محل : ضارب دبیر فیزیک متواری است، اضافه کرد
نوری زاده همچنین ... .ها در این خصوص هنوز ادامه دارد کنند و پیگیری ای علیه ضارب اقدام می ضر شده و به تنظیم شکوایهحا

 .معلم مضروب دانشجوی پزشکی دانشگاه جندی شاهپور اهواز هستند: افزود

 /اند شده انبار به تبدیل شده تعطیل تولیدی واحدهای:های تهران رئیس اتحادیه صنف انبارداران و سردخانه -*
 .است خالی انبارها از نیمی واردات، کاهش دلیل به /کردیم مخالفت ها قیمت افزایش با

 

وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا در  سید مهدی کشاورز در گفت: آمده است ۳۱۷۹هشتاردیب ۹ در لنابه گزارش خبرگزاری دولتی ای

متاسفانه رکود و بیکاری به جایی رسیده است که در جلسه با سازمان صنعت معدن : خصوص وضعیت اعضای این صنف گفت
اشیم چون با همین وضعیت و تجارت برای گران کردن خدمات ، ما خودمان اصرار کردیم که هیچ افزایش قیمتی نداشته ب

االن وضعیت طوری شده که یا تاجران پول ندارند : وی ادامه داد .مشتری وجود ندارد و اگر گران کنیم وضعیت بدتر خواهد شد
دانند آیا کاالیی که به فروش  فروشند چون نمی دارند و نمی که کاال را وارد کنند یا اینکه جنس خود را در انبار نگه می

در : رئیس اتحادیه انبارهای تجاری و بازرگانی استان تهران اظهار داشت .توانند جایگزین آن را تهیه کنند یا نه می رسانند می
بری دباغی و فعال در اطراف تهران  های سنگ های اخیر تعداد اعضای صنف ما بیشتر شده است زیرا بسیاری از کارخانه سال

ها،  االن در اغلب سردخانه: کشاورز گفت .ه انبار یا سردخانه اختصاص دادندبه دلیل رکود تعطیل شده و محوطه خود را ب
تواند تا هفت سال در سردخانه زیر صفر  خرمای سه سال پیش وجود دارد و آن هم به خاطر این است که این محصول می

 .وضعیت خود را حفظ کند

 :ربیعی در دیدار با آیت هللا مکارم شیرازی

 سرریز شد ۷۴به دهه  ۱۴دهه  میلیون جمعیت بیکار ۷

https://www.isna.ir/news/97020704013 

 ۷: وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت علی ربیعی ،:آمده است ۳۱۷۹اردیبهشت ۹ در سنابه گزارش خبرگزاری دولتی ای

در : وی خاطرنشان کرد.ستسرریز شد و این یکی از عوامل افزایش بیکاری ا ۷۵به دهه  ۹۵میلیون از جمعیت بیکار در دهه 
افراد در . حوزه اشتغال آمار دولت صحیح است و فهم مردم از اینکه این میزان اشتغال را احساس نمی کنند نیز صحیح است

میلیون نفر از جمعیت بیکار در دهه  ۷از این رو  سرکار می رفتند که این امر به طور کامل اتفاق نیفتاد؛ ۲۵باید در دهه  ۹۵دهه 
در همه دنیا بیکاری داریم اما در اینجا : وی بیان کرد .سرریز شد و این یکی از عوامل افزایش بیکاری است ۷۵دهه  به ۹۵

از طرفی با صرف میلیون ها تومان در صنعت و پتروشیمی و فوالد کمترین میزان . سال کار پیدا نمی کنند ۳۰گاهی افراد تا 
ز طرفی نیروی ارزان قیمت بدون بیمه موجب می شود کارفرمایان زیاده روی ا: وی خاطرنشان کرد ....شغل ایجاد می شود

هزار شغل در کل کشور توسط اتباع بیگانه اشغال شده است که اگر ساماندهی  ۱۵۵در حال حاضر باالی دو میلیون و . کنند
 ....شود بیکاری کم می شود

 :سیما رییسی؛ دختری که دست خود را گرفت تا موفق شود -*

 
هایی که توسط افراد بینا در ساحل چابهار ریخته  یما رئیسی دختر نابینای بلوچ و فعال اجتماعی در حرکتی نمادین زبالهس

 شده را جمع کرد

 

 :های اجتماعی ناهنجاری وسفره خالی   -*

https://www.ilnanews.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-4/615532-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D8%AA%D8%B9%D8%B7%DB%8C%D9%84-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%AA%D8%A8%D8%AF%DB%8C%D9%84-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%87%D8%A7-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AA-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D9%85-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%84%DB%8C%D9%84-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D9%86%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D8%AE%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.ilnanews.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-4/615532-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D8%AA%D8%B9%D8%B7%DB%8C%D9%84-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%AA%D8%A8%D8%AF%DB%8C%D9%84-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%87%D8%A7-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AA-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D9%85-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%84%DB%8C%D9%84-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D9%86%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D8%AE%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.ilnanews.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-4/615532-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D8%AA%D8%B9%D8%B7%DB%8C%D9%84-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%AA%D8%A8%D8%AF%DB%8C%D9%84-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%87%D8%A7-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AA-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D9%85-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%84%DB%8C%D9%84-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D9%86%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D8%AE%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA


 

کولبری است و حاال  شان از راه رسد؟ مردمی که ارتزاق بسیاری چرا کسی به داد مردم بانه و شهرهای مرزی کردستان نمی 
 ..مرز کول

 :اعتصاب در بابه همچنان ادامه دارد  -*

 

توجهی مسئوالن، مقابل ساختمان فرمانداری دست به تجمع  شان و بی شماری از مردم بانه امروز در چهاردهمین روز اعتصاب
پیش مرزهای کولبری به روی کولبران بسته از چندی  .اند اش، شده ها خواستار برکنار فرماندار، به دلیل پاسخگونبودن آن. زدند

تا کنون : گفتنی اشت  .گویند راهی جز کولبری برای امرار معاش ندارند کولبران، بازاریان و کسبه این شهر می. شده است
 .اند مسئوالن جمهوری اسالمی و نیز فرماندار این شهر، پاسخی به این شهروندان نداده

 :ابلاعتصاب رانندگان تاکسی در ب -*

 

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

 ( :ردر دیدار با ربیعی، وزیر کا)جوادی آملی  -*

 

. به همین جهت حواستان باشد. ملت قیام کند همه ما را به دریا خواهد ریخت[ فقر]بدانیم که اگر با وجود این مشکالت »
های  عرضگی ها و بی عدالتی این بی. ری از کشور فرار کردند یا جای فرار خود را فراهم آوردند اما ما جای فرار نداریمالبته بسیا

ز ، ا«  کشوری که این همه منابع و آب و خاک دارد چرا باید این همه گرسنه داشته باشد. برخی مسووالن قابل تحمل نیست
دون مدرک و شواهد و اطالعات حرف نزده، این سوال مطرح شده که مسئوالنی که آنجا که آیت هللا جوادی آملی احتماال ب

فرار کرده اند چه کسانی هستند؟ همین سوال بیشتر در مورد آنهایی که جای فرار خود را از هم اکنون فراهم آورده اند هم 
 اینها چه کسانی هستند؟: مطرح هستند

 :توسط کشاورزان معترض در جنوب کرمان هندوانه#تشییع جنازه  -*

 
 اعتراض به وزارت جهاد کشاورزی، دالالن غارتگر، افت شدید قیمت

tg://search_hashtag/?hashtag=%D9%87%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%87


 :اعتراض بازاریان کهکلویه و بویر احمدی -*

اران بازار روز در شهر دهدشت کهگیلویه و بویراحمد در اعتراض به د تجمع اعتراضی مغازه ، ما شاهد۷۹اردیبهشت ۹روز جمعه
 !می باشیمافزایش عوارض شهرداری 

 :نا مناسب در سومین روز اعتصاب غذا  در بهداری زندان به دلیل برخورد عبدی_اسماعیل#تحصن  -*

 
 

به گزارش کانون .در سومین روز اعتصاب غذا به دلیل برخورد نا مناسب، از رفتن به بهداری زندان امتناع کرد،اسماعیل عبدی 

ی خود به  غذا_اعتصاب#در سومین روز از  معلمان_صنفی_فعال# ،اسماعیل عبدی ،حقوق بشری نه به زندان نه به اعدام 
 .سر می برد

پس از مراجعه به بهداری زندان اوین با برخورد نامناسب پرستار  ۷۹روز پنجشنبه ششم اردیبهشت ماه اسماعیل عبدی 
شیفت صبح مواجه شده است؛ تا جایی که پرستار از ارائه ی نتایج تسِت عالیم حیاتی او خودداری کرده و این برخورد غیر 

 .مجبور به تحصن در بهداری زندان شده است مسئوالنه با اعتراض شدید عبدی مواجه شده، به گونه ای که وی
در تماسی که با خانواده اش داشته از رفتار نامناسب کادر پرستارِی بهداری زندان انتقاد کرده و اعالم کرده که  عبدی 

ییر نکند، مسئولیت حفظ سالمتی اش با کادر درمان زندان است و تا زمانی که نوع برخورد با زندانیان در بهداری زندان اوین تغ
 .کند از رفتن به بهداری و ثبت عالئم حیاتی امتناع می

tg://search_hashtag/?hashtag=%D8%A7%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C%D9%84_%D8%B9%D8%A8%D8%AF%DB%8C
tg://search_hashtag/?hashtag=%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84_%D8%B5%D9%86%D9%81%DB%8C_%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86
tg://search_hashtag/?hashtag=%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%A8_%D8%BA%D8%B0%D8%A7

