
 

 
   ۱۱۲۲ مه۲۲ جمعهبرابر  ۲۹۳۱ اردیبهشت ۱۲جمعه  تا ۴۱جمعه 

 ۱ شماره

 امیرجواهری لنگرودی

kargari@gmail.com_haftegi 

info@karegari.com 

 !نو به نو  ، جمعه به جمعه 

  : یادداشت

  : کند می تعقیب را مردم زندگی همچنان خشکسالی

 نفر در اثر خشکسالی در چابهارهزار  ۱۱بیکاری بیش از 

 
 

شهرستان چابهار در طول خشکسالی سال های گذشته با خسارت های : مدیر جهاد کشاورزی شهرستان چابهار گفت

گوناگونی نظیر خشک شدن محصوالت باغی و زراعی، سرمازدگی، سیل های مقطعی و گرمازدگی مواجه بوده و 

 .هزار نفر شغل خود را از دست بدهند ۰۲تا  ۰۲شکالت باعث شده بیش از همین م

 خشکسالی از منظر تصویر 

 

mailto:info@karegari.com


این دو تصویر متعلق به یک مکان است و دربازه زمانی کمتر ازدوازده ماه؛ببینیدعمق فاجعه خشکسالی راکه چنین 

بر زندگانی مردم ا،فقر و فالکت را،دردو رنج و تباهی رزایش می نماید  نیستی را ومی بلعد شتابان می بلعد هستی را 

 !مستولی می سازد
 

 : اعتراض سراسری معلمان

تهران   -استان مرکزی  :ها استان و شهر از جمله  در ده۰۲۷۲می  ۷۲ برابر با ۷۰۳۱ اردیبهشت ۰۲روز پنجشنبه 

 -شهرضا  -استان هرمزگان  -استان فارس -همدان  -ممسنی  -تبریز  -بجنورد  -استان خراسان و شهر مشهد  -بزرگ 

بهبهان  -مازنداران  -رشت   -استان گیالن  -خمینی شهر -دهگالن کردستان  -سنندج  -سقز -مریوان  -خرم آباد -قزوین 

تجمع « های صنفی هماهنگی معلمان ایران شورای تشکل»معلمان به دعوت .... و غیره کرمانشاه  - زنجان  -بوشهر  -

 . کردند

ف زدند بلکه از کیفیت آموزش و حق آموزش رایگان همگانی گفتند و علیه آنها نه تنها از حقوق صنفی معلمان حر

 های پیشین و فعلی، موضع گرفتندو همچنین از حق گام تمامی دولت به سازی آموزش، سیاست مشترک و گام خصوصی

تا اصالح قانون شوند  دولت و مجلس عامدانه مانع تحقق آن می: تشکل یابی مستقل و آزاد صحبت راندند و یاد آور شدند 

معلمان همچنین . های صنفی را سریعاً تمدید نماید های صنفی در مجلس، دولت باید پروانه فعالیت تشکل مربوط به تشکل

معلمان زندانی محمود بهشتی، اسماعیل  خواست ازادی شدند و به فضای امنیتی حاکم بر فعاالن خواستار پایان بخشی 

در قریب به . شدندمعلمان تبعیدی و اخراجی به مدرسه خواستار بازگرداندن و  ندندبرزبان راعبدی و مختار اسدی را 

بخصوص نسبت به حفظ جان اسماعیل عبدی که در اعتصاب اتفاق تظاهرات ها موضوع آزادی اسماعیل عبدی و توجه 

علوم بود، سرکوب و و البته پاسخ م .... برد به قوه قضاییه و دولت هشدار دادندو  غذا و در شرایط سخت بسر می

 . بازداشت

ی این است که جمهوری  با این همه تجمع وسیع و گسترده و باشکوه معلمان در اغلب استان ها و شهرهای ایران نشانه

کانال  ینگشایش چند. بردار تا به انروز ناکام بوده است اسالمی در ساختن مدارسی مطیع ، آرام ، یکدست و فرمان

کار شبکه ای تاثیر بسزایی  گیری و سازمانیابیراستای سمت درازنشستگان و بسیج همه جانبه آنها معلمان و ب ازتلگرامی 

 . هفته معلم داشته است فینال این تظاهرات در  جهت گیریدر امر خبر رسانی و 

سیاست اعمال شده در سطح . ضربآهنگ استیضاح وزیر آموزش و پرورش در دستور کار مجلس است : گفته می شود

های تصفیه و  موزش و پرورش توسط دولت های گوناگون نتوانست پیشینه طراحان و آمران و مجریان آن کمیتهآ

دانست یا  حاکمیت نمی. های آتش در دهه شصت را استمرار بخشد  های دادستانی و جوخه های گزینش و گشت هسته

اطالعیه ماده  ۴۴هایی بدهند که تبلور آن در  توانند پاسخی به آن همه خواست برد با سرکوب می دانست و گمان می می

نمود یافته و در قطعنامه  ،  ۷۰۳۱اردیبهشت  ۰۲پیرامون تجمع  شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران

ی  پایانی این حرکت تجلی آن بشکل برجسته ای بیان شده است و آن اینکه ؛ تا زمانی که ستم طبقاتی برجاست مبارزه

با دستگیری و سر نیست کردن سازماندهندگان گسترده معلمان ، هیچ مشکلی . کند گان خودش را تولید می مندهطبقاتی رز

معلمان عالوه بر اعالم شعارها و پالکاردهای با  دیگر اینکه .از دهها مشکل نظام آموزشی کشور حل نخواهد شد

 . سترسی به آموزش رایگان برای همگان دانستندمضمون بهبود وضعیت معلمان آزاد و حق التدریس، وظیفه دولت را د

نفر می  ۱۵در بین دستگیرشدگان که بیش از ... » : با صدای بلند اعالم داشت  نجشنبهپروزکانون صنفی معلمان تهران 

باشند نام دبیرکل کانون صنفی معلمان تهران آقای محمد تقی فالحی، بازرس کانون صنفی معلمان تهران آقای رسول 

همچنین فعاالن صنفی . ی، عضو هیئت مدیره ی کانون صنفی معلمان تهران آقای محمد حبیبی به چشم می خوردبداق

 .آقای محمد حسن پوره، آقای گرامی، خانم اقدام دوست و تعدادی دیگر از معلمان جزو دستگیرشدگان می باشند
ان آزادی فوری و بی قید و شرط این معلمان کانون صنفی معلمان تهران ضمن محکوم کردن این حمله به معلمان، خواه

 « . ...می باشد

بودند، برخالف عرف جوامع مدنی، که تدابیری از جمله حفاظت از تجمع  دریافت داشتهفراخوان  پیش، که از یانحکومت

 به مانند همیشه کنند،  و گماردن برخی مسئولین ذیربط برای پاسخگویی، گفتگو، اقناع و توافق با معترضین را اتخاذ می

و نیروهای لباس شخصی و قوای ضد گزینه هجوم و سرکوب را برگزیده و با حمله وحشیانه مامورین امنیتی روال ، 

تعداد  فضای فشار و ضرب و حرج را فراخم آوردند و ، بخصوص در تهران،ات مسالمت آمیزبه این تجمعشورش 

 . را بازداشت کردندزن و مرد زیادی از معلمین و فرهنگیان 

ه نفر از معلمان در تجمع امروز مقابل سازمان برنامه و بودج ۷۱طبق آخرین اطالع از آمار بازداشتی ها، بیش از 

برای هر کدام  .بر پایه خبر دریافتی ؛  خرداد منتقل شده اند۷۱بازداشت شدگان به پلیس امنیت کالنتری . دستگیر شده اند



بازداشت . تومان وثیقه تعیین شده است میلیون ۵۰نفر از بازداشت شدگانی که به دادسرای اوین منتقل شده اند مبلغ  ۷از 

همچنان از وضعیت محمد حبیبی خبری  .شدگان این وثیقه را نپذیرفته اند و به آنها گفته شده به زندان منتقل خواهند شد

ساعت بازداشت موقت با  ۰۲مع دیروز پس از حدود معلمان بازداشتی در تج: در ادامه خبر آمده است  .در دست نیست

 .به دادسرای اوین منتقل شده اند ابندپو  دستبند

اسامی تعدادی از بازداشت شدگان که تاکنون اعالم شده، عبارتند از محمد حبیبی، رسول بداقی، علی زولفی، محمدحسن 

ین حمله تعداد زیادی از معلمان، در ا... پوره، محمدتقی فالحی، آقای گرامی، عالیه اقدام دوست، آقای نورایی و

 . بخصوص زنان معلم مورد ضرب و شتم قرار گرفته و مصدوم شدند

 :بیانیه ی شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران

 

  به نام خداوند جان و خرد

ن کشور امروز در پایتخت کشور، حادثه ای تلخ به وقوع پیوست که تجلی بارز فاصله حرف و عمل در نزد مسئوال

اتفاقی غیرقانونی و شنیع که در طی آن نه تنها حقوق شهروندی معلمان کشور زیر پای تصمیمات غیرمدنی و . است

غیرانسانی لگدمال شد بلکه بخوبی روشن گردید که قانون گرایی و مردم ساالری که برخی از مسئوالن در تریبون های 

 . مختلف ادعا می کنند، سرابی توهمی بیش نیست

 

احزاب وزارت کشور که ترکیبی از نمایندگان قوه قضاییه، مجلس و دولت یعنی قوای سه گانه کشور  ۷۲کمیسیون ماده 

در اینجا کانونهای صنفی معلمان )است، پس از ماهها و سالها تحقیق، استعالم و جلسات متعدد برای تشکلی صنفی 

آنها را به رسمیت می شناسد اما به محض کمترین اقدام به صدور مجوز اقدام می کنند و موجودیت ( تهران و البرز

قانون اساسی، بخش دیگری از نیروهای تحت  ۰۱قانونی همین تشکلها در جهت مطالبه گری صنفی و با استنادبه اصل 

هدایت همین مسئوالن و همین قوای رسمی کشور، وارد عمل می شوند و اعتراض مدنی، قانونی و مسالمت آمیز آنها را 

آشوب می کشند و فرمان تهاجم ماموران به معلمانی را صادر می کنند که مقرر است زیرساخت های توسعه اخالقی،  به

 . فرهنگی و اقتصادی را در کالس های درس رقم بزنند

 

اردیبهشت معلمان در تهران تحت هدایت کانونهای صنفی شناسنامه دار این استانهای تهران و البرز مانند  ۰۲تجمع 

ر استان های کشور، کنشی مدنی و اعتراضی مسالمت آمیز برای احیای پیکر محتضر آموزش و پرورش و حقوق دیگ

منکوب شده معلمان بازنشسته و شاغل در سراسر ایران بود که با حمله سازماندهی شده نیروهای لباس شخصی و امنیتی 

بانوان فرهنگی در دستان ماموران مهاجم پچیده شد  درجریان این سناریوی ظالمانه، گیسوی. به تنش و تشنج بدل گردید

تا معلوم گردد که اگر مصلحت اقتضا کند، چه حرام هایی که حالل می شوند و چه ناحق هایی که ملبس به لباس عاریتی 

در این روز بود که مشت و لگد و چماق همراه با کشیده شدن برروی زمین، هدیه ی دانش آموزان ! حق می گردند

درهمین روز بود که محمدتقی . و ماموران امروز به معلمانی بود که آمده بودند تا عدالت را درخواست کننددیروز 

فالحی، دبیرکل، محمد حبیبی، عضو و رسول بداقی، بازرس کانون صنفی مجوزدار معلمان تهران، رحمان عابدینی 

تعدادی از همکارانشان روانه بازداشتگاهها  عضو هیات مدیره کانون صنفی البرز پس از کتک خوردن شدید به همراه

 .شدند تا جای خالی چپاولگران اموال عمومی را که از امنیت کافی برخوردارند، پر کنند

 

آری؛ مسئوالنی که در بیشتر ساعات شبانه روز از تریبون های متفاوت به دفاع از جریان های عدالتخواهی در 

قتی نوبت به خودشان می رسد، آسمان دفاع از ستمدیده و عدالت کشورهای مختلف مشغول و سرگرم هستند، و

 . خواهیشان می تپد و هر مطالبه حقی را تحت عنوان آشوبگری و همنوایی با دشمن به بند می کشند

 

شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران براساس وظیفه ذاتی خود اعالم می دارد تجمع همکاران شریف 

فعالیتی صرفا صنفی، مستقل و مبرا از تمام جریان های ریز و درشت  ۷۰۳۱اردیبهشت  ۰۲البرز در  استان تهران و

بنابراین ضمن محکوم کردن این . خارجی و داخلی و مبتنی بر اصول شهروندی و حقوق صنفی و مدنی شان بوده است

مه مسئوالن ذیربط می خواهد ضمن اقدام غیرقانونی که نقض آشکار حقوق مدنی و صنفی فرهنگیان کشور است، از ه

 . آزادی هرچه سریعتر بازداشت شدگان به صورت رسمی از جامعه فرهنگی کشور، دلجویی و عذرخواهی کنند

بدیهی است درصورت محقق نشدن این خواسته حداقلی، شورای هماهنگی از تمام ظرفیت های قانونی خود بهره خواهد 

 .برد

  ۷۰۳۱فرهنگیان ایران ـ بیستم اردیبهشت شورای هماهنگی تشکل های صنفی 

 :تبرخورد خشونت آمیز با تجمع صنفی معلمان محکوم اس:اعالمیه مشترک  -*
 

 اردیبهشت تجمع اعتراضی مسالمت آمیز معلمان و بازنشستگان که فرهیختگان کشور هستند؛ در مقابل ۰۲پنج شنبه 

tg://search_hashtag/?hashtag=%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A8%D9%86%D8%AF
tg://search_hashtag/?hashtag=%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A8%D9%86%D8%AF
tg://search_hashtag/?hashtag=%D9%BE%D8%A7%D8%A8%D9%86%D8%AF


ستگان و تعدادی از معلمان و بازنش. سازمان برنامه و بودجه با تهاجم نیروهای لباس شخصی و امنیتی سرکوب شد

بازداشت و با دست بند و پا بند به زندان اوین منتقل شدند و بنابر گزارش شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان 

این تجمع با فراخوان شورای . ایران با زنان معلم شرکت کننده در تجمع بدرفتاری شده و به زمین کشیده شده اند

رهای مختلف کشور برگزار شد که متاسفانه در تهران اعتراض هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران در شه

 .مسالمت آمیز معلمان و بازنشستگان سرکوب شده است

اعتراض، تجمع، تحصن و اعتصاب حق مسلم همه مردم است و ضرب و شتم و اهانت به زنان و مردان معلم و 

تمامی بازداشت شدگان و مجازات امران و بازنشسته را به شدت محکوم می کنیم و خواهان آزادی بی قید و شریط 

 .عوامل سرکوب کننده می باشیم

 هسندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حوم

  سندیکای کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت

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

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 یل زیر، شماره دستی  ام در کانال تلگرام و به آدرس فیس بوکم برای ارسال اخبارتان با ایم: توجه 

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

 

 :روزشمار کارگری هفته 

 !وسیالیست از میان ما رفت علی آتش ؛ فعال سیاسی س -*

۰۰۰۰

to me

نام  چھرهو  سوسیالیست سیاسیفعال ) آتش علی( آتشکدی علی

 شمالی آمریکایدر  بویژه کمونیستو  چپ سیاسی فعالین آشنای

اش  سالگی هشتاد خونگرم جنوبی. نیستما  میاندر  اکنون

 سوسیالیسمعاشق  انترناسیونالیست. میبود) پنجم می (امروز 

و ثمره تالش  میماند کاش ای،  سرمایهنظم  علیه، بر مبارزی

شدن  کشیده زیربه  میدید کاش ای. میدید چشمرا به  سالیان

را و  برابریو  آزادیداشت  باور کهاو . ایرانهللا را در  حاکمیت

 یک میانهدر  حتی،  کرد کوشیسخت  نیز بسیارراه  ایندر 

ما سخت است  برای. نکرد کم هایشاز تالش  نیز خیمبد  بیماری

. کرد نخواهیمعادت  نبودشبه  نیززمان  گذرو در 

، منضبط انرژی پردست  گشاده، دلسوزو  همراه رفیق بدرود

 آتشین بدرود شلوغطبع  ، شوخکار پرمنتقد، مغرور  همیشه

.لجوجمزاج 

نزدیک فردای امیددور و  سالھای یادگار بدرود

ایرانیان سوسیالیستی چپاتحاد 

٢۰۴٨ما می۵

.علی آتش رفت و یک یار دیگر از این قافله کم شد

 
 :جنگ آب در استان گلستان شروع شده است  -*

 

گرچه دولت با جنگ آب بین استان ها مواجه است اما زنگ خطر جنگ آب بین شهرهای  :نبی هزارجریبی نماینده مجلس
 .بین شهرستان گرگان و علی آباد آغاز شده است آب_جنگ#هم اکنون . به صدا در آمده استاستان گلستان 

 :یاد صفر خان قهرمانی گرامی باد  -*

 

mailto:info@karegari.com
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دریا دالن سخت تر از کوه دیده ام /  من بانگ کوه و نغمه دریا شنیده ام/  اردیبهشت برابرست با زادروز صفرخان قهرمانیان۴۱

 !باد یادش گرامی ؛  (ژاله اصفهانی... )
 
 :بافراخوان شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان  -*

 
 اردیبهشت۴۱پیمایی فعاالن صنفی فرهنگیان گیالن به مناسبت هفته معلم و سومین روزهفته معلم پیاده روی و کوه

 :رضا شهابی و ربابه رضایی /  حصوالت غذایی شهابیم-*

      

 شهابی و سایر دوستان عزیزم -محترم کانال محصوالت غذایی سالم و احترام به اعضای
حمایت، همراهی، پیگیری، خرید و سفارشات شما عزیزان برای من و خانواده ام ارزشمند و امید بخش بوده و نیز دلگرم 

 .کننده به ادامه حق خواهی، آزادی و آزادیخواهی
با کمک و حمایت دوستانم برای گذران زندگی و تامین مایحتاج  -ربابه رضایی -این کار ارزشمند و شرافتمندانه را همسرم

 .فرزندانم شروع کرده و با همراهی و حمایت شما دوستان ادامه پیدا کرده، جا دارد که تشکر ویژه ای از همه عزیزان بکنم

من را . من را دارند این تجربه ی خیلی خوبی برای من و خانواده ام بود و همچنین سرمشق برای کسانی که شرایط مشابه
سال زندان ناعادالنه محکوم و روانه زندان کردند به خیال  7به دلیل ایجاد سندیکا و پیگیری مطالبات کارگری و حق خواهی به 

اینکه اگر من و خانواده ام تحت فشار قرار بگیریم، من به آنچه می خواستند تن خواهم داد و شاید که ازحق خواهی دست 
درست است که این چند سال برای من و خانواده ام خیلی . که اینطور نشد و ما به حق خواهی ادامه دادیم البته. بردارم

سخت گذشت و همسر و فرزندانم از ابتدایی ترین حقوق محروم بودند و خودم بعد از آزادی همچنان اخراج از کار هستم و 
دست و پنجه نرم میکنم اما با پشت گرمی و حمایت های  بازگشت بکار نشدم و اکنون با انواع بیماری و سختی جسمانی

قابل ذکر است که من و همسرم تصمیم داریم که همچنان به تولید محصوالت غذایی خانگی . عزیزان، هرگز نا امید نشدیم
 .ادامه دهیم

اخت ما خارج می باشد جهت اطالع شما اعضای محترم کانال و سایر دوستان، به دلیل افزایش اجاره مغازه که از توان پرد
مغازه را تحویل دادیم و تا زمان اجاره مغازه مناسب محصوالت غذایی خانگی کما فی سابق در منزل تولید و به فروش می 

 42920849190رسد و از دوستان درخواست دارم برای اعالم سفارشات و هماهنگی برای خرید با شماره همراه ربابه رضایی 
 .تماس حاصل نمایید

 0تهران خیابان جیحون خیابان مالک اشترغربی کوچه عبدالکریمی بن بست گلچین پالک : سآدر
یک بار دیگر از همه شما دوستان عزیز تشکر و قدردانی می کنم و کماکان به همراهی و حمایت های شما عزیزان دلگرم 

 .هستیم
 با امید و تالش برای عدالت و برابری. دست شما را به گرمی میفشارم

 ربابه رضایی –ا شهابی رض
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 :فراخوان به اعتراض  -*
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 فراخوان به تجمع اعتراض پیشکسوتان بازنشسته کشوری

 :چادرپرستاریرونمایی از  -*

 

 
 « این پوشش با رنگ مشکی برای فضای بیمارستان تدارک دیده شده است»  ویژه زنان توسط مردان

 :مبارزه متحد زنان و مردان کارگر چاره راهجویی مبارزه متحدانه -*

                                                                             

مبارزه زنان کارگر علیه ستم جنسی و طبقاتی که در محیط کاری به صرف زن بودن و کارگر بودن بر آنان وارد می شود ضرورت  
 .مبارزه متحد زنان و مردان کارگر به مثابه یک طبقه است

 : حقوق کودکان در حل بسته بندی یاری به کودکان  بهنام ابراهیم زاده فعال -*

 

  !اردیبهشت ۴۱کمکهای مردمی و تحویل آنان به خانواده های زلزله زده از طرف بهنام ابراهیم زاده فعال حقوق کودک 

 :هزار نفر در اثر خشکسالی در چابهار ۰۲بیکاری بیش از  -*
 

چابهار در طول خشکسالی سال های گذشته با خسارت های  شهرستان: مدیر جهاد کشاورزی شهرستان چابهار گفت
گوناگونی نظیر خشک شدن محصوالت باغی و زراعی، سرمازدگی، سیل های مقطعی و گرمازدگی مواجه بوده و همین 

 .هزار نفر شغل خود را از دست بدهند ۰۲تا  ۰۲مشکالت باعث شده بیش از 

 :مزد پارس جنوبی به کسر  21اعتراض کارگران فاز  -*

tg://search_hashtag/?hashtag=%DA%86%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C


 
 

برای . مجبوریم برای استفاده از خدمات درمانی کمپ محل سکونت خود، پول بپردازیم: گویند پارس جنوبی می 99کارگران فاز 
گوید شرکت  کارفرمای این کارگران می. یک مراجعه ساده و گرفتن چند عدد قرص، چهل هزار تومان از حقوقمان کم می شود

پارس  ۴۰فاز   .گیرد و ما نیز مجبوریم از دستمزد کارگر کم کنیم ا را از شرکت پیمانکار میه دهنده کمپ، این هزینه  اجاره
به گزارش اردوی کار، . عنوان بزرگترین پاالیشگاه خاورمیانه در شهرستان کنگان واقع شده است به( پاالیشگاه نهم)جنوبی 

 .شرکت ملی نفت ایران محسوب می شود مجری اصلی این فاز شرکت پتروپارس است که از زیرمجموعه های فرعی

 :تجمع در سراسر ایران  -*

  

 94ساعت /اردیبهشت 94پنجشنبه 
 مکان تجمع 

 مقابل سازمان برنامه و بودجه: استان تهران و البرز 
 ادارات کل: مراکز استان ها 

 اداره شهرستان: شهرستان ها 

 : آقا معلم میگويد -*

 
میخمان کجا بود برو خدارا  :بما گفتند. تا تخته سیاه را روي ديوار بكوبیم  يمان چند میخ بیاوردبرا : به آموزش و پرورش گفتم

 !!!شکر کن که کالستان را در طویله برگزار نمی کنید

 :سیمنار به اعتبار روز جهانی کارگر  -*

 

 کارگر#جمهوری اسالمی و بزرگداشت روز جهانی  سیاسی_اقتصاد#نقد 
 کمال اطهاري / فرشاد اسماعیلی  :سخنرانان

 :چگونه مردم هوای هم را دارند  -*

tg://search_hashtag/?hashtag=%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF_%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C
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 برای افراد بی بضاعت مجانی/ وشدستفرآگهی 

 : در شهر زادگاهشرونمایی از تندیس کارل مارکس،  ؛در دویستمین سال تولد مارکس/ یک خبر  -*

  
 

پرداز انقالب پرولتری و براندازی کاپیتالیسم،در برابر منزل  فیلسوف و نظریه"کارل مارکس"متری ۶امروز ظهر ، مجسمه برنزی  
هدیه چین بود به مناسبت دویستمین .واقع در غرب آلمان،در هلهله و شادی مردم نصب شد "تریر"رپدری و زادگاهش در شه

امروز بیش از هر زمانی شاهد . تئوریهای تغییر این جهان وارونه است. آنچه کارل مارکس را جاودانه کرد. سالگرد تولد مارکس
 .گشت و گذار است شبحی بر آسمان دنیا در. محبوبیت و روی آوری به مارکس هستیم

 
 :ورود زنان به استادیم در قائم شهر بافشاز زنان به سرانجام رسید -*
  

 
 فتح استادیوم فوتبال قائم شهر توسط زنان بعد از صعود تیم نساجی این شهر به لیگ برتر

 
  :گرانی آب و برق اندازه قیمت یک نان بربری: وزیر نیرو -*

 
برداری  های بهره اردیبهشت در نمایشگاه در حاشیه سومین جشنواره و نمایشگاه توانمندی 90 اردکانیان وزیر نیرو امروز شنبه

درصدی قیمت آب و برق از ابتدای اردیبهشت ماه اجرایی  7با مصوبه دولت افزایش »: و نگهداری در صنعت آب و فاضالب گفته
درصدی قیمت آب و برق  7افزایش »: ه ادعای اردکانیانب«.شده که این افزایش قیمت در سبد اقتصاد خانوار بسیار ناچیز است

 «.روی قبوض مصرفی مردم برای هر خانواده در هر ماه به اندازه قیمت یک نان بربری است
 

 :یاری به کودکان را فراموش نکنید  -*
 



 
انواده های زلزله زده، جمع آوری کمکهای مردمی از طرف فعال حقوق کودک بهنام ابراهیم زاده و پخش و توزیع آنان بین خ
کودکان زلزله زده را    !وظیفی که در اصل بعهده دولت و مسئولینی است که ادعای نماینده گی و خدمتگزاران ملت رادارند

 !صدای بیصدایان باشیم, دریابیم
 

 :شان جلوی این شرکت تجمع کردند کارگران شرکت صنایع کاغذسازی نوظهور برای پیگیری مطالبات معوقه -*

 
 

سال و دوماه معوقه مزدی دارند؛ سنوات   کارگران نوظهور یکبه گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا در پانزدهم اردیبهشت، 
  تاخیر افتادن وضعیت بازنشستگی کارگران شده و این عدم پرداخت موجب به   بازنشستگی و بیمه بیکاری آنها پرداخت نشده

  .خود رها کرده است اما کارفرما شرکت و کارگران را به حال
با شکایت علیه کارفرما برای وی پرونده قضایی تشکیل شده و احتمال مصادره اموال کارخانه مطرح است اما در میان  

طلبکاران عالوه بر کارگران، تامین اجتماعی هم قرار دارد و احتمال اصلی آن است که حتی در صورت رای دادگاه، اولویت 
 ..ا به تامین اجتماعی داده شده و حق کارگران ضایع گرددپرداخت بدهی های کارفرم

 :درصدی قیمت خرده فروشی کاالها ۵۵تا  ۷گرانی  -*
از مصوبه مجلس، « تفسیره ویژه»تومان رسیده و دولت به کمک  0044در حالی که همین امروز قیمت هر دالر در بازار آزاد به 

درصد محدود کرده، آمارهای بانک مرکزی حاکی از آن است که  ۴۰در سقف  افزایش حقوق مزدبگیران را تا یکسال آینده عمال
بر اساس گزارش رسمی بانک مرکزی، نرخ .درصدی همراه شده است ۵۵تا  ۷قیمت خرده فروشی برخی کاالها با گرانی 

 .ان شده استدرصد طی یکسال اخیر گر ۷درصد و لبنیات  ۴۱۴۱درصد، گوشت قرمز  ۰۰۴۰درصد، گوشت مرغ  ۵۱۴۶مرغ  تخم
 :هم کشیده شدجلفا بازار به شهر اعتصاب  -*

 

 90کسبه بازار جلفا در اعتراض به ممانعت از ترخیص کاالهای در منطقه آزاد این شهر و کاهش سهمیه بازاریان امروز شنبه 
 امین روز شده است 99اعتصاب در بانه وارد . اردیبهشت مغازه هایشان را بستند

 :ل شهریاعتراض حمل و نق -*



 
اردیبهشت اعضای اتحادیه حمل و نقل سبک شهری و پیک موتوری در اولین روز اجرای طرح ترافیک  90روز شنبه اعتراض 

 جدید

 : فراخوان شورای هماهنگی -*

 
 

 حمایت از تجمع بازنشستگان/اردیبهشت 98/سه شنبه 
 تحصن در مدارس سراسر کشور/اردیبهشت  92/چهارشنبه 
 تجمع سراسری/اردیبهشت 94/پنج شنبه  

 :روح هللا مردانی در زندان اوین و دوازدهمین روز اعتصاب غذا اسماعیل عبدی -*

 

روح هللا مردانی معلم مشاوره و   برد كیلو از وزن خود را از دست داده و از نوسان فشار رنج می ۴۲اسماعیل عبدى نزدیک به  
در اعتراض به بازداشت و بالتکلیفی خود در زندان  ۴۰۱۶اردیبهشت ماه  ۱یخ کرج و دانشجوی دانشگاه تهران از تار ۱ناحیه 

توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده و  ۴۰۱۶بهمن  ۰۲روح هللا مردانی در تاریخ  .اوین دست به اعتصاب غذا زده است
نوز اعالم نشده اما آنطور که به علت بازداشت آقای مردانی ه .برد زندان زندان اوین در بازداشت بسر می ۱اکنون در بند  هم

همراه با جمعی دیگر از   ۱۶ماه  خانواده ایشان گفته شده، بازداشت وی در ارتباط با شرکت در اعتراضات سراسری دی
 .دانشجویان دانشگاه تهران بوده است

 :تجمع بر علیه سیاست خصوصی سازی -*

وی درب مرکزی شرکت در جهت اعتراض به وضعیت اسفبار تجمع پرسنل شرکت حمل و نقل بین المللی خلیج فارس در جل
 ۱۷/۲۰/۴۵امروز /شرکت پس از خصوصی سازی 

 را ها اپراتور/نرسید جایی به نگاری نامه و رایزنی :شورای هماهنگی اپراتورهای پستهای فشار قوی برق -*
 دوانند می سر

 

https://www.ilnanews.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/618878-%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%86%DB%8C-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AC%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%86%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D9%BE%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D9%87%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%D8%B3%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D8%A7%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-9/618878-%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%86%DB%8C-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AC%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%86%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D9%BE%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D9%87%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%D8%B3%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF


های فشار قوی برق  شورای هماهنگی اپراتورهای پست :در پانزدهم اردیبهشت نوشت ایلنا، دولتی به گزارش خبرنگار

ها و  نتیجه ماندن پیگیری ای از بی مایندگی از جامعه چند هزار نفری اپراتورهای برق فشار قوی، در بیانیهسراسر کشور به ن
در تجمع نهم اردیبهشت، متاسفانه هیچ پاسخی از سوی مسئوالن وزارت : در این بیانیه آمده است .اعتراضات خود خبر دادند

م که به صورت شفاف از طرف سازمان اداری و استخدامی کشور اعالم نیرو در راستای علت عدم اجرای بخشنامه کارگری دائ
های فشار قوی برق کشور به کارگری دایم تبدیل وضعیت شوند و از اجرای آن در  شده که اپراتورهای قرارداد کار معین پست

دامه این بیانیه، این تشکل در ا .های همکاران ما توجهی نکردند اند، دریافت نشد و به حضور و خواسته این مدت سرباز زده
گری ادامه خواهد داشت، حق اعتراض را برای خود محفوظ دانسته و خواستار این شده است که  کارگری با بیان اینکه مطالبه

 .ها و عدم اجرای قانون دست بردارند مسئوالن از سردواندن اپراتور

 :تجمع اعتراضی رانندگان خودروهای سنگین به شرکت سایپا دیزل -*

 

جمعی از رانندگان خودروهای سنگین در اعتراض به : اردیبهشت منتشر شد آمده است 90براساس گزارشی که در تاریخ 
این رانندگان با وعده مسئوالن شرکت  .عدم تحویل به موقع خودروهایشان توسط شرکت سایپا دیزل، دست به تجمع زدند

سال نه تنها  9ر بود دو ماهه خودروهای جدید را تحویل بگیرند اما هنوز بعد از اند و قرا های خود را فروخته سایپا دیزل، کامیون
 .اند میلیون تومان نیز مواجه شده 994ها به میزان  اند بلکه با افزایش قیمت کامیون این خودروها را تحویل نگرفته

 :بسته شدن مزرها رد کردستان و رشد بیکاری -*

 

هزارتومان ۴۵۲اوبرای  .اغ انگورش درمرز سردشت پاهایش روی مین دوران جنگ رفتعثمان چند سال پیش هنگام کاردرب
 . است ماهی است بیکارشده۰آوردوحاال  درهفته باقاطر ازآنسوی مرزبار می

 :کشور انرژی پایتخت در گسترده بیکاری :بیر اجرایی خانه کارگر استان بوشهرد -*

 

ترین  یکی از مهم: گفت( دبیر اجرایی خانه کارگر استان بوشهر)ایلنا، سیدموسی میرجهانمردی  دولتی گزارش خبرنگار به
البته وضعیت معوقات در انتهای سال تا حدی بهبود یافت، . است حقوق های معوقهمشکالت جامعه کارگری در این استان، 

مشکل قراردادهای موقت هم در اینجا همچون بسیاری نقاط : وی افزود .یابد اما در طول سال مجددا این مساله شدت می
این مشکل در حالی وجود دارد که استان . زند این مساله بر افزایش بیکاری در این استان بسیار دامن می. کشور شایع است

های استخراج انرژی در  متاسفانه برای انجام پروژه. ظ غنای منابع طبیعی دانستلحا توان پایتخت انرژی کشور به بوشهر را می
ای برای اشتغال بومی  مسئوالن باید سهمیه. شود اینجا، بیشتر از نیروهای غیربومی و غیرساکن در بوشهر استفاده می

توان صرفا محدود به  اله بیکاری را نمیالبته مس: میرجهانمردی گفت.ای نباشیم درنظر بگیرند تا شاهد چنین معضل و نابرابری
رویه  شاغالن هم مرتبا در معرض تهدید بیکار شدن ناشی از تورم و واردات بی. افرادی که در وضعیت بیکاری هستند، دانست

 ....هستند

 : گیالن یادداشت علی خوشتراش لنگرودی ؛ نیم میلیون نفر در حاشیه -*
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 .تعدادی از دوستان گیالنی روزنامه همشهری گیالن را منتشر می کنیمچند ماهی است که با همکاری . سالم
در طول این مدت همه روزه اخبار رسمی و غیر رسمی استان را دنبال و بر اساس سیاست های روزنامه ماحصل رصد ها را 

خبرها آنچنان رضایت در طول این مدت جز در موارد خاص؛ .منتشر می کنیم۲۲۲در قالب پرونده ؛گزارش؛یاداشت؛گفت و گو و
بت داشته و چشمگیر باشد درباره لنگرود اما بدتر از همه این موارد این است که تا امروز خبری که بار مث.بخش نبوده اند

اماغرض از بیان این مقدمه مساله .در این مدت بدترین آنها نابودی خانه دریابیگی بوده است. مخابره و منتشر نشده است 
اردیبهشت با ۴۷ه نمی توان به سادگی از کنار آن گذشت و آن مربوط به گزارشی است که امروزدوشنبهاخوشایندی است کن

این گزارش مربوط به پدیده حاشیه نشینی در استان و بررسی مناطق .چاپ شده است«نیم میلیون نفر درحاشیه»تیتر
در این گزارش آمده است لنگرود بعد از .است حاشیه نشین آن است؛اما تکان دهنده ترین بخش این گزارش مربوط به لنگرود

اگر بخواهیم این آمار را نسبی و براساس .رشت دومین شهر استان است که بیشترین مناطق حاشیه نشین را در استان دارد
این آمار اصال خوب .جمعیت و مساحت حساب کنیم شاید لنگرود بیشترین میزان حاشیه نشینی در استان را داشته باشد

این شهر هیچ صنعت و جایگاه اقتصادی ای که بتواند با شهرهایی مانند رشت؛الهیجان؛انزلی ؛فومن و آستارا رقابت  .نیست
وجود مناطق حاشیه نشین نماد و نشانه نامطلوب بودن ساختارهای اقتصادی و .این یعنی حال شهرماخوب نیست.کند ندارد

 !ل شهر مابرسر این شهر چه آمده است؟ بدا به حا.اجتماعی است

 : اعتراض و تحصن دانشجویان تبریز -*

 

تحصن دانشجویی دانشگاه تبریز برای رفتار پادگانی ماموران حراست، کیفیت نامطلوب غذا، پولی شدن امکانات ورزشی ، 
 سرعت بسیار پایین اینترنت

 :جنوبی پارس در جوان کارگر مرگ/ساله ۰۲ کارگر قاتل «میکسر» دستگاه -*

به دلیل گیر کردن سرش در قسمت چرخنده دستگاه میکسر، جانش را  کارگر جوان « تقی محمدی»به گزارش خبرنگار ایلنا، 
کند که راننده بدون توجه به  ساله برای بررسی شرایط دستگاه، سرش را در دریچه میکسر می ۰۱این کارگر .داد از دست

این جوان در دم جان خود را از دست ...کند شرایط؛ میکسر را استارت کرده و سر این جوان در قسمت چرخنده دستگاه گیر می
( سایت کنگان) ۰و در بخش پایین دست منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس این کارگر در اسکله بندر خدماتی تمبک  .داده بود

 .مشغول به کار بوده است

 :دیگراین واحد تولیدی251سایه شوم بیکاری باالی سر کارگرکارخانه واگن سازی کوثرشهرضا211اخراج -*

کارگرکارخانه 944اخراج  زاتماعی شهرضا مصطفی اباذری، رییس اداره تعاون کار و رفاه اج : برپایه گزارش دریافتی آمده است 
کارگرباقیمانده این 904شیراز، شهرک صنعتی رازی خبرداد وافزود -جاده اصفهان  ۵۲واگن سازی کوثرشهرضا واقع درکیلومتر 

سازی کوثر قولی مبنی بر  آهن به مدیران شرکت واگن با بیان اینکه مسئوالن راه.واحدتولیدی هم ممکن است اخراج شوند
گذاری حدود  به دنبال آن، مسئوالن این شرکت اقدام به سرمایه: واگن باری را دادند، اظهار کرد ۴۰۲۲گذاری طرح تولید حدود وا

مدیران شرکت : وی اضافه کرد .آهن به تعهد خود عمل نکرده است شش میلیاردی برای ایجاد خط تولید جدید کردند، اما راه
اند ممکن است سایر  اند و گفته کارگران این شرکت را اخراج کرده ۰۵۲نفر از  ۴۲۲حدود سازی کوثر نیز با این وضعیت،  واگن

 .کارگران را نیز اخراج کنند

 : عثمان اسماعیلی به قید وثیقه آزاد شد -*
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آزاد  ساعتی قبل عثمان اسماعیلی فعال کارگری که در تجمع روز اول ماه مه در سقز دستگیر شده بود با قید وثیقه از زندان
 شد که مورد استقبال خانواده و جمعی از دوستان قرار گرفت

 :تجمع رانندگان وانت بارها مقابل شورای شهر تهران -*

روز شنبه پانزدهم اردیبهشت ماه،جمعی از رانندگان وانت بارها دراعتراض به افزایش نرخ طرح  براساس گزارشات منتشره،

هزار راننده وانت در اجرای طرح جدید  0کنندگان با بیان اینکه حقوق  اجتماع. ندترافیک مقابل شورای شهر تهران،تجمع کرد
یکی از معترضین .ترافیک تهران نادیده گرفته شده، خواستار اقدام مسئوالن مربوطه برای رفع مشکل و احقاق حق خود شدند

 ....ها بکشیم کند، ماهم مجبوریم روی کرایه شهرداری طرح را گران می: گفت

 : تجمع کارگری در ایران داشتیم  ۲۲۲سال گذشته بیش از  -*

 

تجمع مهم از میان آنها انتخاب و  ۷۰در نقشه باال . تجمع کارگری در سراسر کشور شکل گرفت ۱۲۲سال گذشته بیش از 
 .است  مشخص شده

 وگو با ایلنا مطرح شد؛ در گفت

 :ببینیم اجحاف که نکردیم حمایت بیمه سامانه از/ساختمانی کارگر هزار ۲۲۲ بالتکلیفی -*

 

 90درتاریخ و با خبرنگار ایلنا،گ و در گفت( های صنفی کارگران ساختمانی عضو هیات مدیره کانون کشوری انجمن)محمد باقری 
سال : هزار کارگر ساختمانی و راهکارهای موجود برای بیمه کردن آنها، گفت ۱۲۲درباره بیمه نبودن حدود  ، 27اردیبهشت 

اند تا نوبت به افرادی برسد  هزار نفر که کارگر ساختمانی نبودند، از سامانه بیمه کارگران ساختمانی خارج شده ۰۲۲گذشته 
هیچ بیمه شده   با این حال: وی افزود.اقعا کارگر ساختمانی هستند و نیاز به خدمات سازمان تامین اجتماعی دارندکه و

های صنفی  الزم است که بگویم انجمن. اند که این وضعیت تماما به زیان کارگران ساختمانی است جدیدی جایگزین آنها نشده
را شاهد   ها و اجحاف مه کارگران ساختمانی حمایت کردند تا دیگر این درجا زدنکارگران ساختمانی به این منظور از سامانه بی

چرخد و بازهم کارگران ساختمانی از آنچه که قانون در اختیارشان گذاشته، محروم  نباشند اما انگار در بر همان پاشنه می
ها  اینکه بیشتر کارگران ساختمانی با سالهای صنفی کارگران کشور در ادامه با بیان  بازرس کانون عالی انجمن... .هستند

در . ها را هم سرگردان کرده است ساز قدیمی و رکود در ساخت: سابقه کار و رسیدن به درجه استادکاری، بیکار هستند، گفت
 تواند حق بیمه خود را بپردازد؟ این شرایط کارگر ساختمانی که درآمدی ندارد و خیلی هم سابقه بیمه ندارد، چگونه می
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سوگواری برای رونقی که /هایی که پایین کشیده شد بانه؛ کرکرهدهد؛ یلنا گزارش میاز ا نسرین هزاره مقدم -*

 :دیگر نیست

   
 

ای و مریوانی و  ی ناامید بانه نوا و کسبه کولبر بی: به گزارش خبرنگار خبرگزاری دولتی ایلنا در پانزدهم اردیبهشت آمده است 
تواند برای  اندازی نشده، می بازارچه مرزی وعده داده شده که هنوز کامل راه ۴۵باید روزگار بگذرانند؟ آیا  سردشتی چطور

اند، چاره  افتاده« نان خوردن»هزاران خانوار در مرزهای غربی کشور، برای عثمان و همکارانش و برای همه آنها که این روزها از 
. است بارها گذرانده اش را وسط همین کوله آنقدر قدیمی که کودکی. بازار بانه است داران قدیمی از مغازه" عثمان"کار باشد؟

های مختلف و دکه کوچک پدر عجین  های عصرگاهی بین غرفه اش با رفت و آمد مدام و بازیگوشی تمام خاطرات کودکی
های  حاال آن دکه.است گیر کردهندارد، حسابی در« رونق»خاطراتی که او را روزهایی که دیگر کاسبی در بانه . است شده

های نئوِن سردِر  سالهاست که المپ. اند دستی جایشان را به بازارهای بزرگ و پاساژهای رنگارنگ داده های دم کوچک و غرفه
انتظار بدون . رونق نیست بانه دیگر آن شهر کوچِک مرزی بی. کنند های بانه را مثل روز، روشن می ها، شب پاساژها و مغازه

آیند، چند ده هتل و مسافرخانه لوکس در بانه به  ه و همیشگی برای مسافرانی که به دنبال کاالهای ارزان به بانه میوقف
آیند؛ از دامغان و سمنان مشتری داریم؛ شاید باورتان نشود  ها می آیند؛ تبریزی ها می تهرانی: گوید عثمان می.است وجود آورده

. برند برای جهیزیه عروسی دخترشان خرند و می آیند بانه؛ جنس ارزان می شهد میاز دورترین شهرهای شرق کشور، از م
اند که دیگر کاسبی  اما این روزها کاری کرده. های اجناس ما هستند دارهای شهرهای مختلف هم مشتری خیلی از مغازه

در اعتراضات و . ام جات شده ا و ادارهه ام و عالِف خیابان ها را پایین کشیده ست کرکره من یکی که بیست روزی. رونق ندارد
 ....گزارش خواندنی ....دانم این همه روز اعتراض ثمری هم داشته باشد ام؛ اما بعید می ها هم شرکت کرده تجمع

  :تحصن در مدارس -*

 

 اردیبهشت 92دو زنگ آخر روز چهارشنبه 

 :معلمان شاغل و بازنشسته تجمع سراسری -*

 

 94ساعت اردیبهشت  94پنجشنبه 

 :شوند بیکار است ممکن هم دیگر کارگران :کار اداره رئیس/کوثر سازی واگن در کارگر صد اخراج -*
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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-9/619400-%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%87-%DA%A9%D8%B1%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D8%B4%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D8%B4%D8%AF-%D8%B3%D9%88%DA%AF%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%82%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1-%D9%86%DB%8C%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-9/619400-%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%87-%DA%A9%D8%B1%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D8%B4%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D8%B4%D8%AF-%D8%B3%D9%88%DA%AF%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%82%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1-%D9%86%DB%8C%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-9/619449-%D8%AA%D8%B9%D8%AF%DB%8C%D9%84-%D8%B5%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%88%D8%A7%DA%AF%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%DA%A9%D9%88%D8%AB%D8%B1-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1-%D9%87%D9%85-%D9%85%D9%85%DA%A9%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AF


سازی کوثر شهرضا  ته صد کارگر کارخانه واگندر روزهای گذش : در شانزدهم اردیبهشت آمده است به گزارش خبرنگار ایلنا،

 –جاده اصفهان  ۵۲کارخانه واگن سازی کوثرشهرضا واقع درکیلومتر . کارگر دارد 904این کارخانه در حال حاضر . تعدیل شدند
ر شده که هاخراج کارگران .شود های باری در کشور محسوب می شیراز، اولین و بزرگترین شرکت خصوصی تولیدکننده واگن

: گویند دانند و می رونقی خطوط تولید می سازی دارند، دلیل تعدیل خود را بی کدام چندین سال سابقه کار در این کارخانه واگن
باقی کارگران این کارخانه نیز نگران  .توانیم حقوق این همه کارگر را بپردازیم گوید کار نیست؛ سفارش نداریم و نمی کارفرما می

گذاری حدود  مسئوالن این شرکت اقدام به سرمایه... .کاری خود هستند و از بیکار شدن واهمه دارندامنیت شغلی و آینده 
به همین دلیل مدیران شرکت . آهن به تعهد خود عمل نکرده است شش میلیاردی برای ایجاد خط تولید جدید کردند، اما راه

اند ممکن است سایر کارگران را نیز اخراج  اند و گفته اج کردهکارگران این شرکت را اخر ۰۵۲نفر از  ۴۲۲سازی کوثر حدود  واگن
 .کنند

 .:ما خواهان لغو حکم اعدام رامین حسین پناهی هستیم -*

 

 !نه به اعدام !زنده باد زندگی/  .اعدام یک قتل سازمان یافته دولتی است
 مادران پارک الله ایران و حامیان

 : حمل و نقل خیلی فارس دومین روز تجمع اعتراضی کارگران شرکت -*

 

اردیبهشت دومین روز تجمع اعتراضی کارگران شرکت حمل و نقل خلیج فارس، دراعتراض به عدم مديريت  97امروز دوشنبه 
 .بخش خصوصى در كنترل حمل و نقل جاده اى است

 :سازی خصوصی سازمان مقابل فارس خلیج نقل و حمل شرکت کارگران جمع -*

 

نفر از کارگران شرکت حمل ونقل خلیج  ۱۲۲نزدیک به : در شانزدهم اردیبهشت آمده استایلنا، خبرگزاری دولتی به گزارش 

سازی و پرداخت نشدن مطالبات مزدی خود از سوی کارفرما مقابل ساختمان  بح امروز، در اعتراض به خصوصیفارس ص
شماری از این کارگران که بامداد امروز از محل کار خود در منطقه اسالمشهر راهی تهران  .سازی تجمع کردند خصوصی

معوقه از کارفرما طلبکاریم و این مطالبات همزمان با واگذاری کم سه ماه مزد و بیمه  اند، در تماس با ایلنا گفتند؛ دست شده
به ادعای معترضان، مشکالت ... .ایجاد شده است( ۱۵اردیبهشت سال )شرکت حمل ونقل خلیج فارس به بخش خصوصی 

شرکت حمل ونقل خلیج فارس ناشی از سوءمدیریت است و بخش خصوصی هنوز نتوانسته به تعهدات مالی خود در قبال 
 .اند رید شرکت عمل کند و مسئوالن مربوطه نیز نظارت و دقت الزم را حین واگذاری انجام ندادهخ

 :اعتراض دانشجویان در زنجان  -*

https://www.ilnanews.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/619568-%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%AD%D9%85%D9%84-%D9%86%D9%82%D9%84-%D8%AE%D9%84%DB%8C%D8%AC-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C


 

 ...اعتراض دانشجويان دانشگاه زنجان به عدم پاسخگويي رياست دانشگاه به مطالبات صنفي دانشجويان

 :اسماعیل عبدی چهاردهمین روز اعتصاب غذا ۷۷هفدهم اردیبهشت  -*

  
 

 .خواسته ی او اعمال قانون در پرونده اش است. عبدى در اعتراض به دخالت فراقانونی در پرونده اش در اعتصاب است

 :نشد عملی ساوه پروفیل و صفا لوله نورد کارگران مطالبات پرداخت وعده -*
 

اعالم  های نورد لوله صفا و پروفیل ساوه در تماسی کارگران کارخانه : شانزدهم اردیبهشت آمده است به گزارش خبرنگار ایلنا،
مان از سوی کارفرما عملی نشده و طبق قرار قبلی و جلساتی که در کمیسیون  هنوز وعده پرداخت مطالبات مزدی: کردند

کارگری شهرستان ساوه گرفته شده است، کارفرما روز دهم اردیبهشت ماه مکلف به پرداخت بخشی از مطالبات کارگران 
ماه  ۶ام مهلت هنوز تا این لحظه خبر خاصی درخصوص وضعیت شغلی و پرداخت به گفته این کارگران، با وجود اتم .شده بود

با بیان اینکه براساس تصمیمات کمیسیون کارگری شهرستان ساوه،  کارگران .ها به دست نیامده است مطالبات مزدی آن
درخصوص سایر مطالبات خود  را پرداخت کند، ۱۶مهر  ۱۷اردیبهشت به ترتیب حقوق فروردین  ۰۵کارفرما مکلف بود روز دهم و 

عالوه بر آن کارفرما وعده سامان دادن به کارخانه و تضمین امنیت . در خصوص بیمه تکمیلی نیز دچار مشکل هستیم: گفتند

 ....شغلی کارگران را داده است

 : تجمع اعتراضی در دانشگاه شهید بهشتی مشهد -*

 

دانشگاه ، نبود  سازی_ولیپ ادامه داشت؛ اعتراض به  شهید بهشتی مشهد دانشگاهتجمع دانشجویان  دوشنبه روز
 ...قانون جدید سنوات و ،شوراهای صنفی

 :کنند همکاری ها هزینه تامین در مسئوالن/آبادان اتوبوسرانی کارگران عیدی و حقوق ماندگی عقب  -*

 

 ۴۰۲کارگر قرارداد مستقیم و  ۰۲اخت دستمزد حدود پرد: گویند در آبادان می شانزدهم اردیبهشت به گزارش خبرنگار ایلنا،
هایی همچون  این کارگران که در حرفه .است  ماه به تاخیر افتاده ۰کم برای مدت  کارگر پیمانی اتوبوسرانی شهر آبادان، دست

و یک ماه  ۱۶مزد رانندگی، تعمیرات، موتوری، ستادی و اداری شرکت واحد اتوبوسرانی آبادان مشغول کارند، بابت دو ماه دست
کارگران  ....کارگران پیمانکاری نیز پرداخت نشده است ۱۶هنوز عیدی سال . حقوق فروردین ماه سال جاری طلبکارند

https://www.ilnanews.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/619470-%D9%88%D8%B9%D8%AF%D9%87-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D9%84%D9%88%D9%84%D9%87-%D8%B5%D9%81%D8%A7-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%81%DB%8C%D9%84-%D8%B3%D8%A7%D9%88%D9%87-%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%86%D8%B4%D8%AF
tg://search_hashtag/?hashtag=%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF_%D8%A8%D9%87%D8%B4%D8%AA%DB%8C
tg://search_hashtag/?hashtag=%D9%BE%D9%88%D9%84%DB%8C_%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C
https://www.ilnanews.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/619533-%D8%B9%D9%82%D8%A8-%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%B9%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%A8%D9%88%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%87%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%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-9/619533-%D8%B9%D9%82%D8%A8-%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%B9%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%A8%D9%88%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%87%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF


سازمان اتوبوسرانی یک واحد خدماتی و فاقد درآمد مستقیم است از این رو از شهردار و : پیمانکاری اتوبوسرانی آبادان افزودند

 .ای جاری شرکت واحد اتوبوسرانی کمک کنند داریم در تامین هزینهسایر مسئوالن درخواست 

 :آبادان در گرفتگی برق اثر در کارگر یک مرگ -*

 

این جوان بدلیل برق گرفتگی جمعه شب : شهرام مقام اظهار کرد : آمده است  شانزدهم اردیبهشتبه گزارش خبرنگار ایلنا،
های درمانی تمام  پزشک مستقر در درمانگاه و نیرو: وی افزود.بدون عالئم حیاتی به درمانگاه شهر چوئبده در آبادان منتقل شد

اما .شوند تصمیم به اعزام وی به آبادان می ها نتیجه بخش نبود و دهند که تالش آن تالش خود را برای احیای قلبی انجام می
 .نتیجه ماند گرفتگی تالش برای احیای این کارگر جوان در آبادان بی به دلیل شدت برق

 :!استیضاح روحانیتقاضای :  نماینده مهاباد گفت -*

 
 : است  میلیون نفر را به خطر انداخته 7بسته شدن مرزها زندگی 

 استعفا میدهیم نگیریم#و اگر جواب / رئیس جمهور را استیضاح میکنیم  نرسیم#اگر به جواب 

 :سال سابقه بیمه دارد 1سال کار فقط  33های زن سرپرست خانواری که پس از  نگرانی -*
 است تومان هزار ۰۵۲ ماهی درآمدم/کنند ام بیمه فقط

 

 

آسمان همه جا یکرنگ نیست، همیشه و برای همه رخ آبی و صافش را  :ده استدر شانزدهم آمبه گزارش خبرنگار ایلنا،
گذرد و هوایشان تیره و تار است و سرخی  ها هستند که روزگارشان زیر سقف خاکستری آسمان می دهد؛ خیلی نشان نمی

ین قشر که هر روز بر سرنوشت برای ا. زنند هایی است که از روی آبروداری به خود می  هایشان ارمغان ضرب سیلی صورت
که « کارگر». کند شان می شود، روی ناخوشش را نشان داده است و هزار تیغ برهنه را حواله تن نحیف تعدادشان افزوده می

گذارند و از تو  آوری یعنی برایت کم می کم می. شود شوی و صدایت در گلو خفه می می  پناه بی  باشی به خصوص اگر روزمزد،
سالمتی و از همه بدتر تنها چیزی که سرپایت نگاه داشته   تا جایی که از همه چیز کم بیاوری، پول، توان، خواهند زیاده می

سال از عمرش را کارگری  11گردد که  ساله بازمی 09این بار داستان این هزار تیغ برهنه روزگار به خانمی  ...«امید»  :است
 .... «.ای ندارم آینده»    :کند ه را اینگونه توصیف میخودش نداشتن بیم. ندارد« بیمه»کرده است و هنوز 

https://www.ilnanews.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/619539-%D9%85%D8%B1%DA%AF-%DB%8C%DA%A9-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%AB%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D9%82-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA%DA%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%86
tg://search_hashtag/?hashtag=%D9%86%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D9%85
tg://search_hashtag/?hashtag=%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%B1%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-9/619486-%D9%81%D9%82%D8%B7-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-%D8%A7%D9%85-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF-%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF%D9%85-%D9%85%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA


 :اعتراض کارگران لوله سازی ماهشهر به حقوق های معوقه -*

 
هراعتراضی . تجمع اعتراضی کارگران لوله سازی ماهشهر به حقوق معوقه و به اخراج تعداد زیادی از کارگران این شرکت

  باعث اخراج می شود

 :گذشته هفته طی اسفندوقه کرومیت معدن سهامدار کارگران اعتراضی تجمع دومین -*

 

 فرمانداری ایلنا، کارگران نیز در اعتراض به مشخص شدن وضعیت سهام خود مقابل ساختمان خبرگزاری دولتی  به گزارش
صندوق بازنشستگی فوالد و : گویند کارگران سهامدار معدن کرمیت اسفندقه می .در استان کرمان تجمع کرده بودند ارزوئیه

معدنی را دارند، توجهی به مطالبات ما  درصد از سهام این واحد ۴۷و  ۵۴شرکت صعتی معدنی امیر که به ترتیب صاحب 
کارگران معترض که خواستار جداسازی سهام خود از ... .کنند درصد از سهام شرکت را در دست داریم، نمی ۰۰کارگران که 

برای  اعتراضی سال گذشته نیز چندین تجمع: گویند سایر سهامدان شرکت کرومیت اسفندوقه هستند، در ادامه می
 .درصد از سهام خودبرپا کرده بودیم که تا امروز به مشکالت ما رسیدگی نشده است ۰۰جداسازی 

 
 :بازار سیاه دالر در مشهد -*
 

 
 .اردیبهشت در خیابان ارک 97صبح امروز سه شنبه . بازار سیاه دالر در مشهد

 
 :انون مسئوالن ایمنی و بهداشت کار کشوررئیس ک -*
 نداریم برنامه چون میرند می کارگران/کنیم می درست معضل ائمد

 

المللی کار با هدف صیانت از  سازمان بین منصوری، اشرف ابولفضل: در هفدهم اردیبهشت آمده استبه گزارش خبرنگار ایلنا،
حوادث کار، از کشورهایی های شغلی و پیشگیری از  های کارگاهی، مقابله با بیماری ایمنی کارگران، ارتقای بهداشت محیط

ها  اند، خواسته است؛ شرایط مدنظر این سازمان را در کارگاه های مربوط به ایمنی و بهداشت کار پیوسته نامه که به مقاوله
سازی فرهنگ ایمنی و  تحقق کار شایسته با نهادینه»داند،  یکی از مواردی که سازمان جهانی کار آن را الزم می .کنند  پیاده

چنان که باید مورد  در ایران، هم اجرای اصول بنیادین کارشایسته بر زمین مانده و هم ایمنی کارگران آن. ....است« کارسالمت 
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. های پیش از آن شاهدی بر این مدعاست های ناشی از حوادث کار در سال گذشته و سال آمار مرگ  .توجه قرار نگرفته است

اسفند  ۴۲تا  ۱۶تنها از ابتدای فروردین  اجتماعی رفاه و کار تعاون، وزارت کار روابط معاون «مشیریان احمد »به گفته
کارگر به دالیلی همچون  ۲۴۰هم  ۱۵در سال . اند کارگر بر اثر حوادث ناشی از کار جان خود را از دست داده ۷۱۲این سال، 

ثانیه  ۴۵صورت کلی در جهان در هر  به .اند داده جان خود را از دست... و  سقوط از ارتفاع، ماندن زیر آوار، برق گرفتگی، انفجار
 «مظفری علی »به گفته. دهند های ناشی از کار جان خود را از دست می در اثر حوادث و بیماری( نفر ۶۰۲۲روزانه )یک نفر 
ملی دهد، که این رقم معادل چهار درصد تولید ناخالص  المللی کار نشان می برآورد سازمان بین کار بازرسی مدیرکل

 .کشورهاست

 ۴۲۲۱، ۴۰۱۰نفر، سال  ۴۲۱۰، ۴۰۱۰نفر، سال  ۴۴۱۱، ۴۰۱۴نفر، سال  ۴۰۷۰، ۴۰۱۲نفر، سال  ۴۴۶۷، ۴۰۲۱های  در سال
اسفند  ۴۲تا  ۴۰۲۰در نتیجه از سال . اند نفر، جان خود را بر اثر حوادث کار ناشی از کار از دست داده ۱۲۰، ۴۰۱۱و سال   نفر

 .اند نفر جان خود را بر اثر حوادث ناشی از کار از دست داده ۰۰۲ هزار و ۲در مجموع  ۱۶سال 

 :تجمع و اعتصاب در نیروگاه گل کهر سیرجان -*

 

فرداهم اعتصاب ادامه . ماه حقوق عقب افتاده0تجمع واعتصاب کارگران نیروگاه گل گهر سیرجان وابسته به گروه مپنا بدلیل 
 دارد

 وگو با یک فعال صنفی معلمان آزاد مطرح شد؛ در گفت نسرین هزاره مقدم خبرنگار ایلنا -*
 کند آشفتگی در وضعیت بیمه بیداد می/حقوق معلمان آزاد کمتر از دستمزِد کارگری است

  
لزوم اجتناب از سیاست یک بام و  بر( معلم آزاد)صدیقه پاک ضمیر : در هفدهم اردیبهشت آمده استبه گزارش خبرنگار ایلنا، 

« سازی آموزش خصوصی»استقرار و گسترش .کند مزد یکسان در آموزش و پرورش تاکید می -دو هوا و اجرای قانوِن کار یکسان
های زندگی اقشار فرودست را افزایش داده و به نوعی تبعیض در برخورداری از آموزش کیفی دامن زده، بلکه  نه تنها هزینه

یا همان معلمان شاغل در بخش خصوصی در « معلمان آزاد».است نیز در عرصه آموزش به وجود آورده لی جدیدی را فضای شغ
شوند و جزو بدنه آموزش و پرورش  آنها کارمند دولت محسوب نمی. شرایط متفاوتی با معلمان رسمی مشغول به کار هستند

آنها براساس قواعد و   بندند و شرایط شغلی لمان قرارداد میاین مع با « کارفرما»های خصوصی در مقام  شرکت. نیستند
معلم شاغل در مدارس غیر دولتی و )ضمیر،  صدیقه پاک .ست ها، تابع قانون کار و قانون تامین اجتماعی بخشنامه

رو که به مناسبت هفته معلم ترتیب داده شده،  در گفتگوی پیشِ  (عضو هیات مدیره کانون صنفی معلمان تهران
تر از دستمزِد مصوب شورای  های بسیار پایین ترین مشکل و دغدغه خود و همکارانش را فقدان امنیت شغلی و حقوق ممه

 .....داند عالی کار می

 :اعتراض کارگران شرکت ایران قوطی قزوین -*

 

معوقه به دادگستری  کارگران شرکت ایران قوطی شهرصنعتی البرزقزوین پس ازچند ماه بیکاری برای احقاق حقوق ومطالبات
 مراجعه کردندولی باتبانی سازمان تأمین اجتماعی وشرکت ایران قوطی تالش بی نتیجه ماند

 وگو با ایلنا مطرح شد؛ در گفت -*

https://www.ilnanews.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/619908-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D9%85%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B2%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%A2%D8%B4%D9%81%D8%AA%DA%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF


 شد؟ می رعایت کارگران حقوق بود، خوب تولید و اقتصادی اوضاع وقتی مگر

 

بازرس کانون عالی شوراهای اسالمی )غالمرضا سلطانی : به نوشته خبرگزاری دولتی ایلنا در هفدهم اردیبهشت آمده است
امنیت شغلی : در گفتگو با خبرنگار ایلنا، گفت( ار ایران و نائب رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسالمی کار استان گلستانک

اگر این ماده در کشور برای جامعه کارفرمایی و کارگری . قانون کار است 7ترین مطالبه جامعه کارگری و وابسته به ماده  مهم
مساله ما همیشه این بوده که جامعه کارگری . ادی از چالش فقدان امنیت شغلی رهایی یابیمتوانیم تا حد زی جا بیفتد، ما می

شود کارگر شاغل در یک واحد صنعتی که جنبه کارش مستمر و دائم  چطور می: وی افزود.است در کشور مظلوم واقع شده
پروژه ساختمانی و عمرانی کار  ماهه باشد؟ نکته جالب این هست که کارگری که در یک است، قراردادش موقت و یک

شود، اما کارگری هم که در یک مجموعه تولیدی که کار آن جنبه  راحتی به او کارگر قراردادی و موقت اطالق می کند، به می

سال سابقه کار  شناسم که بیست کسانی را می. مجبور است با قرارداد و شرایط کار موقت فعالیت کند  مستمر دارد، باز
 ....شوند طبیعی است که این افراد مایوس شده و از کشور دلسرد می. کنند ا هنوز با قرارداد موقت کار میدارند، ام

 :هزار پرونده دادخواهی کارگری تنها در استان آذربایجان شرقی۸۱ -*
 

نفر  ۰۶۲جود دارد و هزار پرونده دادخواست کارگری در استان آذربایجان شرقی و۴۲ :شرقی مدیرکل کار و رفاه استان آذربایجان
 ۶۷۲آذربایجان شرقی یک استان صنعتی و کارگری است و نزدیک به  .هستند کارگری شکایتهای  وفصل پرونده مشغول حل

 .انون کار و بیمه شده در استان وجود داردهزار نفر کارگر مشمول ق

 به شهرداری مدیران حقوق ماه یک :قم شهر شورای عضو /اند نگرفته حقوق ماه۰ قم شهرداری کارگران -*
 :شود داده کارگران

 

شده حکایت امروز " سخت کار کردن اما حقوق نگرفتن"حکایت  : هفدهم اردیبهشت آمده استدر قم،به گزارش خبرنگار ایلنا 
آزمون سختی . اند آنها که این روزها شرمندگی را نزد خانواده بارها و بارها تجربه کرده. کارگران خدمات شهری شهرداری قم

. اند را دریافت نکرده ۱۷و فروردین ۱۶گران هنوز حقوق اسفند این کار. تر و شدیدتر از آن را شب عید پشت سر گذاشتند که تلخ
صورت درد دل با او مطرح  موضوعی که یکی از این کارگران، در سفر اخیر علی ربیعی به قم و در خیابان صفائیه این شهر، به

ری قم، شامل پاکبانان در حال حاضر تعداد کارگران خدمات شهری شهردا.ایم شرمنده همسر و فرزندانمان شده: کرده و گفت
نفر است که قطعا  ۴۶۲۲منطقه شهری، حدود  ۲در ( آوری زباله کارگران همراه ماشین جمع)های بهداشت  ، پیک(رفتگران)

های تاریک و در سرما و گرما در حال کار و خدمت به مردم  عقب افتادن حق و حقوق این کارگران زحمتکش که در شب
ماه حقوق کارگران خدمات شهری شهردای قم، ۰در کنار عقب افتادن : طالیی افزود... .است  کننده هستند، بسیار ناراحت

 ....ای برخی از این کارگران نیز مشکل دیگری است که متأسفانه وجود دارد نامشخص بودن وضعیت بیمه

 :اند کرده قبضه را شهر اینترنتی، های تاکسی /بازار کسادی از گرگان در آژانس رانندگان نارضایتی -*

 

های  آژانس در گرگان از فراگیر شدن خدمات تاکسی رانندگان : هفدهم اردیبهشت آمده است به گزارش خبرنگار ایلنا،
های اینترنتی است و از مسئوالن و شورای  خواسته اصلی این رانندگان، محدودسازی فعالیِت تاکسی .اینترنتی انتقاد دارند

اند، از  ه کردهها کل شهر را قبض یکی از این رانندگان با بیان اینکه این تاکسی.خواهند به این اوضاع رسیدگی کنند شهر می
شصت و یکمین جلسه شورای شهر گرگان ( شانزدهم اردیبهشت)روز گذشته : رایزنی با شورای شهر گرگان خبر داد و گفت

به  .نمایندگان ما در این جلسه به قصد اعتراض نسبت به فعالیت سامانه هوشمند حمل و نقل در گرگان شرکت کردند. بود
های گرگان را از نصف  های اینترنتی و سهولت در صدور مجوز برای آنها، مشتریان آژانس سیگفته این راننده، قیمت پایین تاک
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آژانس و سه هزار شغل در گرگان در  904های اینترنتی  ، با پا گرفتن تاکسییک راننده معترض به گفته....است هم کمتر کرده

 .معرض خطر هستند و ممکن است نابود شوند

 :شد پلمب محیطی زیست مشکالت دلیل به ایوان پتاسیم سولفات کارخانه -*

 

 براری رسیده؛ از به بهره ۱۵کارخانه سولفات پتاسیم ایوان که از سال  : هفدهم اردیبهشت آمده استبه گزارش خبرنگار ایلنا، 
کارگر ۱۲در نتیجه این اتفاق حدود . حدود یک ماه پیش به دلیل مشکالت زیست محیطی پلمب و فعالیتش متوقف شد

اند  شود؛ این تعدادی از ساکنان شهر ایوان مدعی در خصوص علت توقف فعالیت این واحد صنعتی گفته می.اند بالتکلیف شده
به همین دلیل با اجتماع مقابل چند نهاد دولتی خواستار . وگرد استدود ناشی از این کارخانه سمی، سرطان زا و دارای گ

رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان  .اند متوقف شدن فعالیت این کارخانه تا رفع مشکالت زیست محیطی آن شده
علمی و معتبر از سوی  کارخانه سولفات پتاسیم شهرستان ایوان کماکان بدون انجام آزمایشات: باره گفته است ایوان در این

با تعطیلی بخشی از این کارخانه تعدادی : امیدعلی عزتی افزود.محیط زیست ایالم پلمپ و از فعالیت آن جلوگیری شده است
کنند و باعث رکود تولیدات این واحد صنعتی شده  های دیگر این واحد صنعتی فعالیت می ای نیز در بخش از کارگران بیکار و عده

 ....است

 

 :عبدی اسماعیلپانزدهمین روز اعتصاب غذا  ۷۷هجدهم اردیبهشت  -*

 
 

 خواسته های قانونی او حمایت کنید واسماعیل عبدی  با امضای فرم نگار حمایت از

 :شفارود جنگل شرکت کارگر ۰۲۲ دستمزد پرداخت در ماهه ۵ تاخیر -*

 

کارگران شاغل در مجموعه شرکت سهامی جنگل شفارود واقع :در هیجدهم اردیبهشت آمده است به گزارش خبرنگار ایلنا، 
ترین  ست مهم کارفرما مدعی: گویند این کارگران می .اند ماه گذشته خود را دریافت نکرده ۵دستمزد در استان گیالن هنوز 

در عین حال این کارگران نگران امنیت شغلی خود با . ابع مالی استها کمبود نقدینگی و نبود من عامل پرداخت نشدن مزد آن

به گفته کارگران، پیش از این مطالبات کارگران این ... .بانی هستند ازسوی منابع طبیعی و جنگل« تنفس جنگل»اجرای طرح 
ا به حساب کارگران پرداخت با تامین منابع مالی بخش از آن ر( ۱۶)رسید که کارفرما اواخر سال گذشته  ماه می ۷شرکت به 

سال قبل برای پیگیری مطالبات معوقه خود چندین تجمع اعتراض در : همچنین کارگران شرکت جنگل شفارود گفتند....کرد
ماه مزد معوقه به گوش مسئوالن  ۷محوطه شرکت انجام دادند که به نوعی مشکالت خود را در نتیجه دریافت نکردن 

 .سئوالن شهرستانی از وضعیت کارگران این شرکت مطلع هستندبا این حال همه م. برسانیم

 :اعتصاب بازار آهن شاد آباد تهران  -*
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 :کشید درازا به جذب طرح برای انتظار/مجلس مقابل کشاورزی بیمه صندوق کارگزاران تجمع -*

 

حدود صد نفر از کارگزاران صندوق بیمه کشاورزی سراسر کشور از ( هجدهم اردیبهشت)به گزارش خبرنگار ایلنا، صبح روز 
این چندمین بار است که کارگزاران صندوق ....های مختلف به تهران آمده و مقابل مجلس شورای اسالمی تجمع کردند استان

ی آنها  ترین خواسته مهم. کنند های مختلف به تهران آمده و تجمع اعتراضی برگزار می ستانبیمه کشاورزی از شهرها و ا
 .ست روشن شدن تکلیف استخدامی و خروج از بالتکلیفی شغلی

 !های سرویس دانشگاه شهید بهشتی اعتصاب اتوبوس -*

 

ها به علت عدم پرداخت حق الزحمه  ته آناین اعتراض به گف. ها درهای اتوبوس را باز نکرده و خالی حرکت کردند راننده
 .رانندگان است

 :باخت  جان ارتفاع از سقوط اثر بر مخابرات کارگر یک -*

 

ایلنا، این حادثه زمانی رخ داد که کارگر مخابراتی در ارتفاع یک برج مخابراتی در خیابان پیروزی، خبرگزاری دولتی به گزارش 
« میرمنصور موسوی» .کند خیابان پنجم نیروی هوایی با بر هم خوردن تعادلش روی نورگیر ساختمان مجاور، سقوط می

دیده از کارگران شرکت پیمانکاری اداره مخابرات تهران بوده که به قصد تعمیر  د حادثهفر: نشانان اعزامی گفت فرمانده آتش
 .خطوط تلفن باالی دکل رفته بود اما متاسفانه امدادگران اورژانس مرگ وی را در محل حادثه تایید کردند

 :سفره خالی در دانشگاه ارومیه نیز پهن شد -*

 
نشگاه ارومیه در اعتراض به طرح اخذ هزینه برای واحد های کسری با پهن کردن جمعی از دانشجویان تحصیالت تکمیلی دا

 دادند سفره خالی اعتراض خودرا نشان
  :شرایط بخشش معوقات بانکی تولیدکنندگان اعالم شد: بانک مرکزی اعالم کرد -* 
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چنانچه مشتریان بدهی معوق خود را که تا پایان سال : آمده است ۱۷در هیجدهم اردیبهشت  مهردولتی خبرنگار  به گزارش
ها و مؤسسات اعتباری مکلفند اصل و سود خود را مطابق قرارداد  کتسویه کنند، بان ۱۷سررسید شده، تا پایان شهریور ۴۰۱۶

 .اولیه بدون جریمه دریافت کنند
ها و  به منظور تشویق تولیدکنندگان و تسویه مطالبات بانک: ای اعالم کرد ، بانک مرکزی در بخشنامهخبرنگار مهر به گزارش

سررسید شده باشد از تاریخ  ۴۰۱۶اعتباری چنانچه مشتریان بدهی معوق خود را که تا پایان سال  مؤسسات مالی و
ها و مؤسسات مالی و اعتباری مکلفند اصل و سود خود را مطابق  تسویه کنند، بانک ۴۰۱۷سررسید تا پایان شهریورماه 

خی از تکالیف شبکه بانکی کشور مقرر در قانون بودجه همچنین بر.کنند  قرارداد اولیه و بدون احتساب جریمه دریافت و تسویه
 .کل کشور به شرح زیر توسط بانک مرکزی به شبکه بانکی ابالغ شد ۴۰۱۷سال 

 اتمام با بوشهر صدرای کارگر هزار ۳ شغلی امنیت تهدید مدیرعامل شرکت صنعتی دریایی ایران مطرح کرد؛ -*
 :ها پروژه

 

مدیرعامل شرکت صنعتی « رحیم دهقانیمحمد »: در هیجدهم اردیبهشت آمده استایلنا،  خبرگزاری دولتی به گزارش
دریایی ایران، روز گذشته در نشست نمایندگان اعضای کمسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی با مدیران شرکت 

سکوی  ۴۲هزار نیروی کار در شرکت صدرای بوشهر مشغول ساخت  ۰در حال حاضر : اظهار داشت( صدرا)صنایع دریایی ایران 
های جدیدی داشته باشیم، با خطر  ها تا پایان امسال، اگر نتوانیم سفارش د که با اتمام ساخت این سکوپارس جنوبی هستن

های خلیج  شناور در اختیار وزارت نفت در آب ۴۱۲طبق اظهارات وی، با توجه به اینکه از  .شویم بیکاری این افراد مواجه می
شوند، قادر هستیم نیازهای عمده  ها با این وزارتخانه مربوط می ب شناور خارجی بوده و به شکل پرداخت اجاره ۴۲۲فارس، 

وجود تجهیزات مناسب در کنار تجارب گرانقدر در ساخت کشتی : وی بیان کرد...وزارت نفت در این بخش را مرتفع کنیم
دهد که در  رکت صدرا میجنوبی، این امکان را به ش ها و سکوهای نفتی مورد نیاز پارس پیما و سایر شناور افراماکس اقیانوس

هزار نفر در بوشهر محقق  ۴۵خصوص برای وزارت نفت، زمینه اشتغال تا  صورت پیشنهاد ساخت شناورهای جدید و به
درصدی  ۰۴این در حالی است که با وجود داشتن ظرفیت ساخت : مدیرعامل شرکت صنعتی دریایی ایران متذکر شد.سازد

دهند که از خارج از  ها ترجیح می خانه صد آن فعال است و وزارت نفت و سایر وزارتدر ۷این شرکت برای ساخت کشتی، فقط 
 .کشور اقدام به خرید کشتی کنند

 :تجمع نانوایان در استان خراسان جنوبی -*

  

 سال 7تجمع نانوایان خراسان جنوبی درب استاندلری به علت ندادن نرخ نان پس از 

 و با ایلنا؛گ و نماینده مردم مبارکه در گفت -*
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 :شوند مجازات و معرفی اصفهان در کشاورزی و آب بحران مقصران /شناسیم می کارگر مثابه به را کشاورز

 

به تاریخ هیجدهم در گفتگو با خبرنگار ایلنا،( نماینده مردم مبارکه و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس)را سعیدی مبارکه زه
معضل آب یک مشکل برای : بهره از آب هستند، تاکید کرد هزار نفر از کشاورزان مبارکه بی 99امسال  :اردیبهشت آمده است

مقصرین . سادگی نباید از آنها گذشت ها در گذشته صورت گرفته که به دیریتسری سوءم درواقع، یک. کل استان اصفهان است
شبیه آنکه . اند حقآبه چیزی است که کشاورزان مبلغ آن را پرداخت کرده: وی گفت.این امر هم باید معرفی و مجازات شوند

گیرد و وعده بازگشت آن به شما  ما میآید و آن را از ش حال دولت می. اید و سند آن را هم دارید شما ملکی را خریداری کرده
های  آمده، این است که دولت مشکلی که اکنون پیش. دهد گاه رخ نمی دهد، اما در حقیقت، این اتفاق هیچ را در آینده می

، این در واقع. است اند و این امر موجب خیانت به استان اصفهان شده رود واگذار کرده برابر ظرفیت زاینده ها را سه وقت، حقآبه
مساله کشاورزان . است ها قرار بوده بعد از احداث تونل سوم کوهرنگ انجام شود اما این وعده هنوز محقق نشده واگذاری

ها  توان فهمید آیا این ای را رقم زده که نمی این مساله چنان وضعیت بغرنج و پیچیده. دار اصفهان با دولت همین است حقآبه
آنچه مهم است درنظر گرفتن، منافع کشاورزان در : وی تاکید کرد... عمدا صورت گرفته یا خیر؟ ستیزی بوده یا ناشی از اصفهان

تواند این حق را از کشاورز  کسی نمی. هاست چراکه آنها باید بتوانند کسب روزی کنند و این حق طبیعی آنهاست ریزی برنامه
ما : نماینده مردم مبارکه در پایان، اظهار داشت ....ه، بگیردهایش قرارداشت ریزی اش در محوریت برنامه داری که حقآبه حقآبه

های مختلف به کشاورزان اصفهان رفته،  در خیانت و ظلمی که ازسوی دولت. ایم مثابه یک کارگر دیده کشاورز را همیشه به
ن اساس، از شخص رود داده شده که برهمی ای مبنی بر احیای زاینده اما اکنون در دولت روحانی وعده. هیچ شکی نیست

رود متعلق به  رود در این حوزه ورود کرده و این مساله را دستور کار روزانه خود قرار دهد چراکه زاینده جمهور انتظار می رئیس
 وی باید با این اقدام، استاندار خود را نیز مورد حمایت قرار دهد. مردم و کشور است و از نگاه ملی باید به این قضیه نگاه کرد

 :جمع کارگران ایران قوطی قزوین در مقابل تامین اجتماعی ت -*

 

کارگران کارخانه ایران قوطی قزوین درادامه اعتراضاتشان نسبت به بالتکلیفی شغلی ومعیشتی دست به تجمع مقابل تامین  
 .اجتماعی شهر الوند زدند

 :برداری از مراتع حل اختالفات روستاییان و عشایر در زمینه بهره -*

 

رئیس سازمان امور عشایر ایران، خواستار رفع اختالفات : آمده است ۱۷در هیجدهم اردیبهشت  مهردولتی خبرنگار  به گزارش
لی کرمع به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، خبرگزاری مهر به گزارش.روستاییان و عشایر در زمینه بهره برداری از مراتع شد

بخشی از مشکالت ما ناشی از اختالفات و تغییرات در عرصه مرتع است که سازمان جنگل ها، مراتع و : گفت قندالی
به برنامه ششم توسعه، موظف شده است که ( ۰)احکام دایمی طرح الحاق ( ۰۱)ماده ( ط)آبخیزداری بر اساس بند 

 .ز مراتع را حل کند که امیدواریم این اقدام، هر چه زودتر انجام شوداختالفات بین روستاییان و عشایر در زمینه بهره برداری ا
ما در حوزه اجتماعی و اقتصای، مباحث تئوری زیادی داریم اما این مباحث و : رئیس سازمان امور عشایر ایران اظهار داشت

اطر به مرتع کاهش یافته است، وی با بیان این که امنیت و تعلق خ.دیدگاه ها کمتر در عرصه منابع طبیعی پیاده شده است
در : قندالی گفت.دلیل این کاهش تعلق خاطر، ظهور و بروز انواع مدعیان در عرصه مراتع و منابع طبیعی است: تصریح کرد

تر به مرتع نگاه کنیم و امنیت و تعلق خاطر به این عرصه  حوزه اقتصادی و اجتماعی مراتع باید انقالبی ایجاد شود و واقع بینانه
 .ا باید تقویت شوده

https://www.ilnanews.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/620367-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%85-%D9%85%D9%82%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D8%A8-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AF
https://www.mehrnews.com/news/4291344/%D8%AD%D9%84-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%B9%D8%B4%D8%A7%DB%8C%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D8%B9
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 :طلبکارند مزد ماه سه کم دست «چوکا ایران» کارگران -*

 

شهرستان  ۴۲واقع در کیلومتر « ایران چوکا»کارگران شاغل در : ردیبهشت آمده استدر هیجدهم ابه گزارش خبرنگار ایلنا، 
« ایران چوکا»به گفته کارگران  .کم سه ماه دستمزد از کارفرمای خود طلبکارند رضوان شهر استان گیالن مدعی هستند دست

ها به تاخیر افتاده و  دستمزد آن ۱۶ماه سال حدود هزار کارگر در این واحد تولیدکننده انواع کاغذ مشغول کارند که از بهمن 
این منابع کارگری با یادآوری اینکه مدیریت این مجموعه مانند  .مشکالتی نیز در خصوص بیمه تامین اجتماعی آنها وجود دارد

انی کارگران نگر: هایی روبرو بوده است، افزود های اقتصادی در چند سال گذشته برای تامین منابع مالی با چالش سایر بنگاه
های آینده افزایش پیدا کند به همین  ها در ماه ها، معوقات مزدی آن از این است که مبادا با استمرار وضعیت فعلی این کارخانه

 .صورت خودجوش یک تجمع اعتراضی در محل کار خود برپا کردند کارگران به( اردیبهشت ماه ۴۵)دلیل روز شنبه 

 

 :افزایش قیمت کاالهای اساسی متأثر از نرخ ارز، فاقد وجاهت قانونی است -*

 

های حمایت مصرف کنندگان وتعزیرات حکومتی  سازمان: آمده است ۱۷در هیجدهم اردیبهشت  مهردولتی خبرنگار  به گزارش
ارزتخصیصی به کاالهای اساسی،همان نرخ قبلی بوده وهرگونه افزایش قیمتی دراین :باصدور اطالعیه مشترکی اعالم کردند

های حمایت  سازمان به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت،  خبرگزاری مهر به گزارش.ازنرخ ارز،فاقد وجاهت استکاالها متاثر
مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و تعزیرات حکومتی با صدور اطالعیه مشترکی اعالم کردند که ارز تخصیصی به کاالهای 

متن کامل .ان نرخ قبلی بوده و هر گونه افزایش قیمتی در این کاالها متاثر از نرخ ارز، فاقد وجاهت قانونی استاساسی، هم
با توجه به نوسانات و افزایش غیرمتعارف نرخ ارز و لزوم ساماندهی و مدیریت بازار، هیأت :این اطالعیه به شرح ذیل است

هزار ریال تعیین  ۱۰را برای همه مصارف قانونی و تعریف شده هر دالر  فروردین ماه امسال نرخ ارز ۰۰وزیران در جلسه 
متعاقب آن دستورالعمل ها و روش های اجرایی از ناحیه بانک مرکزی ابالغ شد و بر این اساس ارز تخصیصی به کاالهای .کرد

نابع پیش بینی شده دولتی تامین می هزار ریال بوده و مابه التفاوت آن نیز از م ۰۲اساسی، همان نرخ قبلی به ازای هر دالر 
در مورد دیگر .شود و با این وصف در حوزه کاالهای اساسی هر گونه افزایش قیمتی متاثر از نرخ ارز فاقد وجاهت قانونی است

ز هزار ریال و کاهش قابل توجه آن نسبت به نرخ ار ۱۰کاالها و خدمات نیز به لحاظ تامین کافی و به موقع به ازای هر دالر 
متقاضی قبل از مصوبه و مستند به اعالم بانک مرکزی و اقدام سیستم بانکی در تخصیص و پرداخت سریع آن و عدم وجود 
تقاضای معطل واجد شرایط، هر گونه افزایش قیمت کاال و خدمات به بهانه تغییر ارز غیر قابل پذیرش بوده و در اسرع وقت 

 .نسبت به اعمال قانون اقدام خواهد شد
 
 :کاره نیمه ساختمان در جوان کارگر مرگبار سقوط -*

 

در پی ( هجدهم اردیبهشت)گذشته شب  99:00ساعت  :در نوزدهم اردیبهشت آمده است ایلنا، دولتی به گزارش خبرنگار
مبنی بر سقوط یک کارگر به انتهای چاهک آسانسور، نیروهای عملیاتی ایستگاه  990تماس کارگران ساختمانی با سامانه 

با هماهنگی ستاد فرماندهی سازمان آتش نشانی تهران، به بزرگراه اشرفی اصفهانی  1به همراه گروه امداد و نجات  00
عد از بزرگراه شهید حکیم، خیابان درخشانی رهسپار شدندامیر عباس عادل، فرمانده آتش نشانان اعزامی جنوب به شمال، ب

آتش نشانان پس از رسیدن به محل حادثه خود را به انتهای چاهک آسانسور رساندند و پس از خارج کردن مرد جوان، : گفت
ادند که متأسفانه پس از معاینات اولیه مشخص شد کارگر جوان وی را برای انجام معاینات پزشکی تحویل امدادگران اورژانس د

 .بر اثر شدت جراحات وارده، جان خود را از دست داده است

 :79اردیبهشت  11اطالعیه شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران پیرامون تجمع  -*
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 همکاران عزیز و گرامی
غل که در روزهای گذشته برنامه های پیشنهادی هفته معلم را عملیاتی ضمن سپاس از تک تک فرهنگیان بازنشسته و شا

نمودند و با تشکر از دانش آموزان و والدین گرامی که در روز معلم به معلمان ابراز محبت و لطف نمودند و این روز را تبریک 
خواهشمند است از این مطالبات شعارها و مطالبات صنفی و آموزشی برای چاپ بصورت زیر خدمتتان ارسال می گردد. گفتند

 .پرینت گرفته و در تجمع بعنوان پالکارد همراه داشته باشید
حقوق و دستمزد باالی خط فقر حق معلمان بازنشسته و  -9  :مطالباتی که روی پالکاردها باید نوشته شود به قرار زیر است

 -0/ .تشکل یابی مستقل و آزاد حق ماست -1/  .بیمه کارآمد حق معلمان بازنشسته و شاغل است  -9 /.شاغل است
قانون مدیریت خدمات کشوری را  -0/ ما خواهان رفع تبعیض از ساختار نظام آموزشی هستیم -0/ .معلمان زندانی را آزاد کنید

دسترسی به آموزش کیفی، رایگان و  -8 / .پرداخت به موقع حق الزحمه اضافه کاری وظیفه دولت است  -7/ .اجرا کنید
ما هر نوع خشونت در   -94/پولی سازی و خصوصی سازی آموزش را متوقف کنید -2/ .النه حق تمام دانش آموزان استعاد

اساسنامه صندوق ذخیره فرهنگیان را اصالح کنید انتخابات نماینده معلمان باید مجددا برگزار  -99/ .مدارس را محکوم می کنیم
ما خواهان بودجه عادالنه   - 90/معلمان از فقر و فرق بیزارند -91 / .مخالفیم ما با هر نوع تبعیض و بی عدالتی -99 /.شود

 .برای آموزش و پرورش هستیم
شورای هماهنگی ضمن تشکر و قدردانی از حمایت های مردمی و نهادهای مدنی و ابراز خشنودی بخاطر فراگیر شدن 

تاکید می کند این شورا تشکیالتی صنفی ، مدنی ،  مطالبات صنفی و آموزشی نزد سایر اقشار جامعه و نهادهای مدنی
مستقل و عصاره تشکل های صنفی سراسر کشور است و هیچ وابستگی به جریانات و گروههای سیاسی خارج و داخل 

ندارد و حرکات اعتراضی خود را با توجه به مطالبات صنفی و آموزشی معلمان پیگیری و اجرا ( درون و بیرون حاکمیت)کشور 
قانون اساسی تجمعات معلمان قانونی و برحق است، لذا از تمام فرهنگیان شاغل و بازنشسته  97ند و بر مبنای اصل می ک

 .شرکت نمایند اردیبهشت بیستمدعوت می شود متحدانه و همبسته با نظم و هماهنگی در تجمع سراسری فردا 
الزم به ذکر است تا ساعاتی دیگر قطعنامه پایانی جهت تکثیر و قرائت در پایان تجمع در دسترس تشکل ها و فعاالن صنفی 

 .دنبال نمایید لطفا از طریق کانال شورای هماهنگی مواضع رسمی ما را. قرار می گیرد
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@Farhangianshowra شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران 

 :دارد ادامه «ایران اسوه» کارگران بالتکلیفی -*

 

کارگران کارخانه اسوه ایران در تشریح جزئیات مشکالت این  :در نوزدهم اردیبهشت آمده است ایلنا، دولتی به گزارش خبرنگار

ی در کارخانه ندارد و کارگران را بدون پرداخت کارفرمای کارخانه اسوه ایران چند سال است حضور فیزیک: کارخانه افزوند

رها کرده یا به مرور بازنشسته    تعدادی از کارگران خودخواسته محل کار خود را: گویند آنها می .دستمزد رها کرده است

تعطیالت نوروز  نفر بعد از ۰از این تعداد هم حدود . نفر رسیده است ۴۰اکنون تعداد کارگران کارخانه به  اند بطوری که هم شده

کارگران این کارخانه عمده مشکل کارخانه اسوه ایران را مشکالت مدیریتی و مالکیتی عنوان .شوند سر کار خود حاضر نمی

سال سابقه کار دارند که استمرار وضعیت فعلی کارخانه نگرانی  ۰۵تا  ۴۷هر یک از کارگران به صورت میانگین : کرده و گفتند

 ....رده استها را بیش از حد ک آن

 :نفر رسید۵۵زیست؛ شمار بازداشتی ها به  محیطگسترده فعاالن  بازداشتبا تداوم  -*
 

نفر از فعاالن محلی و محیط ۱۲روز گذشته ۰طی: به گفته آذر صداقتی؛ فعال محیط زیست: اردوی کارانال تلگرامی به نوشته ک
بازداشت شد  هرمزگاندر  جناح فعال محیط زیست شهر  احمدی صالح محمد روز قبل همده  بانان بندر لنگه بازداشت شدند

  و تاکنون خبری از او نیست

tg://search_hashtag/?hashtag=%D8%A8%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85_%D8%A7%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D8%A8%D9%87%D8%B4%D8%AA_%D9%85%D8%A7%D9%87
https://web.telegram.org/#/im?p=%40Farhangianshowra
https://www.ilnanews.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/620726-%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AA%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%81%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D9%88%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF
tg://search_hashtag/?hashtag=%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA
tg://search_hashtag/?hashtag=%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7
tg://search_hashtag/?hashtag=%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD_%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF%DB%8C
tg://search_hashtag/?hashtag=%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%AD
tg://search_hashtag/?hashtag=%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%B2%DA%AF%D8%A7%D9%86


 :معوقه مطالبات دریافت برای «چینی کاناش» کارگران ساله ۵ انتظار -*

 

 ۰۲۲در قزوین یکبار با « اشکان چینی»فعالیت کارخانه   :در نوزدهم اردیبهشت آمده است ایلنا، دولتی به گزارش خبرنگار
  نده شدهخوا« مشکالت مالی»به دلیل آنچه از سوی کارفرما  ۱۱مرداد ماه سال   کارگر در ۴۵۲با  و بار دیگر ۱۰کارگر در سال 

تعدیل شده این واحد، پرداخت نشده   ای از مطالبات کارگران است، تعطیل اعالم شد و از آن زمان تا امروز هنوز بخش عمده
اند به بیش از یک میلیارد تومان  بیکار شده ۱۰کارگر که در سال  ۰۲۲ای  مجموع مطالبات مزدی و بیمه: کارگران گفتند.است

گر دیگری که در فاصله زمانی بازگشایی کارخانه چینی اشکان تا تعطیلی مجدد آن در مرداد ماه کار ۴۵۲و مطالبه . رسد می
باوجود آنکه در : کارگران اشکان چینی در ادامه تصریح کردند... .رسد میلیارد تومان می ۰اند نیز به بیش از  بیکار شده ۱۱سال 

ارخانه را برای فروش به مزایده م توقیف از مراجع قضایی، اموال کاین پنچ سال، کارگران اخراجی طی سه مرحله با دریافت حک
 .اند اند اما هر بار به دالیلی نامعلومی امکان فروش برای آنها مهیا نشده و کارگران هنوز به مطالبات خود نرسیده اشتهذگ

 : دستگیر شد عضو سندیکای کارگران فصلی وساختمانی سنندج وآرمین شریفه فعال کارگری  -*

  

آرمین شریفه، فعال کارگری و عضو سندیکای کارگران فصلی وساختمانی سنندج که روز گذشته به دفتر وزارت اطالعات این 
 .هم اکنون ازمحل نگهداری و وضعیت او خبری در دست نیست. شهر احضار شده بود،بازداشت شد

 :های صنفی کارگران ساختمانی ئیس کانون عالی انجمنر -*
 شود تسهیل باید نساختما بخش کارگران گریِ  بیمه/باشد؟ کل مدیران اختیار در بیمه سهمیه هزار ۸۳۲ باید چرا

 

 
 

های کارگران بخش ساختمان،  ترین دغدغه یکی از مهم :آمده استدر نوزدهم اردیبهشت ایلنا،دولتی به گزارش خبرنگار 
از . اند ست که در صف انتظار برای دریافت خدمات حمایتی، معطل مانده سرانجام ماندن بحث بیمه و بالتکلیفی آنهایی بی

اندازی و استقرار سامانه الکترونیکی، روند پاالیش کارگران ساختمانی و ارائه خدمات  ر شد با راهابتدای سال گذشته مقر
 های انجمن عالی کانون رئیس) شوکت اکبر ای به آنها تسهیل شود اما علیرغم گذشت یک ساِل کامل، به گفته بیمه

ت درهای بسته تامین اجتماعی در هزار کارگر ساختمانی پش ۴۰۲هنوز (کشور سراسر ساختمانی کارگران صنفی
اند و  به گفته شوکت، در یک سال گذشته؛ حدود دویست هزار نفر که واجد شرایط نبوده....اند انتظار بیمه شدن معطل مانده

 .اند اند، از سامانه حذف شده ی کارگران ساختمانی را به خود اختصاص داده بوده ی بیمه نادرست، سهمیه
شدگان بخش ساختمان، متقاضیان بیمه و آنها که در انتظار  توانسته آمار جامع و کاملی از بیمه سامانه: وی معتقد است

 .است پاالیش هستند، ارائه دهد و به این ترتیب کار میدانی و دستی قبل را که با خطاهای بسیار همراه بود، تسهیل کرده
  هایی که وعده داده بودند به درستی مان سهمیههایی که داده بودند عملی نشد و اگر ه قول: دهد شوکت ادامه می

 ...یافت، امروز هیچ کارگر ساختمانِی فاقد بیمه نداشتیم اختصاص می

https://www.ilnanews.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/620738-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D9%86-%DA%86%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B9%D9%88%D9%82%D9%87
https://www.ilnanews.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/620380-%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D9%87%D9%85%DB%8C%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%AF-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%AA%D8%B3%D9%87%DB%8C%D9%84-%D8%B4%D9%88%D8%AF


 

 همکاری اجتماعی تامین و بانک/تعطیلی و بیکاری بحران از خروج برای «پاکان نساجی» کارگران تالش -*

 :کنند نمی

 

رخانه در چند سال اخیر به دلیل پایین آمدن میزان تولیدات کا :در نوزدهم اردیبهشت آمده استایلنا،دولتی به گزارش خبرنگار 
کارگر شاغل وجود ندارد به همین دلیل پرداخت  ۰۰ریسندگی و بافندگی پاکان، توان مالی مناسبی برای پرداخت مطالبات 

ترین مطالبه کارگران کارخانه ریسندگی  مهم.حقوق این کارگران در سه ماه اسفند، فروردین و اردیبهشت به تاخیر افتاده است
کارگر شاغل در این  ۰۰۲شان است چراکه از مجموع حدود  ع حقوق و افزایش امنیت شغلیو بافندگی پاکان، پرداخت به موق

بخش دیگری از مشکالت این کارخانه مربوط به .اند تاکنون به تدریج تعدیل شده ۲۶کارگر از سال  ۰۲۲واحد تولیدی، حدود 
ماه  ۱میلیون تومان بدهی، از  ۰۵۲دلیل حدود  های عامل به که یکی از بانک به طوری. هاست بدهی مالی این کارخانه به بانک

یکی از کارگران .های بانکی کارخانه را مسدود کرده و مشکالت تولید این واحد را چند برابر کرده است پیش تمام حساب
ترین مشکل این واحد مسدود شدن  در حال حاضر عمده: بازنشسته کارخانه ریسندگی پاکان در این باره توضیح داد

به اعتقاد این ....دهد ای بانکی شرکت است زیرا بانک هیچ گونه همکارای با شرکت برای تقسیط بدهی انجام نمیه حساب
های  رویه منسوجات خارجی و بدهی کارگر ریسندگی و بافندگی پاکان، کمبود مواد اولیه، عدم تامین نقدینگی، واردات بی

 .یدی بزرگ و قدیمی نساجی در تهران استبانکی وتامین اجتماعی از مشکالت اصلی این واحد تول

 : اعتراض کارگنان نیروگاه رامین اهواز -*

 

 92در اعتراض به عدم پرداخت حقوق و مزایا پیش از ظهر امروز چهارشنبه : آمده است اردوی کاربه نوشته کانال تلگرامی 
 ه و تجمع کردنداردیبهشت کارکنان نیروگاه رامین ویس در شمال شهر اهواز دست از کار کشید

 مزدی مطالبات دریافت برای «ُکرد کیان» کارگران سرگردانی

 

در مالیر مدعی هستند برای « کیان ُکرد»کارگران کارخانه  :در نوزدهم اردیبهشت آمده استایلنا،دولتی ه گزارش خبرنگار ب
این کارگران هفته گذشته در محوطه . از کارفرمای خود طلبکارند ۱۶و  ۱۵ ۱۱های،  ماه، دستمزد و عیدی سال ۶کم  دست

دستمزدمان به تاخیر افتاده و آخرین  ۱۶از آبان ماه سال : گویند ن کارگران میای .کارخانه دست به اعتراض صنفی زده بودند
روز پیش به حساب کارگران واریز کرده  ۰۲بوده که کارفرما آن را حدودا  ۱۶ایم مربوط به مهر ماه سال  حقوقی که دریافت کرده

یکی از کارگران شاغل با .پرداخت نکرده استرا  ۱۶و  ۱۵و  ۱۱همچنین کارفرما به دلیل کمبود نقدینگی، عیدی سال . است
یادآوری این مطلب که به دلیل کمبود منابع مالی و سایر مسایل مدیریتی، مشکالت آنها از چند سال قبل آغاز شده است، 

دلیل پرداخت نشدن معوقات مزدی من و سایر همکارانم، کمبود نقدینگی و نبود منابع مالی به دلیل کاهش حداقلی : افزود
در شرایط کنونی آنچه برای او و همکارانش حائز اهمیت است، دریافت مطالبات و .فعالیت تولیدی و نیروی کار کارخانه است

https://www.ilnanews.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/620767-%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%AC%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%B1%D9%88%D8%AC-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D8%B9%D8%B7%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%86%D9%85%DB%8C-%DA%A9%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-9/620767-%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%AC%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%B1%D9%88%D8%AC-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D8%B9%D8%B7%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%86%D9%85%DB%8C-%DA%A9%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-9/620767-%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%AC%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%B1%D9%88%D8%AC-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D8%B9%D8%B7%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%86%D9%85%DB%8C-%DA%A9%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-9/620802-%D8%B3%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B2%D8%AF%DB%8C


کارگر مشغول کار بودند که به مرور با افزایش  ۱۲۲حفظ امنیت شغلی است چراکه پیش از این در همین کارخانه بیش از 

 ...اند مشکالت، از کار بیکار شده

 !اهیم زنده بمانیممی خو -*

 
 

شان در برابر ساختمان وزارت بهداشت در شهرک غرب دست در اعتراض به  به همراه خانواده« اس پی ام»جمعی از بیماران
با بازگشت تحریم های شدید که فرمانش دیشب از سوی ترامپ امضا شد مرگ و میر در میان . نبود دارو دست به تجمع زدند

 گروههای مشابه شدت می یابد این گروه از بیماران و 
 
 نماینده مردم رامیان و آزادشهر مطرح کرد؛ -*

 معدن در ایمنی هایاستاندارد رعایت عدم/دارند معوقه حقوق ماه ۵ از بیش یورت معدن کارگران

 

با یادآوری حادثه انفجار معدن زمستان « علیرضا ابراهیمی» :در نوزدهم اردیبهشت آمده استایلنا،دولتی به گزارش خبرنگار 
متاسفانه از این حادثه درس عبرت نگرفته نشد و به رعایت : نفر از معدنچیان شد، گفت 01یورت که باعث کشته شدن 

البته هرچند بعد از حادثه خدماتی به کارگران این معدن ارائه شد اما پس . شود توجهی می در معدن بی ها و ایمنی استاندارد
نماینده مردم رامیان و آزادشهر در مجلس شورای اسالمی، با انتقاد از اینکه کارگران  .ماه این خدمات رسانی متوقف شد ۶از 

البته مشکل کارگران حقوق : شود، تصریح کرد ها ناقص پرداخت می نماه حقوق معوقه دارند و بیمه آ ۵معدن یورت بیش از 
ها  معوقه نیست بلکه عدم ایمنی معدن است این در حالی است که بخش خصوصی نیز هیچ توجهی به رعایت استاندارد

آور  ل سخت و زیاننماینده مردم رامیان و آزادشهر در مجلس شورای اسالمی، با بیان اینکه کار در معدن جزو مشاغ ....ندارد
در این رابطه خالء قانونی نداریم و کار در معدن جزو مشاغل سخت است اما بخش خصوصی خود را : شود، گفت محسوب می

داند؛ در این رابطه نیاز است وزارت کار، صنعت و معدن و شورای عالی معادن به مشکالت کارگران  ملزم به رعایت قانون نمی
 .باشندمعدن توجه بیشتری داشته 

 راني خارجي در ايران مانور سودجويانه خطوط كشتي
 صورت هفتگي از كشور میلیون دالر به 11خروج 

http://www.sharghdaily.ir/fa/Main/Detail/187109 

ن قدر فراوا راه خروج ارز از كشور گويا آن  :است آمده اردیبهشت نوزدوهم در زاده حبیب شكوفه قلم به قشر روزنامه نوشته به
هاي خروج ارز از  رسیده، يكي از اين راه« شرق»در آخرين اخباري كه به دست . شود است كه هر لحظه يكي از آنها رو مي

تر با نام صوري و با پشتوانه دو كشور اماراتي، ارز را به نمايندگي از  راني خارجي است كه اگر پیش كشور، خطوط كشتي
صورت مستقیم در ايران و  هاي خارجي به بار و پس از برجام، با ثبت شركت ، اينكردند هاي خارجي از ايران خارج مي شركت

ها  وگو با فعاالن اين حوزه مطرح شد، اين شركت كه در گفت طور آن. زنند صورت رسمي دست به اين كار مي نمايندگي ايراني به
صورت ساالنه از كشور  میلیون دالر به 794حداقل كنند، يعني  میلیون دالر از كشور خارج مي 94تا  90صورت هفتگي، حداقل  به

میلیون كانتینر دريايي از دو 9.0اند با توجه به آنكه ساالنه حدود  برخي ديگر نیز در برآوردهاي خود اعالم كرده. شود خارج مي

اين كانتینرها با  شود از سوي خطوط كانتینري خارجي است، تنها از ناحیه حق توقف میلیون كانتینري كه به ايران وارد مي
تر ایرج  جالب آنكه پیش. شود میلیون دالر از كشور خارج مي004دالر در روز، ساالنه  90روز توقف و نرخ  94درنظرگرفتن میانگین 

در قالب کارشکنی کشورهای حاشیه خلیج « شرق»وگو با  الدین، رئیس دبیرخانه ستاد توسعه سواحل مکران، در گفت تاج
نداشتن کشورهای جنوب  یکی از دالیلی که این منطقه تاکنون توسعه پیدا نکرده، عالقه»: بهار گفته بودفارس در توسعه چا

 ...« افتد ويژه امارات، قطر و عمان به توسعه مکران و چابهار است، زيرا سود آنها در منطقه به خطر مي فارس به خلیج 
 :تحصن در مدرسه در تربت حیدریه  -*

https://www.ilnanews.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/620947-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86-%DB%8C%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D9%85%D8%B9%D9%88%D9%82%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF-%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D8%B1%D8%B9%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D9%85%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86


 

 در پی فراخوان شورای هماهنگی تشکل های صنفی سراسر کشور،  ۱۷بهشت اردی ۴۱چهارشنبه 
 : میلگرد روی ساختمانی کارگر سقوط -*

 

نشانی درباره  آتش ۵۷نیا، رئیس ایستگاه  بهمن رضایی   :در نوزدهم اردیبهشت آمده استایلنا،دولتی به گزارش خبرنگار 
یک کارگر هنگام کار در یک مجتمع تجاری در حال ساخت، به علت نامعلوم از ارتفاع چهار متری : جزئیات این حادثه اظهار کرد

نشانان پس از بررسی محل حادثه، خود  آتش: وی ادامه داد.به پایین سقوط کرد و روی میلگردهای فلزی ساختمان افتاده بود
ندند و به وسیله تجهیزات مخصوص و برانکارد با رعایت کامل اصول ایمنی کارگر بیست و پنج ساله را از را به فرد مصدوم رسا

احتیاطی و عدم  ؛ علت بروز این حادثه بی۴۰۵بنابر اعالم پایگاه خبری .محل حادثه خارج کرده و به سطح زمین انتقال دادند
ها، وی برای مداوا به مرکز  کارگر جوان از نواحی گردن، دست و پااستفاده از تجهیزات ضروری بود و با توجه به مصدومیت 

 .درمانی منتقل شد

 نفر اعالم شد 5اسامی / نفر از معلمان در تجمع تهران 9بازداشت حداقل  -*
 

به دنبال یورش نیروهای امنیتی به تجمع مسالمت آمیز معلمان تهران و بازداشت دهها تن، اسامی محمد حبیبى، على 
، على زولفى، محمد حسن پوره، محمد تقى فالحى و دو معلم شهرستانى در میان بازداشت شده گان ذکر شده پیروز

 منتشر کرده اند« معلمان عدالتخواه»این خبر را . است

 

 :کمبود آب در روستاهای خراسا جنوبی -*

 

دقیقه آب دارندوکودکان روستا به بیماری  ۲۰در شهرستان درمیان، خراسان جنوبی، روستاهایی وجود داردکه درشبانه روز تنها

 .اند نادر پوستی دچار شده

 :نفر از معلمان بازداشت شده اند21حداقل  -*
 
درجریان یورش نیروهاى امنیتى به اجتماع آرام و مسالمت آمیز صنفی معلمان وضرب : اردوی کار تلگرامی کانال نوشته به

 ده اندنفردستگیرش94وشتم خشونت بارمعترضان حداقل 
محمد حبیبى،رسول بداقی،على زولفى،محمد حسن پوره،محمد تقى فالحى،آقای گرامی، عالیه اقدام دوست، آقای نورایی 

 .و دومعلم از شهرستان در شمار دستگیرشده گان هستند

 :تجمع ارگران در آذربایجان  -*

https://www.ilnanews.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/620976-%D8%B3%D9%82%D9%88%D8%B7-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D9%85%DB%8C%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%AF


 
 اه تبریز تجمع کرده و سفره خالی پهن کردنداردیبهشت در ایستگ 94روز پنجشنبه گران خط و ابنیه فنی آذربایجان کار

 : بازداشتی تجمع معلمان تهران/نگرانی از وضعیت جانی محمد حبیبی -*

روز بازداشت موقت، با سپردن  00پس از که پیشتر در زندان بود و محمد حبیبی عضو هیات مدیره کانون صنفی معلمان تهران 
 .امروز معلمان سراسر کشور بار دیگر بازداشت شد  در تاهرات .میلیون تومان وثیقه آزاد شد 904

 .از بازداشت شدگان تجمع امروز معلمان در تهران مشخص نیست حبیبی_محمد#طبق اخبار رسیده محل بازداشت 
برخالف . بازداشت وحشیانه ایشان همسر وی به شدت نگران وضعیت جانی و سالمت ایشان می باشندبا توجه به نحوه 

الزم به ذکر است که نوع بازداشت ایشان در . خرداد نگهداری نمی شوند 90دیگر بازداشت شدگان ایشان در پلیس امنیت 
 .روحی همسرشان گردیده است مقابل چشمان همسرشان به گونه ای بوده است که باعث بد شدن حال جسمی و

 
 :  ها بازداشتی از تکمیلی گزارش -*

خانواده های دیگر بازداشت شدگان در مقابل پلیس . پنج نفر از بازداشت شدگان تجمع امروز معلمان در تهران آزاد شدند
 .امنیت منتظر می باشند

 نفر است 90تعداد بازداشت شدگان بیش از 

 :رسول بداقی هم بازداشت شد -*
 

به گزارش . براساس یک خبر، رسول بداقی هم در جریان یورش نیروهای امنیتی به تجمع معلمان تهران دستگیر شده است
 .پلك چشم يك معلم زن را پاره كردند.با مشت به صورت معلمان زدند. یک شاهد عینی همه را وحشیانه زدند

 :  بیستم روز های بازداشتی خبر ادامه -*

 تی های تجمع امروز فرهنگیان در برابر مجلس زن هستندنفر از بازداش 0

امروز است که هنوز  های عضو هیئت مدیره کانون صنفی معلمان البزر نیز جزو بازداشتی عابدینی_رحمان#طبق اخبار رسیده 

 .از مکان بازداشت وی اطالعی در دست نیست. آزاد نشده است

 .اند بوده زن#نفر  0از بازداشتی های امروز 

 
 استان مرکزی؛ -* 

  

 ۱۷اردیبهشت  ۰۲تجمع اعتراضی فرهنگیان استان مرکزی ، پنجشنبه 

 ران بزرگ؛ته -*

tg://search_hashtag/?hashtag=%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%AD%D8%A8%DB%8C%D8%A8%DB%8C
tg://search_hashtag/?hashtag=%D8%B1%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%B9%D8%A7%D8%A8%D8%AF%DB%8C%D9%86%DB%8C
tg://search_hashtag/?hashtag=%D8%B2%D9%86


  

دزدیده شده صندوق ذخیره فرهنگیان را به معلمان /هزار میلیارد تومان از سرمایه به غارت رفته  90:روی پالکارد نوشته
 معلمان 27اردیبهشت  94تجمع /برگردانید

 بجنورد؛ -*

  

 اردیبهشت،خراسان شمالی بجنورد ۰۲تجمع 
 مشهد؛ -*

   

  ۱۷اردیبهشت  ۰۲در مشهد، پنجشنبه  تجمع فرهنگیان شاغل و بازنشسته
 تبریز؛ -*

  

 ۱۷اردیبهشت  ۰۲تجمع معلمان تبریز پیرو فراخوان شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران ، پنجشنبه 



 ممسنی ؛ -*

 
 ، اموزش وپرورش شهرستان ممسنی 27اردیبهشت 94تجمع اعتراضی تجمع فرهنگیان در

 
 همدان ؛ -*

 

اقدام به  27اردیبهشت  94ایر شهرها معلمان همدان هم در برابر سازمان آموزش و پرورش این شهر، پنج شنبه همزمان با س
 .برگزاری تجمع اعتراضی کردند

 فارس؛ -*

  

  27اردیبهشت  94تجمع اعتراضی فرهنگیان و معلمان فارس ، پنج شنبه 

 هرمزگان ؛ -*

 

مقابل سازمان آموزش و پرورش این شهر، اقدام به برگزاری تجمع اعتراضی  امروز، جمعی از معلمان در استان هرمزگان،
 کردند

 ؛ شهرضا -*



 

 27اردیبهشت  94پنج شنبه  تجمع معلمان شاغل و بازنشسته در شهرضا

 قزوین؛ -*

 

 27اردیبهشت  94پنج شنبه  تجمع معلمان شاغل و بازنشسته در قزوین

 خرم آباد ؛ -*

 

 27اردیبهشت  94پنج شنبه  ، در پی فراخوان شورای تشکل های صنفی هماهنگی معلمان ایران آباد خرمتجمع معلمان 

 مریوان ؛ -*

  

اعالم همبستگى زمان تجمع را تا ساعت معلمان مريوان در اعتراض به يورش نیروهای امنیتی به تجمع معلمان تهران ضمن 
 .تمديد كرده و با حمل پالكارد و سخنرانى از همكاران خود حمايت كردند ۴۰

 سقز ؛ -*

tg://search_hashtag/?hashtag=%D8%AE%D8%B1%D9%85_%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF


  

 27اردیبهشت  94اعتراض معلمان سقز ، پنج شنبه 

 سنندج ؛ -*

 

 27اردیبهشت  94تجمع اعتراضی معلمان سنندج در مقابل آموزش و پرورش ، پنج شنبه 

 ؛ن کردستاندهگال -*

 

 27اردیبهشت  94تجمع اعتراضی معلمان شهرستان دهگالن کردستان، پنج شنبه 

 خمینی شهر؛ -*

 

 27اردیبهشت  94پنج شنبه تجمع معلمان خمینی شهر ، 
 .ست سازی آموزش، مطالبات اصلی به خصوصی" نه"دستمزد باالتر از خط فقر و 

 استان گیالن ؛ -*



 

 در اداره کل آموزش و پرورش 27/9/94ز پنج شنبه تجمع فرهنگیان گیالن رو

 رشت ؛ -*

 

   27اردیبهشت  ۰۲تجمع اعتراضی معلمان و فرهنگیان شاغل و بازنشسته در رشت، روز پنجشنبه 

 استان مازنداران؛ -*

 

 27اردیبهشت  94اردیبهشت معلمان شاغل و بازنشسته دراستان مازندران، پنج شنبه  94تجمع امروز 

 هان ؛ بهب -*

 

 27اردیبهشت  94تجمع اعتراضی معلمان مقابل آموزش و پرورش بهبهان دراعتراض به وضعیت معلمان، پنج شنبه 

 بوشهر ؛ -*



 

 معلمان نماز میت خواندند بر جسدی که از آموزش و پرورش باقی گذاشته اند 

 زنجان ؛ -*

 

 27اردیبهشت  94تجمع اعتراضی معلمان ، پنج شنبه  

 شاه ؛ کرمان -*

 

 27اردیبهشت  94اعتراضی معلمان ، پنج شنبه تجمع 
 
 :است سوال زیر حافظ سرامیک و کاشی واگذاری -*

 

های کشور  ترین استان یکی از پرجمعیت: آمده است 27اردیبهشت  94پنج شنبه  پیام عابدی،ایلنا،دولتی به گزارش خبرنگار 
ها را دارند که به خاطر رکود اقتصادی سالیان گذشته و البته  ها و کارگاه های آن انبوه کارخانه شهرستان  است با این حال

 ۵کنیم که طبق آخرین سرشماری نزدیک به  صحبت می" فارس"تان از اس. اند ها تبدیل شده تدبیری به جوالنگاه موش بی
اگر زمانی .تجربه کرده است ۱۶میلیون نفر جمعیت دارد، اما دهمین استان کشور است که بیشترین نرخ بیکاری را در سال 

هزار کارگر شغل  ۴در این استان متمرکز شدند و برای بیش از  « مخابرات راه دور شیراز»  صنایع مخابراتی کشور همانند
اند که  سازی و هزار و یک مصیبت دیگر تعطیل شدند، حاال صنایع دیگری در آن پا گذاشته ایجاد کردند و بعد به خاطر خصوصی

. ها قرار داشت استان فارس هم از این قاعده مستثنی نبود و به نوعی در قلب این واگذاری....اند به همان امراض دچار شده
، حدود ۱۰سال . های مبتنی بر رفاقت آرام آرام آشکار مشخص شد مام کار دولت دهم تازه اثرات واگذاریدو سال پس از ات

براساس برخی از آمار تا پایان مردادماه . دلیل تعطیلی واحد تولیدی یا تعدیل نیرو بیکار شدند هزار کارگر در استان فارس به۴۴
 .اند کارگر دیگر نیز بیکار شده ۰۱۷هزار و ۴۴نیز  ۱۱

  :آمدند معلمان سراغ باز و کردند شروع را سربازگیری وژهرپ نشده آغاز جنگ هنوز -*
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در سال تحصیلی  معلم سرباز ۵۲۲۲معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزیر آموزش و پرورش از قطعی شدن مجوز بکارگیری 

 .شود حقوق سرباز معلمان به طور منظم پرداخت می: آینده خبر داد و گفت 
@FarhangianNews1  

  :در هفدهمین روز اعتصاب اسماعیل عبدی -*

 
 در هفدهمین روز اعتصاب غذا در هفته ی معلم عبدی اسماعیلنشگاه های تهران با خانواده ی دیدار چند تن از اساتید دا

 :از اسماعیل عبدی معلم و فعال صنفی( فرم حمایت)لینک پتیشن
yon.ir/Freeabdi 

 !وسعت اعتراض معلمان سکوت خبرگزاری دولتی ایلنا را شکست  -*

  :مختلف های استان در بازنشسته و شاغل معلمان تجمع

 

در  ن شاغل و بازنشسته به مناسبت هفته معلم معلما( بیستم اردیبهشت)به گزارش خبرنگار ایلنا، از ساعت ده صبح امروز 

ها مقابل  این تجمع در تهران مقابل سازمان برنامه و بودجه و در استان.های مختلف تجمع اعتراضی برگزار کردند تهران و استان
های  جهبه کمبود بود معلمان با در دست داشتن پالکاردهایی اعتراض خود را .است ادارات آموزش و پرورش برگزار شده

یکی از .خواهند به مطالبات آنها رسیدگی کنند تر از خط فقر نشان داده و از مسئوالن می آموزشی و دستمزدهای پایین
های معلمان  حاضران در تجمع امروز که در استان فارس مقابل اداره آموزش و پرورش حاضر شده، در ارتباط با خواسته

سازی، مستمری های باالتر از خط فقر و بیمه کارآمد هستم؛ اما همه  انمِن بازنشسته خواهان اجرای همس: گوید می
های مشترک دارند ازجمله تامین آموزش رایگان و کیفی برای همه کودکان و مخالفت با  سری خواسته معلمان یک

پرورش در  خواهیم آموزش و های آموزشی هستیم و می ما حاضران در تجمع خواستار افزایش بودجه. سازی آموزش خصوصی
یکی از معلمان حاضر در تجمع در تماس با ایلنا از بازداشت .گیرندگان باشد تا شاهد فردایی بهتر باشیم اولویت اول تصمیم

 .کنندگان در تهران خبر داد حدود شش نفر از تجمع

 :اسماعیل عبدی همچنان در اعتصاب غذا  -*

 

 عبدی_اسماعیلروز اعتصاب غذا  هجدهمین ۱۷بیست و یکم اردیبهشت 

 : کار در حمایت از کارگران ایران فراخوان به تجمع اعتراضی مقابل سازمان جهانی -*
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 کمیته برگزاری تظاهرات ژنو در دفاع از کارگران ایران 

 :ما را با مشت و لگد زدند : گویند می پنجشنبه روز شدگان دستگیر -*
 

اما از وضعیت محمدحبیبي، محمدتقي فالحي، رسول بداقي، اسماعیل گرامي و يك .محمدحسن پوره؛علي زلفي آزاد شدند
ما . محمد حبیبي را وحشیانه روي زمین میكشیدند و با پا بهش ضربه میزدند .لم زن كه نامش را هنوز نمیدانیم، بیخبريممع

با مشت ضربه به كلیه هاي من زدندرحمان عابديني و غالم . هم كه تالش میكرديم محمد را نجات دهیم با مشت و لگد زدند
 توئیتر. صدیقه پاک ضمیر/ حسیني هم جزو بازداشتي هاي امروز بودند

 :گذارند سر آسوده بر بالین نمی« دلگان»کاراِن  هندوانه -*

  
" توان دو هندوانه برداشت با یک دست نمی" : آمده است  27پیام عابدی در بیست و یکم اردیبهشت  گزارش خبرنگار ایلنا،به 

شان  ها برای حمل ست که اگر به موقع کامیون هایی صحبت از هندوانه. توان صدها هندوانه برداشت اما با یک کامیون قطعا می
شدند، بابت محصولی که سه ماه برای  ن بخش جلگه شهرستان دلگان مجبور نمیشدند و کشاورزا رسیدند، خراب نمی می

ای که از لحاظ  منطقه. چندین هکتار مزرعه هندوانه در دلگان وجود دارد.اند، تا این اندازه متضرر شوند آن خون دل خورده

بلوچستان به آب  و غرب سیستانسیری  جات در دل مناطق گرم برای کشت سیفی. هوایی مناسِب کشِت هندوانه نیست و آب
د بپردازن« زمانِه خشکسالی»هایشان در  قطعا کشاورزان باید هزینه باالیی بابت سرازیر کردن آب به زمین. فراوانی نیاز است

های حمل بار به تعداد کافی نرسیدند و پیک برداشت محصول با بالتکلیفی ناشی از وجود  ماه امسال؛ کامیون اردیبهشت... 
درجه  ۱۲ها عمال روی زمین ماندند و در گرمای باالی  در نتیجه هندوانه. ه سوخت برای خودروهای سنگین مواجه شدسهمی

اند، اما اگر  آماری در دست نیست که دقیقا چه هزار تن هندوانه تا این لحظه دور ریخته شده ....ن پوک شدنددروپختند و از 
کنند، فاجعه معیشتی پیش  ها کار می ، برای همه کسانی که روی این زمیندور ریخته شده باشد  هزار تن هم ۰۲۲همین 

مشکل  ۱۶در پایان سال « رویه هندوانه کاشت بی»بلوچستان که  و آمده است و این استدالل اداره کل راهداری سیستان
 ....کمبود کامیون را پیش آورده، قابل پذیرش نیست

  :اند شده منتقل اوین دادسرای به پابند و دستبند با معهج روز معلمان تظاهرات گان شده دستگیر -*
سید محمد بطحایی وزیر آموزش و پرورش دقایقی قبل در :ساعت بعد از تجمع معلمان و اخباری که امیدوار کننده نیست ۰۱ 

نتقاد از تجمع روز پنجشنبه معلمان، از پیگیری وضعیت معلمانی که در تجمع دیروز بازداشت شدند خبر داد و ضمن ا توئیتی#
 .اعالم کرد که با مساعدت نهادهای ذیربط بخش عمده ی مشکالت برطرف شده است

 ۰۱مع دیروز پس از حدود این در حالی است که صبح امروز و همزمان با توئیت وزیر آموزش و پرورش، معلمان بازداشتی در تج
 .به دادسرای اوین منتقل شده اند پابند#و  دستبند#ساعت بازداشت موقت با 

 :دبیر کانون صنفی معلمان تهران فالحی تقی محمد -*

 

او امروز . کند اردیبهشت سعی داشت با گفتگو با ماموران از متشنج شدن فضا جلوگیری 94انسانی متین و آرام که در تجمع 
 .با دست بند و پابند به دادسرای اوین منتقل شد
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 :آذربایجان فنی ابنیه و خط مهندسی خدمات شرکت کارگران اعتراضی تجمع -*

 

گروهی از کارگران شرکت خدمات مهندسی خط و  : در بیست و یکم اردیبهشت آمده است ایلنا،  خبرگزاری دولتی  ه گزارشب
به ادعای این کارگران؛ پرداخت مطالبات مزدی آنها .آهن تبریز تجمع کردند ایجان در محدوده ایستگاه راهابنیه فنی، منطقه آذرب

مدت  ها نداشتن امنیت شغلی به سبب داشتن قراردادهای کوتاه چندین ماه به تاخیر افتاده و یکی دیگر از مشکالت صنفی آن
کارگرانی که دیروز در تبریز تجمع کرده بودند « صالنی شاپور ار»ه به گفت.. .است که باعث نگرانی بیشتر کارگران شده است

سازی طبق  نفر به شکل رسمی مشغول به کار هستند که در قالب خصوصی ۶۲شامل دو بخش هستند که قریب به 
رابطه وی، در ... .اند و در شرکت خدمات ابنیه فنی مشغول به فعالیت هستند تصمیمات دولتی به بخش خصوصی واگذار شده

طور  پیمانکاری به: دانند به وزارت رفاه یا راه و شهرسازی مراجعه کنند، گفت کننده سردرگم بوده و نمی به اینکه کارگران تجمع
آهن استان است تا هر  کل راه این وظیفه اداره: وی تاکید کرد .کامل و قانونی به وزارت کار مرتبط بوده و زیر نظر آنها هستند

 .... .قانونی کارکنان بوده را پیگیری کرده و پیمانکار نیز موظف به پرداخت استآنچه حق و حقوق 

 :میلیون تومانی برای معلمان بازداشتی 51تعیین وثیقه  -*
 

نفر از بازداشت شدگانی که به دادسرای اوین منتقل شده اند  7برای هر کدام از  : است کارآمده اردوی کانال نوشته برپایه
بازداشت شدگان این وثیقه را نپذیرفته اند و به آنها گفته شده به زندان منتقل . تومان وثیقه تعیین شده است میلیون 04مبلغ 

 .همچنان از وضعیت محمد حبیبی خبری در دست نیست .خواهند شد
@ordoyekar 

 : شد  گرفته سر از سال هفت از پس « خامنه نساجی» کارخانه فعالیت -*

 

فعالیت تولیدی کارخانه ریسندگی و بافندگی : در بیست و یکم اردیبهشت آمده است ایلنا،  خبرگزاری دولتی  زارشبه گ
کارخانه ریسندگی و بافندگی نساجی خامنه در  .کارگر بیکار شدند ۰۲۲متوقف و درنتیجه آن حدود  ۲۱نساجی خامنه از سال 

تن انواع نخ و تولید سه و نیم میلیون متر مربع  ۴۷۲۲رفیت ریسندگی در جوار شهر خامنه بصورت سهامی عام با ظ ۲۲سال 
 .نفر برسد ۴۰۲کارگر مشغول کارند که قرار است تا دو ماه آینده به  ۲۲در این واحد ....برداری قرار گرفته بود پارچه مورد بهره

 : تجمع مالکین زمین های کوثرهشتگرد -*

 

تجمع مالکین زمین های کوثرهشتگرد برای پیگیری فحاشی مدیرجهاد به : مده است به نوشته کانمال تلگرامی اردوی کار آ
 اردیبهشت ۰۴/قطعه زمین مالکین قانونی  1400و اعتراض به ملی شدن  مالکین 

@ordoyekar 

 :وشهر در محکومیت حمله به تجمع معلمان در تهرانبیانیه جمعی از فعالین صنفی استان ب -*
 

اردیبهشت شاهد تجمع سکوت معلمان ایران بودیم که با سقوط بی سابقه ارزش پول ملی توان خرید ما  94در حالی روز 
معلمان طی چند روز به نصف رسید و مسئولین تنها به افزایش شش الی دوازده درصدی حقوق معلمان بسنده کردند ، و 

  .ت تامین کسری بودجه آ پ به روند خصوصی سازی آموزش سرعت بخشیدندجه

https://www.ilnanews.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/621362-%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C-%D8%AE%D8%B7-%D8%A7%D8%A8%D9%86%DB%8C%D9%87-%D9%81%D9%86%DB%8C-%D8%A2%D8%B0%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86
https://web.telegram.org/#/im?p=%40ordoyekar
https://www.ilnanews.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/621410-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%AC%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D9%85%D9%86%D9%87-%D9%BE%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%D9%87%D9%81%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D8%B1-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%B4%D8%AF
https://web.telegram.org/#/im?p=%40ordoyekar


 .و از دیگر سوی تعدادی از فعالین صنفی در حال گذراندن حکم های ناعادالنه بوده و اقای عبدی در اعتصاب غذا می باشند

ن و ضرب و شتم قرار گرفتند و اما فاجعه زمانی رخ داد که در تهران به تجمع قانونی معلمان حمله شد و معلمان مورد توهی
 .پانزده نفر از فعالین دستگیر شدند

ما ضمن محکوم کردن این بی حرمتی ،طبق بیانیه شورای هماهنگی خواستار آزادی بدون قید و شرط معلمان بازداشتی و 
ملت ایران برخورد قانونی با عاملین این بی حرمتی آشکار و معذرت خواهی شخص رئیس جمهور از جامعه فرهنگی و 

 هستیم،
 تعدادی از فعالین صنفی استان بوشهر

 :گیرند می قرار حمایت تحت شوند، شناسایی بار سه از بیش که کار کودکان -*

  

انوشیروان محسنی بندپی پنجشنبه شب در : آمده است  27در بیست و یکم اردیبهشت ایلنا، خبرگزاری دولتی به گزارش 
کودکانی که در  براساس هماهنگی که با کمیته امداد انجام شده است، : نشاه عنوان کردکارگروه اجتماعی استانداری کرما

کار حضور داشته باشند و کودکانی که ثابت شود اولیا آنها را به دلیل مشکالت مالی   آوری کودکان های جمع سه مرحله از طرح
غ قانون جامع حمایت از افراد دارای معلولیت در دولت وی همچنین به ابال.شوند طرح می کنند، شامل این  ها می راهی خیابان

های جامعی به منظور حمایت از معلوالن دارد و در این راستا از هیچ تالشی کوتاهی  دولت برنامه: روحانی اشاره کرد و گفت
جتماعی های ا رییس سازمان بهزیستی با بیان اینکه رهبر معظم انقالب پیگیر رسیدگی به مسائل آسیب.نخواهد کرد

های اجتماعی در حضور رهبری برگزار شده و سه شنبه هفته  در سه سال گذشته چند جلسه بررسی آسیب: هستند، گفت
 ....آینده نیز جلسه بعدی در این زمینه با حضور مقام معظم رهبری برگزار خواهد شد

 :تجمع فعاالن  محیط زیست در شاهرود -*

 

اجتماع جمعی از حامیان محیط زیست شاهرود در ابتدا جاده متصل به معدن : بر پایه خبر کانال تلگرامی اردوی کار آمده است 
 .تجمع کردند به اعتراض شاهوار# بوکسیت در اعتراض به برداشت معادن در کوه

@ordoyekar 

 : وضعیت زندان در ایران  -* 

 

 .شوند نفر در ایران روانه زندان می ۴۰۲۲تن و روزانه نزدیک به  ۵۲هر ساعت : بر پایه خبر کانال تلگرامی اردوی کار آمده است 
 دشو روند و نزدیک به نیمی از این جمعیت، در زندان ماندگار می هزار تن به زندان می ۱۰۲در طول یکسال بیش از 

@ordoyekar 

https://www.ilnanews.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/621400-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AF-%D8%AA%D8%AD%D8%AA-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D9%86%D8%AF
tg://search_hashtag/?hashtag=%D8%B4%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B1
https://web.telegram.org/#/im?p=%40ordoyekar
https://web.telegram.org/#/im?p=%40ordoyekar


 :تبرخورد خشونت آمیز با تجمع صنفی معلمان محکوم اس:اعالمیه مشترک  -*

 
 اردیبهشت تجمع اعتراضی مسالمت آمیز معلمان و بازنشستگان که فرهیختگان کشور هستند؛ در مقابل ۰۲پنج شنبه 

ستگان بازداشت و تعدادی از معلمان و بازنش. سازمان برنامه و بودجه با تهاجم نیروهای لباس شخصی و امنیتی سرکوب شد
و با دست بند و پا بند به زندان اوین منتقل شدند و بنابر گزارش شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران با زنان 

این تجمع با فراخوان شورای هماهنگی تشکل های . معلم شرکت کننده در تجمع بدرفتاری شده و به زمین کشیده شده اند
رهای مختلف کشور برگزار شد که متاسفانه در تهران اعتراض مسالمت آمیز معلمان و صنفی فرهنگیان ایران در شه

 .بازنشستگان سرکوب شده است
اعتراض، تجمع، تحصن و اعتصاب حق مسلم همه مردم است و ضرب و شتم و اهانت به زنان و مردان معلم و بازنشسته را 

تمامی بازداشت شدگان و مجازات امران و عوامل سرکوب کننده به شدت محکوم می کنیم و خواهان آزادی بی قید و شریط 
 .می باشیم

 هسندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حوم
  سندیکای کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت

 
. 

 


