
 

 
   ۸۱۱۱ ژوئن ۱ جمعهبرابر  ۱۹۳۱ خرداد۱۱ جمعه  تا ۱۱جمعه 

 ۱۱ شماره

 امیرجواهری لنگرودی

kargari@gmail.com_haftegi 

info@karegari.com 

 !نو به نو  ، جمعه به جمعه 

  : یادداشت

 :دیدارها درسازمان جهانی کار در ژنو

از انجمن صنفی و لقمان ویسی از سندیکای شرکت واحد تهران و حومه رضا شهابی و داوود رضوی :  ی صورت گرفته آقایاناز دیدار ها بعد 

  :ن درفرانسهدرشهر ر cfdtکنگره ساالنه اتحادیه  درو حضور سطح سازمان جهانی  کار در ژنو در معلمان ارومیه 

    

 :بحث و گفتگو با فعاالن کارگری مستقل در سطح اروپا ادامه دارد

 ... هامبورگ و  -گوتنبرگ  -اتسکهلم  -نروژ -پاریس
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  ۸۱۱۱ ژوئن ۱۱دوشنبه  درپاریس شب همبستگی با کارگران ایران

بعدازظهر ۳-۹۱تا  ۶-۹۱از ساعت   

سندیکالیسم، وضعیت تشکالت مستقل کارگری و شرایط کار در ایران: کنفرانس   

 بحث و گفتگو با فعاالن کارگری ایران و فرانسه

س اف ِدت، ِس ِژت، اِف اِس او، سولیِدر، اونسا، فرانسوی به دعوت سندیکاهای  

CFDT, CGT, FSU, SOLIDAIRES, UNSA 

 ایراندر ارگری جنبش ک فعالهای  با حضور سندیکالیست

 

 ؛و اتحادیه گارگران حمل و نقل سوئد ترانسپورت (  او .ال) سازمان سراسری اتحادیه های کارگری سوئد به دعوت 

  

 

 !دیدار و همبستگی با فعاالن جنبش مستقل و آزاد کارگری ایران 

تشکالت مستقل کارگری و شرایط کار در ایرانو موقعیت وضعیت : کنفرانس  

کارگران شرکت واحد تهران و حومهدر گفتگو با مسئولین سندیکای    

 با آقایان رضا شهابی و داوود رضوی از سندیکای شرکت واحد تهران و حومه ، لقمان ویسی از انجمن صنفی معلمان از ارومیه 

 جمعه پانزدهم ژوئن استکهلم و شنبه شانزدهم ژوئن در گوتنبرگ

   Sveavägen 41-  ABF :مکان   ۱۳.۹۱ - ۱۱.۱۱ساعت  ۸۱۱۱ژوئن  ۱۱جمعه : استکهلم  :زمان

 .Södra allegatan 1B.  Järntorget. Göteborg :مکان  ۱۱۱۱تا ۱۶.۱۱.، ساعت  ۸۱۱۱ژوئن  ۱۶شنبه :  گوتنبرگ

 

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

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

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

 :وسفیمادر دردمند ایوب ی -*

 

ایوب اسدی ازبیماری ام اس رنج می برد، . هستند هفتم گلستان بازداشتی  گنابادی دراویش از  اسدی ایوبایشون مادر 
از پزشک و دارو با دست و پای بعدازسه ماه محرومیت . است   قسمت هایی ازبدنش بیحس و دچار اختالل بینایی شده

 دریغ از دیدار مادر و رسیدگی و باز کردن زنجیر و دستبند. زنجیر شده به بیمارستان منتقل شد

 : محمد جواد معتمدی نژاد با وثیقه آزاد شد  -*

 

انشجویی که برای بنابر اعالم کانال اطالع رسانی جنبش عدالتخواه دانشجویی، دبیر این اتحادیه دبه گزارش آفتاب نیوز، 
سرکشی به اعتصاب کامیونداران پایانه بار تهران رفته بود به همراه سید میثم صفائیان از فعاالن صنفی معترض به فساد در 

محمدجواد معتمدی نژاد چند ساعت بعد با اتهام اخالل در نظم و آسایش عمومی و قرار .سیستم حمل و نقل بازداشت شد
 .دمیلیونی آزاد ش ۰۵التزام 

 :حمایت می کند داران کامیونسندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران از اعتصاب  -*
 

و در مواردی پلیس نسبت به اعتصاب کنندگان . ده اندده روز است که کامیون داران در شهرهای مختلف کشور اعتصاب کر
افزایش نرخ کرایه، کاهش حق بیمه رانندگان، کاهش نرخ لوازم یدکی و افزایش حقوق بازنشستگی عمده . تعرض کرده است

ر خط خواسته های آنان بوده و متاسفانه این زحمت کشان نیز مانند کارگران سایر بخش ها در کشور، معیشتی حداقلی و زی
 .در برخی از شهرها نیز بخش هایی از رانندگان تاکسی در اعتراض به درآمد زیر خط فقر اعتصاب کرده اند. فقر دارند

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، اعتراض و اعتصاب را حق کارگران می داند و هرگونه تعرض نسبت 
سندیکا همچنین خواهان رسیدگی فوری به خواسته های کامیون داران و . می کند به کامیون داران اعتصاب کننده را محکوم

درخواست دارد از اعتصاب کامیون داران و تاکسی  (ITF) و از فدراسیون کارگران حمل و نقل جهان. تاکسی داران می باشد
 .داران که عموما برای افزایش سطح معیشت صورت گرفته حمایت نماید

 
 حومه و تهران اتوبوسرانی واحد شرکت کارگران سندیکای

 ۷۹خرداد  ۱۱

 : مازندران چال کپور روستائیان تجمع -*

 

 .بابل را بستند -جمعی از ساکنین روستای کپورچال استان مازندران در اعتراض به به عدم ایمنی این جاده، جاده کیاکال 

tg://search_hashtag/?hashtag=%D8%A7%DB%8C%D9%88%D8%A8_%D8%A7%D8%B3%D8%AF%DB%8C
tg://search_hashtag/?hashtag=%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B4_%DA%AF%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C
tg://search_hashtag/?hashtag=%DA%AF%D9%84%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%85
tg://search_hashtag/?hashtag=%DA%A9%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%88%D9%86_%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86
tg://search_hashtag/?hashtag=%D8%B3%D9%86%D8%AF%DB%8C%DA%A9%D8%A7%DB%8C_%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA_%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF_%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%A8%D9%88%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C_%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D9%88_%D8%AD%D9%88%D9%85%D9%87


 :عطیل شده کارگر دو کارخانه ت ۰۳۳بالتکلیفی بیش از   -*

 

 .کارگر ۰۵۵کم  و بالتکلیفی دست« آرمان شفق»و « فوالد قزوین»تعطیلی دوکارخانه 

 :واحد ساندویجی تعطیل شده است 055بیش از  :رئیس اتحادیه اغذیه فروشان مواد غذائی -*

 
ما نیز : ر خصوص وضعیت اعضای این اتحادیه گفتد: در یازدهم خرداد می گوید وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا  اسد هللا احمدی شهریور در گفت

ایم، درست  صنف فعال در تهران دچار رکود هستیم و اینکه چون حوزه فعالیت ما غذایی است پس کمترین رکود را داشته 531مانند تمامی 
کاهش پیدا کرده و از طرف دیگر در چند سال اخیر به وضوح قدرت خرید مردم : ادامه داد رئیس اتحادیه اغذیه فروشان مواد غذائی.نیست

ها، فالفل است زیرا قیمت آن  فروشان و ساندویچی امروز فروش اصلی اغذیه: احمدی تاکید کرد.قیمت مواد اولیه نیز افزایش داشته است
یک مغازه فعال در این : دوی ادامه دا.پرکن هستند نه دارای پروتئین یا سایر مواد غذایی دیگر امروز مردم به دنبال یک غذای شکم. ارزان است

هایی مانند آب، برق، گاز و مالیات را دارند که این مورد آخر کمر واحدهای صنفی را شکسته است در حالی که  صنف به طور ثابت روزانه هزینه
واحد  155ادیه بیش از همین امر سبب شده در طول مدت مدیریت بنده در این اتح. فروش ما کم شده اما مالیات را باید همچنان پرداخت کنیم

در : احمدی گفت....شوند اند اما فعالیت آنها به یک سال نکشیده و زود تعطیل می کار خود را تعطیل کنند البته یک سری از آنها جایگزین شده
اگر این . اند ها برای ما مشکل بزرگی شده عضو ما از وضعیت خوبی برخوردار نیستند، دستفروشان و شهرداری 055حال حاضر دو هزار و 

 .فروشی خواهیم بود وضعیت ادامه داشته باشد به زودی شاهد موجی از کاهش فعالین اغذیه

 
 :دبیرکل خانه پرستارفهرست کرده -*

 
 01آمار   Tابتالی برخی پرستاران به ایدز و هیپاتیت به دلیل ارائه خدمات به بیماران Tخروج ساالنه هزار پرستار ازکشور

 هتک حرمت به پرستاراندرصدی توهین و 

 :ادامه اعتصاب کامیونداران در اصفهان  -*

 رانندگان تانکرهای قیرکش در اصفهان در اعتصاب هستند و هیچیک از رانندگان حاضر به زدن بار نشدند خرداد 55جمعه 

 :بانه  درفراخوان به اعتراض  -*



 

 داری بانە در اعتراض به قتل کولبران ُکردخرداد مقابل فرمان۱۱فراخوان و بنر تجمع اعتراضی شنبە مورخ 

 

  :افرادی که مشمول بیمه بیکاری نمی شوند -*
 شدگان اختیاری صاحبان حرف و مشاغل آزاد و بیمه-

 بازنشستگان و ازکارافتادگان کلی -
 اتباع خارجی -
 مشمولین بیمه اجباری کارگران ساختمانی -
 شهری نمشمولین بیمه اجباری رانندگان برون و درو -
 های دولتی مستخدمین پیمانی دستگاه -
 مشمولین بیمه قالیبافان به صورت انفرادی و بدون کارفرما -
 بیمه خادمین مساجد - 
 بیمه کارگران باربر -
 های دولتی که از لحاظ استخدامی تابع مقررات خاص هستند افراد شاغل در موسسات و شرکت -
یک  قانون کار اعضای شاغل در آن منحصر به صاحب کار و خویشاوندان نسبی درجه ۱١١استناد ماده  های خانوادگی که به شاغلین کارگاه -

 منادیان عدالت: /منبع(شامل همسر، فرزندان و پدر و مادر)وی باشند 

 :ادامه اعصاب در یکی از پایانه های مشهد  -*

 

 79خرداد11یازدهمین روز اعتصاب سراسری رانندگان کامیون، مشهد 

 :فراخوان به تجمع مرغداران سراسر کشور -*
 

درصد زیر قیمت تمام شده مرغ،  ۰۵در اعتراض به وضع موجود، نبود نهاده ها و ارزانی : آمده است اردوی کار تلگرامی کانال گزارش برپایه
مرغداران هفته گذشته در تهران فراخوانی برای برپایی تجمع اعتراضی مرغداران سراسر کشور در برابر فرمانداری ها منتشر شده استو 

  .دست به تجمع زده و خواستار استعفای وزیر کشاورزی شده بودند
 تجمع مقابل درب فرمانداریها همه شهرها 

 صبح ۱۵روز شنبه ساعت : زمان

شاه: رمان داران در ک یون ام تراض امروز ک  *- اع

 

 ... بیمه، گرانی لوازم یدکی و اعتصاب رانندگان تاکسی کرمانشاه در اعتراض به: خردادماه ۱۱جمعه

 :بیانیه حمایتی بازاریان مشهر از اعتصاب کامیونداران -*



 
: بیانیه جمعی از کسبه و بازاریان مشهد و صنف تولید کنندگان درب و پنجره در حمایت از اعتصاب سراسری کامیون داران

 حمایت از کامیون داران را به عرصه های عملی خواهیم کشاند

 :غرب آباد اسالم رازی دانشگاه در اباعتص -*

 
 79خرداد11 .آباد غرب در اعتراض به امکانات نامناسب یازدهمین روز اعتصاب دانشجویان دانشگاه رازی اسالم

 : اصفهان مبارکه پایانه در اعتصاب ادامه -*

 

 79خرداد11 .یازدهمین روز اعتصاب سراسری رانندگان کامیون، پایانه مبارکه اصفهان

 : اعتصاب روز یازدهیمن ادامه در  -*

  

  .اعتصاب سراسری رانندگان کامیون، سربندر
 : دانش آموزان سنندج در کانکس -*



 

 "کانکس"مدرسه کردستان در  ۰۵آموزان  تحصیل دانش| سنندج

 

 : ورود نیروهای ضد شورش به بانه -*

 

ی می گویند از صبح دیروز ماشین ها و نیروهای ضد شورش همراه با شاهدان عین: آمده است  اردوی کار تلگرامی کانال خبر برپایه
 سرکوبگران محلی برای سرکوب تجمعی که فعالین مدنی در اعتراض به کشتار سازمان یافته کولبران در شهر بانه فراخوان داده اند، وارد این

  .شهر شده اند
كولبر  55روز اخیر  55براساس خبرها و گزارش های موثق تنها در . ه استمیدان جهاد داده شد ۱۵فراخوان برای تجمع در روز شنبه ساعت 

 .نفر زخمی شده اند 0هدف تیراندازی مستقیم نیروی انتظامی قرار گرفته و سه نفر کشته و 

 :ادامه تظاهرات مرغداران  -*

 

 . دنبال شد 79خرداد12در تاریخ  تجمع مرغداران همدان و تظاهرات ادامه در

 : امین حسین پناهی برای فرزندش که پای حکم ناعادالنه اعدام است ، می گوید مادر ر -*

 

فرزندم رامین هیچ جرمی علیه مردم مرتکب نشده،به چه حقی،کسی که از سهم زندگی کارگران و این مردم زحمتکش دفاع 
 !شود میکند،باید مجازاتش کنید؟او عاشق خانواده اش و همه انسانیت است،رامین نباید اعدام

  :بزرگ ترین معدن طالی ایران تعطیل شد -*

 
از نهم خرداد ماه موقتا تعطیل شده و کارگران آن   معدن طالی زرشوران : آمده است  خرداد 51 تاریخ در ایلنا دولتی خبرگزاری گزارش برپایه

  .ایجان غربی استزرشوران بزرگترین واحد معدنی طال در شهرستان تکاب در استان آذرب. اند بالتکلیف شده
. کارفرمای جدید زرشوران در واکنش به تجمع اهالی روستا برای کار در معدن، آن را تعطیل کرده است" آهن آجین"کارگران می گویند شرکت 

تراض به روز پنجشنبه گذشته گروهی از کارگران شاغل در معدن زرشوران در اع. این کارفرما مرتبا از نیروهای غیربومی استفاده می کند 
اند و فرمانداری قول پیگیری مشکالتشان را داده  نامشخص بودن وضعیت شغلی شان در مقایل فرمانداری تکاب دست به اعتراض صنفی زده

بر پایه این اطالعات؛ از زمان آغاز عملیات استخراج در این واحد معدنی، طبق روال معمول شمار قابل توجهی از اهالی این منطقه برای  .است
در .. این جویندگان کار بیشتر از اهالی روستاهای زرشوران، یار عزیز و نیکند و. کنند افتن شغل به معدن طالی زرشوران مراجعه میی

 .های ناشی از تخریب محیط زیست ازسوی شرکت استخراج کننده است یکی دیگر از مشکالت این اهالی خسارت. شهرستان تکاب هستند



 :بکه بهداشت و درمان آذربایجان غربی اعتراضی پرسنل ش تجمع -*

 

از ساعتی پیش در اعتراض به عدم پرداخت حقوق و مزایا در مقابل ساختمان نیروهای شرکتی شبکه بهداشت و درمان آذربایجان غربی  
سوم حقوق کارکنان را به شرکت پیمانکار شبکه بهداشت هر ماهه عالوه بر مزایا یک .  اداری شبکه بهداشت و درمان ارومیه تجمع کرده اند

 دالیل نامشخص پرداخت نمی کند و تا کنون هیچ مرجع ذیربطی پیگیر مشکالت کارکنان شرکتی این وزارت خانه نبوده است

 :آسانسور در کارگر یک مرگ -*

 

ده منطقه پنج عملیات سازمان افسر آما)سیدمصطفی جعفری : آمده است  خرداد 51 تاریخ در ایلنا دولتی خبرگزاری گزارش برپایه
دستی حامل بار وارد آسانسور شد که متأسفانه به دلیل  ای با چرخ کارگر بیست ساله: درباره جزئیات این حادثه گفت( نشانی تهران آتش

ر حبس نداشتن حفاظ کشویی مناسب یا سنسور چشمی ایمنی در آسانسور، در هنگام حرکت آسانسور، بین چرخ دستی و دیواره آسانسو
 ...متأسفانه مرد جوان به علت شدت جراحات وارده در لحظات اولیه جان باخته بود... .شد

: پرستاری زیر مشت و لگد -*   

http://www.sharghdaily.ir/fa/Main/Detail/188754 

یمار بود که ناگهان مشت محکمی در حال ارائه خدمات به ب  :است آمده خرداد دوازدهم در ،:حسیني سمیرا قلم به شرق روزنامه نوشته به
دوشنبه گذشته بود که پرستار . روی صورتش فرود آمد، هنوز از شدت مشت اول به خود نیامده بود که مشت دیگری روی صورتش نشست

چ درگیری باره بدون هی نژاد مشهد به نام سیدمهدی موسوی که مشغول ارائه خدمات پرستاری به بیمار بود، یک اورژانس بیمارستان هاشمی
وجرح بیمار قرار گرفت که منجر به شکستگی سینوس گونه و تیغه بینی و کبودی چشم و صورتش  ای مورد ضرب نشده یا درخواست اجابت

ها از نوع کالمی و فحش و ناسزا تا  ها موضوع جدیدی نیست و شامل خشونت خشونت علیه پرستاران و کادر درمانی در بیمارستان. شد
ای نگذشته بود که این پرستار در مشهد مورد خشونت فیزیکي قرار  وشتم پرستار ارومیه هنوز یک هفته از ضرب .شود ز میحمله فیزیکی نی

نفر از پرستاران کشور به علت شدت  15افزایش است و از سال گذشته تاکنون  به گرفت، خشونتی که به گفته دبیر کل خانه پرستار رو
برای پیگیری موضوع با پدر این پرستار جوان که در « شرق». اعضای بدنشان دچار شکستگی شده است های فیزیکی حداقل یکی از برخورد

ها مصاحبه نکنید، حاضر به صحبت با  دلیل اینکه از سوی بیمارستان به آنها تذکر داده شده بود که با رسانه اتاق عمل بود تماس گرفت، اما به
این ...  .های گذشته مورد خشونت قرار گرفته بود رفتیم و با او مصاحبه کردیم پرستاران که در سالدلیل سراغ یکی دیگر از  همین ما نشد، به

 .گزارش جالب را از لینک باال دنبال کنید

 :ایده ایجاد ستاد شورایی برای اتحاد بازنشستگان فوالد -*

 علی کردی
 

  ...باسالم به تمامی بازنشستگان فوالد: آمده است «  نبازنشستگان، تهران، کرج و حومه صنعت فوالد و معد»گروه به گزارش 
ن دوستان مواردپیش آمده درمورد ایجاد تجمعات یا تصمیمات درراه رسیدن به اهداف صنفیمان که اجرای صحیح آیین نامه فوالد درتمام ابعاد آ

ی از اختالف نظرها و تنش هایی که گاه گاهی بین حقوق درمان خدمات رفائیات ودیگر موارد نیازمند پیدا نمودن راهکارهایی جهت جلوگیر
  .دوستان بوجود میآید الزامی میباشد

صنفی انتخاب شوند که در مورد تصمیم گیری ها مانند ایجاد  یاهبدین منظورنیاز به ایجاد ستادی باشرکت دوستان فعال صنفی از بین گروه
وعملیاتی گردد که در نهایت ازهرگونه نظر شخصی وغیرصنفی جلوگیری وایجاد تجمع یا هر مواردی که نیازباشد تصمیم گیری ومورد توافق 

  ...مودت و دوستی و اتحاد را منجر مینماید
ای صنفی خواهشمنداست نظریات خود وهرگونه پیشنهاد را ارائه داده و درایجاد ستاد شورایی اعالم و در جهت هرچه هازمسئولین گروه

 ..م صداشدنسریعتراقدام فرمایند به امید ه
ودوستان ...آقای دستمزد یا هرمسئول گروه  ..خانم تا زاده.. آقایان مطلق . لطفاً دوستان بزرگوار نظرات موافق یا مخالف خود را اعالم نمایند

 .عزیز آقایان خلیالوی یاهردوست بزرگواری که صاحب نظر هستند نظر و پیشنهاد خود را اعالم نمایند
ا نظر و اعالم اتحاد فرمائید تا بتوان برنامه ریزی با هدوستان لینک گروه. م درشرایط فعلی همت دوستان رامیطلبدشرکت کردن دراین امرمه 

 کمک شما دوستان انجام پذیرد

 :گرفتن از آمریکا بسیار ضعیف است احتمال معافیت: توتال خبری از -*
 ایران با همکاری ادامه برای آمریکا از بتوان اینکه احتمال گفته توتال شرکت مدیرعامل :است آمده خرداد دوازدهم در شرق روزنامه نوشته به

 آمریکا از گرفتن معافیت احتمال که کرد اعالم توتال تشرک فرانسه، خبرگزاری از نقل به فارس گزارش به .است ضعیف بسیار گرفت، معافیت
 غول این داران سهام به نشست یک در جمعه روز توتال فرانسوی شرکت مدیرعامل پویانه، پاتریک .است ضعیف ایران علیه ها تحریم قبال در

 از پیش توتال .است ضعیف بسیار جنوبی پارس گازی میدان پروژه ادامه برای ایران علیه آمریکا های تحریم از شدن معاف احتمال که گفته نفتی
 آغاز 1559 جوالی از آن اجرای که جنوبی پارس 55 فاز پروژه از شرکت این آمریکا، های تحریم از معافیت عدم صورت در که بود کرده اعالم این

 به را خارجی های شرکت و شد خارج ای هسته قتواف از آمریکا جمهور رئیس ترامپ دونالد میالدی، جاری ماه اوایل .شد خواهد خارج شده،
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 برای تا دادیم فرصت روز 05 توتال به گفت چهارشنبه ایران، نفت وزیر زنگنه، بیژن .کرد تهدید ایران با تجاری همکاری صورت در تحریم و جریمه

 . کند اخذ را الزم های معافیت آمریکا از جنوبی پارس گاز پروژه در خود همکاری ادامه
 
 :ادامه اعتراضات مرغداران  -*

 

 .هستیم  مرغداران سردشت، ما شاهد تجمع  79خرداد12در تاریخ تجمع  و اعتراضات ادامه در

  :کارگران بازنشسته نیشکر هفت تپهتن  ۰۷۳حدود جمع ت -*

   

تپه با اجتماع مقابل مدیریت این مجتمع،  شماری از کارگران بازنشسته نیشکر هفت : آمده است خردادماه ۱۱به گزارش خبرنگار ایلنا، شنبه 
 ۷۹رسید از آذر ماه تا اسفند ماه سال  نفر می ۰۹۵کارگران بازنشسته که شمارشان به حدود .خواستار دریافت مطالبات سنواتی خود شدند

یکی از کارگران .اند مطالبات عقب افتاده خود را دریافت کند اند و بعد از گذشت حدودا دو ماه نیم هنوز نتوانسته به مرور بازنشسته شده
آور از این کارخانه  ون مشاغل سخت و زیانسال توانستیم با استفاده از قان ۱۵ها تالش با سوابق باالی  بعد از سال: گوید بازنشسته می

ها که از ادامه این وضعیت خسته  کند لذا آن بازنشسته شویم اما ظاهرا کارفرما نبود منابع مالی را دلیل پرداخت نشدن سنوات ما عنوان می
 .اند اند تصمیم به برپایی این تجمع گرفته شده

 :تجمع کارگران شهرداری شازند  -*

 

  .شهرداری شازند در اعتراض به حقوق های معوقه خود مقابل فرمانداری این شهر تجمع کارگران
 79خرداد 12

 : تجمع اعتراضی کارگران فوالد اهواز -*

   
تجمع کارگران گروه ملی فوالد اهواز و بستن خیابان های منتهی به استانداری ، 79خرداد12برپایه گزارش منتشره در تاریخ 

 . شدند خوزستان



 :هستیم سازی خصوصی نگران/کارفرما نماینده حضور با کرمان سنگ ذغال شرکت کارگران -*

 

نمایندگان کارگران سه معدن حشونی، همکار و پایدانا روز گذشته در اداره کار کرمان  : آمده است خردادماه ۱۱به گزارش خبرنگار ایلنا، شنبه 
ای برگزار  سنگ مالک این سه معدن و مسئوالن اداره کار در رابطه با رسیدگی به مشکالت صنفی، جلسه با مدیر روابط عمومی شرکت ذغال

بندی  موقت بودن قراردادهای کار، اجرایی نشدن طرح طبقه  هزار نفر از کارگران این سه معدن روز چهارشنبه در اعتراض به ۱حدود .کردند
آور، اجرای طرح  پرداخت کامل حق بیمه کارگران در مشاغل سخت و زیان....دست از کار کشیدند و در محل کار خود حاضر نشدند... مشاغل و

 ۰١در حال حاضر کارگران ... .ل، اصالح وضعیت قراردادهای کار کارگران قرارداد معین از مواردی بود که در مورد آن مذاکره شدبندی مشاغ طبقه
. کار پرداخت شود ساعت باشد لذا باید به ما از این بابت اضافه ۰۹کنند اما در مشاغل سخت باید ساعت کار هفتگی  ساعت در هفته کار می

خواهیم مصیبت آن سر ما هم  ایم و نمی سازی را دیده های خصوصی سازی شرکت هستند چراکه تجربه ن نگران خصوصیکارگرا: وی افزود
 ....خراب شود

 :اعتراض دامداران گرمسار در برابر فرمانداری  -*

 
  .تدر مقابل فرماداری صورت گرف ماهخرداد ۱۱شنبه ، به تاریخ  اعتراض دامداران گرمسار به افزایش قیمت خوراک دام و قیمت پایین خرید شیر

 :بودجه پرداختی به حوزه های علمیه از ابتدای سال تا دوم خرداد ماه  -*

 
 

 !میلیارد تومان پرداخت کرده است ۱۹۱دولت از ابتدای امسال به حوزه های علمیه بیش از 

 :الیحه حمایت از حقوق کودکان از کمیسیون قضائی به صحن آمد -*
 اسالمی، شورای مجلس در شمیرانات و ری تهران، مردم نماینده :است آمده خرداد دوازدهم در شرق زنامهرو نوشته به

 و ها پیگیری با باالخره :نوشت کودکان حقوق از حمایت الیحه درباره خود توییتر شخصی  صفحه در بادامچی محمدرضا
 ادامه را ها پیگیری .آمد صحن به قضائی کمیسیون از ،کودکان حقوق از حمایت الیحه گذشته، روزهای در بسیار، های تالش

 آزار و کودکان حقوق تضییع از آن تصویب با امیدوارم .گیرد قرار علنی جلسه کار دستور در زودتر هرچه الیحه، این تا دهیم می
 . شود کم جنسی آزار جمله از آنان

 نداریم اجباری کار :کارفرما/موقت قراردادهای و تعطیل روزهای در مداوم کار از خودروسازی کارگران انتقاد -*

 

های خودروسازی در تماس با ایلنا از الزام به کارکردن در  کارگران برخی شرکت :در تاریخ سیزدهم خرداد آمده است به گزارش خبرنگار ایلنا،
در طول هفته، تنها جمعه را برای بودن در کنار خانواده و وقت : گوید یکی از این کارگران می.ها انتقاد کردند روزهای تعطیل ازجمله جمعه

ها، در  این را در نظر بگیرید که در برخی قسمت. است سپری کردن با آنها داریم، اما الزام به حضور در محل کار، این امکان را از ما سلب کرده
در قراردادمان آمده که هر وقت : گوید این کارگر می.روز تعطیل هیچ کاری برای انجام دادن نیست ولی بازهم مجبوریم سر کار حاضر شویم

این الزام به حضور به شرط نیاز است نه اینکه به صورت یک روال عادی . داشت باید کارگر در روز تعطیل در محل کار حاضر شود« نیاز»رکت ش
ایم و شرکت ما را  گویند از نداشتن تعطیالت خسته نیست؛ آنها می« اضافه مزد»های خودروسازی،  بحث کارگران برخی از شرکت.دربیاید
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های  به اعتقاد این کارگران، این تنوع قراردادها، نوعی از تبعیض است که کارگران را در دسته ...ها سرکار بیاییم د که مدام جمعهکن مجبور می
 .کند بندی می مختلف با ضریب امنیت شغلی مختلف دسته

 :رسانی با تانکر در شاهین شهر آب -*

 

 جه هستندبندی آب موا اغلب شهرهای استان اصفهان با قطع و جیره

 :اعتصاب پرسنل طرح تحول سالمت علوم پزشکی کرمانشاه -*

 

اعتصاب  این.، تعدادی از پرسنل طرح تحول سالمت در دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، دست به تجمع صنفی زدند79خرداد53تاریخ در
عدم پرداخت به موقع حقوق پرسنل  -1ر ، پرسنل طرح تحول سالمت علوم پزشکی کرمانشاه در اعتراض به کاهش حقوق و سه خواست دیگ

این : عدم امنیت شغلی ، اعتراض کنندگان برای مصون ماندن از هر نوع اتهامی امنیتی در بنر خود آورده اند  -4ساعت کاری ناعادالنه   -3، 
 . مطالبات ما صنفی و به هیچ وجه سیاسی نمی باشد 

 :ن و حومهسندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهرا -*

 

خرداد سالروز مجمع عمومی و بازگشایی سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران وحومه در سال را به کارگران ۱۰
 . vahedsyndica@شرکت واحد شادباش می گوییم

 :اهواز شهر در فوالد ملی گروه کارگران راهپیمایی -*

 

گروه ملی صنعتی فوالد ایران شامل کارخانه فوالدسازی، نورد کوثر، نورد تیرآهن، : آمده است خرداد ماه  ۱۰ درتاریخ  به گزارش خبرنگار ایلنا،
به . هزار کارگر شاغل دارد که طی چند ماه گذشته دستمزد آنها به تاخیر افتاده است ۰سازی است و حدود  سازی و ماشین لهکارخانه لو

 ۱۰)اند؛ به نشانه اعتراض امروز یکشنبه  توجهی مسئوالن کارخانه و استانی مواجه شده ها که با ادامه بی همین دلیل کارگران این کارخانه
بعد : گویند کارگران می.روی کرده و درنهایت مقابل ساختمان استانداری خوزستان تجمع کردند میدان ساعت اهواز را پیادهمحدوده ( خرداد ماه

افتد و کارگران همچنان  دهند اما در عمل هیچ اتفاقی نمی از هر اجتماعی، مسئوالن استانی وعده پیگیری پرداخت مطالبات معوقه ما را می
گروه ملی صنعتی فوالد ایران توسط گروه : گویند کارگران معترض در تشریح مشکالت صنفی خود می .کنند نرم میبا مشکالت دست و پنجه 

بعد از تشکیل پرونده قضایی برای متهم پرونده، این واحد صنعتی که در گذشته با . گذاری امیر منصورآریا در اهواز احداث شده است سرمایه
کارگران گروه ملی در ادامه مطالبات صنفی خود به قطع ....بعد از مدتی به یک بخش خصوص محول شد شد، نظارت دستگاه قضایی اداره می

شان از سوی کارفرما از دادن سروس  بوس و اتوبوس به دلیل افزایش مطالبات راننده مینی ۷۵حدود : سرویس ایاب ذهاب اشاره کردند و گفتند
 .کنند به کارگران خودداری می

 :ل کم آبیسد ها و مشک -*

 

https://web.telegram.org/#/im?p=%40vahedsyndica
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رود، شهیدرجایی، دوستی، ساوه و مالصدرا در آستانه ورود به فصل تابستان کمتر  سد از جمله سدهای زاینده 00براساس اعالم وزارت نیرو 
 .درصد آب ذخیره دارند 45از 

 : ها درصدي نرخ کرايه تاکسي21/0افزايش  -*

 ۱۱۲۰راني شهر تهران، از افزايش  مديرعامل تاکسي: سیزدهم خرداد آمده است  در مهربه نوشته روزنامه شرق به نقل زا خبرگزاری دولتی 
 .خبر داد ۷۹خرداد  ۱۱هاي تاکسي از صبح شنبه  درصدي کرايه

اعتراضات فرمانداري : درصد افزايش پیدا کرده است، گفت ۱۱۲۰هاي تاکسي  طور میانگین کرايه علیرضا قنادان با بیان اينکه از صبح ديروز به
ها بتوانیم در آينده نرخ متغیر کرايه در روزهاي باراني و برفي و  ها پذيرفته شده و امیدواريم با ايجاد زيرساخت باره مصوبه نرخ کرايه تاکسيدر

بود و  مدت شده دلیل آنکه اجراي مصوبه شورا طوالني ها وجود ندارد و به حاضر اين زيرساخت هاي اوج ترافیک را اجرائي کنیم، اما درحال زمان
ها  شاءهللا در آينده و بعد از تکمیل زيرساخت شد، تصمیم گرفتیم اعتراضات فرمانداري را بپذيريم و ان تأکید بر اين موضوع فرسايشي مي

 .کردن اين پیشنهاد باشیم دنبال اجرائي به
هاي پیش بین دو هفته تا يک ماه به طول  ر سالد. شدن است تدريج در حال انجام ها نیز به هاي کرايه هاي نرخ فرايند نصب برچسب: او افزود

رساني  ها در تابلوي اطالع حاضر نرخ حال در. ها نصب شود هاي جديد روي شیشه ماشین کنیم در مدت کوتاهي نرخ انجامید که تالش مي مي
. رساني انجام شده است روز به مترها نیز فراخوان برای تاکسي. روزرساني شده است ها به خطوط نصب شده و در پرداخت مرکزي نیز نرخ

هاي خود را افزايش داده بودند و با اعالم دوباره  طور غیرقانوني از ابتداي سال نرخ ها به قنادان در پاسخ به اين پرسش که برخي تاکسي
يش نرخ داده بودند، خطا کرده و ها که بدون مصوبه افزا آن تعداد از تاکسي: ها را افزايش دادند، گفت ها، باز هم اين نرخ افزايش رسمي کرايه

هاي نظارتي، اين  توانند به سامانه شوند و مسافران مي اگر باز هم برخالف مصوبه شورا از مسافران کرايه بگیرند، متخلف محسوب مي
 .تخلفات را اعالم کرده تا پیگیري شود

 

 :تعطیالت برای بار این تپه هفت کارگران دار دنباله اعتراض -*
 

 

  فرماگروهی از کارگران مجتمع نیشکر هفت تپه در اعتراض به بخشنامه اخیر کار: آمده است خرداد ماه  ۱۰در تاریخ به گزارش خبرنگار ایلنا، 
این بخشنامه به تازگی ازسوی کارفرما به : گویند کارگران می .مبنی بر تعطیلی سه روز مجتمع، مقابل ساختمان مدیریت شرکت تجمع کردند

به ادعای .این مجتمع ابالغ شده و مدیریت این واحد صنعتی در مقام کارفرما هیچ پاسخ روشنی به آنها نداده است  واحدهای زیرمجموعه
این .های جاری مجتمع این بخشنامه را صادر کرده است تا میزان دریافتی کارگران را به حداقل برسد ن، کارفرما برای کاهش هزینهمعترضا

نفرشان در سال جاری مشمول بازنشستگی  ۱۵۵نفر نیروی کار رسمی دارد که  ۹۵۰کم  کارگران با بیان اینکه مجتمع هفت تپه دست
کاری در میزان مستمری بازنشستگی آنها تاثیرگذار بوده و آنها را  این کسر اضافه: آور خواهند شد، افزود یانبراساس قانون مشاغل سخت و ز

نفر اعالم کردند که بیشترشان به صورت روزمزدی در این مجتمع  ۱١۵۵آنها شمار کارگران غیررسمی مجتمع را به حدود  .کند متضرر می
های آنان را حذف کند، حقوقشان  کاری ی کمترین دریافتی را دارند که اگر کارفرما با این بخشنامه اضافهکارگران روزمزد: مشغول کارند، افزودند
ای در خصوص تعطیالت پیش  این بخشنامه مختص تعطیالت سه روز آتی است و مجتمع فعال هیچ برنامه: او افزود...یابد به حداقل کاهش می

 .رو ندارد

 :ات کامیونداران اطالعیه پشتیبانی از اعتصاب -*

 
 اطالعیه فدراسیون بین المللی کارگران حمل و نقل در همبستگی با اعتصاب رانندگان کامیون، در ایران 

@vahedsyndica 

 :جنوبی با ایران دالری شرکت دالیم کره میلیارد ۲فسخ قرارداد  -*
 دالری میلیارد  دو قرارداد جنوبی، کره دالیم شرکت آمریکا، های تحریم با :است آمده خرداد سیزدهم تاریخ در شرق روزنامه نوشته به

 از نقل  به مهر گزارش به .کند مشارکت اصفهان پاالیشگاه توسعه در بود بنا شرکت این .است کرده فسخ را ایران در پاالیشگاهی
 توسعه در بود بنا که شرکت این .است کرده فسخ را ایران در پاالیشگاهی دالری میلیارد  دو قرارداد جنوبی کره الیمد شرکت سی، بی بی

 .کند مالی تأمین را ایران در خود پروژه است نتوانسته اقتصادی، های تحریم دلیل به که است کرده اعالم کند، مشارکت اصفهان پاالیشگاه
 جنرال شرکت که دهد می گزارش ژورنال استریت وال .است ایران بازار از خارجی های شرکت خروج موارد ترین تازه زا یکی دالیم، قرارداد فسخ

 دیگر ای، هسته توافق از آمریکا خروج برای ترامپ دونالد تصمیم با .است کرده لغو ایران بازار در حضور برای خود های برنامه هم، الکتریک
 . کنند جلب توافق به پایبندی ادامه برای را ایران ظرن تا هستند تالش در ها طرف

https://www.ilnanews.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/629883-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%D8%AF%D9%86%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%87%D9%81%D8%AA-%D8%AA%D9%BE%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%B9%D8%B7%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA
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 :است کارگران اصلی دغدغه شغلی امنیت فقدان -*

 

نداشتن امنیت شغلی یکی از : گفت علی راستگو دبیر خانه کارگر شیراز: آمده است در تاریخ چهاردهم خرداد به گزارش خبرنگار ایلنا، 
او با بیان .و مسئوالن باید بتوانند با هر برنامه و روشی این دغدغه را از کارگران برطرف کنند  های کارگران کشورمان است ترین دغدغه اصلی

خود استفاده کنند و خدمتی مناسب ارائه دهند نیاز به آرامش فکری و روانی دارند،  اینکه کارگران برای اینکه بتواند از تمام توان و ظرفیت
اگر امنیت شغلی کارگران فراهم نشود و هر روز با این دغدغه که فردا شاغل است یا بیکار، سر کار برود، آسیب روحی بسیاری : افزود

انجام شود، تهدیدی برای امنیت شغلی کارگران خواهد بود و ممکن اگر خصوصی سازی بدون در نظر گرفتن صالحیت افراد ...خواهند دید
: وی ضمن تاکید بر لزوم توجه به افزایش حقوق و دستمزد کارگران گفت.. .است به تعطیلی یک مجموعه و بیکار شدن کارگران منتهی شود

 ۱۵۵داشت که یک کارگر با حقوق ماهانه یک میلیون و  و نیم میلیون تومان اعالم شده چگونه باید انتظار ۱در شرایطی که خط فقر در شیراز 
شرایط اقتصادی جامعه و تورم به : گفتراستگو .توان زندگی کرد بلکه فقط می توان زنده ماند هزار تومان زندگی کند؟ قطعا با این حقوق نمی

باید تدبیری اساسی برای این قشر اندیشیده  دهد و درصدی حقوق کارگران هم کفاف زندگی آنها را نمی ۰۵و  ۱۵ای است که افزایش  گونه
 .شود

 : کار جهانی سازمان در دیدار -*

 
نمایندگان سندیکای کارگران شرکت واحد تهران با مسئولین سازمان جهانی کار خانم بیاته آندرس مسئول رضا شهابی و داوود رضوی با دیدار 

 .صورت گرفت در آسیا و اقیانوس آرام  iloه امور کارگریحقوق کار و بنیادین کار، آقای اریل کاسترو هماهنگ کنند

 است کرده مایوس را روستایی مخابرات کارگزاران نفری ۰۳۳۳ جامعه «بالتکلیفی»  ای مطرح شد؛ در نامه -*
ای سرگشاده خطاب به رئیس  نامهجامعه کارگزاران مخابرات روستایی کشور در : در تاریخ چهاردهم خرداد آمده است به گزارش خبرنگار ایلنا، 

 .دیوان عدالت اداری، ضمن بیان مطالبات خود، خواستار صدور حکم در زمینه عقد قرارداد دائم شدند

ها در دیوان مفتوح و در حال بررسی هستند ولی تا اکنون هیچ تعیین تکلیفی  این پرونده ۷۹از سال ... :است آمدهاین نامه  دربخش هایی از
نفری کارگزاران مخابرات روستایی را در حالت یاس و عدم اعتمادی  ۹۵۵۵است و این بالتکلیفی، جامعه تقریبا  انجام نگرفتهدر خصوص آن 

ما ... شویم؟ شود و از هر طرف نادیده گرفته می ، ما شهروندان درجه چندم نیستیم که اینگونه با ما رفتار می...  است بسیار جدی قرار داده
ایم و تا اکنون غیر از  تیم که بیشترین خدمت را در حوزه کاری روستایی در زمینه ایجاد و نگهداری ارتباطات انجام دادهکسانی بوده و هس

ایم که شرکت مخابرات اینچنین در قبال ما موضع گرفته  منفعت و سودآوری هیچ گونه خطر و ضرری برای حال و آینده شرکت مخابرات نداشته
های قانونی از طرف وزارت کار، درصدد ابطال آن بر  است و به محض صدور بخشنامه ر محاکم مخصوصا دیوان قرار دادهو ما را طرف دعوی خود د

ها باشیم به دنبال چه چیزهای  بیاید مگر ما غیر از اینکه خواهان امنیت شغلی پایدار و گذران زندگی شرافتمند و بدون احساس نیازمندی
 ....خواه نیستیم فقط حق و حقوقمان را طلب کرده و خواهیم کرد بدانید که ما زیاده قطعا  توانیم باشیم؛ دیگری می

 : کنند شهرها زندگی می میلیون نفر در حاشیه ۲۳حدود  -*

rooz.com/news.jsp?essayId=86964-http://www.akhbar 

 
نماینده سابق مجلس ،  دکتر عسگر جاللیان: د آمده است بر پایه خبر سایت اخبار روز به نقل از خبرگزاری دولتی ایسنا در چهاردهم خردا

کرد با اشاره به این که حاشیه نشینی در صورت عدم توجه به یک بحران اجتماعی  ای رادیویی صحبت می شورای اسالمی که در برنامه
در حالی که آمارهای موجود میلیون نفر در کشور درگیر موضوع حاشیه نشینی هستند،  ۱۵در حال حاضر حدود : مبدل می شود، گفت

جمعیت حاشیه نشین عالوه قرارگیری در موقعیت خطر می تواند سبب : وی اظهار داشت .میلیون را نمایان می کند ۱۷تا  ۱١رقم حدودی 
نشینی به  حاشیه: توان جمعیتی مقصر و بد تلقی کرد، عنوان کرد با بیان این که جمعیت حاشیه نشین را نمیاو   .ایجاد تهدید نیز باشد

: به گزارش ایسنا، وی همچنین در ادامه اضافه کرد .تدبیریها، عدم نظارت و کنترل درست از طرف متصدیان امر به وجود آمده است دلیل بی
مردم حاشیه نشین به محض این که امکانات خوبی را در شهرهای مبداء خود پیدا کرده و از وجود آن ها اطمینان حاصل کنند به طور 

  .نشین را ترک خواهند کرد ش به شهر خود بازگشته و مناطق حاشیهخودجو
 :دستآورد خصوصی سازی در ایران  -*
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ها برعکس چیده شده تا مصرف  حتا بلوک. سازد بلوچستان میو  ای است که پیمانکار آموزش و پرورش در اکبرآباد سیستان این مدرسه

 .شناسد سازی آموزش است که فقط پول را می این دستاورد سیاست خصوصی. سیمان به حداقل برسد
 

 در صید توان چینی پوسیده شناورهای :وگو با ایلنا مدیرعامل اتحادیه تکثیر، پرورش و صادرات آبزیان در گفت -*
   :ندارند را متر 155 عمق

 

 

رش و صادرات آبزیان در ارسالن قاسمی مدیرعامل اتحادیه تکثیر، پرو: به گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا در تاریخ چهاردهم خرداد آمده است
بر اساس مطالعات انجام شده فانوس ماهیان یک ذخیره بیش : وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، در خصوص اهمیت فانوس ماهیان اظهار کرد گفت

ین نوع ماهی هم ا. شوند متر یافت می 155ها مشترک بوده و در آبهای بیش از  میلیون تنی در دریای عمان هستند که بین ما و عمانی 15از 
یک کشتی به نام جهاد فانوس به منظور  91_94های  در سال: وی افزود.شود مصرف انسانی دارد و هم به صورت پودر ماهی استفاده می

قاسمی .استفاده از این نوع ماهی وارد شد اما این کشتی به محض ورود به بندرعباس آتش گرفت و از بین رفت اما دلیل آن مشخص نشد
مجوز شناور به این منظور صادر کرد تا فانوس ماهیان را صید  595سال گذشته شیالت به فکر استفاده از این منابع افتاد و حدود  4در  :افزود
مدیرعامل اتحادیه .به بعد بود 5794شناورها، شناورهای چینی سال  14فروند شناور آمد و  35از این تعداد مجوز صادر شده نزدیک به . کنند

متر و در آبهای بین المللی صید کنند اما متاسفانه این شناورها اکثرا  155این شناورها باید در عمق : پرورش و صادرات آبزیان عنوان کردتکثیر، 
صیادان : وی افزود.های تجاری گشتند و زندگی صیادان منطقه را مختل کردند قادر به این کار نبودند و در آبهای ساحلی به دنبال ماهی

سیریک چندین بار اعتراض و تحصن کردند که به دستور استاندار فعلی هرمزگان این شناورها مدتی در اسکله بندر عباس پهلو جاسک و 
تواند از ذخایر  این روش نمی: مدیرعامل اتحادیه تکثیر، پرورش و صادرات آبزیان گفت...گرفتند و اجازه صید نداشتند اما این روند متوقف نشد

متاسفانه در پوشش صید فانوس . درستی برداشت کند، منافع ملی را حفظ کند و زندگی صیادان را به مخاطره نیندازد فانوس ماهیان به
 .کنند ماهیان به ذخایر صید صیادان دستبرد می زنند و زندگی آن ها را مختل می

 :پاسخی به تاج زاده از جانب مریم شریعتمداری  -*

 
زاده که چندی پیش گفته بود که دختران خیابان انقالب بهتر  به مصطفی تاج انقالب دخترانخیاباناز  شریعتمداری مریمپاسخ 

 .است با داشتن حجاب به حجاب اجباری اعتراض کنند

 :کارگر معترض گروه ملی صنعتی فوالد اهواز به پلیس امنیت ۷احضار  -*

 
 .یاحی، حسن حمودی، طارق خلفی، پیمان شجراتی و میثم قنواتی کارگران احضارشده هستندمصطفی عبیات، امین علوانی، کریم ص

https://www.ilnanews.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-4/629618-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D9%88%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D9%87-%DA%86%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%B5%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B9%D9%85%D9%82-%D9%85%D8%AA%D8%B1-%D8%B1%D8%A7-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D9%88%D8%B4%D8%B4-%D8%B5%DB%8C%D8%AF-%D9%81%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%B3-%D9%85%D8%A7%D9%87%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%B0%D8%AE%D8%A7%DB%8C%D8%B1-%D8%B5%DB%8C%D8%AF-%D8%B5%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A8%D8%B1%D8%AF-%D9%85%DB%8C-%D8%B2%D9%86%D9%86%D8%AF-%D8%B5%DB%8C%D8%AF-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%87%DB%8C-%DB%8C%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%B3%D8%A8%DB%8C-%D9%85%DB%8C%DA%AF%D9%88
https://www.ilnanews.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-4/629618-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D9%88%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D9%87-%DA%86%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%B5%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B9%D9%85%D9%82-%D9%85%D8%AA%D8%B1-%D8%B1%D8%A7-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D9%88%D8%B4%D8%B4-%D8%B5%DB%8C%D8%AF-%D9%81%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%B3-%D9%85%D8%A7%D9%87%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%B0%D8%AE%D8%A7%DB%8C%D8%B1-%D8%B5%DB%8C%D8%AF-%D8%B5%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A8%D8%B1%D8%AF-%D9%85%DB%8C-%D8%B2%D9%86%D9%86%D8%AF-%D8%B5%DB%8C%D8%AF-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%87%DB%8C-%DB%8C%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%B3%D8%A8%DB%8C-%D9%85%DB%8C%DA%AF%D9%88
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 :محرومیت تحصیلی حدود نیمی از کودکان افغانستان -*

 

سازمان یونیسف در گزارشی اعالم کرد حدود نیمی از کودکان : چهاردهم خرداد آمده است  به گزارش خبرگزاری دولتی ایسنا در تاریخ
 ۱۵۵۱ها، فقر، ازدواج کودکان و تبعیض علیه دختران از تحصیل محروم هستند و این تعداد برای اولین بار از سال  افغانستانی به دلیل درگیری

و حمالت، بسیاری از مدارس را در افغانستان به تعطیلی کشانده و دستاوردهای  ها ایسنا، گسترش خشونت به گزارش.افزایش یافته است
 -میرویس بلخی .گذارند، تحت تاثیر قرار داده است ها نفر هرگز پا به مدارس نمی شکننده در زمینه تحصیل دختران را در کشوری که میلیون

از تحصیل ( درصد از این کودکان ۰۰)ساله  ۱۹هزار کودک هفت تا  ۹۵۵حدود سه میلیون و : اعالم کرد -وزیر آموزش و پرورش افغانستان 
وی بدون اشاره به نقش داعش  .تشکیل می دهند( درصد از دختران ۹۵) هزار نفر از آنان را دختران  ۹۵۵محروم هستند که دو میلیون و 

های ضعیف کشور برای محرومیت  مبود معلمان زن و زیرساختطالبان در این امر و با بیان این که دالیل بسیاری از جمله ازدواج کودکان، ک و
ترین ابزار در مبارزه با جنگ،  ترین عامل پیشرفت در تمامی جوامع انسانی و مهم آموزش کودکان مهم: تحصیلی کودکان وجود دارد، اظهار کرد

 .اند س بسیاری را به تعطیلی کشاندهو مدار داعش و طالبان به شدت مخالف آموزش و تحصیل دختران هستند.فقر و بیکاری است

 :تجمع شرکت کنندگان آزمون دستیاری پزشکی  -*

 

های جانبازان و  های پنج درصدی خانواده در اعتراض به اعمال سهمیه ۷۹کنندگان آزمون دستیاری پزشکی سال  تجمع جمعی از شرکت
  .درصد در مقابل دانشگاه علوم پزشکی تهران ۱۰ایثارگران زیر 

 بررسی پرستاران شغلی مهاجرت دالیل چراای خطاب به معاون پرستاری وزارت بهداشت مطرح شد؛ ر نامهد -*
 شود؟ نمی

 

ای خطاب به  شورای صنفی دانشجویان پرستاری دانشگاه شهید بهشتی در نامه:پانزدهم خرداد آمده استایلنا،  گزاری دولتیخبر به گزارش
بخشی از در  .های جامعه پرستاری شد معاون پرستاری وزیر بهداشت، ضمن بیان مطالبات صنفی پرستاران، خواستار حل مشکالت و چالش

 :این نامه آمده است

های عالی سالمت متعدد  ها و مجتمع ود بعد از گذشت بیش از چهار سال از اجرای طرح تحول نظام سالمت و تشکیل دانشکدهش چطور می -
در سراسر کشور جهت جذب دانشجو در رشته پرستاری، هنوز آمار مستند و دقیقی از نیاز مناطق مختلف کشور به کارشناس پرستاری 

های پرستاری بدون روند کارشناسی شده و نیازسنجی هر منطقه انجام شده و یا در حال  دانشکدهوجود ندارد، آیا صدور مجوز و تاسیس 
 انجام است؟

شود با توجه به اعالم کمبود بیش از صد هزار پرستار توسط دکتر حریرچی قائم مقام محترم وزیر در شهر تهران که بزرگترین  چطور می -
ها در صف  شود، فارغ التحصیالن رشته پرستاری جهت انجام طرح نیروی انسانی بیش از ماه متقاضی نیروی پرستاری در کشور محسوب می

مانند و از این افراد استفاده  های علوم پزشکی شهر تهران مانند دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی منتظر می  جذب در دانشگاه
کنند و با صرف اعالم کمبود نیروی   ین چنین کمبودها را اعالم میشود، آیا مسئولین وزارت بهداشت بدون اطالع از وضعیت موجود ا نمی

 ..کند؟ پرستاری مشکل را حل می
شود و  های فراوان برای آموزش دانشجوهای پرستاری دالیل مهاجرت شغلی پرستاران بررسی نمی شود با توجه به هزینه چطور می -

شود بلکه باعث تشدید مهاجرت شغلی  باعث جبران کمبود نیروی پرستاری نمی گیرد که در عمل نه تنها هایی در دستور کار قرار می طرح
شود، آیا مسئولین وزارت بهداشت قصد دارند با توجه به وضعیت نامناسب شغلی و درآمدی پرستاران در داخل  پرستاران به خارج از کشور می

 ...شان رفع کنند؟ در کمبود نیروی پرستاری کشور با افزایش جذب و آموزش دانشجوی پرستاری نیاز کشورهای مختلف را
ند و نظام پرداخت مشخص و معینی ندارند، تنها دغدغه مسئولین   شود زمانی که پرستاران از حقوق اولیه خود محروم مانده چطور می -

یت جامعه پرستاری داشته باشد، ای برای اکثر های متفرقه باشد بدون اینکه کمترین بهره های علمی و کارگروه وزارت بهداشت تشکیل انجمن
هاست از  شود با نادیده گرفتن حقوق اولیه اکثریت یک جامعه به دنبال پیشرفت آن بود و یا فقط تا مین منافع قشر خاصی که مدت آیا می

 ست؟ اند کافی جامعه پرستاری فاصله گرفته

 
   : آنها حقوقی وضعیت منحنی و بازنشستگان -*
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چکانی حقوق در زندگی بازنشستگان ایجاد نخواهد  وق بازنشستگان و تورم موجود، هیچ تحولی با افزایش قطرهدرصدی حق ۹۹با کاهش 

 .شد

 :هزار نفر از کارکنان قراردادی نفت در انتظار تحقق وعده های داده شده خود هستند ۰۳بیش از  -*

 

از مطالبات اصلِی « ساماندهی قراردادهای شغلی»و « ت معیشتیبهبود وضعی» : در پانزدهم خرداد آمده است به گزارش خبرنگار ایلنا،
در حال حاضر .کارگران قرارداد موقت در صنعت نفت است؛ مطالباتی که قرار بود تا اردیبهشت ماِه سال جاری برآورده شود و به سرانجام برسد

ای برای عملی  رسد هیچ برنامه ی هستند که به نظر نمیهای های نفت، همچنان در انتظار تحقق وعده هزار نفرِی قرارداد موقتی 35جامعه 
اردیبهشت به پایان رسید و اکنون نیمه خرداد ماه است؛ با این وجود هیچ : گویند های نفت می قرارداد موقتی.شدن آنها در دستور کار باشد

متر از کارکنان رسمِی نفت است و از مزایای خبری از بهبود وضع معیشتی و ساماندهی قراردادها نیست؛ همچنان دستمزد ما چند برابر ک
کارگران موقِت صنعت نفت، خواستار ترمیم اوضاع معیشتی، رفع تبعیض در پرداخِت .شود، محرومیم مزدی و غیرمزدی که شامل حال آنها می

  .دستمزد و مزایا و همچنین ساماندهی قراردادها در جهت تامین امنیت شغلی خود هستند

دادن نمره منفی به /های محیط زیست ایران مهمترین چالش:ز جهانی محیط زیست مطرح شدبه مناسبت رو -*
 :عملکرد سازمان محیط زیست

 

روز جهانی محیط زیست ، یک استاد رشته محیط زیست دانشگاه  در:به نوشته خبرگزاری دولتی ایسنا در تاریخ پانزدهم خرداد آمده است
های این  را مهمترین چالش« های نادرست در حفاظت از مناطق چهارگانه محیط زیستی مدیریت غلط منابع آب، گرد و غبار و شیوه» تهران، 

مجوز ساخت هتل در جزیره آشوراده و نبود صدور مجوز شکار، »حوزه در کشور دانست و نسبت به عملکرد سازمان حفاظت محیط زیست در 
 .انتقاد کرد« برنامه جامع برای حل مشکل آلودگی هوا و گرد و غبار

مهمترین مشکل آب : در بدو امر، مهمترین چالش محیط زیست کشور را بحران آب دانست و گفت وگو با ایسنا در گفت« مخدوم مجید»
چه بسا که اگر منابع آب کشور به . داریم« مدیریت آب»مشکل کمبود آب نداریم، بلکه مشکل  است؛ البته نه به معنای کمبود آب؛ چرا که ما

 .شود هم حل می  مشکل آب درستی مدیریت شود

برنامه خاصی هم برای حل آن »که به گفته او، « مشکل دوم کشور گرد و غبار است»زیست افزود که   رئیس انجمن علمی ارزیابی محیط
سال گذشته در آلمان با دانشمندان عربستان سعودی به توافق رسیدیم که طی طرحی مشترک بین ایران و عربستان : زودو اف« وجود ندارد

ها قرار شد در عربستان، همچنین در اراضی اطراف دجله و فرات و در  بعد از بحث و بررسی. اقداماتی برای حل مشکل گرد و غبار انجام دهیم
 ....هایی را برای مقابله با گرد و غبار انجام دهیم هورالعظیم برنامههایی از ایران به ویژه  بخش

 :«رومشکان»و « کوهدشت»چاه عمیق و نیمه عمیق در  96خشک شدن  -*

 



عضو کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی لرستان ، « فرمحمدی»مهندس  :به نوشته خبرگزاری دولتی ایسنا در تاریخ پانزدهم خرداد آمده است
های زیرزمینی در شهرستان  سال اخیر سطح آب ۱۰  که در با بیان اینوی  .بزرگترین چالش شهرستان رومشکان بحران کم آبی است: گفت

مواجه خواهیم بود و باید منتظر فاجعه انسانی و   رومشکان هشت درصد کاهش پیدا کرده و چنانچه تدبیری اتخاذ نشود با فرونشست زمین
اصالح الگوی کشت و اصالح الگوی آبیاری و انتقال آب از سد سیمره به شهرستان رومشکان از : ه باشیم، افزودزیست محیطی در این منطق

مردم و مسئوالن و مجمع نمایندگان لرستان باید برای رفع بحران در : فر گفت محمدی.راهکارهای برون رفت این شهرستان از بحران آب است
چاه عمیق و نیمه در  ۹۷های لرستان خشک شده و  درصد چشمه ۹۵های اخیر  بردارند، در سالهای اساسی را  شهرستان رومشکان گام

های زیرزمینی در شهرستان رومشکان در  درصد آب ۷۵بیش از : وی افزود .اند شهرهای کوهدشت و رومشکان نیز خشک و از مدار خارج شده
 .شود ها استفاده می در سایر بخش شود و پنج درصد در بخش شرب و مابقی بخش کشاورزی استفاده می

 ۹۵درصد است و  ۰۵راندمان آب در بخش کشاورزی در شهرستان رومشکان : عضو کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی لرستان اظهار کرد
آب  ایم، حداقل برای جوانان شهرستان رومشکان صنعت و کارخانه ایجاد نکرده: وی افزود.رود درصد آب در حوزه کشاورزی هدر می

عضو کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی .شان را تأمین کنیم تا مجبور نشوند برای یافتن کار به تهران و دیگر شهرها مراجعه کنند کشاورزی
تن دومین استان مهاجرفرست به تهران است، جوانان ما از یاف که مطابق آمارها پس از استان البرز، لرستان  صنایع و معادن لرستان با بیان این

  ..اند و ترک دیار کردند، کار در شهر و استان خود مأیوس و ناامید شده

 : عدم دریافت حقوق های نیروهای تعمیرات پاالیشگاه آبان  -*

 

 .اند روز از ماه خرداد هنوز حقوق اردیبهشت خود را دریافت نکرده 51نیروهای تعمیرات پاالیشگاه آبادان با وجود گذشت 

درصدی  05افزایش : ربیعی خبر داد؛  های کارگری المللی اتحادیه یر کل کنفدراسیون بیندر دیدار با دب -*
 های کارگری در دولت تدبیر و امید تشکل

https://www.isna.ir/news/97031506968 

ب خود در زمینه مسائل وزیر تعاون با اشاره به تجارعلی ربیعی ،  :به نوشته خبرگزاری دولتی ایسنا در تاریخ پانزدهم خرداد آمده است

ها در وزارت تعاون، کار و رفاه  درصد افزایش پیدا کردند و برای این افزایش تشکل 15های کارگری  در دولت تدبیر و امید، تشکل: کارگری گفت

های انجام شده از زنان  علی ربیعی با اشاره به افزایش آمار اشتغال زنان در دولت تدبیر و امید، حمایت... .اجتماعی تالش زیادی انجام شد

دبیرکل کنفدراسیون " شارون بارو " در ادامه  .سرپرست خانوار در کشور و اقدامات انجام شده در زمینه نظام تامین اجتماعی را تشریح کرد

طرناکی را دنبال می دانم آمریکا بازی خ می: های کارگری گفت المللی اتحادیه های کارگری عالوه بر توصیف شرایط بین اتحادیه  بین المللی

دیدگاه شما در مورد : ربیعی نیز پس از سخنان شارون بارو اظهار کرد .نقض کرد  کند و ما متوجه هستیم که آمریکا تعهدش را در برابر برجام

ی فعالیت ها در نهادهای مدن بنده نه به عنوان وزیر بلکه به عنوان یک کنشگر که سال. فلسطین اشغالی دیدگاه درست و به حقی بود

تر عمل کرده است و اقداماتش منجر به دیکتاتوری و استبداد شده  دانم که امریکا همواره علیه دموکراسی در کشورهای ضعیف ام، می کرده

ه عنوان ب. بینند ها نیز بیشتر کارگران آسیب می در تحریم. ها رفاقت دارد ترین رژیم کند و با خشن ترامپ از منطقه من تنها دالر جمع می. است

  .یک کنشگر اجتماعی باید بگویم که آمریکا در نقض برجام علیه دموکراسی فعالیت کرده است

 :شود مشکالت روابط کار با سند کار شایسته حل می :مقام مسئول کارگری مطرح کرد -*

https://www.isna.ir/news/97031406910 

 

کار شایسته : گوید رییس اتحادیه کارگران قراردادی می، هللا بیات  فتح :به نوشته خبرگزاری دولتی ایسنا در تاریخ پانزدهم خرداد آمده است
با اشاره به وی  .شود ط کار حل میساالری است و با تدوین و اجرای سند کار شایسته، بسیاری از مشکالت حوزه رواب منزله شایسته به

های راهبردی  هایی که مجلس به عنوان برنامه برنامه: اظهار کرد 5379تاکید برنامه ششم توسعه بر تدوین سند کار شایسته تا پایان سال 
ن از برنامه خارج شود، دیگر شود، به اجرا درآید و وقتی که مسیر آ کند، باید مطابق سنواتی که برایش در نظر گرفته می می  مصوب و اعالم

دهد،  به گفته بیات در حال حاضر بیمه بیکاری، عده کمی از شاغالن بیکار شده را پوشش می... .دهد خاصیت خود را برای اجرا از دست می
، (ILO)جهانی کار  به گزارش ایسنا، بر اساس تعریف سازمان .شود در حالی که روز به روز بر جمعیت بیکار تحصیلکرده در کشور افزوده می

های برابر برای زنان و مردان برای دستیابی به کار مناسب و مولد در شرایط آزاد و ایمن با حفظ  کار شایسته به منزله دسترسی به فرصت
سند ملی کار ( ۱۰۷۹)برنامه ششم توسعه دولت موظف شده تا پایان سال دوم اجرای این قانون  ۱۱۵در ماده . کرامت انسانی است

 .ایسته را با رعایت قوانین و مقررات مربوط تهیه کند و به تصویب هیات وزیران برساندش

 :کودکان در زندان ها بی هیچ گناهی حبس هستند -*



 
کودک در زندان های ایران بدون ارتکاب به جرم در حبس نفس  055حدود . کودکانی که فقط به خاطر جرم مادرانشان زندانی هستند

 !کنند و نمو میکشند و رشد  می
 کودکان_زندان_به_نه#

@anjomanbfk 

 !عید مرتضوی آزاد است ؟س -*

 
 

سعید مرتضوی دادستان پیشین تهران که هفته های گذشته خبر بازداشت او برای گذراندن مجازات حبسش منتشر شده بودهمزمان با شب 
  !های قدر درمراسمات مذهبی تفت دیده شده

 :ماه حبس محکوم شدند 19چهار بازداشتی اعتراضات دی ماه در تبریز به  -*
 

ماه حبس تعزیری محکوم  10بازداشتی اعتراضات ضد دیکتاتوری دی ماه گذشته را مجموعا به  4حرار از شعبه دو دادگاه انقالب تبریز قاضی ا
احکام صادره در شعبه سوم دادگاه تجدید نظر . ماه حبس تعزیری محکوم شدند 1ماه و یک نفر به  9نفر از بازداشتی ها هر یک به  3. کرد

 .ن شرقی عیناً تائید شداستان آذربایجا

 وجود عمیق های بخش در هم آب متر نیم/است وخیم انزلی تاالب وضعیت وگو با ایلنا مطرح شد؛ در گفت-*
 :ندارد

 

ط زیست عضو جمعیت زنان و جوانان مبارزه با آلودگی محی)زهرا جنسی : به گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا در شانزدهم خرداد آمده است 
های با ارزش ما  متاسفانه تاالب: ها در استان گیالن در معرض تهدید هستند، گفت وگو با خبرنگار ایلنا با بیان اینکه تمام تاالب در گفت  (گیالن

: طرنشان کردالمللی امیرکالیه خا وی با اشاره به تاالب بین .شود در حال از دست رفتن هستند و اقدام عاجل و اثرگذاری در این خصوص نمی
هایی هستند که اهمیت زیادی دارند مانند امیرکالیه   ریزی برای تاالب شنویم که مسئوالن در حال برنامه متاسفانه این روزها از دور و نزدیک می

یر آلودگی است، با بیان اینکه تاالب انزلی به شدت درگوی  ....البته این موضوع فقط در حد شنیده است و هنوز اقداماتی صورت نگرفته است
هایی است که شاید در دنیا  ترین رودخانه های انزلی را پاکسازی کرد، زرجوب و گوهر رود از جمله آلوده برای نجات انزلی باید ورودی: تاکید کرد

های  ود درگیر فاضالبهای زرجوب و گوهر ر متاسفانه رودخانه: وی ادامه داد.کنیم های آلوده زندگی می وجود دارد و ما در کنار این رودخانه
آلودگی باال   های زباله با بار شیرابه. منطقه سراوان که سالهاست به محل دپوی زباله تبدیل شده است. شهری و همچنین صنعتی هستند

ده بار آلودگی عم: های استان گیالن خاطرنشان کرد نائب دبیر شبکه سمن .شوند ها وارد شده و در نهایت وارد تاالب انزلی می به این رودخانه
های استانی برطرف  کند به دلیل سرریز این دو رودخانه و محل دفن زباله است که نیازمند همت ملی است و با بودجه که انزلی تحمل می

کنند، چراکه سرعت تخریب صدها برابر سرعت بهبود  ها مشکالت را حل نمی شود اما این طرح هایی انجام می متاسفانه طرح. شود نمی
 .شود ها ایجاد نمی و نتیجه مثبتی علیرغم تالشاست 

 :خودکشی در کرمانشاه بر پایه فقر -*

 
 خالو شامار از زلزلەزدەهای کرمانشاە بدلیل شرایط فقر وحشتناک خودکشی کرد

tg://search_hashtag/?hashtag=%D9%86%D9%87_%D8%A8%D9%87_%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86_%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86
https://web.telegram.org/#/im?p=%40anjomanbfk
https://www.ilnanews.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-5/629385-%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%AA%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%86%D8%B2%D9%84%DB%8C-%D9%88%D8%AE%DB%8C%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%86%DB%8C%D9%85-%D9%85%D8%AA%D8%B1-%D8%A2%D8%A8-%D9%87%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D9%85%DB%8C%D9%82-%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF
https://www.ilnanews.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-5/629385-%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%AA%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%86%D8%B2%D9%84%DB%8C-%D9%88%D8%AE%DB%8C%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%86%DB%8C%D9%85-%D9%85%D8%AA%D8%B1-%D8%A2%D8%A8-%D9%87%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D9%85%DB%8C%D9%82-%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF
https://www.ilnanews.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-5/629385-%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%AA%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%86%D8%B2%D9%84%DB%8C-%D9%88%D8%AE%DB%8C%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%86%DB%8C%D9%85-%D9%85%D8%AA%D8%B1-%D8%A2%D8%A8-%D9%87%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D9%85%DB%8C%D9%82-%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF


 :ها برای همه جانداران خطر جدِی سونامی ریزپالستیک -*

  

است و " مبارزه با آلودگی پالستیکی"شعار امسال روز جهانی محیط زیست :به گزارش خبرگزاری دولتی ایسنا در شانزدهم خرداد آمده است
ها به همتی جهانی نیاز  ستیکاتحادیه اروپا قدم نخست برای مبارزه با آلودگی پالستیکی را برداشته اما برای کاهش حجم خطرناک ریزپال

های آزاد  های پالستیکی است که به آب حجم باالی زباله ها در برابر اتحادیه اروپا به دنبال محافظت از دریاها و اقیانوس  به گزارش ایسنا،.است
سازی تولید برخی  نین ممنوعگذاری در صنعت بازیافت، وضع مالیات بر پالستیک و همچ سازی شهروندان، سرمایه آگاه .کنند راه پیدا می

های نوشیدنی یا ظروف پالستیکی یکبارمصرف شماری از راهکارهای این اتحادیه برای حل این معضل بزرگ  محصوالت پالستیکی مثل نی
دهند  ها هشدار می هاست که نسبت به خطرات ریزپالستیک دانشمندان، کارشناسان و فعاالن محیط زیست مدت.محیطی است زیست

رولف بوشمان، کارشناس پسماند، هر چند از این تصمیم . یم اتحادیه اروپا در این زمینه با واکنش مثبت این گروه روبرو شده استتصم و
های پالستیکی که وارد  وله گفت که برای حل این معضل باید جهانی فکر کرد، زیرا بخش بزرگی از زباله اما در گفتگو با دویچه کند استقبال می

 ...مربوط به کشورهای فقیر جهان است وندش دریا می

 : تجمع مرغداران در گرمسار  -*

 
 

 .ها شده تجمع مرغداران درمقابل فرمانداری گرمسار،دراعتراض به گرانی دان مرغ که منجربه ورشکستگی بسیاری از آن
  79خرداد15
 

 :کار بی وقفه خانگی زنان  -*

 
 خیاطى تهرانساعت كار بى وفقه زنان در كارگاه هاى ۱١

https://t.me/zananekargar 

 : فقر عمومی در جامعه ایران  -*

 
 !شهرستان تایباد؛ زن و شوهر فقیری که در این دخمه پشت قبرستان شهر در هوای بسیار گرم زندگی میکنند

 :فاسد اداری کشور  شاهکاری تازه در نظام سراپا -*

tg://resolve/?domain=zananekargar


 

زده وخواستار تامین اعتبار برای پروژه های خودش   نامه تشکر و قدردانی ،مدیر کل شیالت خوزستان به خودش که فرماندار اهوازم هست
 !است شده

 :حضور نمایندگان کارگرام مستقل ایران در کنگره شهر رن فرانسه  -*

 

ن درفرانسه با حضور دوتن از اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد رضاشهابی وداود رضوی ژوئن درشهر ر0امروز  cfdtچهل ونهمین کنگره
 .تن درحال برگزاری است1555واعضای کانون صنفی معلمان لقمان ویسی درشهر رن با حضور 

  :در دفاع ازمعلم زندامی محمد حبیبی زنده باد وحدت بین المللی -*

 
رش بین المللی به شدت دستگیری محمد حبیبی عضو اتحادیه ی صنفی معلمان ایران و انتقال وی به دیوید ادواردز دبیر کل آموزش و پرو

  .زندان اوین را محکوم کرده است
 .ارائه کرده است روحانی حسنادوارزد درخواست اتحادیه ی بین المللی برای آزادی آقای حبیبی را به رئیس جمهوری ایران 

ماه می در مخالفت با خصوصی سازی آموزش و درخواست حقوق  ۱۵محمد حبیبی که در تجمعی مسالمت آمیز به مناسبت روز معلم که در 
 ۰دستگیری در ادامه ی دستگیری های پیشین وی که در  این. خود برگزار شده بود توسط نیروهای امنیتی دستگیر و به زمین کشیده شد

 .روز زندانی بود صورت گرفت ۰۰مارس در مقابل دانش آموزانش انجام شده بود و به مدت 
 

 :جنوب دریای مردمِ  کامل مرگ یعنی دولت مصوبه اجرای/بشنوید گذاری سیاست هنگام را صدایمان -*

 

ای از سوی دولت برای اصالح کاالی همراه ملوان  های فراوان، مصوبه قوس و پس از کش: درهفدهم خرداد آمده استگزارش خبرنگار ایلنا،   به
های حاشیه خلیج فارس و دریای عمان است،  های استان دادی از نمایندگان و مقامداران و تع این مصوبه که مورد انتقاد لنج. ارائه شد
از جمله موارد این مصوبه، . کند خصوص شهرهایی چون دیلم، هندیجان و گناوه ایجاد می های معیشتی برای ساکنان بنادر جنوب، به محدودیت

در صورت تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی ( لنج تجاری)تن  ۰۵۵تر از های دریایی سنتی با ظرفیت کم آن ست که براساس آن شناور ۹ماده 
بازنشستگی، بیمه درمان، عیدی آخر سال : قرار دادن ملوانان شاغل در آن شناور و برخوردار شدن آنان از مزایای بیمه تأمین اجتماعی از قبیل

 ۱۵۵حداکثر شش نوبت و در هر نوبت به ازای هر ملوان تا سقف و سایر موارد مربوط، مجاز هستند در هر سال برای هر شناور و هر ملوان 
آید اما از  چنین امتیازی در نظر اول مثبت به نظر می. نامه استفاده کنند این آیین( ۱)ماده ( ۰)میلیون ریال از معافیت ملوانی مندرج در تبصره 

 گمارانی موسوی سیدعلی .صرفه نیست آمدهای دریایی اصال به و رفت های گزاف داران این مبلغ آنچنان اندک است که در مقابل هزینه نظر لنج
: در انتقاد از مصوبه دولت برای اصالح کاالی ملوان، گفت (بوشهر استان دریایی نقل و حمل و داران لنج های تعاونی اتحادیه مدیره هیئت رئیس)

ای کم و  صورت سلیقه عنوان یک ارفاق و انفاق بوده و در دوران مختلف، به هلنجی که برای تامین مایحتاج مردم در نظر گرفته شده، از دیرباز ب ته
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این . معیشتی است داران و واقعیات کنونی اساس و بدون در نظر گرفتن آرای لنج اما مصوبه جدید هیئت دولت بسیار بی. است شده زیاد می
در . ها شده است گیر شدن لنج مرزنشینان لحاظ نشده و باعث زمینهمچنین در آن معاش . مصوبه قابلیت اجرایی و زیرساخت الزم را ندارد

سال که از عمر  45بعد از  ها آیا دولت: گفت وی   ....آمدن ارزش ریال هم، به ما بسیار آسیب زده است این بین، نوسانات بازار ارز و پایین
برای  توانند ای می ین منطقه ایجاد کنند؟ آیا با چنین کارنامههزار شغل برای ا اندازه بیست اند به گذرد توانسته انقالب مردم ایران می

... .زنند می بروز تحصنات و اعتراضات مردم و کسبه دامن کنند و به می مصوباتی ایجاد نابسامانی چنین هزار نفر ایجاد اشتغال کنند؟ دویست
کننده است  اما آنچه که در این مساله بسیار ناراحت. ظ بماندمان محفو خواهیم حق خواهی نیستیم و فقط می ما دنبال زیاده: تاکید کردوی 

شود که مورد قبول همگان  ما خواستار این هستیم که طرح جامعی نوشته و اجرایی. برای نوشتن این مصوبه است عدم نظرخواهی از ما
  .نیز در آن منعکس شود داران باشد و نظرات ما، لنج

 : نه به فقر کودکان اهوازی -*

 

 دولت فوری وظیفه کودکان همه برای مناسب مسکن و زندگی
 : دفاع از محمد حبیبی با همه قوا  -*

 

شب به صفحه تويیترمعاون امورشهروندي رياست ۱۵تا۷خردادساعت۱۹ حبیبي محمدمامعلمان وشهروندان براي حمايت ازحقوق شهروندي 

 .میرويم(شهیندخت موالوردي)جمهوري 

  :savinghabibiهشتگ

 :شوند می رد مصاحبه بخش در راحتی به معلوالن/معلولیت دلیل به استخدام از ممانعت-*

 

با مشکل وگو با خبرنگار ایلنا در رابطه  در گفت( رئیس انجمن ندای معلوالن ایران)محمود کاری : درهفدهم خرداد آمده استگزارش خبرنگار ایلنا،   به
ها را به افراد دارای معلولیت اختصاص  های دولتی موظف هستند که سه درصد از استخدام دستگاه: اشتغال و استخدام معلوالن بیان داشت

 های اجرایی نه های دولتی و دستگاه ها، سازمان دهند، متاسفانه این امر از همان ابتدا در اجرا با مشکل مواجه شد، چون بیشتر وزارتخانه
 ۰۵کردند که  هایی در اجرای قانون اعمال کردند؛ به عنوان مثال آگهی استخدام منتشر می اند، بلکه یک سری سلیقه تنها قانون را اجرا نکرده

کرند که این موضوع با  را نیز عنوان می" سالمت کامل جسمی"کنند، در حالی که در یکی از بندهای آگهی موضوع  هزار معلم استخدام می
نفر نیز سهمیه معلوالن بوده  ۱۵۵هزار معلم استخدام شوند و هزار و  ۰۵قرار بود که  ۷۱در سال : تاکید کرد وی ....داشت" منافات" قانون
معلول  ۹۹۵شد، در نهایت  ها مطرح میNGO کردند و بر اثر تقاضاهای بسیاری که از طرف های مختلف افراد معلول را رد می به بهانه. است

 ....که این یکی از اشکاالت در حوزه استخدام معلوالن است استخدام شدند

 :چمنی امیرتمدید قرار بازداشت   -*
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رداد در تبریز توسط نیروهای امنیتی بشیوه آدم ربایی بازداشت بر اساس پیگیریهای انجام شده قرار بازداشت امیر چمنی که در تاریخ پنجم خ
شد؛ بمدت ده روز دیگر جهت بازجویی از وی تمدید شده است؛ این فعال کارگری طی مدت بازداشت فقط دوبار امکان تماس کوتاه تلفنی با 

وکالیی که پرونده زندانیان سیاسی را بر عهده میگیرند؛ با توجه به پروژه جدید قوه قضائیه مبنی بر تایید صالحیت  خانواده را داشته است، 
  .احتماال نه تنها امیر چمنی که الباقی زندانیان سیاسی و چپ در ایران نیز از حق داشتن وکیل انتخابی و مستقل محروم خواهند ماند

 .توزیع کرده اند گفتنیست مردم پوسترهایی نیز در حمایت از محمد حبیبی، معلم زندانی و امیر چمنی منتشر و

 :ابالغ حکم به عضو سابق هیئت دبیران کانون:خبر  -*

 
 

میلیون ریال جریمه نقدی و  15به " تبلیغ علیه نظام"بکتاش آبتین شاعر، فیلمساز و عضو سابق هیئت دبیران کانون نویسندگان ایران به اتهام 
بدل از )لیون ریال جریمه نقدی و سه ماه کار اجباری در سازمان بهزیستی پنجاه میاین  .سه ماه کار اجباری در سازمان بهزیستی محکوم شد

 . به ایشان ابالغ شده است خرداد  ۱۱دادگاه انقالب کرج روز  ۱حکمی است که شعبه ( یک سال حبس

 : جوانان و بیکاری و اعتراض  -*

 

 چاقوکش باشیم تا بزارین بریم سرکار؟ما حتما باید : جوانان روستای دیل در اعتراض به تاجگردون، نماینده مجلس

 :شود می وارد خارج از ورزشی وازمل درصد 95 از بیش:رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم ورزشی -*

 

در خصوص ادعای تولیدکنندگان کفش تحادیه فروشندگان لوازم ورزشی رئیس ا،  پرست حق: درهیجدهم خرداد آمده است به گزارش خبرنگار ایلنا،
ام که  در طول فعالیت در صنایع ورزشی تاکنون کفش فوتبالی ندیده: ملی در مقابله با تحریم نایک گفتمبنی بر تامین کفش ورزشی تیم 

های پیش یک برند ایرانی داشتیم که زیره آن وارد  در سال: پرست ادامه داد حق.بتواند قادر به رقابت یا حداقل همگن با برندهای جهانی باشد
میخ درست کند که در آن زمان از کیفیت خوبی  50های  از آدیداس تولید شد و این شرکت توانست کفششد و چرم روی آن با الگوبرداری  می

بماند و برخوردار بود اما با توجه به رقابت شدید بین برندها و استفاده از تکنولوژی روز برای تولید کفش، این برند ایرانی نتوانست در بازار 
امروز در تولید کفش ورزشی، سبک بودن عامل مهمی است؛ در حالی که ما از چرم برای : وی گفت.مجبور شد فعالیت خود را تعطیل کند

رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم ورزشی در .کنند کنیم آنها از فوم مقاوم جهت سبک بودن کفش استفاده می ها استفاده می رویه کفش
شود و تا به امروز هیچ  درصد لوازم ورزشی از خارج وارد می 05بیش از : گفتتومانی به واردکنندگان لوازم ورزشی  4155خصوص تخصیص ارز 

 ....کدام از فعالین این حوزه نتوانستند این ارز را دریافت کنند

 :تهران  مهدهای کودک« شهریه»افزایش  -*
 

خرداد از  50احمد خاکی معاون امور اجتماعی بهزیستی تهران امروز جمعه  : به گزارش خبرگزاری دولتی ایسنا در هیجدهم خرداد آمده است
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خبر داد که پس از تایید و ابالغ بهزیستی اجرایی  ۷۹ه خانواده در سال و مراکز شب  درصدی شهریه مهدهای کودک ۱۷تا  ۱۵پیشنهاد افزایش 
 . می شود

 :دیدارها در ژنو  -*

 

دیدار نمایندگان سندیکای کارگران شرکت واحدبا خانم سارافینک وآقای مک اورتا از فدراسیون بین المللی کارگران حمل و نقل و مسئولین 
 ILOکلکتیو سندیکاهای فرانسه در 

@vahedsyndica 

 :دیدارها در ژنو  -*

 

دیداراعضای سندیکای کارگران واحد و کانون صنفی معلمان با خانم شارون بارو دبیر کل کنفدراسیون بین المللی اتحادیه های کارگری 
 .ردمیلیون عضودرجهان دا159که (ITUC)جهان

@syndicavahed 

 :دیدارها در ژنو  -*

 

ژنو  خانم َمبل مسئولین کنفدراسیون بین المللی اتحادیه های کارگری جهان دراجالس کار با آقای ممددو وو لقمان ویسی گفتگوی نمایندگان سندیکای کارگران شرکت واحد 
 .صورت گرفت  سوئد نمایندگان کلکتیو سندیکاهای فرانسه و با حضور

 : کار جهانی سازمان کار محیط در خشونت -*

 

خشونت "و به ویژه " خشونت درمحل کار"به موضوع  (World Of Work)در شماره جدید مجله جهان کار(I LO)سازمان بین المللی کار
/ در کارگاه است" آزار جنسی زنان"یکی از آیتم هایی که برای بازرس تکلیف شده،بررسی   I LOدر کتابچه های بازرسی.پرداخته" جنسی

 توئیتر. فرشاد اسماعیلی

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


 /ها التدریسی حق استخدام درباره نظر اختالف:وگو با ایلنا رییس مرکز نیروی انسانی آموزش و پرورش در گفت

 کند سازی شفاف مجلس
و   العات وزارت آموزشرئیس مرکز برنامه ریزی، نیروی انسانی و فناوری اط)اسفندیار چهاربند : درهیجدهم خرداد آمده است به گزارش خبرنگار ایلنا،

هزارنفر نیرو به کجا رسید؟  ۱۰های صورت گرفته در خصوص دریافت مجوز برای جذب  وگو با خبرنگار ایلنا در پاسخ سوالی مبنی بر اینکه رایزنی در گفت( پرورش
و امیدواریم ظرف چند روز آینده این مجوز گرفته شود تا ناپذیر است  هزار ردیف استخدامی اجتناب ۱۰با توجه به میزان نیروی انسانی فعلی در نظرگرفتن : گفت

 ....های آتی تا حدی حل و فصل شود بخشی از مشکالت آموزش و پرورش به خصوص برای سال

 : علی ربیعی وزیر کار ایران و ننگ دروغ او در اجالس سازمان جهانی کار -*

 
 .در محیط کار اراده ملی ما است...تایجاد امنیت شغلی،مقابله با خشون: المللی کارگفته علی ربیعی در کنفرانس بین

در عکس ها  های دولت روحانی و ربیعی در راستای مقابله با خشونت در محیط کار چندنمونه از تالشحوادث حین کار را می شود در این ...
 !دید

 :است کارگران اصلی دغدغه شغلی امنیت فقدان:دبیر خانه کارگر شیراز مطرح کرد -*

 

ترین  نداشتن امنیت شغلی یکی از اصلی: علی راستگو گفت دبیر خانه کارگر شیراز، : درهیجدهم خرداد آمده است به گزارش خبرنگار ایلنا،
او با بیان اینکه .و مسئوالن باید بتوانند با هر برنامه و روشی این دغدغه را از کارگران برطرف کنند  های کارگران کشورمان است دغدغه

اگر : فاده کنند و خدمتی مناسب ارائه دهند نیاز به آرامش فکری و روانی دارند، افزودکارگران برای اینکه بتواند از تمام توان و ظرفیت خود است
وی، .امنیت شغلی کارگران فراهم نشود و هر روز با این دغدغه که فردا شاغل است یا بیکار، سر کار برود، آسیب روحی بسیاری خواهند دید

اگر بنا است مدیریت و اداره یک مجموعه به بخش : به بخش خصوصی اضافه کرد قانون اساسی و واگذاری امور ۰۰با اشاره به اجرای اصل 
اگر خصوصی سازی بدون در خصوصی واگذار شود حتما باید بررسی شود که آن فرد یا افراد صالحیت و توان اداره آن مجموعه را دارند یا خیر؟

ران خواهد بود و ممکن است به تعطیلی یک مجموعه و بیکار شدن نظر گرفتن صالحیت افراد انجام شود، تهدیدی برای امنیت شغلی کارگ
 .کارگران منتهی شود

 :سرشکستگی برای آموزش و پرورش -*

 

 .خورد تکک آموز تصویر پرویز بازوند معلم اهل رومشکان که توسط پدر یک دانش

  :نفر از کارکنان راه آهن 2555اخراج و بیکاری  -*
 
با انتشار بیانیه « ن صنفی مهمانداران و مهمانداران مامورین اعزام به سیر و رستورانکانو»: آمده است  اردوی کار تلگرامی کانال نوشته به

نقل ریلی در . واگن از ناوگان حمل و 455براساس این تصمیم قرار است . ای به تصمیم اخیر مدیر عامل حمل و نقل ریلی رجا اعتراض کرد
واگن  455با حذف این .ستفاده است اما ناوگان جدیدی جایگزین آن نمی شودقطار از دور ا 45این به معنای حذف . تیرماه جاری حذف شود

این در حالی است که به تاکید  .های مهمانداری، مأمور فنی و پشتیبانی ازکار اخراج و بیکار خواهند شد نفر از کارگران در زمینه 5555حدود 
عالوه بر این، از طرف . لی نشده و اخراج پرسنل در چشم انداز استواگن عم 555کانون صنفی مهمانداران قول قبلی مبنی بر وارد کردن 

کانون با انتشار بیانیه ای ضمن اعتراض به .شرکت های قرار دادی با کارکنان تسویه نشده و آنان همچنان منتظر حقوق معوقه خود هستند
مهمانداران و مهمانداران مامورین اعزام  -نشود ما در صورتی که به خواسته های قانونی ما جواب مشخصی داده » :این وضعیت می نویسد

حق اعتراض قانونی خودمان را مفروض میدانیم و درچارچوب قانونی تجمعات صنفی خود را در اعتراض به وضعیت موجود - به سیر و رستوران
 «.کاری اعالم میداریم و زمان و مکان تجمعات صنفی مان را متعاقبا باطالع میرسانیم

  :دهند ی اروپایی خرید نفت از ایران را کاهش میکشورها -*

https://www.ilnanews.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-5/629634-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%81-%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%AD%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%B4%D9%81%D8%A7%D9%81-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF
https://www.ilnanews.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-5/629634-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%81-%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%AD%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%B4%D9%81%D8%A7%D9%81-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF
https://www.ilnanews.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-5/629634-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%81-%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%AD%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%B4%D9%81%D8%A7%D9%81-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF
https://www.ilnanews.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/630059-%D9%81%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D8%B4%D8%BA%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%BA%D8%AF%D8%BA%D9%87-%D8%A7%D8%B5%D9%84%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.ilnanews.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/630059-%D9%81%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D8%B4%D8%BA%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%BA%D8%AF%D8%BA%D9%87-%D8%A7%D8%B5%D9%84%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
tg://search_hashtag/?hashtag=%DA%A9%D8%AA%DA%A9
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های مالی از سوی آمریکا باعث شده که شماری از  انی از مجازاتنگر: برپایه خبر سایت اخبار روز در هیجدهم خرداد آمده است

هفته پیش نیز بزرگترین پاالیشگاه نفت هند اعالم کرده بود که خرید نفت از . های اروپا از میزان خرید نفت خود از ایران بکاهند پاالیشگاه
 .ایران را متوقف خواهد کرد

های  خبر از کاهش خرید نفت ایران از سوی شرکت( خرداد ۱۹)ژوئن  ۹ار گزارشی در روز به گزارش دویچه وله، خبرگزاری رویترز با انتش
اند که حاضر به پذیرش پیامدهای  های نفت در اروپا اعالم کرده شماری از پاالیشگاه.نفتی بزرگ اروپا و از جمله توتال فرانسه داده است

های کشورهای اروپایی را مغایر با سیاست  هش خرید نفت از سوی پاالیشگاهرویترز کا.احتمالی ناشی از معامله نفتی با ایران نیستند
های اروپایی برای  رغم تالش دولت های نفتی به این شرکت. ای ارزیابی کرده است کشورهای اروپایی برای حفظ و نجات توافق هسته

به تقبل مخاطرات مالی ناشی از معامله نفتی با ایران اند که قادر  ای، اعالم کرده بینی شده در توافق هسته پایبندی به الزامات پیش
هزار  ۰۵۵میلیون و  ۱بر اساس آمار و اطالعات منتشر شده از سوی رویترز، جمهوری اسالمی ایران در حال حاضر روزانه حدود ....نیستند

رالینس اینداستریز "کت هندی این در حالی است که شر.شود کند که بخش اعظم آن روانه بازارهای آسیا می بشکه نفت صادر می
آید، هفته پیش اعالم کرد که خرید نفت از ایران را متوقف  های پاالیشگاهی جهان به شمار می که صاحب یکی از بزرگترین مجتمع" لیمیتد

 ...خواهد کرد

 
 :باردیگر کارگران فوالد اهواز -*

 
 

، دست به راه پیمایی  ۱۰۷۹خرداد  ۱١امروز جمعه  بانهای شهر اهواز کارگران گروه ملی فوالد اهواز با بنرهای مطالبات خود در خیا
 . اعتراضی زدند

 :رهتجمع امروز در مصالی بندر ماهش -*

 
تصویر . جمعی از مردم بندرماهشهر برای چندمین بار پیاپی مصلی این شهر را به صحنه اعتراض به تجزیه شهرستانشان تبدیل کردند

 .خرداد است 50مربوط به امروز، جمعه 
 

 :طوفان توئتری در دفاع از رامین حسین پناهی -*

 


