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 !نو به نو  ، جمعه به جمعه 

  : یادداشت

 : و نگاهی به وضعیت کودکان کار در ایران  ژوئن روز مبارزه با کار کودک ۱۸خرداد برابر  ۸۸روز 

   

 -ل کار سبککودکی است که به یکی از اشکا« کودک کار»ژوئن برابر با بیست و دوم خرداد، روز جهانی مبارزه با کار کودک است؛ دوازدهم 

دار خانواده، فقر،  ترین عوامل کار کودک، ساختار مشکل مهم. اجباری برای کسب درآمد، نه کسب توانمندی، اشتغال دارد -داوطلبانه  - سخت

 .های تحصیل و نظام آموزشی نابرابر هستند های اقتصادی ناگهانی، زیادبودن هزینه نوسان

براساس . زیر سن قانونی کار می کنند  ساله در سراسر جهان ۴۱تا  ۵ک میلیون کود۰۵۲، بیش از (ILO) براساس آمار سازمان جهانی کار 

میلیون کودک دیگر به  ۴۳۲وقت هستند و   میلیون کودک کار، وارد بازار کار شده و مشغول به کار تمام ۰۵۲نفر از   میلیون ۴۰۲  همین آمار،

میلیون کودک در  ۴۰۰۲۳های جدید این سازمان، از این تعداد  ینهمین طور طبق تخم. کنند که بیشترشان پسر هستند صورت پاره وقت کار می

اینها آمار جهانی  .میلیون کودک در امریکای التین و کارائیب هستند ۵۲۵میلیون نفر در افریقا و  ۱.۲۳. کنند منطقه آسیا و پاسیفیک زندگی می
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برخی کارشناسان آمار کودکان کار ایران را بیش  دکان نداریم؛هستند؛ در ایران ولی از اطالعات دقیق خبری نیست؛ آمار مشخصی از کار کو

شود؛ اما به دلیل اینکه بسیاری از کودکان کار  هزار نفر تخمین زده می  02ضمن اینکه این رقم برای تهران . کنند میلیون نفر برآورد می  از سه

کودک کار در  ۱۲۲در حالی است که بنا بر گفته استاندار تهران، فقط این . توان ارائه کرد باره نمی گونه ثبت هویتی ندارند، آمار دقیقی دراین هیچ

آمار دقیقی از تعداد کودکان کار و خیابانی در تهران وجود ندارد : از سوی دیگر، مدیرکل بهزیستی استان تهران گفت. تهران شناسایی شده است

بیشترین آسیب متوجه . شوند هزار کودک پوشش داده می شهرداری  کودک و در مراکز متعلق به 022هزارو اکنون در مراکز بهزیستی سه و هم

های زیر  آوری کودکان کار، حتی تعداد ازدواج کنند؛ بنابراین ممکن است با طرح جمع عنوان کودک کار در خیابان کار می دخترانی است که به

گونه  دلیل انجام این های زباله دارند؛ آنها به  سر در سطلگرد بدون دستکش  کودکان زباله... . سال دختران به شکل تصاعدی باال برود 51

. ای، اسهال خونی، فلج اطفال، زانودرد و کمردرد هستند های روده اقدامات در معرض ابتال به ایدز، هپاتیت، کزاز، حصبه، سالک پوستی، انگل

تعداد بیشتری از کودکان خیابانی هستند که مراکز دارای  1-0، 1-50، 51-51، 50-51، 02-51گرفته، مناطق  های صورت در بررسی ... 

حمایتی پرتو در این مناطق تشکیل شده است؛ اما نکته اینجاست که آیا تنها متولی رسیدگی به کودکان خیابانی شهرداری و بهزیستی است؟ 

ترین مسئله  عنوان اصلی ار، ضروری است بههای مربوط به کودکان ک ترین مسئله کودکان کار؛ در میان همه مسائل و نگرانی ترین و فوری مهم

های حمایتی نهادهای دولتی،  شود این راهبرد در رأس برنامه به این منظور پیشنهاد می. به ایمنی، بهداشت و آموزش آنان توجهی جدی شود

کودکان کار؛ تقویت نقش و جایگاه ترین نهاد حمایتی  نهاد مؤثرترین و مهم های مردم سازمان. نهاد قرار گیرد های مردم عمومی و سازمان

  .....نهاد در مواجهه با مسئله کودکان کار بسیار حیاتی است های مردم سازمان

 

 هزار روستا۹آبی  و بیبحران آب در ایران، نابودی تاالبها 

 تاالب انزلی در حال نابودی

 

تاالب دیگر میهنمان در ۰۲المللی و بزرگترین زیستگاه پرندگان مهاجر و ماهیها در ایران است مانند  تاالب انزلی که از تاالبهای ثبت شده بین

 .حاکمیت تبهکار آخوندی در حال نابودی است

های عمیق تاالب انزلی وجود ندارد، با نقل اظهارات  متر آب هم در بخش که سالهاست نیم تاالب و اینها با اذعان به وضعیت وخیم این  رسانه

های آن را پاکسازی کرد، چرا که زرجوب و گوهر رود که به این تاالب  برای نجات تاالب انزلی باید ورودی  :زیست نوشتند کارشناسان محیط

ها و در نهایت به  آلودگی باال به این رودخانه  های زباله با  شیرابه. یی هستند که در دنیا وجود دارندها ترین رودخانه ریزند، از جمله آلوده می

 .شوند تاالب انزلی وارد می

 .خشک شدن تاالب انزلی پیامدهای اقتصادی و اجتماعی بسیار زیادی برای مردم خواهد داشت

====== 

 شربروستای سیستان و بلوچستان فاقد سیستم شبکه آب ۳۲۲۲

فرد که روز پنجشنبه با  محمد نعیم امینی. روستای سیستان و بلوچستان فاقد سیستم شبکه آب شرب است۳۲۲۲: نماینده ایرانشهر در مجلس گفت

 .شود روستا در بلوچستان با تانکر انجام می۴۰۲۲تأمین منابع آبی : چنین گفت کرد هم خبرگزاری ایسنا مصاحبه می

====== 

 انکر آبرسانی می شوندروستای گلستان با ت۴۴۲

 

دلیل کمبود منابع؛ آب  به: ، مدیرعامل شرکت آب و فاضالب روستایی رژیم در استان گلستان گفت۴۳.۵خرداد .به گزارش ایرنا مورخ 

 .شود نفر با تانکر تأمین می.۹۱هزار و ۱۱روستای این استان با جمعیت ۴۴۲آشامیدنی 

نفر دچار تنش آبی شده و ۴۵۵هزار و ۴۹۴روستای دیگر گلستان با جمعیت ۴۵۴ن فصل تابستان با فرا رسید: علیرضا شکیبایی فر اظهار داشت

 .شوند به روستاهایی که نیاز آنها با تانکر سیار تأمین شود، اضافه می

است و برای  سال کار سختی۴۰تانکر سیار با میانگین عمر ۰۳روستای گلستان با ۰۹۲آبرسانی در فصل تابستان به بیش از : وی اضافه کرد

 .دستگاه تانکر نیاز داریم۳۰این منظور دست کم به 

 .شود دهنه چشمه استحصال می۴۹۱حلقه چاه و ۱۲۰آب آشامیدنی روستاهای زیر پوشش شرکت آبفای روستایی گلستان از 

 .لیتر هستند۳۲لیتر است، تنها قادر به تأمین ۴۵۲وی اذعان کرد در حالیکه سرانه روزانه مورد نیاز روستاییان گلستان 

ویژه در بخش کشاورزی و خانگی استان گلستان را  این گزارش یک از علل بروز بحران کمبود آب را توجه نکردن به الگوی مصرف بهینه به

 .های اخیر عنوان کرد طی سال

 .خانوار دارد۰۲روستای باالی ۱۴.هزار نفر .۹۰استان گلستان با جمعیت یک میلیون و 

========= 

 اصفهان، خشکی زاینده رود و خسارت به کشاورزانتنش آب در 

آبی را در پایان  آبی اصفهان به حدی رسیده که خطر بحران بی تنش کم: خبرگزاری تسنیم روز جمعه در گزارش مشروحی از جمله نوشت

کشاورزان اصفهانی نتوانند  ماهه اخیر موجب شد تا۹وضعیت ذخایر نامطلوب سد زاینده رود در . تابستان برای اصفهان محتمل کرده است

این موضوع سبب شد کشاورزان اصفهان چندین بار دست . چون سالهای قبل، از منابع آبی این رودخانه برای کشت و زرع خود استفاده کنند هم

 .به تظاهرات گسترده بزنند

خوبی انجام  آبی در اصفهان به ریت بحران بیکه مدی برای این: هاشم امینی مدیرعامل شرکت آب و فاضالب اصفهان بدون حل بحران آب گفت

 .پذیرد باید شفاف و بدون پرده به مردم بگوییم که آب نیست و باید مصارف خود را مدیریت کنند



چنین خشک شدن و  هم. خشکی زاینده رود خسارت زیادی به کشاورزان این منطقه از جمله کشاورزان چهارمحال و بختیاری وارد کرده است

المللی یکی از سوء مدیریت مسئوالن امر در بخش مدیریت منابع آب کشور  عنوان تاالبی بین ر زاینده رود و مرگ تاالب گاوخونی، بهنبود آب د

 .رود تبدیل شده است دست زاینده ترین چالش برای مردم و شهروندان پایین خشک شدن زاینده رود اکنون مشکلی است که به اساسی. است

======= 

 درصدی آب شرب۳۲ش کاه: سمنان

مکعب آب به استان سمنان ارسال شود در غیراین صورت  میلیون متر۰۲۲حداقل باید   :یک نماینده مجلس به اشاره به بحران آب در سمنان گفت

. آورد می وجود روز مردم به تهران یا استانهای مجاور مهاجرت کنند که این مساله، وضعیت خطرناکی را به شود روزبه خشکسالیها باعث می

 .توانیم آبی اختصاص دهیم قدر سخت است که دیگر برای صنایع نمی شرایط در استان آن: حسن بیگی یادآور شد

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

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

 . خواهم داد

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

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

 

 :روزشمار کارگری هفته 

 : جوانان و بیکاری و اعتراض  -*

 

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

 :شود می وارد خارج از ورزشی لوازم درصد 06 از بیش:رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم ورزشی -*

 

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

ه زیره آن وارد های پیش یک برند ایرانی داشتیم ک 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  61های  شد و چرم روی آن با الگوبرداری از آدیداس تولید شد و این شرکت توانست کفش می

بازار 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 
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 14بیش از : تومانی به واردکنندگان لوازم ورزشی گفت 0044یص ارز خصوص تخص

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

 :تهران  مهدهای کودک« شهریه»افزایش  -*
 

خرداد از  61احمد خاکی معاون امور اجتماعی بهزیستی تهران امروز جمعه  : خرداد آمده استبه گزارش خبرگزاری دولتی ایسنا در هیجدهم 
خبر داد که پس از تایید و ابالغ بهزیستی اجرایی  ۱۹و مراکز شبه خانواده در سال   درصدی شهریه مهدهای کودک ۰۱تا  ۰۱پیشنهاد افزایش 

 . می شود

 :دیدارها در ژنو  -*
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https://www.ilnanews.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-4/629689-%DA%A9%D9%81%D8%B4-%D9%81%D9%88%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%82%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%AA-%D8%A8%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%85-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%B9%D8%B1%D8%B5%D9%87-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AA%D9%86%DA%AF-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA


 

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

@vahedsyndica 

 :دیدارها در ژنو  -*

 

دیکای کارگران واحد و کانون صنفی معلمان با خانم شارون بارو دبیر کل کنفدراسیون بین المللی اتحادیه های کارگری دیداراعضای سن
 .میلیون عضودرجهان دارد042که (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 ی نمایندگان سندیکای کارگران شرکت واحد گفتگو
 .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)بین المللی کار سازمان
/ 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

 /ها التدریسی حق استخدام درباره نظر اختالف:وگو با ایلنا رکز نیروی انسانی آموزش و پرورش در گفترییس م
 کند سازی شفاف مجلس

و   رئیس مرکز برنامه ریزی، نیروی انسانی و فناوری اطالعات وزارت آموزش)اسفندیار چهاربند : درهیجدهم خرداد آمده است به گزارش خبرنگار ایلنا،

هزارنفر نیرو به کجا رسید؟  ۵۲های صورت گرفته در خصوص دریافت مجوز برای جذب  ار ایلنا در پاسخ سوالی مبنی بر اینکه رایزنیوگو با خبرنگ در گفت( پرورش

https://web.telegram.org/#/im?p=%40vahedsyndica
https://web.telegram.org/#/im?p=%40syndicavahed
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
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د تا ناپذیر است و امیدواریم ظرف چند روز آینده این مجوز گرفته شو هزار ردیف استخدامی اجتناب ۵۲با 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 -*

 
 .استدر محیط کار اراده ملی ما ...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 روشی این دغدغه را از کارگران برطرف کنند و مسئوالن باید بتوانند با هر برنامه  های کارگران کشورمان است دغدغه

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

اگر بنا است مدیریت و اداره یک مجموعه به بخش : قانون اساسی و واگذاری امور به بخش خصوصی اضافه کرد ۴۴با اشاره به اجرای اصل 
ه آن مجموعه را دارند یا خیر؟اگر خصوصی سازی بدون در خصوصی واگذار شود حتما باید بررسی شود که آن فرد یا افراد صالحیت و توان ادار

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

 :سرشکستگی برای آموزش و پرورش -*

 

 .خورد تککآموز  ن که توسط پدر یک دانشتصویر پرویز بازوند معلم اهل رومشکا

  :نفر از کارکنان راه آهن 0666اخراج و بیکاری  -*
 
با انتشار بیانیه « رانکانون صنفی مهمانداران و مهمانداران مامورین اعزام به سیر و رستو»: آمده است  اردوی کار تلگرامی کانال نوشته به

نقل ریلی در . واگن از ناوگان حمل و 044براساس این تصمیم قرار است . ای به تصمیم اخیر مدیر عامل حمل و نقل ریلی رجا اعتراض کرد
واگن  044با حذف این .قطار از دور استفاده است اما ناوگان جدیدی جایگزین آن نمی شود 04این 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 6444حدود 
رف عالوه بر این، از ط. واگن عملی نشده و اخراج پرسنل در چشم انداز است 644کانون 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  -در صورتی که به خواسته های قانونی ما جواب مشخصی داده نشود ما » :این وضعیت می نویسد

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

  :دهند کشورهای اروپایی خرید نفت از ایران را کاهش می -*

rooz.com/article.jsp?essayId=87018-khbarhttp://www.a 
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های مالی از سوی آمریکا باعث شده که شماری از  نگرانی از مجازات: 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  ران از سوی شرکتخبر از کاهش خرید نفت ای( خرداد ۰۶)ژوئن  ۶به گزارش دویچه وله، خبرگزاری رویترز با انتشار گزارشی در روز 
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

با سیاست های کشورهای اروپایی را مغایر  رویترز کاهش خرید نفت از سوی پاالیشگاه.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

اند که قادر به تقبل مخاطرات مالی ناشی از معامله نفتی با ایران  ای، اعالم کرده بینی شده در توافق هسته پایبندی به الزامات پیش
هزار  ۲۱۱میلیون و  ۵بر اساس آمار و اطالعات منتشر شده از سوی رویترز، جمهوری اسالمی ایران در حال حاضر روزانه حدود ....نیستند

رالینس اینداستریز "این در حالی است که شرکت هندی .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 مجتمع که صاحب یکی از بزرگترین" لیمیتد

 ...خواهد کرد

 
 :باردیگر کارگران فوالد اهواز -*

 
 

مایی ، دست به راه پی ۰۹۱۹خرداد  ۰۱امروز جمعه  کارگران گروه ملی فوالد اهواز با بنرهای مطالبات خود در خیابانهای شهر اهواز 
 . اعتراضی زدند

 :تجمع امروز در مصالی بندر ماهشهر -*

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

 .خرداد است 61مربوط به امروز، جمعه 
 

 :طوفان توئتری در دفاع از رامین حسین پناهی -*

 

 :تجمع کشاورزان رودخانه دز -*

 

خرداد اقدام به  61سازمان آب و برق صبح امروز شنبه . کشاورزان حاشیه رودخانه دز در اعتراض به ممنوعیت کشت دست به تجمع زدند
 خاموشی پمپ های آب روستاها کرد



 بر متکی مستقیم طور به نفر هزار 026 درآمدگو با ایلنا؛ و نماینده مردم بوشهر، گناوه و دیلم در گفت -*

 :است ها لنجی ته

 

ها  شگواه بسیاری گزار گرچه به. حکایت مبارزه با قاچاق کاال، حکایت غریبی است در ایران: نوزدهم خرداد آمده استگزارش خبرنگار ایلنا،   به
ها، از زمان روی کار آمدن حسن روحانی در قوه مجریه، قاچاق کاال تا حد بسیار زیادی کاهش یافته، اما یکی از مشکالتی که  و بررسی

خصوص  در بسیاری از بنادر شهرهای جنوبی ایران، به. است همچنان تداوم یافته، نادیده گرفتن منافع مردم محلی در امر مبارزه با قاچاق کاال
توانند در سفرهای  هرها و بنادر کوچکی مثل دیلم، گناوه و هندیجان، حیات اقتصادی مردم وابسته به سهمیه کاالیی است که ملوانان میش

شود در نبود مشاغل حوزه  لنجی نامیده می این کاالها که اصطالحا ته. دریایی خود از کشورهای حاشیه خلیج فارس به ارمغان بیاورند
اما سهمیه کاالی . ، نقش بسیار مهمی در تداوم زندگی و پویایی اجتماعی و اقتصادی این مردم و شهرهایشان دارندکشاورزی و صنعت

کم مواردی . سو و دولت مرکزی از سوی دیگر بوده است لنجی از جمله موارد اختالف همیشگی بین مردمان و نمایندگان این شهرها از یک ته
دهی  ها، واکنش مردم محلی را برانگیخته و موجب سازمان لنجی ها بر روی ته های دولت عیتها و ممنو نبوده است که محدودیت

التفات به  چرخد و مصوبات دولتی بی رسد در همچنان بر همان پاشنه می با این وجود، به نظر می. هایی از سوی آنها شده است اعتصاب
عضو هیئت رئیسه فراکسیون بنادر دریانوردی، دبیر کمیسیون ،الحمید خدری در همین زمینه،  عبد. شوند معیشت مردم تنظیم و اجرایی می

نامه اصالح کاالی ملوان که طی روزهای اخیر اصالحیه  در گفتگو با خبرنگار ایلنا درباره آیین انرژی و نماینده حوزه انتخابیه بوشهر، گناوه و دیلم
و موجب نارضایتی ملوانان و شهروندان و راکد شدن   اه است که اجرایی شدهم این مصوبه شش: آن از سوی دولت ابالغ شده، اظهار داشت

درصد مردم دو شهر بندر دیلم و بندر گناوه از طریق همین کاالهایی که ملوانان با خود از سفرهای  14. بازار شهرهای جنوب شده است
 .کنند آورند امرار معاش می شان می دریایی

 :ها  سهمیه اعتراض پزشکان به شصت درصد -*

 
ها در آزمونهای دستیاری مقابل ساختمان وزارت  پزشکان و دندانپزشکان معترض به سهمیه ، تجمعخرداد ۰۱امروز شنبه 

  بهداشت

 :کردند روشن را خود هاي  کامیون رانندگان -*

http://www.sharghdaily.ir/fa/Main/Detail/188940 
پس از اعتراضات اخیر رانندگان درباره مشکالت مختلف مالي و صنفي، بخش اعظم : مده است به نوشته روزنامه شرق در نوزدهم خرداد آ

مدت محقق شد و مواردي نیز  هاي بار در کوتاه درصدي يارانه بیمه و نظارت بر پايانه ۲۱هاي آنها نظیر افزايش نرخ کرايه، پرداخت سهم  خواسته
  داران در برخي نقاط کشور يي ماه جاري بود که موضوع اعتصاب و اعتراض صنفي کامیونروزهاي ابتدا. هاي کارشناسي است نیازمند بررسي

،   ها کردن کامیون داران در اين چند روز تالش کردند با خاموش بسیاري از کامیون. اي شد تدريج رسانه و به  دست به رسان دست هاي پیام  در کانال
گري   ها، واسطه هاي تعمیر و نگهداري کامیون، گراني قطعات يدکي، گراني دستمزد تعمیرگاه هبه نوعي مراتب اعتراض خود را به افزايش هزين

در اين راستا چند صباحي . شان، به گوش دولت برسانند هاي زندگي هاي حمل با هزينه نداشتن کرايه هاي بار و تناسب گسترده در پايانه
حال اين  هر ها هم سوخت نرسید، اما به هاي سوخت برخي استان جه شد و به جايگاهها با چالش موا هرچند کوتاه، حمل بار در برخي استان

هاي خود را که درصد بااليي از  گونه درست يا غلط صداي خود را به مسئوالن کشور برساند و خواسته اين  کش کشور تالش کرد صنف زحمت
 .ش کردند اين اعتراضات صنفي را سیاسي جلوه دهنداي سودجو تال که در اين میان عده  آنها بحق بود محقق کند؛ بماند

 :به دلیل معوقات مزدی تپه هفت نیشکرکارگران بازنشسته و شاغل  تجمع -*
 

تپه با اجتماع مقابل ساختمان اداری این مجتمع، خواستار دریافت  شماری از کارگران بازنشسته نیشکر هفت ،خرداد ماه ۰۱روز شنبه، صبح  
ماه مزد معوقه طلبکارند و در عین گویند که بابت دو  تپه نیز می کارگران شاغل بخش صنعت مجتمع هفت.اند افتاده خود شده مطالبات عقب

 .است گرفت یا کاهش یافته یا قطع شده سال قبل عمده مزایایی که طبق عرف کارگاه به آنها تعلق می حال از حدود دو
https://t.me/khamahangy 

 :محرومیم بازنشستگی و بیمه از/شود نمی محسوب شغل ما کار :دغریق مطرح ش وگو با یک نجات در گفت -*

https://www.ilnanews.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/630159-%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%B7%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%DB%8C%D9%85-%D9%85%D8%AA%DA%A9%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%AA%D9%87-%D9%84%D9%86%D8%AC%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
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به . های گذشته نجات غریق در ردیف شغلی وزارت کار وارد نشده است در تمامی سال : نوزدهم خرداد آمده استنا، گزارش خبرنگار ایل  به
رییس .شود یاد می« خدمه»گری این حوزه، نجات غریق در لیست حقوق و مزایای بیمه و استخرها به عنوان شغلی ری یکی از فعاالن کا گفته

نجات انجام شده  اعالم این خبر که تمام مراحل قانونی و اداری الزم برای شغل محسوب شدن غریقنجات و غواصی کشور با   هیات غریق
ی تامین  نجاتی در ردیف شغلی وزارت کار وارد شده و تنها منتظر اعالم نظر و تدوین برنامه سال گذشته شغِل غریق: است، بیان کرد

لب ساعتی دستمزد خود را دریافت کرده و حقوق دریافتی آنها براساس حداقل ست که شاغالن این رشته اغ این درحالی. اجتماعی هستیم
غریق برای شاغالن این رشته حداقل دستمزد ساعتی را با توجه به سال   هیات نجات: غریق به ایلنا گفت  یک نجات.شود مزد محاسبه می

ه طور مثال من ده سال سابقه کار دارم به همین خاطراستخرهای ب. کنند حال اکثر استخرها آن را رعایت نمی خدمت درنظر گرفته است با این
غریق   روند چون طبق مصوبه هیات نجات ی کاری کمتری دارند، می آنها اغلب به دنبال غریق نجاتانی که سابقه. بندند کمی با من قرارداد می

استخرها برای گرفتن مجوز باید به هیات : ادامه افزودوی در  .شود غریقان داده می هرچه سال خدمت کمتر باشد، دستمزد کمتری به نجات
تواند مجوز را در  این هیات می. ی خود در استخرها ندارد با این حال این هیات هیچ قانون و اجباری برای رعایت مصوبه. نجات مراجعه کنند غریق

وی .دهد نجاتان انجام نمی را در جهت حمایت از غریق ی پرداخت صورتحساب نجات غریقان به استخرها بدهد اما این کار صورت رعایت مصوبه
یعنی پرداخت ساعتی با احتساب . دهند استخرهای دولتی مانند شهرداری حقوق پایه وزارت کار را می: در رابطه با استخرهای دولتی گفت

تنها جوابی که به ما دادند، این بود که سر نجات بارها شکایت کردیم اما  به هیات غریق: وی گفت.شود و روز انجام نمی  اختالف دستمزد شب
 اما اگر ما سر کار نرویم؛ خرج زندگی را از کجا بیاوریم؟. کار نرویم

 :اعتراض فعاالن سندیکایی در کانادا  -*

 

شور در آنها نسبت به تصمیمات سران هفت ک. اجالس هفت قدرت بزرگ اقتصادی جهان در کانادا با تظاهرات سندیکاها همزمان شده است
 سازی بیکاری و فقر را افزایش داده است گویند جهانی زمینه تجارت آزاد، معترض هستند و می

 /اند شده تبدیل آالت ماشین از قبرستانی به صنعتی های شهرک:دبیرخانه کارگر استان مازندران -*
 :سازی خصوصی جای به خوری خصوصی

گو با خبرنگار ایلنا، درباه  و در گفت( رخانه کارگر استان مازندراندبی)نصر هللا دریابیگی : نوزدهم خرداد آمده استگزارش خبرنگار ایلنا،   به
های صنعتی  در استان مازندران به خاطر بیکاری هزاران کارگر و تعطیلی شهرک: ها از وضعیت معیشتی و امنیت شغلی کارگران، گفت نگرانی
کردند حاال کمتر از  هزار کارگر در آن کار می ۱ار کارخانه بود و برای نمونه نساجی مازندران که شامل چه: وی افزود.ای رقم خورده است فاجعه

اند و حتی سازمان تامین اجتماعی هم به خاطر عدم ارئه لیست از سوی  کارگر دارد و این کارگران چند ماه است که مزد دریافت نکرده ۵۲۱
سازمان . اند های درمان خود به شدت به دردسر افتاده ی تامین هزینهکند لذا کارگران این واحد برا های آنها را تمدید نمی کارفرما دفترچه بیمه

دریابیگی با .کند ها را تمدید نمی درصد حق درمان کارگران پرداخت نشود، دفترچه ۱گوید تا زمانی که لیست بیمه ارائه نشود و حداقل  هم می
دو ماه، یک  تک کارخانه را نام ببرم، هر کداماگر بخواهم تک : ، گفتاند آالت تبدیل شده های صنعتی به قبرستانی از ماشین بیان اینکه شهرک

شده  ای جز آن نداریم که صدای این افراد خاموش و فراموش اند لذا ما وظیفه حقوق کارگران خود را پرداخت نکرده... ماه، چهار ماه و یک سال و
گذارد، خب چه کسی  میلیون تومان سرمی ۴تا  ۹رک رمضان نگاه کنید، با های خانوارهای کارگری در ماه مبا همین حاال به سبد هزینه. باشیم

خوری  دبیرخانه کارگر استان مازندران با انتقاد از آنچه که آن را خصوصی ...زیر خط فقر نروند؟  داری کند تا کارگران بیش از این باید بیاید و میدان
کارگر داشت اما  ۰۱۱۱روغن نباتی غنچه در یک دهه گذشته : را مثال زد و افزودنامد، کارخانه روغن نباتی غنچه  سازی می به جای خصوصی

کنید که اکثر کارگران  مشاهده می. کارگر دارد ۵۱۱سازی به دو شخصیت غیرکارآمد بخش خصوصی واگذار شد و حاال تنها  در جریان خصوصی
اینها باید محاکمه ! ادرستی مسایل امنیتی است؛ چه کسی جوابگوست؟پیامد چنین اقدام ن. ها آمدند اخراج شدند و برای اعتراض به خیابان

 .شناسی دقیقی روی تخلفاتشان صورت پذیرد شوند و آسیب

 : تلویزیون راه کارگر  مجله کارگری -*

رم سنديكاههاي سويد در همبستگي و حمايت با جنبش مستقل و ازاد كارگري گفتگوی امیر جواهري با آقاي سعید تقوي مسئول پروژه پالتف
إز اجالس امسال و ادامه پروژه همكاري ها در سطح  وی ايران در رابطه با حضور أو در اجالس سازمان جهاني كار در ژنو و ارزيابي

 اسكانديناوي

https://www.youtube.com/watch?v=6CSfKj9KSIY&feature=youtu.be  
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 :کشور ریلی شبکه از فرسوده واگن ۷۹۳ خروج تبعات به اعتراض در مهمانداران صنفی کانون بیانیه -*

 

رستوران گفته  کانون صنفی مهمانداران و مهمانداران مامورین اعزام به سیر و در بیانیه: نوزدهم خرداد آمده استگزارش خبرنگار ایلنا،   به
ونقل ریلی در تیرماه سال جاری  واگن از ناوگان حمل۹۱۹مبنی بر خروج « مدیرعامل حمل و نقل ریلی رجا»باتوجه به تصمیم اخیر : شده است

در ادامه این بیانیه، .کشور که ناوگان جایگزین برای آنها تعبیه نشده است  قطاراز ناوگان ریلی ۴۱این اقدام مسئوالن به معنای حذف بیش از 
کم هزار نفر از  واگن قطار باعث بیکاری دست ۹۱۹ینکه خروج با ابراز نگرانی از ا  رستوران مهمانداران و مهمانداران مامورین اعزام به سیر و

کانون صنفی مهمانداران تمام : اند های مهمانداری، مأمور فنی و پشتیبانی فعالیت دارند، خواهد شد، اظهار کرده همکارانمان که در زمینه
در بخش .ر این راه از وکالی قانونمند بهره خواهد گرفتگیرد و د تالش خود را برای دفاع از حقوق صنفی همکاران خود طبق قانون به کار می

واگن را از خارج از کشور داده بودند، اما در شرایط فعلی که ورود  ۰۱۱دیگری از این بیانیه گفته شده پیش از این مسئوالن قول واردات حدود 
دی دیگری از همکارانمان در نوبت اخراج قرار خواهد و متاسفانه تعدا  پذیر نیست عمال این موضوع منتفی است های خارجی هم امکان واگن

ما مهمانداران و مهمانداران مامورین اعزام به سیر ورستوران حق اعتراض قانونی خودمان را در چار  ...: آمده است  در پایان این بیانیه ....گرفت
 .دانیم چوب قانون مفروض می

 :اعتراض دانشجویان در جای جای کشور  -*

 

 ۵۲در اعتراض تخصیص مازاد سهمیه  تهران  ،رشت،شیراز،اهواز ،اصفهان ومشهد پزشکیکنندگان آزمون دستیاری  تراضی شرکتتجمع اع
 درصد در آزمون دستیاری پزشکی و دندانپزشکی ۲درصد به 

  :داران در تهران آغاز مجدد اعتصاب کامیون -*
 

rooz.com/news.jsp?essayId=87044-http://www.akhbar 

شنبه  داران ایران که از روز سه اعتصاب کامیون: ، آمده است ۰۹۱۹خرداد  ۰۱  شنبهدر اری هرانا، خبرگزبه نقل از به نوشته سایت اخبار روز 
خرداد  ۰۱اول خردادماه در اعتراض به عدم رسیدگی مسئوالن به مطالبات صنفیشان آغاز و در چند روز گذشته پایان یافته بود، امروز شنبه 

های بار و  زودی الستیک با قیمت مصوب در پایانه ن وزیر راه و شهرسازی نیز وعده داده که بهدر همین روز، معاو. مجددا در تهران آغاز شد
اما . روز کاهش پیدا کرد و نهایتا در چند روز اخیر پایان یافت ۰۱این اعتصاب پس از گذشت حدود ...  .شود به صاحبان ناوگان عرضه میمسافر 

یکی از این رانندگان در  .دا دست به اعتصاب زدندمجد” اتحاد و همدلی“وبان بابایی تهران با شعار داران در ات خرداد برخی کامیون ۰۱روز شنبه 
 ۵۱تن بار دارد اما پیمانکاران بدون توجه به ظرفیت قانونی بیش از  ۰۲تا  ۰۴های ما ظرفیت حمل  کمپرسی“: گفت و گو با خبرگزاری ایرنا گفت

درصدی  ۵۱نرخ کرایه حمل بار ما بیشتر نشده و افزایش اخیر  ۰۹۹۱از سال . کنند بار بیشتر مجبور میزنند و ما را به حمل  تن بار می ۹۱تا 
ای  صدیف بدری، سخنگوی کمیسیون عمران مجلس از تشکیل کمیته ویژه...  .”ل کامیونداران برون شهری استنرخ کرایه حمل نیز فقط شام

قرار است مسئوالن سازمان “: داران و یافتن راهکاری برای مشکالت آنها خبر داد و گفتدر این کمیسیون برای بررسی اعتراضات صنف کامیون
وجود آمدن  بررسی دالیل و عوامل به. باره گزارشی به اعضای کمیسیون ارائه دهند ای و پلیس راه کشور دراین ونقل جاده راهداری و حمل

ونقل و تناسب آن با وزن  افزایش قیمت این لوازم و همچنین بررسی کرایه حملاعتراض و اعتصاب کامیونداران، بررسی وضعیت لوازم یدکی و 
  .”های این گزارش است شده از جمله محور بار و مسافت طی

 :بپردازیم که نداریم گوید می پرورش و آموزش/خدمت پایان پاداش نشدن پرداخت از تهرانی بازنشسته معلمان   انتقاد -*
فرهنگیان تهرانی در تماس با خبرنگار ایلنا، از عدم پرداخت مطالبات : آمده است، ۰۹۱۹خرداد  ۰۱  شنبهدر گزارش خبرنگار ایلنا،   به

رسد  اند و به نظر می اند، هنوز پاداش پایان خدمت خود را نگرفته معلمانی که در سال گذشته بازنشسته شده.بازنشستگی خود انتقاد کردند
محمدی که یک بازنشسته تهرانی است، با انتقاد از عدم توجه مسئوالن به  .پرداخت شودمشخص نیست جه زمانی قرار است این مطالبات 

بازنشست شدیم؛ اگر همان زمان به موقع، پاداش پایان  11ما سال ...: گوید الخصوص معلمان بازنشسته می وضع معیشتی معلمان علی
علت اصلِی تاخیر در پرداخت .فسوس که کسی به فکر بازنشستگان نیستپرداختند، ارزش مادی آن دو برابر امروز بود، اما ا خدمت ما را می

گوید نقدینگی نیست؛ اگر بود، حتماً مطالبات پرداخت  آموزش و پرورش می. پاداش پایان خدمت فرهنگیان بازنشسته، کمبود بودجه است
عمده مطالبات، مربوط به : تاکید کرد  (تهران شهر پرورش و آموزش پشتیبانی و توسعه معاون) بهارلو محسن در روزهای گذشته،.شد می

ها، به  نفر است و برای پرداخت مطالبات آن 634است که تعداد این افراد در شهر تهران سه هزار و  11پاداش پایان خدمت بازنشستگان سال 
افته است و مسئوالن در تالش هستند بخشی هنوز برای این منظور، اعتباری تخصیص نی: او در انتها گفت.میلیارد تومان اعتبار نیاز است 024

 .از اعتبار را تامین و پرداخت کنند

 : دیدارها در ژنو  -*

https://www.ilnanews.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/631183-%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%B5%D9%86%D9%81%DB%8C-%D9%85%D9%87%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%AE%D8%B1%D9%88%D8%AC-%D9%88%D8%A7%DA%AF%D9%86-%D9%81%D8%B1%D8%B3%D9%88%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87-%D8%B1%DB%8C%D9%84%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1
tg://search_hashtag/?hashtag=%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C
tg://search_hashtag/?hashtag=%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF
tg://search_hashtag/?hashtag=%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF
tg://search_hashtag/?hashtag=%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://www.ilnanews.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/631173-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%86%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D9%BE%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B4-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%AA-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4-%D9%85%DB%8C-%DA%AF%D9%88%DB%8C%D8%AF-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%85-%DA%A9%D9%87-%D8%A8%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C%D9%85


 

گفتگوی نمایندگان سندیکای کارگران شرکت واحد با آقایان اسکار دبیر کل و لیف روابط بین الملل اتحادیه سراسری کارگران 
 سوئد در اجالس سازمان جهانی کار ژنو

@vahedsyndica 

 : دیدار ها در ژنو  -*

 

فرانسه ،  cgt، سندیکایitucهای کارگری فرانسه ، فدراسیون بین الملی اتحادیه itfجلسه و دیدار لقمان ویسی معلم مریوانی با سندیکاهای
 نسپورت سوئد در ژنو او تره فرانس cgtایتالیا و نماینده  cglسندیکای

 :  فرانکفورت / دیدار در آلمان  -*

 

 ( فلزات)جلسه و دیدار لقمان ویسی معلم مریوانی و رضا شهابی و داود رضوی با سندیکای متال المان

 :دیدار در ژنو  -*

  

راسیون بین المللی اتحادیه های کارگری جهان خانم َمبل مسئولین کنفد گفتگوی نمایندگان سندیکای کارگران شرکت واحد با آقای ممددو و
 ژنو با حضورنمایندگان کلکتیو سندیکاهای فرانسه وسوئد کارسازمان جهانی دراجالس 

 :ذهاب  درجه شهرستان زلزله زده ی سرپل 54"روز اخیر در دمای باالی  ۵۱کمبود آب در  -*
منطقه باعث بیماریهای مختلف و تعطیلی بخش زیادی در ساخت و بخصوص در روستاهای دشت ذهاب و عدم توجه مسئولین به مشکالت 

ساز منطقه شده است، به عنوان نمونه یک شکستگی بسیار ساده در بین روستای سرابله و دستک علیا بیش از هزار خانوار در فقر کم آبی 
کارگر غیر  ۰۱۱۱نزدیک به ... بهادری، زرین جوب وبسر میبرند و در مجتمع دستک،بازگیر، کوئیک، سرابله،کلینه،هواس احمدی،دارارشی،قلعه 

بومی بیکار شده اند،و بدلیل عدم آب کافی مجبور به استفاده از بتن آماده با هزینه ی بیشتری میباشند و متاسفانه با پیگیریهای مختلف 
کمر مردم را خم ...د وام،گرانی مصالح ومردم هیچ گونه اقدام عملی انجام نپذیرفته است و این مشکل در کنار دیگر مشکالت همچون کمبو

 .نموده
 ...افسوس برای مسئولین بی مسئولیت و سلیقه ی

 به نقل از کانال کمپ حیات ازگله

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


 :کارگر خودش باید تشکل خود را انتخاب کند -*

 

 استفاده می کند رای نیاورد،مدیریت به هر بهانه ای از نام شورا6 به رغم اینکه شورای اسالمی کار فرمایشی در سامانه
@vahedsyndica 

 : تجمع پرسنل بیمارستان در کرج -*

 
 ، جمعی از پرسنل بیمارستان امام خمینی کرج نسبت به معوقات مزدی خود، اقدام به برگزاری تجمع اعتراضی کردندشنبه روز

 :رگران کیش چوب به حقوق های معوقه اعتراض کا -*

 

ماه دستمزد معوقه و عیدی سال  ۰۴کم  برای چندمین بار با برگزاری تجمع اعتراضی خواستار پرداخت دست« کیش چوب»کارگران کارخانه 
 .خود شدند  ۱۲

  جمعی از معلمان با امضای نامه ای خواهان استعفای وزیر آموزش و پرورش شدند
 

rooz.com/news.jsp?essayId=87029-barhttp://www.akh 

نامه درخواست و مطالبه ی استعفای وزیر آموزش و پرورش توسط جمعی از : ، آمده است ۰۹۱۹خرداد  ۰۱  شنبهبه نوشته سایت اخبار روز در 
از . اری از افراد جامعه را تازه کردافشای ماجرای مدرسه ی غیر انتفاعی معین در غرب تهران، زخِم دِل بسی.   معلمین ، اولیاء و دانش آموزان

هم از این عقوبت  19سال . دانش آموز در جنوب تهران 60، تا فاصله اندک و تجاوز مربی ورزش به 13دانش آموز دبستانی در سال  1تجاوز به 
ه ای در ارومیه توسط سرایدار، که رسوائی تجاوز به دختر بچ 11ساله در زنجان تجربه شد و همچنین سال  1بی نصیب نماند و ماجرای ندای 

 ... .12سبب خسارات زیادی به آموزشگاه شد و این هم قصه ی پرغصه ی مدرسه ی غیر انتفاعی معین و بهارانه ی سال 
چرائی و واکاوی این ماجرا را بر عهده اهل فن می گذاریم و ذکر چند نکته در باب مطالبه ی استعفای وزیر آموزش و پرورش توسط امضاء 

  .نندگاِن این نامه را ضروری می دانیمک
تکراِر بی اخالقی و این حوادث هولناک، خاصه در زمان معاونت و وزارت آقای بطحائی نشان دهنده این است که ایشان به عنوان سردفتر  -6

و فرافکنی و توجیه این که  تمامی معلمین و آموزگاران کشور، ناظِر بر عملکرد زیر مجموعه ی خود نیست و با موضع گیریهای ناسنجیده
نیروهای بکار گرفته شده، آزاد هستند و در این دستگاه رسمیت ندارند؛ چشم بر این همه فاجعه می بندد و مشخص نیست که چه وقت 

  ...من شرمنده ام که نتوانستم، پس استعفا می دهم: کارد به استخوان احساس و آمالش برسد و شاید دوجمله بنویسد و دست کم بگوید
 
همیشه رنجنامه های نومیدانه ی معلمین نسبت به بودجه آموزش و پرورش، تحصیل رایگان دانش آموزان و ایجاد فرصت های برابر -0

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


آقای بطحائی به جای . آموزشی مورد بی مهری قرار گرفته و هیچ گونه جدیتی جهت طرح و شرایط آن در هیأت دولت فراهم نشده است
قانون اساسی؛ به  34از نصایح عالمانه ی فعالین صنفی و تب و تابِ دردمندانه ی آنان بر خالف صراحِت اصل  قدرشناسی و فرصت سازی

جای اخذ مطالبات آموزش و پرورش، نسبت به تقویت مدارس غیر دولتی و واگذاری مراکز آموزشی به بخش خصوصی اقدام نموده و در مقابل 
  .ندان آنان نه تنها سکوت اختیار کرده که رفتارهای آنان را بی تدبیری قلمداد می کندتهمت های تهی به فعالین صنفی و حبس و ز

 
عملکرد ضعیف مرجع رسمی آموزش و پرورش و خصوصی سازی افسار گسیخته باعث شده است که فرهنگیان و اولیاء و دانش آموزان در  -3

لذا کاستی های مطرح شده در . بحران و کم چاره گی نصیبی نبرند سکوتی ناگزیر، بر دستاوردهای این سیاستگذاری نعره بزنند و جز
بندهای باال بر ناکارآمدی وزارتِ تحت امر آقای محمد بطحائی کفایت می کند تا امضاء کنندگان این نامه جهت استیفای حقوق خود و اعاده 

  .مطالبه و درخواست نمایند حیثیتِ این دارالعلم و تمرین رفتارهای مدنی، استعفای وزیر آموزش و پرورش را
  :برای امضای این نامه به آدرس زیر بروید*  

docs.google.com 

  :سقز اطالعات اداره به فعاالن احضار -*

 

، طی تماسی به ستاد خبری اداره اسماعیلی_عثمان#، غزال اسماعیلی، آرمان اسماعیلی و خبات رحیمی همسر ۰۹۱۹اد خرد ۰۱
 .اطالعات شهرستان سقز احضار شدند

 :اعتراض کارگران به حقوق های معوقه  -*

 

 ماه است دریافت نکرده اند اعتصاب کردند ۲کارگران نیروگاه سیکل ترکیبی اردبیل برای دستمزدهای که بیش از 

 : تهرانبزرگ رانندگان تاكسى در  تجمعفراخوان به  -*

 
 

ما : ، رانندگان می گویند « استمرار اعتراضات، شرط پیروزى ماست» ،  میدان انقالب،  صبح 64ساعت  -خرداد  04يكشنبه 
 !رانندگان تاکسی تا کی باید با سفره خالی زندگی کنیم

 :يافت افزايش تومان میلیون 04 تا ۸ خودرو قیمت -*

http://www.sharghdaily.ir/fa/Main/Detail/188962 
اين روزها بازار خودرو التهابات زيادي را شاهد است : بیستم خرداد آمده است در تاریخ  به نوشته روزنامه شرق و به نقل از به گزارش تسنیم،

البته محدوديت عرضه و زمزمه افزايش . ارجي و تمايل مردم به خريد خودروهاي داخلي استکه يکي از داليل آنها افزايش قیمت خودروهاي خ
ها را به وجود  قیمت خودروها تا پايان خردادماه عاملي شده تا تقاضا در سطح بازار افزايش پیدا کند و همین موضوع رشد قابل توجه قیمت

در چند روز اخیر شاهد  0441یز عاملي شده تا نخستین خودروی پسابرجامي، پژو عالوه بر اين تعلیق همکاري پژو با ايران ن. آورده است
با رشد  3در بازار مزدا. رسد میلیون تومان به فروش مي 626اکنون با  توماني باشد به نحوي که اين خودرو هم میلیون افزايش قیمت هشت

وي با افزايش  میلیون تومان و استپ 20توماني با قیمت  یلیونمیلیون تومان، ساندرو با افزايش دوم 049توماني با قیمت  میلیون69
 044تا  644نیز بازار شاهد تغییرات قیمتي  041در بخش خودروهاي پژو . گیرد میلیون تومان مورد معامله قرار مي 16توماني با قیمت  دومیلیون

 .هزار توماني است

  :ماهشهر بندر فرمانداری برابر در تجمع -*

http://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc7ET8U3OYekzCzdkFTw5mO4TefdwZr3IVY_Ll17K28y1DXnw/viewform?c=0&w=1
tg://search_hashtag/?hashtag=%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C%D9%84%DB%8C
tg://search_hashtag/?hashtag=%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9
tg://search_hashtag/?hashtag=%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86


  

اعتراضی پرسنل شرکت کاالی پتروشیمی درب فرمانداری شهرستان بندر ماهشهر در اعتراض به  تجمع  ،خرداد  04يكشنبه 
 .صورت پذیرفتواگذاری شرکت به بخش خصوصی و اخراج عمده پرسنل 

 :ر گرد و غبارزندگی مردم خوزستان همچنان زی -*

 

زیر چتر حکومت فقط بیکاری و ندادن مزد کارگران و زندگی زیر چتر اعدام و زندان نیست که مردم را کالفه کرده است بی 
 لیاقتی و سودجوی اینها طبعیت هم زندگی را هر روزه تبدیل به مرگ کرده است

t.me/xozeshttps:// 
 :ادامه اعتصاب کارگران فوالد اهواز -*

 

 در سیزدهمین روز اعتصاب اهواز#ادامه اعتراض های کارگران گروه ملی صنعتی  -۱۹خرداد  ۵۱یکشنبه 

 :ماهی تن خوردن اثر بر سیرجان گهر گل معدن کارگر ۲۲ مسمومیت -*

 

رئیس اورژانس پیش بیمارستانی و مدیر حوادث )به گفته سیدمحمد صابری دربا  :در بیستم خرداد آمده است به گزارش خبرنگار ایلنا،
نفر از کارگران معدن گل  ۵۵دقیقه صبح امروز بیستم خرداد،  ۹۱دقیقه نوزدهم خرداد تا ساعت هفت و  ۹۱و  ۵۱از ساعت ( ه کرماندانشگا

خوشبختانه : وی گفت.اند و غرضی سیرجان مراجعه کرده( ع)بر اثر خوردن تن ماهی به بیمارستان امام رضا ( شرکت گهر زمین)گهر سیرجان 
نفر پس از بستری درمان و  ۱نفر به صورت سرپایی و  ۰۰از میان مسموم شدگان . موم شدگان مساعد استحال عمومی تمامی مس

 .در حال حاضر دو نفر از بیماران برای تکمیل مراحل درمانی در بیمارستان بستری هستند. ترخیص شدند

 : شهر مازندران رسید ۲۵تنش آبی به  -*
essayId=87055rooz.com/news.jsp?-http://www.akhbar 
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مدیرعامل شرکت آبفای شهری مازندران گفت که  :، آمده است ۰۹۱۹خرداد  ۵۱  يکشنبهبه نوشته سایت اخبار روز به نقل گزارش ایرنا در 
  .رندگی با تنش آبی مواجه هستندشهر این خطه شمال کشور به دلیل کاهش میزان با ۵۰هم اکنون 

 ۲هزار متر مکعب و ساخت  ۰۱حلقه چاه جدید، ایجاد یک باب مخزن با ظرفیت  ۰۹ست خبری، حفر ذبیح هللا ذاکری روز یکشنبه در یک نش
وی مرمت فرسودگی   .در شهرهای مازندران اعالم کرد ایستگاه جدید پمپاژ و مدیریت مصرف را از راهکارهای مهم برای غلبه بر تنش آبی

کاهش   .ر این خطه شمال کشور اعالم کرداین شرکت برای کاهش تنش آبی دخطوط انتقال آب و کاهش هدررفت را از دیگر فعالیت های 
درصدی روان آب  ۶۵مجموع بارندگی در مازندران با وجود افزایش نسبی بارش بهاری در سالجاری طبق گزارش شرکت آب منطقه ای کاهش 

  .درصدی آبگیری سدها را در این خطه شمال کشور به دنبال داشته است ۲۱و 
میلمتر باران در استان مازندران  ۴۵۶اردیبهشت امسال که هشت ماه از سال زراعی را شامل می شود  ۹۰تا  ۱۶این گزارش از مهر ماه  بنا بر

به گفته ذاکری  .درصد کاهش داشته است ۰۶۶۲ساله  ۹۱درصد و نسبت به دوره آماری  ۰۲بارید که نسبت به مدت مشابه سال قبل 
 ... .ری مازندران مربوط به شهرستان های ساری، قائمشهر، نکاء، بابل، گلوگاه و بهشهر استبیشترین تنش آبی مناطق شه

  :منتفی است « بیمه کولبران » مدیرکل امور مرزی کشور -*

 

ی روز گذشته، نشست( مدیرکل امور مرزی وزارت کشور)شهریار حیدری : در بیستم خرداد آمده است ایلنا،  خبرگزاری دولتی  به گزارش
او در این نشست از منتفی . های غیررسمی موقت مرزی خبر دهد نامه ساماندهی مبادله کاال در بازارچه خبری برگزار کرد تا در مورد آیین

نامه  و همچنین آیین« های غیررسمی موقت مرزی ساماندهی مبادله کاال در بازارچه»نامه  او از ابالغ آیین.خبر داد« بیمه کولبران»شدِن 
ربط خبر  های ذی به استانداران و دستگاه« (لنجی ته)تن  944ندهی ورود کاال توسط ملوانان شناورهای دریایی با ظرفیت کمتر از ساما»

نامه را تصویب کرد، اما بنا بر دالیلی اجرای آنها با مشکالتی  دولت سال گذشته این دو آیین»: ها توضیح داد نامه حیدری درخصوص آیین.داد
ها این موضوعات به خوبی  نامه ها و توجه به مردم مناطق مرزی که خوشبختانه در اصالح آیین مشکالتی مانند جانمایی بازارچهمواجه بود؛ 

این انتقال کاال به داخل . شدند در گذشته کاالها به پشت مرزهای کشور آورده و توسط کولبرها به داخل کشور منتقل می. مدنظر قرار گرفت
های جدید ظرفیتی برای نظارت ایجاد شده و ضمنا شأن و شئون مردم مرزنشین در آن به  نامه شد که در آیین نجام میکشور بدون نظارت ا

 مرزهای در کولبری هیچ» :وی در پاسخ به سوال یک خبرنگار در ارتباط با کشته شدن کولبران گفت....«خوبی مدنظر قرار گرفته است
ور مسئول امنیت کشور هستند و هنگامی که در ساعات شب فردی از معابر غیررسمی در مرزبانان این کش. است نشده کشته رسمی

مردم نیز از مرزبانان انتظار دارند که برای حفظ . حال عبور است برای مرزبانان قابل تشخیص نیست که این فرد کولبر است یا قاچاقچی و معاند
ها در معابر غیررسمی کشور اتفاق  ها و زخمی تردید کشته بی. به کشور مقابله کندامنیت این کشور با چنین اقدامات و ورودهای غیرقانونی 

 «افتد می

 !اهواز را برای ساعاتی بستند -کارگران فوالد، راه آهن تهران  -*

rooz.com/article.jsp?essayId=87059-http://www.akhbar 

 
کارگران گروه ملی صنعتی فوالد اهواز در سیزدهمین روز   :آمده است ۱۹۹۰ خرداد  ۵۱يکشنبه برپایه خبر منتشره در سایت اخبار روز در 

تانداری خوزستان زدند و بدنبال اعتصاب خود، از ساعت هشت و سی دقیقه صبح امروز بیستم خرداد دست به تجمع اعتراضی در مقابل اس
شده و به مدت یک و ( روبروی سینما هالل)بی توجهی مسئولین استانداری به خواستهایشان در ساعت نه و سی دقیقه عازم پل لشکر 

تی بدنبال کارگران معترض این مجتمع بزرگ صنع .تهران و ماشینهای عبوری در این محل را مسدود کردند_نیم ساعت مسیر راه آهن اهواز 
این اقدام اعتراضی بار دیگر به مقابل استانداری خوزستان بازگشته و پس از ساعتی تجمع در مقابل این استانداری، با تاکید بر ادامه 

 کارگر: کارگران گروه ملی صنعتی اهواز در تجمع امروز خود بطور مرتب شعارهایی از قبیل. اعتراضاتشان به تجمع امروز خود پایان دادند
ما کارگریم نون میخوایم، دوا و درمون  -می ایستیم، میمیریم، حقمون را میگیریم  -مرگ بر ستمگر، درود بر کارگر  -میمیرد، ذلت نمیپذیرد 

به  کارگران گروه ملی صنعتی فوالد اهواز تاکید کرده اند اجازه نخواهند داد سرنوشت این مجتمع بزرگ تولیدی.....را سر میدادند... میخوایم و
سرنوشت کارخانه هایی همچون هپکو و سایر مراکز تولیدی که عمال به تعطیلی کشانده شده اند دچار شود و در این راه اعتراضات خود را با 

 .شدت و دامنه بیشتری ادامه خواهند داد

 
 دادند قول/نشد پرداخت اجتماعی تامین بازنشستگان مستمری التفاوت مابه:یک فعال صنفی بازنشستگان -*
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بگیر تامین اجتماعی  های بازنشستگاِن حداقل مستمریدرصدی  61.9افزایش : و یکم خرداد آمده است  تدر بیسبه گزارش خبرنگار ایلنا، 
التفاوتِ  قرار بود، خرداد ماه مابه.ها انجام شد اعمال نشد و این دوماه، به روال سال قبل، پرداخت( فروردین و اردیبهشت)برای دو ماه اول سال 

با بیان اینکه ( کانون بازنشستگان شهر تهران عضو هیات مدیره)های فروردین و اردیبهشت پرداخت شود که علی اکبر عیوضی  مستمری
نظمی پرداختی در  عیوضی با انتقاد از بی... .ها را نپرداختند التفاوت شان عمل نکردند و مابه به قول: گوید است، می ها عملی نشده وعده

های خود  به وعده« توانند نمی»است که ست و دقیقاً به همین دلیل  نظمی همچنان به قوت خود باقی این بی: سازمان تامین اجتماعی گفت
های زندگی ازجمله  علیرغم اینکه قیمت ارز باال رفته و به تبع آن همه هزینه»: آنان می گویند  .ها را به موقع بپردازند التفاوت عمل کنند و مابه

دند و ما بازنشستگان مجبور شدیم دو ماه های ما بازنشستگان را اعمال نکر مسکن، تغذیه و حمل و نقل گران شده، افزایش ناچیز مستمری
است، سوال مِن بازنشسته این است که چرا نباید  ها سر به فلک زده درحالیکه هزینه. از سال را با همان مستمری سال قبل سر کنیم

ها و  ال افزایش مستمریهای سازماِن عریض و طویِل تامین اجتماعی به سامان و منظم باشد تا هر سال ما بازنشستگان دلهره اعم پرداخت
 ... «زمان پرداخت آن را نداشته باشیم؟

 :کرد قیچی را آموز دانش ۹ موی که معلمی حکم صدور -*

http://www.sharghdaily.ir/fa/Main/Detail/189121 
کم معلم متخلفی خبر داد که وپرورش فسا از صدور ح رئیس آموزش: در بیست و یکم خرداد آمده است  ایلنابه نوشته روزنامه شرق به نقل از 

نفر از  ۱درخصوص حکم صادر شده برای معلمی که موی ( وپرورش فسا رئیس آموزش)نژاد  مسلم امینی. آموز را قیچی کرده بود دانش ۱موی 
هر . یک سال شدحکم معلم فسا این هفته صادر و او محکوم به تنزل یک گروه یا طبقه شغلی به مدت : آموزان را قیچی کرده بود، گفت دانش

شود و براساس آن از حقوق او نیز کسر خواهد  شدن یک طبقه از شغل او کم می بگیری یک طبقه شغلی دارد که در صورت محکوم فرد حقوق
هزار تومان به مدت یک سال از حقوق این معلم کسر خواهد  ۶۱تنزل یک طبقه شغلی به مدت یک سال یعنی ماهی : نژاد گفت امینی. شد
ضمن اینکه هیچ حکمی برای بازنشستگی معلم صادر . شود كند و بازنشست می سال سابقه خود را تکمیل مي ۹۱از آن معلم  پس. شد

آموزی که موی آنها قیچی شده بود والدین دو نفر از آنها شکایت کرده  دانش ۱از میان : او درخصوص رضایت والدین توضیح داد. نشده است
 . شده شکایت خود را پس گرفتند و رضایت دادند های انجام بودند که با صحبت

 :ادامه اعصاب و اعتراض کارگران فوالد اهواز -*

 

 

 کارگران گروه ملی فوالد در هفتمین روز تجمع در مقابل استانداری به سمت دفتر نمایندگان مجلس راهپیمایی کردند - اهواز# - خرداد ۱۹ ۵۰

 :خوب های ژن به تکاب شوران زر طالی معدن واگذاری شائبه -*

http://www.sharghdaily.ir/fa/Main/Detail/189197 
به نوشته روزنامه شرق در در بیست و یکم خرداد آمده است :  عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی خواستار رسیدگی 

پور در گفت  وگو با خانه ملت، بر لزوم دقت در نحوه واگذاری به شائبه واگذاری معدن طالی زر شوران تکاب به ژن های خوب شد. نادر قاضی 
بنگاه های اقتصادی به بخش خصوصی گفت: در واگذاری شرکت های دولتی باید تدابیری اتخاذ شود که ادامه فعالیت بنگاه های تولیدی و 

موضوع اشتغال کارکنان با چالش روبه رو نشود. عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی ادامه داد: کاهش تولید معدن طالی 
زر شوران که به نوعی بزرگ ترین معدن طالی ایران بوده و در شهرستان تکاب استان آذربایجان غربي قرار دارد، شایان تأمل است. نماینده مردم 

ارومیه در مجلس شورای اسالمی افزود: میزان تولید معدن طالی زر شوران شهرستان تکاب، نصف شده است که بر اساس شنیده ها، این 
اتفاق عمدی بوده؛ چراکه قصد دارند با زیان ده نشان دادن کارخانه، این مجتمع با قیمت ارزان تری به برخی ها واگذار شود. قاضی پور گفت: 

مدیرعامل و مدیر کارخانه معدن طالی زر شوران شهرستان تکاب یک شخص بوده که در مجموع یک  شب در منطقه محل کارخانه ساکن شده 
است. در هر صورت، باید به مسائل معدن طالی زر شوران از سوی سازمان ایمیدرو رسیدگی شود تا داستان هپکو تکرار نشود. عضو 

کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی یادآور شد: سازمان های نظارتی و وزارت صنعت، معدن و تجارت باید به وضعیت تولید معدن 

  .طالی زر شوران شهرستان تکاب توجه کنند؛ همچنین باید به شائبه واگذاری معدن طالی زر شوران تکاب به ژن های خوب رسیدگی شود

 : کارگران فوالد در خیابان های اهواز راهپیمایی کردند -*

rooz.com/article.jsp?essayId=87064-hbarhttp://www.ak 

tg://search_hashtag/?hashtag=%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2


 
مین روز کارگران گروه ملی صنعتی فوالد اهواز در چهارده  :آمده است ۱۹۹۰خرداد  ۵۰برپایه خبر منتشره در سایت اخبار روز در دوشنبه

بنا بر گزارشهای ارسالی کارگران گروه ملی صنعتی اهواز به اتحادیه آزاد .اعتصاب دست به راهپیمائی گسترده ای در خیابانهای اهواز زدند
ز کارگران ایران، کارگران این مجتمع بزرگ صنعتی در چهاردهمین روز اعتصاب، بدنبال تجمعی یک ساعته در مقابل استانداری خوزستان که ا
در .ساعت هشت و نیم صبح آغاز شده بود، دست به راهپیمائی گسترده ای در خیابانهای اهواز زده و به دفاتر نماینده های شهر یورش بردند

پی این راهپیمائی عظیم و با رسیدن کارگران به فلکه دوم کیانپارس فرمانده انتظامی اهواز با حضور در جمع کارگران گزارشی از جلسه 
بنا .مین شهر پیرامون تصمیمات اتخاذ شده در مورد شرکت ارائه و از کارگران خواست به تجمع خود در مقابل استانداری ادامه دهندشورای تا

بر این گزارش، کارگران خشمگین و به جان آمده گروه ملی صنعتی فوالد اهواز در تجمع و راهپیمائی امروز خود علیرغم حضور گسترده 
حقوقارو  -سوریه رو رها کن فکری به حال ما کن  -گارد ویژه، بطور مرتب شعارهایی از قبیل کارگر میمیرد ذلت نمیپذیرد نیروهای موتور سوار 
استاندار بیعرضه استعفا استعفا  -استاندار و فرماندار بی عرضه و بیخیال  -دشمنمون همینجاس دروغ میگن آمریکاس  -نمیدن مرگ بر آمریکا 

 ....سر میدادند... نماینده بی عرضه نمیخوایم نمیخوایم و -ایت حمایت همشهری با غیرت حم -
 
 :پالسکو ساختمان بازسازی آغاز فطر، عید /گیرد می جان «پالسکو» -*

 

از زمانی که رسیدگی به : در این جلسه گفت محمدحسین مقیمی : آمده است ۱۹۹۰خرداد  ۵۰در دوشنبهایلنا، خبرگزاری به گزارش  
در : وی افزود.ی تهران محول شد جلسات متعددی تا کنون برگزار شده استوضعیت ساختمان پالسکو و اجرای طرح جدید آن به استاندار

های ساختمان     طبقه برای اقدامات خدماتی ساخته شود و از محل درآمد آن هزینه نهایت قرار شد ساختمان بازسازی شود، به نحوی که پنج
 ۰۲فته استاندار تهران؛ از عید فطر امسال کار بازسازی ساختمان به گ.های ساختمان را تقبل کرده است   بنیاد مستضعفان هزینه. تامین شود

قسمت پشت ساختمان : مقیمی در پایان اظهار داشت .طبقه پالسکو کلید خواهد خورد و در عید فطر دو سال آینده به بهره برداری می رسد
سازی دارد و قبول کردند با هزینه ساکنان          ن مقاومطبقه است، به عقیده برخی از کسبه و ساکنان پالسکو امکا ۲طبقه پالسکو که در  ۰۲

طبقه دارند، برای این کار نظرسنجی  ۰۲سازی انجام شود، تعدادی هم البته عقیده بر نوسازی این ساختمان همچون ساختمان    مقاوم
ور طرح را ارائه دهد و پس از تایید، ساکنان از طریق فرمانداری، شورای کسبه پالسکو و اتاق اصناف انجام خواهد شد و مهندس مشا

 .سازی یا نوسازی پروانه بدون هزینه صادر خواهد کرد   شهرداری طبق طرح مقاوم

 بزرگ کانتیری کمپانی سومین خروج /تهران در آلمانی نقل و حمل شرکت یک خدمات توقف: رویترز خبر داد -*
 :ایران بازار از جهان

 

یکی از « لیولد هاپاگ»شرکت حمل و نقل آلمانی  : آمده است ۱۹۹۰خرداد  ۵۰در دوشنبهرز، ایلنا به نقل از رویتخبرگزاری دولتی به گزارش 
های آمریکا علیه ایران در مورد  االجل چهارم نوامبر برای اعمال تحریم دو سری خدماتش را به ایران متوقف کرده و قرار است قبل از پایان ضرب

هامبورگ، پنجمین کمپانی بزرگ  «هاپاگ لیولد»بر اساس این گزارش شرکت .گیری کند میمسری باقیمانده از خدمات ارائه شده به ایران تص
های آمریکاست را در مدت زمان تعیین شده از سر  اعالم کرده که فرآیند توقف انتقال کاالهایی که شامل فهرست تحریم کانتینر در جهان،

داده و این خدمات از سوی شرکای این کمپانی عرضه شده  ایران ارائه نمیاین گروه اعالم کرده که هیچ خدمات مستقیمی به .خواهد گرفت
. شد متوقف شده و دیگری در دست بررسی است یکی از دو سری خدماتی که به ایران ارائه می: این کمپانی آلمانی به رویترز خبر داد.است

رسانی به ایران تصمیم  ر به انجام آن هستند تا درمورد خدماتاالجل قاد کمپانی منتظر روشن شدن عملیاتی است که بعد از پایان دوره ضرب
که دومین کمپانی بزرگ حمل ونقل جهان است، خدمات حمل ونقل به ایران برای « ام اس سی»ماه گذشته شرکت .نهایی را اتخاذ کنند

ها همچنان به دست ایران  مال مجدد تحریمهای حاوی غذا در دوران تعیین شده تا اع سفارشات جدید را متوقف کرد اما پذیرفت که محموله

https://www.ilnanews.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-5/632339-%D9%BE%D9%84%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%88-%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D9%85%DB%8C-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D8%AF-%D8%B9%DB%8C%D8%AF-%D9%81%D8%B7%D8%B1-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D9%84%D8%A7%D8%B3%DA%A9%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-4/632248-%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%DB%8C%DA%A9-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%AD%D9%85%D9%84-%D9%86%D9%82%D9%84-%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%B1%D9%88%D8%AC-%D8%B3%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D9%85%D9%BE%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%AA%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://www.ilnanews.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-4/632248-%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%DB%8C%DA%A9-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%AD%D9%85%D9%84-%D9%86%D9%82%D9%84-%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%B1%D9%88%D8%AC-%D8%B3%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D9%85%D9%BE%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%AA%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86


لیولد مانند دو کمپانی دیگر، از  شرکت هاپاگ. ها در ایران تجدیدنظر خواهند کرد هم اعالم کرد درباره عملیات« مرسک الین»شرکت .برسد
 .کند در امارات خدماتی را به ایران عرضه می« هاب جبل علی»طریق نقل و انتقال شخص سوم از طریق 

  :است کار دستور در کامیون رانندگان بیمه موضوع:ضو کمیسیون اجتماعی مجلسع -*

 

این کارگروه هر هفته با حضور : تنماینده برجن گف« خدیجه ربیعی» : آمده است ۱۹۹۰خرداد  ۵۰دوشنبهدر ایلنا، خبرگزاری دولتی به گزارش 
های مرتبط برای  کند، بنابراین امروز اولین جلسه کارگروه با حضور مسئوالنی از وزارتخانه مسئوالن ذی ربط مشکالت رانندگان را بررسی می

موضوع مشکالت رانندگان در وی با اشاره به بررسی ....بررسی مشکالت رانندگان برگزار شد؛ البته مسئوالن پلیس راه کشور حضور نداشتند
با توجه به این مسئله در این : ها به عنوان دغدغه رانندگان، تصریح کرد جلسه هفته پیش کمیسیون اجتماعی و بحث افزایش نرخ کرایه

له جلسه تاکید شد که در حل این مشکل نیز تسریع شود، البته قبل از این مسائل نیز بخشی از مشکالت حل شده بود، همچنین مسئ
ها به عنوان یکی از مطالبات رانندگان دردستورکار قرار گرفت و مقرر شد که نظارت بر این مسئله در کل کشور  نظارت بر دریافت حق کمیسیون

 ....مندی رانندگان انجام شود با جدیت بیشتری برای افزایش رضایت

 : دختران خیابان انقالب  -*

   
 ، کنار دریا و در دل مردم همه جا هستند حتی بر روی صندوق مافیای کمیته امداد : باید گفت  در ستایش دختران خیابان انقالب

 :نهادهای مذهبی کمک به  -*

 

 12میلیارد تومان کمک مالی شهرداری تهران به نهاد مذهبی برای سال  91حدود 
 مجمع فعاالن اقتصادی

 : خبر پیدا شدن کوه طال در زاهدان  -*

ر و میلیون تن طالی خالص، بر روی گنج نشسته ولی حکومت اسالمی فق ۰۱وبلوچستان با بیش از  کشف کوه طال در زاهدان؛ سیستان
 .تباهی را به مردم آن منطقه وهمه ایران تحمیل کرده است

 :یورش وحشیانه پلیس ضد شورش به تجمع حق طلبانه کارگران گروه ملی صنعتی اهواز و بازداشت گسترده کارگران -*
 

دیشب و شکل گیری این تجمع،  00.34بدنبال فراخوان کارگران گروه ملی صنعتی فوالد اهواز برای تجمع در فلکه کیانپارس اهواز در ساعت 
 .کارگران تجمع کننده مورد حمله وحشیانه نیروهای یگان ویژه قرار گرفته و جمع کثیری از آنان بازداشت شدند

کارگر حق طلب گروه ملی صنعتی فوالداهواز بازداشت شده اند و همگی آنان شب را در بازداشتگاهها  94در این یورش وحشیانه حدود 
کارگر بازداشتی گروه ملی صنعتی اهواز که بدست اتحادیه آزادکارگران ایران رسیده است  94کارگر از حدود  01اسامی   .اندنگهداری شده 

 :به شرح زیر است
علي طاهري .۱علي عقبه .۹كريم صیاحي .٦رحمان سمعك .٥علي جماعتي .٤محمد نقي زاده .۹بیمان شجراتی .۵حسن جاويد حمودي .۰
فرزاد قراجي .۰٥هادي وائلي .۰٤سیدرزاق موسوي .۰۹امیر شعباني .۰۵سید محمد موسوي .۰۰بهزاد علیخاني .۰۱مصطفي زرگانی .۱

ابراهیم فارسي .۵۵حسین عفري .۵۰احمد عفراوي .۵۱امیر حريزاوي .۰۱نورعلي خان محمد .۰۱سید علي مرادي .۰۹يونس امیري .۰٦
 علی حزبئی پور- ۵۱ابراهیم برومند نیا -۵۱علی دقاقله . ۵۹واد اسكندري ج.۵٦علیرضا محرب .۵٥سید جواد موسوی .۵٤محمد عالوي .۵۹

ه صبح لیبنا بر آخرین خبرهای رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران، بدنبال این بازداشتها، کارگران گروه ملی صنعتی فوالد اهواز از ساعات او
 عازم مقابل استانداری خوزستان شده اند تا دست به تجمع در این محل بزنند

 .اما مقابل این استانداری مملو از نیروهای ویژه و سرکوب است و لشکر بزرگی از آنها با ماشینهای مختلف سرکوب در محل حضور دارند
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 : معلم خلیلی رضا دستگیری -*

 

 وفعال صنفی مشهد ،عضو کانون صنفی معلمان ایران موسی رضا جلیلی جشن آباد معلم 
 بامداد توسط چندتن که خودراماموراطالعات معرفی کردند،در خانه خود دستگیر شد ۱ساعت  ۱۹خرداد  ۵۰امروز

 :به بازداشت گسترده کارگران فوالد اهواز اعتراض کنیم -*

 

و برحق کارگران گروه صنعتی فوالد اهواز را با بازداشت های گسترده پاسخ مطالبه انسانی : آمده است  اردوی کاربه نوشته کانال تلگرامی 
نفر از سوی نیروهای لباس شخصی و انتظامی بازداشت شده  14در جریان اعتراضات شب گذشته و صبح امروزاین کارگران، حدود . داده اند

 .اند
ورشکستگی ارمغان دیگری برای اردوی کار و زحمت کشور ندارد، معلوم حاکمیتی که جز تولید انبوه فقر و گرسنگی و بازتولید انبوه رکود و 

است که صدای اعتراض برحق کارگران به ورشکستگی، بیکاری و فقر را هم تحمل نمی کند و با برخورد امنیتی و دستگیری و زندان می 
 .کوشد تا صدای حق طلبی و مطالبه گری کارگران را خاموش کند

شایسته است که اعتراضات زنجیره ای کارگران در عین تداوم به سمت ایجاد تشکل مستقل و پایدار صنفی، یعنی در برابر این برخورد، 
 .سندیکای کارگران گروه صنعتی فوالد جهت گیری کند و تبلور اراده جمعی و جذب همبستگی هر چه گستره تر طبقاتی سامان یابی شود

 .طور که می توانیم از کارگران گروه صنعتی فوالد اهواز حمایت کنیمو هر . در برابر این بازداشت ها سکوت نکنیم
همه کارگران بازداشتی باید . برخورد امنیتی با کارگرانی که دستمزد معوقه و امنیت شغلی و لغو خصوصی سازی می خواهند، محکوم است

  .فورا و بی قید و شرط آزاد شوند
@ordoyekar 

متن سخنرانی رضا شهابی درچهل ونهمین :سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه  -*
 :تن از نمایندگان کنفدراسیون عمومی کار در شهر رن پاریس۵۳۱۱درحضور  cfdtکنگره 

  

مایندگی از سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران وحومه به همراه یکی از به ن cfdt دوستان و رفقا از اینکه درچهل ونهمین کنگره
 . اعضای انجمن صنفی معلمان ایران درکنارشما هستیم بسیارخوشحال میباشیم

یط حضور از کلکتیو سندیکاهای کارگری فرانسه قدردانی وتشکر می کنیم که با تالش ها وپیگیرهای مستمربعد از چند سال توانستند شرا
 .من وهمکارانم آقایان داود رضوی ولقمان ویسی را فراهم کنند

همانطور که مطلع هستید درکشورما فعالین سندیکایی وکارگری تحت تعقیب و آزار واذیت قرار میگیرند وبه زندان های طوالنی محکوم می 
منجر به جراحی گردن وکمرم درزندان شد بعد از چهار شوند، خود من بعد از تحمل شش سال زندان وصدمات ناشی ازدستگیری وزندان که 

 . روز طول کشید ۲۱بار اعتصاب غذای طوالنی که آخرین آن 
شرایط درمان و آزادیم بعد از شش سال  cfdt با حمایت های داخلی وبین المللی و سندیکاهای جهان بویژه کلکتیو سندیکاهای فرانسوی و

لت برخوردهای پلیسی، امنیتی، قضایی با اعضای سندیکای شرکت واحد ،سندیکای نی شکر هفت متاسفانه درکشور ما بع. میسر گردید 
تپه، کانون صنفی معلمان ، بسیار تحت فشار میباشند، ازطرف دیگر وجود تشکالت وابسته به دولت ،خانه کارگر وشوراهای اسالمی کار 

حقوق بگیران ودیگرصنوف میباشند، نتیجه آن عدم امنیت شغلی فرمایشی یکی از موانع اصلی تشکیل، تشکل های مستقل کارگری و
،قدرت خرید پایین کارگران ، عدم پرداخت به موقع حقوق ،گسترش روزافزون فقر و بیکاری گسترده خیلی عظیمی ازکارگران کولبر را در 

 . مرزهای کردستان به دنبال داشته، که روزانه به کشته وزخمی شدن چندین تن می انجامد
ادن اسخ مزدبگیران به این تعرضات برپایی اعتراضات واعتصابات بی شمار است که نمونه امروز آن اعتصاب رانندگان ،کامیون داران، کارگران معپ

 . ، راه آهن وغیره است ،متاسفانه پاسخ این اعتراضات اخراج وزندان است
یه های مستقل نیازمند همکاری وحمایت شما دوستان ورفقای متشکل دربرابر این تعرضات وحمالت به جنبش مستقل کارگری، فعاالن اتحاد

هرچه این همکاری وحمایت مستقیم تر وگسترده تر باشد توازن قوا درایران به نفع  .دراتحادیه های مستقل وآزاد کشورهای مختلف هستند
 . ما به تحریم ها احتیاج نداریم و با آنها مخالف هستیم. ما بهتر تغییر خواهد کرد 

https://t.me/vahedsyndica/2099 

 :پاریس -دوشنبه شب همبستگی با کارگران ایران  -*

https://web.telegram.org/#/im?p=%40ordoyekar
tg://resolve/?domain=vahedsyndica&post=2099


 

و مسئولین کلکتیو مریوان  سندیکای کارگران شرکت واحد ونماینده معلمان کردستان  ژوئن با حضور نمایندگان۰۰شب همبستگی درپاریس 
 .پنج سندیکای کارگری فرانسه برگزارگردید

@vahedsyndica 

 :شرايط فعلي بازار مسکن دوام ندارد -*
http://www.sharghdaily.ir/fa/Main/Detail/189198 

گذاري مسکن، با تشريح عوامل مؤثر در افزايش  مديرعامل گروه سرمايه : آمده است ۱۹۹۰خرداد  ۵۵درسه شنبهبه نوشته روزنامه شرق، 
خريداران واقعي مسکن تا حد امکان در شرايط فعلي نسبت به خريد اقدام نکنند؛ چراکه روند فعلي حاکم بر بازار مسکن : قیمت مسکن گفت

هیبنا، درباره عوامل افزايش غیرطبیعي قیمت مسکن  -وگو با پايگاه خبري بانک مسکن  ترضا امیني در گف محمد. تواند دوام داشته باشد نمي
جمله  هاي ساختمان از که بخشي از نهاده گردد؛ چرا جمله بازار ارز برمي بخشي از اين افزايش قیمت به تحوالت بازارهاي موازي از: گفت

افزايش قیمت ارز در نهايت باعث : او ادامه داد. دهند حوالت اين بازار واکنش نشان ميمیلگرد وابستگي شديد به ارز دارند و در برابر تغییر و ت
: گذاري مسکن افزود مديرعامل گروه سرمايه. توجه را در اين بازار شاهد باشیم شده مسکن شد تا يک افزايش قیمتي درخور رشد قیمت تمام

امیني تصريح . شود گذاران پرداخت مي زار پولي اغلب سودهاي باال به سپردههاي بانکي همچنان جذاب است و در با از طرفي بازار سپرده
ترين پارامتر  هاي بانکي در نیمه اول سال جاري مهم رسد تحوالت بازار پول در قالب تغییرات احتمالي در نرخ سود سپرده به نظر مي: کرد

ها به بازار مسکن يا خروج سرمايه از بازار مسکن مؤثر  به ورود سرمايهتواند با کاهش يا افزايش نسبت  اثرگذار بر بازار مسکن باشد که مي
امیني با اشاره به . گیرد هاي متعددي تأثیر مي باشد؛ هرچند دیگر عوامل دروني و بیروني نیز در اين زمینه مؤثر است و بازار مسکن از مؤلفه

شد قیمت در بازار مسکن شده است، با توصیه به متقاضیان واقعي خريد اين تقاضاي غیرواقعي در بخش مسکن نیز منجر به ر بر اينکه عالوه
توجه در مقایسه با نرخ تورم افزايش پیدا کرده که اين رشد قیمتي خارج از شرايط  حاضر قیمت مسکن با فاصله درخور حال در: مسکن گفت

 .تواند دوام داشته باشد عادي حاکم بر نرخ تورم است و اين روند نمي

 

 :معناست بی ها بازنشسته بازگشت   اما شد محقق چادرملو معدن در موعد از پیش بازنشستگی -*

 

چیان، اجرای  ران مشاغل سخت ازجمله معدنترین مطالباتِ کارگ یکی از مهم : آمده است ۱۹۹۰خرداد  ۵۵شنبهسه دربه گزارش خبرنگار ایلنا،
رئیس انجمن صنفی کارگران معدن )اکبر علیپور .آور و فراهم آمدن امکاِن بازنشستگی پیش از موعد است  نامه مشاغل سخت و زیان آیین

وعد در معدن چادرملو ها پیگیری، بازنشستگی پیش از م پس از سال: گوید در ارتباط با این مطالبه می( چادرملو، شرکت آسفالت طوس
( کارکنان اداری و آبدارخانه)فقط دو گروه شغلی . شوند محقق شد و در حال حاضر کارگران معدن با بیست سال سابقه کار بازنشسته می

ها نیز  برای آن ی معدن مشغول به کار هستند، اند که امیدوارم باتوجه به اینکه این افراد نیز در محیط آلوده نامه نشده هنوز مشمول این آیین
بعد از بیست سال کار سخت در معدن، دیگر بازگشت به کار معنایی ندارد؛ این امر هم فرصت اشتغال را : گوید او می....نامه اجرایی شود آیین

ا بازگشت به تواند ناقض سختی کار تلقی شود؛ لذا از مسئوالن این واحد معدنی درخواست داریم ب گیرد و هم می از جواناِن جویای کار می
های  التحصیلی از دانشگاه های شغلی را به جوانان متخصصی بدهند که خیلی از آنها علیرغم فارغ کاِر بازنشستگان موافقت نکنند و فرصت

 .نشین هستند معتبر، بیکار و خانه

 : قیمت نفت کم می شود  -*

 
ای صادرات نفت را در پی خواهد  هزار بشکه ۲۱۱ماه  ۶هزار و پس از  ۵۱۱عدم استفاده اجرایی از مزایای برجام با اروپاییها کاهش سریع 

 دالرنزدیک کند  ۱۱این رخداد میتواند قیمت نفت را به .داشت
@esfahaneconomy 

 :«ر»سال حبس براي پرونده برادران  46صدور حکم بدوي  -*

http://www.sharghdaily.ir/fa/Main/Detail/189192 

، «ر»جلد پرونده تخلفات برادران  614گرفته بر  هاي صورت پس از بررسي : آمده است ۱۹۹۰خرداد  ۵۵درسه شنبهبه نوشته روزنامه شرق، 
وگو با  فارس يک منبع آگاه در گفتبه گزارش . سال حبس صادر کرده است 94ظاهرا قاضي پرونده براي مجموع متهمان حکم بدوي حدود 

دادگاه انقالب اسالمي به رياست قاضي  69در شعبه « ر»فارس با اشاره به برگزاري جلسات دادگاه پرونده فساد اقتصادي موسوم به برادران 

https://web.telegram.org/#/im?p=%40vahedsyndica
https://www.ilnanews.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/632414-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA%DA%AF%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86-%DA%86%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D9%85%D9%84%D9%88-%D9%85%D8%AD%D9%82%D9%82-%D8%B4%D8%AF-%D8%A7%D9%85%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D8%A8%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://web.telegram.org/#/im?p=%40esfahaneconomy


اين پرونده در مجموع  گرفته ازسوی قاضي پرونده ظاهرا حکم بدوي متعلق به سه نفر از متهمان هاي صورت بر اساس بررسي: صلواتي گفت
بر اساس آنچه قاضي صلواتي در تاريخ . توانند به حکم صادرشده اعتراض کنند سال حبس صادر شده است که وکالي اين پرونده مي 94بر  بالغ
 09جلد و  614دي و اعالم کرده بود، اين پرونده تحت عنوان اخالل در نظام اقتصا« ر»شهريور سال گذشته درباره پرونده موسوم به برادران  04

بود که خبر بازداشت عناصر يک شبکه فساد  ۰۹۱۵ابتداي شهريور . آغاز شد 11از ابتداي شهريور  69متهم دارد که رسیدگي به آن در شعبه 
ا به اعالم معروف شد، بن« ر»اي که بعدها به پرونده برادران  ها منتشر شد؛ پرونده اتهام اخالل در نظام اقتصادي در رسانه  اقتصادي به

، بدون اهلیت و با خريد سهام پتروشیمي ٤٤هاي اصل  اي از فساد بود که با سوءاستفاده از اجراي سیاست يافته مسئوالن شبکه سازمان
 .هايي در اين زمینه کرده بودند اصفهان و پتروشیمي بیستون اقدام به سوءاستفاده

هاي مختلف در خارج از کشور محصوالت اين دو  اي متقلبانه و با تشکیل شرکته ها منتشر شده، آنان با روش بر اساس آنچه در رسانه 
هاي خود فروخته و منابع حاصل از آن را در يکي از کشورهاي حوزه خلیج فارس و همچنین يک کشور اروپايي  شرکت پتروشیمي را به شرکت

هزار میلیارد  ه منجر شد شرکت پتروشیمي اصفهان با بیش از يکدر نهايت اقدامات اين گرو. گذاري کردند به نام خود و بستگانشان سرمايه
اين . میلیارد تومان نیز به پتروشیمي بیستون بدهکار شود 044به تعطیلي کشیده شود و اين گروه  10تومان بدهي براي مقطعي در خرداد 

گونه که از سوي  میزان مال مورد رسیدگي نیز آن. انقالب شدمتهم، روانه دادگاه  ٤٥عنوان اتهامي براي  64، با کیفرخواستي با ۱٥  پرونده آبان
اين باره خبرگزاري  در. میلیارد آن در همان زمان رسیدگي مسترد شد 144میلیارد تومان بود که  144هزار و  دادستان تهران اعالم شده بود، يک

داليل تعطیلي پتروشیمي اصفهان و بیان »اد که با تیتر مصاحبه تفصیلي را با مديرعامل وقت پتروشیمي اصفهان انجام د 16فارس در سال 
 .شده در اين پرونده نیز از اينجا قابل مطالعه است بخشي از موارد اتهامي مطرح. منتشر شد« ها از زبان مديرعامل برخي ناگفته

 

 دولت/جلوست به رو قدمی موقت، قراردادهای برای ساله سه سقف تعیینگو با ایلنا؛ و اللهی در گفت فرج -*
 :کند اجرا و تصویب را پیشنهادی نامه آیین و داده خرج به عقالنیت

رین مطالبه ت که امنیت شغلی را مهم  کم نیستند فعاالن کارگری: آمده است ۱۹۹۰خرداد  ۵۵شنبهسه در در ایلنا،دولتی  گزاریبه گزارش خبر
اعتقاد آنها، فقدان امنیت شغلی و رشد فزاینده قراردادهای موقت در حوزه روابط کار در ایران،  به. دانند رو می جامعه کارگری در سال پیش

گذارند اما  در این میان، کسانی هم هستند که گرچه بر اهمیت امنیت شغلی صحه می. است  زنی کارگران شده موجب تضعیف قدرت چانه
کاظم .زمان آن با دو مطالبه مهم دیگر جامعه کارگری؛ یعنی داشتن تشکل مستقل کارگری و دستمزد عادالنه هستند معتقد به پیگیری هم

امنیت شغلی مساله بسیار مهمی است که با موضوع دستمزد و : در گفتگو با ایلنا، اظهار داشت( فعال و پژوهشگر حوزه کارگری)اللهی  فرج
چه شاغل نباشد چه با قرارداد موقت یا حتی بدون قرارداد،  –زمانی که کارگر امنیت شغلی نداشته باشد . ری مرتبط استهای کارگ تشکل

بنابراین امنیت شغلی یکی از ضروریات حیاتی طبقه کارگر در ایران یا در هر جای . تواند شرکت کند اصال در هیچ تشکلی نمی -شاغل باشد
البته این نکته را . نامه خوبی است و قدمی است رو به جلو آیین: مه پیشنهادی را مثبت ارزیابی کرده و تصریح کردنا وی کلیات آیین.دیگر است

گیری از  نامه غلطی موجود است بتوانند با بهره هم باید لحاظ کرد که قوانین و جامعه ما باید این سیالیت را داشته باشند که اگر قانون و آیین
ای خالی از نقص نیست؛ مهم این است که چطور بتوان آنها را اصالح  نامه قطعا هیچ قانون و آیین. ها را اصالح کنند رساییهای قانونی، نا روش

رو  های پیش ترین مطالبه جامعه کارگری را برای سال اللهی در پایان، چگونگی تعیین مهم فرج.ای برای اصالح آنها وجود داشته باشد کرد یا اراده
دستمزد : اند هاست با سه مطالبه اصلی دست به گریبان است که تاکنون محقق نشده طبقه کارگر ما سال: ست و اظهار داشترا مبهم دان

ها با یکدیگر، همچون سه ضلع یک مثلث است و نبود هرکدام از آنها، اساس  رابطه این. عادالنه، تشکل مستقل کارگری و امنیت شغلی
در صورت نبود یکی، دو دیگر . کنند به یادشده، با یکدیگر رابطه متقابل داشته و همدیگر را تقویت میسه مطال. ریزد مثلث را به هم می

زمان پیش ببرند؛ در غیر این صورت، آینده  کارگران باید به آن درجه از آگاهی برسند که این سه مطالبه را هم. شوند مانده تضعیف می باقی
 .خوبی در انتظار جامعه ما نخواهد بود

 : اعتصاب کارگران شهرداری بستان در خوزستان  -*

 

ماه حقوق معوقه و یک سال و  ۲اعتصاب کارگران شهرداری بستان در دشت آزادگان خوزستان در اعتراض به ، ما شاهد 12خرداد 22در تاریخ

  .نیم تأخیر در پرداخت حق بیمه

 :کار  پنهان  کودکان، آژیر قرمز برای نهادها و مسئوالن گذرد؟ های زیرزمینی چه می در کارگاه -*

   
پاید؛ وقتی مطمئن  بر را می و نگران است؛ با نگرانی دور : آمده است ۱۹۹۰اد خرد ۵۵سه شنبه، نسرین هزاره مقدم به گزارش خبرنگار ایلنا،

ها و  رساند؛ جایی که زن طرف می های آن شود و خودش را به صندلی شد در دیدرس ماموران نیست، از مقابل در مترو به سرعت رد می
و بعد از چند «.دستت واسم برکت داشته باشهخری؟ هزارتومنه فقط؛ بخر سر صبحه شاید  فال می! خاله» :اند دخترها نشسته

نگرانی کودک دوازده .....خری؟ خاله فال می: شود و بازهم کند در چشماِن بعدی خیره می رود؛ درنگ می ثانیه انتظار، سراغ بعدی می
های قطار آدامس  نفروشِ متروست و برادرش در همین واگ ی پارک شهر بساط واکسی دارد، خودش فال ای که پدرش در محدوده ساله

گیرند؛  هایش را می ها فال کنند؛ بعضی اش می مترو هستند؛ مامورانی که از قطار پیاده« سختگیر»کند، ماموران به قول خودش  فروشی می
شر هشدار دهند بیرون ایستگاه و با توپ و ت اندازند سطل زباله؛ و آن وقت محمد دوازده ساله را ُهل می کنند و می جلوی چشمانش پاره می

بعضی « .شوم تر دوباره سوار می روم یکی دو ایستگاه آن طرف می»: بازنگردد« دیگر»تواند  دهند که دیگر نباید بازگردد؛ اما محمد که نمی می
روهای مادر دانند اگر محمد کار نکند، دا  محمد اگر کار نکند، اوضاع خراب است؛ آنها می« متوجه هستند»ترند؛  ماموران به قول محمد مهربان

https://www.ilnanews.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/629500-%D8%AA%D8%B9%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D8%B3%D9%82%D9%81-%D8%B3%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%88%D9%82%D8%AA-%D9%82%D8%AF%D9%85%DB%8C-%D8%B1%D9%88-%D8%A8%D9%87-%D8%AC%D9%84%D9%88%D8%B3%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%B9%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%AE%D8%B1%D8%AC-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A2%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%A8-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7-%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-9/629500-%D8%AA%D8%B9%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D8%B3%D9%82%D9%81-%D8%B3%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%88%D9%82%D8%AA-%D9%82%D8%AF%D9%85%DB%8C-%D8%B1%D9%88-%D8%A8%D9%87-%D8%AC%D9%84%D9%88%D8%B3%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%B9%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%AE%D8%B1%D8%AC-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A2%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%A8-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7-%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-9/632083-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%BE%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%A2%DA%98%DB%8C%D8%B1-%D9%82%D8%B1%D9%85%D8%B2-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86


فهمند و به روی  ها را می شوند؛ بعضی مامورها این های خیابان شوش و مولوی بدهکارتر می ماند؛ اگر کار نکند، به کاسب روی زمین می
ند ک ها قایم می پاید؛ خودش را در پناه صندلی آورند؛ اما مامور این ایستگاه سختگیر است؛ محمد بازهم زیرچشمی مامور را می خودشان نمی

  «....خری یا نه؟ پرسی؛ آخرش فال می ها؛ آخر چقدر سوال می خیال این حرف بی»: شود افتد، خیالش راحت می و فقط وقتی قطار راه می
میلیون ۵۲۱، بیش از (ILO) ژوئن برابر با بیست و دوم خرداد، روز جهانی مبارزه با کار کودک است؛ براساس آمار سازمان جهانی کاردوازدهم  

میلیون کودک کار، وارد بازار  ۵۲۱نفر از   میلیون ۰۵۱  براساس همین آمار،. زیر سن قانونی کار می کنند  ساله در سراسر جهان ۰۴تا  ۲ک کود
همین طور . کنند که بیشترشان پسر هستند میلیون کودک دیگر به صورت پاره وقت کار می ۰۹۱وقت هستند و  کار شده و مشغول به کار تمام

میلیون نفر در افریقا  ۴۱۶۹. کنند میلیون کودک در منطقه آسیا و پاسیفیک زندگی می ۰۵۵۶۹های جدید این سازمان، از این تعداد  ینطبق تخم
اینها آمار جهانی هستند؛ در ایران ولی از اطالعات دقیق خبری نیست؛ آمار  .میلیون کودک در امریکای التین و کارائیب هستند ۲۶۹و 

اند که بیش از هفت میلیون کودک در  گویند دو میلیون کودک کار داریم اما برخی نیز بر این عقیده دکان نداریم؛ برخی میمشخصی از کار کو
کنند و شیوه کارشان همان است که ماموراِن  کنند؛ برخی مسئوالن نیز مساله را به کلی رد می ایران به صورت تمام وقت یا پاره وقت، کار می

گیرند و او را  را می« اجناسش»کنند،  کنند که محمد را از قطار پیاده می هایی عمل می کنند؛ دقیقاً مثل همان آن تبعیت میمترو از   سختگیرِ 
شود؛ با این  کمتر می« شوم»ی به زعم آنها  ی مردم با این پدیده شود؛ نرخِ مواجهه پاک می« صورت مساله»دهند؛ اینطوری  به بیرون هل می

بیند که ایستگاه بعد  را نمی« محمد»کنند ولی کسی  می« برخورد»ای است؛ با محمد  بیند؛ کار ساده  را نمی« ارکودک ک»شیوه کسی 
 ....شود دوباره سوار همین قطار می

  : راه وزارت برابر در شهرسازی مهندسان تجمع -*

 

  .غیر قانونی تجمع مهندسان مقابل وزارت راه و شهرسازی با شعار لغو بخشنامه ها و آیین نامه
 12خرداد 22

 :شد صعودی مردم معیشت هزینه شیب -*

http://www.sharghdaily.ir/fa/Main/Detail/189157 
قلم کاالی عمده معیشت خانوار نشان  ۵۴ماه اخیر  ۰۵روند قیمتی  : آمده است ۱۹۹۰خرداد  ۵۵درسه شنبهبه نوشته روزنامه شرق، 

به . کند ها هر روز تغییر می ها دامن زده است و قیمت سان اقتصادی و نگرانی از آینده به افزایش قیمتدهد به دلیل تحوالت قیمت ارز، نو می
قلم کاال  61دهد  قلم کاالی خوراکی مورد نیاز خانوار که سهم بیشتری از سبد کاالی خانوار دارد، نشان می 00گزارش فارس، بررسی قیمت 

تنها افزایشی نداشته،  قلم کاال نه  در این میان شش. تغییر و افزایش محسوسی داشته است 12تا اردیبهشت سال  11از اردیبهشت سال 
درصد بیشترین افزایش قیمت را در یک  99.1مرغ ماشینی در یک سال با  در میان اقالم خوراکی، تخم. بلکه روند کاهشی به خود گرفته است

های  درصد در رتبه 00درصد و گوشت گوسفند با  31.1درصد، موز  32.0ا پس از آن برنج خارجی درجه یک ب. سال گذشته داشته است
اقالم خوراکی فوق که بخش اعظمی از قوت غالب و معیشت خانوار را تشکیل . گیرند بیشترین افزایش قیمت در یک سال اخیر قرار می

های  حال باید منتظر قیمت بااین. شود زار ارز ارزیابی میدهد، در یک سال گذشته دچار شیب افزایش بیش از حد بوده که متأثر از تحوالت با می
ماه منتهی  60مرغ ماشینی نیز در  تخم. جدید گوشت گوسفند و گوساله در خردادماه بود که قطعا بر تندی شیب افزایش قیمت خواهد افزود

ت مرغ پیشی گرفت و همچنان سطح اختالف خود ها از قیم که قیمت آن در برخی ماه طوری به اردیبهشت دچار نوسان قیمتی شدیدی بود، به
هاي دامی و طیور، زمزمه افزایش این دو قلم کاال را دامن زده  با توجه به افزایش قیمت ارز در بازار افزایش قیمت نهاده. را حفظ کرده است

مردم در حالی این روزها به لحظه و  افزایش سبد کاالی معیشت. است و احتماال در آینده نزدیک شاهد افزایش قیمت این محصوالت باشیم
هزارو  ها با تخصیص ارز سه کننده و مسئوالن با وجود وعده ثبات قیمت های نظارتی و حمایت ساعت در حال تغییر است که سکوت سازمان

رآورده کند و بازار محصوالت تومانی به دیگر کاالهای وارداتی، نتوانسته توقعات را ب 044تومانی برای کاالهای اساسی و ارز چهارهزارو  144
 .ها تأثیر زیادی داشته است برد و همین عامل در نوسان قیمت غذایی از آشفتگی قیمت و نگرانی از وضعیت آینده رنج می

کنیم تا کارگران خارج از شهرداری  پیگیری می: شهرداری/ادامه بالتکلیفی کارگران تعدیلی شهرداری طبس -*
 ول کار شوندمشغ

 

 ۵۱ در تشریح مشکالت( روابط عمومی شهرداری گلشن طبس)حسن قیصری   : آمده است ۱۹۹۰خرداد  ۵۵سه شنبهایلنا،دولتی به گزارش خبرنگار 
کننده نیروی انسانی بوده و در بخش  اند تحت مسئولیت یک شرکت تامین عدیل شدهکارگرانی که ت: تعدیل شده شهرداری طبس گفت کارگر

به گفته وی، شهرداری طبس بعد از تعدیل این تعداد نیروی کار به دنبال اشتغال آنها در یکی از ...خدماتی شهرداری مشغول کار بودند
 .باره اشتغال تعدادی از این کارگران گرفته استواحدهای معدنی منطقه بود و نظر موافق مدیران این شرکت معدنی را در

تعدیلی برای انجام کارهای   ام در حال حاضر دو نفر از کارگران یکی از مدیران معدن مذکور انجام داده  طبق اظهارات تلفنی که با: او گفت
قیصری در خصوص پرداخت ....اند استقبال نکردهاند و سایر کارگران از این موضوع  مقدماتی استخدامی خود به این واحد معدنی مراجعه کرده

 .شهرداری با کمبود منابع مالی روبروست و اولویت با پرداخت مطالبات کارگران تعدیلی است: مطالبات مزدی کارگران تعدیلی گفت

 :ژوئن را از یاد نبریم 02کودک مبارزه با کار روز جهانی  -*
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 : ساعت گذشته  25در تجمع اعتراضی  00برگزاری حداقل  -*
 

ساعت  00خبرها و گزارش های منتشره نشان می دهد که در : در بیست و سوم خرداد آمده است  اردوی کار تلگرامی کانال گزارش برپایه
وزن اصلی و برجسته اعتراضات به کارگران، زحمتکشان و مزدبگیران مربوط است دارد، . اخیر حداقل یازده تجمع اعتراضی برگزار شده است

اما خبرها نشان می دهد که برپایی تجمع به عنوان شکلی از اعتراض برای مطالبات بی پاسخ یا اعتراض به سیاست ها و تصمیمات 
 ساعت اخیر  00در . حاکمیت در میان سایر بخش های جامعه صورت می گیرد

 
 تجمع کارگران گروه ملی فوالد در مقابل استانداری برای هشتمین روز متوالی

 عتراضی مهندسین مقابل وزارت راه وشهر سازیتجمع ا
 تجمع و تحصن کارکنان بیمارستان خمینی در کرج برای دومین روز متوالی

تجمع اعتراضی مقابل فرمانداری همدان در چند مرکز خرید کاالهای ضروری در اعتراض به گرانی کاالها و کاهش فزاینده قدرت خرید مردم و 
 افزایش مالیات

 ض کشاورزان گرمسارو ارادان به قطع ووصل کردن اب سد نمرودمقابل فرمانداری گرمسارتجمع و اعترا
 کالچای مقابل استانداری قزوین، –تجمع کارگران پروژه راهسازی قزوین 

 نفر از کارگران گروه ملی صنعتی فوالد ایران مقابل استانداری خوزستان ۰۱۱تجمع بیش از 
 های فضای سبز و سازمان آتش نشانی آبادان مقابل ساختمان شهرداری این شهر، کارگر شاغل در بخش ۲۱تجمع بیش از 

 تجمع گروهی از نانوایان نان لواش قم مقابل اتحادیه نانوایان این استان، 
 تجمع شماری از انبوه سازان مسکن مهر پردیس مقابل ساختمان مرکزی بانک مسکن

 کارشناسی ارشد و دستیاری پزشکی مقابل مجلس تجمع گروهی از دانشجویان پذیرفته شده در مقطع 
 .برگزار شده است

 :جزئیات محاسبه اضافه کار بازنشستگان تامین اجتماعی -*

 
امور فنی مستمری های سازمان  سید محمدعلی جنانی مدیر کل : آمده است ۱۹۹۰خرداد  ۵۵سه شنبه به گزارش خبرگزاری دولتی مهر؛

افرادی که در : توسط این سازمان گفت ۱٥تامین اجتماعی با اشاره به صدور دستور اداری جزئیات محاسبه اضافه کار بازنشستگان تا سال 
انند به بازنشسته شده اند و در دستگاههای اجرایی مشمول خدمات مدیریت کشوری شاغل بودند، می تو ۱٥/۰۵/۵۱تا  ۱۱/۰/۰فاصله 

قانون تامین اجتماعی، مبنای  ۹۹بر اساس ماده : وی گفت.منظور برخورداری از مفاد این دستور به شعب تامین اجتماعی مراجعه کنند
سال آخر خدمت است و آن چه محل بحث بوده موضوع دستمزد مستمر و  ۵محاسبه مستمری ، متوسط دستمزد مشمول کسر حق بیمه 

قانون مدیریت خدمات کشوری اضافه شد که در این تبصره هر فردی که  ۰۱٦تبصره ای به ماده   ۱۱در سال : فزودوی ا.غیرمستمر بوده است
در دستگاههای اجرایی مشمول خدمات مدیریت کشوری کار می کند و بیمه شده سازمان تامین اجتماعی است در صورتی که قبل از این 

شده است متناسب با میزانی که در قالب حق بیمه اضافه کسر شده را می تواند از دستگاه قانون از مزایای غیر مستمر، حق بیمه ای کسر 
 .مربوطه طلب کند یا مستمری اش متاثر از این پرداختی شود

 
 : اهواز فوالد ملی گروه بازداشتی کارگران برای میلیونی ۱۱ وثیقه -*

ر اهواز در ارتباط با آخرین وضعیت کارگران یکی از منابع خبری ما د  : آمده است ۱۹۹۰خرداد  ۵۵ایلنا،سه شنبهدولتی به گزارش خبرنگار 
های آزادی کارگران  به تدریج نامه. اند میلیونی درخواست کرده ۲۱ ی برای آزادی کارگران وثیقه: بازداشتی گروه ملی فوالد اهواز گفت

امروز نیز : وی در ادامه گفت.شده استنفر از همکارانمان نامه آزادی صادر  ۶شود و تاکنون برای  بازداشتی گروه ملی فوالد اهواز صادر می
استاندار )غالمرضا شریعتی .جمعی از کارگران گروه ملی در اعتراض به بازداشت همکارانشان در مقابل استانداری دست به تجمع زدند

وی در خصوص استمرار .درصدد تامین منابع مالی برای پرداخت یک ماه حقوق معوقه کارگران هستیم: با تایید خبر به ایلنا گفت( خوزستان
 .دلیل تجمعات این کارگران نبود مواد اولیه و معوقات مزدی است: فوالد اهواز گفت تجمعات کارگران گروه ملی

 :قیمت دالر همچنان باال می رود  -*

https://www.mehrnews.com/news/4319157/%D8%AC%D8%B2%D8%A6%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%B6%D8%A7%D9%81%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C
https://www.ilnanews.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/633010-%D9%88%D8%AB%DB%8C%D9%82%D9%87-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%86%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D9%85%D8%B9%D9%88%D9%82%D9%87-%D9%87%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%85
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 :کردند تجمع استانداری مقابل کالچای _قزوین راهسازی پروژه کارگران -*

 

گروهی از کارگران پروژه راهسازی محور قزوین که نگران امنیت شغلی   : آمده است ۱۹۹۰خرداد  ۵۵ایلنا،سه شنبهدولتی به گزارش خبرنگار 
حسن پسندیده . سال کار، تجمع اعتراضی خود را در برابر استانداری قزوین بنمایش گذاشتند 9به بهانه تعطیل پروژه بعد از  خود هستند،

پروژه قزوین : ت اعتراض کارگران پروژه راهسازی قزوین به کال چای گفته استدر خصوص عل( مدیرکل حفاظت محیط زیست استان قزوین)
: وی افزود.شود کالچای به دلیل تکمیل مطالعات ارزیابی زیست محیطی متوقف شده و این مطالعات در سازمان محیط زیست ارزیابی می

به ما اعالم خواهد  گیری نهایی گرفته شده و میمتص شود که امروز یک جلسه به صورت کمیته فنی در خصوص این پروژه برگزار می
کیلومتر از آن در  ۹۱کیلومتر است که  ۰۴۲کالچای از چند سال پیش آغاز شده و طول مسیر این پروژه حدود _پروژه ملی قزوین اجرای....شد

رد دره منتهی به سه راهی گرمابدشت شده و به این پروژه در مرز استان گیالن پس از عبور از تونل دو کیلومتری وا....استان قزوین قرار دارد
گذرد و به ورودی کالچای از سمت  موازات رودخانه پلرود از بخش زیادس عبور کرده و پس از طول الت به صورت کنارگذر از غرب رحیم آباد می

 .شود غرب ختم می

 :جمع آوری کودکان کار پاک کردن صورت مسئله است -*

 
شصت و نهمین جلسه شورای شهر تهران با نطق پیش از دستور  : آمده است ۱۹۹۰خرداد  ۵۵سه شنبه ارش خبرگزاری دولتی مهر؛به گز

 .رییس کمیته اجتماعی شورا به مناسبت روز جهانی مبارزه با کار کودک آغاز شد
برخی : رممکن بودن تخمین آمار دقیق از آنان گفتالهام فخاری، رییس کمیته اجتماعی سخنانش را با اشاره به تعداد کودکان کار و غی

شود،  هزار نفر تخمین زده می ۵۱ضمن اینکه این رقم برای تهران . زنند میلیون نفر تخمین می ۹کارشناسان آمار کودکان کار ایران را بیش از 
این در حالی است که بنا به . نه نمی توان ارائه کرداما به دلیل اینکه اغلب کودکان کار هیچ گونه ثبت هویتی ندارند؛ آمار دقیقی در این زمی

آمار دقیقی از : از سوی دیگر مدیرکل بهزیستی استان تهران گفت. کودک کار در تهران شناسایی شده است ۴۱۱گفته استاندار تهران فقط 
در مراکز متعلق به شهرداری یک هزار کودک  کودک و ۹۱۱۱تعداد کودکان کار و خیابانی در تهران وجود ندارد و هم اکنون در مراکز بهزیستی 

، تاکید بر (۰۱۵و  ۰۹۱مقاوله نامه )مقاوله نامه سازمان جهانی کار به کار کودک  ۱مقاوله نامه از  ۵اختصاص : وی ادامه داد.شود نگهداری می
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قانون کار جمهوری اسالمی بر شرایط کار  ۱۴قانون کار جمهوری اسالمی ایران، تاکید ماده  ۹۱سال در ماده  ۰۲ممنوعیت کار کودکان زیر 
ایش نوجوانان و ارائه حمایت های ویژه به آنها، اشتغال به کار یک میلیون و هفتصد هزار نفر کودک به عنوان کودک خانه دار، پیشگیری از افز

ی هستند که اهمیت و ضرورت توجه به صدمات جبران ناپذیر بر آینده فردی اجتماعی و اقتصادی کودکان به عنوان بزرگساالن فردا از دالیل
بیشترین آسیب متوجه دخترانی : این عضو شورا دختران را آسیب پذیرترین کودکان کار دانست و افزود.کنند کودکان کار را برای ما مشخص می

سال  ۰۲تعداد ازدواج های زیر کنند، بنابراین ممکن است با طرح جمع آوری کودکان کار، حتی  است که به عنوان کودک کار در خیابان کار می
 ....دختران به شکل تصاعدی باال برود

 :تصویری از انبارهای سایپا و ایران خودرو   -*

 
 

  قنبرلو_علی: عکس/  احتکار چندهزار میلیاردی دو خودروساز بزرگ؛ سایپا و ایران خودرو 

 : سیاست جدید در افرایش قیمت خودرو -*

 

قدری دشوار بنظر میرسد چه راهی آسانتر و بهتر از عرضه قطره چکانی خودرو )!( قیمت خودرو از مراجع ذیصالححاال که کسب مجوز افزایش 
 مجمع فعاالن اقتصادی/  !!به بازار توسط تولید کننده ؟

@esfahaneconomy 

 79رب در اصفهان در تیر و مرداد ماه شسهمیه بندی آب  -*

 

 شود بندی می های تیر و مرداد سهمیه آب شرب مردم اصفهان طی ماه: ها عباس محمدصالحی، نماینده استان اصفهان در شورایعالی استان
 !!!و برخی صنایع منتقل شود دمهاجرت کنن از اصفهان بایدکه  ددادنارائه  راهکارایشان به مردم 

 :بازهم نسرين ستوده را هدف قرار گرفت ، ماشین دستگیرى و بازداشت وكال  -* 

 

شت و به دادسرای اوین منتقل بازدا در منزل شخصی اش ۰۹۱۹خرداد  ۵۹در تاریخ  نسرین ستوده، وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر،
 .شد

 بوک شخصی خود، پس از بازداشت همسرش نوشت؛  رضا خندان، همسر نسرین ستوده، در فیس

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


 شما از کل کارهایی که یک حکومت باید برای کشورش انجام دهد؛  :من یک بار به بازجویان در اتاق بازجویی گفتم
 بازداشت نسرين ستوده،  روزشمار کارگری هفتهمجله . ن بازداشت معلوم نیست علت ايهنوز  .فقط یکی را بلدید؛ آن هم آدم گرفتن

  خواهان ازادى بي قید و شرط زندانیان سیاسى میباشد و محكوم را
 : حمایت و تحصن از نسرین ستوده  -*

 

نسرین ستوده بازداشت خانم حمایت از محمد نوری زاد، محمد ملکی ، جعفر پناهی ، رضا خندان ،داود فرهاد پور و بانو فریده مرادخانی در
 .مقابل اوین تحصن کردندوکیل نام آشنا ، 

 رئیس پژوهشکده پولي و بانکي خبر داد -*

 :هزار پرونده شکايت از مؤسسات غیرمجاز روي میز 2

http://www.sharghdaily.ir/fa/Main/Detail/189296 

کردن ارز و ممنوعیت  نرخي دو ماه از اجراي سیاست ارزي دولت مبني بر تک:  است  آمده ۰۹۱۹خرداد  ۵۹در تاریخ  به نوشته روزنامه شرق ،
درپي و جهش قیمتي، آرامشی نسبي را تجربه کرده و به گفته  در اين مدت، بازار ارز بعد از تالطماتي پي. گذرد ها از خريد و فروش مي صرافي

علي ديواندري در نشست خبري روز گذشته خود . ت نخورده استرئیس پژوهشکده پولي و بانکي، سیاست ارزي بانک مرکزي شکس
در حوزه ارزي بايد نیازهاي حیاتي مانند واردات دارو و مواد اولیه تأمین شود، اما بازار : عملکرد ارزي دولت در اين دو ماه را شرح داد و گفت

او همچنین . اي را ايجاد نخواهد کرد رسمي در اين بازار، مخاطره نشدن نیازها با نرخ گذاري است و تأمین سکه و طال يکي از بازارهاي سرمايه
گذاران تا  با اقدامات اخیر بانک مرکزي، پرداخت مطالبات سپرده: گذاران از مؤسسات مالي و اعتباري توضیح داد درباره مطالبات معوق سپرده

با پرداخت . شود گذاران برطرف مي درصد از سپرده ۱۱دود توان گفت مشکالت ح سقف يک میلیارد تومان آغاز شد که خبر خوبي است و مي
ماند که بخشي از آن  تا سقف يک میلیارد تومان از روز گذشته، مشکل اصلي توده مردم حل خواهد شد و حدود دو هزار پرونده باقي مي

 .گیري خواهد شد االيي داشتند نیز تصمیمها و برخي از افرادی که سرمايه ب ها، مؤسسات، بانک با اين اقدام، درباره شرکت. حقوقي است

 :بین سرکوب ومقاومت: اتحادیه های کارگری در ایران  -*

رضا شهابی زکریا که به علت .به دعوت اتحادیه های کارگری سوئد که در یک تور مسافرتی در اروپا بسر میبرند ، در هامبورگ هم توقفی دارند  نمایندگان اتحادیه های کارگری ایران  

وضعیت اتحادیه ها و چگونگی اشتغال در ایران  عالیت هایش سالهای زیادی در زندان بسر برده است ، داود رضوی هردو عضو سندیکای واحد ولقمان ویسی عضو انجمن صنفی معلمان ، ازف

و بنشینیم واینکه آنان چه دورنمائی برای اتحادیه ها در کشورشان میبینند وچه ما میخواهیم با آنان به گفتگ .اعضاء انجمن های صنفی معلمان نیز بارها دستگیر شده اند. گزارش میدهند

 ما این پرسش را نیز طرح خواهیم کردکه اتحادیه های کارگری در آلمان چه اقداماتی جهت پشتیبانی از آنان باید به عمل آورند .تأثیراتی مباحث جاری بین المللی در وضعیت آنان دارد

Montag,18.Juni2018,18.00Uhr                                                                                                                        Gewerkschaftshaus 

Hamburg                                                                                                                                                 Besenbinderhof, Raum Marseille 

  جلسه مشترکی از اتحادیه معلمان واتحادیه خدمات

 :میلیارد تومان از مطالبات کارگران گروه ملی صنعتی فوالد ۵۲۲۱وعده پرداخت  -*

 

طی جلساتی که به صورت مستمر با مسئوالن ارشد : واز مدعی شدهمایون یوسفی نماینده مجلس از اه: است آمده منتشره خبر برپایه
میلیارد تومان بابت پرداخت بخشی از مطالبات کارکنان گروه ملی  ۰۵۶۲وزارت اقتصاد و بانک ملی کشور داشتیم، مقرر شده تا اعتباری حدود 

  .تا قبل از عید سعید فطر تأمین شود
نفر در جریان دو بار یورش نیروهای  94ی دست به تجمع و راه پیمایی زدند؛ در این مدت بیش از کارگران فوالد در دور اخیر هشت روز متوال

تازه همین هم . از مطالبات شان است« بخشی»نتیجه این هشت روز تا اینجا وعده پرداخت . لباس شخصی دستگیر و راهی زندان شدند
کارگران فوالد برای ساماندهی پایدار اراده جمعی و همبستگی طبقاتی در . فقط نتیجه اتحاد کارگران و پیگیری اعتراض مطالباتی است

 .مطالبه گری به سندیکای مستقل نیاز دارند

 :تجمع در برابر ساختمان مرکزی موتور کرمان  -*

 
به خاطر گرانی خودرو دستگاه خودروی مونتاژی در شرکت موجود است،  ۵۱۱۱که  تجمع مردم در برابر ساختمان مرکزی کرمان موتور؛ در حالی

 .شوند و احتکار آن ، خودروهابه مردم تحویل داده نمی

 :تجمع جوانان از مردم ورزشتدوست در گیالن  -*



 
 .در اعتراض به عدم مدیریت صحیح ورزش، جمعی از مردم و جوانان در برابر اداره کل ورزش و جوانان استان گیالن تجمع کرده اند

 :باد اصفهان دستگیری معلم در نجف آ -*

 
 

. آباد در محل کار خود بازداشت شد آبادی عضو کانون صنفی معلمان استان اصفهان، روز دوشنبه توسط ماموران اداره اطالعات نجف ایرج نجف
  .از اتهام و وضعیت این معلم بازنشسته خبری در دست نیست

 

 :ادامه اعتراض کارکنان بیمارستان خمینی در شهرستان کرج  -*

 
برای دومین روز متوالی در اعتراض به عدم پرداخت حقوق و مزایا دست به اعتصاب  12خرداد23به تاریخ ارکنان بیمارستان خمینی در کرج؛ ک

  .زدند

 :عضو شوراي اسالمي شهر تهران. الهام فخاري/  آوری کودکان کار تدبیر یا تقصیر جمع -*

http://www.sharghdaily.ir/fa/Main/Detail/189263 

 

. گذاری شده است ژوئن روز مبارزه با کار کودک نام ۰۵خرداد برابر  ۵۵روز :  آمده است  ۰۹۱۹خرداد  ۵۹در تاریخ  به نوشته روزنامه شرق ،
ل کودکی است که به یکی از اشکا« کودک کار». گذاری کرد با تمرکز بر مسئله کار کودک این روز را نام ۵۱۱۵المللی کار در سال  سازمان بین

دار  ترین عوامل کار کودک، ساختار مشکل مهم. اجباری برای کسب درآمد، نه کسب توانمندی، اشتغال دارد/سخت، داوطلبانه/کار سبک
میلیون کودک کار در  ۵۰۲نزدیک به . های تحصیل و نظام آموزشی نابرابر هستند های اقتصادی ناگهانی، زیادبودن هزینه خانواده، فقر، نوسان

هزار   04ضمن اینکه این رقم برای تهران . کنند میلیون نفر برآورد می  برخی کارشناسان آمار کودکان کار ایران را بیش از سه. داردجهان وجود 
در این . توان ارائه کرد باره نمی گونه ثبت هویتی ندارند، آمار دقیقی دراین شود؛ اما به دلیل اینکه بسیاری از کودکان کار هیچ نفر تخمین زده می

از سوی دیگر، مدیرکل بهزیستی استان . کودک کار در تهران شناسایی شده است ۴۱۱حالی است که بنا بر گفته استاندار تهران، فقط 
کودک و در مراکز  144هزارو اکنون در مراکز بهزیستی سه آمار دقیقی از تعداد کودکان کار و خیابانی در تهران وجود ندارد و هم: تهران گفت

کنند؛  عنوان کودک کار در خیابان کار می بیشترین آسیب متوجه دخترانی است که به. شوند هزار کودک پوشش داده می شهرداری  متعلق به
گرد  کودکان زباله... . سال دختران به شکل تصاعدی باال برود 69های زیر  آوری کودکان کار، حتی تعداد ازدواج بنابراین ممکن است با طرح جمع

گونه اقدامات در معرض ابتال به ایدز، هپاتیت، کزاز، حصبه، سالک پوستی،  دلیل انجام این های زباله دارند؛ آنها به  سر در سطلبدون دستکش 
، 9-60، 69-60، 61-62، 04-61گرفته، مناطق  های صورت در بررسی... . ای، اسهال خونی، فلج اطفال، زانودرد و کمردرد هستند های روده انگل

تعداد بیشتری از کودکان خیابانی هستند که مراکز حمایتی پرتو در این مناطق تشکیل شده است؛ اما نکته اینجاست که آیا تنها دارای  0-0
ترین مسئله کودکان کار؛ در میان همه مسائل و  ترین و فوری متولی رسیدگی به کودکان خیابانی شهرداری و بهزیستی است؟ مهم

به این . ترین مسئله به ایمنی، بهداشت و آموزش آنان توجهی جدی شود عنوان اصلی ار، ضروری است بههای مربوط به کودکان ک نگرانی
های  سازمان. نهاد قرار گیرد های مردم های حمایتی نهادهای دولتی، عمومی و سازمان شود این راهبرد در رأس برنامه منظور پیشنهاد می

نهاد در مواجهه با مسئله کودکان کار بسیار  های مردم کودکان کار؛ تقویت نقش و جایگاه سازمانترین نهاد حمایتی  نهاد مؤثرترین و مهم مردم
  .....حیاتی است

 



 :ه شدندبه خزان« واریز منابع درمان»کارگران خواستار لغو دستور  -*

 
جمعی از فعاالن کارگری با حضور در دیوان عدالت اداری، خواستار لغو  : آمده است  ۰۹۱۹خرداد  ۵۹در تاریخ  به گزارش خبرگزاری دولتی مهر،

 .شدندکل کشور مبنی بر واریز منابع درمان تامین اجتماعی به حساب خزانه  12قانون بودجه  2دستور رئیس جمهور به استناد بند ز تبصره 
اعضای  خبرنگار مهر، جمعی از فعاالن جامعه کارگری و کمیته حقوقی هماهنگی کانون شوراهای اسالمی کار استان تهران و  به گزارش

 ۹تبصره ( و)کانون بازنشستگان استان تهران با حضور در دیوان عدالت اداری خواستار ابطال دستور رئیس جمهور در خصوص نحوه اجرای بند 
 ۵۱در تاریخ .شدند« از طرف کارفرمایان» دولت  منابع حاصل از درمان قانون تامین اجتماعی به خزانه برای واریز( سابق« ز»بند )دجه قانون بو

الیحه بودجه، سازمان تامین اجتماعی  ۹تبصره ( ز)کل کشور، با تصویب بند  ۱۹بهمن ماه سال گذشته و در جریان بررسی الیحه بودجه 
هر چند در این بند ذکر شده،  .قانون تامین اجتماعی را به حساب خزانه واریز کند ۵۱و  ۵۱سهم درمان موضوع مواد  مکلف شد تا تمام

اما جامعه کارگری و کارفرمایی که منابع سازمان تامین « سازمان تامین اجتماعی این منابع را طبق قانون تامین اجتماعی هزینه خواهد کرد،»
 .حساب خزانه مخالف کردند  نند بارها با واریز این منابع بهاجتماعی را حق خود می دا

 :دیدار جمعی نمایندگان انجمن های صنفی  -*

  

در مسیرتهران درجهت برگزاری جلسه (مریوان وسرواباد، سقز، بانه،دهگالن ،کامیاران ،دیوانده،قروه)نجمن های صنفی استان کردستانا
 کارگری مجلس،جهت پیگیری مشکالت کارگری ساختمانیبانمایندگان استان وکمیسیون اجتماعی و

 :فاعالم شرکتهای متخل/استفاده غیرقانونی ازکودکان در محیطهای نا ایمن -*

https://www.mehrnews.com/news/4320361 

 
سرپرست دفتر امور آسیب های وزارت تعاون، کار و   ،احمدرضا پرنده : آمده است  ۰۹۱۹خرداد  ۵۹در تاریخ  به گزارش خبرگزاری دولتی مهر،

لیست شرکتهای تفکیک زباله : ود، گفترفاه اجتماعی با اشاره به اینکه از کودکان کار در محیطهای غیر ایمن و بهداشتی استفاده می ش
بررسی ها نشان می دهد در یکسری از مشاغل در حال حاضر از افرادی که سن آنها زیر سن  :اظهار داشتوی .متخلف اعالم شده است

وری اسالمی ایران قانون کارجمه ۹۱طبق ماده : وی افزود.قانونی کار است استفاده می شود که یکی از آنها زباله گردی و تفکیک زباله است
سال سن دارد کارگر نوجوان  ۰۱تا  ۰۲این قانون افرادی که بین  ۱۱سال ممنوعیت قانونی دارد و همچنین طبق ماده  ۰۲به کارگیری افراد زیر 

چهارمین در این راستا : وی ادامه داد .محسوب می شوند که آنها نباید در مشاغل سخت کار کنند و زباله گردی نیز جز مشاغل سخت است
ژوئن که به عنوان روز جهانی مبارزه با کار کودک نام گذاری شده است،  ۰۵نشست کارگروه بررسی وضعیت زباله گردی کودکان همزمان با 

با محوریت دفتر آسیب های اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و با حضور جمعی از مدیران و نمایندگان سازمان های دولتی، سمن 
 ...موسسات مردم نهاد برگزار شد ها و

در این نشست مدیرکل بازرسی وزارت کار، مدیر کل دبیرخانه مرجع  :سرپرست دفتر امور آسیب های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت
جا، شهرداری، ملی کنوانسیون حقوق کودک، نمایندگانی از وزارت کشور، مرکز سالمت محیط کار وزارت بهداشت، سازمان بهزیستی، نا

ه خدمات اجتماعی شهرداری تهران و اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران، اداره اشتغال اتباع خارجی وزارت تعاون، کار و رفا
 ....و سمن های مردم نهاد فعال در بخش حقوق کودک دعوت حضور داشتند  NGOاجتماعی و نمایندگان چندین

 : ه ها در تهراناز گرانی میو عکس روز -*

 
 (ارقام به تومان است نه ریال )اعداد پنج رقمی برای یک کیلو میوه 

https://www.mehrnews.com/news/4320137/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D9%84%D8%BA%D9%88-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%B2-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%AE%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF
https://www.mehrnews.com/news/4320361/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B2%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%A7-%D8%A7%DB%8C%D9%85%D9%86-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D8%AE%D9%84%D9%81


 

 *- تصویر را شبانه جمع کنند/هنوز هم می خواهند زنان را از جامعه حذف کنند:
 

 

جهانی فوتبال اختصاص داشته و اقوام  دیوارنگاره جدید میدان ولیعصر تهران به موضوع جام: خردادآمده است  00به گزارش خبرگزاری ایلنا، در 
ن تصویر هیچ خبری از حضور زنان نبوده و همین امر اما در ای. اند دهد که جام زرین مسابقات را در دست گرفته مختلف کشورمان نشان می

ی میدان ولیعصر و عدم حضور زنان در این  نظری در واکنش به دیوار نگاره حجت.اعتراضات و انتقادی را در فضای مجازی در پی داشته است
نظری با بیان اینکه حذف زنان از رویدادی  .خشونت علیه زنان تنها محدود به آزار و اذیت فیزیکی نیست: تصویر در صفحه توییتر خود نوشت

وقتی نیمی از جامعه که هم قهرمان هستند و هم مهد پرورش : بزرگ نیز مصداق بارز خشونت و القای جنس دوم بودن است، گفت
، در ( شورای شهر تهران عضو)شهربانو امانی  .توانم با این نگرش و این تصویر ارتباط برقرار کنم قهرمانان، در این تصویر جایی ندارند؛ نمی

زیباترین اقدام این است که بیلبورد : آوری این بیلبورد گفت های مختلف جامعه درباره احتمال جمع حمایت از حضور و اهمیت زنان در عرصه
 .شبانه جمع شود

 :کنیم نمی تکذیب را کاالها برخی نرخ درصدی۰۱ تا ۱۱ افزایش  -*

/Detail/189330http://www.sharghdaily.ir/fa/Main 

ازای هر دالر برای کاالهای  تومان به 144هزارو  اگر نرخ سه: نوبخت گفت:  آمده است  ۰۹۱۹خرداد  ۴۵در تاریخ  به نوشته روزنامه شرق ،
. رقم هستیمالتفاوت این دو  دنبال پرداخت مابه تومان هم برحذر بود؛ البته  044اساسی محقق نشود، نباید از معقولیت هر دالر چهارهزارو 

قیمت نان و بنزین نسبت به سال قبل : او تصریح کرد. کنیم درصدی نرخ برخی کاالها را تکذیب نمی14تا  94مردم باید بدانند ما افزایش 
مان رئیس ساز. هایی وجود دارد که باید برای رفع آنها تالش کرد کنیم که در اقتصاد کشور کاستی افزایش نداشته است، اما باز هم قبول می

مردم باید بدانند ما : ، گفت«هایی وجود دارد که باید برای رفع آنها تالش کرد کنیم در اقتصاد کشور کاستی قبول می»وبودجه با بیان  برنامه
 :گفت« وگوی ویژه خبری گفت»به گزارش تسنیم، محمدباقر نوبخت در برنامه . کنیم درصدی نرخ برخی کاالها را تکذیب نمی۶۱تا  ۲۱افزایش 

: او گفت. میلیون دالر پرداخت شد 244میلیاردو  میلیارد دالر با نرخ دولتی اختصاص یافت که از این مقدار هشت  69روز نخست امسال،  94در 
اند که از متوسط  بینی کرده المللی پول، رشد اقتصادی باالی چهار درصد را برای امسال و سال آینده ایران پیش بانک جهانی و صندوق بین

  . درصد بیشتر از واردات است 00اکنون صادرات ما  هم: وبودجه افزود رئیس سازمان برنامه. طقه باالتر استمن

 :گذران زندگی کارگران در کانکس و گرمای شست درجه بندرامام  -*

 
حداقل امکانات اولیه گرمایشی ها و مخازن پتروشیمی بندرامام است  در داخل این کانکس ها که محل اقامت کارگران شاغل در شرکت پایانه

 کنند نیست درجه کار می۶۱و سرمایشی برای کارگرانی که در دمای 

 
 :دارد اعتبار می هشتم از قبل قراردادهای /شد خارج ایران از اتریش «اوبربانک»رویترز خبر داد؛ -*

 

اتریش روز چهارشنبه اعالم کرد که به دلیل خطر « اوبر بانک» : خرداد آمده است  00در نا به نقل از رویترز،ایلخبرگزاری دولتی به گزارش 
اتریش ماه سپتامیر « اوبر بانک»بر اساس این گزارش  .شود های آمریکا از ایران خارج می های اروپایی به واسطه تحریم جریمه شدن کمپانی

های  این بانک یکی از اولین بانک. ساخت های جدید را ممکن می د که طی آن تامین مالی سرمایه گذاریتوافقی را با ایران امضا کرده بو
این بانک مشتریان و : در وبسایت خود اعالم کرد« اوبربانک»به گزارش رویترز،  .ای وارد ایران شده بود اروپایی بود که بعد از توافق هسته

های آمریکا با آن  های اروپایی به واسطه تحریم تهدیدی که کمپانی. کرده است گذشته حمایت میکسب کارهایشان را در ایران در دو سال 
 ... .مواجهند ما را مجبور به تجدیدنظر کرده است

https://www.ilnanews.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-5/633421-%D9%BE%DB%8C%DA%AF%DB%8C%D8%B1-%D8%AA%D8%B9%D9%88%DB%8C%D8%B6-%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B9%D8%B5%D8%B1-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%85
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https://www.ilnanews.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-4/633441-%D8%A7%D9%88%D8%A8%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D8%A7%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC-%D8%B4%D8%AF-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D8%B2-%D9%87%D8%B4%D8%AA%D9%85-%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF


 تالش برای بهبود کیفیت هوای کالنشهرها/ مشکل کم آبی جدی است:رئیس سازمان حفاظت محیط زیست
https://www.mehrnews.com/news/4321208 

 
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست  ، عیسی کالنتری:  آمده است  ۰۹۱۹خرداد  ۴۵در تاریخ  مشهد،/ به گزارش خبرگزاری دولتی مهر 

یکی از مشکالت حوزه محیط زیست در سال های بعد وی تاکید کرد؛  .مشکل کم آبی در کشور جدی بوده و باید به این مهم توجه شود: گفت
 .زیست محیطی در برنامه های توسعه کشور بوده است از انقالب بی توجهی به موضعات

یط زیست در چارچوب توسعه پایدار حفظ شود اما در کشور ما متاسفانه توسعه صنعتی و زیربنایی در دنیا تالش می شود مح: وی افزود
ها از جمله اولویت های  شهرها، پسماندها، ریزگرد و احیای تاالب بهبود هوای کالن: بیان کردوی  .موجب آسیب دیدن محیط زیست می شود

سیاست هایی که در بخش های : کالنتری تاکید کرد .ها توجه ویژ ای داشته باشیمحوزه محیط زیست کشور به شمار می رود که باید به آن
 ۲۱۱سرانه آب در سال جاری به زیر  آبی قرار گرفته و  درصد جمعیت کشور در معرض بی ۹۱مختلف اعمال شده موجب شده تا امروز بیش از 

وی با اشاره به کمبود نیروی الزم در ...ر شوند که به آب نیاز دارند؟چرا باید در شهرهایی که مشکل آب دارند صنایعی مستق. متر مکعب برسد
هزار نیروی اداری امکان حفاظت از همه عرصه های محیط زیستی کشور وجود ندارد  ۴بان و کمتر از  هزار نیروی محیط ۹با : این سازمان گفت

 .یمو در کنار استفاده از کمک های مردمی باید نیروی الزم را نیز تامین کن

 :آبي در دولت تشکیل کمیسیون مقاومت و کم -*
http://www.sharghdaily.ir/fa/Main/Detail/189343 

 
کمیسیون جديدي در دولت به : رئیس سازمان حفاظت محیط زيست گفت :  آمده است  ۰۹۱۹خرداد  ۴۵در تاریخ  به نوشته روزنامه شرق ،

عیسي کالنتري در . آبي سازگار شود کند تا کشور با کم هايي را دنبال مي سیاست آبي تشکیل شده است که نام کمیسیون مقاومت و کم
رئیس . رساني کند آبي را بايد وزير نیرو اطالع جزئیات کمیسیون مقاومت و کم: حاشیه جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران اظهار کرد

در حوزه . جويي کنیم آبي هستیم و بايد در مصرف آب صرفه شور کمدانند که ما ک همه دنیا مي: سازمان حفاظت محیط زيست در ادامه گفت
وزير اسرائیل مبني بر حمايتش از مردم ايران در  او در واکنش به اظهارات اخیر نخست. پولدار نیستیم که هر کاري دلمان خواست، کنیم آب بچه

مان پنهان کنیم، ما کشور  ها را از مردم ارد؛ اما ما نبايد واقعیتخواهد بکند، به ما چه ربطي د آن آقا هر کاري دلش مي: آبي، گفت مقابل بي
المللي و  رئیس سازمان حفاظت محیط زيست با بیان اينکه ما خارج از اصول بین. جويي کنیم آبي هستیم و بايد در مصرف آب صرفه کم

هاي تجديدپذيرش را نبايد مصرف کند؛ اما  درصد آب ۴۱طبق اين اصول هیچ کشوري بیش از : کنیم، اظهار کرد استانداردهاي جهاني عمل مي
اگر : کالنتري در پايان گفت. اين اتفاقات پیامدهاي سختي براي محیط زيست دارد. حاضر مصرف ما به بیش از صد درصد رسیده است حال در

 .نیمک تري را دنبال مي هاي درست شود؛ چراکه سیاست مان کم مي آبي هستیم، مشکل بدانیم که کشور کم
 

  :خلیل کریمی فعال کارگری در سنندج احضار شد  -*

 
 

بر اساس خبر رسیده به انحمن صنفی  . احضار شد . خلیل کریمی از فعالین کارگری سنندج به ستاد خبری 12خرداد25در تاریج جمعه
خرداد ستاد خبری سنندج خلیل کریمی را تلفنی  00دقیقه بعد از ظهر روز گذشته پنجشنبه  34و  6کارگران برق و فلزکار کرمانشاه، ساعت 

خلیل کریمی به ستاد  اخبار مربوط به احضار .خرداد احضار نموده است 09قبل از ظهر امروز جمعه  66برای حضور در آن ستاد رأس ساعت 
 .متعاقبا به اطالع عموم خواهد رسید خبری

 :نشاند سیاه خاک به را خانوار هزار دو که ای  ه پروژ -*

 

و بدون مصوبه  ۰۹۱۰شهریور از سال  ۰۹سازی آیینی خیابان  راه طرح پیاده: آمده است   ۰۹۱۹/۱۹/۵۲ در تاریخ  به گزارش خبرنگار ایلنا،
های این طرح هنوز به پایان نرسیده و  سال حاشیه ۶امروز پس از گذشت . شورای شهر تهران در دستور کار شهرداری تهران قرار گرفت

و  (شهری ترافیک و نقل و حمل عمران، کمیسیون رئیس) علیخانی محمدعلی به گفته.اهالی و کسبه به اجرای آن معترض هستند
  یون عمران و حمل و نقل شورای شهر، این پروژه به دستور شخصی خاص و کامال دستوری و بدون مطالعه کارشناسیدیگر اعضای کمیس

رئیس کمیته نظارت )زاده  افشین حبیب. کند به مردم و اشتغال محله وارد می  به گفته علیخانی، این طرح آسیب جدی... . اجرا شده است
به گفته .ر آن زمان تصمیم به اجرای طرح گرفتند، امروز حاضر نیستند مسوولیت آن را به عهده بگیرندکسانی که د: گوید نیز می( شورای شهر

 ۴۱۱نزدیک به . اند و مشکالت بسیار زیادی برای مردم ایجاد شده است این عضو شورای شهر، دو هزار خانوار تحت تاثیر این طرح قرار گرفته
رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر هم از .نیز خرج پروژه شده است( ن امروز معادل هزار میلیارد توما)میلیارد تومان 

این پروژه با پیگیری : گوید دهد و در پاسخ به این سوال که این فرد کیست، می برای اجرای این پروژه خبر می" شخص خاصی"های  پیگیری
. های شهرداری بوده است مقامش در حد رئیس یکی از سازمان خواهیم اسمش را بیاوریم اما نمی. یک شخص خاص اجرا شده است

اما شاهد هستیم . دانم چه رویکردی پشت اصرارهای این شخص وجود داشته و آیا ریشه در مسائل اقتصادی، سیاسی داشته یا خیر نمی
 .که این پروژه دو هزار خانوار را در آن منطقه به خاک سیاه نشانده است
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خلیل کریمی فعال کارگری شهر سنندج توسط ستاد خبری احضار و مورد بازجوئی قرار اطالعیه در باره  -*

 :گرفت

خردا خلیل کریمی می  09خرداد توسط ستاد خبری شهر سنندج که امروز جمعه 00براساس احضار از طریق تماس تلفنی روز گذشته 
بعد از ظهر مورد  0صبح خود را به ستاد خبری معرفی نمود و تا ساعت  66بایست به آنجا مراجعه کند، امروز این فعال کارگری ساعت 

ت در مراسم روز جهانی کارگر، کمپین علیه اعدام رامین طبق گزارش رسیده، بازجوئی ها از خلیل کریمی حول شرک .بازجوئی قرار گرفت
خلیل کریمی ضمن پذیرفتن همه این فعالیتها، از آنها به عنوان حق طبیعی و انسانی خود دفاع  .حسین پناهی و مراسم نوروز بوده است

نموده و با این حال فعالین و کارگران و مردم کرده و بعالوه بازجویان را به خاطر شرایط معیشتی غیر انسانی ای که حاکمیت بر مردم تحمیل 
انجمن صنفی کارگران  .معترض را احضار و بازجوئی و از این طریق برای ایجاد فضای رعب و وحشت تالش می کنند، به محاکمه کشیده است

ا تالشی مذبوهانه جهت ایجاد رعب ضمن دفاع قاطعانه از فعالیت های خلیل کریمی، احضار و بازجوئی خلیل کریمی ر برق و فلزکار کرمانشاه
و وحشت در بین کارگران و توده های مردم محرومی می داند که خواهان برخورداری از یک زندگی انسانی سرشار از شادی و علیه اعدام و 

 25/3/1397 انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه تعقیب و احضار به نه. انسان کشی هستند

 :کلنگ زنی بدون مجوز/سرانجام گود برج میالد درانتظار ساختمان پالسکو -*

https://www.mehrnews.com/news/4321428 

 

مالک پالسکو : سخنگوی شورای شهر تهران گفت  ،علی اعطا: آمده است   ۰۹۱۹/۱۹/۵۲ تاریخ در  به گزارش خبرگزاری دولتی مهر ،
در خصوص این که آیا شورای وی . . مجوزهای الزم را برای احداث بنای جدید نگرفته است و درصورت آغاز پروژه به زودی متوقف می شود

بر : گفت  نگ ساختمان جدید پالسکو به زمین خواهد خورد یا خیر، به مهراطالع دارد که صبح امروز همزمان با عید سعید فطر، کل  شهر
ها، احداث هر بنایی نیاز به پروانه ساخت دارد، بنابراین آغاز عملیات اجرایی بازسازی پالسکو نیز نیازمند  قانون شهرداری ۰۱۱اساس ماده 

این موضوع که هر چه زودتر باید : وی ادامه داد خواهد آغاز شود؟ میپروانه ساخت است و فعالیت اجرایی ساختمانی که مجوز ندارد، چگونه 
در حال حاضر، دلیل . این ساختمان تعیین تکلیف و کار احداث آن آغاز شود، درست است، اما نه بر خالف قانون و بدون اخذ مجوزهای الزم

اگر مالک بخواهد دقیقا بر اساس طرح تفصیلی . د داردنظری است که در خصوص مسائل کالبدی آن وجو تأخیر در احداث این بنا، اختالف
تواند مجوزهایش را از شهرداری بگیرد، اما در حال حاضر مالک بیش از آن که در طرح تفصیلی برای این زمین پیش  ساخت و ساز کند، می

مطرح شود و بعد از  ۲ر کمسیون ماده این درخواست باید د. بینی شده، درخواست بارگذاری دارد تا به متراژ ساختمان قبلی نزدیک شود
های دیگری از جمله میراث فرهنگی نیز نکاتی در این  همچنین سازمان. بررسی در این کمیسیون در صورت موافقت پروانه ساخت صادر شود

 .رابطه دارد که باید آنها نیز مورد توجه قرار گیرد

 

 :زتجمع جمعی از کارگران گروه ملی فوالد در مقابل دادگستری اهوا -*

 

کارگر زندانی جهت پیگیری آزادی  ۰۱روز متوالی جمعهایی از کارگران گروه ملی فوالد به همراه خانواده های  خرداد برای دومین ۵۲روز جمعه 
 .دست به تجمع زدند همکارانشان در مقابل دادگستری سمت فلکه ساعت اهواز
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