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 ۹۴ شماره

 امیرجواهری لنگرودی
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info@karegari.com 

 !نو به نو  ، جمعه به جمعه

به " هیچ " به بهانه اردیگرب:  امیر جواهری لنگرودی، پیرامون: یادداشت هفته از

 !جان دست فروشان خواهند افتاد

 !به جان دست فروشان خواهند افتاد" هیچ " باردیگر به بهانه 

 

 

 فروشان کالنشهرها زیرنظر مافیا هستند درصد دست ۰۷ :خبر

اماندهی حمیدرضا تحصیلی، رییس کارگروه تخصصی س: به نوشته کانال تلگرامی همراه کارگران آمده است

درصد دست  ۰۳ها  طبق بررسی»: های کل کشور گفته است  های شهری شهرداری مشاغل، صنوف و فعالیت

 .«کنند درصد به صورت مافیایی فعالیت می ۰۳فروشان تهران و سایر کالنشهرها نیازمند حمایت هستند و حدود 

mailto:info@karegari.com


 

گردد و در برخی از کشورها آنرا با موضوع دستفروشی در کل دنیا بخشی از رسته اشتغال اجتماعی معنی می 

مدیریت صحیح به جاذبه های شهر و کشورشان تبدیل کرده اند و برخی جا ها هنوز نتوانستند راهکار مناسبی 

 . برای کنترل آن انجام دهند، از اینرو ناگزیرند با آن برخورد خشن و نابخرانه ، ناشایست و سبکسرانه نمایند

پدیده ای مضمونی است بدین معنی که باتوجه به رکود اشتغال در سطح جامعه ما  دردستفروشی درایران مسئله 

های کاذب در این چند ساله با سیر صعودی و شیب تندی همراه بوده  کشور و جمعیت بیکار، روی آوردن به شغل

این رسته . اند های جامعه با هر سطح سوادی به آن روی آورده دستفروشی از مشاغلی است که از همه طیف. است

از اشتغال با توجه به گسترش حاشیه نشینی و فقر فزاینده ، بیکاری مفرط ، حدت تناقضات مصائب اقتصادی حاکم 

درآمد مانند زنان   بر جامعه، هرروزه دراینجا و آنجا وسعت می یابد  به همین دلیل نیروی قابل توجهی از اقشار کم

از روستا ها ، کودکان کار وبازنشسته نان آورخانواده  و یا افرادی که سرپرست خانوار، جوانان بیکار رانده  شده 

توانایی جسمی کافی برای انجام کارهای بدنی الزم  را ندارند، به  ناگزیز با کمترین سرمایه به دستفروشی روی 

بیشتری روی آوردن به دستفروشی در شهرهای بزرگ و برخوردار از جمعیت بیشتر، با شدت و حدت . آورند  می

همراه بوده است که باتوجه به روند رو به رشد آن، دستفروشان در مقابل شکایت کاسب کاران و مغازه داران ، 

گاها با مقاومت مسئولین شهری و گماشتگان کمیته های پیمانکاری سد معبر که در استخدام شهرداری ها هستند، 

 . روبرو می شود

شه در ساختارهای اقتصادی و اجتماعی کشور دارد و عوامل گوناگون دستفروشی ریدر ایران   : می توان گفت 

 .سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی در آن دخیل هستند

زنان  دستفروش عمدتا در شبکه متروها ، ترمینال . دستفروشان در سطوح گوناگون به گذران زندگی خود مشغولند

کودکان کار در سطوح مختلف چهار راهها و . مشغولند های اتوبوس ها و سطح خیابان های پائین شهر بکار 

عرضه کنندگان اجناس گوناگون خوراک و پوشاک در مسیر پر تردد . معابر پُررفت و آمد مردم به کار مشغولند

های مختلفی  با توجه به گسترش دستفروشی در سطح شهرها گاها ؛ طرح. حاشیه خیابان ها به کاسبی مشغولند 

گاهی نیزکارگزاران رژیم با تهاجم سازمان یافته به . شود جمله ساماندهی دستفروشان پیاده میبرای مهار آن از

با عنوان شبکه مافیای  دستفروشان ، در سطوح مزاحمت های چندی برای شاغلین به دستفروشی ایجاد می کنند و

 .ا آن  می باشنددستفروشی این مسئله را به موضوع امنیتی تبدیل کردند و خواستار برخورد قاطع ب

هر گونه برخورد . این در حالیستکه دستفروشان از سرنیاز و برای زنده ماندن اقدام به دستفروشی می کنند 

اظهار همدردی و همراهی کردن با صد البته . فیزیکی ، خشن و اتهامات نا چسب به آنان را باید محکوم کرد

شورمان پررنگ تر شود؛ هر چند ماموری هم به صرف معذور دستفروشان به مثابه تک نان آور خانواده باید در ک

بودن ، بخواهد وظیفه خود را انجام می دهند اما این وظیفه نباید منجر به برخورد فیزیکی ، توهین و اتهام مافیا با 

 .دستفروشان همراه شود

به عنوان یک معضل و فاجعه  نگاه به دستفروشان باید ازمنظرانسانی مورد توجه باشد و نباید به پدیده دستفروشی

نگاه کرد، بلکه باید با نگاهی انسان محور در جهت ساماندهی آنها گام برداشت زیرا این نیروی وسیع انسانی، تنها 

 .برای تامین معیشت و از سر نیاز و برای زنده ماندن اقدام به دستفروشی می کنند

های  صصی ساماندهی مشاغل، صنوف و فعالیتحمیدرضا تحصیلی، رییس کارگروه تخدر دل چنین وضعیتی، 

درصد دست فروشان تهران و سایر  ۰۳ها  طبق بررسی»: های کل کشور اعالم می دارد  شهری شهرداری

این مقام شهرداری که به .«کنند درصد به صورت مافیایی فعالیت می ۰۳کالنشهرها نیازمند حمایت هستند و حدود 

ران و کارچاق کن های شهرداری ها را بگیرد، دستفروشان را به مافیا تشبیه جای این که یقه دزدان و اختالس گ

می کند ، تا دست عوامل سرکوب را برای زمین گیر کردن این کاسبکاران بی نوا فراهم آورد و دست ماموران سد 

تق نسیانسپردن معبر را برای سرکوب همه جانبه آنان فراهم سازد و دستگاه قضاوت نظام را که همواره آماده به ط

هر سطح پرنده سرکوب ماموران خویش است به پای دست و پای دست فروشان بپیچاند و به حریم زندگی آنان 

جناب رئیس کارگروه ، خوب است به یاد داشته باشد که همین دو روز پیش بود که در سطح شبکه . دستبرد زنند

  .میان آمدهای مجازی  از فرار مالیاتی هشت هزار میلیاردی سخن به 

دستفروشان پرسش اساسی این است که دست فروشان این نیروی به ناگزیربه کار کردن در کف خیایان یعنی 

هستند یا حاکمان و مسئوالن رانت خوار و اعوان و انصارشان ، که کرور، کرور « مافیا»زحمتکش و فرودست 

 پول مردم را باال می کشند و کسی هم حریفشان نیست ؟



رگران اخراجی واحدهای ورشکسته، دانشجویان فقیر و ناتوان از پرداخت شهریه های تحصیلی و زنان مافیا، کا

محروم سرپرست خانوارند که به دستفروشی مشغولند یا کسانی که یک جا و یک قلم ،هشت هزار میلیارد را از 

 بیت المال و از ثروت مردم به جیب زده اندو کسی جلودارشان نیست ؟ 

ان و انصار آقازاده های پورشه سوار و ژن خوبان و رانت خواران و برداران قاچاقچی اند که حتی نمی مافیا اعو

دانند ثروت بادآورده شان را چطور خرج کنند یا خانواده هایی که ناچار هستند، قوت الیموت شان را از میان زباله 

در شهرداری با توزیع قراردادهای نان و  مافیا، بهره کشان نیروی کار بخش خدمات شهری ها جمع آوری کنند؟

آب دار بین اقوام و خویشاوندان به عنوان پیمانکاران هستند یا بیکارانی که از فرط ناچاری به دستفروشی رو می 

چرخه زندگی زنگ زده با فروش آن ،  که ،آورند؟ مافیا آن دختران و پسران در نوبت فروش کلیه های خود هستند

، (بابک زنجانی ) کنند تا بگردد یا آن جماعت از مابهتری که علیرغم دهها جلسه دادگاه  خود را روغن کاری

سر همچنان برآنان عمومی روشن نشده و همه و با کارگزاران حکومت برای افکارباند بازی ا هیچ سطحی ازهنوز

ی زدودن آنان برپایه این یابند براکارند تا زحمتکشان عرصه کار خیابانی ، مافیا معرفی گردند و حضرات فرصت 

های شهری  ، رییس کارگروه تخصصی ساماندهی مشاغل، صنوف و فعالیت"حمیدرضا تحصیلی" تفسیر جناب

 !!نگاهی در سر دارید های کل کشور، بر روی آنان شمشیر از رو بکشند ؟ ننگتان باد که چنین  شهرداری

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

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

 . کارگری و مبارزات کارگران ، آنرا به شکل هفتگی انتشار خواهم داد

 انیدمی تو تی  ام در کانال تلگرام و به آدرس فیس بوکم برای ارسال اخبارتان با ایمیل زیر، شماره دس: توجه 

 . مربوط گردید

عالقه مندان به مباحث کارگری برای دست یابی به آرشیو روزشمار کارگری هفته ، می توانند به آرشیو های زیر 

 : مراجعه نمایند

  ۲۹۳۱آرشیو روزشمار کارگری هفته سال

edriv-https://drive.google.com/drive/my 

  ۲۹۳۶آرشیو روزشمار کارگری هفته سال 

https://drive.google.com/drive/folders/0B6juDF5UZKNMMFRvdEZVMFpOQUk 

******* 
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 :ته روزشمار کارگری هف

 مصدوم نفر ۳۱/ بوشهر پتروشیمی پیمانکاری کارگران حامل بوس مینی واژگونی -*

 :شدند

 

خشایار وطن خواه رئیس : آمده است   ۲٣۷۹دی  ۱۲ جمعه در تاریخایلنا،  خبرگزاری به گزارش
دقیقه روز گذشته اتوبوس  ٣۳و  ۲۱اعت س: عسلویه اظهار داشت( ص)بیمارستان نبی اکرم

حامل کارگران پیمانکاری شرکت احداث پیمانکاری پتروشیمی بوشهر در نزدیکی شیرینو بر اثر 
مصدوم به اورژانس  ۲٣تعداد : وی اضافه کرد.برخورد با یک خودرو سواری واژگون شد

بحران عوامل تیم  عسلویه منتقل شدند و با اعالم کد( ص)بیمارستان بیمارستان نبی اکرم

mailto:info@karegari.com
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https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/714045-%D9%88%D8%A7%DA%98%DA%AF%D9%88%D9%86%DB%8C-%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D8%B3-%D8%AD%D8%A7%D9%85%D9%84-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%BE%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%AF%D9%88%D9%85-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF


وکارهای اولیه برای مصدومین   پزشکی و پرستاری آماده ارائه خدمات به مصدومین شدند
 .انجام شد

 
 :توضیح مهمی درباره دیدار مقامات با اسماعیل بخشی -*
 

در خبرهای مختلفی در سایت های اینترنتی، ذکر شده، که اسماعیل بخشی با فالن 
این خبر بیش از آنکه درست باشد، نادرست است و . استفراکسیون مجلس دیدار داشته 

الزم به توضیح است که بخشی به قصد دیدار با هیچ کدام از نمایندگان یا . دقیق هم نیست
 :فراکسیون ها به مجلس نرفته است بلکه

اوال در روز نخست، ایشان و وکیلش برای حضور در کمیسیون امنیتی ملی برای ادای 
کنجه حاضر شده اند که این کمیسیون بدون حضور بخشی سناریوی کذبی توضیحات درباره ش

را تنظیم کرده و قبل از اینکه اتهام و ادعایی درباره بخشی از طریق قضائی اثبات شود مسئول 
این کمیسیون، با دستپاچگی، اتهامات تخیلی خودشان را به عنوان جرم ثابت شده، رسانه 

 .ای کرده است
ی برای ثبت شکایت خود در کمیسیون اصل نود به مجلس رفته که در این در روز دوم هم بخش

دو روز رفت و آمد، نمایندگان مختلفی با او صحبت کرده اند و گفته اند میدانند حق با اوست 
بخشی به قصد دیدار با هیچ فراکسیون خاص یا گروهی . ولی او را دعوت به سکوت کرده اند

دی از مجلس، عضو فراکسیونی بوده اند، دیدار با آنها به به مجلس نرفته است و اگر افرا
انتخاب و درخواست بخشی نبوده است و اصوال بخشی درخواست یا برنامه ریزی برای دیدار با 

در سومین روز هم اسماعیل بخشی با نماینده دادستان . هیچ کدام از آنها را نداشته است
این دیدار هم بنا به . ات خود را ارائه داده استکل کشور دیدار کرده و به همراه وکیلش توضیح

دستور رئیس قوه قضائیه و در پی تشکیل کمیته ای برای بررسی موضوع شکنجه بخشی 
تشکیل شده و آنها نخست به شوش رفته اند و چون بخشی در تهران بوده به او گفته اند ما 

ن هیات فقط یک نفرشان با بخشی به تهران می آییم و با تو صحبت و دیدار خواهیم کرد و از ای
 .صحبت کرده است

برخی از رسانه ها کمیت و کیفیت دیدار دیگران با بخشی یا درخواست دیگران برای دیدار با 
بخشی را به شکل های دیگری بازتاب میدهند یا تفسیر میکنند و یا از حرف های وکیل محترم 

رخی رسانه ها، عمال در این زمینه دست و کوشای ایشان برداشت دلبخواه خود را کرده و یا ب
 .به شیطنت میزنند

 کانال مستقل کارگران هفت تپه
  ۷۹دیماه ۱۲جمعه 

 / اند پوشانده کارگران تن   بر فقر از لباسی ها خودروسازی ایلنا بررسی کرد؛ -*
 :سازان قطعه برنده برگ انسانی، نیروی

 

آمارهایی که از : آمده است   ۲٣۷۹دی  ۱۲ جمعه در تاریخخبرنگار ایلنا،  پیام عابدیبه گزارش 
دبیر انجمن )نژاد  آرش محبی. شود، متفاوت است ها منتشر می سازی بیکاری کارگران قطعه
هزار کارگر تعدیلی و تعلیقی در  ۱۱۳تا امروز : گوید می( سازی کشور صنایع همگن و قطعه

هزار کارگر صنعت  ۱۵۳سازی وجود دارد که اگر اقدامی انجام نشود کمتر از  صنعت قطعه
این در شرایطی  .سازی که امروز شاغل هستند، ظرف مدت دو هفته بیکار خواهند شد قطعه
  ها را سازی تعداد کارگران تعدیلی و تعلیقی قطعه سازان قطعه انجمن دبیر "بیگلو زیارما "است
نگرانی ما مربوط به انتهای : گوید او در توضیح به خبرنگار ایلنا می. کند هزار نفر عنوان می ۲۴۳

 ها و قرارداد کارگران با سازان با خودروسازی زمانی که قراردادهای بلندمدت قطعه. سال است

https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/713739-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D9%82%D8%B1-%D8%A8%D8%B1-%D8%AA%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D9%88%D8%B4%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%DA%AF-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%82%D8%B7%D8%B9%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D9%86
https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/713739-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D9%82%D8%B1-%D8%A8%D8%B1-%D8%AA%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D9%88%D8%B4%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%DA%AF-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%82%D8%B7%D8%B9%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D9%86


سازی  های قطعه گویم نگرانی؟ به این خاطر که شرکت چرا می. شود ها تمام می سازی قطعه
از وی .کنند ، قراردادهای کارگران خود را دیگر تمدید نمی۷۱  به خاطر تیره بودن افق

 ۱۵۳نژاد عقیده دارید که تا دو هفته دیگر کمتر از  آیا شما هم مانند آقای محبی: پرسیم می
بینی  من پیش: دهد شوند؟، پاسخ می ها بیکار می سازی باقی مانده در قطعههزار کارگر 

تمامی آنها کارگران . شوند بیکار می ۷۹اما به احتمال قوی این تعداد کارگر تا پایان ! کنم نمی
سازان از بیکاری کارگران  در حالی دبیر انجمن قطعه ....های تامین مواد و قطعه هستند الیحه

سازان، کارگران  کند که بسیاری معتقدند قطعه نوان یک واقعیت گریز ناپذیر یاد میدر آینده به ع
اند و از آنها به عنوان ابزار فشار  المصالحه قرار داده را برای تضمین دریافت مطالبات خود وجه

ها شده است که ورود  های متعددی از خودروسازی در حال حاضر شکایت .کنند استفاده می
سازی عملکردشان  ها خود میلی به شفاف خودروسازی. طلبد ه قضاییه را میجانبه قو همه
مدیران . ها و دریافِت پاسخی از آنها به در بسته خورد تماس ایلنا با مدیران خودروسازی. ندارند

هایشان و آثار آن،  های مختلف فعالیت های بزرگ برای اظهارنظر در مورد جنبه خودروسازی
 .دهند نمی تمایل چندانی به خرج

  !فردا، شنبه: تجمع کارگران فوالد و هفت تپه -*

 
در حالی که ما در هفت تپه فردا اعتصاب و تجمع اعتراضی خواهیم داشت، دوستان کارگر ما 

در بیانیه کارگران فوالد آمده . در فوالد اهواز نیز برای آزادی همکاران شان اعالم تجمع کرده اند
 است 

هفت تپه تنها گرفتار انتقام جویی و کینه ورزی صاحبان سرمایه و زور و  ما و برادرانمان در"
 .عامالن نابودی معیشت و زندگی هزاران کارگر شده ایم

گناه ما تنها این بوده و هست که با جسارت و شجاعت در برابر مفتخوران و غارتگران و گروگان 
ان و به چالش کشیدن بساط گیران سفره کارگر ایستاده و اکنون تقاص رسوا ساختن فاسد

 .چپاولگران را پس میدهیم
دی ماه باهمراهی خانواده های کارگران دربند مقابل دادگاه انقالب اهواز حضور ۱۱فردا شنبه 

 .پیدا کرده و پیگیر آزادی همکاران خود خواهیم بود
ایشان زدوده امید داریم فردا با آزادی آنها غبار غم از چهره خانواده ها و فرزندان ستمدیده 

 ۲۲در صورت ادامه کارشکنی ها،دشمنی ها و آزاد نشدن همکارانمان رأس ساعت . شود
".: صبح مقابل ساختمان مدیریت گروه ملی صنعتی فوالد دست به تجمع اعتراضی خواهیم زد

 .بخش هایی از متن کارگران فوالد
 کانال مستقل کارگران هفت تپه

 در محل کارخانه و تجمع کارگران فوالد در شهر اهوازفردا شنبه، تجمع کارگران هفت تپه 

ای از مزایای  ساله کارگران فصلی و پروژه۳۱محرومیت دهد؛ مهر گزارش می -*
 "بیمه بیکاری

https://www.mehrnews.com/news/4509534 

 

https://www.mehrnews.com/news/4509534/%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%88%D9%85%DB%8C%D8%AA-%DB%B1%DB%B8%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%B5%D9%84%DB%8C-%D9%88-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-%D8%A8%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C
https://www.mehrnews.com/news/4509534/%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%88%D9%85%DB%8C%D8%AA-%DB%B1%DB%B8%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%B5%D9%84%DB%8C-%D9%88-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-%D8%A8%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C


 
کارگران : آمده است   ۲٣۷۹دی  ۱۲به گزارش محمد جندقی خبرنگار مهر در تاریخ جمعه 

رومندکه ای درحالی ازمزایای بیمه بیکاری مح فصلی ومشاغل غیرمستمر مانندفعالیتهای پروژه
بیمه بیکاری،تمام شاغالن تحت پوشش قوانین کاروتامین اجتماعی باید ازمزایای  طبق قانون

به فرد بیمه « بیکار»بر اساس آنچه که در قانون بیمه بیکاری آمده است،  .مند شوند بهره آن
همچنین .ای اطالق می شود که بدون میل و اراده خود بیکار شده و آماده به کار باشد شده

ای به علت تغییرات ساختاراقتصادی کارگاه مربوطه  براساس این قانون، چنانچه بیمه شده
بیکارموقت شناخته شود و همچنین بیمه شدگانی که به علت حوادث غیرمترقبه مانند سیل، 

اما در  .زلزله، جنگ و آتش سوزی بیکار شوند، مشمول دریافت مقرری بیمه بیکاری می شوند
رسما  ۲۳۳۳۱۲۳۴۱۱مین اجتماعی با صدور دستورالعملی به شماره سازمان تا ۹۷سال 

شوند را  ای که پس از اتمام کار یا پروژه، بیکار می کارگران مشاغل غیردائم، فصلی و پروژه
کارکنان »دستورالعمل مذکور،  ۹بر اساس بند  .شمول دریافت مقرری بیمه بیکاری خارج کرد

های  ها، فعالیت ها و پیمان ها، پروژه مانند طرحشاغل در کارهای با ماهیت غیردائمی 
صرفا در صورتی که بر اساس رأی مراجع حل اختالف در اثنای کار و ... ساختمانی و عمرانی و 

اخراج شده باشند مشمول استفاده مقرری بیمه  ،اند فعالیتی که بابت آن استخدام شده
ردائم و پروژه ای مانند سدسازی، طبق این بند، کارگران مشاغل غی« .بیکاری خواهند بود

رسند، پس از پایان پروژه نمی  راهسازی و غیره که بعد از یک بازه زمانی به سرانجام می
« شاغل در مشاغیر غیر دائم»و « کارگران فصلی»بر این اساس ... .توانند بیمه بیکاری بگیرند

فت مقرری بیمه بیکاری صرفا در شرایطی می توانند از مزایای قانون بیمه بیکاری و دریا
بدون میل »مند شوند که در حین کار اخراج و بیکار شوند که فقط در این صورت بیکاری آنها  بهره

 .تلقی می شود« و اراده

 : تجمع دوباره کارگران بازنشسته کیان تایر مقابل وزارت صنایع -*
ه کیان تایر در ادامه کارگران بازنشست: آمده است دی ماه  ۱۱شنبه  برپایه خبر منتشره روز

پیگیری مطالبه دریافت حق سنوات بازنشستگی خود که از شش سال پیش تا کنون معوق 
ه برگزاری مانده مجددا از ساعت نه صبح در مقابل وزارت صنایع واقع در خیابان سمیه اقدام ب

ذشت کارگران بازنشسته کیان تایر پس از گدر این حرکت اعتراضی  .تجمع اعتراضی نمودند 
دو ساعت و ادامه بهانه تراشی های وزارت صنایع، کارگران با سر دادن شعارهایی به روند 

وعده وعید " کند اجرای محقق شدن خواستشان به شدت معترض شده و شعار میدادند 
مدیر بی " و"حکومت عدل علی اینهمه بی عدالتی" و"نمیخواهیم ما حقمونو میخواهیم 

 ما منتظر جواب هستیم" و "ها کم بشه حق ما پرداخت میشهاختالس" و" لیاقت استعفا 
در ادامه این گزارش این تجمع با اعالم خبر حل قطعی   " .هیچ جا نمیریم همینجا هستیم

مشکل و صدور مجوز پرداخت سنوات ساعت دو بعدازظهر و به درخواست نمایندگان به پارک 
اطمینان از نتیجه کار بازنشستگان  ورشو در خیابان نجات الهی منتقل شد و پس از حصول

 .به تجمع خود در ساعت پنج خاتمه دادند
 
 : تجمع کارگران شهرداری شادگان  -*



 
کارگران شهرداری شهر شادگان به : آمده است دی ماه  ۱۱شنبه  برپایه خبر منتشره روز

 ماه حقوقشان تجمع كردند 8دلیل عدم پرداخت 

 : مل و نقل آبادان تجمع رانندگان اخراجی شرکت ح -*

، جمعی از راننده های تعدیلی شرکت حمل و نقل آبادان در ۲٣۷۹دی ماه  ۱۱روز شنبه 
اعتراض به پرداخت نشدن مطالبات مزدی خود در مقابل ساختمان این شرکت واقع در جاده 

  .تجمع کردند( نرسیده به پل کن) قدیم تهران
 ۷۲نفر از آنها به مرور از سال  ۷۳تا  ۱۳حدود قرارداد شغلی “: گویند های معترض می راننده

های بیکار شده علیرغم طرح  به بهانه اتمام قرارداد کار، فسخ شده و در این فاصله راننده
وقات مزدی خود را دریافت اند مطالبات مع شکایت در اداره کار غرب تهران هنوز نتوانسته

  .”کنند
ونقل  شرکت حمل“: در توضیح این ماجرا گفت ای ونقل جاده یکی از کارگران این واحد حمل

 ۷۲نفر از سال  ۷۳راننده قرارداد مشارکتی دارد که از این تعداد حدود  ٣۳۳آبادان حدودا 
  .”اند تاکنون به مرور تعدیل شده
های مشارکتی قراردادهای قانونی که در  ونقل با هیچ یک از راننده به گفته وی، شرکت حمل

ایر مزایای قانونی به صورت مشخص نوشته شده باشد، امضاء نکرده آن میزان دستمزد و س
پولی از ها به جز دریافت حق ماموریت هیچ  ساله راننده ۱۵تا  ۱۳و در طول خدمت حدودا 
  .اند شرکت دریافت نکرده

کننده به  هیات حل اختالف اداره کار غرب تهران به عنوان مرجع رسیدگی“: این کارگر افزود
ونقل آبادان است اما هنوز رای نهایی تعداد  های حمل ر مطالبات مزدی رانندهشکایت پیگی

  .”اند ه و مابقی بالتکلیف ماندهزیادی از کارگران راننده به جز چند نفر صادر نشد
های معترض با اشاره به اینکه مشکالت صنفی آنها از زمان مدیریت قبلی شرکت  راننده
دی ماه سال جاری با مرگ “: است، در ادامه گفتندونقل خلیج آبادان آغاز شده  حمل

مدیرعامل سابق، مدیریت این شرکت تغییر کرد و در حال حاضر از مدیریت جدید درخواست 
های تعدیلی که شامل دستمزد، سنوات، اضافه  داریم به پرداخت مطالبات مزدی راننده

  .”، رسیدگی کندشود کاری، عیدی، حق بیمه و سایر مزایای جانبی چندین ساله می
 
 :مرکزی شهرداری ساختمان مقابل بادانآ شهرداری کارگران تجمع -*

 

منابع خبری کارگری در   : آمده است  ۲٣۷۹دی  ۱۱به تاریخ ایلنا، به گزارش خبرگزاری
کارگران شهرداری آبادان مقابل ( دی ماه۱۱)شنبه  صبح امروز : شهرداری آبادان گفتند

پرداخت نشدن  دلیل تجمع این کارگران.ساختمان مرکزی شهرداری این شهر تجمع کردند
از قرار معلوم این کارگران بخشی از .است  کم سه ماه از معوقات مزدی عنوان شده دست

های پیمانکاری در شهرداری آبادان مشغول کارند و  نیروهایی هستند که از طریق شرکت

https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/714456-%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C
https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/714456-%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C


مجموع کارگران پیمانکاری شاغل در مجموعه شهرداری آبادان : گویند طور که منابع ایلنا می آن
 .هاست که با عدم دریافت به موقع معوقات مزدی روبرو هستند لسا

مسئوالن شهرداری آبادان همواره این ادعا را دارند که به دلیل پرداخت نشدن صورت  
 .های مالی امکان پرداخت به موقع مزد کارگران را ندارند وضعیت

 : اعتراض رانندگان حمل و نقل جاده ای و نامه آنان  -*

 

اعتراض رانندگان را در این نامه مشاهده  :آمده است دی ماه  ۱۱شنبه  ر منتشره روزبرپایه خب
میکنید این اجحافی است که به تمام رانندگان در بندرعباس دارد روا داشته میشود و راه کار 
آن مطلقا نامه نگاری نیست در این شرایط تنها راه اعتراض است آنهم در یک تجمع اعتراضی و 

 ا و بلندبا صدای رس

 :در گرامی داشت یاد کارگران خاتون آباد -*

 سال قبل ، در خاتون آباد شهر بابک چه خبر بود؟ 12
در دی . رخ داد در خاتون آباد شهر بابک 2881یکی از دردناک ترین اعتراضات کارگران در سال 

ر بابک نفر از کرارگان مجتمع ذوب مس نیروک در روستای خاتون آباد شه 122ماه این سال 
کارگران اخراجی همراه با خانواده . کرمان با پایان گرفتن کار ساختمانی و اجرایی اخراج شدند

، در پی نتیجه  2881بهمن  4آنان در نهمین روز تحصن خود در . هایشان دست به تحصن زدند
 نیروی انتظامی. نگرفتن از اعتراضات، اقدام به بستن جاده خاتون آباد، شهر بابک نمودند

کارگران و خانواده هایشان را پراکنده کرد و در نتیجه آنها در مقابل فرمانداری شهر بابک تجمع 
در مقابل این اقدام کارگران، هلی کوپترهای نیروی انتظامی تجمع آنها را به گلوله . کردند

نفر از کارگران به نام های ریاحی، جاویدی، مهدوی و مومنی به همراه دانش  4بسته که 
به رغم اینک شکایت هایی علیه عامالن این جنایت . زی به نام پورامینی کشته شدندآمو

 .انجام شد ، اما هیچ پیگیری در این مورد انجام نشد

 معوقه مزدی مطالبات ماه 5 کارگران /تهران مس هود کارخانه کارگر 01 بیکاری -*
 دارند

خانه دبیر اجرایی )فتح هللا بیات :   آمده است  ۲٣۷۹دی  ۱۱به گزارش خبرگزاری ایلنا،به تاریخ 
کارگر کارخانه هود مس واقع در  22در گفتگو با خبرنگار ایلنا، از بیکاری ( کارگر شرق تهران

عنوان شده، خبر « نقدینگی»شرق تهران در آذر ماه به دلیل آنچه از سوی کارفرما مشکل 
میلیارد تومان از محل محصول فروخته شده شرکت، هیچ  82کارفرما مدعی شده که حدود .داد

کارگر کارخانه  02به گفته دبیر اجرایی خانه کارگر شرق تهران، .ای نداشته است یبازگشت
. اند الحساب آن را دریافت کرده ماه معوقات مزدی پرداخت نشده دارند که تنها علی 5هود مس 

به گفته فتح .ماه بیمه کارگران نیز از سوی کارفرما پرداخت نشده است 1این درحالیست که 
های فراکسیون کارگری  الت کارخانه هود مس در اداره کار شرق تهران و تالشهللا بیات، مشک

 .مجلس شورای اسالمی در حال بررسی است

  :تجمع اعتراضی کارکنان موسسه اعتباری آرمان در برابر مجلس  -*

https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/714388-%D8%A8%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D9%88%D8%AF-%D9%85%D8%B3-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B2%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D9%88%D9%82%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF
https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/714388-%D8%A8%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D9%88%D8%AF-%D9%85%D8%B3-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B2%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D9%88%D9%82%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF
https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/714388-%D8%A8%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D9%88%D8%AF-%D9%85%D8%B3-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B2%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D9%88%D9%82%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF


 

تجمع اعتراضی کارکنان محروم موسسه  :آمده است دی ماه  ۱۱شنبه  برپایه خبر منتشره روز
عسکریه )مقابل مجلس به دلیل اخراج توسط موسسه ملل ( تعاونی وحدت)آرمان  اعتباری
 (سابق

 :مزدی مطالبات دریافت برای رشت پرسان کارخانه کارگر ۱۵۲ ساله ۳۱ انتظار -* 

 

در سال « پرسان رشت»کارخانه :آمده است  ۲٣۷۹دی  ۱۱به تاریخ ایلنا، به گزارش خبرگزاری
است، تعطیل اعالم شد و از   خوانده شده« کالت مالیمش»به دلیل آنچه از سوی کارفرما  ۱۵

تعدیل شده این واحد، پرداخت نشده   ای از مطالبات کارگران آن زمان تا امروز هنوز بخش عمده
مجموع : کارگران بیکار شده این کارخانه تولیدکننده پتو واقع در شهر صنعتی رشت گفتند.است

اند به بیش از دو میلیارد تومان  بیکار شده ۱۵ر سال کارگر که د ۱۵۳  ای مطالبات مزدی و بیمه
کارگران کارخانه پرسان رشت درباره روند پیگیری حقوقی دریافت مطالباتشان خود .رسد می
همه کارگران بیکار شده به صورت مجزا بعد از دریافت ترک کار   بعد از بدقولی کارفرما: گویند می

داره کار حکم به پرداخت مطالبات آنها را داده است اما خود به اداره کار رشت شکایت کردند و ا
: گویند کارگران می....کارفرما تمکین نکرد و بعد آن پرونده به مراجع قضایی واگذار شده است

در حاال حاضر اداره تصفیه امور ورشکستگی تهران مسئول رسیدگی به مطالبات کارگران شده 
 .و فروش اموال کارخانه را برعهده دارد

 به چه قیمتی نیشکر هفت تپه را تاراج کردند ؟ -*

 

میلیارد  1222خریدار شرکت نیشکر هفت تپه، یک صنعِت  :احمد علیرضا بیگی نماینده مجلس
میلیارد تومان را  22میلیارد تومان خریداری کرد که از این مبلغ هم فقط  110تومانی را به قیمت 

دار امنیتی، اجتماعی و  حالی واگذار شد که ابعاد دامنهاین کارخانه با این نحوه در. پرداخت کرد
 .اقتصادی این واگذاری را مردم مظلوم خوزستان متحمل شدند

 مطالبات اند، نجیب و صبور پرستاران نگویید فقط وگو با ایلنا مطرح شد؛ در گفت -*
 !بشنوید هم را آنها

https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/714087-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%B4%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B2%D8%AF%DB%8C
https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/714087-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%B4%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B2%D8%AF%DB%8C
https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/714323-%D9%81%D9%82%D8%B7-%D9%86%DA%AF%D9%88%DB%8C%DB%8C%D8%AF-%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B5%D8%A8%D9%88%D8%B1-%D9%86%D8%AC%DB%8C%D8%A8-%D8%A7%D9%86%D8%AF-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A2%D9%86%D9%87%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%D9%87%D9%85-%D8%A8%D8%B4%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%AF
https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/714323-%D9%81%D9%82%D8%B7-%D9%86%DA%AF%D9%88%DB%8C%DB%8C%D8%AF-%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B5%D8%A8%D9%88%D8%B1-%D9%86%D8%AC%DB%8C%D8%A8-%D8%A7%D9%86%D8%AF-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A2%D9%86%D9%87%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%D9%87%D9%85-%D8%A8%D8%B4%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%AF


 
 

امروز روز پرستار است؛ در این  : آمده است  ۲٣۷۹دی  ۱۱به تاریخ ایلنا، به گزارش خبرگزاری
شود و پرستاران نمونه مورد قدردانی  مات پرستاران تقدیر میروز به روال هرساله، از زح

معتقد است  (پرستاران صنفی فعال) حسینی عاشق اکرم گیرند؛ اما مضاعف قرار می
تواند مشکالت شغلی و معیشتی معلمان را برطرف کند و قدری از  این تقدیرات و تشکرها نمی

مسئوالن وعده و وعید : افزاید اران میاین فعال صنفی پرست.های زیستی آنان بکاهد دشواری
خواهند دفاع  دهند اما عملکردشان در حوزه پرستاری قابل دفاع نیست؛ از چه می بسیار می

کنند؟ از قوانین خوش آب و رنگی که برای پرستاران فقط روی کاغذ تصویب شده و از اجرای آن 
از ! شود؟ اثر، اجرا می یخبری نیست؟ از قوانینی که به صورت گزینشی، ناقص ویا حتی ب

از ! ماه تاخیر؟ 0های پرستاری با  های قبل و زدن رکورد پرداخت کارانه ی شیرین سال وعده
هایی که پا به پای تورم در کشور سوار بر شیب نمودار صعودی شده  کاری تحمیل اضافه

سالمت، بر از انبوه بیماران و کارهای خارج از شرح وظایفی که به میمنت طرح تحول ! است؟
عاشق حسینی با بیان اینکه هیچیک از عملکرد مسئوالن قابل دفاع !اند؟ دوش پرستاران نهاده

؟ !های آن خواهند داشت  وری و بخشنامه چه توجیهی برای قانون بهره: دهد نیست، ادامه می
عنوان کسر کار در لیست پرستاری که اضافه کاری هم داشته است را چگونه پاسخ خواهند 

آور برای پرستاران که سالها از  ؟ عدم اجرای قانون بازنشستگی مشاغل سخت و زیان!داد
چگونه توجیه   خورد را گذرد و همچنان خاک می تصویب آن توسط مجلس شورای اسالمی می

ها و خیل عظیم پرستاران بیکار و همچنین  کمبود شدید پرستار در بیمارستان  ؟ از!خواهند کرد
های  ها و مرارت ؟ از سختی!ستاری در صف طرح یادی خواهند کرد یا خیرالتحصیالن پر فارغ

دهند  روزی شغل پرستاری و خدماتی که با جان و دل به بیماران و دردمندان ارایه می شبانه
شود، سخن  گری، شیرین می ولی کام فرد دیگری با حداقل حضور بر بالین و حداکثر جلوه

ما پرستاران نیازی به تجمیدهای : کند ایان تاکید میعاشق حسینی در پ... !خواهند گفت؟
گری ما را  خواهند دردی از ما درمان کنند، حداقل صدای مطالبه آب و رنگ نداریم اگر می خوش

فایده، حداقل بگویند چه زمان دردهای ما دوا خواهد  پایه و بی های بی بشنوند؛ به جای تکریم
 !شد
 
 : رازتجمع دانشجویان علوم پزشکی شی -*

 
 

دانشجويان دانشگاه علوم پزشكی   :آمده است دی ماه  ۱۱شنبه  برپایه خبر منتشره روز
تجمع اعتراضی بر پا  شیراز در اعتراض به خصوصی سازی موسسات آموزشی علوم پزشكی

 . داشتند



 :شرکت ساختمان مقابل آبادان ونقل حمل شرکت تعدیلی های راننده تجمع -*

 

رانندگان اخراجی شرکت حمل و  :آمده است  ۲٣۷۹دی  ۱۱به تاریخ ایلنا، به گزارش خبرگزاری
ر اعتراض به پرداخت نشدن مطالباتشان مقابل ساختمان این آبان د ۱۱نقل آبادان شنبه 

  .شرکت در تهران تجمع کردند
به بهانه  ۲٣۷۲راننده این شرکت که از سال  ۷۳تا  ۱۳، حدود (ایلنا)به گزارش خبرگزاری کار 

 .اند اتمام قرارداد اخراج شدند، هنوز مطالبات مزدی خود را دریافت نکرده
ق حقوق خود به اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی غرب تهران هم این رانندگان برای احقا

ها  اند، اما هیئت حل اختالف اداره کار تنها به شمار محدودی از این شکایت شکایت کرده
  .رسیدگی و رای نهایی صادر کرده است

  .گذاری تامین اجتماعی مالک عمده سهام شرکت حمل و نقل آبادان است شرکت سرمایه
ها قرارداد قانونی که در آن میزان  ه رانندگان، این شرکت حمل و نقل با هیچ یک از رانندهبه گفت

تا  ۱۳دستمزد و مزایا به صورت مشخص نوشته شده باشد، امضاء نکرده و رانندگان در دوره 
رانندگان شرکت حمل و نقل آبادان پیش . اند سال اشتغال، تنها حق ماموریت دریافت کرده ۱۵

یز با تجمع مقابل اداره کار تهران خواستار پرداخت مطالبات مزدی و رسیدگی به از این ن
 .شکایت خود شده بودند

 : کارکنان پسماند و خدمات شهری چوبئده آبادان تجمع اعراضی برپا نمودند -*

 
تجمع اعتراضی و اعتصاب کارکنان   :آمده است دی ماه  ۱۱شنبه  برپایه خبر منتشره روز 

خدمات شهری شهرداری چوبئده از توابع آبادان به دلیل پرداخت نشدن چهار ماه پسماند و 
 . ، اجتماع اعراضی برپا داشتند ماه مزایا، مقابل ساختمان شهرداری این شهر ٦حقوق و 

 :کار قرارداد تغییر برابر در نیشابور شهرداری کارگران اخراج به تهدید -*

 

کارگران شهرداری نیشابور  : آمده است  ۲٣۷۹دی  ۱۱به تاریخ ایلنا، به گزارش خبرگزاری
شته شهرداری نیشابور به صورت جدی تالش کرده تا به هر طریق طی یک ماه گذ: گویند می

https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/714438-%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%B9%D8%AF%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%AD%D9%85%D9%84-%D9%88%D9%86%D9%82%D9%84-%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA
https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/713457-%D8%AA%D9%87%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%AC-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D8%B4%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D8%B1


خدماتی منطقه دو را به وضعیت قرارداد پیمانی  ممکن قرارداد کاری کارگران قرارداد مستقیم
خدماتی منطقه دو   کارگر ٣۳۳تا پایان ماه گذشته حدود : گویند این کارگران می.تبدیل کند

مستقیم کار با شهرداری بودند که از ابتدای دی ماه شهرداری نیشابور دارای قراردادهای 
جاری با تصمیم مدیریت شهری برای تبدیل وضعیت قراردادهای خود به پیمانکاری، تحت فشار 

شود اصرار شهرداری نیشابور برای تبدیل وضعیت قرارداد کارگران  گفته می.اند قرار گرفته
خالف کارگران برای امضای قراردادهای دائمی درحالی است که طی روزهای گذشته به دلیل م

به گفته یکی از کارگران خدماتی شهرداری .جدید، پیمانکار آنها را تهدید به اخراج کرده است
نیشابور؛ آنها طی چند روز گذشته برای پذیرش شرایط جدید کاری ازسوی پیمانکار تهدید 

رده که اگر تا صبح شنبه هفته اخیرا کارفرمای شرکت پیمانکاری کارگران را تهدید ک. اند شده
آینده برای تبدیل وضعیت قراردادهای کار مدارک ارائه ندهند، اخراج خواهند شد و نیروی کار 

 .جدید جایگزین خواهد شد

 

 :اعتراض به تبعیض ،  اعتراض به بی عدالتی: فراخوان گروه اتحاد بازنشستگان  -*

  
 تجمع و همبستگی کلیه بازنشستگان 

 تکمیلی ناکارآمدجهت بیمه 
 صبح ۲۳دی ماه  24

 مقابل سازمان بازنشستگی کشور
 از طرف پیشکسوتان پارکشهر

۷۹۱۲۳۱۱۱ 
https://t.me/ofppi 

 :اند کشیده کار از دست که است روز ۱ تپه هفت صنعت بخش کارگران -*

کارگران مجتمع نیشکر هفت تپه  : آمده است  ۲٣۷۹دی  ۱۱به تاریخ ایلنا، به گزارش خبرگزاری
اند اما دست  عالرغم آنکه در محل کار خود حاضر شده( اهدی م ۲۷)گفتند که از روز چهارشنبه 

ماه مطالبات مزدی و مشخص شدن سایر  ۱و به این روش خواستار دریافت   از کار کشیده
این .روزه، همه کارگران خواستار محقق شدن آن بودند ۴۳مطالباتی هستند که در اعتراضات 

باتوجه به وضعیت بحرانی : و گفتند  شرایط معیشتی خود را ناگوار توصیف کرده  کارگران
اقتصادی کشور که در نتیجه آن قیمت کاالهای اساسی و مصرفی بسیار افزایش پیدا کرده، 

کارگران هفت تپه همچنین .ایم های خود را از دست داده توان تامین مایحتاج معیشتی خانواده
هیچ وجه با کار سخت و  هایی که در پرداخت مطالبات مزدی ما ایجاد شده به تاخیر: گفتند

بیشترنگرانی ما از این است که در آستانه سال . دهیم، همخوانی ندارد دشواری که انجام می
خواهد مطالبات جاری و معوقه کارگران را به همراه عیدی و سنوات  جدید چگونه کارفرما می
ده های کشاورزی هنوز آغاز نش از طرف دیگر کار در بخش. پایان سال پرداخت کند

غیر از تاخیری که در : کارگران معترض هفت تپه درباره سایر مشکالت صنفی خود گفتند.است
بندی  پرداخت معوقات مزدی ما وجود دارد، بخش دیگری از مشکالتمان اجرای ناقص طرح طبقه

اجرای ناقص این طرح فقط دستمزد تعداد کمی : آنها تاکید کردند.است  مشاغل در این مجتمع
 .اند ماندهبهره  ن را تغییر داده و سایر کارگران از اجرای این قانون آن بیاز کارگرا

سخنان اسماعیل بخشی را باور داریم، عامالن شکنجە باید : معلمان ایران -*
  :مجازات شوند

tg://resolve/?domain=ofppi
tg://resolve/?domain=ofppi
https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/714519-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D9%87%D9%81%D8%AA-%D8%AA%D9%BE%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%DA%A9%D9%87-%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF
https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/714519-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D9%87%D9%81%D8%AA-%D8%AA%D9%BE%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%DA%A9%D9%87-%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF


 
جمعی از معلمان ایران در حمایت از اسماعیل بخشی و سرکوب فعاالن صنفی و مدنی توسط 

 .بیانیەایی خواستار مجازات شکنجە گران این فعال کارگری شدند جمهوری اسالمی با صدور
سخنان اسماعیل بخشی را باور داریم و خواستار مجازات آمران و : در بیانیە معلمان آمدە است

چرا که بسیاری از همکاران ما توهین و ضرب و شتم معلمان شاغل و .عامالن شکنجه هستیم
 .یا شنیده اند بازنشسته بخصوص محمد حبیبی را دیده

های اخیر با  ها در ماه ن حمایت معلمان از اسماعیل بخشی در شرایطی است که اعتراضات آ
همچنین دست . بازداشت و برخوردهای امنیتی از سوی جمهوری اسالمی همراه بوده است

 .کم سه تن از رهبران تشکل های صنفی معلمان همچنان در زندان به سر می برند
ز سخنگویان و رهبران کارگران هفت تپە کە بدلیل اعتراض و شرکت در اسماعیل بخشی ا

دی با انتشار نامەای از شکنجە شدید توسط ماموران  ۲١تظاهرات کارگران دستگیر شدە بود، 
 .اطالعات در زندان پردە برداشتە و محمود علوی وزیر اطالعات را بە یک مناظرە دعوت کرد

@HashemKhastar 

 :شد بازداشت کرمان در فروش گل کودکان آزار عامل:دادستان کرمان -*

 

با : دادخدا ساالری اظهار داشت  : آمده است  ۲٣۷۹دی  ۱٣به تاریخ ایلنا، زارش خبرگزاریبه گ
توجه به مشاهده و رصد فیلمی در فضای مجازی توسط معاونت امور فضای مجازی دادسرای 
عمومی وانقالب مرکز استان با موضوع کودک آزاری، بالفاصله از سوی معاونت مربوطه اعالم 

علیرغم عدم طرح شکایت از : ارشد قضائی در استان کرمان اعالم کرد این مقام.جرم شد
سوی افراد، به عنوان مدعی العموم و من باب کودک آزاری و تخلف از مفاد قانونی و ارتکاب 

ای از جنبه عمومی  جرم، علیه مسئوالن ذی ربط در شهرداری اعالم جرم و در این رابطه پرونده
تمامی : ساالری تصریح کرد.یر و هم اکنون در بازداشت استاعالم جرم و متهم اصلی دستگ

افرادی که در این رابطه کوتاهی، قصور و جرمی انجام داده اند تحت تعقیب قضائی قرار 
فضای مجازی به صورت مستمر و شبانه روزی کنترل و : دادستان کرمان بیان کرد.خواهند گرفت

ی در جهت مقابله با جرائم انجام خواهد شود و در صورت وقوع جرم اقدامات مقتض رصد می
های پیمانکار  در فضای مجازی فیلمی منتشر شده مبنی براینکه فردی از شرکت.گرفت

شهرداری دو کودک کار را که مشغول گل فروشی بوده اند را گرفته و شرط آزادی آنان را 
 .کند خوردن گل هایشان می

یده منطقه دوم شهرداری تجمع اعتراضی کارگارن کارد به استخوان رس -*
 :نیشابور

https://web.telegram.org/#/im?p=%40HashemKhastar
https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/714836-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86-%DA%AF%D9%84-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%B4%D8%AF
https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/714836-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86-%DA%AF%D9%84-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%B4%D8%AF


 

 
گروهی از کارگران دائمی منطقه دو شهرداری  : آمده است ۷۹دی ماه  ۱٣صبح روز یکشنبه

برای « شهرداری نیشابور»نیشابور، برای چندمین بار در ماه جاری در انتقاد به اعمال فشار 
کار واقع در خیابان هاشمی تبدیل وضعیت قرارداد کارگران دائمی به پیمانی مقابل دفتر پیمان

 .نژاد نیشابور تجمع کردند
کارگر خدماتی منطقه دو شهرداری نیشابور هستیم که از  ٣۳۳حدود : گویند این کارگران می

مان را از  ابتدای دی ماه جاری، شهرداری نیشابور بدون اطالع ما کارگران وضعیت استخدامی
ه و در نتیجه امنیت شغلی ما را در معرض حالت قرارداد مستقیم به پیمانکاری تغییر داد

 .اند تهدید قرار داده
 
 !/کرد هایشان ُگل خوردن به مجبور را فروش گل کودکان کرمان، شهرداری نیروی -*

 :شهرداری و بهزیستی واکنش

 

ویدئویی در فضای مجازی   : آمده است  ۲٣۷۹دی  ۱٣به تاریخ ایلنا، به گزارش خبرگزاری
های بسیاری در پی داشت؛ در این ویدئو، یک نیروی پیمانکاری  منتشر شد که واکنش

برخورد با کودکان کار . هایشان را بخورند کند که گل شهرداری کرمان، دو کودک کار را مجبور می
ناشایست مامور شهرداری  پیش از این نیز انتقادات بسیار به همراه داشته است؛ اما رفتار

ها به این ویدئو، شهرداری کرمان را مجبور به  واکنش.کرمان، حساسیت موضوع را افزایش داد
پاسخگویی کرده است؛ شهرداری کرمان ادعا کرده است که مامور خاطی اخراج شده و به 

وق کودک به با این وجود، انتقاد فعاالن مدنی و حامیان حق.پیمانکار نیز تذکر داده شده است
گویند عالوه بر اخراج فرد خاطی،  می این قضیه همچنان ادامه دارد؛ فعاالن حقوق کودک 

این فعاالن معتقدند مکانیسمی که به فرد اجازه این . بایستی قرارداد پیمانکار نیز ملغی شود
ویدئو این .دهد باید اصالح شود و اخراج فرد خاطی به تنهایی کافی نیست نوع برخوردها را می

واکنش بهزیستی را نیز در پی داشته است؛ رئیس اورژانس اجتماعی کشور از پیگیری 
سازمان بهزیستی درمورد وضعیت دو کودک کار که از سوی فردی که به ظاهر کارمند 

فیلم مذکور و : هایشان شده بودند، خبر داد و گفت شهرداری کرمان بوده مجبور به خوردن گل 
سات کدام از مبانی حقوق انسانی سازگار نیست و احسا ور با هیچنحوه برخورد این مام
از قرار معلوم، فرد خطاکار از کارکنان یکی از شرکت . دار کرده است عمومی را جریحه

 .پیمانکاری شهرداری منطقه دو کرمان بوده است

لزوم جنبش کاهش :کردفراهانی در جریان بررسی برنامه سوم توسعه عنوان  -*
 هزینه ها در برنامه های شهرداری

رئیس کمیته   ،مجید فراهانی: آمده است  ۲٣۷۹دی  ۱٣به گزارش خبرگزاری مهر در تاریخ 
بودجه و نظارت شورای شهر تهران در جریان بررسی برنامه سوم توسعه شهر تهران با اشاره 

https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/714749-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86-%DA%AF%D9%84-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%B1%D8%A7-%D9%85%D8%AC%D8%A8%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C%D8%B4%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%B4-%D8%A8%D9%87%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C
https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/714749-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86-%DA%AF%D9%84-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%B1%D8%A7-%D9%85%D8%AC%D8%A8%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C%D8%B4%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%B4-%D8%A8%D9%87%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C
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کاهش هزینه باید از مهمترین استراتژیهای سال آینده : هرداری گفتبه مشکالت مالی ش
طبق محاسبات ما چنانچه با همین روند پیش : مجید فراهانی گفت.مدیریت شهری باشد

هزار میلیارد تومان خواهد بود این در حالی  ۱۱برویم حداقل کل هزینه های شهرداری حدود 
هزار  ۵با همین روال و روی کاغذ : وی اضافه کرد.هزار میلیارد درآمد داریم ۲۹است که تنها 

میلیارد در سال آینده کسری بودجه خواهیم داشت بر این اساس می توان ادعا کرد که هر 
عضو شورای .آنچه ما امروز تصویب می کنیم با چالش مواجه خواهد بود چرا که بودجه نداریم

شرکت های وابسته به شهرداری عنوان  شهر تهران با انتقاد از روال هزینه کرد سازمان ها و
هزار میلیارد  ٣قالب سازمان ها و شرکت های وابسته به شهرداری در مجموع نزدیک به : کرد

درصد کمک زیانی که  ۲۳میلیون تومان یعنی  ٣۳۳کمک زیان دریافت می کنند و تنها حدود 
رئیس کمیته  .گرددپرداخت می شود به سیستم و صندوق شهرداری به عنوان درآمد باز می 

این روال با اهداف تاسیس سازمان ها و شرکت ها : بودجه و نظارت مالی شورای شهر افزود
برخی از این سازمان ها به شهرداری خدمات ارائه می کنند اما به واسطه . تناقض دارد

مدیریت غلط سال های گذشته، بسیاری از این شرکت ها و سازمان ها زیان ده هستند؛ در 
تی که می توانستند سود بدهند و بهره وری داشته باشند و درآمدهای جدیدی تعریف صور

 .کنند اما این کار را به دالیل مختلف نکردند و بدهی های زیادی هم به بار آوردند
 
 :ادامه اعتصاب ، فردا دوشنبه دست به تجمع و اعتصاب خواهیم زد -*
 

ت به تجمع و اعتصاب زدند و به عدم پرداخت امروز تعدادی از همکاران در محل کارخانه دس
 .حقوق های معوقه اعتراض کردند

دیماه  ۱۴ما به وعده های داده شده تا زمان اجرا شدن آنها توجه نخواهیم کرد و فردا دوشنبه 
 .دست به تجمع خواهیم زد

 .همکاران لطفا به صورت گسترده در اعتصاب فردا شرکت کنند
 تپهکانال مستقل کارگران هفت 

 ۲٣۷۹دیماه  ۱٣یکشنبه 
 
 :کردند تجمع آبادان مرکزی شهرداری شاغل کارکنان صبح امروز صورت گرفت؛ -*

منابع کارگری در شهرداری  : آمده است  ۲٣۷۹دی  ۱٣به تاریخ ایلنا، به گزارش خبرگزاری
کم صد نفر از کارکنان شاغل در شهرداری مرکزی آبادان، صبح امروز  دست: گویند آبادان می
با برپایی یک اجتماع صنفی در مقابل ساختمان شهرداری خواستار ( دی ماه ۱٣)یکشنبه 

گروهی از  دیروز درحالی است که از حدود دو ماه قبل تااین .پیگیری مطالبات معوقه خود شدند
مجموعه شهرداری آبادان برای پیگیری مطالبات   کارگران خدماتی، فضای سبز وآتش نشانی

ان و کارکنان اداری خواسته اصلی کارگر.خود مدام در حال برپایی اعتراض صنفی هستند
شود، پرداخت حداقل بخشی از مطالبات معوقه  نفر برآورد می  هزار ۱معترض که تعداد آنها 

طبق .مزدی و سایر مزایای جانبی است که در حال حاضر سه ماه به تاخیر افتاده است
هر ماه اظهارات یکی از کارگران شهرداری آبادان پرداخت مطالبات مزدی کارگران و کارکنان از م

به .شود های آنها به صورت کامل به آنها پرداخت نمی کاری به تاخیر افتاده و پاداش و اضافه
گفته وی، معاون شهردار آبادان در اجتماع روز گذشته کارگران حاضر شده و تاکید کرد که تا 
آخر سال جاری همچنان به دلیل مشکالت مالی امکان پرداخت مطالبات مزدی کارگران را 

شهردار نیز نبود نقدینگی و نداشتن درآمد ثابت را علت تاخیر در پرداخت حقوق و مزایا . رندندا
 .کارگران و کارکنان اداری خود اعالم کرده است

https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/714815-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%A7%D8%BA%D9%84-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C-%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%AF
https://www.ilna.ir/fa/tiny/news-714456
https://www.ilna.ir/fa/tiny/news-714456


 :نهادهای همبستگی با جنبش کارگری درایران برگزار می کنند -*

 
 بادبه یاد کارگران جانباخته خاتون آ؛  از سری جلسات تجارب و مباحث کارگری

 "نان، کار، آزادی، اداره شورائی"
 ...لغوخصوصی سازیها، آزادی فوری دستگیر شدگان و

 !علیه رژیم زندان، شکنجه و اعدام متحد شویم
 با حضور فعالین کارگری از داخل و خارج

  2821دی  82 – 1222ژانویه  12یکشنبه 
 12.82بوقت اروپای مرکزی، به وقت ایران  22.22ساعت 
 پالتالک

Tajarobe Kargari -age: Iran Ot 
Category: Asia,… Subcategory: Iran 

 !گسترده باد همبستگی جنبش کارگری و دیگر جنبشهای اجتماعی
 !اتحاد اتحاد... کارگر، معلم، دانشجو 

nhkommittehamahangi@gmail.com 
 ۳۱ چک/گرفت قرار کار دستور در تایر کیان بازنشستگان مطالبات پرداخت -*

 :صنایع از حمایت هیات نماینده امضای منتظر میلیاردی

 

پس از برگزاری تجمع روز  : آمده است  ۲٣۷۹دی  ۱٣به تاریخ ایلنا، به گزارش خبرگزاری
انه کیان تایر مقابل وزارت صنعت، معدن و تجارت و تجمعی گذشته کارگران بازنشسته کارخ

نمایندگان .دیگر در روز چهارشنبه، پرداخت مطالبات آنها در دستور کار صمت قرار گرفت
های مداوم ما سازمان برنامه و  پیش از این با پیگیری: باره گفتند بازنشستگان کیان تایر در این

تجارت، اختصاص بودجه برای پرداخت مطالبات  بودجه با مساعدت وزارت صنعت، معدن و
میلیارد تومان به این  ۲۹سازمان برنامه و بودجه . بازنشستگان را در دستور کار خود گذاشت

پس از تجمع روز چهارشنبه مقابِل ساختمان صمت در خیابان : آنها افزودند.منظور درنظر گرفت
ما روز گذشته برای نهایی کردن سمیه؛ در دریافت مطالبات خود به در بسته خوردیم ا

مان بازهم در همین محل تجمع کردیم که قرار شد اقدامات الزم برای پرداخت سنوات  تکلیف
 ۲۹پرداخت نشده و رقم آن  ۷۹تا  ۷۳ایام خدمت کارگران بازنشسته کیان تایر که از سال 

ا بیان اینکه با نمایندگان بازنشستگان شرکت کیان تایر ب.میلیارد تومان است، انجام شود
معاون توسعه مدیریت، مدیرکل " یونس الستی"، "رضا رحمانی"وساطت وزیر صمت آقای 

میلیارد تومان در وجه شرکت کیان  ۲۹حساب وزارتخانه و جمعی دیگر چکی به مبلغ  مالی ذی
بینی شده، در دستور کار قرار  تایر صادر شد تا هرچه سریعتر پرداخت مطالبات از محل پیش

mailto:nhkommittehamahangi@gmail.com
mailto:nhkommittehamahangi@gmail.com
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و نمایندگان وزارتخانه و سه عضو   وصول این چک متضمن امضای وزیر صمت: د، افزودندگیر
هیات حمایت از صنایع است که در اداره شرکت مشارکت دارند اما تا این لحظه با وجود تایید 

 .وزیر و دو نماینده هیات، یک نفر از آنها چک را امضا نکرده است

 :الیباز هم دروغ و وعده وعیدهای تو خ -*
 

امروز که برای چهارمین روز باز دست به اعتصاب زدیم مثل همیشه شاهد دروغ و وعده های 
 .تو خالی هستیم از طرف مسئولین تا ما رو گول بزنن فردا اعتصاب و تجمع نکنیم

امروز کاظمی قائم مقام انتصابی شرکت گفته حتما فردا حقوق عقب افتاده رو به حساب ما 
ا این دفعه هم گول نمیخوریم و تا حقوق پرداخت نشد به تجمع و اعتصابمون واریز میکنه ولی م

 .ادامه میدیم
 .این هم وعده تو خالی و بیشتر به خاطر ترس از اتحاد ما کارگران است

 .فردا هم تجمع و اعتصاب میکنیم.ما دیگه گول این وعده های تو خالی رو نمیخوریم
 پیام همکار

  کارگران هفت تپه کانال مستقل: انتشار توسط

 امروز کارگران/نشد محقق اهواز شهری قطار کارگران مطالبات پرداخت وعده -*
 :کردند تجمع هم

 

ان قطار نفر از کارگر ۵۳حدود  : آمده است  ۲٣۷۹دی  ۱٣به تاریخ ایلنا، به گزارش خبرگزاری
اند و خواهان آن هستند که  شهری اهواز از صبح امروز در محوطه کارگاه محل کار تجمع کرده

جمعی از کارگران که در .آنان پرداخت شود( ۷۹از تیر ماه سال )ماه مطالبات مزدی  ۲۷حدودا 
د گذشته برای دریافت مطالبات خو  تجمع امروز حضور داشتند؛ به ایلنا گفتند که طی یک ماه

هم وعده داده بود ( مجری پروژه)تجمعی برگزار کردیم و مدیرعامل شرکت پیمانکاری کیسون 
با وجود اینکه نزدیک به دو ماه از : آنها افزودند.مطالبات ما را پرداخت کند  های آینده طی هفته

 به جر یک میلون دویست هزار تومان)ماه ما  ۲۷گذرد مطالبات مزدی  وعده حضوری کارفرما می
پرداخت نشده است و این امر ( الحساب به حساب کارگران واریز شده که در دو مرتبه به صورت

موجب شده برای امرار معاش از اطرفیان خود پول قرض بگیریم و کارفرما با زیر پا گذاشتن 

 .کند های خود، شرایط را برای ما هر لحظه بدتر می وعده

 :بویین زهرا حادثه اتوبوس این بار برای دانشجویان -*

 
 صبح امروز اتوبوس حامل دانشجویان دانشکده فنی مهندسی بویین زهرا از جاده خارج شد

 یک دختر دانشجو در این حادثه مصدوم و در بیمارستان بستری شد
دانشجویان می گویند این اتوبوس قبل از این چند بار بدلیل نقص فنی در حاشیه جاده متوقف 

 شده بود

https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/714857-%D9%88%D8%B9%D8%AF%D9%87-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%AD%D9%82%D9%82-%D9%86%D8%B4%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%87%D9%85-%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%AF
https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/714857-%D9%88%D8%B9%D8%AF%D9%87-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%AD%D9%82%D9%82-%D9%86%D8%B4%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%87%D9%85-%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%AF


 !معلمیم نیز ما /استانداری مقابل یزد آموزشی خدمات خرید معلمان تجمع -*
 

 

جمعی از معلمان خرید خدمات : آمده است  ۲٣۷۹دی  ۱٣به تاریخ ایلنا، به گزارش خبرگزاری
حاضران در تجمع که مدعی متضرر شدن به .داری یزد تجمع کردندآموزشی یزد مقابل استان

هستند، خواستار روشن شدن تکلیف استخدامی خود شدند « سازی آموزش خصوصی»دلیل 
معلمان خرید خدمات آموزشِی .و از مقامات استانداری درخواست کردند که به قضیه ورود کنند

اند؛ ما نیز معلمیم  زلت معلم داد سخن دادهبارها از مقام و من: گویند حاضر در این تجمع می
در تجمع امروز بیش از صد نفر از  !شود؟ چرا حق و حقوق اولیه معلمی شامل حال ما نمی

 .اند معلمان یزدی شرکت کرده

 :تاورکرین از سقوط اثر بر تهرانی کارگر یک مصدومیت -* 

 

در این باره « سیدجالل ملکی»: آمده است  ۲٣۷۹دی  ۱٣به تاریخ ایلنا، به گزارش خبرگزاری
نشانی اطالع داده شد که پس از حضور  صبح امروز به آتش ۲۳این حادثه در ساعت : گفت

عوامل آتش نشانی در محل حادثه واقع در محور جاده مخصوص، سه راه ارج مشخص شد که 
سخنگوی سازمان .تاوپراتور یک تاورکرین در پی سقوط این دستگاه دچار مصدومیت شده اس

نشانی و خدمات ایمنی تهران با بیان اینکه محل حادثه یک پروژه کارگاهی بود که یک  آتش
دستگاه تاورکرین حین کار به یکباره از قسمت بوم باالیی و اتاقک دچار شکستگی شده و از 

موران پس از رهاسازی این کارگر از سوی ما: کند، افزود متری به پایین سقوط می ۲۱ارتفاع 
 .انجام دادند  نشانی عوامل اورژانس اقدامات اولیه درمانی را روی این کارگر جوان آتش

 : بازداشت مدیران یک گروه تلگرامی در امیدیه خوزستان -*
 

شود ادمین های یک  تعدادی از شهروندان اهل امیدیه که گفته می, دی ماه ۱۱روز شنبه 
دادستان شهرستان امیدیه در استان . زداشت شدندکانال تلگرامی در این شهر بوده اند با

خوزستان نیز ضمن تائید صدور حکم بازداشت مدعی شد که این افراد اقدام به انتشار اسناد 
همچنین روز جاری ویدئویی در فضای مجازی منتشر شده است که در آن . محرمانه کرده بودند

ین افراد اقدام به بازداشت وی و تعدادی از نیروهای امنیتی با ورود به منزل یکی از ا
  .مزمان از این اقدام کرده بودندتصویربرداری ه

به گزارش خبرگزاری هرانا، دادستان شهرستان امیدیه در استان خوزستان، از صدور حکم 
  .ط با یک کانال تلگرامی خبر دادبازداشت تعدادی از شهروندان در ارتبا

یدیه روز جاری مدعی شده بود که این افراد متواری علیرغم اینکه یوسف فالحتی دادستان ام

https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/714879-%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%DB%8C%D8%B2%D8%AF-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%A7-%D9%86%DB%8C%D8%B2-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C%D9%85
https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/714880-%D9%85%D8%B5%D8%AF%D9%88%D9%85%DB%8C%D8%AA-%DB%8C%DA%A9-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D8%AB%D8%B1-%D8%B3%D9%82%D9%88%D8%B7-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%A7%D9%88%D8%B1%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D9%86
https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/714880-%D9%85%D8%B5%D8%AF%D9%88%D9%85%DB%8C%D8%AA-%DB%8C%DA%A9-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D8%AB%D8%B1-%D8%B3%D9%82%D9%88%D8%B7-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%A7%D9%88%D8%B1%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D9%86


شود در  اند ویدئویی بین کاربران فضای مجازی دست به دست می بوده و هنوز بازداشت نشده
آن نیروهای امنیتی لباس شخصی با ورود به منزل یکی از این افراد با رفتاری نامناسب و 

  .کنند یام به بازداشت این فرد مهمراه با تصویربرداری اقد
هرچند از دالیل بازداشت این افراد اطالع دقیقی در دست نیست با این حال دادستان تهران 

ر برخی اسناد محرمانه مدعی شده است که این افراد در این کانال تلگرامی اقدام به انتشا
  .کردند می

دولتی در شود این افراد اقدام به انتشار اسنادی در رابطه با زمین خواری های  گفته می
  .منطقه خود کرده و اعضای شورا و دادستان امیدیه را مورد نقد قرار داده بودند

یوسف فالحی دادستان امیدیه در گفتگو با ایرنا تلویحا اتهام مطرح شده علیه این افراد را 
هزار نفر  ۱۵شهرستان امیدیه با جمعیتی بالغ بر  .عنوان کرده است” ومیتشویش اذهان عم“

  .استان خوزستان واقع شده استدر شرق 

 :است نیشابور شهرداری کارگران مشکل وضعیت تبدیل -*

 

گروهی از کارگران دائمی منطقه : آمده است  ۲٣۷۹دی  ۱٣به تاریخ ایلنا، به گزارش خبرگزاری
شهرداری »اری نیشابور، برای چندمین بار در ماه جاری در انتقاد به اعمال فشار دو شهرد
برای تبدیل وضعیت قرارداد کارگران دائمی به پیمانی مقابل دفتر پیمانکار واقع در « نیشابور

کارگر خدماتی  ٣۳۳حدود : گویند این کارگران می.خیابان هاشمی نژاد نیشابور تجمع کردند
ی نیشابور هستیم که از ابتدای دی ماه جاری، شهرداری نیشابور بدون منطقه دو شهردار

مان را از حالت قرارداد مستقیم به پیمانکاری تغییر داده و  اطالع ما کارگران وضعیت استخدامی
به گفته کارگران معترض، آنها شب ...اند در نتیجه امنیت شغلی ما را در معرض تهدید قرار داده

اعضای شورای . بهی را مقابل ساختمان شورای شهر برگزار کردندگذشته نیز تجمع مشا
ای نداشته  اند که نتیجه ای برگزار کرده شهر نیشابور نیز در ارتباط با مشکالت کارگران جلسه

کارگران معترض شهرداری نیشابور با بیان اینکه به هیچ وجه برای تبدیل وضعیت .است
کارگر   دانیم وقتی کسی حامی ما می: م آمد، افزودنداستخدامی خود با پیمانکار کنار نخواهی

مندیم  در عین حال از مسئولینی در شهرستان گله. رسد مان به جایی نمی نیست اعتراضات
کنیم، هیچ واکنشی از  که سکوت اختیار کرده و در طول روزهایی که حق خود را مطالبه می

 .دهند خود نشان نمی

 :جزئیات عیدی پایان سال کارکنان مشمول قانون کاردهد؛ مهر گزارش می -*

https://www.mehrnews.com/news/4511096 

 

https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/714976-%D8%AA%D8%A8%D8%AF%DB%8C%D9%84-%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D8%B4%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.mehrnews.com/news/4511096/%D8%AC%D8%B2%D8%A6%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B4%D9%85%D9%88%D9%84-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%B1
https://www.mehrnews.com/news/4511096/%D8%AC%D8%B2%D8%A6%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B4%D9%85%D9%88%D9%84-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%B1


میزان عیدی پایان : آمده است  ۲٣۷۹دی  ۱٣رنگار مهر در تاریخ به گزارش محمد جندقی خب
هزار تومان و حداکثر عیدی  ۱۱۱میلیون و  ۱سال تمام کارکنان تحت پوشش قانون کار حداقل 

تمام کارکنان مشمول قانون کار که طبق تعریف .تومان است ۱۳۳هزار و  ٣٣٣میلیون و  ٣نیز 
 .مشمول عیدی و پاداش پایان سال خواهند شدشناخته می شوند، « کارگر»این قانون 

عیدی این گروه از کارکنان متفاوت از میزان عیدی کارکنان دستگاه های اجرایی و دولتی 
مبنای .متغیر است « حقوق پایه»خواهد بود، به نحوی که به میزان عیدی آنها به نسبت میزان 
ال کامل در محل کار فعلی پرداخت عیدی کارکنان مشمول قانون کار، در صورتی که یکس

. سابقه پرداخت حق بیمه داشته باشند، معادل دو ماه حقوق پایه آنها محاسبه می شود خود
البته قانون کار برای عیدی پایان سال سقف تعیین کرده به این ترتیب که این میزان نباید 

بیشتر  ت، تومان اس ۱۹۷هزار و  ۲۲۲که یک میلیون و  ۷۹سه برابر حقوق پایه مصوب  از
در شورای عالی کار یک میلیون و  ۷۹با توجه به اینکه حداقل دستمزد کارگران برای سال .شود
تومان تعیین شد، بنابراین عیدی کارگرانی که حقوق پایه آنها به این میزان  ۱۹۷هزار و  ۲۲۲

تومان خواهد بود که حداقل عیدی پایان امسال  ۵٣۱هزار و  ۱۱۱میلیون و  ۱است، 
منعقد شده  ۷۹محاسبات مذکور برای تمام کارکنانی است که قرارداد آنها از فروردین ....است

همچنین کارگرانی که کمتر از یکسال در محل کار فعلی خود . و تا پایان اسفند ادامه دارد
مشغول به کار هستند عیدی آنها به میزان تعداد ماه پرداخت حق بیمه آنها محاسبه خواهد 

ماه و مجموع حاصل را  ۲۱برابر حقوق پایه خود را تقسیم بر ۱از شاغالن باید این گروه . شد
در جدول باال عیدی کارکنان مشمول قانون کار با دریافت .ضربدر تعداد ماه کارکرد خود کنند

  .به میزان مدت اشتغال در محل کار فعلی محاسبه شده است ۷۹حداقل دستمزد 

  !هایشان کرد را مجبور به خوردن ُگل فروش شهرداری کرمان، کودکان گل -*

  

که از برخورد ویدئویی : آمده است  ۲٣۷۹دی  ۱٣تاریخ برپایه گزارش منتشره در روز یکشنبه 
انتقادهای ان شهرداری کرمان با کودکان کار در فضای مجازی پخش شد، با روناشایست مام

  .زیادی مواجه شده است
کند که  در این ویدئو، یک نیروی مامور شهرداری کرمان، دو کودک کار را مجبور می

سیار به همراه داشته برخورد با کودکان کار پیش از این نیز انتقادات ب. هایشان را بخورند گل
اسیت موضوع را افزایش داده است؛ اما رفتار ناشایست مامور شهرداری کرمان، حس

ها به این ویدئو، شهرداری کرمان را مجبور به پاسخگویی کرده است؛  واکنش .است
شهرداری کرمان ادعا کرده است که مامور خاطی اخراج شده و به پیمانکار نیز تذکر داده 

  .شده است
هردار کرمان نیز شب گذشته با دعوت از این دو کودک کار که ظاهراً افغانستانی هستند، ش

با این وجود، انتقاد فعاالن مدنی و حامیان حقوق کودک  !ا دلجویی کرد و به آنها گل داداز آنه
گویند عالوه بر اخراج فرد خاطی،  به این قضیه همچنان ادامه دارد؛ فعاالن حقوق کودک می

این فعاالن معتقدند مکانیسمی که به فرد اجازه این . قرارداد پیمانکار نیز ملغی شود بایستی
  .دهد باید اصالح شود و اخراج فرد خاطی به تنهایی کافی نیست نوع برخوردها را می

این ویدئو واکنش بهزیستی را نیز در پی داشته است؛ رئیس اورژانس اجتماعی کشور از 
درمورد وضعیت دو کودک کار که از سوی فردی که به ظاهر پیگیری سازمان بهزیستی 

فیلم : هایشان شده بودند، خبر داد و گفت کارمند شهرداری کرمان بوده مجبور به خوردن گل
کدام از مبانی حقوق انسانی سازگار نیست و  مذکور و نحوه برخورد این مامور با هیچ

از کارکنان یکی از شرکت های فرد خاطی  .کرده استدار  احساسات عمومی را جریحه
 .پیمانکاری شهرداری منطقه دو کرمان بوده است



 :پیوسته اند" بیمه ناکارآمد"هزاران معلم و بازنشسته به کمپین اعتراض به  -*

 
معترض هستند که دیر و یا زود گریبان جامعه را  "مرگ خاموش"آنها به درستی به فاجعه

 .حرانهای معیشتی دامن خواهد زدخواهد گرفت و به بحرانی افزون بر ب
 :به دومین روز رسید« متروی اهواز»اعتراض کارگران  ؛ فوری -*|

 
در دومین روز از اعتراضات صنفی : آمده است  ۲٣۷۹دی  ۱۴به تاریخ برپایه خبر منتشره 

 .کارگران پروژه متروی اهواز، این کارگران مقابل ساختمان قطار شهری اهواز تجمع کردند

 روستایی تعاونی اعتباری موسسه۵۱۵: یس سازمان مرکزی تعاون روستاییرئ -*
 :شدند منحل

م این خبر حسین شیرزاد با اعال: آمده است  ۲٣۷۹دی  ۱۴به تاریخ ایلنا، خبرگزاری به گزارش
جهاد کشاورزی، جلسات متعدد ستادی و استانی و تاکیدات  پیرو ابالغیه وزیر: گفت

سران قوا در خصوص ساماندهی وضعیت شرکت های تعاونی تحت پوشش سازمان  نمایندگان
قانون  باید عنوان کرد که مرکزی تعاون روستایی ایران که فعالیت های اعتباری انجام می دهند

غیر متشکل پولی، شرکت های مذکور را مجاز به عملیات اعتباری بدون اخذ مجوز تنظیم بازار 
فعالیت از این بانک نمی داند و به استناد قانون برنامه پنجم توسعه، ایجاد و ثبت نهادهای 

فعالیت واحدهای اعتباری  پولی و اعتباری فقط با اخذ مجوز از بانک مرکزی مجاز است، بنابراین
آخرین وضعیت فعالیت  وی، با اشاره به... .ه عقد قرض الحسنه مجاز استتنها در محدود

در  ۷۹در ابتدای سال : در سطح کشور ادامه داد واحدهای اعتباری تعاونی های روستایی
واحد  ۱۹۱واحد اعتباری فعال و  ۹۹۱واحد اعتباری در کشور وجود داشت که  ۷۵۳مجموع 

ا پیگیری ها و اقدامات موثر تا پایان مهر ماه ب. فعال بودند اعتباری غیرفعال و شبهه
شیرزاد .واحد اعتباری تقلیل یافته اند ۴۱۹درصد کاهش به  ٣۹تعداد واحدهای فعال با  امسال
واحد اعتباری غیر فعال و شبه فعال نیز که بستر مناسبی برای  ۱۹۱همچنین تمام : افزود

بوده اند، کامالً حذف شده   ایالم و البرزسوء استفاده های اخیر به ویژه در استانهای تهران، 
 ....شود اند که کار بزرگی در تاریخ سازمان مرکزی تعاون روستایی کشور محسوب می

  :تجمع فرهنگیان جلوی سازمان بازنشستگی فرهنگیان  -*

   
در اعتراض به بیمه تجمع فرهنگیان : آمده است  ۲٣۷۹دی  ۱۴به تاریخ برپایه خبر منتشره 

 . در برابر سازمان بازنشستگی فرهنگیان در تهران صورت گرفت یلی ناکارآمدتکم

  !شاهد سوم شکنجه؛  ی عسل محمدی شهادت نامه -*

rooz.com/article.jsp?essayId=90953-http://www.akhbar 

https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/715621-%D9%85%D9%88%D8%B3%D8%B3%D9%87-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%AD%D9%84-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF
https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/715621-%D9%85%D9%88%D8%B3%D8%B3%D9%87-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%AD%D9%84-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF
https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/715621-%D9%85%D9%88%D8%B3%D8%B3%D9%87-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%AD%D9%84-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF


 
عسل محمدی از  :آمده است  ۲٣۷۹دی  ۱۴  دوشنبه،  اخبار روزبرپایه خبر مندرج در سایت 

جمله دانشجویانی بود که به جرم حمایت از کارگران اعتصابی هفت تپه و فوالد بازداشت و 
ی با د ۲۵او نزدیک به یک ماه را در بازداشت به سر برد و روز . مدتی را در زندان به سر برد

او را در تهران دستگیر کردند، سپس به شوش و از آن جا به بازداشتگاه . وثیقه آزاد شد
وی طی مدت یک ماه، تحت بازجویی و آزار و اذیت فراوان قرار . اطالعات اهواز منتقل کردند

گرفت و نهایتا و پس از تعیین وثیقه سنگین، از بازداشتگاه اطالعات به بازداشت گاه سپیدار 
 .اهواز منتقل و از آن جا آزاد شددر 

عسل محمدی در نامه ای که انتشار داده شرح مشاهدات خود از شکنجه ها و بازجویی 
 :های سپیده ی قلیان و اسماعیل بخشی را چنین نوشته است

خواهی و  برای رفقای روزهای سخت؛ سپیده قلیان و اسماعیل بخشی که فریاد آزادی
 .نیست برابری طلبیشان خاموش شدنی

برخورد امنیتی با کارگران و فعاالن کارگری توسط حاکمیت مدافع صاحبان سرمایه دور از ذهن 
انداز  ست که صدای حق طلبی طنین جایی هاست که مشت آهنین سرکوب همان قرن. نبود

ست که رویای  میشود، چراکه تداوم استثمار در گرو قلع و قمع و منکوب کردن هرآن کسی
شان آنچنان  تپه در جهت احقاق حقوق به تاراج رفته رشادت کارگران هفت.  داردبرابری در سر 

های امنیتی برای کارگران و فعالین  سازی برحاکمیت گران آمد که سراسیمه مشغول پرونده
ایی فروگذاری  کارگری شدند و برای مرعوب ساختن آنان از هیچ تهدید و افترا و شکنجه

آنچه در بازداشتگاه و زندان بر خودم . که بر شما میرفتنکردند و من شاهد ستمی شدم 
 .گذشت را کنار میگذارم و از لحظاتی که میگویم که شاهد زجر رفقایم بودم

 .ازداشتگاه امنیتی اطالعات اهوازبخاطر میاورم روزهای بازداشت را در ب
ی در آنجا روز ششم بازداشتم در اهواز به سلول کوچک و نموری منتقل شدم که هفت زندان

. اش زمانی مکث کردم  یکی از آنان سپیده قلیان بود که برای شناختن چهره. محبوس بودند
ی بشاش و شادابش چنان تکیده و الغر و نحیف  باورم نمیشد که در مدت کوتاهی چهره

برایم از . هنوز آثار کبودی بر گردن داشت و جای چنگ و خراش روی دستهایش. شده باشد
هایش را  ویک روز بر او گذشته بود و دیدنش در آن وضعیت گفته در آن بیستستمی گفت که 

من شاهد ساعتهای طوالنی بازجوییش بودم از ده صبح تا پاسی از نیمه شب . اثبات میکرد
من صدای فریادها و توهینهای بازجویش را از اتاق . که تقریبا هرروز این پروسه تکرار میشد

زی بودم که چنان فشاری برای اعتراف دروغ بر او آوردند که من شاهد رو. کناری میشنیدم
 .زنینش میکشید و آرزوی مرگ میکردی نا   پنجه بر چهره

ها و تنگی نفس شدید اسماعیل را از اتاق بازجویی مجاور میشنیدم  من صدای ممتد سرفه
نستن اینکه بود دا  چه رنجی". فیلمشه حالش از ما بهتره"و تمسخر ماموران را که میگفتند 

. رفیق شریفم در اتاق کناری در حال آزار است و حداقل اقدامات درمانی از او دریغ میشود
ها و افترای  ها و توهین من روزی که برای هواخوری به حیاط بازداشتگاه میرفتم صدای فریاد

 .من حاضر به شهادت برای آنچه که شنیدم و دیدم هستم. بازجو به اسماعیل را شنیدم
هایی از آنچه بود که بر رفقایم گذشت و من با چشمان بسته شاهد آن  ها فقط گوشهاین



بودم اما یقین دارم حاال که جز زنجیرهایمان چیزی برای از دست دادن نداریم این 
 .راند ها قدمی مارا به عقب نمی گردنکشی
 .ایم عاشقان مست دل از دست داده چراکه ما

 زنده باد کارگر
 اهای مستقل کارگری و مردمیاد شوربرقرار ب

 عسل محمدی
 

قسمت هایی از یک پیام حمایتی  ؛با سالم خدمت تمامی کارگران ایران -*
  :  دریافتی

 
فرزند کارگر بازنشسته هستم که با حقوق ناچیز حدود یک میلیون تومن زندگی را سر 

ن از تیر ماه سال سابقه کار در یک شرکت، اکنو ۹خودمم کارگری هستم که بعد از .میکند
من بعنوان یک کارگر از حقوق تمام کارگران دفاع میکنم .کنم بیکار هستم و دستفروشی می

 .و اگر الزم باشد برای همراهی با تمام کارگران هفت تپه به شوش می آیم
وقتی اسماعیل بخشی و امثال او را می بینم که در برابر ظلم و شکنجه و نا عدالتی 

به بی عدالتی و سکوت اجباری نداد میفهمم که هنوز روح عدالت ایستادگی کرد ولی تن 
خواهی زنده است و هستند انسانهای شریفی که کماکان برای ایستاده مردن پر از اشتیاق 

وی از جان و زندگی خود چشم پوشی کرده است تا حق کارگران و .وصف ناپذیری هستند
این بنده حقیر .کنون نیاز به حمایت داردپس ا.مردم ستمدیده و خانواده و فرزندش را بستاند

با این پیام همدردی و حمایت خود امیدوارم که توانسته باشم ذره ای از این همه شجاعت 
در .را وصف کرده باشم و اندکی دلگرمی را برای شما همکاران گرامی به ارمغان آورده باشم

 از تهران (...) .کنارتان هستیم
 ارگران هفت تپهکانال مستقل ک: انتشار توسط

 :مجلس نمایندگان /شازند و آبادان های پاالیشگاه در کارگران های نگرانی -*

 !واگذاری   بی واگذاری

 

خواسته « سازی به خصوصینه »: آمده است  ۲٣۷۹دی  ۱۴به تاریخ ایلنا، به گزارش خبرگزاری
کند این کارگر در یک مجتمع کشت و صنعت شاغل  ست؛ فرقی نمی ی کارگر ایرانی طبقه

های آبادان و شازند با  باشد یا در یک پاالیشگاه عظیم نفت؛ در همین راستا، کارگران پاالیشگاه
خواهیم به  مین: گویند سازی هستند و می های معمول واگذاری، نگران خصوصی انتقاد از رویه

این .مانند ها منتظر دریافت معوقات مزدی خود می سرنوشت کارگرانی دچار شویم که ماه
 کعبی عامر های خود هستند؛ این درحالیست که کارگران خواستار دولتی ماندن مجتمع

های آبادان و شازند  سازی پاالیشگاه با تاکید بر عدم خصوصی مجلس در آبادان مردم نماینده
تاکنون هیچ : وی افزود.مانند درصد دولتی باقی می ۲۳۳این پاالیشگاه ها به طور : کرداظهار 

های آبادان  های اجتماعی مبنی بر واگذاری پاالیشگاه منبع رسمی خبر منتشر شده در شبکه
سازمان خصوصی سازی نیز : وی تصریح کرد.را تایید نکرده است  و شازند به بخش خصوصی

علیرغم اطمینان دادن این نماینده .امر، این خبر را تکذیب کرده استبه عنوان متولی این 
خواهیم آینده، معیشت و آینده شغلی خود  گویند نمی مجلس، کارگران همچنان نگرانند و می

 .را با واگذاری از دست بدهیم

https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/715259-%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D8%A7%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D9%88%D8%A7%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%DB%8C-%D9%88%D8%A7%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C
https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/715259-%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D8%A7%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D9%88%D8%A7%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%DB%8C-%D9%88%D8%A7%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C


" چراغ روشن"گزارش سندیکای شرکت واحد از مشارکت رانندگان در اعتراض  -*
 : دی ۳۱

 
فشار مدیریت بر رانندگان : گزارش کانال تاگرامی سندیکای شرکت واحد آمده است  برپایه

مدیریت سامانه پنج مکررا با تک تک . برای روشن نکردن چراغ اتوبوس بسیار سنگین بود
رانندگان تلفنی تماس می گرفت و آنها را تهدید می کرد که در صورت روشن کردن چراغ 

ی برایشان مزاحمت ایجاد خواهد کرد و محل جغرافیایی کارشان اتوبوس با اهرم کمیته انضباط
در چهار را ولیعصر گشت های خطوط سامانه یک و چهار به رانندگان بسیار . را تغییر خواهد داد

عیت در دیگر سامانه ها و خطوط نیز وض. فشار آوردند که چراغ اتوبوس شان را خاموش کنند
  .کم و بیش به همین صورت بود

بیشتری از رانندگان در ساعت اولیه روز چراغ اتوبوس شان روشن بود البته این وضعیت  تعداد
آنچه مسلم است حتی پس از اینکه فشار مدیریتی در . در خطوط مختلف نوسان داشت

اما در . درصد چراغ اتوبوس ها در اکثر خطوط روشن بود ٣۳تا  ۱۳شیفت صبح بیشتر شد، 
هفت و چهار بی آر تی گل کاشتند تا جایی که حدود ساعت  شیفت عصر کار، رانندگان خطوط

  .ر چراغ اتوبوس هایشان روشن بودنود درصد در خط هفت و پنجاه درصد در خط چها ۲۹
نتیجه قطعی این اعتراض، اخطاری جدی به مدیریت برای اجرای بازنگری طبقه بندی مشاغل، 

چنانچه در روزهای . ر بوده استپرداخت تسهیالت مسکن و پیشگیری از قطع مزایای مستم
آینده مدیریت پرداخت مطالبات کارگران در بازه زمانی مشخص را تعهد نکند، سندیکا با 

  .عوت به اعتراضی دیگر خواهد کرداستفاده از تمامی ظرفیت های اعتراضی کارگران را د
کنیم در  به کارگرانی که به دلیل فشار مدیریت در اعتراضات مشارکت نکردند اعالم می

صورتیکه که در گسترش اعتراضات همراهی نکنند مدیریت حق کارگران را نخواهد داد و عالوه 
کارگران به خوبی می دانند که دستاوردهای تا کنونی . بر آن از مزایای فعلی آنان نیز می کاهد

، همچنین اعتراضاتی که بعد از چند سال ۱۴شان همه به دلیل اعتراضات و اعتصاب سال 
بنابراین از همه کارگران دعوت می کنیم در . دوباره شروع شد، می باشد ۷۲قفه در سال و

  .راضات مشارکت فعال داشته باشنداعت
 سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه

 :شد واریز تپه هفت کارگران ماه آبان دستمزد -*
کارگران مجتمع نیشکر هفت تپه : آمده است  ۲٣۷۹دی  ۱۴به تاریخ ایلنا، به گزارش خبرگزاری

در روزهای گذشته نیز  .در تماس با خبرنگار ایلنا، از واریز دستمزد آبان ماه خود خبر دادند
ت و صنعت هفت تپه در ادامه پیگیری مطالبات صنفی خود کارگران بخش صنعت مجتمع کش

این کارگران ضمن پرداخت مطالبات مزدی خواستار محقق شدن . دست از کار کشیده بودند
کارگران .روزه خود طلب کرده بودند ۴۳مدیران مجمع در اعتراضات   هایی هستند که وعده

بندی مشاغل در این شرکت  مجتمع نیشکر هفت تپه همچنین به اجرای ناقص طرح طبقه
اند با اجرای ناقص این طرح فقط دستمزد تعداد کمی از کارگران  آنها مدعی. معترض هستند

 .اند بهره شده شاغل در هفت تپه تغییر کرده و سایر کارگران از اجرای این قانون بی

 :دروغ استشکنجه کارگر نیشکر هفت تپه از اساس :دادستان کل کشور -*
 

: دادستان کل کشور گفت: آمده است  ۲٣۷۹دی  ۱۴به تاریخ ،مهر به گزارش خبرگزاری
گونه  مشخص شده خبر شکنجه کارگر شرکت نیشکر هفت تپه از اساس دروغ بوده و هیچ

مجمدجعفر منتظری دادستان کل کشور در .ضرب و جرح و شکنجه ای در کار نبوده است
شبکه یک سیما در رابطه با ادعای شکنجه یکی از کارگران  وگو با اخبار نیمروزی گفت

https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/715448-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B2%D8%AF-%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%A7%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%87%D9%81%D8%AA-%D8%AA%D9%BE%D9%87-%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%B2-%D8%B4%D8%AF
https://www.mehrnews.com/news/4512890/%D8%B4%DA%A9%D9%86%D8%AC%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1-%D9%86%DB%8C%D8%B4%DA%A9%D8%B1-%D9%87%D9%81%D8%AA-%D8%AA%D9%BE%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3-%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%BA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.mehrnews.com/news/4512890/%D8%B4%DA%A9%D9%86%D8%AC%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1-%D9%86%DB%8C%D8%B4%DA%A9%D8%B1-%D9%87%D9%81%D8%AA-%D8%AA%D9%BE%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3-%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%BA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.mehrnews.com/news/4512890/%D8%B4%DA%A9%D9%86%D8%AC%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1-%D9%86%DB%8C%D8%B4%DA%A9%D8%B1-%D9%87%D9%81%D8%AA-%D8%AA%D9%BE%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3-%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%BA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA


هایی که با  متاسفانه این خبر را برای برداشت: بازداشتی شرکت نیشکر هفت تپه گفت
چون این فرد، یک فرد و کارگر : وی گفت.اند اند، منتشر کرده اهداف سیاسی خودشان داشته

اها داشته است و به لحاظ جرائمی که عادی نبوده است، به لحاظ ارتباطاتی که با برخی ج
برای سرپوش گذاشتن به آن جرائم، مسئله شکنجه را  مرتکب شده بوده است، چه بسا

لذا مشخص شده خبر از اساس دروغ بوده  :دادستان کل کشور بیان کرد.مطرح کرده است
ی روز هللا آملی الریجان آیت .است و هیچگونه ضرب و جرح و شکنجه ای در کار نبوده است

های خود با  دوشنبه هفته گذشته در جلسه مسئوالن عالی قضایی در بخشی از صحبت
اشاره به انتشار برخی شایعات و ادعاها مبنی بر شکنجه یکی از کارگران بازداشتی کارخانه 

به دادستان محترم کل کشور دستور می دهم که همین امروز با : نیشکر هفت تپه تاکید کرد
قل و اعزام این هیئت به منطقه، موضوع را مورد بررسی قرار دهند و هر تشکیل هیئتی مست

علی اکبر بختیاری .چه سریع تر نتیجه بررسی ها را به اطالع اینجانب و مردم عزیزمان برسانند
رییس دفتر دادستان کل کشور فردای آن روز اعالم کرد که با توجه به دستور رئیس محترم قوه 

شایعات و ادعاها درباره شکنجه یکی از کارگران بازداشتی شرکت  قضاییه به منظور بررسی
نیشکر هفت تپه، هیئت کارشناسی ویژه از سوی دادستان کل کشور تعیین شد و برای 

 .رسیدگی به موضوع در استان خوزستان حضور دارند

 

یکی دیگر از کارگران بازداشتی گروه ملی فوالد اهواز بنام بهزاد علیخانی از  -*
 :ان آزاد شدزند

 
اما هنوز سه نفر از کارگران دیگر بنامهای کریم سیاحی، طارق خلفی و محمدرضا نعمت پور، 

  .همچنان در زندان بسر میبرند
شورای بازنشستگان ایران، ضمن ابراز خرسندی از آزادی این کارگر مبارز که بخاطر مطالبات 

اهواز بطورغیرقانونی بازداشت شده  معیشتی ، همراه با تعدادی از همکارانش در گروه ملی
  .بود

  .خواهان آزادی فوری و بی قیدوشرط سه نفر دیگراز کارگران این شرکت میباشد
سرکوب اعتراضات کارگران که بمنظور تالش برای احقاق حقوق خود و بهبود زندگی شان 

  .محکوم است. صورت میگیرد
ه را در راه دستیابی به مطالبات خود باز سیاست سرکوب و بازداشت نمیتواند مزدبگیران جامع

 .دارد
@Shbazneshasteganir 

 
 :رسید روز دومین به «اهواز متروی» کارگران اعتراض -*

فعاالن صنفی کارگری شهر اهواز : آمده است  ۲٣۷۹دی  ۱۴به تاریخ به گزارش خبرنگار ایلنا، 
با اعالم خبر اعتراض صنفی کارگران قطار شهری مقابل ساختمان سازمان قطار شهری اهواز 

امروز دومین روزی است که کارگران پروژه ساخت قطار : هللا بهبهانی گفتند آیتواقع در بلوار 
این درحالیست که اآنها روز گذشته در محل ورودی . زنند شهری دست به اعتراض صنفی می

ماه گذشته مرتبا در حال حال  ۲۷طی : یکی از کارگران معترض گفت.کارگاه تجمع کرده بودند
مجری این )ه مزدی خود از مسئوالن شرکت پیمانکاری کیسون پیگیری مطالبات معوق ماند

و سازمان قطار شهری اهواز هستیم اما این شرکت به بهانه نداشتن منابع ( پروژه عمرانی
به ادعای این کارگر  .کند گذشته کارگران خودداری می  ماهه ۲۷های  مالی از پرداخت بدهی

؛ باوجود اعتراضات کارگری هنوز پاسخ گفت که به نمایندگی از سایر کارگران سخن می

https://web.telegram.org/#/im?p=%40Shbazneshasteganir
https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/715194-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF


روشنی از سوی شرکت پیمانکاری کیسون و مسئوالن سازمان قطار شهری اهواز به عنوان 
ماهه مزدی به آنها داده نشده  ۲۷کارفرمای اصلی، درباره پرداخت حداقل بخشی از معوقات 

ترین  از محرومما کارگران شاغل در پروژه ساخت متروی اهواز : افزودندکارگران  .است
های پیمانکاری به صورت حداقلی  اقشارجامعه هستیم و حقوق دریافتی ما از سوی شرکت

در بهترین حالت میزان دریافتی یک کارگر شاغل در پروژه مترو یک میلیون . شود پرداخت می
نیم تا یک میلیون و هفتصد هزار تومان است که از این مقدار بخش زیادی بابت پرداخت اجاره 

  شود که اگر هریک از این موارد یک ماه بهای مسکن پرداخت قبوض آب، برق و گاز کسر می
پرداخت نشود با دردسرهای زیادی مواجه خواهیم شد چه برسد به اینکه کارگری نوزده ماه 

 ... .حقوق نگرفته باشد

  :به دومین روز رسید« متروی اهواز»اعتراض کارگران  -*

 
در دومین روز از اعتراضات : آمده است ۲٣۷۹دی  ۱۴تاریخ دوشنبه یه خبر منتشره در برپا

صنفی کارگران پروژه متروی اهواز، این کارگران مقابل ساختمان قطار شهری اهواز تجمع 
  .کردند

فعاالن صنفی کارگری شهر اهواز با اعالم خبر اعتراض صنفی کارگران قطار شهری مقابل 
امروز دومین روزی : هللا بهبهانی گفتند اقع در بلوار آیتساختمان سازمان قطار شهری اهواز و

این درحالیست . زنند است که کارگران پروژه ساخت قطار شهری دست به اعتراض صنفی می
  .ورودی کارگاه تجمع کرده بودند که اآنها روز گذشته در محل
البات معوق ماه گذشته مرتبا در حال حال پیگیری مط ۲۷طی : یکی از کارگران معترض گفت

و سازمان ( مجری این پروژه عمرانی)مانده مزدی خود از مسئوالن شرکت پیمانکاری کیسون 
های  قطار شهری اهواز هستیم اما این شرکت به بهانه نداشتن منابع مالی از پرداخت بدهی

  .کند گذشته کارگران خودداری می ماهه ۲۷
گفت؛ باوجود اعتراضات کارگری  گران سخن میبه ادعای این کارگر که به نمایندگی از سایر کار

هنوز پاسخ روشنی از سوی شرکت پیمانکاری کیسون و مسئوالن سازمان قطار شهری اهواز 
هه مزدی به آنها ما ۲۷به عنوان کارفرمای اصلی، درباره پرداخت حداقل بخشی از معوقات 

  .داده نشده است
هزار تومان طی سه هفته  ٣۳۳یک میلیون به گفته وی، اخیرا کارفرمای شرکت کیسون مبلغ 

  .ه حساب کارگران واریز کرده استو دو قسط ب
او با بیان اینکه خواستار دریافت مطالبات معوقه مزدی خود هستیم و این خواسته زیادی 

ترین اقشارجامعه  ما کارگران شاغل در پروژه ساخت متروی اهواز از محروم: نیست، افزودند
های پیمانکاری به صورت حداقلی پرداخت  افتی ما از سوی شرکتهستیم و حقوق دری

در بهترین حالت میزان دریافتی یک کارگر شاغل در پروژه مترو یک میلیون نیم تا یک . شود می
میلیون و هفتصد هزار تومان است که از این مقدار بخش زیادی بابت پرداخت اجاره بهای 

پرداخت   شود که اگر هریک از این موارد یک ماه یمسکن پرداخت قبوض آب، برق و گاز کسر م
ری نوزده ماه حقوق نشود با دردسرهای زیادی مواجه خواهیم شد چه برسد به اینکه کارگ

  .نگرفته باشد
وی همچنین اعالم کرد؛ باتوجه به اینکه تاکنون مسئوالن استانی و شهرستانی بویژه اداره کار 

دهند ناچاریم به اعتراضات صنفی خود  ران اهمیتی نمیهای صنفی ما کارگ اهواز به خواسته

 .در طی روزهای آینده ادامه دهیم

 فوالد ملی گروه کارگر «علیخانی بهزاد» آزادی در تماس با ایلنا مطرح شد؛ -*
 هستند بازداشت در همچنان دیگر کارگر سه /اهواز

https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/715452-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D8%AE%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1-%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%B3%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1-%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1-%D9%87%D9%85%DA%86%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF
https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/715452-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D8%AE%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1-%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%B3%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1-%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1-%D9%87%D9%85%DA%86%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF


 

وکیل )ی جداری فروغی محمدعل: آمده است  ۲٣۷۹دی  ۱۴به تاریخ ایلنا، به گزارش خبرگزاری
از کارگران معترض )ساعتی پیش بهزاد علیخانی : در تماس با خبرنگار ایلنا گفت( دادگستری

وی با بیان اینکه هنوز سه کارگر دیگر در بازداشت به سر .آزاد شد( گروه ملی فوالد ایران
ن تجمعات کارگران در جریا .امیدوارم این کارگران نیز هرچه سریعتر آزاد شوند: برند، افزود می

گروه ملی فوالد ایران بیش از سی کارگر معترض بازداشت شدند که اکثریت آنها به تدریج با 
 .قرار کفالت آزاد شدند

  !پیرها باید بمیرند; شورای بازنشستگان ایران -*
 
عیسی کالنتری رییس سازمان : بر پایه مطلب منتسره در سطح خبرگزاری ها آمده است  

قوچ های پیر و چاق زیاد آب می خورند برای همین » :زیست اخیرا گفته بود فاظت محیطح
قبل از عیسی  «.ای ماده و الغر آب بیشتر برسدمجوز شکارشان را می دهیم تا به قوچ ه

کالنتری، وزیر بهداشت هم با گران شدن دالر گفته بود که چرا باید داروهای بیماران خاص را 
  !بیماران دو سال بیشتر عمر نمی کنندوارد کنیم در حالی که این 

انگار که همه در یک . این وزیران و مسووالن همه به یک زبان حرف می زنند: کسی می گفت
  !مدرسه درس خوانده اند

آری درست است؛ کالنتری و وزیر مستعفی بهداشت و همه ی کسانی که در قدرت هستند، 
مدرسه ای که در آن بهره کشی و سود، . نددر مدرسه ی اقتصاد سرمایه داری درس خوانده ا

خصوصی سازی تدریس می شود و از . اقتصاد بازار آزاد تدریس می شود. تدریس می شود
آن ها یاد گرفته . فارغ التحصیالنش می خواهند که سود را سرلوحه برنامه هایشان قرار دهند

بزها و قوچ های . ندارد اند که جان انسان ها و سایر جانداران در مقابل سودطلبی، ارزشی
چونکه آب هایش در اثر بی کفایتی مدیران و ! پیر، زیاد آب می خورند و ایران آب زیادی ندارد

برداشت های غیر اصولی برای صنایع و کشاورزی هایی که در تیول آقازاده ها و سرمایه داران 
ی حل بحران آب، و رییس سازمان حفاظت از محیط زیست، برا. رانتخوار، دارد ته می کشد
  .را به شکارچیان می فروشد! -این مشترکان پر مصرف  -پروانه شکار بزها و قوچ ها

هم چنانکه راهی که در پیش گرفته اند ممکن است با بازنشستگان هم همین رفتار غیر 
  .انسانی را بکنند

  .ت محیط زیست است، نه منابع آبیالبته او به فکر سودجویی سازمان حفاظ
 ی بازنشستگان ایرانشورا

 :است ناکارآمد تکمیلی بیمه/بازنشستگی سازمان مقابل فرهنگیان تجمع -*

 

جمعی از معلمان شاغل و : آمده است  ۲٣۷۹دی  ۱۴به تاریخ ایلنا، به گزارش خبرگزاری
معترضان به بیمه تکمیلی .بازنشسته مقابل سازمان بازنشستگی فرهنگیان تجمع کردند

گویند بایستی قراردادهای بیمه تکمیلی با در نظر گرفتن منافع شاغالن  ناکارآمد معترضند و می

https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/715333-%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA%DA%AF%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-%D8%AA%DA%A9%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D9%86%D8%A7%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/715333-%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA%DA%AF%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-%D8%AA%DA%A9%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D9%86%D8%A7%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/715333-%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA%DA%AF%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-%D8%AA%DA%A9%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D9%86%D8%A7%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%AA


معلمان در روزهای گذشته در اعتراض به بیمه تکمیلی ناکارآمد، .و بازنشستگان تنظیم شود
  . کمپینی در فضای مجازی تشکیل دادند که بیش از سی هزار نفر به آن پیوستند

تدوین برنامه جامع مدیریت تنش آبی :ا کمبود آب انجام شدبه منظور مقابله ب
 ۱۱تابستان 

https://www.mehrnews.com/news/4513871 

 

 مدیر کلعلی سید زاده ، : آمده است  ۲٣۷۹دی  ۱۵،به تاریخ ردولتی مه به گزارش خبرگزاری
خبر  ۷۱تنش آبی در پیک مصرف تابستان  خدمات مشترکین آبفا از تدوین برنامه جامع مدیریت

 بابرای مقابله  ۲۴۳۳با اشاره به تدوین برنامه سه ساله تا پایان  ،به نقل از صدا و سیما  .داد
های مناسب پاییز امسال نسبت به سال گذشته، اما  با وجود بارندگی: تنش آبی گفت

ر است که البته این همچنان ذخایر سدها نسبت به سال گذشته از حجم کمتری برخوردا
جنوب شرق و شمال شرق کشور به دلیل وضعیت نامناسب های مرکزی،  کمبود در استان

 .شود ها بیشتر احساس می بارش
اصالح و : های تدوین شده دانست و گفت وی کاهش هدررفت آب در شبکه را از جمله برنامه

های  نشت یابی در شبکههای فرسوده و  های فرسوده، استاندارسازی شبکه بازسازی شبکه
مدیریت مصرف خدمات مشترکین و  مدیر کل.توزیع از جمله راه کارهای کاهش هدررفت است

های  هم اکنون هدررفت آب در شبکه: کاهش هدررفت شرکت آب و فاضالب کشور ادامه داد
میلیارد تومان خسارت مالی به  ۷۳۳تا  ۱۳۳درصد است که این حجم بیش از  ۱۵توزیع 
وی با اشاره به کاهش نیم درصدی هدررفت آب به ... .کند ای آب و فاضالب وارد میه شرکت

 ۷۵نسبت به  ۷۹این هدف گذاری در سال : صورت ساالنه طبق برنامه ششم توسعه افزود
این  .محقق شده است که البته تا پایان برنامه ششم توسعه باید یک و نیم درصد کاهش یابد

ها و  های موجود، احداث چاه جدید، ارتقای کیفیت چاه زسازی چاهاحیا و با: مقام مسوول گفت
اب از دیگر هدف احداث آب شیرین کن در شهرهای جنوبی کشور و باز چرخانی پس

در بین تمام . است ۷۱های انجام شده در برنامه جامع مدیریت تنش آبی تابستان  گذاری
در مناطق جنوبی است که با مشکالت  های تعیین شده اولویت با شیرین سازی آب دریا برنامه

متعددی مواجه هستند البته تحقق همه این برنامه به تامین منابع مالی مورد نیاز بستگی 
 .دارد

 : ها خواب کارتن نام به اینبار دیگر جنایتی -*

میلیاردی و تاسیس  82وام  : است آمده مجازی های شبکه سطح در مندرج خبر برپایه 
خواب  با کارت ملی افراد کارتن سرمایه_بانک معلوم شده که  «رتن خوابکا»شرکت با کارت 

های  ها وام با نرخ ب این شرکت خوا های کارتن کرده و در وجه مدیرعامل شرکت تاسیس می
 . است میلیاردتومان بوده82ها  فقط یک فقره از این وام. شده ایین واریز میسود پ

بودنشان را گرفتند و  خواب از این بخور بخور، این بود که تنها نشانه زنده سهم این افراد کارتن
گری بیشتر نظام بانکی و تجاری  خوانندشان تا اصطالحی جدید برای وحشی بردار می االن کاله
 «خواب های کارتن تشرک»:بسازند

https://www.mehrnews.com/news/4513871/%D8%AA%D8%AF%D9%88%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%AA%D9%86%D8%B4-%D8%A2%D8%A8%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DB%B9%DB%B8
https://www.mehrnews.com/news/4513871/%D8%AA%D8%AF%D9%88%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%AA%D9%86%D8%B4-%D8%A2%D8%A8%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DB%B9%DB%B8
https://www.mehrnews.com/news/4513871/%D8%AA%D8%AF%D9%88%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%AA%D9%86%D8%B4-%D8%A2%D8%A8%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DB%B9%DB%B8
https://www.mehrnews.com/news/4513871/%D8%AA%D8%AF%D9%88%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%AA%D9%86%D8%B4-%D8%A2%D8%A8%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DB%B9%DB%B8
tg://search_hashtag/?hashtag=%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9_%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87


 مشکالت طرح/شهر شورای ساختمان مقابل نیشابور شهرداری کارگران تجمع -*
 :هفته پایان در کارگران

 

این اجتماع صنفی : کارگری گفت : آمده است  ۲٣۷۹دی  ۱۵به تاریخ گزارش خبرنگار ایلنا، به 
وی با بیان اینکه اجتماع .شب گذشته ادامه یافت ۷عصر آغاز و تا ساعت  ۴از حوالی ساعت 

با پیگیری : ای نداشت، افزود صنفی شب گذشته ما مقابل ساختمان شورای شهر هیچ نتیجه
انتظامی شهر نیشابور قرار است برای روز پنجشنبه در سالن ورزشی منطقه برخی ماموران 

ای تشکیل  کارگر معترض، جلسه ٣۳۳یک شهرداری نیشابور برای رسیدگی به مشکالت حدود 
های او و دیگر  به گفته این کارگر شهرداری نیشابور، آنچه که باعث تشدید نگرانی.شود

شب گذشته شده است؛ این بود که با وجود انکه کننده در اجتماع صنفی  کارگران شرکت
کارگر مقابل ساختمان شورای شهر جمع شده بودند اعضای شورا هیچ توجهی به  ٣۳۳حدودا 

به گفته این کارگر، طبق نمونه قرارداد کاری که .نکردند  های آنها اعتراض کارگران و خواسته
رگران به نسبت قبل که قرارداد مستقیم پیمانکار اخیرا به کارگران داده، دستمزد هر یک از کا

پیش از این من با دو حق فرزند : او با ذکر مثالی گفت.بودند، حدودا به نصف کاهش یافته است
کردم که این رقم در قرارداد جدید به یک  هزار تومان دستمزد دریافت می ۹۳۳میلیون  ۱حدود 
 ....هزار تومان کاهش یافته است ۵۳۳میلیون 

 
 !اسداهللا عسگراوالدی هم کرکره صادرات را پائین کشید امانج سر -*
 

اسدهللا عسکراوالدی عسگراوالدی در  : است آمده ها خبرگزاری سطح در مندرج خبر برپایه
 طی خبری.حوزه پسته، کشمش، زعفران، زیره و برگه زردآلو به صادرات مشغول بوده است

ت خود را تعطیل کرده وخیلی از صادرکنندگان ماه پیش صادرا1سال، از 04اعالم کرده که بعد از
او با انتقاد شدید از سیاست های ارزی و سامانه داللی ارز نیما، . دیگر هم چنین کرده اند

 .پیش رو است 28فصل بسیار سخت اقتصادی در بهار :وابسته به بانک مرکزی گفته

صنفی  فعال حبیبی؛ محمد !اسماعیل بخشی و مناظره ای برای تمام فصول -*
 :معلمان

  
اسماعیل بخشی کارگری است که در این سال ها بارها، همراه با هم صنفانش برای مطالبه 
حقوق انسانی خود به خیابان آمده و بعضا پاسخ مطالبه گری اش ،فشار و تهدید و زندان بوده 

 .است
به اسماعیل بخشی مدعی است شکنجه شده و برای اثبات ادعای خود وزیر اطالعات را 

مناظره ای که به فرض انجام، پاسخش همانی است که استاندار . مناظره طلبیده است
 :نجا که منکر هر گونه شکنجه ای شده و می گویدآ .خوزستان داده است

https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/715862-%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D8%B4%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%B1-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87
https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/715862-%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D8%B4%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%B1-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87


رویه ما با مسئله آقای بخشی بصورت اجتماعی و کارگری است و اگرچنین نبود که "
 (2)  ."برخوردهای دیگری با وی صورت می گرفت

موضعی توام با تکبر . دیگری پاسخش همواره چنین است. است" دیگری"ین نتیجه مناظره با ا
" دیگری"به عبارت دیگر ، اسماعیل بخشی باید سپاسگزار باشد که برخوردهای . و طلبکارانه

 .با وی صورت نگرفته است
رانی که این ما یعنی اکثریت جامعه ای. همواره منفی است" آنها"با " ما"حاصل جمع مناظره 

روزها ریز فشارهای فزاینده اقتصادی و مشکالت اجتماعی و سیاسی دیگر رمقی برایش 
. نمانده و آنها یا دیگری ، یعنی اقلیت صاحبان سرمایه های هزاران میلیاردی و قدرت الیزالی

چنین مناظره ای بازی در   بیش از آن،. نتیجه چنین مذاکره ای بدهکاری مطلق برای ماست
  .نی است که برون دادش اختگی و انفعال امروز جامعه مدنی استزمی

اما مناظره واقعی، اثربخش و کارآمد رویارویی صریح با جامعه ایرانی است مواجهه ای چالشی 
 .و طرح پرسش های بنیادی 

نخبگان و دانشگاهیان، هنرمندان و چهره های فرهنگی را  روشنفکران، اسماعیل بخشی باید
. دعوت کند و در این مناظره، سکوت آنها در شرایط کنونی جامعه را به پرسش بگیردبه مناظره 

یعنی عریان . نهاست که واقعیت درونی زندگی در فضای کنونی جامعه را اشکار کنندآ وظیفه
 .سازی کیفیت درونی زندگی زیر بار ستمی که دیگر تحملش نا ممکن است

که بر   و فعاالن کارگری را مخاطب قرار دهد از سوی دیگر اسماعیل بخشی باید تشکل ها
و پیگیری مطالبات، ساز " ما"مبنای کدام مشی و استراتژی سال هاست به جای همنوایی با 

 !تفرقه و جدایی را کوک میکنند؟
پاسخی درخور به  .حتی پا را فراتر بگذارد و همکارانش را نیز به پاسخگویی دعوت کند  او باید

ر شرایطی که بخشی ار کارگران هفت تپه زیر فشار اخراج ، تهدید و زندان این سوال که چرا د
 !هستند گزینه بازگشت به کار را بر می گزینند؟

با طرح چنین پرسش هایی است که مناظره حقیقی شکل می گیرد و در شرایطی که 
مشغول خلق دوگانه سازی های کاذب بعنوان امر سیاسی ماجرایی تازه است، " دیگری"
معه با جامعه رودرو می شود و به دیگری و آن چیزی که تئودور ادرنو فرهنگ سازمان یافته جا

فرهنگی که به زعم ادورنو آخرین احتمال را برای اینکه مردم بتوانند . می نامد پشت می کند 
 (1.)با خودشان رودرو شوند را از بین می برد
لیم در برابر تناقض ها سرباز زده و به از پذیرش و تس  در این مواجهه حقیقی است که جامعه

چنانکه . و این ستیزی حقیقی است . مقایسه اجتناب ناپذیر دیروز و امروزش دست می زند
  (8.)ستیز با قدرت ستیز حافظه با فراموشی است  کوندرا می گوید ،

  ۷۹زندان اوین، دی ماه 
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 سازمان/است بازنشستگان برای مصیبتی ها، بدهی دقیق محاسبه عدم -*

 !بشمارد تواند نمی را میلیارد هزار ۹۱ از بیش مدیریت
715437-https://www.ilna.ir/fa/tiny/news 

 
عدم محاسبه : آمده است  ۲٣۷۹دی  ۱۵به تاریخ خبرنگار ایلنا، نسرین هزاره مقدم گزارش ه ب

هزار میلیارد را  ۹۷سازمان مدیریت بیش از ۱ها، مصیبتی برای بازنشستگان است دقیق بدهی
 !تواند بشمارد نمی

هزار  ۱۳۲کارشناسان تامین اجتماعی بر این باورند که بدهی دولت به تامین اجتماعی حداقل 
هزار  ۹۷گوید بدهی فقط  هزار میلیارد تومان است؛ سازمان برنامه و بودجه اما می ۱۳۳تا 

هزار  ۹۷کنند که بدهی دولت به تامین اجتماعی فقط  میلیارد تومان است؛ چطور محاسبه می
س اینکه در آن مقطع زمانی، : خبرنگار گزارش کننده می پپرسد  شود؟ میلیارد تومان می

دهنده قبول ضمنی  ها، یکسری کارخانه و شرکت، احصا شد، نشان با مبلغ بدهی متناسب
هاست؛ آن بدهی در آن زمان پرداخت نشد که هیچ، بعد ازآن هم کلی بدهی جدید  بدهی

https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/715437-%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%82%DB%8C%D9%82-%D8%A8%D8%AF%D9%87%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D9%85%D8%B5%DB%8C%D8%A8%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%B1%D8%A7-%D9%86%D9%85%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%AF
https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/715437-%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%82%DB%8C%D9%82-%D8%A8%D8%AF%D9%87%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D9%85%D8%B5%DB%8C%D8%A8%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%B1%D8%A7-%D9%86%D9%85%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%AF
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اند که این خود، مزید بر علت شده  ها را هم زیر سوال برده رورسانی بدهی به  ایجاد شد و حاال
هزار از چراغ جادوی آنها درآمده؛ یک کاراکتر طنز در  ۹۷د چطور حال آقایان بفرماین. است

شمرد، روی  بلدم بشمارم؛ این کاراکتر هرچیز را که می ۷گفت فقط تا  تلویزیون داشتیم که می
 ۷کرد اما همیشه نتیجه شمارش،  متوقف می شد و دوباره از اول شروع می ۷

بلدند بشمرند که  ۹۳و یا نهایت  ۹۷قط تا احتماالً کارشناسان سازمان مدیریت هم ف! شد می
  !   هزار میلیارد تومان ۹۷های انباشته به همراه سود تاخیر آن شده  ماحصل بدهی

 
 :تجمع اعتراضی در عسلویه  -*

  
 

جمعی از کارگران شركت مهندسی، نصب و نگهداری كارخانجات پتروشیمی رامپكو عسلویه، 
ه عدم دریافت پنج ماه حقوق تجمع اعتراضی برگزار دی در اعتراض ب 15امروز سه شنبه 

 .کردند
 :شود ار بازنشسته ما باید فورا آزاد آقای نجاتی همک -*

 
یادمان باشه که .ماه از بازداشت همکار بازنشسته ما آقای نجاتی میگذره ٣همکاران عزیز االن 

ی هفت تپه بازداشت و سال گذشته چند بار پیرامون احقاق حق ما کارگرا ۲۳آقای نجاتی در 
 .زندانی شد

این دفعه هم با اینکه آقای نجاتی کارگر بازنشسته است در جریان اعتصاب اخیر بازداشت شد 
 .و با اینکه ناراحتی قلبی داره و شدیدا بیمار هست هنوز آزاد نشد

ما خواستار آزادی آقای نجاتی . ما کارگرای هفت تپه نباید آقای نجاتی را فراموش کنیم
 .هستیم

 پیام همکار
 کانال مستقل کارگران هفت تپه: انتشار توسط

 
پرده بزرگی از فیلم فقر که  ز زبان کشاورزان بلوچ پیرامون زاهدان روایت شد؛ا -*

 گیرند مسئوالن با آن عکس یادگاری می

   
سیستان و : آمده است  ۲٣۷۹دی  ۱۵به تاریخ خبرنگار ایلنا، علی رفاهی گزارش به 

اثر خشکسالی و تغییرات اقلیمی روزگار بسیار  بلوچستان این هندوستان کوچک ایران، در

https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/711746-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%D9%81%D9%82%D8%B1-%DA%A9%D9%87-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%A2%D9%86-%D8%B9%DA%A9%D8%B3-%DB%8C%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D9%86%D8%AF
https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/711746-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%D9%81%D9%82%D8%B1-%DA%A9%D9%87-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%A2%D9%86-%D8%B9%DA%A9%D8%B3-%DB%8C%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D9%86%D8%AF
https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/711746-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%D9%81%D9%82%D8%B1-%DA%A9%D9%87-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%A2%D9%86-%D8%B9%DA%A9%D8%B3-%DB%8C%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D9%86%D8%AF


آبی شدید موجب نابودی کشاورزی  دودهه اخیر و بیخشکسالی . گذراند سختی را از سر می
در نتیجه بسیاری از روستاها یا . و دامداری ساکنان روستاهای پیرامون زاهدان شده است

بل اما، جمعیت زاهدان و در مقا. اند خالی از سکنه شده یا اقامتگاه سالخوردگان شده
شک، تداوم این روند سوسوی چراغ زندگانی را در  بی. اش مرتبا فزونی یافته است حاشیه

شمال این منطقه پهناور که سابقا انبار غله .کشاند پیرامون زاهدان به خاموشی کامل می
به هر های موجود از آن، این روزها دیگر  شده، با توجه به اخبار و قصه کشور محسوب می

تر  دست مناطق پایین. چیزی جز انبار غله و یک سرزمین حاصلخیز برای کشاورزی شباهت دارد
کشاورزاِن پیرامون بزرگترین شهر و مرکز این استان که یکی از . آن نیز وضع بهتری ندارند

تر از دیگران باشند اما در واقعیت،  کالنشهرهای کشور هم است قاعدتا باید خوشبخت
رییس شورای اسالمی بخش کورین، عضو شورای اسالمی )زهی  حسین اسماعیل  .نیستند

دلیل این مساله را  (شهرستان زاهدان و عضو شورای اسالمی استان سیستان و بلوچستان
 ۱۳آبی آنقدر عرصه را بر زندگی مردم در روستاهای حوالی زاهدان بین  بی: دهد توضیح می

کرده که بسیاری، خانه و کاشانه خود را رها کرده، به تنگ ( و حتی بیشتر)کیلومتری  ٣۳الی 
بنا بر قول  .از کشاورزی در اینجا تنها یاد و نامی باقی مانده است. اند این شهر پناه آورده

زهی؛ فقر و محرومیت آنچنان در مناطق پیرامون زاهدان، کالنشهر پایتخت استان،  اسماعیل
کند که اینجا بخشی از  ردمان را ببیند، باور نمیریشه دوانده که اگر کسی این روستاها و م

در مرداد امسال، تعدادی از مقامات : کند ای اشاره می در همین زمینه به خاطره .ایران است
فقر و خرابی چنان شایع بود که باور . کیلومتری مرکز استان بردم ٣٣کشوری را به مکانی در 

گوید که باید  زهی سپس با تاکید می سماعیلا .دیدند، برایشان بسیار سخت بود آنچه که می
 ۴۳-٣۳در شعاع : افزاید وی در ادامه، می.گویم خودتان ببینید تا متوجه شوید که چه می

رسانی  شود و صرفا با تانکر به مردم آب کیلومتری زاهدان، آب برای خوردن هم پیدا نمی
های اول، برخی افراد  سال در: آموز است پاسخش دردناک و عبرت. پرسم علت را می. شود می

با نیت خیر آمدند و اینجا به مردمان روستایی و کشاورزان، موتور برای کشیدن آب به صورت 
های آب زیرزمینی برداشت  محابا از سفره این اقدام موجب شد که مردم بی. مجانی دادند

ن منابع آب به این سو که خشکسالی بر این منطقه چنگ انداخته، ای ۹۵اما از سال . کنند
نتیجتا، مردم با . اند و هرسال از عمق آب کاسته شده است زیرزمینی دیگر جبران نشده

 ....مشکالت بسیار زیادی مواجه شدند

 :نشانان آبادان مقابل ساختمان فرمانداری تجمع اعتراضی آتش -*

 
ع اعتراضی با برگزاری یک تجم ۷۹دی  ۱۵شنبه  نشانان شهرداری آبادان روز سه جمعی از آتش

و حضور در مقابل ساختمان فرمانداری خواستار رسیدگی به وضعیت مطالبات مزدی خود 
یکی . هم مشکالت خود را برمالکردند در اعتراض به عدم پرداخت دستمزد و بیمهآنان   .شدند
اند و حق بیمه آنها حدودا  از مهرماه مطالبات مزدی دریافت نکرده: نشانان معترض گفت از آتش

 .ماه است به تاخیر افتاده است ۲۲

هزار تشکل کارگری ۳۱فعالیت دهد؛ مهر گزارش می  -*
 :های کارگری درصدی تشکل۹۹افزایش/وکارفرمایی

https://www.mehrnews.com/news/4513310 
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هزار و  ۲۱در حال حاضر : آمده است  ۲٣۷۹دی  ۱۵،به تاریخ ردولتی مه به گزارش خبرگزاری
درصدی تشکل  ۹۹تشکل کارگری و کارفرمایی در کشور فعالیت می کنند که از رشد  ۹۵۱

ها و مجامع به عنوان  تشکل.درصدی تشکل های کارفرمایی حکایت دارد ۴۲های کارگری و 
ند تا در های رسمی هم صدایی اقشار مختلف در دنیا به رسمیت شناخته می شو تریبون

قالب گروه بتوانند حقوق خود را به لحاظ قانونی مطالبه کنند؛ تشکل های کارگری و کارفرمایی 
های رسمی کارگری  در کشور ما نیز تشکل.شوند های مهمی قلمداد می در تمام دنیا تشکل

کانون عالی شوراهای اسالمی » کشور طی چند سال گذشته با رشد مواجه بودند که شامل
کانون کارگران »و « انجمن های صنفی کارگری»، «مجمع نمایندگان کارگران کشور»، «کار

یابی به قدری اهمیت دارد که نمایندگان کارگری بارها،  قدرت تشکل.هستند« بازنشسته
به عنوان سه « سه جانبه گرایی»و « معیشت»یابی را در کنار  ها و تشکل استقالل تشکل

  .وان کرده اندضلع مثلث مطالبات مهم کارگری عن
 ٣۱تعداد کانون عالی شوراهای اسالمی دارای اعتبار و در حال تشکیل مجمع، از هزار و 

. تشکل افزایش یافت ۷۱۹درصدی در پایان آذر امسال به هزار و  ۵۷با رشد  ۱۴تشکل در سال 
 ۵۷با افزایش  ۱۴تشکل در سال  ۲۱۴همچنین تعداد مجمع نمایندگان کارگران کشور از هزار و 

تعداد انجمن های صنفی . تشکل رسیده است ۱۴۹هزار و  ۹درصدی در پایان آذرماه به 
انجمن بود، تا پایان آذرماه سال جاری  ۱۴٣تعداد  ۱۴کارگری و کانون های مربوطه که در سال 

 ۹۲۹درصد افزایش یافت و تعداد انجمن های دارای اعتبار و در حال تشکیل به هزار و  ۲۱۱
کانون کارگران بازنشسته نیز در پایان آذرماه امسال نسبت به تعداد کانون .استانجمن رسیده 

درصدی مواجه بوده است به طوریکه در حال حاضر  ۵۴ با رشد ۱۴های این تشکل در سال 
با  در پایان آذرماه امسال های کارگری تشکل مجموع.کنند کانون در این زمینه فعالیت می ٣۴۹
تشکل دارای اعتبار و در حال تشکیل مجمع افزایش یافته  ۲۷۹ر و هزا ۲۳درصدی به  ۹۹رشد 

این آمار  .تشکل و انجمن بود ۵۲۱دو هزار و  ۱۴است؛ در حالیکه این میزان در پایان سال 
هزار ۴که  کارگری جدید تاسیس شده تشکل ۹۹۱هزار و  ۹نشان می دهد در این بازه زمانی 

اساس این گزارش، همچنین تشکل انجمن های  بر.به بعد بوده است ۷۱واحد آن از سال 
انجمن و کانون در سال  ٣۷درصدی از هزار و  ۴۲صنفی کارفرمایی و کانون های مربوط با رشد 

های کارگری و  تشکل»در مجموع، تعداد .تشکل افزایش یافته است ۵۵۹به دو هزار و  ۱۴
ع و کانون بود که تا پایان مجم انجمن، ۵۵۹به میزان سه هزار و  ۱۴که در سال « کارفرمایی

 .تشکل رسیده است ۹۵۱هزار و  ۲۱درصدی به  ۹۳آذرماه با رشد 

  !چپاول با سیاست خصوصی سازی همچنان ادامه دارد  -*

 



   :مدیر کل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی خبر داد
 شود سرخس هم به بخش خصوصی واگذاری می« بزنگان»دریاچه 

توبانها؛ تونلها ؛ شرکتها و کارخانجات و هر آنچه که از منابع عمومی بعد از خبر خصوصی کردن ا
 !!به دستشان رسیده ،چشممان به این خبر هم روشن شد

اموالی که متعلق به بخش عمومیست و بهره برداری از آنها؛ آزاد و همگانی است؛ به عده ای 
  .تهی شده مردم کنندبخشیده میشود تابیشتر از پیش دست در جیب !!! رانتخوار و درباری
کیلومتری جاده مشهد به سرخس و در جنوب کوه های هزار مسجد واقع  ۲٣۳این دریاچه در 
  .گونه فیتو پالنکتون جلبکی در این دریاچه شناسایی شده است ٣٣شده وتاکنون 

در فصول مختلف سال، دریاچه بزنگان محل تجمع پرندگان مهاجر و همچنین محل پرورش 
این دریاچه به دلیل ویژگی های خاص خود، دارای اهمیت علمی و .  می باشدماهی قزل آال

دریاچه بزنگان همه ساله در پاییز و زمستان و نیز اوایل بهار ، زیستگاه . تحقیقاتی باالیی است
این . فوق العاده ای جهت گذراندن فصل سرمای پرندگان مهاجر آبزی و کنار آبزی می باشد

  .یک یکی از مراکز مهم علمی پژوهشی و تفرجگاهی خواهد شددریاچه در آینده نزد
به این ترتیب و با آگاهی از ظرفیت ها و سودآوری این دریاچه ، چنگال بخش خصوصی بسمت 

   .آن دراز شده است
به ... قطعا مقاومت ما مزدبگیران و حقوق بگیران، دانشجویان ،زنان و دوستدران محیط زیست و

 .میتواند روند این فجایع را کند و کندتر کند شکل منسجم و هماهنگ
 سازی_خصوصی#

@Shbazneshasteganir 
 :داریم مزدی معوقات ماه فروردین از /یزد حمایتی مدارس   معلمان تراضاع -*

 

جمعی از معلمان مدارس : آمده است  ۲٣۷۹دی  ۱۵به تاریخ ایلنا،  گزاریگزارش خبربه 
این .حمایتی یزد در اعتراض به عدم دریافت معوقات مزدی خود به استانداری یزد مراجعه کردند

از فروردین ماه : گویند معوقات مزدی خود اعتراض دارند و میمعلمان نسبت به عدم دریافت 
معترضان خواستار دخالت مقامات استانداری و باقی مقامات استانی در .معوقات مزدی داریم

در اوضاع نابسامان فعلی، بایستی پرداخت : موضوع پرداخت معوقات مزدی خود شدند و گفتند
 .ماند ه امورات زندگی لنگ میمطالبات مزدی منظم و روی روال باشد وگرن

 :عوامل سه گانه گرانی مرغ -*

های  در حالیکه در هفته: آمده است  ۲٣۷۹دی  ۱۵به تاریخ به گزارش خبرگزاری دولتی ایسنا، 
مرغ روند افزایشی داشته است، معاون وزیر جهاد کشاورزی  گذشته قیمت گوشت مرغ و تخم

پرندگان، سوداگری و مشکل انتقال پول به دلیل  معتقد است که بیماری آنفلوآنزای فوق حاد
در .مرغ است ها، از عوامل نوسانات و گرانی گوشت مرغ و تخم های ناشی از تحریم محدودیت

تر  مرغ و گوشت مرغ به عنوان محصوالت پروتئینی قابل دسترس های گذشته قیمت تخم هفته
براساس جدیدترین آمار بانک مرکزی  ای که گونه برای مردم با افزایش قیمت مواجه شده بود به

ام  فروشی برخی از مواد خوراکی در تهران در هفته منتهی به سی از متوسط قیمت خرده
تومان به طور متوسط رسیده بود که  ۴۷۵هزار و  ۱۲مرغ به  آذرماه امسال قیمت هر شانه تخم

درصد و نسبت به  ۹.۵درصد، نسبت به هفته مشابه ماه قبل  ۱.۹نسبت به هفته قبل از آن 
همچنین براساس این آمار قیمت هر .درصد افزایش یافته است ٣۵.۱هفته مشابه سال قبل 

هزار تومان رسیده  ۲۹۹هزار و  ۲۱کیلوگرم گوشت مرغ در این بازه زمانی به طور متوسط به 
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 ۲۹.۲درصد، نسبت به هفته مشابه ماه قبل  ۴.۵است که نسبت به هفته قبل از این بررسی 
 ....درصد افزایش داشته است ۹٣.۴صد و نسبت به هفته مشابه سال قبل در

 !/بریزد؟ باد وزش با ای مدرسه دیوار باید چرا:یک فعال صنفی معلمان مریوان -*
 :ست ناکافی آموزشی بودجه گفتیم بارها

 
 کانون عضو) لطفی اسکندر :آمده است  ۲٣۷۹دی  ۱۵به تاریخ ایلنا،  ریگزاگزارش خبربه 

مدرسه ای که فقط یک : گوید او می. دهد ای ناگوار خبر می حادثه از (مریوان معلمان صنفی
« فنی قدس مریوان»بر اثر وزش باد دیوار حیاط هنرستان . سال از عمر ساخت آن می گذرد

گذرد و خبرهای  سال از زمان ساخت این ساختمان می فروریخت؛ این درحالیست که فقط یک
جاری تا این لحظه حاکی از آن است که این هنرستان تنها ساختمان آسیب دیده منطقه بر اثر 

های آموزشی  ما فعاالن صنفی معلمان بارها به کمبود بودجه: گوید وی می.وزش باد است
های آموزشی به خصوص در  ارتقای بودجهترین مطالبات ما همواره  اعتراض کردیم؛ یکی از مهم

 گرفته نادیده ما ی خواسته این همواره متاسفانه اما بخش تجهیز و نوسازی مدارس بوده است
 آموزش، به یافته اختصاص بودجه که دیدیم 28 بودجه الیحه در امسال همین است؛ شده
مات آموزش و پرورش، ی خود مقا لطفی با تاکید بر اینکه به گفته.است نداشته چندانی رشد

ی تخصیص یافته فعلی  ر بودجهبراب 45بودجه مکفی برای نوسازی مدارس، 
 مشکل مدارس، تجهیز ناقابل سهم و عمرانی های بودجه درصدی 5 افزایش :گوید میاست؛
 .کند نمی حل را مدارس تجهیز

 :شود بندی کارگران به زودی بازنگری می طرح طبقه:معاون وزیر کار -*

 

معاون  ،حاتم شاکرمی :آمده است  ۲٣۷۹دی  ۱۵به تاریخ به گزارش خبرگزاری دولتی ایسنا، 
تالش : های کارگران بیان کرد روابط کار وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی با اشاره به دغدغه

کنیم سختی کار  ود طرح طبقه بندی کارگران معدن سریع تر بازنگری شود و سعی میمی ش
در حاشیه بازدید از معدن اصلی زغالسنگ وی  .در حقوق و مزایا در بازنگری طرح لحاظ شود

کار در معادن با کار در فضای باز متفاوت و کار سختی : پابدانا شهرستان کوهبنان اظهار کرد
ل جزو مشاغل سخت و زیان آور شناخته شده و اقداماتی در این زمینه است و به همین دلی

صورت گرفته و براساس قانون و پیگیری مسووالن مربوطه، ساعت کاری کارگران کاهش یافته 
اهمیت صیانت نیروی انسانی به ویژه معادن مورد تاکید است و : وی تصریح کرد... .است

وی درباره ....ال و در چارچوب قانون انجام بدهیمکنیم مواردی که دغدغه است، دنب سعی می
کارگران در حوادث ناشی از کار کامال : عدم حمایت از کارگران در معادن خصوصی عنوان کرد

مورد حمایت هستند و در صورتی که کارفرما بخواهد حقوق و مزایای کارگری را قطع بکند، 
که دچار حادثه شد را رها کنیم و قرار نیست کارگری : شاکرمی گفت. برخورد خواهیم کرد

 .وظیفه اصلی ما حمایت از کارگران است
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https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/715797-%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%A8%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7-%DA%AF%D9%81%D8%AA%DB%8C%D9%85-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D9%86%D8%A7%DA%A9%D8%A7%D9%81%DB%8C-%D8%B3%D8%AA
https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/715797-%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%A8%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7-%DA%AF%D9%81%D8%AA%DB%8C%D9%85-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D9%86%D8%A7%DA%A9%D8%A7%D9%81%DB%8C-%D8%B3%D8%AA


 اما ایم کرده عمل مان وعده به است ماه یک:جمعی از کارگران فوالد اهواز -*
 !بندند در همچنان همکارانمان

 یک ماه پس از خاتمه اعتراضات  :آمده است  ۲٣۷۹دی  ۱۵به تاریخ ایلنا،  گزاریگزارش خبربه 
های، مسئوالن  ای ضمن یادآوری وعده کارگران گروه ملی فوالد ایران، این کارگران در اطالعیه

یک ماه است که : در این اطالعیه آمده است.خواستار آزادی سه همکار در بند خود شدند
کارگران به وعده خود عمل کردند و به سرکار بازگشتند؛ اکنون که شرکت بزرگ گروه ملی 

مدت کوتاهی است که در مسیر تقریبا صحیحی و به آرامی در حال حرکت است، فوالد اهواز 
تر و بدون قید و شرط باقی همکاران در بندمان  مان، آزادی هرچه سریع خواسته اصلی

سازد و از سوی  باشد و عدم حضور آنها، فشار روحی و روانی سنگینی بر ما متحمل می می
این . تابیم ران را به هیچ وجه برنمیهای شریف این همکا دیگر بیش از این غم و اندوه خانواده

کارگران خواستار وفا به عهد مسئوالن شدند و اعالم داشتند که سه کارگری که هنوز در 
برند، هیچ جرمی به جز دفاع از منافع صنفی خود و همکارانشان  بازداشت به سر می

 .اند نداشته

 
 :چنان قرمز است رای تابستان هموضعیت آبی تهران ب؛ ها با وجود بارش -*

، محمدرضا احمد نسب : آمده است  ۲٣۷۹دی  ۱۵به تاریخ به گزارش خبرگزاری دولتی ایسنا، 
ها نسبت به سال  ارشاگرچه میزان ب: قائم مقام شرکت آب و فاضالب استان تهران گفت

که شاهد بارش برف نیستیم، باید گفت که وضعیت منابع  دلیل آن گذشته افزایش یافته، اما به
چنان بحرانی بوده و الزم است که مشترکان مدیریت مصرف داشه  آبی برای فصل تابستان هم

ودیم که که سال گذشته در فصل زمستان، با بارش برف کمی روبرو ب با بیان اینوی  .باشند
هرچه ذخیره برف : همین مساله نیز موجب شد ذخایر منابع آبی تهران کم باشد، گفت

تواند این کمبود را جبران  های باران اکنون نمی داشتیم، سال گذشته مصرف شد و بارش
میلیون  ۲۲۴بر اساس آخرین آمار، در حال حاضر حجم ذخیره آب سد کرج : وی تصریح کرد.کند

میلیون  ۱۷میلیون مترمکعب حجم ذخیره سد لتیان  ۱۹۳خیره سد طالقان متر مکعب، حجم ذ
میلیون متر مکعب  ۲۱۵متر مکعب و حجم ذخیره سد ماملو  ۲۷مترمکعب، حجم ذخیره سد الر 

: در این باره به ایسنا گفت -کارشناس حوزه آب  -چندی پیش نیز داریوش مختاری ... .است
ها را  آب اندیشیده شود، چراکه بحران آب تمام استان الزم است تدابیری برای مدیریت مصرف

مصرف متوسط  که وی با بیان این.ای به این موضوع وجود داشته باشد دربرگرفته و باید نگاه ویژه
درصدی مصرف آب، معادل  ۲۳که با کاهش  مترمکعب در ماه است ۱۳یک خانوار تهرانی، حدود 

جویی خواهد شد، اظهار  ی دو استان است، صرفه میلیون مترمکعب که مصرف ساالنه ۲۱۳

 .گیری کردتوان با انجام اقداماتی ساده از هدررفت آب جلو می: کرد

 :شود بندی کارگران به زودی بازنگری می طرح طبقه:معاون وزیر کار -*

 

معاون  ،حاتم شاکرمی :آمده است  ۲٣۷۹دی  ۱۵به تاریخ به گزارش خبرگزاری دولتی ایسنا، 
تالش : های کارگران بیان کرد زارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی با اشاره به دغدغهروابط کار و

کنیم سختی کار  می شود طرح طبقه بندی کارگران معدن سریع تر بازنگری شود و سعی می
در حاشیه بازدید از معدن اصلی زغالسنگ وی  .در حقوق و مزایا در بازنگری طرح لحاظ شود

کار در معادن با کار در فضای باز متفاوت و کار سختی : ن اظهار کردپابدانا شهرستان کوهبنا
است و به همین دلیل جزو مشاغل سخت و زیان آور شناخته شده و اقداماتی در این زمینه 

https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/715678-%DB%8C%DA%A9-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D9%88%D8%B9%D8%AF%D9%87-%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D9%85%D9%84-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D9%85-%D8%A7%D9%85%D8%A7-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%87%D9%85%DA%86%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%86%D8%AF%D9%86%D8%AF
https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/715678-%DB%8C%DA%A9-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D9%88%D8%B9%D8%AF%D9%87-%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D9%85%D9%84-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D9%85-%D8%A7%D9%85%D8%A7-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%87%D9%85%DA%86%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%86%D8%AF%D9%86%D8%AF
https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/715678-%DB%8C%DA%A9-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D9%88%D8%B9%D8%AF%D9%87-%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D9%85%D9%84-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D9%85-%D8%A7%D9%85%D8%A7-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%87%D9%85%DA%86%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%86%D8%AF%D9%86%D8%AF
https://www.isna.ir/news/97100502691/%D9%85%D9%88%D8%AC-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D8%A8-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%AE%D8%AA
https://www.isna.ir/news/97100502691/%D9%85%D9%88%D8%AC-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D8%A8-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%AE%D8%AA
https://www.isna.ir/news/97100502691/%D9%85%D9%88%D8%AC-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D8%A8-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%AE%D8%AA


صورت گرفته و براساس قانون و پیگیری مسووالن مربوطه، ساعت کاری کارگران کاهش یافته 
نیروی انسانی به ویژه معادن مورد تاکید است و اهمیت صیانت : وی تصریح کرد... .است

وی درباره ....کنیم مواردی که دغدغه است، دنبال و در چارچوب قانون انجام بدهیم سعی می
کارگران در حوادث ناشی از کار کامال : عدم حمایت از کارگران در معادن خصوصی عنوان کرد

وق و مزایای کارگری را قطع بکند، مورد حمایت هستند و در صورتی که کارفرما بخواهد حق
قرار نیست کارگری که دچار حادثه شد را رها کنیم و : شاکرمی گفت. برخورد خواهیم کرد

 .وظیفه اصلی ما حمایت از کارگران است

 پرداخت در تاخیر /فرمانداری ساختمان قابلم آبادانی نشانان آتش تجمع -*
 :بیمه و دستمزد

نشانان شهرداری  جمعی از آتش :آمده است  ۲٣۷۹دی  ۱۵به تاریخ ایلنا،  گزاریگزارش خبربه 
با حضور در مقابل ساختمان فرمانداری خواستار رسیدگی به ( دی ماه ۱۵)آبادان صبح امروز 

از مهرماه مطالبات مزدی : نشانان معترض گفت آتشیکی از .وضعیت مطالبات مزدی خود شدند
او با بیان اینکه کار .ماه است به تاخیر افتاده است ۲۲اند و حق بیمه آنها حدودا  دریافت نکرده

تاخیر در پرداخت : های بسیار دارد، افزود نشانی، مشکالت و مرارت سخت و پرخطر آتش
به گفته وی، .کند نشانان را دلسرد می ای مزید بر علت است و آتش مطالبات مزدی و بیمه

نشانان به دریافت نکردن لباس کار در دو سال گذشته مربوط  بخش دیگری از مشکالت آتش
نشانی شهر آبادان در این فاصله دوساله به بهانه  در عین حال خودروهای آتش. شود می

: ر خاتمه ادامه دادوی د.کمبود منابع مالی تجهیز نشده و از ایمنی الزم برخوردار نیستند
ها از هیچ گونه حق و حقوق و مزایای سختی کار خود  نشان عالرغم همه مشکالت، آتش

برخوردار نیستند و در صورت اعتراض به وصول مطالبات صنفی خود، با اخراج یا تغییر پست 
 .شوند مواجه می

 :اریوی افزایش حق مسکن مشموالن قانون کارسه سندهد؛ مهر خبر می -*

https://www.mehrnews.com/news/4514385 

 

شورای عالی کار در : آمده است  ۲٣۷۹دی  ۱۹،به تاریخ رمه محمد جندقی خبرنگاربه گزارش 
حالی افزایش حق مسکن کارگران را در دستور کار قرار داده که سه سناریو در این نشست از 

هفته جاری شورای عالی  نشست در.ن شرکای اجتماعی مطرح شده استسوی نمایندگا
در دستور کار قرار گرفت و شرکای « افزایش حق مسکن کارکنان مشمول قانون کار»کار 

 .اجتماعی یعنی نمایندگان وزارت کار، کارگران و کارفرمایان پیشنهادات خود را ارائه دادند
هزار تومان به  ۱۳درصدی از  ۲۳۳با افزایش  ۷۵سال  ماه حق مسکن کارگران که آخرین بار آبان

هر . در دستور کار شورای عالی کار قرار گرفته است هزار تومان افزایش پیدا کرد، باردیگر ۴۳
چند که این موضوع در بحبوحه درخواست نمایندگان کارگری برای بازنگری در مزد در دستور کار 

ت اخیر شورای عالی کار سناریوهای مختلف مطرح با این حال در نشس .این شورا قرار گرفت
در این جلسه وزارت کار . شد اما در نهایت هیچ یک از طرفین در این خصوص به توافق نرسیدند

درصدی حق مسکن را ارائه داده است که با این پیشنهاد حق مسکن با  ۹۳پیشنهاد افزایش 
نمایندگان کارگری افزایش حق مسکن اما . هزار تومان می رسد ۹۴هزار تومان افزایش به  ۱۴
در نهایت به دلیل اختالف بین   .هزار تومان را به شورای عالی کار ارائه دادند ۱۵۳به 

پیشنهادات وزارت کار، نمایندگان کارگری و کارفرمایی به عنوان اعضای شورای عالی کار، این 
 ....ه موکول شددر باره میزان افزایش حق مسکن، به هفته آیند نشست بدون توافق

https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/715724-%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%A2%D8%AA%D8%B4-%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D8%AE%DB%8C%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B2%D8%AF-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87
https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/715724-%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%A2%D8%AA%D8%B4-%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D8%AE%DB%8C%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B2%D8%AF-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87
https://www.mehrnews.com/news/4514385/%D8%B3%D9%87-%D8%B3%D9%86%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%88%DB%8C-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AD%D9%82-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D9%85%D8%B4%D9%85%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%B1
https://www.mehrnews.com/news/4514385/%D8%B3%D9%87-%D8%B3%D9%86%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%88%DB%8C-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AD%D9%82-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D9%85%D8%B4%D9%85%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%B1


 ۱۲۲ و هزار ۱ میادین در مرغ:وگو با ایلنا رئیس اتحادیه پرنده و ماهی در گفت -*
 :بازار در مرغ قیمت تومانی هزار نشینی عقب /رسد می فروش به تومان

 

نازارش به گ ل زاری ای برگ خانی در  مهدی یوسف : آمده است  ۲٣۷۹دی  ۱۹،به تاریخ خ
فروشی   هر کیلوگرم مرغ آماده طبخ در عمده: وگو با خبرنگار ایلنا، با اعالم این خبر گفت گفت

تومان  ۱۳۳هزار و  ۲٣ها  فروشی  هزار تومان و قیمت تحویل و توزیع در خرده ۲٣درب کشتارگاه 
هزار و  ۲۴این در حالی است که در سه روز گذشته هر کیلوگرم مرغ . ه استبه فروش رسید

بار اظهار  وی در خصوص قیمت مرغ در میادین میوه و تره.رسید تومان به فروس می ۱۳۳
ها را شرکت پشتیبانی امور  تومان است و این مرغ ۱۳۳هزار و  ۷نرخ مصوب در میادین : داشت

رئیس اتحادیه پرنده و ماهی قیمت ماهی را در .دهد قرار می دام کشور در اختیار این میادین
در چند روز گذشته قیمت ماهی تغییری نداشته  :دانست و تصریح کرد  سطح شهر بدون تغییر

 .رسد هزار تومان به فروش می ٣۳آال با مبلغ هر کیلوگرم  است و در حال حاضر مافی قزل

  !اتحاد اصالح طلبان با شکنجه گران -*

rooz.com/article.jsp?essayId=90977-://www.akhbarhttp 
 

 
محمدرضا تابش  : آمده است  ۲٣۷۹دی  ۱۹به نوشته سایت اخبار روز، در تاریخ چهارشنبه

لس اسالمی امروز حرف های شکنجه گران در مورد نایب رئیس فراکسیون امید مج
نایب رئیس فراکسیون امید برای اثبات حرف های . اسماعیل بخشی را مو به مو تکرار کرد

اسماعیل بخشی و جلسه هیات منتخب این فراکسیون با مسئوالن « اعترافات»خود به 
بخشی با احزاب طبق اعترافات و اسناد، اسماعیل : وزارت اطالعات اشاره کرد و گفت

 .خارج از کشور مراوده داشته است کمونیستی در
محمدرضا تابش نایب رئیس فراکسیون امید مجلس شورای اسالمی در توضیح جلسه 

هیاتی از فراکسیون امید با : فراکسیون امید درباره موضوع شکنجه اسماعیل بخشی، گفت
ای با مدیرکل  د نیز در جلسهفراکسیون امی. اسماعیل بخشی و وکیل ایشان مالقات کردند

اطالعات استان خوزستان، وزیر اطالعات و معاون امور مجلس وزیر اطالعات و دوستانی که با 
 .بخشی مالقات کردند به بررسی مسئله شکنجه وی پرداخت

: این نماینده ی اصالح طلب اظهارات هیات منتخب فراکسیون امید را یادآور شد و تصریح کرد
سجل شده اینکه اسماعیل بخشی شکنجه نشده است، در واقع در معیت دو آنچه بر ما م  

مامور انتقال ناجا از شوش به اهواز زد و خوردی بین بخشی که دستش باز بوده و ماموران 
هیات منتخب . گیرد، مصدومیت هم ظاهرا نشأت گرفته از این زد و خورد است صورت می

د بررسی بیشتر قرار دهد تا به جمع بندی فراکسیون مقرر شد تا همه موضوعات را مور
 .دقیقی برسیم

در جلسات مذکور در مورد اینکه آقای بخشی توسط پلیس امنیت دستگیر شده : تابش گفت
هم صحبت شد، البته وزیر اطالعات اذعان دارد مامورانی که با اسماعیل بخشی زد و خورد 

 .ه اندکردند از کادر وزارتخانه نبودند اما از همکاران بود

https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-4/716454-%D9%85%D8%B1%D8%BA-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%86-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D9%85%DB%8C-%D8%B1%D8%B3%D8%AF-%D8%B9%D9%82%D8%A8-%D9%86%D8%B4%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%85%D8%B1%D8%BA-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1
https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-4/716454-%D9%85%D8%B1%D8%BA-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%86-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D9%85%DB%8C-%D8%B1%D8%B3%D8%AF-%D8%B9%D9%82%D8%A8-%D9%86%D8%B4%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%85%D8%B1%D8%BA-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1
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هیات منتخب فراکسیون : نایب رئیس فراکسیون امید در مجلس شورای اسالمی، تاکید کرد
باید گزارش جلسه خود را به فراکسیون ارایه کند، سپس در هیات رئیسه تصمیم خواهیم 

  !گرفت که این گزارش را در اختیار چه نهادی قرار دهیم
 
میلیارد تومان خرج این ۳۱۲۲در سال آینده بیش از  بودجهدولت طبق الیحه  -*

 :ها خواهد کرد برنامه

 
« افزایی در حوزه علوم اسالمی دانش»داند  کسی می: محمد مساعد روزنامه نگار شرق

های مردمی در برگزاری  جلب مشارکت»جور  میلیارد تومان هزینه دارد یا چه۷چیست که 

 !دارد؟ میلیارد تومان خرج برمی۲۳است که خودش « مراسمات

 طرف پیمانکاری های شرکت در کارگران حقوق رعایت الزام :زاده خبر داد حبیب -*
 :شهرداری با قرارداد

نابه گزارش  ل زاری ای برگ عضو  ،زاده افشین حبیب : ده است آم ۲٣۷۹دی  ۱۹،به تاریخ خ
این بخشنامه که از سوی معاونت توسعه منابع انسانی : شورای شهر با اعالم این خبر گفت

های وابسته به شهرداری تهران  ها و شرکت گانه و روسای سازمان ۱۱به شهرداران مناطق 
شاهللا  ت که انابالغ شده است، حاصل تالش حوزه معاونت منابع انسانی شهرداری تهران اس

وی با بیان اینکه طبق این  .سبب جلوگیری از ضایع کردن حقوق کارگران پیمانکار خواهد شد
بخشنامه پیمانکاران مکلفند کلیه مزایای قانونی متعلقه به قراردادهای کار اعم از دستمزد 

منعقده با تامین اجتماعی در قراردادهای کار  را مطابق قانون کار و... روزانه و حق مسکن و
طبق این بخشنامه پیمانکاران موظف به افتتاح حساب : کارگران لحاظ کنند، اظهار داشت

بانکی نزد بانک شهر جهت برداشت حقوق و دستمرد کارگران، ارایه فیش حقوقی در تاریخ 
. معین و ارایه لیست پرداخت حقوق و دستمزد کارگران به کارفرما به صورت ماهیانه هستند

مکلف شده اند تا توانایی تامین حداقل دو ماه پرداخت حقوق و دستمزد   مانکارانهمچنین پی
براساس یکی از : این عضو شورای شهر ادامه داد.کارگران تحت پوشش را داشته باشند

اند حق بیمه کارگران را مطابق با کارکرد آنها و    بندهای این بحشنامه پیمانکاران متعهد شده
کارگران براساس قوانین و مقررات تامین اجتماعی کسر و با اضافه  برابر با لیست اسامی

درصد سهم کارفرما به شعب مربوطه واریز و یک لیست پرداختی را به نماینده  ۱٣کردن 
همچنین پیمانکاران متعهدند وفق مقررات از بکارگیری : زاده افزود حبیب.شهرداری تحویل دهند

خودداری کنند و مسئولیت رعایت عدم مقررات بر عهده  اتباع خارجی فاقد پروانه کار اکیدا
در قالب  های پیمانکاران به کارگران باید کلیه پرداخت: وی اضافه کرد.پیمانکار خواهد بود

از طریق حساب بانکی باشد و از ... پرداخت حقوق، عیدی، پاداش، سنوات، وجه مرخصی و
در یکی از بندهای : زاده یادآور شد حبیب.وجه دستی به کارگران خودداری کنند پرداخت هرگونه

این بخشنامه آمده است که شهرداری موظف است بدهی پیمانکاران به کارگران را برابر 
وی با بیان اینکه در بندی از این   .مراجع قانونی از محل ضمانت و مطالبات پرداخت کنند

وع حادثه ناشی از کار بخشنامه به موضوع ایمنی محیط کار اشاره شده و آمده است در وق
ضمن انجام اقدامات اولیه برای جلوگیری از تشدید وضع فرد حادثه دیده نسبت به ثبت حادثه 

در دفتر ویژه حوادث کار و تکمیل فرم حادثه اقدام کرده و مراتب را ظرف سه روز اداری به صورت 
همچنین  :ح کردکتبی به اطالع سازمان تامین اجتماعی و شعب مربوطه اعالم کنند، تصری

بینی شده در صورت بروز حادثه پیمانکاران موظف شوند نسبت به اعزام فرد حادثه دیده    پیش
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به نزدیکترین محل مرکز خدمات درمانی اقدام و با نظارت شرکت شهر سالم، ارائه کامل 
 .خدمات درمانی را پیگیری کند

 : سوء تغذیه کودکان در سیستان و بلوچشتان -*

 21» ن رئیس اداره درمان اداره کل کمیته امداد استان سیستان و بلوچستان گفته موسی آبتی
البته این آمار فقط شامل کودکانی . «.کودک در استان دچار سوءتغذیه هستند 821هزار و 

مسئولین کمیته امداد تعداد  داشتی شناسایی شده اند و به گفتهاست که توسط مراکز به
 .ان از این رقم بیشتر استکودکان دچار سوءتغذیه است

 را مان حقوق چرا /یزد در حمایتی مدارس معلمان روزه چند اعتراض -*
 !پردازند؟ نمی

 

معلمان مدارس حمایتی یزد   : آمده است  ۲٣۷۹دی  ۱۹،به تاریخ به گزارش خبرگزاری ایلنا 
ی مراجعه کردند و خواستار پاسخگویی به مطالبات خود برای چندمین روز متوالی به استاندار

این معلمان که از فروردین ماه مطالبات مزدی پرداخت نشده دارند، از مقامات استانداری .شدند
معلمان مدارس حمایتی با .درخواست دارند که برای پرداخت معوقات زمدی انها اقدام کنند

توانیم انگیزه و تمرکز  چگونه می: گویند مزدی میانتقاد از تاخیر چندماهه در پرداخت معوقات 

 !الزم برای درس دادن داشته باشیم؟

اقدام ضد کارگری حراست سامانه یک در ارعاب رانندگان حق طلب به دلیل  -*
 "روشن کردن چراغ اتوبوس"شرکت در اعتراض 

 
رانندگان با توجه به اعتراض سراسری : سندیکای شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه

دی و حق خواهی شان بابت عدم اجرای مصوبه  ۲۷درکلیه سامانه ها در روز چهارشنبه 
، مدیریت و "روشن کردن چراغ اتوبوس ها "مسکن و بازنگری طرح طبقه بندی مشاغل بصورت 

حراست سامانه یک که از اعتراضات حق طلبانه کارگران وحشت و ترس دارند، با فراخواندن 
شرکت کردند قصد دارند با ایجاد ارعاب از " روشن کردن چراغ اتوبوس"ر اعتراض رانندگانیکه د

 .اعتراضات آینده جلوگیری کنند
اما مدیریت و حراست باید بداند که صدای حق طلبی کارگران و رانندگان آگاه با ایجاد ارعاب 

بت قانون اساسی اعتراض مدنی و مسالمت آمیز نس ۱۹مطابق اصل . خاموش شدنی نیست
به حق و حقوق جزو حقوق شهروندی همه افراد کشور از جمله کارگران می باشد و هیچ 

اعتراض . فردی را نباید به دلیل اعتراض مسالمت آمیز تحت پیگرد و آزار و اذیت قرار گیرد
کامال قانونی است و مدیریت و حراست " روشن کردن چراغ اتوبوس"مسالمت آمیز رانندگان 
حد حق مقابله با آن را ندارد و خودشان هم می دانند که با توجه به اتحاد ضدکارگری شرکت وا

کارگران و رانندگان آگاهانه و با اتحاد با . سراسری رانندگان تهدیدات شان پوشالی است
سندیکا همراه خواهند بود و با استفاده از روش های اعتراضی مسالمت آمیز حق خود را فریاد 

 .خواهند زد

t.me/vahedsyndic 

 :بیمه تکمیلی ناکارآمد ؛ مرگ خاموش معلمان  -*
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 بازداشت در نهمچنا اهواز فوالد کارگر دو /اهواز در "پور نعمت محمدرضا" آزادی -*

  :هستند

پور از کارگران  محمدرضا نعمت: آمده است  ۲٣۷۹دی  ۱۹،به تاریخ به گزارش خبرگزاری ایلنا 
در حال حاضر فقط دو کارگر گروه ملی فوالد ایران در .بازداشتی گروه ملی فوالد ایران آزاد شد

در .، دو روز آینده آزاد شوندبازداشت هستند؛ کارگران اهوازی امیدوارند این دو کارگر نیز در یکی
کارگر بازداشت شدند که همه آنها به  18جریان تجمعات کارگران گروه ملی فوالد ایران بیش از 

 .جز سه نفر در روزهای گذشته آزاد شدند

 :گرسنگی کارگران و کباب پارتی مسئوالن خوزستان -*

 
صدای فریاد کارگران نیشکر  هنوز: آمده است  اردوی کاربر پایه یادداشت کانال تلگرامی 

گرسنه ایمو صدای ! گرسنه ایم! کارگر هفت تپه ایم: شنیده می شود که شعار می دادند
اینها خوزستان را ! فریاد کریم سیاحی، کارگر فوالد در خیابان های اهواز که می گفت آی مردم

 نابود کرده اند
 نگرفته اند هنوز کارگران خدمات شهری آبادان و دزفول ماههاست حقوق 
  .کارگران متروی اهواز همین امروز دوباره دست به تجمع زده اند

اما مسئوالن خوزستان چه می کنند؟ آنها به بهانه بازدید از روستاهای اندیمشک مشغول 
عکس ها را هم منتشر کرده اند تا دل کارگران و مردم محرومی که از صبح . اند«کباب پارتی»

 .ر صف باشند را بسوزاندبرای گوش یخ زده باید د
در این میهمانی، شریعتی استاندار خوزستان، حسنوند نماینده اندیمشک و رئیس کمسیون 

 انرژی در کنار امام جمعه اندیمشک حضور داشتند

 :درصد دست فروشان کالنشهرها زیرنظر مافیا فعالیت می کنند 01 -*

 

https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/716453-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B6%D8%A7-%D9%86%D8%B9%D9%85%D8%AA-%D9%BE%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2-%D9%87%D9%85%DA%86%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF
https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/716453-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B6%D8%A7-%D9%86%D8%B9%D9%85%D8%AA-%D9%BE%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2-%D9%87%D9%85%DA%86%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF
https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/716453-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B6%D8%A7-%D9%86%D8%B9%D9%85%D8%AA-%D9%BE%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2-%D9%87%D9%85%DA%86%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF


  ،حمیدرضا تحصیلی:  آمده است  ۲٣۷۹دی  ۱۹،به تاریخ اهواز ۱ به گزارش خبرگزاری ایرنا
های کل  های شهری شهرداری رییس کارگروه تخصصی ساماندهی مشاغل، صنوف و فعالیت

هران و سایر کالنشهرها نیازمند درصد دست فروشان ت 82طبق بررسی ها : کشور گفت 
در دومین نشست وی  .درصد به صورت مافیایی فعالیت می کنند 12حمایت هستند و حدود 

های  های تخصصی ساماندهی مشاغل و محصوالت کشاورزی شهرداری مشترک کارگروه
ی برخی افراد خیابان های شهر تهران را غصب و با پرداخت مبلغ: کشور در اهواز توضیح داد 

  .تا سی میلیون ریال آن را به دست فروشان واگذار می کنند22بین 
یکی از اقدامات : وی با اشاره به تجربه کالنشهر تهران در ساماندهی دست فروشان گفت
تحصیلی با انتقاد  .شاخص در این حوزه ایجاد بازارهای روز و شب در نقاط مختلف شهر است

در بیشتر موارد : گیرانه از آفت های شهری اظهار داشتاز نبود برنامه های مقابله ای و پیش
زمانی که یک پدیده فراگیر شد در صدد رفع آن بر می آییم، در حال حاضر دست فروشان در 
تهران، خیابان های بسیاری از جمله ولیعصر، هفت تیر و تجریش را تصاحب کرده اند و اجازه 

درصد دست فروشان کالنشهر  82به گفته وی  .امرار معاش به کاسبان مغازه دار را نمی دهند
تهران که اسامی آنها از طریق شرکت های وابسته به نیروی انتظامی به ثبت رسیده و درواقع 

  .شناسنامه دار شده اند، مورد حمایت قرار می گیرند
های کل  های شهری شهرداری رییس کارگروه تخصصی ساماندهی مشاغل، صنوف و فعالیت

در تهران وجود دارد که  CNG جایگاه 81: دیگر از سخنان خود اظهار داشت کشور در بخشی
مخازن آنها به دلیل عمر باال، استاندارد نیستند که همین امر احتمال خطرآفرینی آنها را 

درحال حاضر : وی به معضل وجود موش ها در تهران نیز اشاره کرد و گفت .افزایش داده است
لش دفع موش ها مواجه است از همین رو به دنبال استفاده از شهرداری این کالنشهر با چا

  .تجربیات کشورهای دیگر برای مقابله با این موجودات هستیم

 :شود بها می نشینان صرف اجاره درصد درآمد اجاره ۱۲مبلغ   -*

وزیر راه و  محمد اسالمی ،: آمده است  ۲٣۷۹دی  ۱۹به تاریخ  ، برگزاری مهرخ به گزارش
شهرسازی رشد تقاضا و عدم عرضه یا کاهش عرضه در جامعه هدف، وضعیتی به وجود 

بها پرداخت  درصد درآمد ماهانه خود را بابت اجاره ۱۳آورد که اقشار فاقد مسکن بیش از  می
های  شود، آسیب  های فاقد مسکن تحمیل می خانوادهاین فقر و سختی که به  ،کنند می

اظهار  وی  .اجتماعی پیرامون خود دارد که باید در راستای بهبود این وضعیت حرکت شود
واسطه به زندگی فردی و اجتماعی مردم  طور مستقیم و بی وزارت راه و شهرسازی به: داشت

ن وزارتخانه بدون درنگ بر زندگی گذاری مسئوالن ای ها و سیاست متصل است و تفکرات، ایده
وی مسئولیت در حوزه راه و شهرسازی را بنا بر دالیل مختلفی همچون .مردم تأثیرگذار است

ای دانست و  تأثیرگذاری مستقیم و غیرمستقیم بر زندگی مردم، حساس و دارای اهمیت ویژه
فتاده را شکل داده اما که اتفاق ا  ای های توسعه توسعه تقاضامحور، روند گسترش برنامه: گفت

ها بر اساس مطالعات آمایش سرزمینی که استعدادهای سرزمین، جمعیت،  ریزی این برنامه
گیرد صورت نگرفته است و حتی اگر وجود داشته با  فرهنگ و استطاعت محیط را درنظر می

بحث  بحث قاطع مردم»اسالمی با بیان اینکه امروز ... .یکدیگر مرتبط و یکپارچه نبوده است
تواند به  های ما می اگرچه دولت تولید کننده مسکن نیست اما سیاست: گفت« مسکن است

کردن زمین در  گذاری و فراهم موجب قانون باید سیاست تولید مسکن شتاب دهد، همچنین به
درآمد  درعین حال برای تأمین مسکن اقشار کم. بازار عرضه و تقاضای مسکن تعادل ایجاد کند

ها و نهادها  ی وجود دارد اما این مسئله نیازمند همکاری و تعامل سایر دستگاهتکلیف قانون
 ....است

 به مجبور باید پرستاران چرا:رئیس هیات مدیره سازمان نظام پرستاری مشهد -*
 شوند؟ تومان هزار ۳۲ تا ۵ ساعتی با کاری اضافه
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رئیس هیات )سیدرضا مظلوم  :ه است آمد ۲٣۷۹دی  ۱۹،به تاریخ خبرگزاری ایلنا به گزارش 
سال از  21: در ارتباط با شرایط شغلی پرستاران گفت( مدیره سازمان نظام پرستاری مشهد

است؛ از سوی دیگر هنوز  گذرد اما این قانون هنوز اجرا نشده  گذاری می تصویب قانون تعرفه
سال از تصویب آن  22از وری پرستاران هستیم که بیش  شاهد اجرای ناقص قانون ارتقای بهره

ضرایب پرداختی در محاسبه ساعات کاری و ساعات اضافه کار براساس : وی گفت.گذرد می
 یمظلوم با بیان اینکه اضافه کار.شود وری پرستاران به درستی اعمال نمی قانون ارتقای بهره

ر نیاز در کشور ما برخی پرستاران به خاط: پرستاران در برخی کشورها ممنوع است، افزود
شوند و این مساله بسیار  هزار تومان می 22تا  5کاری با ساعتی  ها مجبور به اضافه بیمارستان

توجه به مشکالت : وی با برشمردن مشکالت متعدد پرستاران اظهار داشت.کننده است ناراحت
های پزشکی و مشکالت دانشجویان  پرستاران شاغل در اتاق عمل، هوشبری، فوریت

ازی و بازسازی فرسودگی فضای فیزیکی دانشکده پرستاری و مشکالت اعتبار پرستاری، بهس
باشد، از دیگر مطالبات پرستاران  ها که بیشتر کار آن بر دوش پرستاران می بخشی بیمارستان

 .است که امیدواریم مسئوالن به این مطالبات توجه کنند

 :نابودی آبزیان رودخانه های گیالن -*
کالنتری رییس سازمان   :آمده است  ۲٣۷۹دی  ۱۹ پنجشنبه  تاریخ در منتشره گزارش برپایه

آبزیان همه  :در کارگروه راهبردی مدیریت پسماند در استانداری مازندران گفته، محیط زیست 
اند و حذف بودجه پسماند به  ها از بین رفته ها و زباله های شمال کشور به دلیل شیرابه رودخانه

درصد آب  ۷۳. بزرگترین معضل در کشور آب است .الی استمنزله نابودی مناطق شم
های زیرزمینی تامین می شود و امروز شاهد جنگ بین شهری بر سر  کشاورزی از سفره
 تامین آب هستیم

 :دارند درآمدی فقر تهرانی لمانمع درصد ۵۵ :یک استاد دانشگاه -*

 

وحید محمودی در   :آمده است  ۲٣۷۹دی  ۱۹ پنجشنبه تاریخ درایلنا، خبرگزاری به گزارش 
گذاری اجتماعی با اشاره به رویکردهای مختلف به  نخستین کنگره کودکی، توسعه و سیاست

ارت دیگر دیدگاهی که های اخیر تعریف فقر متفاوت شده است، به عب در دهه: پدیده فقر افزود
بیند، فقر کودک را بر همین معنا به معنی محرومیت  ها می فقر را به مثابه محرومیت از قابلیت

در بسیاری از خانوارهایی که باالی خط فقر درآمدی .کند های پایه معرفی می از قابلیت
های  ن در نظامکودکان هم باید توانمندیشا: اند، اظهار کرد هستند، کودکان دارای سوءتغذیه

هایشان به کارکرد برای آنها  آموزشی و خانواده افزایش یابد و هم شرایط برای تبدیل توانمندی
باعث شده قدرت خرید شهروندان  ۹۳با بیان اینکه تورم از دهه  آقای محمودی .فراهم باشد

ت را کاهش یابد و سرپرست خانواده حتی به دنبال شغل پنجم باشد تا بتواند حداقل معیش
کند، زمان کافی برای فرزند،  می« فروشی زمان»درواقع وقتی فردی : تامین کند، تصریح کرد

دهد تا تورم را  را از دست می... خانواده، تفریح، سفر، مشارکت سیاسی و سالمت فردی و
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این .آثار این مساله روی کودک در مدرسه، خانواده و اجتماع مشهود است. جبران کند
براساس پژوهشی روی معلمان استان : اشاره به پیامدهای فقر زمانی ادامه داداقتصاددان با 

درصد فقر زمانی دارند و  ٣۳از این تعداد . درصد معلمان فقر درآمدی و زمانی دارند ۵۴تهران، 
مدارس ما عمال : این استاد دانشگاه افزد...است« راننده تاکسی»درصد آنها   ۹۷شغل دوم 

از نظام ابتدایی گذشته هم فاصله گرفتیم و کانون اصلی توسعه را تعطیل هستند و حتی 
دهد از شرایط خوبی برای تربیت کودکان برخوردار  مجموعه اینها نشان می.فراموش کردیم 

برعهده دولت و . ای از کودکان زیر خط فقر قابلیتی هستند نیستیم و تعداد قابل مالحظه
 .پردازندنهادهای مدنی است که به این موضوعات ب

  :درگذشت یک جوان بیمار بخاطر نداشتن پول بیمارستان در اهواز -*

 
ساله اهوازی بنام  81يك جوان  : است آمده مجازی های شبکه سطح در مندرج خبر برپایه

در بیمارستان گلستان اهواز بدلیل نداشتن هزینه  اهوازمنطقه لشكر شهر از  سجادساكی
  .اهواز از پذیرش وی در گذشت اروند_بیمارستانبستری و امتناع 

 دكتربحرينیسجاد ساكی دو هفته گذشته در بیمارستان اروند اهواز عمل جراحی توسط 
شته كه در اين عمل جراحی قسمتی از روده او را برداشتند، كل هزينه بیمارستان و دكتر دا

ده میلیون تومان شد و توسط خانواده پرداخت شد و سپس از بیمارستان مرخصی شداما 
پذيرش . چند روز پیش حال او به هم می خورد و دوباره به بیمارستان اروند مراجعه می كند

 .بستری درخواست پرداخت دو میلیون تومان از خانواده می كنندبیمارستان در مقابل 
از پذيرش درخواست كرديم كه او را بستری كنند و در چند ساعت آينده : خانواده می گويند

مراجعه كنیم  گلستانمبلغ پرداخت می شود اما امتناع كردند، مجبور شديم به بیمارستان 
در بیمارستان گلستان بدلیل نبود امكانات و تیم متخصص اهمیت چندانی به او داده نشد و 

 .درگذشتدی ماه در ساعت يك بعد از ظهر  ۱۹روز 

 : ششمین کولبر بر اثر سرما در سال جاریمرگ  -*
امیر طاهری، کولبر جوان  : آمده است  ۲٣۷۹دی  ۱۹ پنجشنبه  تاریخ در منتشره گزارش برپایه

در سال . اهل چالدران ، روز دوشنبه براثر سرما و ایست قلبی در ارتفاعات مرزی جان باخت
رما جان خود را براثر س جاری پنج شهروند دیگر در حین کولبری در ارتفاعات مرزی،

  .اند داده ازدست
، یک کولبر ۲٣۷۹ماه  دی ۱۴به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، روز دوشنبه 

جوان به نام امیر طاهری از اهالی روستای گرگره از توابع شهرستان چالدران، حین کولبری در 
  .ارتفاعات مرزی، براثر سرما جان خود را از دست داد

شده است که جسد این کولبر توسط نیروهای ارتش ترکیه به شهر وان در ترکیه منتقل  گزارش
  .و سپس به مرز بازرگان به چالدران بازگردانده شده است

امیرطاهری ششمین کولبر است که در سال جاری در حین کولبری براثر سرما جان خود را 
( زانیار)مظفر حسینی، ساالر تنهایی، یوسف  از این زانیار عزیز زاده، پیش. داده است ازدست

 .داده بودند محمدی اصل و ایوب امینی به دلیل سرما و ایست قلبی جان خود را از دست
 
  :کرمامشاه در شهری قطار کارگران اعتراض و معوقه های حققو دریافت عدم  -*
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 قطارشهری وژه پرکارگران  : آمده است  ۲٣۷۹دی  ۱۹ پنجشنبهبرپایه خبر دریافتی در 
کرمانشاه سالهاست در صدر جدول بیکاری کشور قرار .  ماه است حقوق نگرفتند ۹ کرمانشاه

د، دلخوش وضعیت را طوری پیش برده اند که اگر چند ماه چندماه هم حقوق نگرفتن. دارد
این بار ترکیبی  اما.باشند که کارگر بیکارترین استان کشورند و همین که کار دارند ساکت شوند

کارگران و پیمانکاران که به مدت هفت ماه حقوق دریافت نداشته اند به کف  -از مهندسین
 !شکم گرسته سکوت بر نمی دارد. خیابان آمدند

نابودی  ها عنوان کرد؛ نماینده مردم استان مازندران در شورای عالی استان -*
 سفره های آب زیر زمینی بر اثر زباله و شیرابه ها

 

نماینده مردم استان  :آمده است  ۲٣۷۹دی  ۱۹ پنجشنبه  تاریخ در ،خبرگزاری مهر به گزارش
هایی  مشکل بزررگ استان مازندران زباله و شیرابه: ها گفت مازندران در شورای عالی استان

سید مقیم مقیمی .های آب زیرزمینی استان را به نابودی کشانده است است که سفره
ها در نطق پیش از دستور درباره  ان در شورای عالی استاننماینده مردم استان مازندر
های  یکی از مشکالت عدیده این استان زباله و شیرابه  :اظهار داشت  مشکالت استان مازندران

نماینده مردم استان مازندران  ... .های زیرزمینی را به نابودی کشانده است که سفره  آن است
ازندران یکی بعد از دیگری در حال تعطیل شدن است، اظهار های م با اشاره به اینکه کارخانه

های آن در  نشینان شده است و جنگل های این استان مملو از ویالهای پایتخت ساحل: داشت
استان : مقیمی گفت .شود کمتر از دیروز می  حال نابودی است و سرانه فضای سبز هر روز

توجه نشده   به این استان  ولی  جانباز دارد ۵۹۷هزار و  ۱۴شهید و  ۱۱۴و هزار  ۲۳مازندران 
ها سهم آنها از محل  ترین منابع درآمدی پوششی شهرداری یکی از عمده: وی ادامه داد .است

مالیات بر ارزش افزوده است، اما متأسفانه مطابق آمارهای موجود در مقایسه با سال گذشته 
ا در کنار کاهش درآمد ناشی از رکود ه ها ودهیاری به کمتر از نصف کاهش یافته و شهرداری

های مربوطه  ساخت و ساز، بر شدت بحران منابع درآمدی آنها افزوده است و جا دارد دستگاه
  ....پاسخگو باشند

 
 :موج تازه ای از اعتراضات کارگری در بخش خدمات شهری در راه است -*
 

از توضیحات  :آمده است  ۲٣۷۹دی  ۱۹برپایه خبرمندرج در خبرگزاری ها در روز پنجشنبه 
ها، چنین برمی اید که با موج تازه  مرتضی الویری در سیزدهمین اجالس شورای عالی استان

مشکالت »الویری با اشاره به . ای از اعتراضات کارگری در بخش خدمات شهری روبرو هستیم
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از محل فروش  میلیارد تومان که قرار بود 122هزار و  8مبلغ  :گفته«مدیریت شهری»در « مالی
ها داده شود، پرداخت نشد و این موضوع  به شهرداری 21های سوخت در بودجه سال  فرآورده

قرار بود یک سوم مبلغ بلیت مترو و اتوبوس توسط . است  نیز تکرار شده 2828در بودجه سال 
 .است دولت پرداخت شود که این کار انجام نشد و این مبلغ توسط شهرداری پرداخت شده

ر بود از محل جرایم رانندگی سهمی در اختیار شهرداری ها قرار گیرد، این سهم نیز به مقر
 .است طور کامل پرداخت نشده

در سال جاری کارگران خدمات شهری اصلی ترین قربانی کاهش درآمدهای شهرداری، حیف و 
ارداد با میل منابع به خاطر شدت فساد در شهرداری ها؛ همچنین غارتگری پیمانکاران طرف قر

ادامه و تشدید این وضعیت در بودجه سال آینده، زمینه گسترش  .شهرداری ها بوده اند
 . اعتراضات کارگران بخش خدمات شهری به شمار می رود

 پیمانکاران :عمومی روابط /بوشهر پتروشیمی کارگران روزه چند اعتراض -*
 :مقصرند

 

کارگران پتروشیمی  :آمده است  ۲٣۷۹دی  ۱۹ پنجشنبه تاریخ درایلنا، خبرگزاری گزارش به 
این . برند ست که در اعتراض به سر می بوشهر که تعداد آنها بیش از صد نفر است، چند روزی

گویند پیمانکار علیرغم تسویه با  کارگران که چند ماه مطالبات مزدی پرداخت نشده دارند، می
روابط عمومی پتروشیمی بوشهر نیز .وشیمی، معوقات آنها را نپرداخته استمدیریت پتر

پروژه پتروشیمی بوشهر به اتمام رسیده و این شرکت با تمامی : درهمین رابطه گفت
لذا تجمع کارگران در پتروشیمی بوشهر صرفا به دلیل عدم انجام .پیمانکاران تسویه نموده است

کارگران پتروشیمی بوشهر با اعالم .ان صورت گرفته استتعهدات پیمانکاران نسبت به کارگر
مدیریت پتروشیمی به عنوان کارفرمای مادر باید ما را : گویند نارضایتی از عملکرد پیمانکاران می

 .یاری دهد و مطالبات ما را از پیمانکار بستاند

هزار مدرسه پایتخت وسایل گرمایشی و سرمایشی استاندارد :استاندار تهران -*
 :ندارند

 
انوشیروان محسنی  :آمده است  ۲٣۷۹دی  ۱۹ پنجشنبه  تاریخ در ،خبرگزاری مهر به گزارش

های استان تهران داریم که  مدرسه در شهرستان ۲۳۳۳بیش از : استاندار تهران گفت ،بندپی
 .ها استاندارد نیست هنوز وسایل گرمایشی و سرمایشی آن

وب در نظر بگیریم، دانش و دانایی مهمترین رکن اگر توسعه را یک هدف مطل: اظهار کردوی 
نظام آموزش و پرورش کسانی هستند   مخاطبان: استاندار تهران تصریح کرد....توسعه هستند
ها  ترین مقطع زندگی خود هستند و شخصیت اجتماعی و تکامل همه جانبه آن که در طالیی

مدرسه در  ۲۳۳۳بیش از : تاستاندار تهران در پایان گف....گیرد در این دوره شکل می
ها استاندارد  های استان تهران داریم که هنوز وسایل گرمایشی و سرمایشی آن شهرستان

ها بیفتیم؟ انگار عادت  حتما باید حادثه ناگواری پیش آید تا به فکر استاندارد کردن آن. نیست
 .تیمبیفایم پس از وقوع حادثه ناگوار به فکر استاندارد کردن تجهیزات  کرده

 : چهل سال پیش در چنین روزی آمده است  -*

https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/716668-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%DA%86%D9%86%D8%AF-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%82%D8%B5%D8%B1%D9%86%D8%AF
https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/716668-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%DA%86%D9%86%D8%AF-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%82%D8%B5%D8%B1%D9%86%D8%AF
https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/716668-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%DA%86%D9%86%D8%AF-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%82%D8%B5%D8%B1%D9%86%D8%AF
https://www.mehrnews.com/news/4515646/%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D9%87-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%AE%D8%AA-%D9%88%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%84-%DA%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DB%8C-%D9%88-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF
https://www.mehrnews.com/news/4515646/%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D9%87-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%AE%D8%AA-%D9%88%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%84-%DA%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DB%8C-%D9%88-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF
https://www.mehrnews.com/news/4515646/%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D9%87-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%AE%D8%AA-%D9%88%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%84-%DA%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DB%8C-%D9%88-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF
https://www.mehrnews.com/news/4515646/%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D9%87-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%AE%D8%AA-%D9%88%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%84-%DA%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DB%8C-%D9%88-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF
https://www.mehrnews.com/news/4515646/%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D9%87-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%AE%D8%AA-%D9%88%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%84-%DA%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DB%8C-%D9%88-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF
https://www.mehrnews.com/news/4515646/%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D9%87-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%AE%D8%AA-%D9%88%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%84-%DA%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DB%8C-%D9%88-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF
https://www.mehrnews.com/news/4515646/%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D9%87-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%AE%D8%AA-%D9%88%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%84-%DA%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DB%8C-%D9%88-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF


 
روزنامه  2851دی ماه  11سال پیش در چنین روزی یعنی در  42. دی است 11امروز پنجنشنبه 

همه می دانند « .مارکسیست ها حق ابراز عقیده دارند»: آیندگان به نقل از خمینی تیتر زد
را  بشکنید این قلم ها: د فرمان دادخمینی کمتر از شش ماه بع. سرنوشت این وعده چه شد

مراکز . و حزب الهی ها ریختند و شکستند و نشریات چپ یکی پس از دیگری توقیف شدند! 
سازمان های چپ با هجوم چماقداران حزب هللا بسته شدند و رهبران و کادرهای گروههای 

 . ordoyekar@چپ را قتل عام کردند                          

 :شود وپرورش را شامل نمی بندی تمام کارکنان آموزش رتبه  -*
 

درصد  222این طرح قرار نیست : وپرورش معاون توسعه، مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش
 .کارکنان را تحت پوشش قرار دهد

نیست، اما منجر به افزایش حقوق هم خواهد  حقوق افزایشبندی فرهنگیان  هدف اصلی رتبه
 .شد، اما نباید از چارچوب علمی این کار غافل شویم

تماعی آن را تأیید کرده و به از این کمیسیون اج  شود و پیش الیحه در صحن دولت بررسی می
برسد  28کنیم این طرح به سال  بینی می صحن ارجاع داده است؛ با توجه به این شرایط پیش

 .نشده دیگری در مسیر ایجاد شود  بینی مگر آنکه موانع پیش

 /شوند نمی حمایت گلستان و مازندران صیادان چراوگو با ایلنا مطرح شد؛ در گفت -*
 ایم گذاشته مزایده به بدهی خاطر به را مان اتحادیه ساختمان

 

خشایار نوایی  :آمده است  ۲٣۷۹دی  ۱۹ پنجشنبه تاریخ درایلنا، خبرگزاری ه گزارش ب
پیرامون مشکالت این  (مدیرعامل اتحادیه شرکت تعاونی ماهیگیران پره استان مازندران)

میلیارد تومان اعتبار  ۷۳تاکنون قرار بوده  ۷۱از سال : روزهای صیادان استان مازندران گفت
د پره در سه استان شمالی، تامین شود اما از این مبلغ صرفا سهم گیالن برای ساماندهی صی

هایشان  فراهم شده، و آنها با دریافت آن مبلغ توانستند تعدادی از اتحادیه( میلیارد تومان ٣۳)
این امر موجب تجدید حیات صیادی در . شان را هم تسویه کنند های پیشین را احیا کرده، بدهی

ها و  بارشی، آلودگی رودخانه خاطر مسائلی همچون کم به: داشت وی اظهار.گیالن شد
خاطر  با توجه به کاهش صید به.ها در دریا، صید کاهش یافته است سرازیر شدن پساب کارخانه

های صیادان، دولت تصمیم گرفت از تعداد  مشکالت یادشده و متعاقبا کاهش درآمد تعاونی
نفر  ۲۵۳-۲۳۳هایی که بیش از  اهد یعنی تعاونیکسانی که کارت و مجوز صیادی دارند، بک

تر بین اعضای  صرفه نفر تقلیل دهد تا درآمدی به ۹۵الی  ۹۳صیاد دارند تعداد اعضایشان را به 
هایشان  ای بالعوض را برای خرید کارت بدین منظور دولت بودجه. ها توزیع شود تعاونی

جزیره میانکاله،  زندران از رامسر تا شبهنوایی سپس با بیان اینکه در استان ما....درنظرگرفت

https://web.telegram.org/#/im?p=%40ordoyekar
tg://search_hashtag/?hashtag=%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4_%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82
https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/716334-%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D8%B5%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%AF%D9%84%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%86%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AF-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%87-%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%B1-%D8%A8%D8%AF%D9%87%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D9%85
https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/716334-%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D8%B5%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%AF%D9%84%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%86%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AF-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%87-%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%B1-%D8%A8%D8%AF%D9%87%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D9%85


ما استانی بسیار پیشرو در زمینه : شرکت تعاونی وجود دارد، گفت ۵۴صیاد در قالب  ۴۱۳۳
. کنیم ماهی در دریا رها می میلیون بچه ۷۳ساالنه . ماهی هستیم تکثیر و پرورش بچه

ر احداث کردیم تا ماهیان متر و یا بیشت ۲۳۳۳هایمان استخرهای  چنین ما در شرکت تعاونی هم
شان  ریزی شوند، وارد این استخرها شده، عمل لقاح و تخم مولدی که در زمان صید گرفته می

به عبارت دیگر، ما . کنیم ها را دریا رهاسازی می ماهی بعدا هم همان بچه. را انجام دهند
ل خود شیالت باید کاری که در اص. خودمان حامی و محافظ تکثیر و تولید ذخایر دریایی هستیم

این بدهی هم . میلیارد تومان بدهی دارد ۹رغم تمام این اقدامات اما، اتحادیه ما  به. انجام دهد
است که بانک آن را به  ۹٣میلیون تومانی از بانک کشاورزی در سال  ٣٣۳ناشی از یک وام 

رای تسویه این بدهی روز رسانی کرده و اکنون نیز، ساختمان اتحادیه ب میلیارد تومان به ۹مبلغ 
 ....به مزایده گذاشته شده است

 :خودکشی یک دانش آموز مقطع پنجم در اورمیه -*

 
آموز مقطع پنجم ابتدایی در مدرسه شهید اصغرزاده شهر اورمیه، اقدام به  یک دختر دانش

هوش و نهایتا در مسیر انتقال به  نمود و در محوطه مدرسه بی( مصرف دارو)خودکشی 
 .ان جان باختبیمارست

باشد و  آموز بعلت بدهی جزئی در زندان می همسایگان این دانش آموز گفتند، پدر این دانش
شان را تامین  برادر وی نیز مشغول خدمت سربازی بوده و مادرش با کارگری مخارج زندگی

 کرده و علت خودکشی این دانش آموز نیز مسائل مالی بود می

" آونگان  قروه"سرمای استخوان سوز  ناداری در  رگر؛مصائب تحصیل  فرزند  یک کا -*
 !آموزان پول نگیرند؟ مگر وزیر نگفت از دانش/ 

  
 :آمده است  ۲٣۷۹دی  ۱۹ هپنجشنب تاریخ در ،خبرنگار ایلنانسرین هزاره مقدم به گزارش 
خواهید روزگار  تعطیل شد؛ هیچ مقام مسئولی نپرسید از این به بعد چطور میکارخانه 
قرار بود کارخانه را احیا کنند؛ ! ندارم؟« حق»آیا من به قدر تحصیل رایگان فرزندم ! بگذرانید

سید حاال باید از ها به نتیجه نر زنیم؛ چه شد؟ هیچ یک از این حرف گفتند زنجیره فوالد می
های سرِد  لرزد؛ از کوهستان صدایش می !ام برای تحصیل فرزندم بزنم؟ خالی  کجای سفره

سوز ِامسال، عجین  گیرد؛ از آنجا که بیکاری و ناداری، با سرمای استخوان کردستان تماس می
هاست؛ از  کند؛ از همان قدیمی ابتدای صحبت، خودش را معرفی می. شده است

هایی که آوار تلخ بیکاری، بعد از تعطیلی  در قروه کردستان؛ از همان «فوالد زاگرس» کارگران
همان ابتدای صحبت، قبل از  .نابهنگام کارخانه، بر سرشان آوار شد و خودشان آواره شدند

ی منحل شده و آوارگی چهارصد کارگر متخصصِ آن، زنده شود، از مصائب تلخ  اینکه یاد کارخانه
کند؛ از روستایی که سرزمین اوست اما به قول خودش،  ای آونگان انتقاد میزندگی در روست

هستیم؛ اگر گذارتان به این نواحی « آونگاِن قروه»ما ساکِن » :پول همه جا غریبه است آدم بی
چند . دانید که اینجا، چقدر محروم است؛ ما امکانات چندانی نداریم افتاده باشد، خوب می

https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/713020-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%88%D8%B2-%D9%86%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D9%88%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%82%D8%B1%D9%88%D9%87-%D9%85%DA%AF%D8%B1-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D9%86%DA%AF%D9%81%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D9%88%D9%84-%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D9%86%D8%AF
https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/713020-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%88%D8%B2-%D9%86%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D9%88%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%82%D8%B1%D9%88%D9%87-%D9%85%DA%AF%D8%B1-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D9%86%DA%AF%D9%81%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D9%88%D9%84-%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D9%86%D8%AF


هزار تومان  ۲۵۳آموزان خواسته هرکدام،  در همین روستا از دانش ست مدرسه فرزندم روزی
هزار تومان به مدرسه کمک کنم؛ مگر  ۲۵۳پول بیاورند مدرسه؛ مِن کارگر بیکار از کجا بیاورم 

ست و مدارس حق ندارند از والدین پول  وزیر آموزش و پرورش نگفته آموزش دولتی، مجانی
 «!بگیرند؟

کند که مگر وزیر آموزش و پرورش نگفته پول از  ؛ او مدام تکرار میمحمد، صدایش گرفته است
این پدِر دردکشیده که روزگاری نه چندان دور، کارگر  !ما به کجا پناه ببریم؟! اموز نگیرید؟ دانش

هزار  ۲۵۳داند چرا باید  گرفت، نمی متخصصی بود که حداقل، حداقل دستمزد را سِر ماه می
اند باید این مبلغ  اند مدرسه و گفته همسرم را خواسته: گوید ؛ میتومان به مدرسه بپردازد

جالب اینجاست که اگر ! اند بابت ورق امتحان و تعمیرات گفته! اجباری را به مدرسه کمک کنید
کنند؛  اش می زده ها خجالت این پول را ندهم دست فرزندم که ببرد مدرسه، جلوی باقی بچه

 ... !گویند پس کو پول می

 : بازنشستگان و پیشکسوتان کشوری راخوان تجمعف -*

 
 مقابل وزارت کار و رفاه اجتماعی22ساعت ۱ دوم بهمن 

 :خالی از سکنه می شود 0105اصفهان تا: پیش بینی نماینده مجلس؛ خبر  یک -*
 

ناصر موسوی نماینده فالورجان و عضو  : است آمده مجازی های شبکه دز مندرج خبر برپایه
با ادامه روند موجود، پیش . اگر آب نباشد، صنعت هم نیست: صادی مجلس گفتهکمیسیون اقت

 از سکنه خالی خواهد شد ۱۳۱۵بینی شده است که اصفهان تا سال 

هستند یا حاکمان و مسئوالن رانت « مافیا»دستفروشان زحمتکش و فرودست  -*
 خوار و اعوان و انصارشان؟

 
حمیدرضا تحصیلی، رییس کارگروه : آمده است نهمراه کارگرابه نوشته کانال تلگرامی 

: های کل کشور گفته های شهری شهرداری تخصصی ساماندهی مشاغل، صنوف و فعالیت
درصد دست فروشان تهران و سایر کالنشهرها نیازمند حمایت هستند و  ٣۳ها  طبق بررسی»

ه جای این که یقه این مقام شهرداری که ب.«کنند درصد به صورت مافیایی فعالیت می ۹۳حدود 
دزدان را بگیرد دستفروشان را به مافیا تشبیه می کند خوب است به یاد داشته باشد که 

  .همین دو روز پیش بود که از فرار مالیاتی هشت هزار میلیاردی سخن به میان آمد

 :و معنای شکنجه  داوود فرهادپور -*



 
 

  ...شکنجه یعنی
لی چوبی و با یک َچک به پهلو بخوری زمین و بعد با وقتی هفده سالت باشه ببندنت به صند

 .پوتین سربازی بزنن تو صورتت
  ...شکنجه یعنی

وقتی نیمه های شب از خواب بیدارت کنن و بگن چشم بندت و بزن، بعد ببرنت به حیاط 
پشتی محل تیر باران، دستها و پاهات و ببندن به تیرک چوبی و بعد هم دستور آتش بدن، 

میای میبینی هنوز داری نفس میکشی، و با خنده های جوخه مرگ متوجه  وقتی بخودت
 .میشی که تیرها هوایی بوده یا مشقی

  ...شکنجه یعنی
وقتی صدات میکنن بری برای بازجویی و بعد میبینی دو تا میز با فاصله نیم متر گذاشتن کنار 

ز الی دستها و پاهات رد هم و میگن دست هاتو ببر زیر زانوت و دستبند میزنن و چوبی رو ا
میکنن، دو نفری بلندت میکنن میزارنت روی میزها، با هر جوای که میدی با کابل به کف پاهات 

  .  میزنن، آنقدر ادامه میدن که پاها باد کنه و تاول بزنه، دردناکتر اینکه بزور دور اتاق راه ببرنت
  "نه میبخشیم و نه فراموش میکنیم روز انتقام نزدیک است

 به کشور شمال های رودخانه آبزیان رییس سازمان محیط زیست اعالم کرد؛ -*
 آب تامین سر بر شهری بین جنگ شاهد امروز /اند رفته بین از ها زباله شیرابه دلیل

 :هستیم
سی کالنتری در عی  :آمده است  ۲٣۷۹دی  ۱۹ پنجشنبه تاریخ درایلنا، خبرگزاری به گزارش 

کارگروه راهبردی مدیریت پسماند در استانداری مازندران با اشاره به اینکه در شرایط فعلی 
های پوشش گیاهی و خاک مرتبط به محیط زیست با فاکتورهای منفی مواجه  تمام حوزه

اوضاع محیط زیست در کشور عقب مانده است؛ افزایش جمعیت، سطح : است، اظهار کرد
و افزایش مصرف و همسویی با تخریب محیط زیست پیامدهایی درپی داشته زندگی مردم 

ها و اعتبار دولتی بر طرف  توان با نگاه مشکالت زیست محیطی را نمی: وی یادآورشد.است
کالنتری رئیس سازمان محیط زیست ...هستیم های مردمی  کرد، بلکه نیازمند مشارکت

درصد آب کشاورزی از  ۷۳: و تصریح کرد بزرگترین معضل در کشور را کمبود آب دانست
های زیرزمینی تامین می شود و امروز شاهد جنگ بین شهری بر سر تامین آب  سفره

کمبود آب سبب شده تا این گونه نادر منقرض شود و این آسیب : وی یادآور شد .هستیم
 در شرایط فعلی میزان مصرف آب: کالنتری گفت...بزرگی برای محیط زیست کشور است

درصد  ۴۳درصد است و این در حالی است که باید صرفا حدود  ۲٣۱تجدید پذیر در سطح کشور 
از آب تجدید پذیر مورد استفاده قرار گیرد و این مصرف بی رویه بحران کشور را جدی کرده 

 ...است

 
 سرعت را بیکاری عواملی چههای مختلف؛ گزارشی از وضعیت بیکاری در استان -*
 بخشد؟ می وسعت و

https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-5/716783-%D8%A2%D8%A8%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%AF%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D9%87-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D8%AC%D9%86%DA%AF-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%B3%D8%B1-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A2%D8%A8-%D9%87%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%85
https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-5/716783-%D8%A2%D8%A8%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%AF%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D9%87-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D8%AC%D9%86%DA%AF-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%B3%D8%B1-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A2%D8%A8-%D9%87%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%85
https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-5/716783-%D8%A2%D8%A8%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%AF%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D9%87-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D8%AC%D9%86%DA%AF-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%B3%D8%B1-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A2%D8%A8-%D9%87%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%85
https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-5/716783-%D8%A2%D8%A8%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%AF%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D9%87-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D8%AC%D9%86%DA%AF-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%B3%D8%B1-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A2%D8%A8-%D9%87%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%85
https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/699552-%DA%86%D9%87-%D8%B9%D9%88%D8%A7%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%B3%D8%B1%D8%B9%D8%AA-%D9%88%D8%B3%D8%B9%D8%AA-%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D8%AE%D8%B4%D8%AF
https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/699552-%DA%86%D9%87-%D8%B9%D9%88%D8%A7%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%B3%D8%B1%D8%B9%D8%AA-%D9%88%D8%B3%D8%B9%D8%AA-%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D8%AE%D8%B4%D8%AF


 

توقف تولید و تعطیلی  :آمده است  ۲٣۷۹دی  ۱۱  جمعه تاریخ درایلنا، خبرگزاری به گزارش 
. ها مساوی با کابوس بیکاری بوده است های تولیدی برای خیلی های صنعتی و کارگاه واحد

های صنعتی ایران در تابستان امسال  آمار ارائه شده توسط سازمان صنایع کوچک و شهرک
واحد تولیدی  ۹۱۹۵ها و نواحی فعال و  واحد تولیدی در این شهرک ٣٣۳۲۱دهد که  نشان می

 ٣۵.۹واحد معادل  ۲۲۱۳۹در عین حال از مجموع .به دالئل گوناگون غیرفعال و تعطیل هستند
 ۹۳تا  ۵۳درصد با ظرفیتی بین ۴۱.۵واحد معادل  ۲۴۳۵۵درصد ظرفیت و  ۵۳درصد با کمتر از 

درصدمشغول فعالیت  ۹۳درصد با بیش از  ۱۲.۱واحد معادل  ۹۲۴۳درصد و تنها 
و افزایش مشکالت معیشتی  بیکاری فزایندهتعطیلی این واحدهای تولیدی به معنای .هستند

 ٣۱۹شور در تابستان امسال سه میلیون و در ارقام مرکز آمار، جمعیت بیکار ک.کارگران است
هزار نفر افزایش یافته  ۱٣۹هزار نفر اعالم شده که نسبت به همین زمان در سال گذشته 

 ۲۱.۱درصد افزایش نرخ بیکاری نسبت به سال گذشته سبب شد تا این رقم به  ۳.۹. است
نرخ بیکاری  توسعه نامتوازن سبب شده شهرهای مختلف.درصد از جمعیت فعال کشور برسد

های کرمانشاه، کهگیلویه و بویراحمد و اصفهان  استان ۷۹در تابستان . متفاوتی داشته باشند
کرمانشاه ،کهکلویه و بویر احمدی ، اصفهان وضع بهتری   .اند باالترین نرخ بیکاری را داشته

درصد و زنجان  ۹.۵های زنجان و همدان با  استان. ها نیز وضعیت بهتری ندارند دیگر استانندارد 
هایی  همچنین استان. درصد کمترین نرخ بیکاری را دارند ۹.۵درصد و اردبیل با  ۹.۲و سمنان با 

 ۷.٣درصد، مازندران با  ۹.۹درصد، مرکزی با  ۷.۴که بیکاری تک رقمی دارند شامل همدان با 
رصد، خراسان د ۷.۴درصد، زنجان با ۹.۱درصد، سمنان با  ۷.۷درصد، قم با  ۷.۱درصد، گیالن با 

درصد و آذربایجان شرقی با  ۷.۱درصد، اردبیل با  ۷.۷درصد، خراسان رضوی با  ۷.۱شمالی با 
استان در تابستان سال جاری از تک رقمی خارج  ۵در این میان نرخ بیکاری .شود درصد می٣.۷

ی های مازندران، گیالن، قم، خراسان رضوی و آذربایجان شرق و دو رقمی شده است که استان
 .در این دسته قرار دارند

گوشت وارداتی در راستای کاهش قیمت :حجتی در شورای اداری بروجن -*

 :وزیع می شودگوشت قرمز ت

محمود   :آمده است  ۲٣۷۹دی  ۱۱  جمعه تاریخ در ، شهرکرد۱ مهر خبرگزاری   به گزارش
وزیر جهاد کشاورزی قاچاق دام را از دالیل افزایش قیمت گوشت قرمز در کشور اعالم ، حجتی 

 .شود قیمت و تنظیم بازار در کشور توزیع میگوشت وارداتی در راستای کاهش : کرد و گفت
در کشور توزیع می شود، اظهار   گوشت وارداتی در راستای کاهش قیمت گوشت قرمزوی 

گوشت به میزان کافی وارد کشور شده است و در مناطق مختلف کشور توزیع می : داشت
وساله گوشت های وارداتی شامل گوشت گرم گوسفندی، گوشت گ: حجتی عنوان کرد.شود

وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به افزاش قیمت گوشت قرمز در .منجمد و گوسفند منجمد است
بخشی از افزایش قیمت گوشت قرمز به علت قاچاق دام و بخشی دیگر به : کشور، بیان کرد

سویا با محدودیت   در کشت ذرت: وی بیان کرد.علت افزایش قیمت نهاده های دامی است
ور هستیم بخشی از نیاز های کشور را از خارج کشور تامین کنیم و این مواجه هستیم و مجب

 .امر موجب افزایش قیمت این نهاده ها شده است
 
  :های اقتصادی جنس مشکالت بنگاه -*
 

کریم یاوری مدیرکل حمایت از مشاغل و بیمه : آمده است  اردوی کاربه نوشته کانال تلگرامی 
جنس مشکالت »وزشی بیمه بیکاری در شهرستان آمل در باره بیکاری وزارت کار در کارگاه آم

https://www.mehrnews.com/news/4516172/%DA%AF%D9%88%D8%B4%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%DA%AF%D9%88%D8%B4%D8%AA-%D9%82%D8%B1%D9%85%D8%B2-%D8%AA%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B9-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
https://www.mehrnews.com/news/4516172/%DA%AF%D9%88%D8%B4%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%DA%AF%D9%88%D8%B4%D8%AA-%D9%82%D8%B1%D9%85%D8%B2-%D8%AA%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B9-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
https://www.mehrnews.com/news/4516172/%DA%AF%D9%88%D8%B4%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%DA%AF%D9%88%D8%B4%D8%AA-%D9%82%D8%B1%D9%85%D8%B2-%D8%AA%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B9-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
https://www.mehrnews.com/news/4516172/%DA%AF%D9%88%D8%B4%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%DA%AF%D9%88%D8%B4%D8%AA-%D9%82%D8%B1%D9%85%D8%B2-%D8%AA%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B9-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
https://www.mehrnews.com/news/4516172/%DA%AF%D9%88%D8%B4%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%DA%AF%D9%88%D8%B4%D8%AA-%D9%82%D8%B1%D9%85%D8%B2-%D8%AA%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B9-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
https://www.mehrnews.com/news/4516172/%DA%AF%D9%88%D8%B4%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%DA%AF%D9%88%D8%B4%D8%AA-%D9%82%D8%B1%D9%85%D8%B2-%D8%AA%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B9-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF


 :به موارد زیر اشاره کرده« های اقتصادی بنگاه
 نقدینگی  مشکل

 های تولید،  باالبودن هزینه
 انباشت محصوالت تولیدی، 

 نیاز به اصالح ساختار،
 اختالف بین سهامداران 

 سوءمدیریت 
 رکود صنعت،
 تحریم ها،

 واردات بی رویه،
 اق کاال قاچ

 از نهادها و سازمان های مختلف( معوقه)مطالبات 
البته عالوه بر موارد گفته شده، می توان به نرخ باالی مواد اولیه تولیدی، نرخ بهره باالی بانکی 
واحدهای تسهیالت گرفته، نوسانات ارزی، فقدان برنامه جامع توسعه صنعتی، سودآوری پائین 

خه آن نسبت به داللی و معامله گری و خرید و فروش زمین تولید صنعتی و طوالنی بودن چر
 هم اشاره کرد

 
 قاچاق فروشگاه ۳۳۲ پلمب:سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز خبر داد -*

 :دوشنبه روز تا پوشاک
نیا با   حمیدرضا دهقانی :آمده است  ۲٣۷۹دی  ۱۱  جمعه تاریخ درایلنا، خبرگزاری به گزارش 

ای درباره طرح جلوگیری از عرضه پوشاک قاچاق داشت    استانداری مصوبه: اعالم این خبر گفت
ها از دید بیرونی این طور به  های متفاوتی از آن صورت گرفته بود و این برداشت  که برداشت

سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز .تراشی صورت گرفته است  رسید که مانع   نظر می
شد که با محوریت وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنین  در این جلسه مصوب: کرد اضافه

همه کاالهای ظرف سه روز آینده یعنی تا انتهای روز دوشنبه اول بهمن ماه  اتحادیه مربوط
وی .و تابلوی آنها پایین کشیده شود آوری   جمع ه پوشاک احصا شده توسط ستاد،فروشگا ۲۲۳

پس از اجرای این مصوبه هم طرح مبارزه با پوشاک برند قاچاق ستاد مبارزه با : ادامه داد
تراشی از طرف استانداری یا   تر از گذشته ادامه خواهد داشت و هیچ مانع  قاچاق کاال و ارز قوی

  .یگری قابل قبول نیستهر دستگاه د

فرونشست در مناطق گذر  :رئیس سازمان نقشه برداری در گفت و گو با مهر -*
 :خطوط لوله گاز و آب

 

رئیس  :آمده است  ۲٣۷۹دی  ۱۱  جمعه تاریخ در ، مهر سمیه رسولی خبرنگار به گزارش
ط لوله گاز، آب رسانی و انتقال نفت را از در برخی مواقع خطو:سازمان نقشه برداری گفت

ایم که وجود فرونشست در آن مناطق باعث شده خطر شکست و آسیب  نقاطی عبور داده
در برخی مواقع خطوط لوله گاز، آب : اظهار داشت وی .جدی به این خطوط وجود داشته باشد

ونشست در آن مناطق ایم که وجود فر رسانی و انتقال نفت را از نقاطی از کشور عبور داده
های حیاتی وجود داشته باشد و حتی  باعث شده خطر شکست و آسیب جدی به این شریان

گزارش شده که برخی کشاورزان سعی دارند از طریق پ ر کردن شیارهای ناشی از 
که روش درستی  های زراعی خود با این پدیده مقابله کنند فرونشست با خاک، در زمین

 .نیست

https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-3/717013-%D9%BE%D9%84%D9%85%D8%A8-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%82%D8%A7%DA%86%D8%A7%D9%82-%D9%BE%D9%88%D8%B4%D8%A7%DA%A9-%D8%AA%D8%A7-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%AF%D9%88%D8%B4%D9%86%D8%A8%D9%87
https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-3/717013-%D9%BE%D9%84%D9%85%D8%A8-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%82%D8%A7%DA%86%D8%A7%D9%82-%D9%BE%D9%88%D8%B4%D8%A7%DA%A9-%D8%AA%D8%A7-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%AF%D9%88%D8%B4%D9%86%D8%A8%D9%87
https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-3/717013-%D9%BE%D9%84%D9%85%D8%A8-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%82%D8%A7%DA%86%D8%A7%D9%82-%D9%BE%D9%88%D8%B4%D8%A7%DA%A9-%D8%AA%D8%A7-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%AF%D9%88%D8%B4%D9%86%D8%A8%D9%87
https://www.mehrnews.com/news/4515068/%D9%81%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%DA%AF%D8%B0%D8%B1-%D8%AE%D8%B7%D9%88%D8%B7-%D9%84%D9%88%D9%84%D9%87-%DA%AF%D8%A7%D8%B2-%D9%88-%D8%A2%D8%A8
https://www.mehrnews.com/news/4515068/%D9%81%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%DA%AF%D8%B0%D8%B1-%D8%AE%D8%B7%D9%88%D8%B7-%D9%84%D9%88%D9%84%D9%87-%DA%AF%D8%A7%D8%B2-%D9%88-%D8%A2%D8%A8
https://www.mehrnews.com/news/4515068/%D9%81%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%DA%AF%D8%B0%D8%B1-%D8%AE%D8%B7%D9%88%D8%B7-%D9%84%D9%88%D9%84%D9%87-%DA%AF%D8%A7%D8%B2-%D9%88-%D8%A2%D8%A8
https://www.mehrnews.com/news/4515068/%D9%81%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%DA%AF%D8%B0%D8%B1-%D8%AE%D8%B7%D9%88%D8%B7-%D9%84%D9%88%D9%84%D9%87-%DA%AF%D8%A7%D8%B2-%D9%88-%D8%A2%D8%A8
https://www.mehrnews.com/news/4515068/%D9%81%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%DA%AF%D8%B0%D8%B1-%D8%AE%D8%B7%D9%88%D8%B7-%D9%84%D9%88%D9%84%D9%87-%DA%AF%D8%A7%D8%B2-%D9%88-%D8%A2%D8%A8
https://www.mehrnews.com/
https://www.mehrnews.com/


ها در مناطق  راهکار اصلی تدقیق پایش: نقشه برداری کشور افزودرئیس سازمان 
تجدیدنظر جدی در برداشت  هایی که در معرض فرونشست هستند، خصوصا محدوده مختلف

برای : وی افزود....های زیرزمینی و تغییر الگوی استقرار جمعیت و فعالیت در کشور است آب
را برای  شود و نقاط کنترل زمینی و ترازیابی میاحداث بسیاری از خطوط انتقال به ما مراجعه 

در گذشته که چندان پدیده فرونشست جدی نبود،  کنند؛ طراحی مسیر از ما دریافت می
ها هر  توان گفت که داده سعی شد طی دو دهه، دو مرحله عملیات ترازیابی تجدید شود و می

ای از مناطق  ها در پاره م این دادهشد، اما به تدریج متوجه شدی سال یک بار به روز می ۲۳یا  ۵
معاون ....است و به دلیل فرونشست، ارتفاع نقاط دستخوش تغییر شده هستند  با خطا مواجه

تاکنون در راستای وظایف محوله از سوی وزارت کشور و : سازمان برنامه و بودجه کشور، افزود
اطلس فرونشست برای  ۹های حیاتی تهران،  کارگروه بسته اجرایی افزایش ایمنی شریان
ایم که امیدوارم تعداد این  نیشابور منتشر کرده-تهران، قم، اصفهان، تربت جام و دشت طوس

ها مورد بررسی قرار  مورد فراتر رود و جزئیات بیشتری نیز در آن ۲۳ها تا پایان سال از  اطلس
 .گیرد

 : گراه زابلتجمع جمعی از مردم سیستان و بلوچستان به عدم تکمیل پروژه بزر -*

 

، جمعی از مردم استان سیستان و بلوچستان در اعتراض به عدم ۲٣۷۹دی ماه  ۱۱روز جمعه 
زابل به زاهدان دست   تکمیل پروژه بزرگراه زابل به زاهدان، در پل نور واقع در كیلومتر پنج جاده

  .تجمع اعتراضی زدند به 
جاده زابل زاهدان سبقت مرگ : "ستبر روی بنری که معترضان در دست دارند، نوشته شده ا

در میان وعده های تکراری مسئوالن در سالهای اخیر، جاده زابل به زاهدان . ها از وعده
 ."همچنان جان مسافران را می گیرد

 نظامی جنگ از کمتر ایران مردم علیه اقتصادی جنگ :رئیس کل بانک مرکزی -*
 :پذیرند نمی را سازان  رانت و جویان رانت جوالن مردم /نیست

عبدالناصر همتی رئیس   :آمده است  ۲٣۷۹دی  ۱۱  جمعه تاریخ درایلنا، خبرگزاری به گزارش 
جنگ اقتصادی علیه مردم ایران کمتر از یک  .۲ :نوشت کل بانک مرکزی در اینستاگرام خود

ها همواره به  هایش در صحنه تحریم دولت آمریکا برای جبران شکست. جنگ نظامی نیست
به این موضوع پی شود، مردم عزیز ایران به خوبی  ابزار جنگ روانی و تبلیغاتی متوسل می

ها نیز باید، همسو با مردم، برنامه و استراتژی    گیران و رسانه لذا، مجموعه تصمیم.اند   برده
در شرایط تحریم و فشار اقتصادی، طرح مشکالت و اظهارنظر وتحلیل . تبلیغاتی داشته باشند

 .خصوصا از سوی مسؤلین باید در چارچوب استراتژی باشد

شود مبارزه با رانت و مراقبت از فضاهای نفوذ   شرایط تحریم تشدید میرانت و فساد در  .۱
بسیار مهم ... جویان از مسیر وضع و اصالح مقررات، واردات، صادرات، نرخ، سهمیه، توزیع و رانت

ها و مشکالت معیشتی  مردم بزرگوار کشورمان، که در برابر برخی سختی. و ضروری است
 .پذیرند سازان را نمی  جویان و رانت کنند، جوالن رانت  مقاومت می

https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-3/717053-%D8%AC%D9%86%DA%AF-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%85%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%AC%D9%86%DA%AF-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%AC%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AA-%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D9%86%D9%85%DB%8C-%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%D9%86%D8%AF
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فروشگاه قاچاق پوشاک  ۳۳۲پلمب :سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کاال خبرداد -*
 :تا روز دوشنبه

 

،  حمیدرضا دهقانی نیا :است آمده  ۲٣۷۹دی  ۱۱  جمعه تاریخ در ، مهر خبرگزاری   به گزارش
روز آینده یعنی تا انتهای روز دوشنبه  ٣طی :سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز گفت

و تابلوی  جمع آوریفروشگاه پوشاک احصا شده توسط ستاد،۲۲۳همه کاالهای اول بهمن ماه 
طرح جلوگیری از عرضه  استانداری مصوبه ای درباره: گفتوی  .شود آنها پایین کشیده می

ها از  داشت که برداشت های متفاوتی از آن صورت گرفته بود و این برداشت پوشاک قاچاق
نظر از: وی افزود.ه مانع تراشی صورت گرفته استدید بیرونی این طور به نظر می رسید ک

ستاد، این برداشت از مصوبه استانداری تنها نیاز به هماهنگی های بیشتر داشت که این 
-دیگر مسئوالن این حوزه، هماهنگی ها امروز با حضور اقای دین پرست معاون وزیرکشور، 

شد که با  در این جلسه مصوب: کردتاکید او  .و معاون استانداری انجام شد تولیدکنندگان
ظرف سه روز آینده یعنی تا  اتحادیه مربوط محوریت وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنین

احصا شده توسط فروشگاه پوشاک  ۲۲۳همه کاالهای انتهای روز دوشنبه اول بهمن ماه 
ین مصوبه هم طرح پس از اجرای ا: وی گفت.و تابلوی آنها پایین کشیده شود جمع آوریستاد،

مبارزه با پوشاک برند قاچاق ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز قوی تر از گذشته ادامه خواهد 
 .داشت و هیچ مانع تراشی از طرف استانداری یا هر دستگاه دیگری قابل قبول نیست

 !تجمع اعتراضی حق مسلم ماست -*

  
 

 همراهان بازنشسته و همدردان گرامی
می گذرد شرایط و اوضاع ناگوار معیشتی و زیستی ما نه تنها دچار تغییرات کیفی  هر چه زمان

و کمی نمی گردد بلکه طبق معمول از سوی برنامه ریزان و متولیان امور، با بی اعتنایی و 
اکنون وزیر کار و رفاه برخوردی غیرمسئوالنه در . روبرو می گردد" نداریم"بهانه هایی همچون 

 .ای توخالی داده اما هیچ جایی در بودجه منظور نشده است پیش گرفته وعده
پس تنها جای فریاد زدن مطالبات برحق و قانونی خویش را خیابان و مقابل نهادهایی می دانیم 

چرا که پس از سالها رنج و مرارت و ارائه خدمات صادقانه، . که باید نسبت به ما پاسخگو باشند
  .ته را حق خود می دانیمبرخورداری از رفاه و زندگی شایس

همه ما در اتحاد با هم و برای طنین افکندن فریاد حق خواهی خود و اعالم خواستهایی که 
سالهاست از طرف مسئولین بدون پاسخ مانده است، تجمع اعتراضی باشکوهی را برگزار 

 .خواهیم کرد
  !تا حق خود نگیریم از پا نمی نشینیم

 .وزارت کار و رفاه گرد هم می آییم در مقابل ۲۳بهمن ساعت ۱شنبه ٣
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 "گروه اتحاد بازنشستگان"
۷۹۱۲۳۱۱۱ 

4F-https://wp.me/pabqVT 

 :خوراک نرخ برابری دو افزایش به موتور روغن کنندگان تولید هشدار -*

در این اطالعیه ضمن    :آمده است  ۲٣۷۹دی  ۱۱  جمعه تاریخ درایلنا، خبرگزاری به گزارش 
اعتراض به تصمیمات غیر کارشناسی اخیر که کما فی السابق بدون مشورت و دریافت نظرات 

دست اندرکاران این صنعت اتخاذ شده است، اقتصادی نبودن عملیات تولیدی، عدم امکان 
یان و تولید و عرضه محصوالت روانکار به بازار به مقدار کافی، آشفتگی بازار و مجال به سودجو
-واسطه ها در ماه های پایانی سال، آسیب جدی به عملیات ناوگان حمل و نقل جاده ای

ریلی، سقوط آزاد ارزش سهام این شرکتها در بازار سرمایه و متضرر شدن ده ها هزار -دریایی
نفر از سهامداران، از دست رفتن بازارهای صادراتی و واگذاری این بازارها به کشورهای عربی، 

ارزآوری حاصل از صادرات، خروج هنگفت ارز از کشور به علت ورود شرکتهای خارجی در توقف 
خال بازار، بالتکلیفی ده ها هزار نفر که بصورت مستقیم و غیر مستقیم در این صنعت اشتغال 

الزم  .دارند و نهایتا اتالف سرمایه ملی را از عواقب ناهنجار این نوع تصمیمات نادرست دانست
است، قیمت محصوالت روانکار موتوری تحت کنترل مراجع نظارتی بوده و این درحالی به توضیح 

شامل )تاکنون و باوجود افزایش چشمگیر نهاده های تولید 2828است که از شهریورماه سال 
تنها اجازه افزایش قیمتی ناچیز ...( خوراک، مواد افزودنی، ملزومات بسته بندی، دستمزدها و 

ین محصوالت داده شده، اما به ناگهان دولت نسبت به افزایش دو برابری در سال جاری به ا
  .قیمت خوراک مصرفی تولیدکنندگان اقدام نموده است

 !خصوصی سازی های فالکت بار باید متوقف شودفراخوان ؛  -*

 

ما جمعی از بازنشستگان صندوق های مختلف بار دیگر در یک حرکت متحدانه و همصدا در روز 
ه دوم بهمن ماه مقابل وزارت تعاون ،کار ورفاه اجتماعی برای بهبود معیشت و سه شنب

تخصیص بودجه عادالنه ، درمان مناسب و داشتن تشکلهای مستقل و رهایی فعالین صنفی و 
اجتماعی از بند و اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری، دست به تجمع می زنیم و از کلیه 

 .وت می کنیم که جهت احقاق حق خود به ما بپیوندندبازنشستگان ومستمری بگیران دع
 میلیون_شش_فقر_خط

 میلیون_دو_ما_حقوق
 صبح  ۲۳ساعت 

 .وزارت تعاون ؛ کار و رفاه اجتماعی. بهمن ۱
 .اتحاد سراسری بازنشستگان ایران- 
 شورای بازنشستگان ایران- 
 گروه تامین اجتماعی_

@Shbazneshasteganir 
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