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 !نو به نو  ، جمعه به جمعه

حث  : رامونامیر جواهری لنگرودی، پی: یادداشت هفته از همچنان در ۲۹۱۱دستمزد سال   ب

 !دست به دست می گردد شورای عالی کار، «کمیته تعیین دستمزد»کریدورهای 

حث شورای  «کمیته تعیین دستمزد»همچنان در کریدورهای ۲۹۱۱دستمزد سال   ب
 !د و راه به جایی نمی برددست به دست می گرد عالی کار،

  

کارگران درباره الیه های گوناگون اردوی میلیونی  تپشقلب پُر باقی مانده است، ۷۹روز تا پایان سال ۰۱در حالی که 

عقب ماندگی حقوق های عقب افتاده از یک سو و مشکالت تولید از . همچنان میزندتعیین نرخ دستمزد برای سال پیشروی 

شین پیشتر از جانب سرپرست وزیر کارپی. سوی دیگر باعث شده تا این نگرانی هر روز بیشتر ازروز گذشته دهن باز کند

ولی حمایت های اجتماعی مانند بحث برخورداری از بیمه ، افزایش دستمزد نه » : انوشیروان بندپی اعالم شده بود 

افزایش دستمزد کارکران فعال » : اعالم می دارد بعبارتی « تکمیلی و همینطور کمک های موردی در حال بررسی است

mailto:info@karegari.com


در بین مددجویان زیر پوشش کمیته امداد، بهزیستی و دیگر اقشار ه  ماجای آن سبد حمایتی را در شهریور منتفی است و به

، در این فاصله با روشن شدن تکلیف ( ۷۹۷۹مرداد  ۷۹خبرگزاری تسنیم ، ) ، « .آسیب پذیر کشور توزیع خواهد شد

در این . ردید وزارت تعاون ،کارو رفاه اجتماعی با محمد شریعتمداری ، بحث دستمزدکافی به برنامه انتخابی او بدل گ

محمد شریعتمداری که شب گذشته با کسب رای اعتماد از مجلس شورای » :رابطه خبرگزاری مهر گزارش می دهد 

آغاز کرد، در  اسالمی به عنوان دومین وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت دوازدهم فعالیت خود را در این وزارتخانه

یکی از  « .گری و کارفرمایی مهمترین مسائل حوزه کارگری را بررسی کردنشستی مشترک با نمایندگان تشکل های کار

بررسی درخواست نمایندگان کارگری شورای عالی »   :مطرح بوده است اخیراً در حوزه تنظیم روابط کار موضوعاتی که

ین موضوع کار در خصوص ترمیم دستمزد سال جاری به دلیل کاهش قدرت خرید کارگران طی ماه های قبل است که ا

در ادامه « .طی دوماه گذشته در نشست های مشترک نمایندگان کارگری و کارفرمایی مورد بررسی قرار گرفته است

بر  این نشست که در حضور تشکل های کارگری و کارفرمایی برگزار شد،شریعتمداری در» : گزارش آمده است 

توجه به رونق تولید و خدمات تنها راه : کرد و گفت ضرورت تحقق عملی سه جانبه گرایی در حوزه روابط کار تاکید

در برابر ادعای وزیر مبنی بر واگذاری بسته  (۷)« .نجات کشور از گرفتاریهایی است که امروز به آن دچار شده ایم

( نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار و عضو هیات مدیره کانون عالی کارفرمایان کشور)ها  اصغر آهنیحمایتی ،  

ی شورای عالی کار نیز بارها  جانبه ست؛ در جلسات سه نظر کارفرمایان بر ارائه بسته حمایتی» : گوید در این رابطه می

راهکارهای »این مساله را عنوان کردیم و تذکر دادیم که در شرایط فعلی، امکان افزایش دستمزد وجود ندارد و بایستی از 

 ( ۷)« .ت استفاده شودمعیش -برای ترمیم شکاِف مزد« جایگزین

اساسی ترین محور بحث اینجاست که در مقام تعیین نرخ واقعی دستمزد نمایندگان منتخب خود طبقه کارگر حضور ندارد و 

به چانه زنی مشغولند هیچ ربطی به او و استمرار امنیت شغلی " سه جانبه گرایی " آنانی که به نیابت از او در ترکیب 

  .ا بتوانند با تعیین واقعی موقعیت امنیت شغلی کارگران را ارتقاء دهندت رگران کشور ندارنداک

حداقل مبلِغ سبد معیشِت خانوار کارگری را  "فرامرز توفیقی"کارگروه مزِد شوراِی عالی کار درپایان سال پیش رئیس  

در های اوِل ساِل جاری،  ماه آوِر نرخ ارز در تومان محاسبه کرده بود، بعد از افزایِش سرسام" هزار ۶۶۷میلیون و  ۷"

شنبه با اعالم اینکه  روز سه» : اعالم داشتند  "توفیقیفرامرز "آقای همین برابر وضعیت موجود، باردیگر رئیس کارگروه 

 ۷۹۹سه هفته قبل، سبد معیشت خانوار، حدود چهار میلیون و »: نرخ سبد معیشت از پنج میلیون هم فراتر رفته است، گفت

ها، نرخ سبد از پنج میلیون تومان هم رد شده است و اگر بخواهم  بود ولی اکنون با این جهش اخیر قیمتهزار تومان 

بخِش قابِل توجهی از در این میان (  ۹)« هزار تومان است ۹۹۹میلیون و  ۵تر باشم باید بگویم نرخ سبد حدود  دقیق

 خویش یعنیاز صاحب کارها دستمزِد معوقه  ماهدر بخش ها و الیه های مختلف جنبش کارگری ، کارگران کشورمان 

 ۹۶دارند؛ و مطابِق گفته معاوِن دبیرکل خانه کارگر، طلب  ها، پیمانکارهای بخش خصوصی و خصولتی دولت ، کارفرما

درصد کارگران در صورتیکه مزِد خود را دریافت کنند، ماهیانه یک  ۹۶یعنی ." حداقل بگیر هستند"درصد کارگران 

طبق آخرین آمار  » : آمده است  ایلنا،خبرگزاری بهمن  ۷بر اساِس گزارش . هزار تومان درآمد دارند۷۷۶میلیون و 

وزیر کار )سال گذشته، علی ربیعی   میلیون نفر کارگر غیررسمی در کشور داریم؛ این آمار را ۷۹رسمی، نزدیک به 

هزار نفری که سال گذشته شاغل  ۹۷۹نیز، از های مجلس  براساس گزارش اخیر مرکز پژوهش. اعالم کرده است( سابق

هزارتومان در ماه دستمزد دریافت ۵۹۹بنگاه صنعتی کمتر از  ۷۷۸کارگران   درصد آنها بیمه هستند و۸اند، فقط  شده

و در  ".های جانبی دولت محرومند گیرند از حمایت کنند؛ این کارگران که حدود یک سوم حداقل دستمزد، حقوق می می

یک واقعیت مسلم است؛ در شرایطی که به اعتقاد بسیاری از اقتصاددانان،  "سقوط معیشت"» : ش آمده است همین گزار
درصد از مزدبگیران، چه در دولت و چه  ۰۹خط فقر در کالنشهرها از مرز پنج میلیون تومان هم گذشته است، تقریباً 

ل مزد کارگرِی یک میلیون و چهارصد هزار برند؛ با احتساب حداق های خصوصی، زیر خط فقر به سر می در بخش
با این همه ( ۴) «.برند به سر می« خط فقر مطلق»توان ادعا کرد سیزده میلیون خانوار کارگری کشور زیِر  تومانی، می

« ای راهکارهای صدقه»به جای آن، بارها وعده اجرای دولت و کارفرمان به فکر ترمییم دستمزد و افزایش آن نیستند و 
و در حالیکه  وضعیتیدر دل چنین . اعالم داشته اندای مانند ارائه بسته حمایتی به کارگران و بازنشستگان،  نهو اعا

برای تحمیِل کارگزاران نظام اسالمی اند، اعالم کرده" درصد ۷"هاِی رژیم سهم دستمزد در قیمت تمام شده تولید را  رسانه

تولید " نجات"را به عنوان پویۀ " توافقی"عییِن مزِد کارگران به صورِت ت ،دافعی به جنبِش اعتراضی کارگرانیک حالِت ت

 .دهند ارائه می" اشتغال"و 

 ۷۹۹" سبد جبرانی معیشِت خانوارِ "وعدۀ ارائه در کنار گرایش عمومی کارفرماها ، شریعتمداری  محمدکارگزارِن رژیم و

میلیون نفر  ۷۹"میلیون کارگر بیمه شده و ۷۴یکه نزدیک به در حال. هزار تومانی در سه نوبت قبل از پایان سال را دادند

میلیون و  ۶پایان واریز مبلغ بسته حمایتی به حساب "بهمن ایلنا از  دومدر کشورمان وجود دارد، روز " کارگر غیررسمی

. خبر داد" بودجهسازماِن برنامه و "و عدِم ارائه اعتبار بیشتر از سوِی " شدگان تامین اجتماعی هزار نفر از بیمه ۷۵۹

توسِط هیأت وزیران تصویب شد؛ به جاِی  ۷۵، اواخر سال ۷۹در سال " حق مسکن کارگران"هزار تومانی  ۷۹افزایِش 

 ۴۹ماه خبرگزارِی مهر از تصویِب افزایِش حق مسکن کارگران از  دی ۷۷و براِی فریِب کارگران، روز " ترمیِم دستمزد"



شوراِی عالی کار گزارش داد که بار دیگر با تصویب هیأت وزیران اجرایی  توسطِ  ،هزار تومان۷۹۹هزارتومان به 

معلوم شده . در رابطه با دستمزد با توجه با آشفتگی اقتصادی، رژیم برای بقای خودش هم برنامه ای ندارد .خواهد شد

 .بقای خود هستندکارگران ناگزیر به تعرض و مبارزه برای  از اینرو .د دادنرا نخواهواقعی است که دستمزد 

برای ما روشن است آنجه طی این شصت روز باقیمانده می تواند اتفاق بیافتد ، تنها  چانه زنی و چانی زنی بر سر هیچ 
حداقل  رقمکارگری ، نخستین و حیاتی ترین شرطی است که می تواند پایه دار تشکل های مستقل تنها وجود چرا که . است 

و تشکل های زرد و فرمایشی شوری که تشکل های کارگری مستقل از دولت وجود ندارند ، در ک. بخشدمعنا برا دستمزد 

برابر دو  در، آنها دنحداقل دستمزد ندارتعیین با پشتوانه ضمانتی برای اجرای هیچ " شورای عالی کار"موجود در هیکل 

و روند مقاومت رمایان ، به چرتکه اندازی یعنی نمایندگان دولت بعنوان بزرگترین کارفرما و نمایندگان کارف اسویه ماجر

. وا می نهند به لطف و کَرم دولت و سرمایه داران  راهمه چیز همچون سال های پیش، می نگرند و آنان بر سر رقم واقعی

 . تمامی این سال های پشت سر گذاشته شاهد بودیم  درامری که 

بشکل واقعی د ، بلکه ننه تنها کمکی به کارگران نمی کنوجود تشکل های کارگری وابسته به دولت بدون هیچ تردیدی 

وظیفه اصلی و دلیل وجودی  چرا که. خود را نشان داده اندآنها مستقل در مقابل مبارزات و سازمانیابی  بعنوان مانع جدی

حتی بیش از و این نوع تشکل ها گاهی  است ، نه سازمان دادن اراده آنهاتشکل های وابسته به دولت ، کنترل کارگران 

دستگاه های سرکوب دولتی به سازمانیابی مستقل کارگران حساسیت دارند و آن را خطری برای موجودیت خود تلقی می 

اسالمی هر نوع تشکل مستقل از فردای بعد از انقالب بهمن و در طی این چهار دهه حاکمیت ضد کارگری رژیم . کنند

تصادفی نیست که در قانون کار رژیم ، شرایط بسیار دقیق و سخت . دننمی دا درگری را تهدیدی علیه موجودیت خوکا

گیرانه ای برای رسمیت یافتن تشکل های کارگری پیش بینی شده و تصادفی نیست که هر نوع تالش برای ایجاد تشکل 

ایجاد تی و سرکوب و کارفرمایی یتالش دستگاههای امن ۷۹۷۹در تمامی سال  .مستقل کارگری به شدت سرکوب می شود

حضور واقعی دو سندیکای مستقل شرکت واحد و در برابر " شورای اسالمی کار" و و راه اندازی" سندیکا سازی قالبی" 

ما می گوئیم نه، .  آنها با همه نیرو می خواهند خودشان دالل این قضیه باشند. بوده است سندیکای مستقل نیشکرهفت تپه 

  .ان اند که بایستی مستقیم دخالتگر باشنداین خود کارگران و تشکالت مستقل کارگر

 با توجه به نبوِد شرایط الزم برای تعیین با معنای حداقل دستمزد در جمهوری اسالمییک موضوع روشن و برجسته است 

تعیین حد اقل دستمزد بایسته  باب، جدی گرفتن مراسم های ساالنه رژیم در  موجود" سه جانبه گرایی "  در برابرو خاصه 

 . عمالً جز توهم پراکنی و گرم کردن تبلیغات رژیم معنای دیگری نمی تواند داشته باشد، 

ساالنه را با تمام نیرو افشاء کنیم و نشان بدهیم که این بحث ها نه تنها ربطی به زندگی زد و بند که این  داریموظیفه ما 

که ماهیت کامالً اند رژیم و امنیتی کارگری شبه  واقعی کارگران ندارند ، بلکه فقط برای مشروعیت بخشیدن به نهادهای

ضدکارگری دارند ، مهم ترین و حیاتی ترین وظیفه ما برای مقابله با سیاست ضدکارگری جمهوری اسالمی ، متمرکز 

کارگران بدون نیرومند شدن نمی توانند به فالکت عمومی . شدن روی مبارزه برای ایجاد تشکل های مستقل کارگری است

 .و نیرومند شدن فقط با مبارزه برای ایجاد تشکل های مستقل آغاز می گردد و نه با چیزی دیگر. پایان بدهند کنونی

پیرامون تعیین نرخ دستمزد برای سال پیشروی سه جانبه گرایی  بی معنی خواندن موجودیت رایزنی هایضمن ما باید 

رمایه داری امروز یکی از مفاهیم شکل گرفته در جریان حداقل دستمزد در کشورهای س مفهوم :اعالم بداریم کارگران،

زیرا وظیفه تعیین حداقل دستمزد ، دفاع از . پیکارهای طبقاتی کارگران است و بیرون از آن نمی تواند معنایی داشته باشد

ای قدرت تشکل هتنها در سطح زندگی کم درآمدترین و آسیب پذیرترین بخش طبقه کارگر است که ضمانت اجرای آن 

برپایه تجربه تعیین دستمزد  ما باید براساس تحلیل مشخص از اوضاع کنونی شعار خاص تریبعبارتی . استآنان کارگری 

 .راه حل از پائین را تبلیغ نماییمما باید .   ارائه کنیمحول ساعت کار و قرار داد دسته جمعی با کارفرما را تعیین نماییم و 

الیه های محتلف چند ده میلیونی اردوی کار جامعه ما افزایش واقعی دستمزد: ما باید با صراحت اعالم بداریم 

های ضد کارگری دولت ممکن  قانون کار و ترکیب کارفرمایی شورای عالی کار و دیگر سیاست ١۷درچهارچوب ماده 

 .نیست

دهی  گران از طریق سازمانخود کار به کارگری مستقل و متکی تشکل هایافزایش دستمزد مستلزم متشکل بودن کارگران در 

می جمعی میسر  اعتصابات جمعی وسیع و وادار کردن دولت و کارفرمایان به پذیرش و اجرای حق انعقاد قراردادهای دسته

به انگیزه مشارکت را کارگران تکیه کنند و همه این واقعیت  ، بیش از پیش برکارگری پیشروانبه همین جهت باید . گردد

 .ترغیب کنند سازمان یابی طبقاتی تک تک آناندر فعالیت فعال احاد کارگران 



رژیم تمامیت خواه اسالمی ایران ، در برابر اقدامات بسیج گر واز پائین توده رنج و کار :  همین جا الزم می نماید بنویسم

تحدین آنان کما اینکه درحق  سندیکای نیشکرهفت تپه و علی نجاتی و اسماعیل بخشی و م. جامعه سکوت نخواهد کرد 

در رابطه با شعاع العمل فعاالن سندیکای مستقل کارگران شرکت واحد . سپیده قلیان و عسل محمدی  ساکت ننشست 

پای سازمانگران این سندیکا را با احضارها و پرونده سازی ها و محکومیت  تااتوبوسی رانی تهران و حومه سکوت نکرد 

نام نهاده، " سال فتنه" ذشته به این سو دیده ایم و خامنه ای سال پیشروی را با آنچه که طی ماههای گ. ببندندتراشی ها 

ممکن است که رژیم به کارهای خشن تری هم روی بیاورد درمقابل کارگران ناگزیر به تعرض و مبارزه برای بقای خود 

   !درطبقه ما برای دستیابی به دستمزدی شایسته ، راهی جز سازماندهی ، متشکل شدن ندا .هستند

های وسیع اعتراضی و مستمر و از پائین،  گامی موثر برای دستیابی به دستمزدی کارآمد جهت گذران سازماندهی کارزار

برای و پاره کردن زنجیر گرسنگی و سفره های خالی فقر گستری بی تردید . زندگی توده عظیم زحمتکشان ایران است 

اردوی میلیونی بیکاران امروز که کارگران شاغل دیروزاند ، در ان، کارگرتمامی بخش ها و الیه های جنبش مطالباتی 

کودکان خیابانی کار، کولبران و معلمان، پرستاران، بازنشستگان، معلوالن، محرومان شهری و روستایی، کنار 

مطالبه گر  عموم آحاد اردوی کار فقط با اعتراض و اتحاد بزرگ مطالباتی همه بخش های و مال باختگان ...ودستفروشان 

رژیم آدمی خوار جمهوری اسالمی را به منتهی الیه جامعه راند است که می توان سمت گیری های ریاضتی و فقرگسترانه 

متشکل شویم ، سازمان یابیم و با قدرت عمل . این کار در توان جامعه پر تالش ما است . و آنرا به عقب نشینی وا داشت 

بر ما است که صدای رسای . این وظیفه عاجل و تخطی ناپذیر یکایک ما است. کشیم  نماییم و تمامیت نظام را به چالش

دادخواهی جنبش مطالباتی ما در برابر افکار عمومی جامعه میزبان و در برابر اتحادیه ها و جنبش ازادیخواهی جهان در 

 !امرهمبستگی هرچه فزونتر با مبارزات کارگران و زحمتشکان ایران باشیم

 :منابع 

 (۷۹۷۹آبان ۶، جلسه شریعتمداری با تشکل های کارگری و کارفرماییگزارش خبرگزاری مهر، )  -(۷)

https://www.mehrnews.com/news/4443837 

                                             (۷۹ساعت ، دهم دی  ۷۴سایت خبری تحلیلی)  -( ۷) 

ps://www.saat24.news/news/414493htt  

 ( ۷۹بهمن۱۷ایلنا ، یکشنبه   -سایت رادیو فردا به نقل از خبرگزاری کارایران )  -(  ۹)

https://www.radiofarda.com/a/iran_workers_wage_povert_line/29445400.html 

                                           (۷۹ساعت ، دهم دی  ۷۴سایت خبری تحلیلی)  -( ۴)

https://www.saat24.news/news/414493                  

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

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

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

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

 . مربوط گردید

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

 : مراجعه نمایند

  ۲۹۱۱آرشیو روزشمار کارگری هفته سال

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

  ۲۹۱۰آرشیو روزشمار کارگری هفته سال 

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

******* 

https://www.mehrnews.com/news/4443837/%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87-%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D8%B4%DA%A9%D9%84-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C


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

 :روزشمار کارگری هفته 

 کردیم، مسلط اقتصاد بر را ثروت اهل وقتی : محجوب حرف های یامفت -*
 آمد وجود به برایمان زیادی مشکالت

علیرضا محجوب در   :آمده است ۱۹۳۱بهمن ۱۲ جمعهدر در تاریخ  ایلنا، به گزارش خبرنگار
نواره قرآنی فجر در محل سالن اجتماعات وزارت تعاون، کار و رفاه مراسم افتتاحیه جش

های شب شما را  ها مانند پاره هنگامی که فتنه :گفتند( ص)اجتماعی با اشاره به اینکه پیامبر 
رئیس فراکسیون ... .امروز همه ما باید به قرآن پناه ببریم: گیرند به قرآن پناه آورید، گفت فرا می

هایمان به خاطر فاصله گرفتن  امروز باید در نظر داشت کاستی تاکید بر اینکهبا  کارگری مجلس
اندوزان پناه و میدان   وقتی به ثروت :از قرآن است و اگر حسنی داریم از قرآن است، تصریح کرد

محجوب با  .دادیم و اهل ثروت را بر اقتصاد مسلط کردیم، مشکالت زیادی برایمان به وجود آمد
خواهند  کردند چه کار دارید، مردم می سانی در مجلس در مباحث خطاب میاینکه ک بیان

کردیم، هیچ تحریمی آثار زیانبار بر   اگر به قرآن گوش می: ثروتمند باشند، خاطرنشان کرد
آید حاضر   اندوزان در کمین هستند تا بوی سود می  ثروت. کرد  زندگی مردم وارد نمی

دبیرکل خانه .. .جیب مردم کار دارند و نه به هر چیز دیگر نه به حقوق و مستمری و .شوند می
منت بر   توان بی ای که می باید بدانیم قرآن تنها پناهگاه ماست و تنها سفره: کارگر ادامه داد

 .قرآن برای آن است که ما بدانیم چه باید بکنیم. سر این سفره نشست، قرآن است

  :علی نجاتی باجمعی از فعالین کارگری ار ددی؛ خبر  -*
 

 
دیدار جمعی از کارگران، با علی نجاتی، عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه، 

 .که جهت معالجه پزشکی در خارج از زندان، در مرخصی استعالجی به سر می برد
 سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه

 ها حداقل کفاف حاضر حال در کارگران حقوق:رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس -*
 :کند نمی هم را

 
عضو )سلمان خدادادی    :آمده است ۱۹۳۱بهمن ۱۲ جمعهدر در تاریخ  ایلنا، به گزارش خبرنگار

رئیس )با حضور فرامرز توفیقی « بدون خط خوردگی»در برنامه ( کمسیون اجتماعی مجلس
که از شبکه رادیو گفتگو پخش شد، با (درشورای عالی کار   کمیته حقوق و دستمزد کارگران

بیان اینکه یکی از چالش هایی که سال گذشته مجلس و تشکل های کارگری داشتند، الیحه 
نفع کارگران  مجلس مصمم بود تغییراتی در شورای عالی کار به: اصالح قانون کار بود، گفت

شورای عالی کار متشکیل از افرادی است که تصمیم گیرنده هستند و حقوق و . ایجاد کند
اما متاسفانه این اتفاق نیافتاد زیرا دولت . دستمزد کارگران نیز توسط این شورا تعیین می شود

ر است، الیحه خود را پس گرفت و مجال اصالح این بند که یکی از ضرورت های اصالح قوانین کا
متاسفانه اکثر افرادی که در شورای عالی کار حضور دارند، دولتی : وی تصریح کرد .میسر نشد

حقیقت آن است، حقوق کارگران در حال حاضر . هستند و نمایندگان کارگر در اقلیت هستند

mailto:info@karegari.com
https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/722627-%D9%88%D9%82%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D9%87%D9%84-%D8%AB%D8%B1%D9%88%D8%AA-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%B7-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D9%85-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-%D8%A2%D9%85%D8%AF
https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/722627-%D9%88%D9%82%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D9%87%D9%84-%D8%AB%D8%B1%D9%88%D8%AA-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%B7-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D9%85-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-%D8%A2%D9%85%D8%AF
https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/722627-%D9%88%D9%82%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D9%87%D9%84-%D8%AB%D8%B1%D9%88%D8%AA-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%B7-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D9%85-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-%D8%A2%D9%85%D8%AF
https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/722594-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D8%A7%D9%84-%D8%AD%D8%A7%D8%B6%D8%B1-%DA%A9%D9%81%D8%A7%D9%81-%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D9%82%D9%84-%D9%87%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%D9%87%D9%85-%D9%86%D9%85%DB%8C-%DA%A9%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-9/722594-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D8%A7%D9%84-%D8%AD%D8%A7%D8%B6%D8%B1-%DA%A9%D9%81%D8%A7%D9%81-%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D9%82%D9%84-%D9%87%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%D9%87%D9%85-%D9%86%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF
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کفاف حداقل ها را هم نمی کند اما با توجه به اقلیت بودن در شورای عالی کار، نمی توانند 
سال  ۲۲این قانون : اظهار داشتوی  .میم بگیرند و قدم اساسی را در این زمینه بردارندتص

پیش تصویب شده است و نیاز به اصالح دارد و اصالح آن، قطعا به سود کارگران خواهد بود اما 
قانون کار از سالی که در : او گفت  .تعصب تشکل های کارگری مانع این اصالح شده است

قانون کار که  ۱۱و  ۱مواد . لحت نظام مصوب شد، ابتر و ناقص مانده استمجمع تشخیص مص
قلب قانون کار محسوب می شوند، تا به امروز رنگ عینیت بخشیدن به خودش را نگرفته 

رئیس کمیته حقوق و دستمزد کارگران شورای عالی حقوق کار با بیان اینکه در ....است
این دو ضلع شامل : دو ضلع دارد، ادامه دادکشورهای مترقی و پیشرو، تعیین دستمزد، 

در چنین حالتی، . کارفرما و کارگر هستند و در آنجا دولت نقش نظاره گر و تسهیل گر را دارد
می توانستیم در یک رقابت دو طرفه به هدفی که داشتیم، برسیم و یقینا حقوق کارگر، بیش 

 .از آن چیزی بود که امروز شاهد هستیم

 : ارگران و هم سرنوشتان مزد بگیرک؛  تکذیبیه -*
 

اطالع پیدا کردیم که در بعضی از کانال های تلگرامی متنی با امضای مشترک سندیکای 
 .انتشار یافته است ۳۹شرکت واحد و سندیکای کارگران هفت تپه در مورد دستمزد سال 

با هیچ کدام از  از این طریق رسما اعالم می گردد که تا این لحظه ما هیچ اطالعیه مشترکی را
همچنین طی . تشکل های کارگری و کمیته های فعالین کارگری، امضا و انتشار نداده ایم

 .از موضوع بی اطالع بودند تماسی که با سندیکای شرکت واحد تهران داشته ایم ،آنها هم
سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه ، هر گونه استفاده ابزاری از نام این سندیکا را شدیدا 

محکوم میکند و به اطالع تمام کارگران و هم سرنوشتان می رسانیم که اطالعیه ها و بیانیه 
تپه، از همین طریق انتشار و قابل اعتبار می  های رسمی سندیکای کارگران نیشکر هفت

 .باشد
 سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه

 ۳۱بهمن  ۱۲جمعه 

 تومانی؟ میلیون ۵.۳ یا ۷.۲ فقر   خطدهد؛ گزارش می« سردرگمی آماری»از  ایلنا -*
 روند می طفره شفاف آمار ارایه از قانونی متولیان /

 
آمار  :است  آمده۱۹۳۱بهمن ۱۲ جمعهدر در تاریخ  خبرنگار ایلنا،نسرین هزاره مقدم به گزارش 

کند؛ هیچ مرجع مستقل، قابل اعتماد و مستدلی برای  و اطالعاتی که به شدت سردرگم می
احصاء آمارهای اقتصادی و اطالعاتِ مربوط به معیشت مردم وجود ندارد و اعداد و ارقامی که 

 کنند، دچار تفاوت و حتی نهادهای متفاوت و بعضاً برخی از مسئوالن و کاربدستان اعالم می
قانون کار تصریح کرده،  ۱۱مالِک تعیین دستمزد را براساس آنچه ماده اگر  .تناقضِ آشکار است

نرخ تورم رسمی و محاسبات سبد معیشِت حداقلی بدانیم و در کنار اینها بخواهیم همانطور 
 کار اسالمی شوراهای عالی کانون مدیره هیات رئیس) بیگی علی اولیا که

را در تعیین دستمزد درنظر بگیریم، نیازمند « خط فقر واقعی»ه نام گوید معیاری ب  می (کشور
اما . دو دسته آمار دقبق و قابل استناد هستیم؛ اول نرخ واقعی تورم و دوم خط فقر واقعی

 ۱۱یک از این دو پارامتر اقتصادِی دخیل در تعیین دستمزد  مشکل اینجاست که در مورد هیچ
به چند بهتر است  .آمار قابل استنادی در دست نیست میلیون خانوار کارگری کشور، هیچ

 هللا روح نمونه از اطالعات معیشتِی اعالم شده نگاهی بیندازیم؛ در همین روزهای گذشته،
با بیان اینکه قبال مالک خط فقر  (مجلس در زهرا بوئین مردم نماینده) صالح بابایی

به شرایط فعلی اقتصادی کشور تغییر  میلیون بود اما این وضعیت باتوجه ۹دریافت حقوق زیر 
نماینده این  .میلیون رسیده است ۲های زیر  اکنون به حقوق خط فقر هم: کرده است، گفت

https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/722022-%D8%AE%D8%B7-%D9%81%D9%82%D8%B1-%DB%8C%D8%A7-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D9%81%D8%A7%D9%81-%D8%B7%D9%81%D8%B1%D9%87-%D9%85%DB%8C-%D8%B1%D9%88%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-9/722022-%D8%AE%D8%B7-%D9%81%D9%82%D8%B1-%DB%8C%D8%A7-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D9%81%D8%A7%D9%81-%D8%B7%D9%81%D8%B1%D9%87-%D9%85%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF


میلیون تومان اعالم کرده است؛ این درحالیست که گزارش اخیر مرکز  ۲مجلس، خط فقر را 
م کرده، متوسط های مجلس، اطالعات متفاوتی در این زمینه دارد؛ این گزارش اعال پژوهش

نفر رقمی بیش از سیصد و  ۱های خوراکی و غیرخوراکی برای یک خانوار با جمعیت  انواع هزینه
براساس این گزارش، خط .میلیون ریال است ۹۳ریال ماهیانه حدود ( ۹۲۲)شصت و دو میلیون 

ریال و میلیون  ۲۱ماهیانه  ۳۱فقر در یک خانواده چهار نفره در شهر تهران در تابستان سال 
 که تومانی هزار ۱۳۳ و میلیون ۲ تفاوت .میلیون ریال برآورد شده است ۹۲۳سالیانه حدود 

 کند، می عنوان مجلس نماینده یک که تومانی میلیون ۲ با گوید می مجلس های پژوهش مرکز
 که ست رقمی برابر دو فقر، خط برای مجلس نماینده ادعایی نرخ واقع در است؛ زیاد بسیار
ترس از تبعاتِ شفافیت  : گوید می توفیقی فرامرز.کند می عنوان مجلس های وهشپژ مرکز

تواند تاثیر مستقیم روی  اند؛ چون اعالم خط فقر می تا این لحظه، خط فقر را اعالم نکرده. آماری
های کالن اقتصادی داشته باشد؛ اگر خط فقر را به صورت  های بسیاری در حوزه گیری تصمیم

د، براساس آنچه قانون اساسی الزام کرده در فاز بعدی باید برای رسمی اعالم کنن
بکوشند؛ باید خط فقر را در تعیین حقوق کارمندان و دستمزد کارگران دخیل کنند « فقرزدایی»

روند، مراجع غیررسمی آمارهای  درحالیکه متولیان قانونی از ارائه اطالعات خط فقر طفره می
دهند؛ ما آنقدر خالء و فقدان اطالعاتی داریم که هنوز اطالعات  یمختلف و بعضاً متناقض ارائه م

ترین چیز برای تعیین  ابتدایی! هرم غذایی مناسب برای خانوارهای ایرانی تعیین نشده است
باید گفت این تکلیف هم مثل هزاران ! ست که نداریم خط فقر، همین اطالعات هرم غذایی

او به محاسبات خط فقر یا همان  !زمین مانده است تکلیف بدوِن پایش دیگر سالهاست که بر
پردازد و  سبد معیشت که گروه کارگری شورای عالی کار در دست محاسبه دارد، می

هزار تومانی  ۱۳۳میلیون و  ۲های مجلس در مورد خط فقر  حاضریم با مرکز پژوهش: گوید می
ها به عدد  برخوردارترین استان کمگیریم، در  ها را در نظر می مباحثه کنیم؛ چون ما وقتی حداقل

 تومان میلیون ۹.۳ از کمتر فقر خط کشور، کجای هیچ واقع در رسیم؛ میلیون تومان می ۹.۳
 میلیون ۲.۱ مجلس های پژوهش مرکز شده؛ محاسبه حداقلی بسیار عدد، این تازه !نیست
 .....کنند سازی شفاف بیایند آورده؟ کجا از را تومان

 : نجاتی علی از ارگریک فعالین دیداز -*

 

 
دیدار جمعی از کارگران، با علی نجاتی ،عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران نیشکر هفت  

 .تپه، که جهت معالجه پزشکی در خارج از زندان، در مرخصی استعالجی می باشد
 سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه

 ۳۱بهمن 
 کارگر زندانی آزاد باید گردد

 لینک کانال
t.me/vahedsyndica 

 
 :مجمع عمومی کانون نویسندگان ایران برگزار شد -*

tg://resolve/?domain=vahedsyndica


 
در . بهمن مجمع عمومی کانون نویسندگان ایران در منزل یکی از اعضا برگزار شد 21روز جمعه 

 .صندوقدار کانون انتخاب شدنداین مجمع اعضای هیئت دبیران، منشی، بازرسان مالی و 
ی سوم فعالیت کانون با حضور شمار زیادی از اعضا برگزار  هشتمین مجمع عمومی در دوره

ابتدا رئیس سنی جلسه پرویز بابایی به یاد جانباختکان راه آزادی بیان و درگذشتگان . شد
سن سپس هیئت رئیسه مجمع متشکل از حسن اضغری، مح. کانون یک دقیقه سکوت داد

منیژه نجم عراقی گزارش . حکیمی و منیژه نجم عراقی گردش کار جلسه را به عهده گرفتند
ی هیئت دبیران را خواند که پس از بحث مورد تایید حاضران در مجمع قرار  عملکرد یک ساله

این گزارش نیز . سپس قباد حیدر یکی از بازرسان مالی کانون گزارش بازرسان را خواند. گرفت
بخش بعدی انتخابات بود در این بخش باید اعضای هیئت دبیران، . مجمع رسید به تایید

برای انجام این قسمت هیئت نظار از . شدند منشی، صندوقدار و بازرسان مالی انتخاب می
سیدعلی صالحی، حسن صفدری، صادق . ی حاضران تشکیل شد میان داوطلبان تایید شده

اسامی کاندیداها . ی اعضای هیئت نظار بودندعباسی، علی عبداللهی و محمدرئوف مراد
های رای را  دقایقی بعد هیئت نظار برگه. های رای توزیع شد های مختلف ثبت و برگه برای رکن

 :که نتیجه این. جمع و اقدام به ثبت آرا کرد
 :اعضای اصلی هیئت دبیران به ترتیب آرا

 (مهابادی)رضا خندان  1- 
 بکتاش آبتین 2– 
 اوندعلی کاک 3– 
 حافظ موسوی 4– 
 هرمز ناصر شریفی 5– 

 :هیت دبیران به ترتیب آرا( البدل علی)اعضا جانشین
 رضا جباری علی 1– 
 آیدا عمیدی 2– 
 علیرضا آدینه 3– 
 آتفه چهارمحالیان 4– 
 قباد آذرآیین 5– 

 
 آرش گنجی: منشی

 علی صبوری: صندوقدار
 :بازرسان مالی

 فریبرز رئیس دانا 1– 
 سرحدی زاده فاطمه 2– 
 
برگزاری تجمع اعتراضی ایرانیان مقیم هامبورگ در مقابل سرکنسولگری ایران؛  -*
 :/ ۷۲ماه  بهمن ۲۷
 

، شماری از ایرانیان مقیم آلمان، مقابل کنسولگری جمهوری ۳۱ماه  بهمن ۱۲روز جمعه 
و  اسالمی، با برپایی یک تجمع اعتراضی، خواستار آزادی سپیده قلیان، اسماعیل بخشی

 .دیگر زندانیان سیاسی شدند
، به دعوت جمعیت حمایت از مبارزات مردم ایران و ۳۱ماه  بهمن ۱۲به گزارش گذار، روز جمعه 

. همایش ایرانیان هامبورگ، یک تجمع اعتراضی، در حمایت از زندانیان سیاسی، برگزار شد



های ایران، در مقابل  اناجتماع کنندگان با در دست داشتن تصاویری از زندانیان محبوس در زند
کنسولگری جمهوری اسالمی در هامبورگ خواستار آزادی سپیده قلیان و اسماعیل بخشی 

 .شدند
 :بیشتر بخوانید

http://www.gozaar.net/a/7016 

 !خوردیم؟ شکست چرا هپکو؛ تا ارج ازوگو با کمال اطهاری مطرح شد؛  در گفت
 کند می برداری گرته نئولیبرالیسم های ایده از غلط به "تیولداری/"

 

در : آمده است  ۳۱بهمن ۱۹ شنبهروز  رین هزاره مقدم خبرنگار ایلنا، دربه گزارش نس
حقوق »یابد، کاستن از  ها کاهش می های رکود که نرخ تولید ناخالص ملی و سود بنگاه دوره

گیرد؛ این رویه، همانطور که پس از جنگ با حذف قراردادهای دائم در  شدت می« نیروی کار
های کوچک از شمول قانون کار، تداوم  ز آن با خارج کردن کارگاهدستور کار قرار گرفت و بعد ا

اکنون نیز با تالش برای حذف  یافت، تقریباً تبدیل به یک عرف معمول شده است؛ این اتفاق هم
اندازی به حداقل مزد،  بورژوازِی غیرمولد با دست در حال تکرار است؛ خرده« حداقل دستمزد»

کسانی که با : گوید کمال اطهاری می .خود محملی بیابد تالش دارد برای سودجویی بیشتر
ای هستند که برای تامین منافع  حداقل دستمزد مخالفند، از اعوان و انصاِر سیستِم رانتجویانه

بینند و در واقع، آینده خودشان را به منافع  شان را نمی آینده خودشان، بیشتر از نوک بینی
شوند،  تفاده از کارگرانی که به شدت استثمار میفروشند؛ اینکه با اس کوچک کنونی می

کنند با استثمار  کاالهایی با کیفیت بسیار پایین تولید شود، موفقیت نیست؛ اینها فکر می
داران و  بر این باور است که فقط تیول او.توانند با دنیا رقابت بکنند مستقیم کارگران می

« حقوق کارگر»دانند وگرنه  رشد اقتصادی میرانتخواران هستند که حقوق نیروی کار را منافی 
ی  طرفانه او در گفتگوی زیر بر لزوم بازخوانِی بی. بنیان است-بخش بدیهی اقتصاِد دانش

اینکه حداقل دستمزد را مانع رشد تلقی کنیم، ... .کند شکست صنعت از ارج تا هپکو تاکید می
های  از این، در خارج کردن کارگاهپیش   که البته این دست مسائل را  آدرس غلط دادن است؛

چنینی  تجربه کردیم و دیدیم که تمهیداتِ این ۱۳نفر از شمول قانون کار در دهه  ۱۳نفر و  ۳زیر 
با  ۹۳، در دهه ۱۳ها از شمول قانون کار در دهه  با وجود خارج کردن. کند هیچ دردی را دوا نمی

نیز این روند ورشکستگی ادامه  ۳۳های بسیار عظیم مواجه شدیم و در دهه  ورشکستگی
یافت؛ علیرغم اینکه تورم و نرخ باالی ارز قاعدتاً باید موجب شود که کاالهای داخلی بتوانند در 

سوم شدن ارزش ریال، این  بازارهای جهانی با کاالهای خارجی رقابت کنند، اما علیرغم یک
ر سه برابر گران شده، صادرات افتد و در همین دوره که دال رقابِت انتظاری در عمل اتفاق نمی

ایم که  آدرس اشتباه داده ۱۳پس ما از همان دهه ! یابد درصد افزایش می ۲۳غیرنفتی فقط 
قدرت »توانیم به  ای کارفرما، می های بیمه ایم با پایین آوردن دستمزدها یا هزینه گمان کرده

سی که اینگونه این برداشت، به هیچ وجه صحیح نیست و ک. دست پیدا کنیم« رقابتی
بیندیشد، سرش را زیر برف کرده و شکاِر اقتصادهای پیشرفته خواهد شد کمااینکه همین االن 

 ...  !هم اقتصاد ایران، شکار شده
ان بوشهر که در روز ششم بهمن ماه دستگیر ، عضو کانون معلمحسین رضایی-* 

 :شده بود ، امروز سیزدهم بهمن آزاد شد
 

با تالش خانواده، وکیل و اعضای کانون صنفی معلمان بوشهر، حسین رضایی دبیر کانون 
 .میلیون تومانی آزاد شد 251صنفی معلمان بوشهر با تودیع وثیقه 

شهرستان های کارون و باوی در اعتراض به ، جمعی از فرهنگیان 2131بهمن  21امروز شنبه 
قانون برنامه ششم توسعه پنج  ۱۱۲درصد حق مناطق جنگی موضوع ماده  ۲۳عدم اعمال 

http://www.gozaar.net/a/7016
https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/718739-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B1%D8%AC-%D8%AA%D8%A7-%D9%87%D9%BE%DA%A9%D9%88-%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D9%85-%D8%AA%DB%8C%D9%88%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%BA%D9%84%D8%B7-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%A6%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B3%D9%85-%DA%AF%D8%B1%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%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-9/718739-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B1%D8%AC-%D8%AA%D8%A7-%D9%87%D9%BE%DA%A9%D9%88-%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D9%85-%D8%AA%DB%8C%D9%88%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%BA%D9%84%D8%B7-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%A6%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B3%D9%85-%DA%AF%D8%B1%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF
tg://search_hashtag/?hashtag=%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86_%D8%B1%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C


 .ساله کشور، در مقابل ساختمان اداره کل آموزش و پرورش خوزستان تجمع کردند
ز حوزه سال جنگ ایران و عراق و پس از آن بخشی ا ۹شهرستان های کارون و باوی در دوره 

بوده اند اما هنگام استعالم  ۲استحفاظی شهرستان اهواز و تابع ادارات ناحیه سه و ناحیه 
سازمان برنامه و بودجه از ستاد کل نیروهای مسلح، این دو شهرستان درا عداد مناطق 

 .قانون برنامه ششم توسعه اعالم نشده است ۱۱۲مشمول ماده 
اهواز در مجلس شورای اسالمی و مدیرکل آموزش و متاسفانه علیرغم وعده های نمایندگان 

تاکنون هیچ خبری از صدور احکام جدید برای فرهنگیان و  ۳۱پرورش، در آستانه پایان سال 
 .کارکنان شهرستان های کارون و باوی نیست

 
 حرف   کارگران سفره :گو با ایلنا و عضو شورای عالی اشتغال کشور در گفت -*

 از متفاوت تصمیمی باید دستمزد مورد در/زند می را اقتصادی کارشناس هزاران
 کرد اتخاذ گذشته های سال

، مویدی مهرزاد :آمده است  ۳۱بهمن ۱۹ شنبهروز  ایلنا، در  -گزاری کار ایران گزارش خبربه 

لی هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسالمی کار کشور با بیان اینکه وقتی رقم فع عضو
 ۳الی  ۱افتادگی حداقل بین  گذاریم، متوجه عقب های کارگران می دستمزد را در کنار هزینه

هر تصمیمی به جز جبران این : شویم، گفت ساله ان از نرخ واقعی دستمزد کارگران می
تصمیمی در شورای عالی کار باید اتخاذ شود که کارگران . کند موضوع، کمکی به کارگران نمی

دستیابی به این هدف سخت، اما . شان را نداشته باشد بسیاری از مسائل حداقل دغدغه
پیرامون موضوع  .رود دولت نیز در همین راستا، کارگران را یاری دهد انتظار می. شدنی است

امسال هر تصمیمی که قرار است در این حوزه : تعیین دستمزد کارگران برای سال آینده گفت
 .های گذشته باشد لاتخاذ شود باید متفاوت از سا

وی در اشاره به جلسات سال گذشته و نرخ دستمزدی که در نتیجه آن برای سال جاری اتخاذ 
هایی  رغم تالش با این وجود و به. تصمیم سال گذشته نسبتا منصفانه بود: شد، اظهار داشت

های  که صورت گرفت، رقمی که برای امسال تعیین شده بود نزدیکی چندانی به هزینه
مویدی با تصریح این نکته که وقتی رقم فعلی دستمزد را در  ... .های کارگران نداشت رهسف

سال از نرخ  ۳الی  ۱شویم که حداقل بین  گذاریم، متوجه می های کارگران می کنار هزینه
هر تصمیمی به جز جبران این موضوع، کمکی به : واقعی دستمزد کارگران عقب هستیم، گفت

در واقع، تصمیمی در شورای عالی کار باید اتخاذ . کند نمی -کارگران یعنی–جامعه هدف ما 
دستیابی به این . شان را نداشته باشد شود که کارگران حداقل دغدغه بسیاری از مسائل

رود دولت نیز در همین راستا، کارگران را یاری  انتظار می. هدف سخت، اما شدنی است
کارگران با کمتر از سه میلیون : ن تومانی، تاکید کردوی با اشاره به خط فقر سه میلیو....دهد

تر از این مبلغ، هیچ کمکی به آنها  توانند زندگی کنند و تعیین رقمی پایین تومان در ماه نمی
های حمایتی اخیر دولت بین اقشار  مویدی ضمن انتقاد از نحوه توزیع بسته....نخواهد کرد

های حمایتی ارائه شده از  اند بسته رگران نتوانستهبسیاری از کا: درآمد کشور، اشاره کرد کم
 .ها بودند درصد آنها محروم از این بسته ۹۳شاید نزدیک به . سوی دولت را دریافت کنند

  : اهواز استان در فرهنگیان از جمعی تجمع -*

 
جمعی از فرهنگیان شهرستان های  : آمده است  ،2131بهمن  21روز شنبه  در مندرج برپایه

قانون  ۱۱۲درصد حق مناطق جنگی موضوع ماده  ۲۳ون و باوی در اعتراض به عدم اعمال کار

https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/722458-%D8%B3%D9%81%D8%B1%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D8%B1%D9%81-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D9%85%DB%8C-%D8%B2%D9%86%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B2%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%AA%D8%B5%D9%85%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%B0-%DA%A9%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-9/722458-%D8%B3%D9%81%D8%B1%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D8%B1%D9%81-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D9%85%DB%8C-%D8%B2%D9%86%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B2%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%AA%D8%B5%D9%85%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%B0-%DA%A9%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-9/722458-%D8%B3%D9%81%D8%B1%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D8%B1%D9%81-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D9%85%DB%8C-%D8%B2%D9%86%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B2%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%AA%D8%B5%D9%85%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%B0-%DA%A9%D8%B1%D8%AF


برنامه ششم توسعه پنج ساله کشور، در مقابل ساختمان اداره کل آموزش و پرورش 
 .خوزستان تجمع کردند

سال جنگ ایران و عراق و پس از آن بخشی از حوزه  ۹شهرستان های کارون و باوی در دوره 
بوده اند اما هنگام استعالم  ۲شهرستان اهواز و تابع ادارات ناحیه سه و ناحیه  استحفاظی

سازمان برنامه و بودجه از ستاد کل نیروهای مسلح، این دو شهرستان درا عداد مناطق 
 .قانون برنامه ششم توسعه اعالم نشده است ۱۱۲مشمول ماده 

ورای اسالمی و مدیرکل آموزش و متاسفانه علیرغم وعده های نمایندگان اهواز در مجلس ش
تاکنون هیچ خبری از صدور احکام جدید برای فرهنگیان و  ۳۱پرورش، در آستانه پایان سال 

 .کارکنان شهرستان های کارون و باوی نیست

 :رضا خندان و فرهاد میثمی به حکم دادگاه انقالب اعتراض کردند -*
ی از ثبت درخواست تجدیدنظر خواهی محمد مقیمی، وکیل مدافع رضا خندان و فرهاد میثم

دادگاه انقالب درباره موکلین خود خبر داده و امروز  ۱۳نسبت به حکم صادره توسط شعبه 
امروز رسماً اعتراض تجدیدنظر خواهی نسبت به پرونده موکلین : دی به ایسنا گفته 21شنبه 

 .خود را ثبت کردم
سال محرومیت از  ۲سال حبس تعزیری و  ۲بر اساس این حکم این دو فعال مدنی هر کدام به 

ای و  های سیاسی و اجتماعی، فعالیت رسانه خروج از کشور و عضویت در احزاب و گروه
 .مجازی محکوم شده بودند

 .برد در حال حاضر رضا خندان با قید وثیقه آزاد و فرهاد میثمی نیز در زندان اوین به سر می
 

 :م گزارش شده استحال اسماعیل بخشی بسیار وخی! فوری -*
بر اساس اخبار موثق، حال اسماعیل بخشی بسیار وخیم گزارش شده است و یا این وجود 

دادستانی دزفول و اداره اطالعات اهواز برای تحت فشار قرار دادن او و خانواده اش از آزاد کردن 
ی اسماعیل بخشی قبل از دستگیری تحت نظر پزشکان معالج برا. بخشی امتناع میورزند

. درمان بیماری های مختلف بوده است که با یورش نیروهای امنیتی بازداشت شده است
مقامات قضائی و امنیتی برای ایجاد شرایطی که اسماعیل بخشی حتا از نظر جسمی به 

وضعیتی دچار شود که نه تنها سکوت کند بلکه تا مدت ها به صورت نیمه جان مشغول درمان 
ری و آزار و اذیت اسماعیل بخشی، در آزاد کردن او تاخیر ایجاد باشد، با ادامه گروگان گی

این در حالی است که خود مقامات قضائی برای او قرار کفالت صادر کرده اند اما . میکنند
 .خودشان از پذیرش قراری که خودشان صادر کرده اند امتناع میکنند

صدا و متحد در حمایت از ما از همه همکاران در هفت تپه و سایر کارگران میخواهیم هم
اسماعیل بخشی که تنها نماینده و صدای کارگران حق طلب هفت تپه بوده است، و نیز خانم 

 .قلیان که حامی ما کارگران هفت تپه بوده است تالش کنند
زمان اعتصاب و تجمع را متعاقبا . برای آزادی اسماعیل باید دست به تجمع بزنیم! همکاران

 .شما هم زمان پیشنهادی خودتان را برای ما ارسال کنید. اعالم خواهیم کرد
 ۱۹۳۱بهمن ۱۹شنبه  -کانال مستقل کارگران هفت تپه: منبع

 
 تعیین   برای چرا/تکمیلی بیمه های چالش و معلمانوگو با ایلنا مطرح شد؛ در گفت
 شود؟ نمی برگزار مناقصه کارآمد، شرکت

 
 

https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/720370-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%DA%86%D8%A7%D9%84%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-%D8%AA%DA%A9%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C-%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%B9%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B5%D9%87-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/720370-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%DA%86%D8%A7%D9%84%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-%D8%AA%DA%A9%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C-%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%B9%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B5%D9%87-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF


تهاست که مد  :آمده است  ۳۱بهمن ۱۹ شنبهروز  ایلنا، در  -گزاری کار ایران گزارش خبربه 
 رضا ی معترضند؛ ریشه این اعتراض به گفته« ه تکمیلی ناکارآمدمبی»معلمان نسبت به 

به قراردادهای غیرمشارکتی و ناکافِی منعقد شده توسط  (معلمان صنفی فعال) مسلمی
 .گردد گذارهای تکمیلی برمی وزارت آموزش و پرورش با بیمه

 وزارتخانه و ندارند تکمیلی بیمه با راردادق عقد در نقشی هیچ معلمان :کند می تاکید وی
این فعال صنفی .دارد اصرار ناکارآمد قراردادهای عقد بر معلمان، از نیابت به  یکجانبه صورت به

فقداِن قرارداد : شمارد وار برمی ی گفتگو، عوامل نارضایتی معلمان را فهرست معلمان در ادامه
وجود مراکز درمانی دارای پوشش موجود در  این شرکت با بسیاری از مراکز درمانی، عدم

های درمانی این شرکت بیمه با  قرارداِد این شرکت در بسیاری از شهرها، عدم تناسب پوشش
های چشم و گوش و  شغل معلمی، به طوریکه این شرکت هیچ پوششی در مورد ناراحتی

های درمانی این شرکت  زینهندارد و در نهایت، مشکل در نحوه پرداخت ه. . . آرتروز و آلزایمر و 
 .که عمدتا به صورت فاکتوری است

 پیش های چالش ترین مهم از یکی فاکتوری، صورت به ها هزینه پرداخت مسلمی، ی گفته به
 .است نهفته عامل همین در ها نارضایتی اصلی ریشه واقع در که است معلمان روی

پرداخت : گوید ل نارضایتی میعضو کانون صنفی معلمان همدان در تشریح بیشتر این عام
ها به روش ارائه فاکتور دارای معایب بسیاری است؛ ممکن است همکاران فرهنگی در  هزینه

موقع درمان، قدرت تامین هزینه درمان را نداشته باشند؛ پرداخت هزینه فاکتورها هیچ تناسبی 
بلغ فاکتور به همکاران های وزارت بهداشت ندارد؛ به طوریکه بسیاری از م با استاندارد تعرفه

شود؛ عالوه بر اینها، زمان پرداخت هزینه فاکتورها بسیار طوالنی است و شرکت  پرداخت نمی
کند؛ در صورتیکه از زمانی که  بیمه، مالک پرداخت را از زمان دریافت فاکتور پانزده روز اعالم می

مه برسد، مراحل کند تا فاکتور به دست شرکت بی همکار فرهنگی هزینه را پرداخت می
شود؛ و درنهایت، عدم پاسخگویی شرکت بیمه و همچنین اداره آموزش و  طوالنی طی می

ها و ارجاع مکرر همکاران محترم از بیمه به آموزش و پرورش و  پرورش نسبت به تاخیر پرداخت
ی مسلمی تنها راهکار، ایجاد یک  اما راهکار چیست؛ به گفته.ست برعکس، عامل نارضایتی

های مختلف بیمه است تا به کمک همکاران فرهنگی همه  گروه تخصصی از شرکتکار
های کافی، جهت عقد قرارداد با  های مورد نیاز همکاران دیده شده و پس از بررسی پوشش
چرا حاضر  :کند یک سوال اساسی را مطرح می او .های بیمه اعالم مناقصه شود شرکت

های  ه برگزار کنند؟ چرا معلمان را در انتخاب شرکتهای واجد شرایط، مناقص نیستند با شرکت
 دهند؟ گر مشارکت نمی بیمه

 :در گرامی داشت یاد دانشجویان سقوط اتوبوس  -*

 
تجمع دانشجویان قم   :آمده است  ۳۱بهمن ۱۹شنبه روز  در تاریخ در مندرج خبر برپایه

 . رفته است صورت گ بمناسبت چهلم حادثه اتوبوس در دانشگاه علوم و تحقیقات

 :شهروز رشید از نویسندگان ایران در تبعید درگذشت -*

 
او دوران کودکی و . آباد در دشت مغان متولد شده ارسپدر  ۱۳۲۳شهروز رشید در سال 



گفت به همین جهت از شیوه  می. اش را در کنار عشایر سپری کرد هایی از نوجوانی سال
  .اتی پذیرفتهزندگی عشایر و مفهوم کوچ در اشعارش تأثیر

ها چندین  از او در این سال. کرد به این سو در آلمان زندگی می ۱۳۹۱شهروز رشید از سال 
بوم، آموس اوز و فیودور  هایی از آثار سندور مارای، سز نوته مجموعه شعر و ترجمه

ست از شهروز رشید  رمانی« ای برای شکسپیر مرثیه». است  داستایوفسکی منتشر شده
یک ایرانی از دنیا بریده در : اند را داده« حسنک»گی یک معلم تاریخ که به او لقب درباره زند

 .برلین
با  31بهمن  21صبح روز شنبه . شهروز رشید چند روزی بود که در بیمارستان بستری بود

 یادش گرامی. دوستانش خداحافظی کرد و به ابدیت پیوست
شهروز /  انجمن قلم ایران در تبعیدو  اطالعیه کانون نویسندگان ایران در تبعید -*

 رشید هم از میان ما رفت

  
با کمال تأسف خبردار شدیم که شهروز رشید شاعر، نویسند و پژوهشگر عضو کانون 

المللی کنونی انجمن قلم ایران در تبعید، به دلیل  نویسندگان ایران در تبعید و همچنین دبیر بین
ما درگذشت این  .با زندگی وداع کرد( آلمان -ینشهر برل)یک بیماری سخت در بیمارستان 

مان را به همسر و کل خانواده رشید و همچنین به جامعه فرهنگی رفیق عزیز و نویسنده خوب
 .ای دیگر اعالم خواهد شد مراسم و برنامه یادبود در اطالعیه .گوئیمایرانیان تسلیت می

 (۱۹۳۱سیزده بهمن )  ۲۳۱۳دوم فوریه 
 
 :درگذشت یک نویسنده در تبعید؛  کانون نویسندگان ایران:  خــبــــر -*
  

 .بهمن در بیمارستانی در برلین درگذشت ۱۹شهروز رشید نویسنده و شاعر روز شنبه 
او . شهروز رشید نویسنده، مترجم، شاعر و پژوهشگر ادبی پس از یک دوره بیماری درگذشت

 .اشتسال د 53سر برد و هنگام مرگ  ها در تبعید به سال
ی ادبی طویلی از خود به جا  که عمر نسبتا کوتاهی داشت کارنامه شهروز رشید با وجود آن

ی آثاری از نویسندگان  مقاالت متعدد، چندین مجموعه شعر و داستان و رمان، ترجمه: گذاشت
اثر عاموس عوز و نیز مجموعه " ناگهان در دل جنگل"ی کتاب  نامدار جهان از جمله ترجمه

 .عناوین بخشی از آثار اوست. . . ، "ها و گریز از خاطره"، "ها ک بادباد"، "آب در شوال"شعرهای 
 
 را دستمزد همانقدر شده، گران طال و دالر هرقدروگو با ایلنا مطرح شد؛ در گفت -*

 :کنند زیاد

 
در فصل پایانی هر :آمده است  ۳۱بهمن ۱۹ایلنا، در روز شنبه   -به گزارش خبرگزاری کار ایران 

ت مزدی مذاکرا. شود ی کارگر ایرانی می ی طبقه ترین دغدغه تبدیل به مهم« دستمزد»سال، 
کند، فضا را تا  هایی که عموماً رضایت کارگران را جلب نمی زنی در شورای عالی کار و چانه

 کارگران صنفی انجمن رئیس) علیپور اکبر ی سازد اما به گفته اندازه زیادی ملتهب می
 .های قبل است امسال تا اندازه بسیاری اوضاع متفاوت از سال (چادرملو معدن

مشکالت معیشتی : گوید ین تفاوت با تکیه بر شرایط معیشتی کارگران میعلیپور در تشریح ا
 از نبودند؛ انبوه مشکالت این دچار گذشته، دهه چند در گاه هیچ کارگران سابقه بود؛ امسال بی

https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/722808-%D9%87%D8%B1%D9%82%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%B7%D9%84%D8%A7-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D9%87%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%82%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B2%D8%AF-%D8%B1%D8%A7-%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D9%86%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-9/722808-%D9%87%D8%B1%D9%82%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%B7%D9%84%D8%A7-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D9%87%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%82%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B2%D8%AF-%D8%B1%D8%A7-%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF


 باقی و مسکن بهای اجاره باالی نرخ تا گرفته پوشاکی و خوراکی ضروری اقالم تورم
ثابت ماند؛ « دستمزد»آور همه چیز، فقط  علیرغم رشد سرسام: دهد او ادامه می .ها نیازمندی

در موارد بسیاری هم کارفرمایان به بهانه مشکالت اقتصادی از سر و تِه مزایای مزدی زدند و 
سوم شده، سلب  بسیاری از امتیازات متداول را از کارگرانی که ارزش واقعی دستمزدشان یک

چیست؛ علیپور به نمایندگی از جانب چند هزار  39 انتظار کارگران از مذاکرات مزدی.کردند
هرچقدر دالر و طال گران شده، همانقدر دستمزد را هم زیاد : گوید کارگر معدن چادرملو می

حساب کنند از ابتدای سال جاری چند درصد دالر گران شده، همان میزان را روی . کنند
همه زندگی و الزامات مردم به دالر و  وی با بیان اینکه.اِعمال کنند« حداقل دستمزد کارگران»

اگر به اندازه رشد ارز و طال، دستمزد را باال ببرند، همه : کند ارز وابسته است، تاکید می
کارگران از دولت و سیستم مزدی رضایت کامل خواهند داشت در غیر این صورت، هر درصدی 

 !گردد ود، بازنمیب 39ای که در سال  که افزایش بدهند، سفره کارگران به اندازه
در حالی که فقر و بیکاری بیداد می کند، از جمله گروههایی که به خاطر عدم برخورداری از 

هزار تومانی دولت را دریافت نکرده اند، کشاورزان،  111بیمه حتی بسته های حمایتی 
 محمدرضا واعظ مهدوی مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی. روستاییان و عشایر کشور بوده اند
شناسایی و استخراج جمعیت »بهمن مدعی شده که  21روستاییان و عشایر، امروز شنبه 

بیمه نشده کشور در دستور کار قرار گرفته و به زودی کدملی و کدپستی دقیق تمام افراد 
گیرد تا با رفع موانع موجود، نسبت به پوشش  بدون بیمه در اختیار صندوق و کارگزاران قرار می

 «.شر اقدام شودای این ق بیمه
سال هاست که مقامات مختلف از این وعده ها . یعنی چه« بزودی»مهدوی توضیح نداده که 

هفته گذشته در فاصله دو روز نیم میلیون نفر نسبت . داده اند اما هرگز آن را عملی نکرده اند
 .به عدم دریافت بسته های حمایتی به شماره اعالم شده شکایت کردند

 : ن خودرو در تهران تجمع خریدرا -*

 
جمعی از خریداران خودرو مقابل وزارت : آمده است  31بهمن  21روز شنبه  مندرج خبر برپایه

 صنعت معدن و تجارت در تهران تجمع کردند
 
 عمده مشکل صنعتی غیرمجاز صیدهای:عضو فراکسیون تولید و اشتغال مجلس -*

 :کنند می کسب درآمد هرمزگان استان دریای از خاص افراد/سنتی صیادان

 
احمد مرادی  :آمده است  ۳۱بهمن ۱۹ایلنا، در روز شنبه   -به گزارش خبرگزاری کار ایران 

آباد، بندر خمیر و ابوموسی و عضو فراکسیون  نماینده حوزه انتخابیه بندرعباس، قشم، حاجی)
در گفتگو با خبرگزاری خانه ملت، درباره وضعیت ( تولید و اشتغال مجلس شورای اسالمی

ان شرایط مساعدی وضعیت صید و صیادی در استان هرمزگ: استان هرمزگان، گفت  صیادی در
اند  بنابراین، در این راستا بسیاری از صیادان با مشکالت اقتصادی و درآمدی روبرو شده. ندارد

های خرد و کوچک ارتزاق صیادان سنتی را به نوعی فلج  زیرا صیادان صنعتی با صید ماهی
د اجازه داد با مردم بندر عباس در مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه نبای  نماینده .اند کرده

های صنعتی تورهای صیادان سنتی از صید خالی شود  صیدهای بدون حساب و کتاب کشتی
های غیر مجاز صیادان صنعتی است زیرا  ترین مشکل صیادان سنتی صید عمده: تصریح کرد

صیادان صنعتی غیرمجاز عالوه بر آسیب اقتصادی به صیادان سنتی، به اکوسیستم دریایی 

https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/722827-%D8%B5%DB%8C%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84-%D8%B9%D9%85%D8%AF%D9%87-%D8%B5%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%86%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AF-%D8%AE%D8%A7%D8%B5-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%B2%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF-%DA%A9%D8%B3%D8%A8-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%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-9/722827-%D8%B5%DB%8C%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84-%D8%B9%D9%85%D8%AF%D9%87-%D8%B5%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%86%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AF-%D8%AE%D8%A7%D8%B5-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%B2%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF-%DA%A9%D8%B3%D8%A8-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%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-9/722827-%D8%B5%DB%8C%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84-%D8%B9%D9%85%D8%AF%D9%87-%D8%B5%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%86%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AF-%D8%AE%D8%A7%D8%B5-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%B2%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF-%DA%A9%D8%B3%D8%A8-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF


اقدامات غیرمجاز صیادان صنعتی در : مرادی افزود .اند ن نیز آسیب وارد کردهاستان هرمزگا
ای  ایم اما متاسفانه هیچ پاسخ قانع کننده استان هرمزگان را به سازمان شیالت منتقل کرده

شان  ایم و این در حالی است که صیادان سنتی به شدت نسبت به آینده شغلی دریافت نکرده
  هزار ملوان و ۹۳با بیان اینکه استان هرمزگان با داشتن حدود وی  ....کنند احساس خطر می

: کیلومتر مربع ساحل و دریا نیازمند نگاه ویژه به حوزه صید و صیادی است یادآور شد ۲۱۳۳
اقتصاد معیشتی بخش اعظم مردم استان هرمزگان وابسته به صید و صیادی و صنعت شیالت 

 .است

 : رد هنوز به مطالبات خود دست نیافته اند کارگران کارخانه کاشی بروج -*

 
های داده شده درخصوص  رغم وعده در لرستان به« سامان کاشی بروجرد»کارگران کارخانه 

ماه نیز گذشته و برخی  ۱۱که مطالبات برخی از آنها از مرز   پرداخت مطالبات مزدی، درحالی
کارخانه از . تکلیفی به سر می برندسال سنوات مطالبات دارند، هنوز در بال ۲۳دیگر تا سقف 
 .که اعالم ورشکستگی شده، هنوز مطالبات کارگران را نداده است ۳۱فروردین سال 

طرح اصالحات پارامتریک »رح کشیدن شیره جان مزدو حقوق بگیران به نام  -*
 :روی تخته سالخی مجلس« قانون تامین اجتماعی

 
( پارامتریک)طرح اصالحات پراسنج : وی کارآمده است ارد تلگرامی کانال در مندرج نوشته برپایه

قانون تأمین اجتماعی که بی سروصدا در نهم بهمن در مجلس اعالم وصول شد، برای اکثریت 
نهادهای حاکمیتی و مسئوالن چهار دهه منابع تامین : مزدبگیران کشور معنای خاصی دارد

ایشان تقسیم کردند، هر وقت کمبود و اجتماعی را غارت کردند، شرکت هایش را بین آقازاده ه
حاال که این صندوق ها را به مرز . کسری پدید آمد در این منابع به عنوان قلک دست بردند

ورشکستگی رسانده اند، چاره را در آن دیده اند که به نام اصالحات پارامتریک مزدبگیران و 
. را با شیره جان آنان تامین کنندبیمه پردازن را هر چه بیشتر بچالنند تا هزینه غارت هایشان 

سال ارتقا  15سال به  11این طرح حداقل سابقه پرداخت حق بیمه برای بازنشستگی را از 
می دهد؛ رشته ای از معافیت های بیمه ای سرمایه های کوچک را حذف می کند، فورمول 

حق بیمه  سال به صورت پلکانی می رساند و نرخ 11سال به متوسط  1محاسبه حقوق را از 
  .درصد افزایش می دهد 3درصدبه  1را از 

یک رشته اصالحات در سایر قوانین از جمله قانون بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان بار 
 .پیشنهاد می کند

این اصالحات اگر در هر کشور دیگری مطرح شده بود تا االن سیل اعتراض راه افتاده بود اما در 
اعالم وصول این طرح و قرار گرفتنش بر تخته سالخی مجلس، کشور ما با گذشت پنج روز از 

 .صدایی از جایی بلند نشده است
 :در لینک زیر می توانید جزئیات بیشتری از این طرح را بخوانید

parasanj.html-30/tamin/5303-01-20-30-09-/1391https://shenasname.ir 

 :دهد حداقل دستمزد کفاف تأمین معیشت را نمی:نظر وزیر کار درباره دستمزد -*

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1397/11/13/1937521 
در حالی  :آمده است  ۳۱بهمن ۱۹در روز شنبه ، خبرگزاری تسنیم به گزارش خبرنگار اقتصادی

ماه تا پایان سال باقی مانده است،نگرانی کارگران درباره دستمزد شروع شده 1که کمتر از 
سو و مشکالت تولید از سوی دیگر باعث شده تا این نگرانی  عقب ماندگی مزدی از یک. است

آنطور که نمایندگان کارگران می گویند در حال حاضر حداقل . هر روز بیشتر ازروز گذشته شود

https://shenasname.ir/1391-09-30-20-01-30/tamin/5303-parasanj.html
https://telegram.me/share/url?url=https://tn.ai/1937521&text=%d9%86%d8%b8%d8%b1+%d9%88%d8%b2%db%8c%d8%b1+%da%a9%d8%a7%d8%b1+%d8%af%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%87+%d8%af%d8%b3%d8%aa%d9%85%d8%b2%d8%af%3a%d8%ad%d8%af%d8%a7%d9%82%d9%84+%d8%af%d8%b3%d8%aa%d9%85%d8%b2%d8%af+%da%a9%d9%81%d8%a7%d9%81+%d8%aa%d8%a3%d9%85%db%8c%d9%86+%d9%85%d8%b9%db%8c%d8%b4%d8%aa+%d8%b1%d8%a7+%d9%86%d9%85%db%8c%e2%80%8c%d8%af%d9%87%d8%af-+%d8%a7%d8%ae%d8%a8%d8%a7%d8%b1+%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af%db%8c+-+%d8%a7%d8%ae%d8%a8%d8%a7%d8%b1+%d8%aa%d8%b3%d9%86%db%8c%d9%85++-+Tasnim
https://telegram.me/share/url?url=https://tn.ai/1937521&text=%d9%86%d8%b8%d8%b1+%d9%88%d8%b2%db%8c%d8%b1+%da%a9%d8%a7%d8%b1+%d8%af%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%87+%d8%af%d8%b3%d8%aa%d9%85%d8%b2%d8%af%3a%d8%ad%d8%af%d8%a7%d9%82%d9%84+%d8%af%d8%b3%d8%aa%d9%85%d8%b2%d8%af+%da%a9%d9%81%d8%a7%d9%81+%d8%aa%d8%a3%d9%85%db%8c%d9%86+%d9%85%d8%b9%db%8c%d8%b4%d8%aa+%d8%b1%d8%a7+%d9%86%d9%85%db%8c%e2%80%8c%d8%af%d9%87%d8%af-+%d8%a7%d8%ae%d8%a8%d8%a7%d8%b1+%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af%db%8c+-+%d8%a7%d8%ae%d8%a8%d8%a7%d8%b1+%d8%aa%d8%b3%d9%86%db%8c%d9%85++-+Tasnim
https://telegram.me/share/url?url=https://tn.ai/1937521&text=%d9%86%d8%b8%d8%b1+%d9%88%d8%b2%db%8c%d8%b1+%da%a9%d8%a7%d8%b1+%d8%af%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%87+%d8%af%d8%b3%d8%aa%d9%85%d8%b2%d8%af%3a%d8%ad%d8%af%d8%a7%d9%82%d9%84+%d8%af%d8%b3%d8%aa%d9%85%d8%b2%d8%af+%da%a9%d9%81%d8%a7%d9%81+%d8%aa%d8%a3%d9%85%db%8c%d9%86+%d9%85%d8%b9%db%8c%d8%b4%d8%aa+%d8%b1%d8%a7+%d9%86%d9%85%db%8c%e2%80%8c%d8%af%d9%87%d8%af-+%d8%a7%d8%ae%d8%a8%d8%a7%d8%b1+%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af%db%8c+-+%d8%a7%d8%ae%d8%a8%d8%a7%d8%b1+%d8%aa%d8%b3%d9%86%db%8c%d9%85++-+Tasnim
https://www.tasnimnews.com/
https://www.tasnimnews.com/


وزیرکار با اشاره به اینکه حداقل  .درصد هزینه های زندگی است 15دستمزد تنها پاسخگوی 
توان درصد افزایشی را به تنهایی  امسال نمی:تدستمزد کفاف تأمین معیشت را نمی دهد گف

مطرح کرد، بلکه باید در کنار آن جزء ثابتی هم برای بهبود شرایط کاری کارگران در نظر گرفته 
با اشاره به اینکه حداقل دستمزد   محمد شریعتمداری، وزیرتعاون،کار و رفاه اجتماعی.شود

ها و مشکالت اقتصادی اخیر نسبت  رانیبا توجه به گ: کند افزود کفاف تأمین معیشت نمی
سبد معیشت با حداقل دستمزد از دست رفته است و امیدواریم که امسال با همکاری بیشتر 

وی با اشاره به شرایط .تری در شورای عالی کار گرفته شود های مرتبط تصمیم عادالنه دستگاه
رد بلکه باید در کنار آن جزء توان درصد افزایشی را به تنهایی مطرح ک امسال نمی: موجود گفت

شریعتمداری با بیان اینکه من با .ثابتی هم برای بهبود شرایط کاری کارگران در نظر گرفته شود
ها  باید از همه ظرفیت: دارم، افزود همه توانم در دولت برای حل مشکالت کارگران گام برمی

 .استفاده کرد و مشکالت را با کمک یکدیگر برطرف کرد

 دوماهه تأخیر :پرستاران شیه مشکالت بیمارستان آزادی تهران مطرح شد؛در حا -*
 مدیریت /داریم وظایف شرح از خارج های درخواست و کاری هاضاف پرداخت در

 کند نمی منعکس را کارفرماها مشکالت کسی :بیمارستان

 

پرستاران  :آمده است  ۳۱بهمن ۱۹ایلنا، در روز شنبه   -به گزارش خبرگزاری کار ایران 
ویند؛ از آذر ماه گ هایشان می کاری بیمارستان آزادی تهران ضمن انتقاد از وضعیت پرداخت اضافه

اند و رئیس بیمارستان در پاسخ به درخواست کادر  شان را دریافت نکرده کاری حق اضافه
این  .کاری پاسخ مشخصی نداده است درمانی بیمارستان مبنی بر پرداخت حق اضافه

ست که پرسنل درمانی این بیمارستان نسبت به تاخیر در پرداخت دستمزد ماهانه  درحالی
کادر   .شود گویند که دستمزدشان بیستم هر ماه به حسابشان واریز می ه و میانتقاد کرد

گویند؛ ما نسبت  پرستاری بیمارستان آزادی که زیرنظر دانشگاه علوم پزشکی تهران است، می
به درخواست خارج از شرح وظایف تعیین شده توسط وزارت بهداشت و درمان برای پرسنل 

تاران این بیمارستان خصوصی؛ در بخش کولونوسکپی که باید طبق اظهارات پرس.انتقاد داریم
کنند یا در کنار پزشک جراح در  پرستار در کنار پزشک گوارش کار کند، از بهیار استفاده می

ست که تعرفه همان بخش را از  این درحالی. کنند بهیار استفاده می های عمل از کمک اتاق
از قرار معلوم  .دهند ار دستمزد آنان را نیز افزایش نمیکنند و در ازای این ک بیماران دریافت می

های  رسد از قطع وعده نفر می ۱۳۳پرسنل این بیمارستان خصوصی که تعداد آنها به حدود 
قانون کار،  ۱۳۱طبق ماده . غذایی جمعی از پرسنل در یک سال گذشته نیز ناراضی هستند

ده را دارا هستند غذای مناسب و ارزان کارفرما مکلف است برای کارگرانی که شرایط این ما
سال گذشته تنها یک بار لباس کار به پرسنل  ۹این درحالیست که طی . قیمت تهیه کند

آیین نامه حفاظت و بهداشت عمومی در  ۲۱به استناد ماده . بیمارستان تحویل داده است
در اختیار کارگر  کارگاه ها ، کارفرما موظف است در سال دو دست لباس کار به صورت مجانی

او همچنین از عدم انعکاس مشکالت ... .زند بگذارد اما بیمارستان آزادی از این کار سر باز می
میلیارد از تامین اجتماعی طلبکار  ۱کارفرماها انتقاد کرده و گفت؛ بیمارستان آزادی حدود 

  .دو سال است که سازمان تأمین اجتماعی پولی به هیچکس نداده است. است

 : کارگران متروی اهواز مجددا تجمع کردند -*

https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/721727-%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%A3%D8%AE%DB%8C%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%A7%D8%B6%D8%A7%D9%81%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC-%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%B1%D8%AD-%D9%88%D8%B8%D8%A7%DB%8C%D9%81-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B3%DB%8C-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%87%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%D9%85%D9%86%D8%B9%DA%A9%D8%B3-%D9%86%D9%85%DB%8C-%DA%A9%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-9/721727-%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%A3%D8%AE%DB%8C%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%A7%D8%B6%D8%A7%D9%81%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC-%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%B1%D8%AD-%D9%88%D8%B8%D8%A7%DB%8C%D9%81-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B3%DB%8C-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%87%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%D9%85%D9%86%D8%B9%DA%A9%D8%B3-%D9%86%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF
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کارکنان متروی اهواز در اعتراض   :آمده است  ۳۱ بهمن۱۱درتاریخ یکشنبه  برپایه خبرمندرج ،

  . حقوق های معوقه خود بار دیگر تجمع اعتارضی برپا داشتندبه 
 

 خطر به /زنند می گریه زیر نمایندگان دفاتر در بیکار جوانان دهد؛ ایلنا گزارش می -*
 :فقر شدن شهری چالش اولین ملی امنیت افتادن

 

اینکه ما چه  :آمده است  ۳۱ بهمن۱۱سعود مجاورت خبرنگار ایلنا، درتاریخ یکشنبه به گزارش م
مان دارد؛ کما اینکه تعریف  تعریفی از اشتغال داشته باشیم قطعا بستگی به جایگاه اجتماعی

التحصیل دانشگاهی  نگران که سه فارغ یک مدیر دولتی حوزه اشتغال از بیکاری با یک پدر دل
های  ازای بیرونی وضعیت اشتغال و طرح ، متفاوت است اما اینکه مابهنشین دارد خانه

ها اجرا شد، چه پیامدهایی برای جامعه داشته، نیاز به  زایی که در این سال اشتغال
 استان بودجه و برنامه سازمان رییس «محمدی کیوان»....های آماری و تطبیقی دارد بررسی

درصدی  ۱۳/۱ده سال و بیشتر این استان شاخص  معتقد است که نرخ بیکارِی جمعیت گیالن
نرخ مشارکت . درصد است ۱۲/۱که نرخ مشارکت اقتصادی استان گیالن برابر با  دارد؛ در حالی

ترین نرخِ مشارکت  درصد است که پایین ۹۳/۳اقتصادی در استان سیستان و بلوچستان برابر با 
 ۲۳/۳و زنان  ۲۱/۳ان در گیالن نرخ مشارکت اقتصادی مرد. اقتصادی در سطح کشور است

وضعیت، تناسب و   همانطور که در ابتدا ذکر آن رفت، هر کسی به فراخورِ .....درصد است
تعریف بیکاری حتی تابعی از . کند جایگاه اجتماعی که دارد، با مساله بیکاری برخورد می

اجتماعی  کند و فقر آسیب قدر مسلم بیکاری تولید فقر می. شرایط پیش گفته شده است
این همه البته به میزان . آورد زاید و آسیب اجتماعی، چالش امنیتی به ارمغان می می

هایی را  خانواده.دهد زند و سطح سرمایه اجتماعی را تنزل می رضایتمندی جامعه آسیب می
بینیم که با سطح تحصیالت باالی دانشگاهی، به مشاغل آکادمیک و پردرآمد اشتغال دارند  می

کمترین تبعات رفتن این افراد را باید در تنزِل .دالیل پیش گفته، در تکاپوی مهاجرت هستند اما به
ای که کارگران فکری ندارد تا در مقام یقه سفید  جامعه. کیفیِت منابع انسانی جامعه جست

 برایش تولید فکر کنند تنها با کارگران یدی ره به جایی نخواهد برد؛ چراکه این دو الزم و ملزوم
 .اند یکدیگرند؛ همانطور که بیکاری و فقر همزاد بحران

https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/697433-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A8%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%AA%D8%B1-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%DA%AF%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D9%85%DB%8C-%D8%B2%D9%86%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%AE%D8%B7%D8%B1-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%AF%D9%86-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%DA%86%D8%A7%D9%84%D8%B4-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D9%81%D9%82%D8%B1
https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/697433-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A8%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%AA%D8%B1-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%DA%AF%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D9%85%DB%8C-%D8%B2%D9%86%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%AE%D8%B7%D8%B1-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%AF%D9%86-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%DA%86%D8%A7%D9%84%D8%B4-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D9%81%D9%82%D8%B1


 :در گچساران سد چم شیر اعتصاب کارگران  -*

 

چم »کارگران سد  جمعی از  :آمده است  ۳۱ بهمن۱۱درتاریخ یکشنبه  برپایه خبرمندرج ،
 . خود دست به اعتصاب زدند ماه حقوق معوقه ۱۲گچساران در اعتراض به « شیر

 کار دستمزد حداقل از کمتر با بیکاران چرابا ایلنا مطرح شد؛وگو  در گفت -*
 !جبر قانون   از تبعیت به مزدوری فرهنگ /کنند؟ می

 
 حسین :مده است آ ۳۱ بهمن۱۱درتاریخ یکشنبه  ایلنا،   -به گزارش خبرگزاری کار ایران 

درگفتگو با خبرنگار ایلنا،  (کشور کار اسالمی شوراهای عالی کانون مدیره هیات عضو) حبیبی
های یک موسسه خیریه در اصفهان برای حذف حداقل دستمزد و به کرسی  با اشاره به تالش

از کتابی که این موسسه در مقیاسی وسیع منتشر کرده، به « مزد توافقی»نشاندن 
این موسسه در : گوید کند و می یاد می «اقتصادی مرج و هرج و قانونی بی برای تبلیغ» عنوان

درصد جمعیت جوان کشور اظهار نگرانی کرده و  ۲۳این کتاب از بیکاری یا فقداِن شغل 
این بیکاری دو و نیم برابر رشد خواهد کرد و بعد نتیجه  ۱۱۳۳تا سال : گوید می
 قانون ولی کنند کار کار، قانون حداقل از کمتر حقوق  با ضرندحا بیکاران از بسیاری" گیرد می
 !"است کار قانون مفاد و مواد برخی اصلی، مشکل لذا و دهد نمی را اجازه این کار

در قانون اساسی دولت مکلف : گوید این فعال کارگری در نقد ادعاهای کتاب مزبور اینگونه می
ی خوِد دولت است  بیکاری مورد ادعا، برعهده به ایجاد شغل هست و اگر نتوانست، مسئولیت

بیکاران از سر   و سوال اینجاست که چرا بیکاری و فقر گسترده باید باعث شود که! نه مردم
 یا اجبار با رضایت" این پدیده را باید! جبر نه اختیار، با کمتر از حداقل دستمزد کار کنند؟

 .نام نهاد !"رضا به محکومیت
گیرد کار و اشتغال در ایران، به واسطه  الذکر نتیجه می ی فوق موسسه: دده حبیبی ادامه می

کند؛ نباید هم  قانون کار مشکل دارد؛ البته به علت این ادعا و مواد مورد نظر را اشاره نمی
داران هم  شود عالوه بر اینکه مقصر اصلی دولت است، سرمایه چون مشخص می! اشاره کند

اند و  های سودجویانه خود بوده کرده و به دنبال تحمیل نیتاستفاده  از قصور دولت سوء
 در"دهد مثل اینکه  این فعال کارگری بندهایی دیگر از این کتاب را مورد انتقاد قرار می.هستند

 آمریکا در" یا "شود می پرداخت الزحمه حق بیشتر حتی و دالر سی تا دالر دو ساعتی از آمریکا
 کشور در متاسفانه و هست کار ساعت هشت ازای به اعتس شش نیز کار نیروی وری بهره

متخصصان نیروی انسانی بیایند : گوید و می !"است پایین کار انسانی نیروی وری بهره ما
وری پایین است؛ و چرا بخش خصوصی که از کارگر بیشتر کار  بررسی کنند چرا در ایران بهره

او در پایان با !وری ندارد؟ ، بازهم بهرهدهد کشد و دستمزد کمتر از حداقل قانون کار می می
 به خدمت» و «قرآنی سازی فرهنگ برای تالش» توجه به ادعاهای مطرحه در این کتاب ازجمله

ای با سوءاستفاده از مقدسات، ظلم کنند؛  نباید اجازه دهیم عده: دهد هشدار می «بیکاران
رهنگ مزدوری است که تابع منطق این موسسه، توسعه ف  نباید گول این ادعاها را خورد؛

 ...!قانون جبر است؛ همین و بس

https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/722323-%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%DA%A9%D9%85%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D9%82%D9%84-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B2%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF-%D9%85%D8%B2%D8%AF%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D8%A8%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%AC%D8%A8%D8%B1
https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/722323-%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%DA%A9%D9%85%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D9%82%D9%84-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B2%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF-%D9%85%D8%B2%D8%AF%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D8%A8%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%AC%D8%A8%D8%B1


نگرانی شدید خود را از تداوم سرکوب   (CUPE)اتحادیه خدمات عمومی کانادا -*

 :فعاالن کارگری و رهبران سندیکایی در ایران اعالم کرد

  
و علیه اتحادیه کارگران خدمات عمومی کانادا از مبارزات کارگران در ایران برای حق تشکل 

خصوصی سازی، فساد مالی و عدم پرداخت به موقع دستمزدها حمایت می کند، و در عین 
جلوه . حال همچنین خواهان پایان یافتن تحریم های اقتصادی دولت امریکا علیه ایران می باشد

دادن کارگران و رهبران سندیکایی به عنوان تهدیدی علیه امنیت ملی و جرم دانستن ارتباطات 
و همبستگی بین المللی بین کارگران در نقاط مختلف جهان، همگی به معنای نقض  عمومی

  .حقوق به رسمیت شناخته شده کارگری و انسانی در سطح بین المللی می باشند
اتحادیه کارگران خدمات عمومی کانادا از دولت ایران می خواهد که برای انجام اقدامات 

  :مشخص و فوری زیر قدم بر دارد
سماعیل بخشی، علی نجاتی، سپیده قلیان و دیگر کارگران، معلمان و دانشجویان زندانی ا .1

 در ایران را فورا و بدون قید و شرط آزاد کند؛ 
به اذیت و آزار و تحت تعقیب قرار دادن کارگران و فعالین سندیکایی در ایران از جمله اعضای  .2

گران نیشکر هفت تپه، کانون صنفی سندیکای کارگران شرکت واحد تهران، سندیکای کار
 معلمان ایران، کارگران فوالد اهواز پایان دهد؛

به اذیت و آزار فعالین کارگری و اجتماعی زندانی و اعتراف گیری اجباری از زندانیان  .3
 همه اعتراف های اجباری باید باطل و بی اعتبار اعالم شوند؛. سیاسی پایان دهد

امل وکالی مستقل و مدافعان حقوق کارگران و حقوق یک هیئت تحقیق عمومی، ش .4
انسانی، ایجاد گردد تا بطور مستقل و شفاف اتهامات مبنی بر اعمال شکنجه و بد رفتاری 
نسبت به فعالین کارگری زندانی و دیگر زندانیان سیاسی را بررسی کند و نقض کنندگان 

 .حقوق انسانی را بر اساس آن مجازات نماید
و خصوصی را بر مبنای ( عمومی)حق اعتصاب کارگران در بخشهای دولتی  حق تشکل و .5

سازمان جهانی کار را  ۳۹و  ۹۱استاندارد های بین المللی کار مندرج در مقاوله نامه های 
  .کامال رعایت کند و به آن احترام بگذارد

 با احترام،
 مارک هانکوک؛ رئیس کشوری 

  .فرد هان، رئیس اونتاریو
 :رونوشت

 شورای عالی حقوق بشر  –ه قضاییه جمهوری اسالمی ایران قو
 نماینده دائم جمهوری اسالمی ایران در سازمان ملل، 

 هلن الوردیه، نماینده مجلس، نماینده
 امور خارجه از حزب نیو دمکرات کانادا

 سندیکای کارگران شرکت اتوبوسرانی تهران و حومه
 (پی اس آی) فدراسیون بین المللی کارگران خدمات عمومی

 (سی ال سی)کنگره کار کانادا 
فرید پرتوی و زولوما یانگ، روسای مشترک، کمیته همبستگی بین المللی اتحادیه کارگران 

 انتاریو-خدمات عمومی کانادا

 :روزی نیست که صدها کارگر بیکار نشوند: رئیس اتاق بازرگانی -*



 
 

ای  هفته»: اق بازرگانی تهران، گفتهبه گزارش خبرگزاری مهر، مسعود خوانساری، رئیس ات
شرکت بزرگ کشور تعطیل نشوند، روزی نیست که صدها کارگر بیکار  ۳۳تا  ۱۳نیست که 

 «.اند شرکت تعطیل شده ۹۳۳شرکت پیمانکاری نفتی  ۱۳۳۳نشوند، سال گذشته از 

کارفرما سودش را از تورم برده، کارگر :عضو کمیسیون اقتصادی مجلس -*
شورای عالی کار به اندازه نرخ واقعی تورم، دستمزدها را افزایش / اش را  هزینه

 :دهد

 محمد  :آمده است  ۳۱ بهمن۱۱ایلنا،  درتاریخ یکشنبه   -به گزارش خبرگزاری کار ایران 
 عضو مجلس، اقتصادی کمیسیون عضو جلفا، و مرند انتخابیه حوزه نماینده) نژاد حسن

با بیان اینکه وظیفه جلسه  (اقتصاد شورای در مجلس نماینده و ۳۹ بودجه تلفیق کمیسیون
تر نشدن آن، اجازه  شورای عالی کار این است که سفره کارگران را تامین کند و در صورت بزرگ

 ۱۳اگر ما حقوق کارگر را بتوانیم . درصد است ۱۳تورم ما : تر نشدنش را هم ندهد، گفت کوچک
اش را در همان حالتی که بوده، حفظ کنیم بدون آنکه  ایم سفره هدرصد اضافه کنیم تازه توانست

  گویند که اگر دستمزدها افزایش یابد، تورم افزون ای می عده: وی افزود.بر آن چیزی بیافزاییم
در واقع، کارفرما، . یابد؟ بر روی کاال اما مگر تورم بر روی چه چیزی نمود می. خواهد شد

تر با افزایش تورم سودش را به دست آورده چراکه کاالیش را با  یشگذار پ دار و سرمایه سرمایه
 .قیمت باالتر عرضه کرده است

وی با تاکید ، کارفرما باید به اندازه تورم : عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در ادامه، تاکید کرد
درصد  ۳۳-۱۳تورم اکنون به : بر اینکه ما برابر هستیم و برابری باید رعایت شود، اظهار داشت

در این میان، کارفرما سودش را برده و کارگر دارد هزینه آن سود را پرداخت . رسیده است
تواند انجام دهد،  کمترین کاری که شورای عالی کار می. این از انصاف به دور است. کند می

 ....این است که به اندازه نرخ واقعی تورم، دستمزدها را افزایش دهد

 : در استان فارس تجمع وسیع کشاورزان  -*

 
جمعی از کشاورزان روستای اشکهران در استان فارس امروز  : است آمده خبردریافتی برپپایه

بهمن در اعتراض به آبگیری درست نشدن زمین های کشاورز شان به خاطر  21یکشنبه 
 .اشکاالت موجود در کانال های آبیاری در محل بخشداری بن رود تجمع کردند

 کافی کند، پیدا یشافزا برابر دو کارگران دستمزد اگر حتی:مبارکهزهرا سعیدی  -*
 :نیست

https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/721996-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7-%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%B4-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%85-%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1-%D9%87%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%A7%D8%B4-%D8%B1%D8%A7-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%D9%87-%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%85-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B2%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AF%D9%87%D8%AF
https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/721996-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7-%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%B4-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%85-%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1-%D9%87%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%A7%D8%B4-%D8%B1%D8%A7-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%D9%87-%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%85-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B2%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AF%D9%87%D8%AF
https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/721996-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7-%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%B4-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%85-%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1-%D9%87%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%A7%D8%B4-%D8%B1%D8%A7-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%D9%87-%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%85-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B2%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AF%D9%87%D8%AF
https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/721996-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7-%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%B4-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%85-%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1-%D9%87%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%A7%D8%B4-%D8%B1%D8%A7-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%D9%87-%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%85-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B2%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AF%D9%87%D8%AF
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 زهرا سعیدی  :آمده است  ۳۱ بهمن۱۱ایلنا،  درتاریخ یکشنبه   -به گزارش خبرگزاری کار ایران 

های  با توجه به حجم گرانی: گفتسخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس اسالمی  مبارکه، 
همچنین به خانه وی .اخیر چنانچه دستمزد کارگران دو برابر هم افزایش یابد باز کافی نیست

ای را از قشر  های ویژه امیدواریم دولت با ارائه رفاه کارت و تسهیالت حمایت: ملت گفته است
ترین دغدغه نمایندگان  سعیدی مبارکه البته تاکید کرده است که مهم.کارگری انجام دهد

ن افراد ای: وی اضافه کرد .آزاد دارند افرادی هستند که نه کارگر، نه شاغل و نه حتی شغل 
حتی شرایط ایجاد شغل آزاد یا دولتی برایشان فراهم نیست، دولت باید فکر اساسی به حال 

 .این قشر از جامعه بکند

یابد؛  فاصله حداقل معیشت و حداقل دستمزد کارگران کاهش می: وزیرکار -*
 :گیری درباره دستمزد کارگران در شورای عالی کار تصمیم

m/fa/news/1397/11/14/1938597https://www.tasnimnews.co 

محمد   : آمده است ۳۱ بهمن۱۱تاریخ یکشنبه در به گزارش خبرگزاری تسنیم از اصفهان 
شریعتمداری ظهر امروز در حاشیه سفر به اصفهان در جمع خبرنگاران با اشاره به تصمیماتی 

عالی کار  در جلسات شورای: که در موضوع دستمزد کارگران اتخاذ شده است، اظهار داشت
و کمیته دستمزد، مسائل اولیه مربوط به فاصله گرفتن حداقل سبد معیشت با حداقل 
دستمزد را مورد بررسی قرار دادیم و بین کارگر، کارفرما و دولت تفاهمی برای تصویب 

در الیحه بودجه که به مجلس تقدیم شد "وی با بیان اینکه .دستمزد سال آینده وجود دارد
شورای عالی کار در روزهای آینده : ، گفت"ایم درصد دیده 11زد کارگران را متوسط رشد دستم

گیری کرده و تالش خواهد شد  جانبه، در مورد دستمزد سال آینده تصمیم1نیز در حرکتی 
سبدهای معیشتی، : گفت وی .فاصله حداقل معیشت و حداقل دستمزد کاهش پیدا کند

ه ویژه به حداقل دستمزد، پوشش بیمه بیکاری از ارائه خدمات به کارمندان و کارگران، توج

 .جمله اقداماتی است که در دستور کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار دارد

فاصله میان حداقل معیشت و حداقل دستمزد در جامعه کارگری باید کاهش پیدا : وی گفت
مند  ت از آن بهرهکند، افزایش حقوق باید یک جزء ثابت باشد تا همه اقشار و طبقا

شریعتمداری با ابراز اینکه در زمینه بیمه بیکاری نیز تصمیماتی گرفته شده تا برای .شوند
 1در این راستا : اند اقداماتی انجام شود، خاطرنشان کرد دالیلی بیکار شده کارگرانی که به

 .ه شده استهزار کارگر درنظر گرفت 151میلیارد تومان اعتبار برای نزدیک به  111هزار و 

 زمان در تورم حساب با مغان صنعت و کشت ارزشاکبر اعلمی مطرح کرد؛ -*
 دادوستد قضا  دستگاه/رسید خواهد میلیارد هزار ۲۱۱ به قسط آخرین پرداخت
 :دریابد را ها واگذاری پرده پشت

 
 اعلمی اکبر  :آمده است  ۳۱ بهمن۱۱ایلنا،  درتاریخ یکشنبه   -به گزارش خبرگزاری کار ایران 

نسبت به احتمال برخی داد و  (اسالمی شورای مجلس دوره ششمین نماینده)
های قضایی و امنیتی  دار هشدار داده و از دستگاه ی مشکلها ستدهای پشت پرده واگذاری

خواست تا از انگیزه و علت اصرار و حمایت برخی اشخاص حقیقی و حقوقی از خریداران 
به موجب گزارش دیوان محاسبات، ارزش واقعی  وی با بیان اینکه... .ها غافل نشوند واگذاری

 ۱۱۳۳میلیارد تومان بوده که به  ۱۳۳۳ز بیش ا« در زمان رسیدگی دیوان»کشت و صنعت مغان 

https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/722969-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4-%DA%A9%D8%B4%D8%AA-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D9%85%D8%BA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%82%D8%B3%D8%B7-%D8%A8%D9%87-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%82%D8%B6%D8%A7-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%AF-%D9%BE%D8%B4%D8%AA-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D9%88%D8%A7%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%AF
https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/722969-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4-%DA%A9%D8%B4%D8%AA-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D9%85%D8%BA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%82%D8%B3%D8%B7-%D8%A8%D9%87-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%82%D8%B6%D8%A7-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%AF-%D9%BE%D8%B4%D8%AA-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D9%88%D8%A7%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%AF
https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/722969-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4-%DA%A9%D8%B4%D8%AA-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D9%85%D8%BA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%82%D8%B3%D8%B7-%D8%A8%D9%87-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%82%D8%B6%D8%A7-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%AF-%D9%BE%D8%B4%D8%AA-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D9%88%D8%A7%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%AF


، در نظر «حصه نقدی»میلیارد تومان  ۱۳۳میلیارد تومان واگذار شده است، آن هم با دریافت 
ساله، اظهار  ۱۱گرفتن دو سال تنفس و پرداخت الباقی قیمت مورد معامله، در اقساط 

 مقیاس و شد خواهد یزن تشدید آتی های سال در که موجود فزاینده تورم به باتوجه :داشت
 اردبیل صنعتی کشتارگاه نظیر هایی شرکت قبل سال ۱۹ های واگذاری «حالِ  ارزش» دادن قرار
 در بنگاه این ارزش است، کرده رشد واگذاری سال قیمت برابر ۲۳ از بیش آن امروز قیمت که

 .رسید واهدخ تومان (میلیارد ۱۳۳۳۳۳) میلیارد هزار صد از بیش به قسط آخرین پرداخت زمان
های نظارتی مسئول و حتی  اگر تا دیروز مجلس، دستگاه قضایی و سایر دستگاه  :او ادامه داد

های حقیقی و حقوقی موثر مانند امام جمعه استان اردبیل و نهادهای مدنی، فعاالن  شخصیت
ای با تردید به این  سیاسی، اجتماعی و اقتصادی و حتی برخی مدیران کشوری و منطقه

المال سکوت اختیار کرده یا به دالیلی  نگریستند و در برابر چوب حراج زدن به بیت ه میمسال
 ....دادند، گزارش دیوان محاسبات حجت را بر آنان تمام کرد واکنشی از خود نشان نمی

 
 :مدیرعامل /گذشت روز دو و بیست از اهواز شهری قطار کارگران تجمع   -*

 :کنیم رفع را مشکالت درتالشیم

 

دور سوم از :آمده است  ۳۱ بهمن۳۱شنبه دودرتاریخ ایلنا، -رش خبرگزاری کار ایران به گزا
این . است  اعتراض کارگران پروژه ساخت قطار شهری اهواز از بیست و سوم دی آغاز شده
خوانند، برای  کارگران در اعتراض به آنچه تاخیرهای طوالنی در پرداخت معوقات مزدی خود می

این کارگران .ردندسومین بار در سال جاری دست از کار کشیدند و تجمع اعتراضی برگزار ک
ماه دستمزد مربوط به سال گذشته و جاری کارگران  ۱۳دی ماه سال جاری حدودا : گویند می

به .پروژه قطار شهری به تاخیر افتاده بود لذا تصمیم گرفتیم بار دیگر دست به اعتراض بزنیم
 ۱۳مطالبات  گفته آنها، طی یک ماه و نیم گذشته با پیگیری مستمر کارگران حدودا چهار ماه از

در این .دیگر از مطالبات باقی مانده است  ماه ۱۳ماهه آنها پرداخت شده و در حال حاضر 
ض که بیش از بیست و دو روز تداوم داشته، کارگران خواستار پاسخگویی مدیرعامل قطار ااعتر

اع در ارتباط با نابسامانی اوض( مجری پروژه)شهری اهواز و مدیریت شرکت پیمانکاری کیسون 
چندی پیش در گفتگو با کارگران تعهد : مدیرعامل قطار شهری اهواز خاطرنشان کرد....هستند

 ۲های صورت گرفته این  ماه آنها را تا پایان بهمن ماه پرداخت کنم اما با تالش ۲دادم که حقوق 
 ها را به گوش حقوق در همان اوایل بهمن ماه پرداخت شد، کارگران با اعتراضات خود خواسته

اند و ما نیز درحال حل مشکل هستیم اما ادامه این تجمعات ممکن است سبب  ما رسانده
 .کاهش تمرکز ما شود

های حمایتی در کنار افزایش حداقل دستمزد  بسته: یک فعال کارگری مطرح کرد -*
 ضروری است

https://www.isna.ir/news/97111508187 

 

https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/723921-%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9-%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-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%AF%D9%88-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%AF%D8%B1%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%85-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D8%A7-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%DA%A9%D9%86%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-9/723921-%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9-%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-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%AF%D9%88-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%AF%D8%B1%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%85-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D8%A7-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85


علی  :آمده است  ۳۱ بهمن۳۱شنبه دوبه نوشته خبرگزاری دولتی ایسنا، در تاریخ 
یک فعال کارگری معتقد است در کنار افزایش حداقل مزد کارگران در سال آینده ، سیارمه  اکبر

ا توجه به شرایط اقتصادی سال او تاکید دارد که ب. های حمایتی ضروری است بینی بسته پیش
اگر کارفرمایان به : گفتاو  .آینده دولت باید در حمایت از کارگران و کارفرمایان وارد عمل شود

دالیل مختلف توان افزایش مزد را ندارند دولت باید برای تعهدات کارفرمایان و در قبال کارگران پا 
درصدی حقوق کارمندان  ۲۳افزایش : وی ادامه داد .پیش بگذارد و به وظیفه خود عمل کند

بگیر کارگری چنین درصدهایی را  توانیم برای جامعه حداقل شاید قابل توجیه باشد ولی نمی
های گذشته به شدت افت  تعیین کنیم چون قدرت خرید خانوارهای کارگری نسبت به سال

حتماً باید کرده است؛ لذا در کنار افزایش حداقل دستمزد قانونی در شورای عالی کار 
اگر سبد : گفت سیارمه... .های حمایتی را ببینیم تا معیشت کارگران به خطر نیفتد بسته

ها از سال گذشته تا کنون چند برابر  هزینه معیشت خانوارهای کارگری را مقایسه کنیم، هزینه
ر ها افزایش یابد تا معاش خانوا شده و طبیعی است باید حداقل دستمزدها به اندازه هزینه

پس از تعیین حداقل مزد باید به مزایای جانبی مزد و : تاکید کرد سیارمه... .تقویت شود
افزایش حق مسکن و بن خواربار کارگران هم فکر کنیم تا در نهایت دستمزدی شایسته کرامت 

قانون کار شورای  ۱۱به گزارش ایسنا، ماده  .کارگران و خانوارهای کارگری تعیین و تصویب شود
ار را موظف کرده همه ساله میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا عالی ک

صنایع مختلف با توجه به درصد تورم اعالمی از سوی بانک مرکزی و در نظر گرفتن سبد 
ینه ماهانه معیشت خانوارهای هز به گفته مقامات کارگری،. معیشت خانوار تعیین کند

به پنج میلیون تومان رسیده و این رقم هزینه زندگی یک خانوار چهارنفره در ماه  کارگری
 .است

 قرار امیدوارم /دادگاه به محمدی پروین پرونده انتقال:محمدعلی جداری فروغی -*
 :شود نقض بازداشت

 
محمدعلی :آمده است  ۳۱ بهمن۳۱شنبه دودرتاریخ ایلنا، -رش خبرگزاری کار ایران به گزا

پس از : در تماس تلفنی با خبرنگار ایلنا، اظهار داشت( حمدیوکیل پروین م)جداری فروغی 
ی این فعال کارگری در  دادیاری دادسرای فردیس، متوجه شدم که پرونده 22مراجعه به شعبه 

شهرستان فردیس ارجاع شده  1دادگاه کیفری  211پی اعتراض به قرار بازداشت، به شعبه 
امیدوارم : رونده موکل خود به دادگاه گفتوی با ابراز امیدواری نسبت به ارسال پ.است

موکلم از . رسیدگی به قرار بازداشت به نتیجه برسد و قرار بازداشت به وثیقه تبدیل شود
پروین .سازد برد و این بیماری، تحمل حبس را برای او دشوار می میگرن شدید رنج می

در زندان شهید  اکنون او هم. محمدی، عصر نهم بهمن ماه در پردیس کرج بازداشت شد
 .برد کچوئی کرج به سر می

 : کارگران و کارکنان راه آهن اندیمشک در اعتصاب اند  -*

https://www.isna.ir/news/97111306887
https://www.isna.ir/news/97111306887
https://www.isna.ir/news/97111306887
https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/723420-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%85-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%86%D9%82%D8%B6-%D8%B4%D9%88%D8%AF
https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/723420-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%85-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%86%D9%82%D8%B6-%D8%B4%D9%88%D8%AF
https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/723420-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%85-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%86%D9%82%D8%B6-%D8%B4%D9%88%D8%AF


 

کارکنان و کارگران نگهداری راه آهن  :آمده است  ۳۱ بهمن۱۳شنبه دودرتاریخ  مندرج خبر برپایه
 . خود در اعصابن هستند زاگرس اندیمشک در اعتراض به سه ماه حقوق معوقه

 
 نتیجه «ذینفع و پزشک وزیر به نه» کمپین  تماس با ایلنا مطرح شد؛در  -*

 یابد پایان "ساالری پزشک" امیدواریم/داد

 

جمعی از :آمده است  ۳۱ بهمن۳۱شنبه دودرتاریخ ایلنا، -رش خبرگزاری کار ایران به گزا
ر ایلنا، از انتخاب اولین وزیر بهداشت غیرپزشک، ابراز خشنودی پرستاران در تماس با خبرنگا

کردند و گفتند امیدواریم انتخاب سعید نمکی بتواند نقطه آغازی باشد بر پایاِن 
نه به »هاست کمپینی تحت عنواِن  این پرستاران که ماه.در وزارت بهداشت« ساالری پزشک»

انتخاب : گویند اند، می اندازی کرده ای مجازی راهرا با چند هزار عضو در فض« وزیر پزشک و ذینفع
مان به  ها مطالبات تواند نقطه امیدی باشد برای ما پرستاران که بعد سال یک غیرپزشک می

: آنها تاکید کردند.مان دست پیدا کنیم رفته سرانجام برسد و بتوانیم به حقوق از دست
گذاری  ای مثل قانون تعرفه ک خوردهی اصلی ما اجرای قوانین بر زمین مانده و خا خواسته

 .ست خدمات پرستاری

 : پروین محمدی با دست های زنجیر شده  -*

 
 :آمده است  ۳۱ بهمن۱۳شنبه دودرتاریخ  برپایه خبر مندرج درسطح شبکه های مجازی

، بیان داشت  25/22/31عصر1ساعت  -وکیل پایه یک دادگستری  -محمدعلی جداری فروغی 
دادگاه کیفری دو فردیس در مورد تایید قرار بازداشت موقت پروین  211مه شعبه امروز دادنا : 

پرونده   .محمدی به استناد اتهامات تبلیغ علیه نظام و اقدام علیه امنیت ملی به من ابالغ شد
دادیاری فردیس به دادسرای اوین 22پروین محمدی با پایان نیابت قضایی از طرف شعبه 

  ...موکل نیز به زندان اوین منتقل شد 22ار دادیار شعبه فرستاده شد و طبق اظه

https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/723999-%DA%A9%D9%85%D9%BE%DB%8C%D9%86-%D9%86%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9-%D8%B0%DB%8C%D9%86%D9%81%D8%B9-%D9%86%D8%AA%DB%8C%D8%AC%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%AF
https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/723999-%DA%A9%D9%85%D9%BE%DB%8C%D9%86-%D9%86%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9-%D8%B0%DB%8C%D9%86%D9%81%D8%B9-%D9%86%D8%AA%DB%8C%D8%AC%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%AF


 تومان میلیون ۳ معیشت سبد آیا /شود می برگزار دستمزد کمیته جلسه دومین -*
 است؟

 

دومین جلسه :آمده است  ۳۱ بهمن۳۱شنبه دودرتاریخ ایلنا، -رش خبرگزاری کار ایران به گزا
عصر با حضور نمایندگان  ۱شود؛ این جلسه راس ساعت  ته دستمزد برگزار میی کمی جانبه سه

 کانون دستمزد کمیته رئیس) توفیقی فرامرز.کارگران، دولت و کارفرمایان، برگزار خواهد شد
موضوع جلسه، : گوید در ارتباط با جلسه عصر امروز می (کشور کار اسالمی شوراهای عالی

وی با .یدا کردن راهکارهایی برای رساندن مزد به سبد استمحاسبه سبد معیشت خانوار و پ
براساس آمارهای مرکز : جانبه برسیم، افزود بیان اینکه امیدواریم امروز روی سبد به توافقِ سه

ملی آمار، سبد محاسبه خواهد شد و امیدواریم در این جلسه، مثل جلسه قبل نمایندگان 
موضوع دیگری که نیازمند بررسی سه.اتمه یابدکارفرمایی غایب نباشند و محاسبات سبد خ

های نزدیک نمودن دستمزد به سبد معیشت است؛ این درحالیست که در  جانبه است، راه
های صنفی کارگران ایران، نرخ سبد معیشت را  روزهای گذشته، رئیس کانون عالی انجمن

 ۱لس، رقم میلیون تومان مشخص کرد و شب گذشته نیز فراکسیون کارگری مج ۳حدود 
میلیون تومان را برای حداقل مزد پیشنهاد داد؛ در این اوضاع، نتایج کمیته دستمزد چگونه 

های  درصدی هزینه ۱۳خواهد بود؛ توفیقی در پاسخ به این سوال با تاکید بر افزایش حداقل 
 در که باشید مطمئن :گوید درصدی برای سال آینده می ۳۳تا  ۱۳زندگی و تورم انتظاری حداقل 

 .آمد نخواهیم کوتاه آماری های حداقل از سبد، محاسبات

  : دیواندره معلمان از تعدادی از بازجویی و احضار -*
معلمین شهرستان دیواندرە از سوی ادارە اطالعات این  طی روزهای گذشتەشمار زیادی از

 .شهرستان احضار و مورد بازجویی قرار گرفتەاند
 زیر است  اسامی معلمان احضار شده به شرح

 ـ عطا اسفندیاری، معلم ادبیات فارسی۱
 ـ حمید آریانا معلم زبان انگلیسی۲
 ـ اسعد اولیایی دبیر مطالعات اجتماعی۹
 ـ سهیال سعیدی دبیر زبان عربی٤

این معلمین بە اتهام شرکت در اعتصابات و تشویق معلمین دیواندرەای جهت برگزاری اعتصاب 
ویی قرار گرفتە است و آنها را تهدید کردەاند کە اگر بار دیگر در در این شهر احضار و مورد بازج

 .اعتصابات شرکت کنند بازداشت خواهند شد
در جریان اعتصابات سراسری معلمین در آبان ماه امسال، دو تن از معلمین دیواندرەای بە نام 

از  از سوی نیروهای اطالعات بازداشت و پس“ حامد نرگسی”و “ امید شاه محمدی”های 
 .نزدیک بە یک ماه با تودیع وثیقە آزاد شدە بودند

 

 ۲۱۱ مسکن   حق باگو با ایلنا مطرح کرد؛ و یک پژوهشگر حوزه شهری در گفت -*
 عقالنیت در / پرداخت تهران در را جا متر ۷  اجاره شود می تنها تومانی هزار

 :اند اولویت در ها بسازوبفروش که کارگران نه کارساالر کاسب

https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/723828-%D8%AF%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%AA%D9%87-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B2%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF-%D8%A2%DB%8C%D8%A7-%D8%B3%D8%A8%D8%AF-%D9%85%D8%B9%DB%8C%D8%B4%D8%AA-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/723828-%D8%AF%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%AA%D9%87-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B2%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF-%D8%A2%DB%8C%D8%A7-%D8%B3%D8%A8%D8%AF-%D9%85%D8%B9%DB%8C%D8%B4%D8%AA-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
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ایمان  :آمده است  ۳۱ بهمن۳۱شنبه دودرتاریخ ایلنا، -کار ایران  علی رفاهی خبرنگاررش به گزا
 دورهام دانشگاه در شهری جغرافیای تهآموخ دانش و شهری حوزه پژوهشگر مترجم،، واقفی

کیلو گوشت  ۱ی  در این روزها که هزینه-با بیان اینکه حق مسکن صدهزار تومانی  ،انگلستان
ماند و باید در واقع آن را نه حق  بیشتر به شوخی می -هزار تومان رسیده ۱۳۳به باالی 

سال گذشته  ۹۳که در اتفاقی : نامید، گفت" مندی از یک کیلو گوشت حق بهره"مسکن که 
است یعنی هرچه گذشته « رانی برون»های فرودست افتاده است در یک کالم  برای خانواده

حق مسکن کارگران که .اند ها به مناطق و فضاهای دورتر از مرکز رانده شده است این خانواده
رهای هزار تومان تعیین شده، قاعدتا قرار است بخشی از هزینه مسکن خانوا ۱۳۳به تازگی 

رغم  هایش اشاره کرده، به حال، همانطور که واقفی در پاسخ با این. کارگری را پوشش دهد
سابقه آن، رقم تعیین شده بیشتر معادل قیمت یک کیلو گوشت است تا اجاره یک  افزایش بی

چرا نرخ حق مسکن در دستمزد که کاالیی تا این اندازه حیاتی است، آنقدر .محل برای سکونت
با واقعیات زندگی کنونی مزدبگیران است؟ این نرخ چه تاثیری در حیات کارگران و  ناهمخوان

های حاکم در حوزه مسکن و  زندگی شهری داشته است؟ و چه کسانی منتفعان سیاست
هزار دستگاه بوده حال ۱۲۳حدود  ۱۹۹۳های خالی در سال  تعداد خانه ...مستغالت هستند؟

گوید  این به ما می. میلیون دستگاه رسیده است ۲ی حدود به چیز ۱۹۳۱آنکه این رقم در سال 
های خود را برای فروش با قیمت  کم در این پانزده سال خانه سازندگان و خریداران خانه دست

کافی برای گذران   مستغالتی غالباً اندوخته  از آنجاکه این طبقه. اند داشته باالتر در بازار نگه
وردن قیمت خانه ندارد و به امید جهش قیمت بعدی حاضر است زندگی دارد تمایلی به پایین آ

همین جهت آن بخشی از شهروندان که تقاضای  به. دارد ی رکود خالی نگه آن را در دوره
ها تن  بازان و بسازبفروش دست آوردن مسکن به اقتضائات بورس مصرفی دارند مجبورند برای به

های فرودست افتاده است در یک کالم  خانواده سال گذشته برای ۹۳اتفاقی که در  ....بدهند
ها به مناطق و فضاهای دورتر از مرکز  است یعنی هرچه گذشته است این خانواده« رانی برون»

براساس آمار . نشینی در اطراف تهران توجه کنید ست به رشد حاشیه کافی. اند رانده شده
میلیون  ۱از  ۱۹۳۱الی  ۱۹۱۳ی ها ی سال نشین در ایران فاصله وزارت مسکن جمعیت حاشیه

بخش دیگری . این رقم امروز قطعاً بیش از این عدد خواهد بود. میلیون رسیده است ۱۱نفر به 
مستاجر نزول پیدا   خانه به طبقه صاحب   از جمعیت همانطور که پیشتر توضیح دادم از طبقه

کارساالر و  النیت کاسبگذاران باید بیاندیشند فروگذاشتن عق اما راهکاری که سیاست.کردند
دولت و حاکمیت باید بتواند تعادل میان . ست های خدمات اجتماعی بازگشت به سیاست

های پنهان بازار  اگر مسکن را به دست. ای و مصرفی را دوباره برقرار کند تقاضای سرمایه
سربه فلک نشینی  رانی فزاینده و نهایتاً حاشیه نشینی بیشتر، برون بسپاریم هر روز با اجاره

هایی  گذاران یادآوری کرد که دقیقاً در همین سال باید به سیاست. رسیده، مواجه خواهیم بود
دهد، حکمرانان شهر بارسلون  های فرسوده را سرمی که شعار دولت چابک و بازآفرینی بافت

اول بنابراین قدم . هزار خانه افزایش دادند۳هزار خانه به ۱تعداد مساکن اجتماعی خود را از 
گذار از واگذاری تام و تمام مسکن  سیاست  رفت از این وضعیت دست کشیدن بدنه برای برون

 .به بخش خصوصی است

 :شود ماه تعیین می بهمن۷۲عدد و رقم سبد معیشت کارگران  -*

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1397/11/15/1939935 
فرامرز توفیقی، عضو  :آمده است  ۳۱ بهمن۱۳درتاریخ دوشنبه به نوشته خبرگزاری تسنیم 

نتیجه جلسه   ، دربارهخبرگزاری تسنیم وگو با خبرنگار اقتصادی شورای عالی کار در گفت
گان کارگران، کارفرمایان و دولت حضور جلسه برگزار شد و نمایند: کمیته دستمزد گفت
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عضو شورای عالی کار با بیان اینکه هفته آینده عدد و رقم سبد معیشت کارگران  .داشتند
صورت  با توجه به اینکه عدد و رقم سبد معیشت کشوری است به: شود گفت تعیین می

صورت  است که به تنها منبع آماری ما مرکز آمار"وی با بیان اینکه .شود حداکثری تعیین می
صورت حداقل،  آخرین آمار مرکز آمار مربوط به دی ماه بود که به: گفت" شود ماهیانه اعالم می

های سبد معیشت را در سه گروه حداقل،  حداکثر و میانگین اعالم شده بود، یعنی شاخص
ین صورت کشوری تعی با توجه به اینکه سبد معیشت به. حداکثر و میانگین اعالم کرده بود

های گذشته با استفاده از اطالعات بانک مرکزی سبد  سال. شود باید دقت بیشتری شود می
صورت  اما زمانی که قرار است سبد به. کردیم صورت حداقلی تعیین می را برای تهران به

های حداقلی جفا به شهرهای گسترده مانند  کشوری تعیین شود در نظر گرفتن شاخص
بهمن ماه جلسه کمیته  11فیقی با ابراز اینکه چهارشنبه هفته آینده تو....شیراز و تبریز است

در جلسه بعدی قرار است عدد و رقم این سبد تعیین و : دستمزد برگزار خواهد شد گفت
نمایندگان کارفرمایان پیشنهاد داشتند که تورم را بر دستمزد : وی ادامه داد.مشخص شود

را ببینیم و بررسی کنیم که با افزایش دستمزد ببینیم و میزان پوششی دستمزد بر معیشت 
توان حداقل  شود و در نهایت دربازه زمانی چندساله می میزان از سبد معیشت تأمین می چه

 .دستمزد را به سبد معیشت نزدیک کرد

 در وجه هیچ به کارگران مزد درصدی ۷۱ افزایش:وگو با ایلنا علی خدایی در گفت -*
 :کند می تمام را حجت کار عالی شورای تنها /نیست کار دستور

علی خدایی با :آمده است  ۳۱ بهمن۱۳شنبه ایلنا،درتاریخ دو -به گزارش خبرگزاری کار ایران 
درصدی دستمزد کارگران در  ۲۳تصویب افزایش "بیان این مطلب که وزیر کار اعالم کرده است 

هرگونه تعیین دستمزد خارج از قواعد به رسمیت : ، به خبرنگار ایلنا گفت"حال پیگیری است
درصدی حداقل دستمزد  ۲۳یش کنم و تاکید دارم که افزا شناخته شده را به شدت محکوم می

خدایی با بیان اینکه طبق قانون کار تعیین ....کارگران به هیچ وجه در دستور کار نیست
دستمزد، تنها و تنها به شورای عالی کار مربوط است و با مذاکره گروه کارگری، کارفرمایی و 

سایر اعضا  به هیچ عنوان نظر فردی در شورای عالی کار بر: شود، گفت دولت انجام می
وی  .درصدی دستمزد در دستور کار است ۲۳ارجحیت ندارد که بخواهد اعالم کند، افزایش 

شما که از قبل مزد را : گویند می! شب بازی افزایش دستمزد را تمام کنید خیمه: گویند می
 وی با بیان .دهید کنید و مردم را فریب می بازی می کنید، چرا تا شب آخر سال سیاه تعیین می

اینکه گروه کارگری تا آخرین روز بر سر حتی که یک هزارم درصد افزایش دستمزد به سختی 
قانون کار تنها شورای عالی کار را برای تعیین دستمزد به رسمیت : گفتاو  .کنیم  مذاکره می

تاکید کرد او    .شناخته است، نه نظر علی خدایی یا محمد شریعتمداری یا حسن روحانی را
گرایی آفتی است که نباید در بدنه دولت  جانبه الع از روابط کار و عدم اعتقاد به سهکه عدم اط

 .گرایی است؛ البته تنها و تنها یک ضلع و نه بیشتر جانبه رخنه کند؛ چراکه دولت یک ضلع سه

ساعت نه  -وکیل پایه یک دادگستری  -محمدعلی جداری فروغی یادداشت  -*
 61/66/79بامداد 

  عفر عظیم زاده و پروین محمدی موکلین زندانیج" به یاد  

  
 
  ...یک کارگر فکری! می دانم  "کارگر"من به عنوان یک وکیل دادگستری خود را یک  *

ست از حقوق کارگران وفعالین صنفی کارگری به صورت افتخاری و به همین خاطر من سالها

https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/723605-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D8%B2%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%87%DB%8C%DA%86-%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%AA%D9%86%D9%87%D8%A7-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%AD%D8%AC%D8%AA-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%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-9/723605-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D8%B2%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%87%DB%8C%DA%86-%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%AA%D9%86%D9%87%D8%A7-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%AD%D8%AC%D8%AA-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%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-9/723605-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D8%B2%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%87%DB%8C%DA%86-%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%AA%D9%86%D9%87%D8%A7-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%AD%D8%AC%D8%AA-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF


و ادعایی ... رایگان دفاع می کنم ، البته تا جایی که بتوانم ، وبه اندازه توانم حرکت می کنم 
  ...هم ندارم

   ...دیشب حین کار سرم گیج رفت و دست به میز و صندلی که نیافتم
روزه اش در  91موکلی که پس از اعتصاب غذای   "جعفر عظیم زاده" دستگیری غیرمترقبه  *

تیرماه نود و پنج وکالتش را گرفتم و وکالت پروین محمدی را که ناگزیر در هفته گذشته پذیرفتم 
؛ انجام وظیفه وکالتی سنگینی را طلب می کرد و من دهه ها قبل قسم خورده ام که از 

  ...حقوق موکلین دفاع کنم و دفاع می کنم با جان و دل
وقتی امروز صبح در آزمایشگاه خون می دادم در اندیشه جعفر عظیم زاده و پروین محمدی دو 

فعال کارگری بودم که با اتهام اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام در پشت میله های 
   ...زندان اوین در اندیشه یاری حقوقی من هستند
به امید دریافت مزد زحمات سنگین می کشند خون من رنگین تر از خون کارگرانی نیست که 

از حقوق مدافعین کارگران دفاع   .بله من کارگر فکری هستم و آنها کارگر جسمی و فکری... 
می کنم و امید آن دارم به جایی برسیم که کارگر تا عرقش خشک نشده به حق و حقوقش 

ش نباشد و مدافعین حقوق برسد و نیاز به اعتراض واعتصاب و شرمندگی در برابر خانواده ا
می گویند شکم گرسنه ایمان ندارد و من در عمل ! کارگر بیکار شوند و سر از زندان در نیآورند 

  ...دیده ام که مدعیان ایمان با کارگر چه می کند
  :اما آنچه می ماند...روزهای سخت سپری خواهد شد ، به هرقیمت 

  ...دفاع کنیم" قل مدافع کارگران و ح"کارگر "پس از حق ... وجدان بیدار است 
  ...ای که دستت می رسد ، کاری بکن ، پیش از آن کز تو نیآید هیچ کار +

 مگر /«وضعیت تقلیل» از اجتماعی تامین درمانی مراکز کارکنان نگرانی -*
 !بازگردانند؟ پیمانی به را رسمی توانند می

 

آمده است  ۳۱بهمن  ۲۱در تاریخ سه شنبه ایلنا  -ایران  خبرگزاری دولتی کار به گزارش
کارکنان رسمی مراکز درمانی سازمان تامین اجتماعی در تماس با خبرنگار ایلنا، از احتمال :

ای به  اخیراً نامه: گویند این کارکنان می.گرد در وضعیت شغلی خود ابراز نگرانی کردند عقب
فرستاده شده و به روسای مراکز گفته شده؛ برخی برخی از مراکز درمانی تامین اجتماعی 
اند؛ لذا  اند فاقد شرایط الزم در زمان تبدیل وضعیت بوده افراد که تبدیل به وضعیت رسمی شده

مگر بدون : این کارکنان افزودند.احکام آنها تقلیل وضعیت داده شده و به شرایط پیمانی برگردند
ند اقدام به تقلیل احکام کنند؟نگرانی این کارکنان در توان رای مرجع قضایی یا دیوان عدالت می

اند و واجد  کنند در زمان تبدیل وضعیت همه مدارک را ارائه داده ست که آنها ادعا می شرایطی
 .شرایط و الزامات مورد نیاز بوده اند

 : ایالم تجمع داشتند درغارت شدگان موسسه کاسپین  -*

 
غارت  :آمده است  ۳۱بهمن  ۲۱در تاریخ سه شنبه ازی در شبکه های مج مندرج خبر برپایه

 . تجمع اعتراضی بر پا نمودند شدگان توسط موسسه کاسپین در ایالم

https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/724289-%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%B2-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D9%82%D9%84%DB%8C%D9%84-%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D9%85%DA%AF%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF-%D8%B1%D8%B3%D9%85%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86%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-9/724289-%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%B2-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D9%82%D9%84%DB%8C%D9%84-%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D9%85%DA%AF%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF-%D8%B1%D8%B3%D9%85%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF


 
 «بیمه» قالیباف زنان   درصد نود از بیش :یک کارفرمای صنعت فرش دستباف -*

 !شود؟ نمی سازی شفاف چرا/ندارند

 
 بابک :آمده است  ۳۱بهمن  ۲۱نبه در تاریخ سه شایلنا  -خبرگزاری دولتی کار ایران  به گزارش

فرش در آذربایجان غربی است؛ او پیش از این در اعتراض به  مدیرعامل شرکت ائل نژاد، قابل
ای انتقادآمیز به رئیس جمهور نوشت و اعالم  تعطیلی چند ساله شرکت بافندگی خود، نامه

جمهور به آتش خواهد اش را در حضور مقامات اجرایی و از جمله شخص رئیس  کرد که کارخانه
سوال اینجاست که چه کسانی بانی ایجاد وضعیت بسیار : گوید نژاد می قابل.کشید
اند؛ وضعیت  کننده برای قشر محروم کارگر به خصوص بافندگان فرش دستباف شده نگران

 .کارگران قالیباف به شدت ناگوار است و هیچکس پاسخگو نیست
 تامین و کار اداره معدن، و صنعت وزارت داند؛ یاو سه نهاد را در این زمینه مسئول م

ی قابل نژاد، صنعت و معدن با عدم  به گفته.ای وحرفه فنی سازمان همچنین و اجتماعی
حمایت از کارفرمایان صنعت فرش، اداره کار و تامین اجتماعی با عدم نظارت بر وضعیت کارگران 

ای با شرایط سختی که در  فنی و حرفهاین صنعت و اجرای ناصحیح بیمه قالیبافان و سازمان 
های به وجود آمده  اند، همگی در دشواری راه گرفتن گواهینامه مهارتِ مورد نیاز بیمه، قرار داده

 .سهیم هستند
ی  مندی از حق بیمه هزاران نفر به ناحق، در حال بهره: افزاید این کارفرمای صنعت فرش، می

نود و نه درصد صاحبان حق، امکان استفاده از آن را بافندگان فرش هستند؛ درحالیکه بیش از 
او سواالتی را در رابطه با حوزه کار و اشتغال خود یعنی استان آذربایجان غربی مطرح !ندارند

شدگان فرش دستباف استان، محرمانه است و حتی آن را در اختیار  چرا لیست بیمه: کند می
 با شدن روبرو از چرا دهند؟ ف قرار نمیهای فرش دستبا مرکز ملی فرش ایران و اتحادیه

 حاضر ها، رسانه حضور در هیچگاه و دارند واهمه اینقدر دستباف فرش حوزه قانونی های تشکل
 !نیستند؟ سازی شفاف به

  :نمودند پا بر تجمع کرمانشاه کاسپین موسسه شدگان غارت -*

 

غارت  :آمده است  ۳۱همن ب ۲۱در تاریخ سه شنبه در شبکه های مجازی  مندرج خبر رپایهب
 .تجمع اعتراضی بر پا نمودند شدگان توسط موسسه کاسپین در کرمانشاه

 
 واگذاری توقف ای خواستار ؛ سازی تبریز در نامه شورای اسالمی کار ماشین -*

 : شدند ذیصالح های ارگان و نهادها به سپردن و کارخانه مجدد

https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/721386-%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D9%88%D8%AF-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%82%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D9%81-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF-%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D8%B4%D9%81%D8%A7%D9%81-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%86%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/721386-%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D9%88%D8%AF-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%82%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D9%81-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF-%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D8%B4%D9%81%D8%A7%D9%81-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%86%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/724320-%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%81-%D9%88%D8%A7%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D8%AF%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B3%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B0%DB%8C%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD
https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/724320-%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%81-%D9%88%D8%A7%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D8%AF%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B3%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B0%DB%8C%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD


 

  :آمده است  ۳۱ بهمن ۲۱در تاریخ سه شنبه ایلنا  -خبرگزاری دولتی کار ایران  به گزارش
ای به فرهاد دژپسند،  سازی تبریز طی نامه شورای اسالمی کار کارگران کارخانه ماشین

سازی برای واگذاری مجدد این  اقتصاد و دارایی ضمن انتقاد از اقدامات سازمان خصوصی وزیر
واحد تولیدی و انتشار آگهی مزایده در سیزدهم بهمن ماه خواستار توقف واگذاری 

سازی به اشخاص حقیقی، خروج از شرایط بالتکلیفی و ایجاد بسترهای الزم برای  ماشین
و دارای اهلیت الزم « های ذیصالح نهادها و ارگان»سپردن این واحد تولیدی به 

سازی تبریز در ادامه این نامه به وزارت امور اقتصاد و دارایی  کارگران ماشین...  .شدند
به دفعات متعدد از طریق مزایده و  ۹۹این شرکت از سال  ۱۱با توجه به اجرای اصل  :افزودند

 دیگر سوی از .سازی در معرض فروش قرار گرفته است های سازمان خصوصی درج آگهی
 و اسناد ارائه با و ذیصالح مراجع به متعدد های نامه طـی بارها که شرکـت العاده فوق اهمیت
 و گردیده یادآوری (لیکس ویکی در سیا سازمان شده منتشر اسناد جمله از ) معتبر مدارک
 سوی از ظالمانه های تحریم که ای برهه در (ابزار های ماشین) شرکت تولیدات حیاتی نقش
 عظیم مجموعه واگذاری طلبد می که است موضوعی شود می تحمیل ملت این بر غربی دول

کارگران بیان ....دگیر انجام کشور و نظام صالح و صرفه و شرایط جمیع لحاظ با سازی ماشین
ای جز مقاومت و  گری تبریز چاره سازی و ریخته پرسنل زحمتکش مجموعه ماشین: اند کرده

های غیراصولی آن سازمان ندیده و تا زمانیکه به صورت علمی، منطقی و  مقابله با سیاست
های  ها و پتانسیل ای و با در نظر گرفتن جایگاه صنعتی این شرکت، توانمندی ریشه
موجود آن و تعریف اهداف بلندمدت که بازسازی و توسعه آن لحاظ نگردیده باشد، اجازه  عمالً 

ورود به هیچ دالل، مالک و اشخاص حقیقی به صحن مطهر و پاک محل کار خود نخواهند 
 به واگذاری موضوع دارند تقاضا سازی تبریز گروه ماشین: در این نامه آمده استپایان   در....داد

 شرایط از خروج و اخیر واگذاری جاری مشکالت رفع به نسبت و متوقف حقیقی اشخاص
 اندیشیده خاص تمهیدات شرکت عملیاتی های برنامه اجرای برای فعلی آمده پیش بالتکلیف

 که ذیصالح های ارگان یا و نهادها به عظیم واحد این سکان سپردن جهت الزم بستر و شده
 .آید بوجود گیرند، عهده به را آن اداره در کافی تخصص و الزم اهلیت توانند می

 :تبریز در آیسان مجتمع ساخت پروژه کارکنان و کارگران تجمع -*

 
جمعی  :آمده است  ۳۱بهمن  ۲۱در تاریخ سه شنبه در شبکه های مجازی  مندرج خبر رپایهب

در مرکز از کارگران و کارکنان پروژه ساخت مجتمع چند منظوره اداری، تجاری و تفریحی آیسان 
 .تجمع اعتراضی بر پا نمودند شهر تبریز، در اعتراض به هفت ماه حقوق معوقه

کارگران تراورس احمد آباد در هرمزگان برای عدم دریافت حقوق، تجمع اعتراضی  -*
 : برپا نمودند



 

کارگران :آمده است  ۳۱بهمن  ۱۲در شبکه های مجازی در تاریخ سه شنبه  مندرج خبر رپایهب
ماه حقوق و  1تراورس ایستگاه احمدآباد در هرمزگان در اعتراض به عدم دریافت  نیروهای

کارگران می . همچنین عدم دریافت مزایای عیدی و پاداش تا آخر اسفند ماه، تجمع کردند
 ما چطور باید از مسئولین شرکت تراورس شکایت کنیم و به که باید مراجعه کنیم؟: پرسند

 از بیش تورم آینده سالسه کمیته دستمزد مطرح شد؛در رابطه با خروجی جل -* 
 شود؟ می ا عمال چگونه تورم میانگین؛ سبد یا حداقلی سبد/بود خواهد درصد ۲۳

  :آمده است  ۳۱بهمن  ۱۲ایلنا در تاریخ سه شنبه  -اری دولتی کار ایران خبرگز به گزارش
دومین جلسه کمیته دستمزد، عصر روز گذشته برگزار شد؛ در این جلسه قرار بود رقم سبد 

 دستمزد کمیته رئیس) توفیقی فرامرز.معیشت و راهکارهای رساندن مزد به سبد، نهایی شود
نکه در جلسه روز گذشته، دو سبد حداقلی و میانگین را تعیین با بیان ای (شوراها عالی کانون

کردیم ولی هنوز توافق نشده که کدامیک مبنای کار قرار گیرد، در رابطه با نحوه محاسبات و 
آمار مرکز آمار که در بایکوت آماری بانک مرکزی : گوید چرایی دوگانه شدن سبد معیشت می

های قبل براساس آمارهای بانک مرکزی،  ه است؛ سالمبنا قرار گرفته، مربوط به آخر دی ما
کردند  اطالعات تورمی هفتگی مربوط به تهران را داشتیم و از آنجایی که کارفرمایان ادعا می

آزمایی  هاست که البته باید این ادعا نیز راستی که در تهران شاخص زندگی باالتر از شهرستان
کردیم اما امسال آمارهای بانک  حاسبه میهای تهران سبد را م شود، ما براساس حداقل

مرکزی تفکیکی نیست و مربوط به همه کشور است؛ بازهم کارفرمایان مدعی هستند که باید 
ها را در نظر بگیریم ولی ما گروه کارگری معتقدیم که چون آمار مربوط به همه کشور  حداقل

های فراوان  ا بعد از کش و قوسلذ: وی ادامه داد.است باید میانگین اعداد در نظر گرفته شود
های میانگین  های حداقلی کشور و دیگری نرخ دو سبد معاش محاسبه شد یکی براساس نرخ

توفیقی با بیان .شود که کدام سبد مبنا قرار گیرد و در جلسه چهارشنبه هفته آینده تعیین می
درصد خواهد بود،  ۱۳اینکه براساس محاسبات گروه کارگری، تورم انتظاری سال آینده بیش از 

قانون کار دو بند وجود دارد؛ تورم و سبد معیشت؛ یک راهکاری که گروه  ۱۱در ماده : ادامه داد
ها یا همان سبد معیشت اعمال شود و بعد  کارگری ارائه داد این بود که تورم روی هزینه

ن اینکه قرار وی با بیا.قدرمطلق ریالی آن روی دستمزد اعمال شده و درصد افزایش تعیین شود
های  از آنجا که تورم روی کل هزینه: ها روی این راهکار فکر کنند، افزود شد کارفرمایان و دولتی

 ...شود ما به تورم روی سبد معتقدیم نه تورِم اعمالی روی دستمزد زندگی اعمال می

 میلیون تومان پیشنهاد کرد؟ ۲چرا مجلس دستمزد کارگران را  -*

/news/97111508532https://www.isna.ir 

 

هادی ابوی  :آمده است  ۳۱بهمن  ۱۲در تاریخ سه شنبه  به نوشته خبرگزاری دولتی ایسنا ،
نهاد فراکسیون کارگری های صنفی کارگران با اشاره به پیش دبیرکل کانون عالی انجمن، 

با درنظر گرفتن خط فقر و : مجلس برای افزایش حداقل مزد کارگران به چهار میلیون تومان،گفت

https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/724386-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%85-%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D8%B3%D8%A8%D8%AF-%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D9%82%D9%84%DB%8C-%DB%8C%D8%A7-%D8%B3%D8%A8%D8%AF-%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C%D9%86-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%85-%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/724386-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%85-%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D8%B3%D8%A8%D8%AF-%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D9%82%D9%84%DB%8C-%DB%8C%D8%A7-%D8%B3%D8%A8%D8%AF-%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C%D9%86-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%85-%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF


رقم هزینه سبد معیشت خانوارهای کارگری انتظار داریم دستمزد سال آینده کارگران بیش از 
رگری مجلس پس از در روزهای گذشته نیز فراکسیون کا: وی ادامه داد... .نرخ تورم تعیین شود

در خصوص وضع معیشت کارگران رقم چهار میلیون تومان را به عنوان حداقل   بحث و بررسی
دستمزد سال آینده کارگران پیشنهاد کرد تا به خط فقر سه میلیون و دویست هزار تومانی 

نمایندگان کارگران در : این مقام مسئول کارگری گفت.. .های مجلس نزدیک شود مرکز پژوهش
شورای عالی کار چندین سال است که به دنبال پر کردن خال بین دستمزد و سبد معیشت 

های مزدی کارگران از سالهای گذشته جبران شود  کنند تا عقب ماندگی هستند و تالش می
اما از نمایندگان محترم مجلس انتظار داریم به عنوان قانونگذار در خصوص دستمزد کارگران وارد 

وی متذکر .قانون کار را اصالح کنند ۱۱ابزارهای قانونی تحت اختیار خود ماده   عمل شوند و با
آید و  کند چرا به کمک کارگران نمی اگر مجلس خط فقر سه میلیون تومانی را تایید می: شد

کند؟ اگر قرار بود کارگران الیحه بدهند که خودشان به  اندیشی نمی برای دستمزد آنها چاره
تظار ما از فراکسیون کارگری این است که اگر دغدغه معیشت کارگران را ان. رفتند مجلس می

 .کنند کاری برای جامعه کارگری انجام بدهند دارند و دشواری زندگی آنها را درک می

درصدی  ۲۳های صنفی کارگران همچنین درباره اعالم افزایش  دبیرکل کانون عالی انجمن
گذاریم ولی امیدواریم منظور از این  فراد احترام میبه نظرات ا: گفت حداقل دستمزد کارگران،

در حال حاضر . شود درصد باالی تورم به حقوق کارگران اضافه می ۲۳حرف این باشد که 
کارگران به لحاظ معیشتی تفاوتی با افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی ندارند و 

های  به گزارش ایسنا، مرکز پژوهش....دهد روز برج را می ۱۳ناچیز آنها کفاف تنها   دریافتی
اعالم کرد که  ۲۵۷۲برآورد خط فقر در شش ماهه نخست سال  مجلس در گزارشی از

های خوراکی نسبت به سایر  تحت تأثیر رشد شاخص قیمت گروه ۳۱خط فقر در انتهای سال 
این گزارش همچنین به کاهش قابل توجه قدرت خرید خانوارها و .ایش خواهد یافتها افز گروه

 .های حمایتی اشاره کرده است لزوم توجه به سیاست

 :ها  همچنان بیخبری و همچنان نگرانی -*

 
 تر از زهر بگذرد این روزگار تلخ

 باردگر روزگار چون شکر آید
 امیرقلی امیر -
 الهیاری ساناز -
 فرد محمدی امیرحسین -
 بخشی اسماعیل -
 قلیان سپیده -

 :دزفول در کاره نیمه ساختمان سقف ریزش براثر کارگر چهار مصدومیت -*
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  :آمده است  ۳۱بهمن  ۲۱در تاریخ سه شنبه ایلنا  -خبرگزاری دولتی کار ایران  به گزارش
دقایقی پیش بر اثر ریزش سقف یک : عبدالحسین معظم فر در گفت و گو با خبرنگار ایلنا گفت

معظم فر .شدند ساختمان در حال احداث چهار کارگر ساختمانی مصدوم و راهی بیمارستان
در این حادثه که به علت رعایت نکردن اصول ایمنی اتفاق افتاد متاسفانه حدود : عنوان کرد

کارگر ساختمانی  ۱یکصد متر از سقف نیمه کاره در حال بتن ریزی فرو ریخت که مصدوم شدن 
ن ریزی مدیر عامل آتش نشانی دزفول با اشاره به اینکه کارگران در هنگام بت .را در پی داشت

خوشبختانه این حادثه تلفات : روی سقف قرار داشتند و به همراه سقف سقوط کردند گفت
جانی در بر نداشت و مصدومین حادثه که چهار کارگر جوان بودند با همکاری پرسنل اورژانس 

 منتقل شدند  (گنجویان) به بیمارستان بزرگ دزفول ۱۱۳

 :ن مهر فوالدشهر اصفهان تجمع اعتراضی اعضا شرکت کنترل سازه مسک -*

 
اعضا شرکت کنترل سازه  :آمده است  ۳۱بهمن  ۱۲سه شنبه به پایه خبر مندرج در تاریخ 

سال انتظار برای مسکن مهر و  1، در اعتراض به اصفهان شهر فوالد مهر مسکن رود زاینده
 . اعتراضی بر پا داشتندنگرفتن پاسخ، در مقابل استانداری  تجمع 

 : شود می گاهیداد دیگر بار رضوی داوود -*

 
امروز شانزدهم بهمن دادگاه : به گزارش کانال تلگرامی سندیکای شرکت واحد آمده است 

تجدیدنظرداودرضوی عضوهیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران 
 .دادگاه انقالب برگزارگردید۹۲درشعبه 

زفعالیت های آقای صالح نیکبخت وکیل این عضوسندیکا، ضمن رداتهام اجتماع وتبانی ، ا
سندیکایی رضوی دفاع کردند و شرکت درمراسم اول ماه مه و پیگیری مطالبات مسکن و 

 .حداقل دستمزد را خالف قوانین ندانسته وازدادگاه درخواست تبرئه موکلشان را خواستارشدند
دادگاه انقالب به دلیل فعالیت های سندیکایی به ۲۲داودرضوی دردادگاه بدوی ازسوی شعبه 

 .حبس تعزیری محکوم شده اند سال۳
 تماس با سندیکا

@pvsyndica 
t.me/vahedsyndica 

 نشدن تامین صورت در «دشت گندم» در جریان بازدید مدیرکل کار مطرح شد؛ -*
 شود می تعطیل کارگر ۲۳۱ با اولیه مواد
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  :آمده است  ۳۱بهمن  ۲۱در تاریخ سه شنبه ایلنا  -خبرگزاری دولتی کار ایران  به گزارش

در جریان بازدید صبح امروز مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی « علی محمد نوری فرد»
بود، مشهد که به مناسب دهه فجر انجام شده « گندم دشت»خراسان رضوی از کارخانه 

در زمینه تولید انواع نان و محصوالت غذایی فعالیت تولیدی  ۳۱این مجموعه که از سال : گفت
ریزی مناسب و تولیدات  خود را آغاز کرده است، در همین مدت کوتاه چند ساله به دلیل برنامه

به متنوع بازار خوبی از مشتریان را به خود اختصاص داده است که متاسفانه در چندماهه اخیر 
ایم و حتی سهمیه آرد آزاد هم به  دلیل عدم تخصیص سهمیه آرد دچار مشکالت زیادی شده

نفر ۱۳۳نفر بطور مستقیم و ۱۳۳در حال حاضر : او افزود.این واحد تولیدی اختصاص نیافته است
نمایندگی در سطح ۱۳۳۳هم غیرمستقیم در کارخانه مشغول به کار هستند همچنین بیش از 

ایم که به ناچار عالوه بر تعدیل و در  ه کشورهای مختلف ازجمله عراق داشتهشهر و صادرات ب
 .نهایت تعطیلی کارخانه خواهیم شد

 :کارگر کارخانه رینگ سازی مشهد 799اعتصاب  -*
 

سازی مشهد از روز گذشته با متوقف کردن فعالیت  کارگر شاغل در کارخانه رینگ ۳۳۳حدود 
 .بندی مشاغل خود شدند طرح طبقه روزانه خود خواستار بازبینی در

: سازی مشهد در تماس با خبرنگار ایلنا گفتند تعدادی از کارگران شاغل در کارخانه رینگ
کارگر قراردادی و رسمی شاغل دارد که کارگران آنها نسبت به  ۳۳۳سازی حدود  شرکت رینگ

 .بندی مشاغل انتقاد دارند ای طرح طبقه به اجرای سلیقه
بندی  گویند با وجود آنکه در این واحد تولیدی طرح طبقه سازی می انه رینگکارگران کارخ

کنند به نسبت مساوی از  شود اما در عمل همه کارگرانی که اینجا کار می مشاغل اجرا می
 .مزایای این طرح برخودار نیستند

نشده و سازی برای همه اعمال  سازی حقوق تا به حال در کارخانه رینگ به گفته آنها، یکسان
شان حقوق  سال کار به اندازه سوابق کاری ۲۳کارگرانی در این میان هستند که با بیش از 

 .کنند دریافت نمی
طبق اظهارات کارگران معترض پیش از این تجمع دیگری در اعتراض به شیوه غلط اجرای طرح 

 .ایم بندی مشاغل در محوطه مجتمع انجام داده طبقه

ادگاه تجدیدنظر داودرضوی ازاعضای هیئت مدیره بهمن، برگزاری مجددد۲۱ -*
 سندیکای کارگران شرکت واحد

 
داودرضوی دردادگاه انقالب : به گزارش کانال تلگرامی سندیکای شرکت واحد آمده است 

به ریاست احمدزاده به علت فعالیت های سندیکایی ، به اتهام اجتماع وتبانی به ۲۲شعبه 
سال حبس تعزیری محکوم گردید وآقای صالح نیکبخت ۳به  ۳۱قصد اقدام علیه امنیت درسال

دادگاه  ۹۲وکیل ایشان ضمن ردتمامی اتهامات به رای صادره اعتراض کردند و پرونده به شعبه 
تاکنون رضوی چندین بار به دادگاه تجدیدنظر احضارشده است و به علت . تجدیدنظرارسال شد

ت ، درآخرین اخطاریه ای که بدست آقای های گوناگونی جلسه دادگاه برگزارنگردیده اس
 .صبح دردادگاه حاضرشود۳بهمن ساعت ۱۲نیکبخت رسیده این عضوسندیکا باید سه شنبه 



دادگاه ۹۲همچنین آقای ابراهیم مددی نایب رئیس سندیکای واحد ازسوی همین شعبه 
 .ماه حبس تعزیری اش تاییدشد۱سال و۳تجدیدنظر درآذرماه امسال حکم 

دآوری است آقای ابراهیم مددی وداودرضوی درنیمه های شب هشتم اردبیهشت الزم به یا
 همزمان توسط عوامل امنیتی در منازل شخصی خودبازداشت شدند۳۱ماه 

t.me/vahedsyndica 

 اجرایی تعاون وزارت حکم چرا /کار وزارت مقابل 3 و 2 سپیدار اعضای تجمع -*
 نشد؟

 

 :آمده است  ۳۱بهمن  ۲۱در تاریخ سه شنبه ایلنا  -خبرگزاری دولتی کار ایران  به گزارش
اعضای شرکت تعاونی مسکن اتوبوسرانی در تماس با خبرنگار ایلنا، از برگزاری تجمع مقابل 

ه اعتراض مقابل وزارت تعاون، کار و به نشان( بهمن 29)امروز صبح : وزارت کار خبر دادند و گفتند
رفاه اجتماعی جمع شدیم تا اعتراض خود را نسبت به تخلفات شرکت تعاونی مسکن نشان 

و پروژه سهیل شرکت داشتند و  1و  1های سپیدار  در این تجمع، اعضای پروژه.دهیم
دیره شرکت ی آنها، اجرای حکم وزارت تعاون در رابطه با متخلف بودن اعضای هیات م خواسته

هیات مدیره تعاونی که متخلف شناخته شده، بدون توجه به : گویند معترضان می.تعاونی است
کند؛ این  حکم وزارت تعاون، بدون ارسال دعوتنامه برای اعضا، مجمع عمومی برگزار می

منتظر تحویل  32های مسکونی سالهاست بالتکلیف مانده و ما از سال  درحالیست که پروژه
 !هایمان هستیم آپارتمان

وزیر اطالعات به جای پاسخ گویی دعوت به مناظره اسماعیل بخشی ،با طرح  -*
 ! شکایت او را متهم به نشر اکاذیب کرده است

 
بر اساس خبر دریافتی یکی از سه اتهام جدید علیه اسماعیل بخشی نماینده کارگران هفت 

فول پرونده ای علیه این نماینده بازپرسی دز ۱تپه، اتهام نشر اکاذیب است که در شعبه 
وزیر اطالعات به  .کارگران تشکیل شده و شاکی این پرونده آقای علوی وزیر اطالعات است

جای پاسخ گویی دعوت به مناظره اسماعیل بخشی ،با طرح شکایت او را متهم به نشر 
 !اکاذیب کرده است

قه آزاد شده بود با انتشار نامه اسماعیل بخشی که با تحمل حدود یکماه بازداشت، با قید وثی
اما مجموعه .  ای بخشِ کوچکی از ظلمی را که در دوران بازداشت بر او رفته بود شرح داده بود

وزارت اطالعالت با پخشِ فیلم اعترافاتی که تحت فشار از اسماعیل بخشی و علی نجاتی و 
یل بخشی و دیگر کارگران دیگر کارگران گرفته بودند، تالش کردند که با منتسب کردن اسماع

بازداشتی هفت تپه به خارج از کشور و امنیتی جلوه دادن اعتراضات کارگران هفت تپه، این 
اعتراضات را توطئه ای از خارج کشور بدانند و بدینوسیله اعتراضات کارگران هفت تپه را نیز به 

ضات کارگران هفت تپه در ادامه این دور جدید برای خفه کردن اعترا. خارج کشور منتسب کنند
و ایجاد رعب و وحشت میان کارگران، اسماعیل بخشی را مجددا دستگیر کرده و برای تکمیل 

این سناریو، پرونده ای با شکایت وزیر اطالعات علیه اسماعیل بخشی و در حقیقت علیه 
  .کارگران هفت تپه تشکیل داده اند
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، دوِر جدیدی از فشار بر کارگران هفت تپه در واقع اعالم اتهامات جدید علیه اسماعیل بخشی 
  .و ایجاد فضای رعب و وحشت است

سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه این برخوردهای امنیتی را محکوم کرده و خواهان آزادی 
 .فوری و بی قید و شرط اسماعیل بخشی نماینده کارگران هفت تپه است

 سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه
 ۳۱بهمن 

 تپه یمیل سندیکای کارگران هفتآدرس ا
syndica.hafttape@gmail.com 

@syndica_7tape 

 :کارکنان پروژه آیسان تبریز دست به اعتصاب زدند -*

 
ماه حقوق خود دست به  1رگران و کارکنان پروژه آیسان تبریز در اعتراض به عدم پرداخت کا

 .اعتصاب زده و کارگاه را تعطیل کردند
 99طبقه در سال  51مجتمع چند منظوره اداری، تجاری و تفریحی آیسان در مرکز شهر تبریز با 

ودن در بافت تاریخی تبریز با این پروژه به علت در حال احداث ب. کلید خورد اما راکد ماند

 .مخالفت هایی روبرو شده است

عضویت  فقط /درصد کارگران عضو هیچ تشکلی نیستند۷۲دهد؛ مهر گزارش می -*
 :میلیون کارگر۲.۷

https://www.mehrnews.com/news/4534047 

به رغم  :مده است آ ۳۱بهمن  ۲۱در تاریخ سه شنبه  ،خبرنگار مهرمحمد جندقی   به گزارش
درصد  ۳۱های کارگری طی پنج سال گذشته، اما همچنان  درصدی تعداد تشکل ۲۲افزایش 

 .های کارگری محروم هستند کارگران از عضویت در تشکل
فزایش و عضویت در مجامع صنفی یکی از ابزارهای ا« تشکل یابی» ،خبرنگار مهر به گزارش

قدرت چانه زنی و حمایت از کارگران است؛ موضوعی که در دنیا نیز توجه خاصی به آن 
در کشور ما تعداد  .شود تا صدای کارگران در محافل مختلف و مطالبات صنفی شنیده شود می

شود که طبق  میلیون نفر تخمین زده می۱۱بیش از  کارگران بیمه شده تامین اجتماعی
های  ها طی سال ه و آمارهای اعالم شده، به رغم افزایش تعداد تشکلاطالعات به دست آمد

میلیون کارگر  ۱۱از  .ها محروم هستند درصد کارگران از حضور در تشکل ۳۱اخیر اما همچنان 
 ۱۲های کارگری عضویت دارند و  هزار نفر در تشکل ۲۳۳بیمه شده، فقط حدود یک میلیون و 

های کارگری در کشور در قالب  تشکل.تشکلی نیستند هزار کارگر عضو هیچ ۹۳۳میلیون و 
، «مجمع نمایندگان کارگران»، «کانون عالی شوراهای اسالمی کار کشور»چهار تشکل اصلی 

های  تشکل.فعالیت می کنند« کانون کارگران بازنشسته»و « های صنفی کارگران انجمن»
 ۱۹۱هزار و  ۳به  ۳۲یان سال در پا مورد بود، ۲۱۹۲تعدادشان  ۳۱کارگری که در پایان سال 
 ۲۲با این حال با وجود افزایش . دهد درصد رشد را نشان می ۲۲تشکل افزایش یافت که 

ها، بخش قابل توجهی از کارگران از عضویت در تشکلها محروم  درصدی تعداد تشکل
همواره یکی از دغدغه های « استقالل تشکل ها»بحث تشکل یابی و مهمتر از آن .هستند

تشکل »ندگان کارگری در شوراهای عالی به ویژه شورای عالی کار بوده است به طوریکه نمای
به عنوان سه ضلع مطالبات جامعه کارگری از « امنیت شغلی»و « معیشت»را در کنار « یابی

  ....دولت مردان عنوان می کنند
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 :مزدی معوقات ماه ۳ به اعتراض در توحید شهرداری کارگران تجمع -*

 

یکی  :آمده است  ۳۱بهمن  ۲۱شنبه در تاریخ سه ایلنا  -خبرگزاری دولتی کار ایران  به گزارش
این کارگران در : از منابع خبری در شهرداری توحید در شهرستان چرداول به خبرنگار ایلنا گفت

آنها . صورت قراردادی مشغول کارند های واسطه به آن به واحد اداری شهرداری توحید و سازمان
ه نشانه اعتراض در مقابل در اعتراض به معوقات مزدی خود ب( بهمن ماه ۱۲)صبح امروز 

ماه گذشته  ۳نفر از کارگران شهر توحید که در  ۲۹حدود .ساختمان شهرداری تجمع کردند
در شرایط فعلی که در آستانه سال نو : دستمزد و حق بیمه آنان پرداخت نشده است، گفتند
گفته به .های زندگی خود هستیم قرار داریم، نگران افزایش معوقات مزدی و تامین هزینه

آنها   ای برای پرداخت مطالبات کارگران شهرداری توحید، شهرداری و شورای شهر هیچ برنامه
با تکذیب ادعای کارگران و کارکنان ( سرپرست شهرداری توحید)یوسف سیدمرادی .ندارد

کارگران و کارکنان شهرداری توحید مطالبات طلبکارند اما مطالبات : شهرداری به ایلنا گفت
دو ماه است و حق بیمه آنها نیز به تامین اجتماعی برای یک ماه پرداخت نشده  مزدی آنها

 ...ایم هزار تومان بن درنظر گرفته ۳۳۳او با بیان اینکه اخیرا برای هریک از کارگران حدود .است

 فعالیت تبلیغی علیه نظام نشراکاذیب، اسماعیل بخشی سه اتهام جدید -*
 توهین به مقامات  و

 فرزانه زیالبی وکیل آقای اسماعیل بخشیبه نقل از 
  
و محروم نمودن فرد بازداشت شده از دسترسی به خدمات حقوقی وکیل  ۱۹ماده   تبصره*

 .*انتخابی را یک شکنجه مصوب در قانون آیین دادرسی کیفری کشورمان می دانم
 ۱۳۳ه وثیقه آقای اسماعیل بخشی که پس از حدود یک ماه بازداشت با تبدیل قرار بازداشت ب 

خانواده و وکیلشان ، مبنی بر ارجاع وی به   میلیونی آزاد شده بود ،چون به درخواست
پزشکی قانونی،در طول مدت بازداشت ترتیب اثر داده نشده بود با ناامیدی از نتیجه اقدام 

با انتشار رنجنامه ای از دوران بازداشت خود اعالم نمود که توسط مامورین حین   قانونی
مورد آزار و اذیت بدنی ، روحی و روانی واقع شده است و   گیری و در طول مدت بازداشتدست

متأسفانه در  .مطرح نمود  در همین خصوص شکایتی را علیه مأمورین امنیتی اداره اطالعات
یکم بهمن ماه با .بود   پرونده یاد شده در حال انجام  قانونی و پزشکی  حالی که پیگیری های

در همین اثنا .یقه قبلی دوباره بازداشت شد و در اختیار اداره اطالعات قرار گرفتفک قرار وث
  .کارگری که شاهد پرونده بود نیز دستگیر و بازداشت گردیده بود

توهین   و  فعالیت تبلیغی علیه نظام سه اتهام جدید تفهیم شده به موکل نشراکاذیب، 
 .می باشند به مقامات

آقای بخشی ، طی هماهنگی تلفنی   بدون موافقت با دیدار ذیب،در پرونده جدید نشر اکا
مرجع ذیصالح قانونی و رسمی محسوب  ستاد خبری اهواز که برابر قانون، بازپرس پرونده،

ولی در خصوص  .وکالت نامه را جهت امضاء و اعطای وکالت تحویل گرفت  نمی شود صرفا
وکیل انتخابی   ، از دسترسی بههمچنان فعالیت تبلیغی علیه نظام،  اتهام امنیتی

موضوع  وکالی مورد تأیید و معتمد رئیس قوه قضائیه،  محروم می باشد چون اینجانب جزء  خود
 .قانون آیین دادرسی کیفری نمی باشم ۱۹تبصره ماده 

میثاق بین المللی  ۱ماده   ۲۳عدم دسترسی به وکیل انتخابی مستند به تفسیر شماره 
درج شده است * بارز شکنجه  مصداق*  به صراحت به عنوان حقوق مدنی و سیاسی،

و محروم نمودن فرد بازداشت شده از دسترسی به خدمات حقوقی  ۱۹ماده   بنابراین تبصره
 .وکیل انتخابی را یک شکنجه مصوب در قانون آیین دادرسی کیفری کشورمان می دانم

https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/724575-%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%AA%D9%88%D8%AD%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D9%85%D8%B9%D9%88%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B2%D8%AF%DB%8C


ماعیل بخشی و انتقال وی به به دلیل اخبار ضد و نقیضی که از وضعیت سالمتی آقای اس 
روز چهارشنبه درخواست  بیمارستان منتشر شده ، جهت رفع نگرانی خانواده وی،

ارائه اما مورد موافقت قرار نگرفت و یکشنبه، مجددا درخواست ارائه شد و امیدوار  ،مالقات
 .هستیم که با این درخواست موافقت گردد

 ۱۹۳۱بهمن  ۱۲
 تپهسندیکای کارگران نیشکر هفت 

 
 :به دادسرا احضار شد وکیل اسماعیل بخشی فرزانه زیالبی، -*

 
بر اساس قوانین موضوعه، احضار وکیل به  :به نقل از فرزانه زیالبی وکیل کارگران بازداشتی

دادسرا به عنوان مطلع و جمع دو عنوان وکیل و مطلع، مرتبط با موضوع پرونده موکلین وی 
 *.صحیح نمی باشد

ز سوی دادسرای عمومی و انقالب شهرستان شوش برای اینجانب ارسال گردید ای ا ابالغیه
یکشنبه در دادسرا حاضر . مبنی بر این که به عنوان مطلع در شعبه سوم بازپرسی حضور یابم

شود  خواهم شد با این توضیح که احضار اینجانب، نوعی اعمال فشار بر وکیل پرونده تلقی می
باشد چون وکیل، برابر الیحه قانون استقالل کانون وکالء، تکلیف به  میو دارای ایراد قانونی نیز 

حفظ اطالعات موکلین خود را دارد و افشای اسرار توسط وکیل تخلف انتظامی محسوب 
. شود ای جرم تلقی می از سویی برابِر قانون مجازات اسالمی، افشای اسرار حرفه. شود می

 .باشد یک پرونده، صحیح نمیجمع دو عنوان وکیل و مطلع به مناسبت 
 تپه آدرس ایمیل سندیکای کارگران هفت

syndica.hafttape@gmail.com 
@syndica_7tape 

 
 :هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی وجود دارد ۷۳ :وزیر اقتصاد خبر داد -*

https://www.mehrnews.com/news/4534038 

وزیر  پسند،  فرهاد دژ: آمده است  ۳۱بهمن  ۲۱در تاریخ سه شنبه  ،خبرنگار مهر  به گزارش
هزار میلیارد تومان تخمین زده  ۱۳۳اموال تملیکی بانک ها حدود : امور اقتصادی و دارایی گفت

گرچه نیمه نخست امسال : تصریح کردوی  .می شود که از طریق بورس به فروش می رسد
ه اوضاع اقتصادی کشور متالطم بود اما با تدابیر و درایت های بجای دولت موفق به رفع مداخل
های مزاحم گونه شد و توانست شاخص های اقتصادی را کنترل کند و نرخ تورم ماهانه را از 

 ۲درصد بود اما حاال به  ۱شهریور و مهر امسال این نرخ حدود . درصد رسید ۱.۹درصد به  ۲.۹
 ۳در ضمن آمار بیکاری هم طبق مستندات مرکز آمار در ..: او ادامه داد.درصد رسیده است

در حال حاضر استاندارد تعداد شعب : دژپسند افزود.امسال کاهش داشته است ماهه نخست
هزار شعبه مواجه هستیم  ۲۹هزار شعبه است که در عمل با حدود  ۱۲بانکها در کشور حدود 

گاهی افزایش شعب توجیه اقتصادی دارد، گفتنی است برخی از بانک ها برای کاهش شعب 
بررسی هایی داریم و هر بانکی که فعالیت و همکاری در این باره هم . همکاری نمی کنند

وزیر اقتصاد .بیشتری در راستای کاهش شعبه داشته باشد امتیاز بیشتری دریافت می کند
هزار میلیارد تومان برآورد  ۲۳رقم آن در کشور حدود . فرار مالیاتی انکار ناپذیر است: ادامه داد

مالیاتی راههای گوناگونی را در پیش گرفته ایم  البته برای به حداقل رساندن فرار. شده است
 ....که استقرار کامل نظام جامع مالیاتی از آن دسته است

 
 :تجمع فعاالن سندیکای شرکت واحد تهران برای دست یابی به مسکن  -*

mailto:syndica.hafttape@gmail.com
https://web.telegram.org/#/im?p=%40syndica_7tape
https://www.mehrnews.com/news/4534038/%DB%B2%DB%B5-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF
https://www.mehrnews.com/news/4534038/%DB%B2%DB%B5-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF
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امروز شانزده بهمن ، : به گزارش تصویری کانال تلگرامی سندیکای شرکت واحد آمده است 

شرکت واحد عضو تعاونی مسکن مرکزی شرکت واحد مقابل وزارت  ی رانندگانتجمع اعتراض
 .تعاون دراعتراض به تخلفات مکرر تعاونی مسکن شرکت واحد

علیرغم اینکه اعضای پروژه های سهیل وسپیدار، شکوائیه های متعددی دراتاق تعاون ووزارت 
تخلفات محرز وآشکار تعاونی مسکن تعاون به ثبت رسانده وبا توجه به اینکه وزارت تعاون رای بر

صادرکرده است وتعاونی مسکن شرکت واحد را دررای صادره ملزم به برسمیت شناختن اعضا 
کرده ، اما به علت فساد ورانت اداری که درجامعه رایج شده است تعاونی باسواستفاده 

م توجه ای به رای ازفساد جاری درادارات ، به رای صادره تمکین نمیکند وادارات زیر مجموعه ه
 .صادره ندارند

براساس مذاکره ای که بین نمایندگان کارگران معترض وعوامل وزارت تعاون واستان واتاق تعاون 
صورت گرفت ، نمایندگان کارگران خواستار عزل هیئت مدیره متخلف تعاونی مرکزی شرکت 

 واحد شدند که شکواییه ای دراین خصوص دروزارت تعاون به ثبت رسید
@vahedsyndica 
 تماس باسندیکا

t.me/vahedsyndica 
 

 : نگرانی از وضعیت پروین محمدی -*

 
 

ووکیل جعفر عظیم زاده و پروین محمدی وکیل پایه یک دادگستری  -محمدعلی جداری فروغی 
 21/22/31ساعت دو بعدازظهر  -

  ... "پروین محمدی" نگرانی خانواده  *
  :در تماس تلفنی می گفت" پروین محمدی " خواهر  *

به زندان اوین منتقل شده هیچگونه مالقات و تماس " پروین محمدی " از چند روز پیش که 
میگرن " ست و خانواده نگران حال پروین هستند که بیماری تلفنی با خانواده خود نداشته ا

 ...هم دارد " شدید 
امیدوارم شرایطی فراهم ... متاسفانه با من نیز مالقات و تماس تلفنی نگرفته است : گفتم 

  ...آید که پروین محمدی بتواند با خانواده تلفنی در تماس باشند و رفع نگرانی شود
 واده در تماس است و دیروز تلفنی با من هم صحبت کوتاهی داشتجعفر عظیم زاده با خان *
... 

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


 
 علت به تعلیق :کارفرما/شد کار از تعلیق ساوه پارس الستیک کارگران نماینده -*

 بود تشنج ایجاد و دستورات از تمرد
کارگران :آمده است  ۳۱ بهمن۱۱شنبه چهاردرتاریخ ایلنا، -رش خبرگزاری کار ایران به گزا

دو نفر از همکاران ما که یکی از : ار ایلنا گفتندکارخانه السیک پارس ساوه در گفتگو با خبرنگ
آنها نماینده کارگران در کارخانه الستیک پارس ساوه است، از دو هفته پیش اجازه حضور در 

به گفته آنها، کارفرما درحالی از حضور این دو نفر در کارخانه   .اند این واحد تولیدی را نیافته
شورای اسالمی کار کارخانه بوده و هر دو به صورت  جلوگیری کرده است که یکی از آنها عضو

و هنوز مدت زمان این تعلیق از سوی کارفرما اعالم نشده . کردند قراردادی با شرکت کار می
رود الاقل  انتظار می: کارگران در تشریح مخالفت خود با تعلیق همکارانشان گفتند.. .است

چتر حمایت برای دفاع از حقوق کارگران یک  های قانونی از مصونیت و نمایندگان کارگری تشکل
ها بدبین  این نوع اقدامات کارگران را نسبت به این نوع تشکل. واحد تولیدی برخوردار باشند

تعلیق از کار « تحریک کارگران برای اعتراض»چرا یک نماینده کارگری باید به اتهام . کند می
مزایده به کارفرمای جدید تحویل داده شده از قرار معلوم حدود دو ماه پیش کارخانه طی !شود؟

مهرداد فرزاد نیا ، مدیر عامل  به گفته کارفرما، .و کارگران نگران امنیت شغلی خود بودند
فقط همین  این دو کارگر خواستار تعویض سرپرست شیفت خود بودند و الستیک پارس ساوه، 

ها را خاموش کرده و  ، دستگاهآنها در راستای همین اعتراض. دو نفر چنین اعتراضی داشتند
در نهایت با رای کمیته انضباطی تکلیف دو کارگر ..  .اند اجازه کار کردن به دیگر کارگران نداده

 .مشخص خواهد شد

به تعقیب، اذیت و آزار و شکنجه فعالین ؛ پنج تشکل اتحادیه ای در سوئد  -*
  !کارگری ایران پایان دهید

او و اتحادیه کارگران حمل و نقل سوئد در سالهای .ال سازمان سراسری کارگران سوئد،
اخیر مبارزه کارگران ایران برای تشکیل سندیکاهای کارگری مستقل و آزاد، اعتراضات علیه 
عدم پرداخت به موقع دستمزد ها و نقض حقوق پایه ای بشر و اتحادیه ای در ایران را بطور 

امات حکومتی در ایران را بدلیل تعقیب، اذیت و ما در موارد متعددی مق. دقیق دنبال کرده اند
 .آزار، دستگیری و شکنجه فعالین کارگری مورد انتقاد قرار داده و آن را محکوم کرده ایم

هر اعتراض و اعتصاب توطئه علیه امنیت ملی، تحریک و تهدید علیه نظم عمومی تلقی 
ندان های طویل المدت منجر شده و با خشونت بیرحمانه و توسط دادگاههای ناعادالنه به ز

 .میشود
اخیرا از خانه گردی ها و دستگیری های شبانه فعالین کارگری شرکت نیشکر هفت تپه و 

بعالوه مطلع شده ایم که این فعالین به طرز وحشیانه . گروه ملی فوالد اهواز مطلع شده ایم
 .ای در زندان شکنجه شده اند

اتی از کارگران شرکت نیشکر هفت تپه و دستگیری و شکنجه اسماعیل بخشی، علی نج
سپیده قلیان دانشجو موجب اعتراضات وسیع در داخل ایران و در سطح بین المللی شده 

 .است
الزم به یادآوری است که اسماعیل بخشی و سپیده قلیان بعد از آزادی موقت بطور رسمی 

ین به اعمال شکنجه موارد شکنجه خود در زندان را شرح داده و خواهان پاسخ گویی مسئول
ژانویه اسماعیل بخشی و سپیده قلیان مجددا دستگیر  ۲۳روز . وحشیانه خود شده اند

 .شده و به مکان نامعلومی منتقل شده اند
الزم به یادآوری است که اعتراض کارگران به عدم پرداخت دستمزد کار انجام شده، علیه 

 .رشوه و خصوصی سازی شرکت بوده است
گیری رهبران کارگری به شرکت نیشکر و فوالد اهواز محدود نمانده بلکه حمله به و دست

ژانویه جعفر عظیم زاده رئیس و پروین محمدی نایب رئیس  ۲۳روز . همچنان ادامه دارد
  .اتحادیه آزاد کارگران ایران دستگیر شده اند

ران ما می پرسیم که آیا وظیفه و مسئولیت هر دولتی نیست که به خواست برحق کارگ
 پاسخ داده و از آن حمایت کند؟

آیا وظیفه دستگاه قضایی هر کشور نیست که به شکایات رسیدگی کرده و متخلفین را 

https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/723916-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C%DA%A9-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%B3%D8%A7%D9%88%D9%87-%D8%AA%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%82-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7-%D8%AA%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%82-%D8%A8%D9%87-%D8%B9%D9%84%D8%AA-%D8%AA%D9%85%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D8%AA%D8%B4%D9%86%D8%AC-%D8%A8%D9%88%D8%AF
https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/723916-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C%DA%A9-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%B3%D8%A7%D9%88%D9%87-%D8%AA%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%82-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7-%D8%AA%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%82-%D8%A8%D9%87-%D8%B9%D9%84%D8%AA-%D8%AA%D9%85%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D8%AA%D8%B4%D9%86%D8%AC-%D8%A8%D9%88%D8%AF
https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/723916-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C%DA%A9-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%B3%D8%A7%D9%88%D9%87-%D8%AA%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%82-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7-%D8%AA%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%82-%D8%A8%D9%87-%D8%B9%D9%84%D8%AA-%D8%AA%D9%85%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D8%AA%D8%B4%D9%86%D8%AC-%D8%A8%D9%88%D8%AF


 دادگاهی کرده و از حقوق شهروندی و کارگری حفاظت کند؟
ما به این اعمال علیه فعالین اتحادیه ای آزاد و مستقل اعتراض داریم و آن را محکوم می 

ی کنیم که اعمال دستگاه های دولتی ایران تخلف ازکنوانسیون های پایه ما اعالم م. کنیم
ای و برسمیت شناخته شده بین المللی از جمله سازمان جهانی کار است که ایران موظف 

 .به رعایت و احترام به آنان می باشد
با توجه با این نکات ما می خواهیم که چنین اعمالی در قبال خواست های برحق کارگران 
بفوریت پایان یابد و اجازه داده شود که به شکایات کارگران در یک دادگاه عادالنه و علنی با 

 .حضور وکالی آنان رسیدگی شود
ما در همکاری با سازمان جهانی کار و کنفدراسیون بین المللی اتحادیه های کارگری، 

دیه ای انجام ین اتحاسی، اقدامات الزم را برای رعایت و تضمین حقوق فعال.یو.تی.آی
 .خواهیم داد

 :ما خواهان آنیم که
آزادی بی قید و شرط فعالین اتحادیه ای از جمله اسماعیل بخشی، علی نجاتی، جعفر • 

 .عظیم زاده، پروین محمدی و همچنین سپیده قلیان
 .اذیت و آزار فعالین اتحادیه ای پایان یابد• 
  .لیه امنیت کشور مطرح باشداعتراضات فعالین کارگری نبایست بعنوان تهدید ع• 
سمی کارگران برسمیت سندیکاهای مستقل و آزاد به عنوان نمایندگان قانونی و ر• 

 .شناخته شوند
ان مرکزی سازم -1اتحادیه کارگران حمل و نقل -1او .ی کارگران سوئد، السازمان سراسر
 حادیه فلزات -5(کمونال)شهرداری ها اتحادیه کارگران  -1(او.س.ت)کارمندان سوئد 

 ۲۳۱۳فوریه  ۲
 ۵۱۱ زمین یک صاحب ماهه چند بود قرار که ۲۱ سال از:بازنشستگان گمرک -*

 !سرگردانیم امروز تا شویم متری

 

روز گذشته  :آمده است  ۳۱ بهمن۱۱شنبه چهاردرتاریخ ایلنا، -رش خبرگزاری کار ایران به گزا
ن با تجمع در مقابل اداره کل کار استان تهران، خواستار پاسخگویی جمعی از این بازنشستگا

بازنشستگان گمرک ضمن انتقاد از عملکرد شرکت تعاونی مسکن گمرک  .مسئوالن شدند
متری شویم، تا امروز  ۹۳۳که قرار بود چند ماهه صاحب یک زمین  ۱۳از سال : گویند می

نفر از  ۱۳۳۳آنها با بیان اینکه، بیش از .مان به هیچ جا نرسیده است سرگردانیم و شکایات
از بازرسان تعاوِن وزارت تعاون، کار و : بازنشستگان گمرک عضو این تعاونی هستند، افزودند

رفاه اجتماعی درخواست داریم به اوضاع این تعاونی و تخلفات آن رسیدگی کنند؛ بیشتر ما 
سن داریم و توان مراجعات مکرر  سال ۲۳، ۲۳بازنشستگان که عضو این تعاونی هستیم باالی 

و شکایات طوالنی نداریم؛ به همین دلیل از مسئوالن درخواست داریم که به اوضاع رسیدگی 
  .کنند

https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/724918-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DA%A9%D9%87-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%88%D8%AF-%DA%86%D9%86%D8%AF-%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%87-%D8%B5%D8%A7%D8%AD%D8%A8-%DB%8C%DA%A9-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%D9%88%DB%8C%D9%85-%D8%AA%D8%A7-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%B3%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86%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-9/724918-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DA%A9%D9%87-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%88%D8%AF-%DA%86%D9%86%D8%AF-%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%87-%D8%B5%D8%A7%D8%AD%D8%A8-%DB%8C%DA%A9-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%D9%88%DB%8C%D9%85-%D8%AA%D8%A7-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%B3%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86%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-9/724918-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DA%A9%D9%87-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%88%D8%AF-%DA%86%D9%86%D8%AF-%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%87-%D8%B5%D8%A7%D8%AD%D8%A8-%DB%8C%DA%A9-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%D9%88%DB%8C%D9%85-%D8%AA%D8%A7-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%B3%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%85


 :امیرقلی امیر خبری نگران کننده از وضعیت  بی -*

 
فعال کارگری و  امیرقلی امیر از  :آمده است  ۳۱ بهمن۱۱شنبه چهاردرتاریخ برپایه خبر مندرج 

وششم دی در بابلسر توسط ماموران وزرات  یستعضو تحریریه نشریه گام که در تاریخ ب
های مکرر خانواده برای گرفتن  اطالعات بازداشت شده هیچ خبری در دست نیست و تالش

 .اجازه مالقات با وی تا کنون به نتیجه نرسیده
الزم به ذکر است امیر امیرقلی مبتال به دیابت است و روزانه باید چهار نوبت انسولین مخصوص 

که در هنگام بازداشت به همراه نداشته و همین موضوع نگرانی خانواده و رفقای او  تزریق کند
 .را در رابطه با وضعیت سالمتش شدت بخشیده

ست و باید در این رابطه به  امیرقلی_امیر#وزرات اطالعات مسئول حفظ سالمت و جان 
 .خانواده او پاسخ روشن دهد

 گام نشریه
 31بهمن17

 :شدند کار مشغول کارگران /اهواز شهری قطار کارگران روزه ۷۲ اعتراض پایان   -*

 

منابع   :آمده است  ۳۱ بهمن۱۱شنبه چهاردرتاریخ ایلنا، -رش خبرگزاری کار ایران به گزا
از صبح امروز کارگران این پروژه عمرانی به اعتراض : کارگری در قطار شهری اهواز اعالم کردند

بر همین .خاتمه دادند( که از روز از بیست و سوم دی آغاز شده بود)بیست و چهار روزه خود 
ر حال و د  اند، به کار خود بازگشته مشغول کار بوده  اساس؛ تمامی کارگرانی که در نوبت صبح

های مختلف این پروژه عمرانی در اهواز به حالت عادی بازگشته  حاضر فعالیت بخش
تجمع بیست و چهار روزه آنها درحالی امروز خاتمه یافته است که : کارگران تصریح کردند.است

مدیرعامل سازمان قطار شهری اهواز و چند ( در بیست و سومین روز از اعتراض)روز گذشته 
اسفند ماه سال  ۱۳سازمان در جمع کارگران حاضر شده و وعده دادند تا پایان  نفر از مدیران

به گفته آنها؛ کارگران قطار شهری اهواز .ماه از معوقات مزدی کارگران را پرداخت کنند ۳جاری 
ماه مطالبات مزدی عقب افتاده از کارفرمای شرکت پیمانکاری کیسون  ۱۳در حال حاضر حدود 

 .شود به سال جاری و سنوات گذشته می طلبکارند که مربوط

حقوق و دستمزد باید بر اساس کشش بنگاههای :در گفتگو با مهر عنوان شد -*

 :اقتصادی باشد

/www.mehrnews.com/news/4535438https:/ 
حسین  :آمده است  ۳۱ بهمن۱۱شنبه چهاردرتاریخ ،دولتی مهررش خبرگزاری به گزا
برخی مقامات دولتی و مجلس، بدون توجه : نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت،ورزی سالح

اعالم می  به شرایط اقتصاد کالن و وضعیت بنگاهها، ارقام و اعدادی را برای افزایش مزدها
ها برای افزایش دستمزد  زنی با اشاره به چانه وی .کنند که جامعه کشش پذیرش آنرا ندارد

زمستان هر سال، همزمان با آغاز ماراتن : ساالنه از سوی کارگران و کارفرمایان گفت
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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-9/724870-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%87-%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-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B4%D8%BA%D9%88%D9%84-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF
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https://www.mehrnews.com/news/4535438/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D9%88-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B2%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3-%DA%A9%D8%B4%D8%B4-%D8%A8%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%AF


جانبه نهادهای کارگری، کارفرمایی و دولت بر سر تعیین حداقل مزد سال آینده  گفتگوهای سه
موما تا انتهای سال ادامه می یابد؛ در فضای گفتگوهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی که ع

 .ایران، بازار مکاره ای نیز برای خرید محبوبیت و فروش وعده های توخالی برپا می شود
گفتگوهای تعیین مزد، در : نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران افزود

بی برای محافظت کشور و جامعه، از دو آسیب اساسی اجتماعی و اقتصادی یا واقع یک بهینه
است؛ در حالیکه از یکسو ارتقای سطح مزد باید کارگران شریف ایرانی و خانواده های آنان را 

های اجتماعی ناشی از افت استانداردهای سطح زندگی بر اثر تورم محافظت  در برابر آسیب
اهها و اقتصاد کشور را در برابر رکود و بیکاری که می تواند با کند و از سوی دیگر، باید بنگ

وی ... .های تولید کاال و خدمات ایجاد شود، محافظت کرد افزایش مزد و در اثر افزایش هزینه
این افراد و گروهها بدون توجه به شرایط اقتصاد کالن و وضعیت بنگاهها، ارقام و : اظهار داشت

دها اعالم می کنند که از قبل معلوم است جامعه کشش پذیرش آن اعدادی را برای افزایش مز
به طور مثال یکی از نمایندگان مجلس تقاضا کرده است حداقل مزد کارگران در . اعداد را ندارد

میلیون تومان شود که با توجه به عدد فعلی حداقل مزد نشان دهنده  ۱سال آینده معادل 
رتقای سطح زندگی جامعه شریف و زحمتکش ا: ورزی گفت سالح.درصدی است ۱۲۳رشد 

کارگری ایران، آرزوی هر کارفرمای جدی و مسئولی است؛ چرا که ارتقای سطح زندگی 
کارگران در عمل به معنای بهبود محیط روابط کار و فراهم شدن زمینه ارتقای بهره وری و رشد 

یی و هم نمایندگان در کسب و کار است؛ اما، از سوی دیگر هم نمایندگان جامعه کارفرما
واقعی و دلسوز کارگران می دانند که افزایش غیرمنطقی مزد با ایجاد رکود و بیکاری گسترده، 

پیش و بیش از آنکه به کارفرمایان صدمه بزند زندگی کارگران را در مخاطره قرار می دهد و با 
تعادل منطقی و  همین نگاه، دو طرف اصلی این مذاکره در کنار دولت به دنبال رسیدن به یک

 .عملی هستند

 /دارند معوقه دستمزد ماه ۸ کم دست «اندیکا آبژدان» شهرداری کارگران-*
 :منداری مالی منابع :شهردار

 

جمعی از  :آمده است  ۳۱ بهمن۱۱شنبه چهاردرتاریخ ایلنا، -رش خبرگزاری کار ایران به گزا
کارگران شهرداری آبژدان اندیکا در استان خوزستان در تماس با خبرنگار ایلنا، از چندین ماه 

 به گفته این کارگران، در شهرداری آبژدان حدود.مطالبات مزدی پرداخت نشده خود خبر دادند
ماه دستمزد پرداخت  ۹کم  های مختلف مشغول به کار هستند که دست نفر در بخش ۱۳

ماه از  ۱۱جدا از دستمزد، عیدی سال گذشته این کارگران نیز بعد از گذشت . نشده دارند
آنها همچنین از احتمال عدم پرداخت معوقات قبل از پایان سال .سال هنوز پرداخت نشده است

مشکالت معیشتی و عدم پرداخت مطالبات، مشکالت بسیاری : گفتند ابراز نگرانی کردند و
شهردار آبژدان اندیکا ضمن قدردانی از ....های کارگران به وجود آورده است برای خانواده

قطعا با پرداخت یک ماه حقوق مشکل به صورت : های فرماندار این شهرستان گفت پیگیری
ای اساسی برای رفع این معضل بیندیشند  رهاساسی حل نخواهد شد بلکه مسئوالن باید چا

 .تا تمام مطالبات این افراد پرداخت شود

 اند؟ های مازندران سمی شده شالیزارهای اطراف کارخانه -*

https://www.isna.ir/news/97111709529 

https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/724363-%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%DA%98%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%DA%A9%D9%85-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B2%D8%AF-%D9%85%D8%B9%D9%88%D9%82%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%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-9/724363-%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%DA%98%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%DA%A9%D9%85-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B2%D8%AF-%D9%85%D8%B9%D9%88%D9%82%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%85


 

رضا اسماعیل : آمده است ۳۱ بهمن۱۱شنبه چهاردرتاریخ  به نوشته خبرگزاری دولتی ایسنا
: وگو با ایسنا توضیح داد کناری، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم کشاورزی ساری در گفت زاده

ها، بخشی از ترکیباتی شوند که مورد مصرف انسانی پیدا کند  اگر آب مورد استفاده کارخانه
هایی بر روی آب چاه  یندگی آن کارخانه تأثیرگذار است اما اگر به صورت روزانه آزمایشقطعاً آال

در نگاهی دیگر  :او گفت .افتد شود که این امر کمتر اتفاق می انجام دهند این مشکل حل می
برند باید منبع این آب و ارتباط آن با  ها از آب شهری برای صنعت خود بهره می اگر کارخانه
وی با بیان اینکه مواد غذایی به دو دسته سالم و .اورزی مورد بررسی قرار بگیرداراضی کش

های سالم قرار  مواد غذایی طبیعی و ایمن جز دسته: شوند، اظهار کرد ناسالم تقسیم می
در برخی از مواد غذایی طبیعی، . شوند گیرد به طوری که خود به چند دسته تقسیم می می

شود و در برخی دیگر از هیچ  دوزهای قابل قبول استفاده می های رشد و سموم با هورمون
زاده در واکنش  اسماعیل... .اند گذاری شده گیرند که به ارگانیک نام سم و هورمونی بهره نمی

گیری از آن آب آلوده  های شرق مازندران به نیترات و کشت محصوالت با بهره به آلوده بودن آب
شود اما در  اگر به اندازه استانداردها باشد، ناسالم تلقی نمی نیترات در آب،: نیز، تصریح کرد

وی ....مجموع باید آب شرق مازندران مورد مطالعه و آزمایش قرار بگیرد تا بتوان اظهار نظر کرد
شود، آلودگی  حاصل از پسماندی که به اراضی کشاورزی وارد می های شیرآبه با اشاره اینکه

در حال حاضر برای این موضوع در مازندران در نظر  حلی راه: گفتمحصوالت را به همراه دارد، 
 ...گرفته نشده است

 : کارگربراثرحوادث کاری۵کشته وزخمی شدن  -*
جان باختن یک کارگرجوان زیر پالت های  : برپایه خبر مندرج در خبرگزاری ایلنا آمده است 

  چوبی درتهران
جایی الوار،زیر پالتها گرفتار  ساله حین جابه۲۳ظهر روز چهارشنبه هفدهم بهمن ماه،یک کارگر

 . شد و جانش را ازدست داد
  کارگرساختمانی حین کار دردزفول براثر انفجار ۲مصدومیت شدید - 

صبح روزچهارشنبه هفدهم بهمن ماه، نشت گاز سیلندر در یک ساختمان درحال تعمیر واقع در 
ساله ۱۳دوکارگر  . کارگرساختمانی شد ۲خیابان آفتاب دزفول باعث انفجار و مصدوم شدن 

 .دراین حادثه از ناحیه سر، صورت و پا دچار سوختگی شدند

 
 ۲۱۱از یک سند قضایی ایران با یک میلیون و « گزارشگران بدون مرز»افشاگری  -*

  :است شده هزار نام ثبت

 
الم کرد که با استناد ای اع ماه، در بیانیه  بهمن ۱۹شنبه،  سازمان گزارشگران بدون مرز روز پنج

کم  تواند تایید کند که دست به یک سند رسمی دستگاه قضایی جمهوری اسالمی ایران می
در کشور بازداشت،  ۱۹۹۹تا  ۱۹۳۹های  خبرنگار در فاصله سال -نگار و شهروند روزنامه ۹۲۳

 .اند زندانی و حتی اعدام شده



نگار در  کم چهار روزنامه عدام دستدر بخشی از بیانیه سازمان گزارشگران بدون مرز به ا
پور، رحمان هاتفی منفرد، سیمون  سعید سلطان: است  های دهه شصت اشاره شده سال

ها هستند که این سازمان  نگاران اعدام شده در آن سال فرزامی و علی اصغر امیرانی روزنامه
 .به نام و شماره ثبت پرونده آنها اشاره کرده است

هزار  ۲۱از حدود »ای،  ان گزارشگران بدون مرز از این سند قضایی رایانهبر اساس واکاوی سازم
خبرنگار -نگار و شهروند تن روزنامه ۲۱۹شده در این سند رسمی دستگاه قضایی  زن ثبت ۳۲۱و 

 «.هستند
 ۱۹۳۱بهمن  ۱۹

 :جلوگیری از ورود زنان به ورزشگاه شهدای شهر قدس -*

 
کمتر از یک  :آمده است  ۳۱ بهمن۹۱شنبه پنج تاریخ در ایسنا دولتی خبرگزاری گزارش به

هزار نفر خود را به ورزشگاه شهدای شهر  ۲ساعت پیش از دیدار پیکان و استقالل، حدود 
تعدادی از زنان هم برای تماشای مسابقه . قدس رساندند تا این دیدار را از نزدیک تماشا کنند

 .در ایستاده و اصرار به ورود داشتند زنان پشت. آمدند اما به آنها اجازه ورود ندادند

 :شهرداری ماموران برخورد از سنندج نمکی راه سه دستفروشان   انتقاد -*

 

جمعی از  :آمده است  ۳۱ بهمن۹۱شنبه پنجدرتاریخ ایلنا، -رش خبرگزاری کار ایران به گزا
راه نمکی این شهر مشغول به کار هستند، در تماس با  دستفروشان سنندجی که در سه

کنند جلوی  ماموران سعی می: ، از برخورد ماموران شهرداری انتقاد کردند و گفتندخبرنگار ایلنا
کسب و کار ما را بگیرند؛ این درحالیست که در این شرایط وانفسا، هیچ راه دیگری برای امرار 

راه  آوری بساط آنها در سه این دستفروشان از تالش ماموران شهرداری برای جمع.معاش نداریم
آوری بساط ما آمدند و  روز گذشته ماموران شهرداری برای جمع: کرده و گفتندنمکی گالیه 

آنها با بیان اینکه این نوع برخوردها حیات چند ده .دستفروشان را وادار به ترک محل کردند
سازد، این سوال را مطرح کردند که؛ در شهر سنندج  خانوار کم درآمد را با مشکل مواجه می

 هایمان را بدهیم؟ و اشتغال کم است، از کجا بیاوریم خرج خانوادهکه کارخانه و کارگاه 

https://www.ilna.ir/fa/tags/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%81%D
8%B1%D9%88%D8%B4%D8%A7%D9%86 

 : نانوایان مشهد در اعتراض به کمبود آرد تجمع کردند -*

 

https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/725386-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%87-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D9%86%D9%85%DA%A9%DB%8C-%D8%B3%D9%86%D9%86%D8%AF%D8%AC-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D9%85%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C


نواهای مشهد در اعتراض به نا  :آمده است  ۳۱ بهمن۱۹شنبه پنج تاریخ در خبرمندرج برپایه
 . تجمع اعتراضی بر پا نمودند کمبود آرد در ساختمان شرکت غله استان خراسان رضوی

نیم میلیون نفر / بخش اعظم کارگران ساختمانی بسته های حمایتی نگرفته اند -*
 :از پوشش بیمه سازمان تأمین اجتماعی محرومند

 
های  هادی ساداتی نایب رئیس کانون انجمن: است آمده  اردوی کاربه نوشته کانال تلگرامی 

 :بهمن گفته 21صنفی کارگران ساختمانی امروز چهارشنبه 
اند اما بخش اعظمی از آنها هنوز  تعدادی از کارگران ساختمانی موفق به دریافت سبدکاال شده

اعالم اند که در حال ثبت نام هستند و از طریق کدهای دستوری  بسته حمایتی دریافت نکرده
 .توانند مراحل استعالم و ثبت نام خود را دنبال کنند می* ۱۱۲*۹#و * ۱۱۲*۳#شده 

کارگران ساختمانی با . گیرند بسیاری از کارگران ساختمانی روزمزد هستند و حقوق روزانه می
توجه به فصلی بودن نوع کار، نامساعد بودن اوضاع بازار مسکن و کاهش ساخت و سازها در 

 .پذیر هستند های محروم و آسیب هرده آخر گرو
هزارکارگر ساختمانی تحت پوشش بیمه سازمان تأمین  ۲۳۳درحال حاضریک میلیون و 

 هزار نفراز پوشش بیمه محرومند ۳۳۳اجتماعی هستند و 
@ordoyekar 

تن مرغ منجمد تنظیم  ۲.۳کشف زنی واحدهای نظارتی صورت گرفت؛ در گشت -*
 :ازار از یک مغازهب

https://www.mehrnews.com/news/4537042 

 

های مشترک  گشت یسبه نقل از صدا و سیما، بهروز طالبیان، رئ خبرگزاری مهر به گزارش
مرغ هزار کیلو  ۳۳۳هزار و  ۱بیش از : یک مقام مسئول اعالم کرد: تعزیرات حکومتی گفت

وی  .منجمد ویژه تنظیم بازار که در یک مغازه تهران احتکار و دپو شده بود، کشف و پلمپ شد
رغ منجمد و نیم تن م ۱های مردمی رسیده به بازرسان اصناف، بیش از  امروز با گزارش: گفت

شناسایی و توقیف ای در منطقه عبدل آباد تهران دپو شده بود،  تنظیم طرح بازار که در مغازه
تن است که امروز موجودی این  ۱۳این واحد صنفی دارای یخچالی با حجم : وی افزود .شد

بازرسان اصناف و  یخچال، با حضور مقامات قضایی دادستانی تهران، تعزیرات حکومتی، 
این واحد صنفی : این مقام مسئول تصریح کرد.ناسان جهاد کشاورزی کشف و ضبط شدکارش

تحت پوشش شبکه توزیع مرغ مصرف خانوار نبوده و مرغ نرخ دولتی را با نرخ آزاد، به 
صنفی، توسط مراجع این واحد : طالبیان تاکید کرد.فروخت ها و اغذیه فروشان می رستوران

  .تگیر شدندقضایی پلمپ شد و متخلفان دس
اعالم رقم هزینه سبد معیشت کارگران در هزینه سبد معیشت کارگران چند؟ -*

 :هفته آینده

https://www.isna.ir/news/97111809987 
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در آخرین  :آمده است  ۳۱ بهمن۱۹شنبه پنجدرتاریخ به گزارش خبرگزاری دولتی ایسنا، 
نشست کمیته دستمزد شورای عالی کار مقرر شد تا رقم هزینه معیشت کارگران در سراسر 

سومین جلسه کمیته دستمزد .تر بررسی و در جلسه آینده تعیین شود کشور به شکل دقیق
کار با حضور نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت برگزار و به پیشنهاد نمایندگان  شورای عالی

کارفرمایی مقرر شد با توجه به غیبت آنها در جلسه گذشته، سبد هزینه معیشت کارگران 
تأثیر افزایش  .مجدداً بررسی و در نشست آتی کمیته دستمزد شورای عالی کار ارائه شود

. معیشت خانوار از دیگر مواردی بود که در این جلسه مطرح شد حداقل دستمزد بر سبد
نشست بعدی کمیته دستمزد در هفته آینده به موضوع تعیین رقم سبد معیشت کارگران 

 .پردازد و در صورت نهایی شدن به شورای عالی کار ارائه خواهد شد می

 :تجمع معلمان در منطقه اسفراین استان قزوین -*

 

معلمان آموزش و پرورش منطقه   :آمده است  ۳۱ بهمن۹۱شنبه پنج تاریخ در جخبرمندر برپایه
های دروغین تعاونی مسکن و عدم پاسخگویی و  استان قزوین در اعتراض به وعده اسفرورین

های پوچ در مقابل  سال از وعده ۱۲ایی استان قزوین بعد از گذشتن رسیدگی دستگاه قض
این معلمان که از ثبت نام کنندگان مسکن از شرکت تعاونی مسکن . تجمع کردند استانداری

سال خود برای  ۱۲منطقه اسفراین هستند، علت تجمع خود را در اعتراض به بالتکلیفی 
 . اه قضایی استان قزوین، عنوان کردندتحویل مسکن و عدم پاسخگویی و رسیدگی دستگ

 :تجمع گارپران شهرداری کرج -*

 

کارگران شهر داری کرج مقابل  :آمده است ۳۱ بهمن۹۱شنبه پنج تاریخ در خبرمندرج برپایه
  . تجمع اعتراضی بر پا نمودندشهرداری در اعتراض به عدم پرداخت حقوق خود

 .:شده در ایران حمایت کرد ت بازداشتزیس کاپریو از فعاالن محیط لئوناردو دی -*
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. کاپریو، بازیگر آمریکایی،به بازداشت فعاالن محیط زیست در ایران واکنش نشان داد لئوناردو دی
فعاالن محیط زیست و طرفداران حفظ منابع طبیعی همچنان در »: او در یک رشته توییت نوشت

ما باید حامی کسانی . گیرند قرار می ای مورد آزار و اذیت سرتاسر جهان به طور ناعادالنه
 «.اندازند باشیم که جانشان را برای حفاظت از آینده سیاره ما و ساکنانش به خطر می

فعال محیط زیستی در  ۹او از طرفدارانش خواسته نگرانی خود را درباره تداوم بازداشت این 
 .ایران، با امضای یک پتیشن بیان کنند

 ترکمن_خلق#لگرد کشتار رهبران به مناسبت فرارسیدن سا -*

 . 
چهار تن را  ۱۹۳۹بهمن سال  ۱۹پاسداران جمهوری اسالمی به دستور صادق خلخالی در 

به جوخه اعدام سپردند و  ۱۹۳۹بهمن  ۲۳شبانه دزدید، بعد از شکنجه های وحشیانه در 
توماج، مختوم، واحدی و جرجانی با .کیلومتری جاده بجنورد رها نمودند ۱۲۳جسدشان را در 

سینه ای از امید و آرزو برای مردم ايران و ترکمن صحرا، با مردم ارتباط نزديک برقرار کردند و 
آن ها از میان مردم بپا  .برای دستیابی به خواستها و مطالبات آنها شبانه و روز تالش نمودند

خواسته بودند، به زبان مردم سخن میگفتند و جان و جوانیشان را برای نیک بختی مردم و 
ياد آنها در خاطره مردم ترکمن و مردم ایران . برای آرمانهای انسانی و شریفشان فدا کردند

 !یاد و نامشان گرامی باد. باقی خواهد ماند
 :تجمع فرهنگیان در اصفهان  -*

tg://search_hashtag/?hashtag=%D8%AE%D9%84%D9%82_%D8%AA%D8%B1%DA%A9%D9%85%D9%86


  
حمله ماموران با شلیک گاز اشک  :آمده است ۳۱ بهمن۱۹شنبه پنج تاریخ در خبرمندرج برپایه

همچنین معلمان اصفهانی در . برای چندمین بار تکرارشدآور و مقابله فرهنگیان در تظاهرات اصفهان

، در تجمع امروز خوْد ضمن اعالم همبستگی با معلمان زندانی همبستگی با معلمان زندانی 
فرهنگیان و شهروندان در این تجمع  ،اعتراض به سرکوب و عدم رسیدگی به مطالباتشان 

، ”اسالم پله کردن، مردم ذله کردن“، ”ها همه خالی در بهار آزادی سفره“شعارهایی از جمله 
” نیروی انتظامی به هوش باش، معلمیم نه اوباش“، ”این همه بی عدالتی هرگز ندیده ملتی“
معترضان بر روی  . سر دادند" شکنجه مستند دیگر اثر ندارد", " ی آزاد باید گرددمعلم زندان",

” کارگر، معلم، کشاورز، اتحاد، اتحاد“پالکاردهایی که در دست داشتند، شعارهایی ازجمله 
 . نوشته بودند

  : کردند اجتماع مشهد در پدیده مالباختگان -*

 

جمعی از مالباختگان پدیده  :آمده است ۳۱ بهمن۱۹شنبه پنج تاریخ در خبرمندرج برپایه
شان، در مقابل ساختمان دفتر احمد علم  نشدن مطالبات شاندیز در مشهد، نسبت به برآورده 

 . الهدی، امام جمعه مشهد، اقدام به برگزاری تجمع اعتراضی کردند
ایران در  جمهور پیشین نژاد، رئیس های عمرانی زمان محمود احمدی پدیده شاندیز یکی از طرح

اکنون چهارمین سال   اما این طرح عمرانی که در ابتدا با سرعت پیش رفت،. شهر مشهد بود
 . گذراند بالتکلیفی را از سر می

بسته  ۱۹۳۹های گسترده دی  شماری از دفترهای فروش سهام پدیده شاندیز به خاطر تخلف
های داللی  تفاده از شرکتاتهام مدیران این شرکت افزایش غیرواقعی ارزش سهام با اس. شد

پدیده شاندیز به علت دروغگویی از ادامه تبلیغ در . ذکر شد« آمیز فریب»و تبلیغات 
سازمان اراضی کشاورزی نیز اعالم کرد که پدیده . صداوسیمای جمهوری اسالمی منع شد

گرفته و های خارج از محدوده شهری را به صورت غیرقانونی در اختیار  هکتار از زمین ۱۳شاندیز 
  سپس آنها را به شهر مشهد الحاق کرده است

 : بزرگداشت سیاهکل در تهران -*
 



 
بهمن،  ۹۱روز پنجشنبه  :آمده است  ۳۱ بهمن۳۱درتاریخ جمعه  به نوشته سایت اخبار روز ،

مین سالگرد واقعه ی سیاهکل که  ۱۹از ساعت سه تا پنج بعدازظهر مراسم گرامی داشت 
 و ۹۹تن از مبارزین سیاسی چپ و کمونیست انجامید، در قطعه های  ۱۳به کشته شدن 

 .گورستان بهشت زهرا برگزار شد ۹۳
گروهی از مبارزان جان بر کف با حمله به پاسگاه سیاهکل جنبشی را  ۱۹۱۳بهمن  ۱۳در 

بنیان گذاشتند که بعدها به نام جنبش فدائی، نه تنها نیروهای چپ بلکه فضای سیاسی 
رد که تا امروز این جنبش سنت هایی را از نو زنده ک. جامعه ی ایران را تحت تاثیر خود داد

همجنان الهام بخش مبارزات ضددیکتاتوری، دموکراسی خواهانه و سوسیالیستی در ایران 
علیرغم سرکوب خونین و بی امان این جنبش توسط دیکتاتوری شاه که در چند نوبت . است

موجب جان باختن رهبران و کادرهای اصلی جنبش فدایی شد، در آستانه ی انقالب صدها 
صفوف فدائیان پیوستند و بزرگترین جنبش چپ خاورمیانه را در ایران شکل  هزار نفر به

  .دادند
بعد از انقالب فدائیان نتوانستند از این جنبش بزرگ به خوبی پاسداری کنند، اختالفات و 
سپس سرکوب های خونین توسط حکومت اسالمی از راه رسید و چپ ایران زیر بار این 

 .ی تضعیف شد و موقعیت های زیادی را از دست دادضربات و همچنین تحوالت جهان
آن هفت سال مبارزه ی درخشان علیه دیکتاتوری، استبداد و در راه سوسیالیسم اما 

ارتجاع اسالمی و جریان های . همچنان بر تارک جنبش آزادی خواهانه ی ایران می درخشد
ان دیکتاتوری سلطنتی و راست و شبه فاشیتی با حمالت مداوم به مبارزه ی فدائیان در دور

تالش برای بی اعتبار کردن آن، کوشش می کنند سنت های مبارزاتی چپ ایران علیه 
این تالشی . دیکتاتوری و در راه سوسیالیسم را به ویژه در نزد نسل جوان بی اعتبار کنند

فقط علیه دگرگونه کردن تاریخ نیست، بلکه تضعیف جنبش چپ و سوسیالیسم در مبارزه ی 
 .ونی جامعه ی ایران را هدف قرار داده استکن

بزرگداشت سیاهکل در تهران با حضور گروهی از عالقه مندان به راه و نام فدایی انجام شد، 
پس از آن، رفیق ناصر . ابتدا سرودهایی با آوای دلنشین یکی از حاضربن خوانده شد

جمهوری اسالمی  زرافشان در ارتباط با مسائل جاری کشور و عمر چهل ساله ی نظام
  :وی گفت. سخنرانی کوتاهی انجام داد

توسط حاکمان، وضعیت اسفبار " نیروهای خودی"جناح بندی های درون حاکمیت، قلع و قمع 
مردم در طی این چهل سال، نشان داد و تاییدی بر این نگرش و مشی راهبردی بود که از 

 .و اکنون هم نباید داشت روز نخست هیچ امیدی به چنین حکومتی نبایستی میداشتیم
آن هایی که باور نداشتند، امروز پی بردند که حرف های حسن روحانی در : زرافشان گفت

زمان انتخابات ریاست جمهوری جز تبلیغات پوپولیستی برای جمع آوری آرا مردم چیز دیگری 
 .نبوده است

ن است ولو اینکه ما مطمئن باشید پیروزی از آن زحمتکشا: او در پایان سخنانش تاکید کرد
  .نباشیم تا شهد شیربن پیروزی را بچشیم

. در بخش بعدی این بزرگداشت یکی از حاضران هنرمند شعری را که سروده بود قرائت کرد
این شعر متعهدانه در وصف وضعیت نابهنجار امروز ملت ما، کودکان کار، کارگران شالق 

 .خشی در مبارزه ی کنونی بودخورده، پرچمدار بودن کارگرانی نظیر اسماعیل ب



مراسم گرامی داشت حماسه سیاهکل با خواندن چند شعر انقالبی و چند شعر از سروده 
 .های رفیق خسرو گلسرخی به پایان رسید

 :سوئد برگزار می کند / پاتوق کتاب اندیشه گوتنبرگ  -*

 
در چهلمین : عنوان روزجمعه در پاتوق کتاب اندیشه جلسه سخنرانی رفیق بیژن خوزستانی با 

 ، جنبش کارگری ایران به کدام سو میرود؟ 51سال بعد از انقالب 
 

 ایرانی کارگر :عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسالمی کار مطرح کرد -*
 ایران، در رسمی تورم نرخ/رود می دنیا از مقروض و کند می زندگی مقروض
 است سیاسی

 میرعلی  :آمده است  ۳۱ بهمن۳۱ایلنا،درتاریخ جمعه  -به گزارش خبرگزاری کار ایران 
 مدیره هیات عضو و مازندران استان کار اسالمی شوراهای هماهنگی کانون رییس) شیرافکن

با اشاره به جلسه اخیر شورای عالی کار که طی   (کشور کار اسالمی شوراهای یعال کانون
منتظریم این : هزار تومان رسید، گفت ۱۳۳هزار تومان افزایش، به مبلغ  ۲۳آن حق مسکن با 

 .مبلغ به تصویب هیات وزیران برسد
له در این هر سا: وی در خصوص موضوع تعیین دستمزد کارگران برای سال آینده، اظهار داشت

. روانی ناشی از این مذاکرات هستیم-دوره زمانی ما درگیر این مسائل و فشارهای روحی
باتوجه به وضعیت تورم باالی کشور و این واقعیت که بانک مرکزی نرخ واقعی تورم را اعالم 

نرخ تورم : گفتوی  .های بسیار زیادی برای تعیین دستمزدها روبرو هستیم کند، با چالش نمی
معتقدم باتوجه به گرانی . کند می در ایران همواره سیاسی بوده و از واقعیت تبعیت نمیرس

درصد است ولی آنچه  ۳۳کاالهای اساسی مورد استفاده کارگران، تورم واقعی در ایران باالی 
عضو هیات مدیره  .زند کند عموما در محدود ده درصد یا کمی بیشتر دور می دولت اعالم می
هزار تومانی هر  ۹۳وراهای اسالمی کار کشور با یادآور شدن قیمت نزدیک به کانون عالی ش

اش با این دستمزدهای اندکی که به دست  یک کارگر و خانواده: کیلو گوشت تازه، اشاره کرد
شان  ماه حتی نتوانند یک کیلو گوشت تازه بر سر سفره ۹آورند ممکن است طی  می

اند،  درصد رشد داشته ۹۳۳ها تا  ا درحالیکه برخی قیمتآی: شیرافکن تصریح کرد... .بیاورند
تر شده است؟  حقوق کارگران نیز همین اندازه رشد پیدا کرده است؟ آیا سفره کارگران رنگین

دهند که حتی زیر رقم حداقل  بار این است که برخی کارفرمایان دستمزدهایی می نکته تاسف
ای  ایان، با تاکید بر اینکه نباید وضع به گونهشیرافکن در پ...  .مصوب شورای عالی کار است

کارگران ما متاسفانه : روز اول هر ماه، دستمزدش ته بکشد، گفت ۱۳-۱۳باشد که کارگر در 
بعد از اتمام دستمزدشان در همان اوایل یا اواسط ماه، ناگزیر از دریافت مساعده و یا قرض از 

متاسفانه در جهان سوم، . فروشند را می طال و جواهراتشان. دوستان و آشنایانشان هستند
. این وضع کارگران ما است. میرند کنند و می آیند، زندگی می کارگران مقروض به دنیا می

چنان مقروض هستند، دنیا را  کنند و درحالیکه هم که مقروض هستند، کار و زندگی می درحالی
همین کارگران باال آمده، هیچ  اما در چنین شرایطی دولتی که با اتکا به رای. کنند ترک می

 .کند کاری برای آنها نمی

https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/721013-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%85%D9%82%D8%B1%D9%88%D8%B6-%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF-%D9%85%D9%82%D8%B1%D9%88%D8%B6-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D9%86%DB%8C%D8%A7-%D9%85%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%85-%D8%B1%D8%B3%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%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-9/721013-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%85%D9%82%D8%B1%D9%88%D8%B6-%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF-%D9%85%D9%82%D8%B1%D9%88%D8%B6-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D9%86%DB%8C%D8%A7-%D9%85%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%85-%D8%B1%D8%B3%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%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-9/721013-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%85%D9%82%D8%B1%D9%88%D8%B6-%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF-%D9%85%D9%82%D8%B1%D9%88%D8%B6-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D9%86%DB%8C%D8%A7-%D9%85%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%85-%D8%B1%D8%B3%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA


 :میزنشینی نباشند  التحصیالن دنبال پشت فارغ -*

https://www.isna.ir/news/97111910343 

 

سلیمان پاک   :آمده است  ۳۱ بهمن۳۱درتاریخ جمعه به گزارش خبرگزاری دولتی ایسنا 
های  درصد آموزش ۳۳گوید بیش از  معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی میسرشت،  

: اظهار کردوی  .شود مهارتی ارائه شده به جویندگان کار موجب ورود آنها به بازار اشتغال می
دهند و این مساله  شور را تشکیل میالتحصیالن بخش اعظمی از جمعیت بیکار ک امروز فارغ

وری نیروی  برای ارتقای بهره: وی تاکید کرد .طلبد نگاه جدید به مقوله مهارت آموزی را می
به گفته  .های مهارتی نداریم انسانی، راهی جز اشتغال پایدار از طریق ارائه آموزش

ن منجر به اشتغال های مهارتی ارائه شده به کارجویا درصد آموزش ۳۳سرشت، بیش از  پاک
ای در پایان  وحرفه رئیس سازمان آموزش فنی... .دهد شود و نرخ بیکاری را کاهش می آنها می

ها و  میزنشینی نباشند و با تکیه بر خالقیت التحصیالن به دنبال پشت جوانان و فارغ: توصیه کرد
 ....های خود وارد فضای کسب و کار شوند مهارت

 کشور به اعزامی معلمان بازگشت از موردیرح شد؛در گفتگو با ایلنا مط -*
 :نداشتیم

غالمرضا کریمی   :آمده است  ۳۱ همنب۳۱ایلنا،درتاریخ جمعه  -به گزارش خبرگزاری کار ایران 
در ( قائم مقام وزیر آموزش و پرورش و رئیس مرکز امور بین الملل و مدارس خارج از کشور)

هایی که معلمان در خارج از کشور متحمل  گفتگو با ایلنا وی با تاکید بر مشکالت و دشواری
در خارج از کشور مواجه پذیریم که معلمان با مشکالت خیلی زیادی  ما می: شوند، گفت می

تر با تخصیصی که سازمان مدیریت داشته، بتوانیم بخشی  هستند، اما امیدواریم هرچه سریع
ایم،  امسال این چالش ارزی را داشته.از معوقات حقوقی معلمان خارج از کشور را پرداخت کنیم

کریمی اظهار ....شد ها پرداخت می های قبل این چالش نبوده و به موقع هم حقوق وگرنه سال
امیدواریم با سازو کاری که بانک مرکزی تدارک دیده است، بتوانیم تعادلی را بین : داشت

قائم مقام وزیر آموزش و پرورش .نیروهای اعزامی و بودجه خودمان برای سال آینده ایجاد کنیم
ویزای کار باالخره زندگی در خارج از کشور خیلی پرهزینه است، ضمن اینکه حتما نیاز به : گفت

دارد و اینطور نیست که اگر معلم اعزامی بخواهد با ویزای عادی و به طور توریستی به خارج از 
کشور برود، ویزای کار مراحل خاص خود را دارد، یعنی باید حتما نامه وزارت امور خارجه باشد و 

 ...این کار فرآیند خاص خودش را دارد

 !رید گوشت منجمد از مردمخ؛  زده رسید بازی به گوشت یخ دالل -*

https://www.isna.ir/news/97111910359 

 

های  بررسی  :آمده است  ۳۱ بهمن۳۱درتاریخ جمعه به گزارش خبرگزاری دولتی ایسنا 
زده به عنوان گوشت تازه چرخ   ز آن دارد که دالالن برای قالب کردن گوشت یخمیدانی نشان ا

https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-5/725150-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%AA-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B9%D8%B2%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B4%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-5/725150-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%AA-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B9%D8%B2%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B4%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-5/725150-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%AA-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B9%D8%B2%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%DB%8C%D9%85


به گزارش .کنند هزار تومان از مردم خریداری می ۱۳کرده، گوشت منجمد را به قیمت کیلویی 
ایسنا، در چند وقت اخیر به دنبال نوسانات نرخ ارز قیمت بسیاری از محصوالت روند صعودی به 

گوشت به . وراکی نیز در این افزایش قیمتها حضور چشمگیری داشتندخود گرفت و اقالم خ
عنوان یکی از اقالم سبد خانوار در طی سال جاری با افزایش قابل توجه قیمت همراه بود تا 

مسئولین برای جبران این موضوع روی به واردات گوشت یخ زده بیاورند که در شرایط فعلی هر 
هزار تومان به متقاضیان با شرایط خاصی عرضه  ۲۳ت کیلو گوشت منجمد وارداتی به قیم

دلیل افزایش قیمت گوشت تازه، سود قاچاق دام زنده در طی رشد قیمت ارز بوده  .شود می
هزار تومان هم اعالم شد  ۱۲۳در روزهای گذشته قیمت گوشت گرم در حدود کیلویی ...است 

وط به برخی مناطق شمال تهران های میدانی نشان از آن دارد که این قیمت مرب که بررسی
به طور میانگین . شود تری عرضه می است و در دیگر نقاط شهر، این محصول با قیمت پایین

هزار تومان،  ۱۹هزار تومان، گوشت گوساله  ۹۹قیمت هر کیلو گوشت گوسفندی شقه 
ها  بررسی....هزار تومان است ۹۳هزار تومان و راسته گوسفندی  ۹۱سردست گوسفندی 

ان از آن دارد که این دالالن گوشت منجمد را در برخی از مراکز فروشگاهی و واحدهای نش
حال با .کنند هزار تومان عرضه می ۲۳تا  ۳۳صنفی در قالب گوشت چرخ کرده به قیمت کیلویی 

هزار تومان  ۱۲۳رسد برخی افراد که قیمت گوشت را کیلویی  تمامی این تفاسیر به نظر می
ه دنبال آن هستند تا با ایجاد فضای روانی، متقاضیان را برای خرید گوشت کنند، ب اعالم می

 ۳۳تا  ۹۳تر قیمت گوشت را از محدود  هزار تومانی آماده کنند تا هر چه سریع ۱۲۳کیلویی 
 .هزار تومان برسانند ۱۳۳هزار تومان به بیش از 

 : می کند  کانال تلگرامی سندیکای شرکت واحد منتشر می کند و اطالع رسانی -*

 

 واردات:عضو هیئت مدیر کانون انجمن صنفی پرورش دهنگان مرغ گوشتی ایران -*
 بازسازی قاچاق قاموس در مرغ صادرات /گیرد می صورت سنگین تلفات با جوجه
 !شد خواهد

برومند چهار آیین   :آمده است  ۳۱ بهمن۳۱ایلنا،درتاریخ جمعه  -به گزارش خبرگزاری کار ایران 
وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، معتقد است که ممنوعیت صادرات مرغ تنها روی کاغذ  در گفت

شرایط بحرانی  در  :وی گفت.باقی خواهد ماند؛ زیرا در قاموس قاچاق بازسازی خواهد شد
کنونی حاکم بر اقتصاد کشور، افزایش قیمت دور از انتظار نیست؛ بخش از گرانی مربوط به 

تدبیری  کمبود کاال و افزایش قیمت جهانی است و بخشی دیگر به دلیل سوء مدیریت و یا بی
ترکیه صادر کننده   :افزوداو  .است؛ اما این مشکالت با ممنوعیت صادرات حل نخواهد شد

. میلیون قطعه جوجه از این کشور وارد شود 21جوجه یک روزه به ایران است و قرار شده 
ساعت در راه هستند، قصه پر غصه این است  11های یک روزه برای رسیدن به مقصد  جوجه

شوند؛ این در حالی است که به دلیل  که محموله ظرف نیم ساعت از گمرک ترکیه ترخیص می
متاسفانه این . مانند ها در مرز باقی می های حمل ساعت ن، ماشینتشریفات گمرکی در ایرا

از : چهارآیین، ادامه داد.شود جوجه های وارداتی تلفات باالیی داشته باشند موضوع باعث می
هزار قطعه آن قبل از تخلیه تلف شد؛ بنابراین با توجه به  21هزار قطعه جوجه یک روزه،  51

تواند تاثیر  جوجه و حجم باالی تلفات، این تصمیم نمی زمانبر بودن درخواست تا ارسال
وی با اشاره به افزایش قیمت جوجه یک روزه، اظهار .معناداری بروی بازار این صنعت بگذارد

https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-4/724999-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D9%86%DA%AF%DB%8C%D9%86-%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D9%85%DB%8C-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D8%AF-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B1%D8%BA-%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B3-%D9%82%D8%A7%DA%86%D8%A7%D9%82-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D8%B4%D8%AF
https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-4/724999-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D9%86%DA%AF%DB%8C%D9%86-%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D9%85%DB%8C-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D8%AF-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B1%D8%BA-%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B3-%D9%82%D8%A7%DA%86%D8%A7%D9%82-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D8%B4%D8%AF
https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-4/724999-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D9%86%DA%AF%DB%8C%D9%86-%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D9%85%DB%8C-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D8%AF-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B1%D8%BA-%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B3-%D9%82%D8%A7%DA%86%D8%A7%D9%82-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D8%B4%D8%AF
https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-4/724999-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D9%86%DA%AF%DB%8C%D9%86-%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D9%85%DB%8C-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D8%AF-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B1%D8%BA-%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B3-%D9%82%D8%A7%DA%86%D8%A7%D9%82-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D8%B4%D8%AF


دهد که تصمیم به  با وجود واردات، اما قیمت همچنان روند صعودی دارد، این نشان می: کرد
اگر این تصمیم در زمان مناسب . بوده استبهنگام، موفق و درستی ن  واردات، یک تصمیم

تولید مرغ در کشور : وی ادامه داد....گذاشت    شد؛ یقینا تاثیر مثبتی بر روی قیمت می گرفته می
های اولیه تولید از جمله واردات واکسن،  با وجود وابستگی خیلی شدید به واردات نهاده

دالر ارزبری دارد؛ این در حالی  2.1حدود  ،... کنجاله سویا و ذرت، مکململ ها، ریز مغذی ها و
دالر ارز پرداخت شود؛ پس حمایت همه جانبه از  1است که برای واردات مرغ باید بیشتر از 

تولید و تولید کنندگان به صورت مستمر از سوی دولت اجتناب ناپذیر است و باید در اولویت اول 
 .باشد

تجمع در برابر اداره کل آموزش و فراخوان تجمع فرهنگیان استان فارس برای  -*
 :پرورش استان 

 

بیانیه شوراهای صنفی دانشجویان کشوردر اعتراض به برخوردهای امنیتی و  -*
 : انضباطی با شورا

در اعتراض به برخوردهای    :آمده است  ۳۱ بهمن۳۱،درتاریخ جمعه برپایه خبر منتشر شده ،
رای صنفی ه بیانیه ارسالی از جانب شوامنیتی و انضباطی با شوراهای صنفی به بهان

  دانشگاه رازی کرمانشاه
در روزگاری به سر می بریم که حق طلبی در هر سطحی تقبیح می شود و حق طلبان نیز 

مورد تهدید قرار می گیرند؛ روزگاری که احقاق حقوق اولیه زیستی گاها تبدیل به رویایی 
ته است که نفس حق بودنشان نیز انکار دست نیافتنی شده است و بحران تا جایی پیش رف

  .می شود
دانشگاه نیز در این روزگار در وضعیت چندان مطلوبی نیست و از همان زمان که خالف اصل 

قانون اساسی، تفکر تجاریسازی علم پی ریزی شد، دیگر اضمحالل دانشگاه به عنوان  ۹۳
اضمحالل و . دیمیکی از بازوان اساسی نظام آموزشی کشور را باید متصور می ش

فروپاشی، دانشگاه را در همه ساحت ها تبدیل به بنگاه کرده است و دانشجویانی که فی 
قلمداد می  نفسه ولی نعمتان دانشگاهند به عنوان اشیایی جهت کسب درآمد بیشتر

  .شوند
براساس این منطق، دانشجویی که حقوق قانونی اش را مطالبه کند، مورد برخورد سلبی 

گیرد و شورای صنفی دانشجویان به عنوان تنها نهاد مستقل دانشجویی که قرار می 
نماینده همه اقشار دانشجویان است هر گاه به جد، پیگیر حقوق و مطالبات صنف 

این رفتارهای وقیحانه به قدری . دانشجویان شده با تهدید و سرکوب مواجه گشته است
  .تبدیل به عرف دانشگاهی شده اندنده و تکرار شده اند گویی قبحی از تکرارشان باقی نما

شوراهای صنفی هر کدام به کیفیتی همواره با این مساله مواجه بوده اند و به تازگی نیز 
دانشگاه رازی کرمانشاه در قبال شورای صنفی خویش در صدد تکرار این عرف ضداخالق 

  .برآمده است
شورای صنفی دانشگاه رازی  لذا کانال شوراهای صنفی دانشجویان کشور با حمایت از

کرمانشاه و مطالبات به حقشان، تکرار این رفتارهای غیر اخالقی در قبال نمایندگان 



دانشجویان را قویا محکوم می کند و از وزارت علوم و سازمان امور دانشجویان که خود را 
تکریم داعیه دار حمایت از حقوق دانشجویان می دانند خواستار است مدعای خود مبنی بر 
 .و حمایت از فعالیت نمایندگان قانونی دانشجویان در دانشگاه ها را عمال اثبات نمایند

بازداشت شهروندان عرب به دلیل کمک به مردم سیل زده در خوزستان توسط  -*
  :نیروهای امنیتی

rooz.com/news.jsp?essayId=91422-http://www.akhbar 

 
نیروهای امنیتی روز    :آمده است  ۳۱ بهمن۳۱جمعه به نوشته سایت اخبار روز در تاریخ 

، شهاب صیاحی، نبی ساعدی و احمد ساعدی سه تن از ۱۹۳۱ماه  بهمن ۱۱ه چهارشنب
 .اند شهروندان عرب اهل شهرستان حمیدیه را بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل کرده

هایشان مشخص  خانواده  تاکنون علت بازداشت و محل دقیق نگهداری آنان علیرغم پیگیری
 .نیست

ب این شهروندان توسط نیروهای اداره اطالعات اهواز بنا به گفته فعاالن حقوق بشر عر
 .اند بازداشت شده

آوری کمک برای سیل زدگان  منابع محلی دلیل احتمالی بازداشت این شهروندان را جمع
 .اند دشت آزادگان عنوان کرده

و محل نگهداری آنها در با این حال تا لحظه تنظیم این گزارش هیچ اطالع دقیقی از اتهامات 
 .نیست دست

 سیل و خسارت ناشی از آن در مناطق غربی ایران
باختن سرنشین یک  جان. استان ایران درگیر سیل، برف و کوالک بودند ۱۱در روزهای گذشته 

خودرو در مسیر سیالب در رودان هرمزگان و تعطیلی مدارس شرق هرمزگان، از دیگر 
 .خبرهای ناشی از سیل اخیر است

تان جنوبی و غربی ایران را در معرض سیالب و خسارت بسیار اس ۲۳های شدید،  بارندگی
 .زیاد قرار داد

سیل خوزستانعکس هوایی از جاری شدن سیل در مناطق مختلف خوزستان واقع در غرب 
 ایران

آزادگان، هویزه، دزفول، شوشتر، اهواز و شوش واقع در  روستای اطراف دشت ۱۹دستکم 
فته که از میان آنان هشت روستا به طور کامل زیر استان خوزستان در معرض سیل قرار گر

ها و  آب رفته و خسارات جبران ناپذیری از جمله از بین رفتن تمام محصوالت کشاورزان، خانه
 .های تجاری را آب فراگرفته است ساختمان

خانوار در  ۱۳۳۲با « رفیّع»این بارندگی ها باعث شکسته شدن سیل بند، شهر مرزی 
ورالعظیم شده و این شهر سپر دفاعی خود را از دست داده و در معرض مجاورت تاالب ه

 .سیل قرار گرفته است
های کشاورزی دشت آزادگان در خوزستان را نیز به زیر  جاری شدن سیالب همچنین زمین

 .آب برده و خسارات بسیاری به کشاورزان وارد کرده است
و زیر آب رفتن مزارع کشاورزی  گرفتگی وسیع در روستاها بندها و آب شکسته شدن سیل
آوری را برای مردم در روستاهای اهواز، شوش، دشت آزادگان، هویزه،  شرایط بحرانی و رنج

 .دزفول و شوشتر ایجاد کرده است
تاکنون علیرغم گذشت چندین روز از جاری شدن سیل خوزستان هیچیک از ارگان دولتی 

  .اند اقدامی نکرده
تابستان ! ها نابود شدن مزرعه… مردم رو ندیدن؟»: در خورستان یکی از کشاورزان سیل زده



سه .. کجا فرار کنیم؟؟ خسته شدم چقدر کمک کنیم.. شیم زمستان غرق می… ایم تشنه
 «..این همان آبیه که تشنه آن هستیم.. روزه سیل بند ساخته نشده

ی انجام نداده و های محلی هیچ ارگان دولتی برای تعمیر سیل بندها اقدام بنا به گزارش
اند و حتی در بسیاری از مناطق برای نجات  مردم با کمک هم دیگر سیل بند را تعمیر کرده

 .شان در خوزستان مقابل سیل ایستاده اند های زراعی دادن زمین
تصاویر نشان می دهد که مردم خود با دست خالی و ابتدایی ترین وسایل اقدام به ترمیم 

بند از شب گذشته شکسته اما به دلیل  اند و با این که این سیلبند شعر رفیع کرده  سیل
آالت و امکانات مورد نیاز این اقدام چندان موفقیت آمیز نبود و نهایتاً مزارع و  نبود ماشین

 .کشتزارها و منازلشان طعمه سیل شد
 .آباد شده است همچنین بارندگی در استان لرستان نیز باعث جاری شدن سیل در خرم

خانوار در  ۹۳۳  خانه»به گفته غالمرضا آقامیرزایی مدیر کل مدیریت بحران این استان بنا 
تاسیسات »وی همچنین افزود « .در هستند اکنون دربه گرفتگی شده و هم آباد دچار آب خرم

 «.فاضالب و آبفا مسدود شده است
مود واعظی یکی از شهروندان سیل زده در خرم آباد واقع در استان لرستان خطاب به مح

اجاره نشین هستم و جایی ندارم … خواهم ام را می پول نمیخواهیم زندگی»گفته است 
 «..بروم

تا اسکورت دارید که نیفتید تو گل، ما تمام  ۲۳۳شما »یک شهروند دیگر گفته است 
 «! و نابود شده ِ  مون تو گل زندگی

خراب کرده و چندین جاده به در استان ایالم و چهارمحال و بختیاری نیز سیل چندین پل را 
 .دلیل سیل مسدود شده است

چندین استان دیگر از جمله یزد، مازندران، لرستان، گلستان، کهگیلویه و بویراحمد، 
کرمانشاه، کردستان، قزوین، فارس، سمنان، زنجان،خراسان جنوبی، بوشهر، اردبیل، البرز، 

 .اند ک شدهچار توفان، برف و کوالآذربایجان غربی و شرقی نیز د
 بینی حادثه قابل پیش

ها تحت نظارت مسئوالن ذیربط تا زمانی که سطح آب در پشت  علیرغم باال آمدن آب سد
ها به حد زیاد نرسیده بود هیچ یک از مسئوالن شرایط اضطراری را اعالم نکرده و در  سد

خوزستان و ها در استان  نهایت با رها سازی آب سدهای کرخه و دز و افزایش آب رودخانه
 .روستا در این استان در محاصره سیالب قرار گرفتند ۱۹شکسته شدن سیل بندها، 

بینی هواشناسی در هفته قبل از سیل، آب سدها با رهاسازی به  که اگر با پیش در حالی
سمت مناطق اصفهان، تعدیل شده بود، هم روستاییان اصفهان اندکی از مشکالتشان 

 .دادند های خود را از دست نمی هایمان در خوزستان سرمایه شد و هم روستایی کاسته می
حسین مرمضی، رئیس انجمن صنفی کشاورزی و منابع طبیعی دشت آزادگان، در گفتگو با 

سازمان آب و « انگاری سهلlکاری و  نتیجه کم»خبرگزاری ایلنا علت اصلی این خسارات را 
کاری  بندها را محکم دادند و سیل یاگر به خودشان زحمت م»برق خوزستان دانسته و گفت 

ای این روزها  کردند، چنین فاجعه های کرخه به تاالب هورالعظیم را الیروبی می و خروجی
 «.افتاد اتفاق نمی

 خشکسالی در ایران  سیل و بحران
های سنگین جانی و  باشد که خسارت جاری می  این حداقل سومین سیل بزرگ در سال

های ویرانگر،  همه و در میان گردابی از سیل با این. د کرده استمالی به مردم ایران وار
 .ترین مشکالت مردم ایران است آبی کماکان یکی از مهم بی

آبی و خشکسالی روبرو است؛ این وضع  تقریبا سرتاسر ایران به درجات مختلف با معضل کم
ایران را در بر درصد مساحت  ۱۱در مناطقی مانند استان سیستان و بلوچستان که بیش از 

 .کننده است تر و نگران دارد به مراتب وخیم
گوید خشکسالی حاکم بر این استان از زلزله بدتر است  استاندار سیستان و بلوچستان می

 .”گیرد خشکسالی به نسبت زلزله کمتر مورد توجه قرار می“زیرا 
علت بحران آب  یرانی بهسال اخیر ساالنه یک میلیون ا۳به آمار منتشره وزارت کشور، طی   بنا

کشور « آبخیز»سرازیر شدن مردم به نواحی ! اند ناگزیر از مهاجرت از شهر و دیار خود شده
 .کننده کم و کیف مشکل است مانند شمال یا برخی مناطق جنوب اثبات



ا برای مردم به همراه ها مشکالت فراوانی ر  سوء مدیریت رژیم ایران در مقابله با این بحران
 .است داشته
 های پوچ مقامات ایران به مردم آسیب دیده وعده

 
زنند و  در حالی که بخشی از مردم ایران در بحران سیل و مشکالت پس از آن دست و پا می

دیدگان  تمام سرمایه و زندگی خود را از دست داده اند مقامات ایران برای کمک به آسیب
 .کنند  سیل و توفان در کوبا اعالم آمادگی می

این چهار دهه از حاکمیت جمهوری اسالمی واکنش مقامات ایران نسبت به حوادث  در
 .دیده تنها دادن وعده بدون عمل بوده است طبیعی و مردم آسیب

دو سال پیش نیز در حادثه زلزله کرمانشاه نیز وعده کمک به زلزله زدگان را داد اما تا همین 
اه همچنان در چادر و کانکس دومین زمستان امروز شمار بسیاری از مردم زلزله زده کرمانش

  .گذرانند خود را پشت سر می
 

 : بازداشت تعداد پرشماری از شهروندان توسط نیروهای امنیتی در خوزستان -*
rooz.com/news.jsp?essayId=91425-http://www.akhbar 

گذشته تعداد طی هفته    :آمده است  ۳۱ بهمن۳۱جمعه  به نوشته سایت اخبار روز در تاریخ
های  پرشماری از شهروندان در استان خوزستان توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان

  .اند نامعلومی منتقل شده
شنبه هفته گذشته و همزمان با سفر محمود علوی، وزیر  طی روزهای چهارشنبه و پنج

یه اهواز و اطالعات به استان خوزستان تعداد پرشماری از شهروندان ساکن منطقه مالش
های  شهرستان شادگان در استان خوزستان توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان

  .اند نامعلومی منتقل شده
 ۲۱زنند، اسامی  ها تن تخمین می در حالی که منابع محلی تعداد افراد بازداشت شده را ده

  .داشت شده تاکنون احراز شده استتن از افراد باز
من، تعدادی از شهروندان منطقه مالشیه که بیشتر آنها شهروندان عرب به ۱۹روز پنجشنبه 

شدگان  تن از بازداشت ۹هویت . هستند توسط نیروهای اداره اطالعات اهواز بازداشت شدند
  .احراز شده است” جیال حیدریساله و مالک  ۹۹عبدالرحمن شیالوی، حبیب بدر منصوری، “

ای تابع شهرستان شادگان توسط نیروهای وزارت همزمان شماری از شهروندان در روستاه
ساله، غازی شلیباوی  ۳۳حمود شلیباوی “تن از آنها  ۱۲هویت . اند اطالعات بازداشت شده

ساله،  ۱۳ساله، رسول شلیباوی  ۹۳ساله، حیدر شلیباوی  ۹۳ساله، یوسف شلیباوی  ۲۲
ساله،  ۹۳دریس  ساله، فرزند حمود، حکیم ۲۳ساله، طالب شلیباوی  ۲۳علی شلیباوی 
ساله  ۹۳ساله، عبدالعظیم عچرش  ۹۳ساله، سید خلیل طاهری موسوی  ۹۳جاسم خنفری 

  .احراز شده است” ساله ۱۱و ریسان شلیباوی 
بهمن ماه نیز، نیروهای امنیتی تعدادی از شهروندان عرب از اهالی  ۱۱صبح روز چهارشنبه 

تن از بازداشت شدگان  ۱۲هویت . دیکی از روستاهای شهرستان شادگان را بازداشت کردن
ساله، رسول آلبوخضیر، سلمان آلبوخضیر،  ۲۱ساله، رسول آلبوخنفر  ۹۳عبدالنبی شلیباوی “

ساله، عادل  ۹۳سید ابراهیم طاهری موسوی، محمد جنامی، سعد شاوردی، طالب شلیباوی 
 ۹۱ی ساله و کاظم شویج ۱۳ساله، جواد شویجی  ۲۹ساله، علی منیعاوی  ۹۳منیعاوی 

  .احراز شده است” ساله
گویند که تعدادی از آنها در زمینه مسائل مذهبی فعال  هرچند نزدیکان برخی از این افراد می

. اند؛ با این حال از دالیل بازداشت این شهروندان تاکنون اطالعی در دست نیست بوده
و از محل  همچنین تاکنون شفاف سازی در این رابطه از سوی قوه قضائیه صورت نگرفته

ای از ابهام  در هالهنگهداری بازداشت شدگان اطالعی در دست نیست و سرنوشت این افراد 
  .قرار دارد

ماه محمود علوی، وزیر اطالعات در مصالی شهر  بهمن ۱۹شنبه  الزم به ذکر است که روز پنج
های زیادی برای به چالش  های بسیاری که تالش تیم“شوش از شناسایی و بازداشت 

  .خبر داده بود” اند ت کشور کردهکشیدن امنی



به گفته منابع محلی در منطقه مالشیه اهواز و در برخی روستاهای شهرستان شادگان جوی 
دان های بازداشت شدگان نیز اعالم نشده است فرزن امنیتی برقرار است و حتی به خانواده

  .شوند آنها به کجا منتقل می
شهاب “عرب دیگر اهل شهرستان حمیدیه به اسامی روز چهارشنبه نیز سه شهروند 

توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی ” صیاحی، نبی ساعدی و احمد ساعدی
آوری کمک برای سیل  منابع محلی دلیل بازداشت این شهروندان را جمع. منتقل شده بودند

یم این گزارش هیچ اطالع دقیقی اند؛ با این حال تا لحظه تنظ زدگان دشت آزادگان عنوان کرده
 .از اتهامات و محل نگهداری آنها در دست نیست

 
 

 

 

 

 

 

 
 


