
  روزشمار مبارزات کارگران ایران درده روز

 بخش سوم - (۱۱۱۱اردیبهشت ۱۱تا۱۲) 

 !کارگران و زحمتکشان ایران در دوراهی جان و نان

 امیرجواهری لنگرودی     

  ۰۲۰۲می  ۲۵ برابر با ۹۹۱۱ خرداد ۵دوشنبه  

 

را  ۱۱دربازشماری رخدادهای جنبش کارگری ایران، پیشتر فهرست ده روزۀ اول اردیبهشت پیشتر 

مورد  ۰۰دوم اردیبهشت ماه جاری، بیش از روزۀ در ده. *مورد اعتراض بود۸۸ انتشار دادم که حاوی

 ۹۹۰و اکنون درده روزه سوم اردیبهشت حدود  *گون فهرست شده استهای گونا اعتراض درعرصه

اعتراض فهرست شده است؛ صد البته اینها همه اعتراضات و اعتصابات شکل گرفته در تمامیت 

این . جغرافیای ایران طی زمان یاد شده نیست؛ اینها آن مجموعه ای است که من توانستم فهرست نمایم

ن از پویایی مبارزه طبقه ما است که درشرایط دوره بحران کرونایی؛ افزایش ارقام اعتراضات نشا

اعتراض و اعتصاب و درخیابان ماندن و پاسخ گرفتن بین دو راهی جان و نان را به قرنطینه و درخانه 

 !و کارخانه و مزرعه ماندن، ترجیح می دهند

طالبات زیر فهرست شده ، در وجه عمده حول مراعتراضات کارگری بدون در نظر گرفتن تقدم و تاخ

 :است

 

 !مسئله بازپرداخت به موقع حقوق های معوقه -

 !مسئله دستمزد کارگران با توجه به تورم موجود در جامعه -

توجه به امنیت شغلی کارگران با توجه موضوع لغو قراردادهای موقت و روشن شدن وضعیت بیمه  -

 !بیکاری

  !نآبه  نموضوع خصوصی سازی ها و پایان بخشید -

معلمان آموزش  -در بخش خدمات شهری به مانند پرستاران  -اینها عمدتا در بخش صنایع و معادن و

روشنگری در باره ادامه اشتغال و بازپرداخت  ،فاعیتانمعلمان غیردهنده نهضت سواد آموزی و

کارگران شهرداری ها وخدمات شهری با توجه به این که  -تاکسی ها ندگان ران - معوقات آنان



های اقتصادی آقا زاده ها و عوامل سپاه و از مابهتران و منبع در آمد دولت شهرداری ها عمال به بنگاه 

 .تبدیل شده اند" تدبیر و امید" 

باید یادآور شد؛ این مجموعه مطالبات پاسخ نگرفته در دل اعتصابات واعتراضات صنایع و معادن که 

اعمال ضریب شغلی بازنشستگی در مشاغل سخت "و " طرح طبقه بندی مشاغل" با خواست مضمونی

سال سابقه کار در  ۹۵با درنظر گرفتن  ۰۰و  ۰۰بر اساس قانون استخدامی فوالد در دهه " آور زیانو 

چادر "معادن زغال سنگ، که در سلسله اعتراضات کارگران معدن زغال سنک کرمان همچون معادن 

یاست اهمیت پیدا کرده واعتصاب حول این خواست ها در برابر رودررویی با س " بافق" و معدن " ملو

خانواده های کارگران در کنار آن ها در این مبارزه  خصوصی سازی حاکمیت، همچنین حضور

این مبارزات در متن شرایط . درخشان نشان از نگرانی شدید آن ها از آینده خود و فرزندان شان دارد

مهار  کرونائی نقش برجسته ای در مقابله با سیاست حراج اموال عمومی و سیاست سرکوب رژیم برای

کمک بیشتری خواهند  مبارزات توده ای دارد واین ایستادگی در تغییر فضا وتاثیر در بخش های طبقه

 ! کرد و مبارزات کارگران معدن جایگاه و یژه ای در مجموعه پیشروی جنبش کارگری ایران دارد

  :قرار دارد حال دو پرسش اساسی در برابر ما

طی؛ چگونه کارگران قادر به تامین خواست هایشان خواهند یکم در دوران کرونایی و درچنین شرای

 شد؟

اسالمی تا چه حد می تواند این اعتراضات و نارضایتی ها را سرکوب کندو بر آنها فائق آید ؟  دوم رژیم

بعبارتی چه وظایف و ضروریات معین و مهم را در این شرایط و چشم انداز در دستور کارما قرار می 

  دهد؟

ت در پاسخ به پرسش اول، باید همچنان به گستردگی این مبارزات و همگرایی و همبستگی در نگاه نخس

بیشترآنان چشم داشت و اینجاست که پرهیزاز پراکندگی و متشکل شدن آنان و همکاسه گی اعتراضات 

در گذشته ما شاهد سازمانیافتگی نسبی مبارزات معلمان . رسته ای جنبش های اجتماعی معنی می یابد 

. اینها نمونه روشن اعتراضات به هم پیوسته اند. بازنشستگان از طریق شبکه های اجتماعی بوده ایم  و

در حال حاضر کارگران شهرداری ها علیرغم خواست واحِد دریافت به موقع حقوق های معوقه، 

ن یباید به ا. اند یدهخود اندیش امر متشکل شدنبه  کمتر مواقعیهمچنان از پراکندگی رنج می برند و 

 .ضعف  آشکار غلبه نمود

درپاسخ به سئوال دوم ؛ شاهدیم گسترش حرکت های مطالباتی دوران کرونائی و ناتوانی کل حاکمیت 

. در تامین حداقل های زندگی مردم، احتمال شکل گیری موج انفجارات اجتماعی را گسترش داده است

ی بر خواست توده ها به حرکت درآمده است، همین در چنین شرایطی پایگان جنبش های اجتماعی متک

تاکید چند روز گذشته اش بر تالش . امر بر نگرانی حاکمیت و بویژه دستگاه خامنه ای افزوده است

برای تمرکز روی مطالبات مردمی و گوشزد کردن خطر عدالتخواهی " عدالتخواه"دانشجویان 

فشار گسترده ای بر  همین خط راهنماست که .مارکسیست ها نشان از این نگرانی آشکار وی دارد

برای  درست در دل این شرایط و. فعاالن کارگری و همه کنشگران اجتماعی را به دنبال داشته است

انحراف افکار عمومی و بسیج نیروهای پایگاه فاشیستی شان، دستگاه قوه قضائیه روی پرونده های 

فساد اقتصادی بطور نمایشی ممترکز شده است تا اجازه ندهد که گرایشات مطالباتی معطوف به پایگان 

 ۲۲؛ دستگیری  آنچه در رابطه باکارگران شهرداری و بازداشت آنان. چپ به گسترش خود ادامه بدهد

» : ساعته سه تن از کارگران زغال سنگ کرمان درخبر مربوطه در روزشمارکارگری هفته آمده است

کارگر حق طلب شرکت معادن زغال سنگ کرمان برای ایجاد جو رعب و وحشت و وادارکردن  ۹

بازداشت  کارگران معترض به عقب نشینی به بهانه واهی برهم زدن نظم عمومی توسط نهادهای امنیتی

و آنچه در « اردیبهشت آزاد شدند ۲۸شدند وبدنبال همبستگی وپیگیری همکارانشان بامداد روزیکشنبه 

اهواز و تیراندازی بسوی  ۰تهدید، بازداشت و تیراندازی و مجروح کردن کارگران شهرداری منطقه 

رود که حاکمیت طی روزهای گذشته حادث شد؛ نشان ازاین می" غیزانیه اهواز"مردم تشنه منطقه 



اسالمی شوخی ندارد و کوتاه نمی آید و این ضمایم سرکوب از امروز خود را برای دوران پسا 

 ۲۲درهمین اردیبهشت ماه به تاریخ چهارشنبه  .کرونایی نیز با تمام قوا آماده نشان می دهند

ز سردار حسن کرمی، فرمانده یگان ویژه نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ا ۱۱اردیبهشت

تجهیزات و امکانات خوبی »:مسئوالن حکومتی از این یگان خبر داد و گفت« های بسیار خوب حمایت»

ها در سطح  هایی که از این یگان شده در حوزه زیرساخت گیرد و پشتیبانی در اختیار این یگان قرار می

ها و تأمین  انها، ابزار و امکانات آموزشی مورد نیاز پادگ کشور اعم از تکمیل و توسعه پادگان

را برای ما متناسب با افزایش تهدیدها سال  ۱۱تجهیزات تخصصی مورد نیاز و نیروی انسانی، سال 

باید خود را در حدی از آمادگی قرار دهیم که دشمن را از هرگونه » : او افزود « مهمی قرار داده است

نداشته باشد و اگر هم اتفاق افتاد تهدید و ایجاد ناامنی در داخل کشور منصرف کند و جرأت این کار را 

های احتمالی را جمع  بتوانیم با راهبردها و رویکردهای اجتماعی و بازدارندگی با حداقل هزینه آشوب

، هم کشتار وسیع صورت ۹۹۱۸و ما پیشترشاهد این بودیم که دراعتراضات سراسری آبان ( ۹)«کنیم

  خبرگزاری رویترز به بطوریکه. یابان پُر نمایند گرفت و هم زندان ها را توانستند از نیروهای کف خ

ها  براساس گزارش. نفراعالم کرد ۹۵۰۰شدگان را  نقل از منابع امنیتی جمهوری اسالمی شمار کشته

 .کم هفت تا ده هزارنفر درجریان این اعتراضات بازداشت و زندانی شدند  همچنین دست

رگران ذغال سنگ معادن سه شهرستان راور، طی ده روز برشماری خبرهای اعتراضی؛ مبارزات کا

. کوهبنان و زرند کرمان که با حمایت خانواده هایشان نیز همراه شد، بازتاب گسترده ای یافته است

حاکمیت و بویژه نمایندگان شخص خامنه ای و دستگاه قضایی ابراهیم رئیسی و همپاله گی های آنان 

اما . به پایان برسانند و از گسترش آن جلوگیری کنند قصد دارند با وعده و وعید حرکت کارگران را

که دفاع مستقل فعاالن مدافع کارگران در داخل و خارج از کشور و اعالن " فراخوان عام"دراین میان 

، بخشی از (سندیکای شرکت واحد و سندیکای نیشکر هفت تپه) همبستگی دو سندیکای کارگری 

ب گسترده این حرکت، نشان داد که کارگران معدن زغال سنگ معلمان و بازنشستگان ازآن ها و بازتا

 .کرمان تنها نیستند وهمین باعث نگرانی شدید رژیم شده است

درمورد چرایی گسترش جنبش مطالباتی دراین شرایط توجه به این نکته مهم است؛ خود ویروس 

تالش عمومی . ست کرونا،هم چنان از تاثیرگذارترین تحوالت برفضای جامعه ما در این دوره ا

دارندگان مشاغل آزاد، دست فروشان و کاسب کاران جزء که طی ماههای پشت سر گذاشته عمال خود 

را قرنطینه کرده و وعده های دولت کارایی الزم را نداشته ، امروز برای بازگشائی کسب و کارخود ، 

مذهبی، یا برگزاری مراسم  دربرابر فشار قشریون و مداحان برای بازگشایی مساجد و برگزاری مراسم

امروز . احیاء یا عروسی ها به گسترش حضور مردم در خیابان ها و محیط های کار کمک کرده است

تحوالت نگران کننده گسترش کرونا درمنطقه جنوب ایران خاصه درگرمای خوزستان و سیستان و 

در . ه مرگ و میرها بیانجامدبلوچستان می تواند در دیگر استان ها نیز تکرار شود و به گسترش فاجع

این میان سیاست دولت بدلیل فساد موجود، خالی بودن خزانه و عدم فروش نفت، به تداوم سطحی از 

می خواهند از طریق سرکوب و . برخوردهای دوگانه نسبت به سالمت و معیشت مردم منجر شده است

قبال سالمتی و ایمنی مردم، هم وقت کشی نسبت به مطالبات عاجل مردم و گریز ازتعهدات دولت در 

درست دردل چنین . کسب و کارها به جریان بیافتد و هم امکان کنترل گسترش ویروس کرونا فراهم آید

وضعیتی است که ما شاهد رشد تورم، بی اعتباری ارز ملی، گرانی قیمت دالر، گرانی ارزاق عمومی 

ا به پای اعتراض خیابانی می کشاند ودیده و نبودن پول در دست دهک پائین جامعه هستیم که، آنها ر

 .و زحمتکشان، به حرکت های مطالباتی رو می آورند می شود که مردم و بویژه کارگران

دردل چنین وضعیتی ما نظاره گر تقابل بین پائینی ها وحاکمیت هستیم و افزایش برتری عددی پائینی ها 

تاسفانه همچنان این تعداد اعتراضات سازمان یعنی توده گرسنه و عصبی بیشتر از گذشته شده ولی م

هم رشته نظیر کارگران شهرداری ها با همه گسترده گی اش که از شمال ،  یافته نیست و حتی در پیکره

تا تبریز، کردستان، استان مرکزی، جنوب کشور را پوشش می دهد و خواست واحدی را در امر 

بر خود دارد، نمی توانند یکی شوند وبه شکل واحد رودررویی با پیمانکاران شهرداری ها را در برا

این پراکندگی به پیشروی قوای سرکوب در جدا سازی نیروی کارگران معترض منتهی می . عمل نمایند



ساری به امر تشکل یابی مبازرات کارگران در تمامی جا دارد دردل این سلسله مبارزات جاری و  .شود

 !همواره اندیشه گرددعرصه ها بیش از پیش تاکید شود و برای دست یابی به سازمانیابی تشکل مستقل 

 { منابع

 :توانیدبخوانیدسایتمیهایپیشینرادراینوبگزارش **
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 ۱۱وماردیبهشتسلیستاعتراضاتواعتصاباتدهروزه

روزی کارگران شرکت معادن زغال سنگ کرمان  با ادامه اعتصاب وتجمعات اعتراضی شبانه  -* 

 :تجمع خانواده هایشان مقابل فرمانداری کوهبنان همراه شد

 

عکس و فیلم همراه ، در سطح شبکه های مجازی به ۲۹۱۱اردیبهشت  ۱۲بنابه گزارش 
با ادامه اعتصاب واعتراض کارگران معادن زغال سنگ کرمان با تجمع شبانه روزی : آمده است 

قابل ساختمان دفترمرکزی  شرکت در روزهای جمعه، شنبه ویکشنبه،خانوده هایشان م
زمزمه های این تجمع .روزیکشنبه دست به تجمع مقابل فرمانداری شهرستان کوهبنان زدند

رسید، آنجا که خبر یک تصمیم مبنی بر ادغام  های اعتراضی از اوایل سال جاری به گوش می
ها تحت عنوان شرکت داالهو  د شرکت معدنی دیگر و ورود آنشرکت زغال سنگ کرمان با چن

موجب نگرانی عده زیادی از کارگران شد و این ( از طریق فرابورس)برای ورود به بازار سرمایه 
شود را به نفع  اقدام که خصوصی سازی شرکت معادن زغال سنگ کرمان محسوب می

با انتشار تکذیبیه از سوی  دانستند، خبری که حتی شرکت و کارگران این شرکت نمی
مدیرعامل شرکت معادن زغال سنگ کرمان در مورد حواشی آن، چندان از اثر نگران کننده آن 

واگذاری این شرکت به بخش خصوصی با نادیده گرفتن حق  بیگمان.برای کارگران کاسته نشد
دامنه آن گریبان و حقوق کارگران، نه تنها به نفع کارگران کنونی این شرکت نخواهد بود بلکه 

ما کارگران نسبت به : کارگران بر زبان میرانند .بازنشستگان این شرکت را هم خواهد گرفت
کنیم و خواسته ما  آوری که داریم حقوق بسیار پایینی دریافت می سختی و مشکالت کار زیان 

 .از اجرای طرح طبقه بندی افزایش حقوق کارگران است

عدالت کشور نسبت به بالتکلیفی شفلی ومعیشتی های سهام  کارکنان تعاونی -*

 :، تجمع اعتراضی نمودندمقابل وزارت امور اقتصادی و دارایی

http://karegari.com/
https://www.radiozamaneh.com/504438


 

برای باری دیگر، :،آمده است۲۹۱۱اردیبهشت  ۱۲روز یکشنبه  برپایه گزارش منتشره در تاریخ
قابل های سهام عدالت سراسرکشورخودرابه پایتخت رساندند تا با تجمع م کارکنان تعاونی

وزارت امور اقتصادی و دارایی صدای اعتراضشان را نسبت به بالتکلیفی شفلی ومعیشتی با 
یکی از کارکنان شرکتهای تعاونی ....تجمع مقابل وزارت امور اقتصادی و دارایی منعکس کنند

های  انحالل تعاونی: سهام عدالت شهرستانی حاضر درتجمع  به خبرنگار رسانه ای گفت
ای  سال سابقه کار بیمه ۲۱ها بعد از  وجب بیکار شدن کارکنان این تعاونیسهام عدالت م

و  ۱۹و  ۱۹حقوق و دستمزد و حق بیمه تأمین اجتماعی مربوط به سنوات : وی افزود. شود می

 .دوماهه اخیر این کارکنان توسط سازمان خصوصی سازی پرداخت نشده است

 :بورس به ورود به کرمان سنگ زغال کارگران اعترض -*

 

کارگران زغال  :،آمده است۲۹۱۱اردیبهشت  ۱۲روز یکشنبه  در تاریخ ایلنا، به گزارش خبرنگار
ان این کارگر.سنگ کرمان مقابل ساختمان شرکت در شهر کرمان تجمع اعتراضی برگزار کردند

گذاری داالهو  مخالف ورود شرکت زغال سنگ کرمان به بورس به واسطه شرکت سرمایه
هزار کارگر  3گویند ورود زغال سنگ کرمان به بازار بورس، امنیت شغلی حدود  هستند و می

افزایش ضریب :  های دیگری هم دارند ازجمله آنها خواسته.اندازد این شرکت را به خطر می
دائمی شدن قراردادهای  بندی مشاغل و تر طرح طبقه عمال دقیقمحاسبه سختی شغل، ا

هایشان است به همین دلیل  دیگر نگرانی کارگران تاثیر کرونا بر سالمتی خود و خانواده... .کار
های صنفی آنها را به نتیجه مشخصی  خواهند هرچه سریعتر پیگیری از مسئوالن استان می

 .برسانند

رانی شهرداری یاسوج نسبت به نداشتن امنیت شغلی رانندگان سازمان اتوبوس -*
؛ تجمع اعتراضی و عدم پرداخت چند ماه حقوق مقابل ساختمان شورای شهر

 :نمودند

 

https://www.ilna.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/911536-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%B6-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B2%D8%BA%D8%A7%D9%84-%D8%B3%D9%86%DA%AF-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3


رانندگان سازمان  :،آمده است۲۹۱۱اردیبهشت  ۱۲روز یکشنبه  برپایه گزارش منتشره در تاریخ
غلی و عدم پرداخت چند ماه اتوبوسرانی شهرداری یاسوج برای اعتراض به نداشتن امنیت ش

از ما چک :تجمع کنندگان گفتند.حقوق دست به تجمع مقابل ساختمان شورای شهرزدند
ی  های گرسنه اما نگران شکم!!! اند، آنها نگران ماشین های خود هستند سفید امضاء گرفته

گرچه با رجوع به                                                                     !!!ی ما نیستند خانواده
قانون چک، صدور چک سفید امضاء جهت تضمین هر امری قابل پیگیری کیفری 

های تضمینی و سفید امضاء، عدم قرارداد فی مابین نیز از  عالوه بر موضوع چک.باشد نمی
 اگر قرار است که کسی جواب: اجتماع کننده گان بر انند.باشد ابهامات و مسائل مطروحه می

هیچ قراردادی با ما ندارند، از ما چک سفید !ما را ندهد، اعالم کنند تا تکلیف خود را بدانیم
ها  در ایام تعطیل مثل ایام نوروز یا تابستان که دانشگاه!اند امضاء جهت حسن انجام کار گرفته

 !گیرد تعطیل هستند، حقوق و بیمه به ما تعلق نمی

رمان در چهارمین روزتجمع اعتراضیشان کارگران خشمگین معادن زغال سنگ ک -*

 : وزیر صنعت سفرش به کرمان را لغو کرد -ساختمان شرکت را تخلیه کردند 

 

چهارمین بار درماه جاری، کارگران شرکت معادن  برای: برپایه خبر های منتشره آمده است 
ی واجرا زغال سنگ کرمان برای اعتراض به واگذاری به بخش خصوصی،عدم عقد قرارداد دائم
کارگران .نشدن طرح طبقه بندی مشاغل دست به تجمع مقابل ساختمان شرکت زدند

خشمگین ساختمان شرکت معادن زغال سنگ را تخلیه و کارمندان داخلی را به بیرون هدایت 
مدیر روابط عمومی سازمان صمت استان کرمان از لغو سفر وزیرصنعت فوق به گزارش .کردند

گذرانند و  سنگ چهارمین روز تجمع خود را می ارگران شرکت زغال به کرمان خبر داد که ک
اما صبح روز پنج شنبه مدیر روابط عمومی سازمان صمت ....منتظر جواب مسئوالن هستند

استان کرمان با اعالم لغو سفر وزیرصنعت از سفر معاون امور صنایع و معادن وزیر به استان 

 .کرمان خبر داد

 جذب :دانشگاه علوم پزشکی گیالن به پرستاران معترضپاسخ مدیر پرستاری  -*
 :است وزیر موافقت انتظار در کرونا داوطلب پرستاران
911653-https://www.ilna.news/fa/tiny/news 

 
 طاهره :،آمده است۲۹۱۱اردیبهشت  ۱۲روز یکشنبه  در تاریخ به گزارش خبرنگار ایلنا،

با بیان اینکه گیالن در بحران کرونا  (گیالن پزشکی علوم دانشگاه پرستاری مدیر) زاهدصفت
دانشگاه علوم پزشکی : بود، اظهار کرد ۲۱های با درگیری باالی بیماری کووید ازجمله استان

 ۲۱ران مبتال به بیماری کووید گیالن در اوج بحران کرونا با شمار باالی پذیرش و بستری بیما
و میزان باالی بیماران بار سنگینی را بر مدافعان سالمت ازجمله پرستاران و   مواجه شد

وی با اشاره به مبتال شدن تعداد باالی پرستاران و احساس کمبود شدید در .پزشکان وارد کرد
مبتال  ۲۱ن به بیماری کووید تن از کادر پرستاری گیال ۱۵۲در طول بحران کرونا : این حوزه، افزود
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و در بیمارستان بستری شدند و عالوه بر آن صدها نفر به جهت مداوا در پی درگیری با این 
مدیر پرستاری دانشگاه علوم پزشکی گیالن با اشاره به .بیماری در منزل به استراحت پرداختند

در پی کمبود شدید : روزه، گفت ۹۱عدم استقبال پرستاران نسبت به جذب نیرو در فراخوان 
نیروی پرستار در بیمارستان و مراکز درمانی، دانشگاه علوم پزشکی گیالن اقدام به فراخوان 

روزه کرد اما از گروه پرستاری، داوطلبی جهت شرکت در فراخوان مراجعه  ۹۱جذب نیروی 
 .....نکرد
ختمان جمعی از کارگران شهرداری تبریز نسبت به عدم تبدیل وضعیت مقابل سا -*

  :، تجمع اعتراضی برپا داشتندشورای شهر

 

همزمان باجلسه   :،آمده است۲۹۱۱اردیبهشت  ۱۲روز یکشنبه  برپایه گزارش منتشره در تاریخ
علنی شورای شهر تبریز، جمعی از کارگران شهرداری تبریز برای اعتراض به عدم تبدیل 

دند که با درگیری ماموران وضعیت دست به تجمع مقابل ساختمان شورای این کالنشهر ز
وعده تبدیل وضعیت کارگران شهرداری .حفاظت فیزیکی شهرداری با تجمع کنندگان همراه شد

تبریز یکی از موضوعات  مشاجره لفظی برخی از اعضای شورای شهر با شهردارتبریز درجلسه 
از دوره  علنی امروز شورای شهر بود که با پاسخ شهردار مبنی بر اینکه بحث تبدیل وضعیت

برای تغییرش نیازمند قانون جدید   های قبل مطرح است و یک قانون کشوری است  و

 .هستیم،روبرو وبحث بسته شد

ادامه اعتراضات کارگران پتروشیمی رجال ماهشهر نسبت به عدم پرداخت  -*

 :مطالبات و وعده های توخالی مسئوالن

 

اعتراضات   :،آمده است۲۹۱۱دیبهشت ار ۱۲روز یکشنبه  برپایه گزارش منتشره در تاریخ
کارگران پتروشیمی رجال واقع در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی ماهشهرنسبت به عدم 

جمعی از کارگران پتروشیمی .و وعده های توخالی مسئوالن ادامه دارد پرداخت مطالبات
مطالبات های مختلف خواستار پیگیری  ها و خبرگزاری بارها از رسانه:خصوصی رجال گفتند

ها، مدیرعامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی  کارگران رجال از مسئولین منطقه و در رأس آن
پتروشیمی و همچنین رئیس اداره کار منطقه بودیم ولی تا این تاریخ و با توجه به شروع 

شود ،  قراردادهای جدید کارگران، امور اداری و منابع انسانی شرکت که از اصفهان اداره می
وهوا،  های بدی آب العاده بندی مشاغل و مزایای اقلیمی شامل فوق به طرح طبقهمصو

محرومیت از تسهیالت زندگی و سختی شرایط محل زندگی را که سازمان در تاریخ یکم 
های منطقه ابالغ کرده بود و اکنون عرف شده است،  به کلیه پتروشیمی ۱۹مردادماه سال 

ر این شرایط سخت بحران کرونا، شرکت پتروشیمی رجال د....لحاظ نکرده است ۱۱برای سال 
های مستقر در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی در روز جهانی  جای اینکه مثل بقیه شرکت به



حال و باعث ایجاد انگیزه در بین کارگران خود شود با پرداخت  کارگر با اعطای پاداش ویژه، کمک
نوعی باعث تحقیر  گران خود را پایین آورده و بههزارتومانی شان و منزلت کار ۵۲کارت هدیه 

 .های ارزشمند شده است اعتبار کردن این سرمایه کارگران رجال و تضعیف روحیه و بی

 اولویت در صیادان /گیرند می یارانه نه کنند، صید توانند می نه هرمزگانی صیادان -*
 :باشند کرونایی های حمایت


اسحاق تندرو  :آمده است  ۲۹۱۱اردیبهشت  ۱۲در تاریخ یکشنبه به گزارش خبرنگار ایلنا، 

هنوز وضعیت در برخی نقاط استان هرمزگان ازجمله بندرعباس و میناب از نظر : عنوان کرد
دان نتوانند به دریا رفته و صید کنند، شود صیا این مساله باعث می. شیوع کرونا قرمز است

ها مستلزم این است که افراد کنار هم قرار  چراکه کار صیادی مانند کشیدن و جمع کردن تور
کرونا تاثیر مخربی : او ادامه داد.شود گذاری اجتماعی رعایت نمی گیرند و به این شکل فاصله

ها را  تا ملوانان و فروشندگان ماهی بر زندگی صیادان داشته و معیشت افراد از صیادان گرفته
ای که بسیاری از صیادان به ویژه در مناطقی که وضعیت از  تحت تاثیر قرار داده است، به گونه

مدیرعامل اتحادیه صیادان هرمزگان .اند نظر شیوع کرونا قرمز است، دچار مشکالت عدیده شده
با مسئوالن استانی در این : ه است، گفتبا انتقاد از اینکه یارانه کرونا به صیادان تعلق نگرفت

او همچنین به طرح .ایم و امیدواریم صیادان مورد حمایت قرار گیرند نگاری کرده زمینه نامه
ها باید اطالعات  بر اساس این طرح صاحبان شناور: ها اشاره و عنوان کرد سازی شناور یکسان

ها نیازمند مراجعه  قص و رفع این نقصمدارک برخی نا. خود را ثبت و مدارک خود را ارائه دهند
انتظار داریم . پذیر نیست یا خطر آفرین است به ادارات مختلف است که در شرایط کنونی امکان

اند، مشکالت  ها برای رفتن به دریا فعال تمدید شود تا صیادانی که به شدت آسیب دیده مجوز

 جدیدی پیدا نکنند

بلوچستان نسبت به بالتکلیفی  صاحبان باشگاه های ورزشی سیستان و -*
، دومین اجتماع اعتراضی خود را برپا معیشتی وعدم حمایت دولت مقابل استانداری

 :داشتند

 

برای دومین بار،   :،آمده است۲۹۱۱اردیبهشت  ۱۲روز یکشنبه  برپایه گزارش منتشره در تاریخ
اعتراضشان صاحبان باشگاه های ورزشی سیستان و بلوچستان برای بنمایش گذاشتن 

یکی .نسبت به بالتکلیفی معیشتی وعدم حمایت دولت دست به تجمع مقابل استانداری زدند
دومین بار است که به خاطر تعطیلی باشگاه مقابل : از باشگاه داران حاضر درتجمع گفت

قرار بود به باشگاه ها : وی ادامه داد.استانداری تجمع می کنیم، اما هنوز هیچ جوابی نگرفتیم
بدهند، اما زمان پردخت و جزییات آن مشخص نیست، معیشت خیلی از خانواده ها در  وام

یکی از باشگاه داران ...تحت تاثیر قرار گرفته است، چراکه همه فعاالن این عرصه بیکار شده اند
سه ماه است که در پی شیوع کرونا باشگاه های ورزشی تعطیل شده اند، اما :معترض گفت

دامی برای باشگاه های ورزشی که در پی این تعطیلی متضرر شده اند طی این مدت هیچ اق
این در حالی است که بیشتر باشگاه داران در : این باشگاه دار اضافه کرد....انجام نشده است

https://www.ilna.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/911306-%D8%B5%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%B2%DA%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%86%D9%87-%D9%85%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF-%D8%B5%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF-%D9%86%D9%87-%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%85%DB%8C-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D9%86%D8%AF-%D8%B5%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%88%D9%84%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%AF
https://www.ilna.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/911306-%D8%B5%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%B2%DA%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%86%D9%87-%D9%85%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF-%D8%B5%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF-%D9%86%D9%87-%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%85%DB%8C-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D9%86%D8%AF-%D8%B5%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%88%D9%84%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%AF


مکان اجاره ای فعالیت دارند و صاحب ملک هم اجاره اش را در زمان معین طلب می کند، 
: این فعال ورزشی تصریح کرد....ین راه تامین می شودچراکه مخارج زندگی آن ها هم از هم
درصدی به باشگاه داران پرداخت شود که در جریان  21طبق گفته مسئوالن قرار است وام 

باشگاه در استان فعال است و در هر باشگاه  211به گفته وی، بیش از .جزییات آن نیستیم
این مدت بیکار بودند، اما مجبور به چند مربی، منشی و نیروی خدماتی فعالیت دارند که در 

 .پرداخت هزینه منشی، اجاره و قبوض آن هم بدون هیچ درآمدی شدیم

  :اقتصاد وزارت ساختمان مقابل عدالت سهام کارکنان تجمع -*

 

شماری از :  آمده است  ۲۹۱۱اردیبهشت  ۱۲به گزارش خبرنگار ایلنا، در تاریخ یکشنبه 
مقابل ساختمان وزارت اقتصاد و ( اردیبهشت ماه۱۲)یکشنبه   کارکنان دفاتر سهام عدالت، امروز 

ها و  این گروه از کارگران که از استان.حضور یافتند  میدان امام خمینی دارایی واقع در
پس : گویند اند، می های مختلف برای پیگیری وضعیت شغلی خود عازم تهران شده شهرستان

های تعاونی سهام عدالت در اقصی نقاط کشور، هنوز  دفاتر شرکت ۹۵۹سال و فعالیت در۲۱از 
عین حال مطالبات مزدی، بیمه و سنواتی ما از سال در . مان مشخص نیست وضعیت شغلی

ترین خواسته کارکنان سهام  اصلی: یکی از افراد حاضر در تجمع گفت.به تاخیر افتاده است ۱۹
سال خدمت وپرداخت حق بیمه  ۲۱عدالت در اجتماع امروز، حفظ اشتغالمان بعد از 

ه در راس آنها وزرات متاسفانه چندین سال است از سوی متولیان سهام عدالت ک.است
اقتصاد داری وسازمان خصوصی سازی قرار دارد توجه ای به ما نمی شود وبه حال خود رها 

وی با بیان اینکه ما کارکنان دفاتر سهام عدالت خواهان مشخص شدن وضعیت ....ایم شده
ن های معترضا پرداخت مطالبات معوقه و تامین امنیت خود هستیم، در بخش دیگری از خواسته

های سهام عدالت و دستور  حال که طرح عظیم سهام عدالت با زحمات کارکنان تعاونی: گفت
مقام معظم رهبری برای آزاد کردن سهام عدالت مشمولین سهام عدالت به ثمر نشسته 

های شهرستانی دفاترسهام عدالت که اکثر آنها از  کارکنان تعاونی  است برای آینده شغلی
رپرست خانوار تحصیل کرده مددجویان کمیته امداد و بهزیستی هستند، افراد معلول و زنان س

ای اندیشیده شود تا بعد از سالها زحمت به حال خود رها نشوند و منبعی برای امرار  چاره

 .معاش خود داشته باشند

 اولویت در صیادان /گیرند می یارانه نه کنند، صید توانند می نه هرمزگانی صیادان -*
 :باشند کرونایی های حمایت


اسحاق تندرو  :آمده است  ۲۹۱۱اردیبهشت  ۱۲در تاریخ یکشنبه به گزارش خبرنگار ایلنا، 

هنوز وضعیت در برخی نقاط استان هرمزگان ازجمله بندرعباس و میناب از نظر : عنوان کرد
شود صیادان نتوانند به دریا رفته و صید کنند،  ث میاین مساله باع. شیوع کرونا قرمز است

ها مستلزم این است که افراد کنار هم قرار  چراکه کار صیادی مانند کشیدن و جمع کردن تور
کرونا تاثیر مخربی : او ادامه داد.شود گذاری اجتماعی رعایت نمی گیرند و به این شکل فاصله

ها را  صیادان گرفته تا ملوانان و فروشندگان ماهیبر زندگی صیادان داشته و معیشت افراد از 

https://www.ilna.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/911373-%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%87%D8%A7%D9%85-%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AA-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF
https://www.ilna.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/911306-%D8%B5%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%B2%DA%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%86%D9%87-%D9%85%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF-%D8%B5%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF-%D9%86%D9%87-%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%85%DB%8C-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D9%86%D8%AF-%D8%B5%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%88%D9%84%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%AF
https://www.ilna.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/911306-%D8%B5%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%B2%DA%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%86%D9%87-%D9%85%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF-%D8%B5%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF-%D9%86%D9%87-%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%85%DB%8C-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D9%86%D8%AF-%D8%B5%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%88%D9%84%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%AF


ای که بسیاری از صیادان به ویژه در مناطقی که وضعیت از  تحت تاثیر قرار داده است، به گونه
مدیرعامل اتحادیه صیادان هرمزگان .اند نظر شیوع کرونا قرمز است، دچار مشکالت عدیده شده

با مسئوالن استانی در این : ن تعلق نگرفته است، گفتبا انتقاد از اینکه یارانه کرونا به صیادا
او همچنین به طرح .ایم و امیدواریم صیادان مورد حمایت قرار گیرند نگاری کرده زمینه نامه

ها باید اطالعات  بر اساس این طرح صاحبان شناور: ها اشاره و عنوان کرد سازی شناور یکسان
ها نیازمند مراجعه  دارک برخی ناقص و رفع این نقصم. خود را ثبت و مدارک خود را ارائه دهند

انتظار داریم . پذیر نیست یا خطر آفرین است به ادارات مختلف است که در شرایط کنونی امکان
اند، مشکالت  ها برای رفتن به دریا فعال تمدید شود تا صیادانی که به شدت آسیب دیده مجوز

.جدیدی پیدا نکنند

 حساب به فصلی کارگر را ما پرداخت در چرا:نتفاعیجمعی از معلمان غیرا -*

 !آورند؟ می

 

نمایندگان   : آمده است  ۲۹۱۱اردیبهشت  ۱۲در تاریخ یکشنبه  به گزارش خبرنگار ایلنا،
معلمان غیرانتفاعی سراسر کشور در تماس با خبرنگار ایلنا، از شرایط شغلی خود انتقاد 

این معلمان که دستمزد آنها ساعتی و براساس حداقل دستمزد کارگری مصوب . کردند
ه ما شود این است ک اصل تبعیضی که به ما می: گویند شود، می شورایعالی کار پرداخت می

را کارگر فصلی و ساعتی درنظر می گیرند و برخالف سایر معلمان که با هر تعداد ساعت 
دهند، ما به ازای ساعات تدریس، حقوق ساعتی  تدریس، حقوق کامل معلمی دریافت می

در « معلمی»معلمان غیرانتفاعی یا همان معلمان آزاد با تاکید بر اینکه .گیریم کارگری می
است و نباید تعداد ساعات تدریس معلمان مبنای پرداخت حقوق قرار  تعریف، شغلی کامل

گویند حق  کنیم، می های حل اختالف ادارات کار مراجعه می وقتی به هیات: گویند گیرد می
اعتراض ندارید؛ اگر مثالً پنج ساعت در هفته تدریس داشته باشیم، حقوق همان پنج ساعت 

یط شغلی ناهمگون و متفاوت در یک رشته شغلی واحد این معلمان که شرا.گیریم و بس را می
دانند، خواستار جذب در سیستم آموزش و پرورش و  یعنی معلمی را ریشه همه مشکالت می

دریافت حقوق مشابه همکاران رسمی و دولتی خود هستند؛ آنها معتقدند بار اصلی 
بخش دولتی سازی آموزش بر دوش معلمانی است که یک سوم همتایان خود در  خصوصی

چرا در شرایطی که برای معلمان رسمی، قانون مدیریت : گویند آنها می.گیرند  حقوق می
خدمات کشوری، مبنای کار است، ما باید تحت پوشش قانون کار باشیم و در پرداخت، کارگر 

 !ساده محسوب شویم؟

 نسبت به کشتار کارگران میهمان در سرحد ایران وافغانستان با تجمع مقابل -*

 :، اعتراضات ادامه داردکنسولگری ایران درهرات

 

https://www.ilna.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/911272-%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%85%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1-%D9%81%D8%B5%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8-%D9%85%DB%8C-%D8%A2%D9%88%D8%B1%D9%86%D8%AF
https://www.ilna.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/911272-%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%85%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1-%D9%81%D8%B5%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8-%D9%85%DB%8C-%D8%A2%D9%88%D8%B1%D9%86%D8%AF
https://www.ilna.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/911272-%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%85%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1-%D9%81%D8%B5%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8-%D9%85%DB%8C-%D8%A2%D9%88%D8%B1%D9%86%D8%AF


در ادامه اعتراضات  : آمده است  ۲۹۱۱اردیبهشت  ۱۱شنبه دودر تاریخ  برپایه خبر منتشره؛
نسبت به کشتار کارگران میهمان در سرحد ایران وافغانستان،جمعی از اعضای خانواده جان 

ن کنسولگری ایران در هرات زدند وبا باختگان واهالی شهرهرات دست به تجمع مقابل ساختما
برافراشتن پالکاردها و دست نوشته ها وسردادن شعارهایی ضمن محکوم کردن شکنجه 

گان  یکی از برگزارکننده.وکشتار کارگران میهمان خواهان محاکمه و مجازات مسببانشان شدند
ی از خبرنگاران این گردهمایی اعتراضی در برابر ساختمان کنسولگری ایران در هرات به یک

اند تا خودشان را در  مرزبانان ایرانی کارجویان افغانستانی را مجبور کرده:افغانستان گفت
خوانده، افزود که آنان خواستار « جنایت بشری»او این حادثه را . ی هریرود پرتاپ کنند روخانه

هیأت  اردیبهشت 12بنابه گزارشات منتشره،روزیکشنبه ...تأمین عدالت در این موردند
. ها شریک کرد هایش را با رسانه افغانستان به ریاست محمد حمید طهماسی، نخستین یافته

 .نفر دیگر ناپدید شده اند ۲۵های این هیأت، ده نفر در این رویداد کشته و  براساس یافته

 این در بازنشستگان کارگیری به منع قانون نشدن اجرا از تپه هفت کارگران انتقاد -*
 :کنیم می پیگیری قضائی مسیر از لزوم صورت در /تولیدی واحد

 

 تعدادی از:آمده است  ۲۹۱۱اردیبهشت  ۱۱شنبه دودر تاریخ  به گزارش خبرگزاری ایلنا؛
ای در  از یکسال پیش نامه: نیشکر هفت تپه به خبرنگار ایلنا گفتند  کارگران شاغل در مجتمع

کارگیری تعدادی بازنشسته در مجتمع هفت تپه به همراه اسامی این افراد به اداره  خصوص به
ایم اما باوجود پیگیری مکرر کارگران،  کل کار وتامین اجتماعی استان خوزستان ارسال کرده

کارگیری این افراد با  آنها با بیان اینکه به.این نهاد خدماتی در این ارتباط انجام نداده است هنوز
این افراد در : کارگیری بازنشستگان است، افزودند حقوق های باال برخالف قانون منع به

های اداری، مالی، حراست، بازرگانی،  های مدیریتی این واحد تولیدی همانند بخش بخش
اند که خالف قانون  جایگزین نیروهای جوان و بیکار شده... کارخانه و اداره تجهیزاتکشاورزی، 

ساله جایگزین یک جوان در بخش  ۹۵اخیرا نیز فردی . کارگیری بازنشستگان است ممنوعیت به
او با بیان اینکه امیدوارم قبل از اینکه اقدامات قاطع در مورد ... .امور اداری شده است

مجتمع مصوبه قانونی مجلس و منع   واحد هفت تپه انجام شود این  لبازنشستگان شاغ
های  متاسفانه این افراد برخالف قانون در بخش: کارگیری افراد بازنشسته را اجرا کند، افزود به

مشغول فعالیت بوده و هستند و اگر اجرای قانون در   کلیدی مجتمع هفت تپه با حقوق باال
را به دستگاه قضایی کشانده و از مسیر قوه قضائیه کار را دنبال مورد آنها انجام نشود کار 

 .خواهیم کرد

 !ددارن گالیه روزها این شرایط از بازنشستگان دهد؛ ایلنا گزارش می -*
911500-https://www.ilna.news/fa/tiny/news 

https://www.ilna.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/911708-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%87%D9%81%D8%AA-%D8%AA%D9%BE%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7-%D9%86%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%B9-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D9%84%D8%B2%D9%88%D9%85-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A6%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85
https://www.ilna.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/911708-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%87%D9%81%D8%AA-%D8%AA%D9%BE%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7-%D9%86%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%B9-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D9%84%D8%B2%D9%88%D9%85-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A6%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85
https://www.ilna.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/911500-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B7-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%87%D8%A7-%DA%AF%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF


 

آمده است  ۲۹۱۱اردیبهشت  ۱۱شنبه دودر تاریخ  خبرنگار ایلنا،نسرین هزاره مقدم به گزارش 
سنگ، برایش ریه نگذاشته بود؛  پیرمرد جانش را از دست داد؛ سالها کار کردن در معادن زغال :

نسداِد کامل رسید؛ دیگر نفس باال نیامد؛ زندگی روزی به ا ها از خس خس مدام و شبانه ریه
در ...های پیرمرد را خیلی ساده بلعید ی نفس شد و مرگ با فراغ بال آمد و ته مانده« آچمز»

تنگِ  ی اخیر، جنگ بازنشستگان به خصوص بازنشستگاِن نفس اسفند و فروردیِن کرونا زده
روزی کشانده شد؛ جدالی که از سالها  های مزمن، به جدالی نفسگیر و شبانه معدن با بیماری

قبل ادامه داشته اما آمدن یک دیومنحوس به نام کرونا، آن را به تنگناهای بسیار باریک 
ها بوده اما با آمدن کرونا،  ها و کاستی درمان بازنشستگان همیشه درگیر نارسایی.کشاند

نها کارهای ضروری و واجب را در فرودین ماه، درمانگاه فوالد، ت. تر از قبل شد اوضاع پیچیده
حاال که درمانگاه . ها متوقف مانده بود داد و به خاطر آمدن کرونا، بسیاری از فعالیت انجام می

های دیگری، ذهن و زندگی بازنشستگان را درگیر کرده  باز شده، باز هم مشکالت و نگرانی
برای گرفتن نسخه  هفته گذشته: گوید برای نمونه، یکی از بازنشستگان فوالد می. است

بیمه ملت نزدیک بودیم، با همه داروهایی   داروهایم مراجعه کردم؛ چون به زمان اتمام قرارداد
گفتند فقط یک تعداد از داروها . فاکتور موافقت نکردند که پزشک در دفترچه نوشته بود، در پیش

نسخه پزشک داده  هزار تومان پول بابت گرفتن ۰۲این در حالیست که . توانیم بدهیم را می
به هرحال، در شرایِط عادی  ....شد دادند و نصف دیگر باطل می بودم؛ حاال نصف نسخه را می

کشور، وضعیت درمان بازنشستگان چندان مناسب و مطلوب نیست و وقتی اوضاع بحرانی 
فشارد که  شود، این نابسامانی و بحران درمان، بیش از همه گلوی بازنشستگانی را می می
پذیری این  اند؛ آسیب ترین مشاغل و در راهروهای تنگ و نمور معادن کار کرده ها در سختسال

بنابراین وقتی که بحران . گروه به خاطر مشکالت جسمانی که دارند، بیش از دیگران است
ی خودش قرار داد، بازهم همین  کرونا، ناخوانده سر رسید و کل نظام درمان را زیر سیطره

د که ولو برای مدتی محدود از دریافت خدمات درمانِی بسیار ضروری محروم بازنشستگان بودن
خانواده داغدار                       .ماندند یا خیلی ساده ترسیدند به مراکز درمانی مراجعه کنند

 است؛ خطرناک خیلی و آمده کرونا که دانستیم می ما»: گویند آن معدنکار گیالنی می
 که ناقصی ی ریه خاطر به گفتیم ببریم؛ درمانگاه و بیمارستان به لیخی را پدرمان ترسیدیم

 های ریه با جنگیدن سالها از بعد باالخره ولی نشد که مبتال شود؛ می مبتال همه از زودتر دارد،
 «...شما به داد را عمرش خورد؛ شکست ذغالسنگ، گرد از پر

ی شغلی ومعیشتی مقابل کارگران کارخانه کنتورسازی ایران نسبت به بالتکلیف -*

 : ، تجمع اعتراضی نمودنددادگستری قزوین

 

جمعی از کارگران  : آمده است  ۲۹۱۱اردیبهشت  ۱۱شنبه دودر تاریخ  برپایه خبر منتشره؛
کارخانه کنتورسازی ایران برای سردادن فریاد حق خواهی واعتراض نسبت به بالتکلیفی 



یکی از کارگران حاضردرتجمع .ی قزوین زدندشغلی ومعیشتی دست به تجمع مقابل دادگستر
ماه  ۱۹ما عقب افتاده و االن نزدیک  ۱۹و  ۱۹و همچنین  ۱۰حقوق سال : گفتاعتراضی 

در صورتی که حاال هم این حقوق عقب افتاده پرداخت شود، با . ایم هست که حقوق نگرفته
حاضر شرکت تعطیل  در حال: وی افزود.خورد وجود این تورم و گرانی خیلی به درد ما نمی

است و تولید به صورت کامل متوقف شده است و استانداری و فرمانداری نیز با این امر موافق 
ای انجام  زند و پیگیری هیچ کسی از این موضوع و حقوق کارگران حرفی نمی. هستند

. بیمه ما نیز پرداخت نشده است که ما حداقل از بیمه بیکاری استفاده کنیم. دهد نمی
حتی در هفته گذشته نیز در مقابل . الت زیادی داریم که کامالً ما را مستاصل کرده استمشک

دادگستری رفتیم و خواستیم که تعدادی از تجهیزات و امکانات شرکت را به مزایده بگذارند تا 

 .حقوق کارگران از آن طریق داده شود، که فعال خبری نشده است

ای استان قزوین نسبت به اخراج  ونقل جاده کارگران اداره کل راهداری و حمل -*
ف به ادامه ازکار و وعده های توخالی با تجمع دوباره مقابل وزارت راه وشهرسازی

 :اعتراضات خود پرداختند

 

کارگران اداره کل  : آمده است  ۲۹۱۱اردیبهشت  ۱۱شنبه دودر تاریخ  برپایه خبر منتشره؛
ن برای باری دیگر خودرابه پایتخت رساندند تا با تجمع ای استان قزوی ونقل جاده راهداری و حمل

مقابل وزارت راه وشهرسازی صدای اعتراضشان را نسبت به اخراج از کارو وعده های توخالی 
ای استان  ونقل جاده نفر از اداره کل راهداری و حمل 12قابل یادآوری است .منعکس کنند

اری از اول فروردین ماه سال جاری از کار بجای جذب در سازمان راهد(های راه عوارضی)قزوین
این کارگران برای .اخراج شده اند و از آنها خواسته شده برای دریافت بیمه بیکاری اقدام کنند

فروردین ماه سال جاری تا به امروزبارها دست  21اعتراض به این تصمیم وبازگشت برای کار از 
سازمان راهداری و حمل  و شهرسازی قزوین،مقابل استانداری و اداره کل راه  به تجمع مقابل

 .وزارت راه وشهرسازی زده اندو نقل جاده ای کشوردرتهران و و 

 دریافت برای انتظار /شدند پیمانکار حذف خواستار منجیل شهرداری کارگران -*
 :عیدی و مزدی معوقات
911544-https://www.ilna.news/fa/tiny/news 
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https://www.ilna.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/911544-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%AC%DB%8C%D9%84-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%AD%D8%B0%D9%81-%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA-%D9%85%D8%B9%D9%88%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B2%D8%AF%DB%8C-%D8%B9%DB%8C%D8%AF%DB%8C


کارگران قرارداد :آمده است  ۲۹۱۱اردیبهشت  ۱۱شنبه دودر تاریخ  به گزارش خبرگزاری ایلنا؛
پیمانی شهرداری منجیل در استان گیالن خواهان تبدیل وضعیت استخدامی خود و برخورداری 

نفر هستند که برابر  ۹۵نزدیک به : گویند این کارگران می.از قراردادهای دائمی کار هستند
به گفته کارگران شهرداری منجیل، ....رندکا  مقرارت قانون کار در شهرداری منجیل مشغول

ای است که تمامی  تبدیل وضعیت استخدامی از کارگر پیمانکاری به قرارداد مستقیم مطالبه
ای دریافت  واسطه  حقوقی که از شرکت: او افزود...این سالها از جانب آنها دنبال شده است

تشابه نزدیکی که میان حرفه آنها دهد در عین حال با وجود  مان را نمی  کنیم کفاف زندگی می
با برخی نیروهای قرارداد مستقیم و حتی رسمی وجود دارد اما دستمزدهایی که به آنها 

در چند سال گذشته حقوق : او افزود... .شود به هیچ وجه قابل مقایسه نیست پرداخت می
نان و کارگران شد اما حقوق کارک کارگران پیمانی معموال با دو تاسه ماه تاخیر پرداخت می

ایم مربوط  آخرین حقوقی که ما دریافت کرده. روز بوده است قرارداد مستقیم شهرداری تقریبا به
ایم و خبری از پرداخت مابقی مطالباتمان  است که اخیرا دریافت کرده ۱۹به آذر و دی ماه 

ی کرده ها وحق مسکن کوتاه کاری کامل اضافه  پیش از این نیز کارفرما در پرداخت. نیست
هزار تومان  ۱۲هزار تومانی را سال گذشته هر ماه  ۲۲۲به عنوان نمونه حق مسکن . است

بریم فقط شنونده است   ما در زمینه مشکالتمان به هر مسئولی شکایت می. ایم دریافت کرده
 .کند و اقدامی نمی

 رانندگان ناوگان حمل ونقل درون شهری قم نسبت به بالتکلیفی معیشتی مقابل -*

 :، تجمع اعارضی نمودندسازمان اتوبوسرانی

 

 جمعی از رانندگان : آمده است  ۲۹۱۱اردیبهشت  ۱۱شنبه دودر تاریخ  برپایه خبر منتشره؛
قم برای اعتراض به (بخش خصوصی)سازمان اتوبوسرانی درون شهری ومالکان اتوبوس

سازمان اتوبوسرانی دست به تجمع مقابل 21بالتکلیفی معیشتی بدنبال شیوع بیماری کووید 
تجمع کنندگان اعتراضشان را به عدم حمایت معیشتی دولت منجمله برخورداری از حق .زدند

اتوبوس در شهر قم تردد مي  131قابل یادآوری است که تعداد .بیمه بیکاری بنمایش گذاشتند
 کنند که حدود نیمي از آن ها متعلق به بخش خصوصي است و درآمد آنها با شیوع بیماری

 .کرونا به شدت کاهش يافته است

شان  کارکنان و بازنشستگان صدا وسیما نسبت به عدم افزایش احکام حقوقی -*

 :، اعتراض نمودنددر سال جدید

   



کارکنان و :آمده است  ۲۹۱۱اردیبهشت  ۱۱شنبه دودر تاریخ  به گزارش خبرگزاری ایلنا؛
شان در سال  فزایش احکام حقوقیبازنشستگان صدا وسیمابرای اعتراض نسبت به عدم ا

 11العاده  نه تنها فوق:کنندگان گفتند برخی از تجمع.جدید دست به تجمع درمحل کارشان زدند
های کشوری و  برای همه دستگاه 11درصدی حقوقی که دولت مجوز افزایش آن را از اسفند 

ال نشده بلکه لشگری صادر کرده برای کارمندان شاغل و بازنشسته سازمان صداوسیما اعم
درصدی ساالنه هم منوط به تامین اعتبار  21گویند افزایش  مدیران منابع مالی سازمان می

های  ای چون دیگر دستگاه بر این باورند که معاونت مالی سازمان اراده:آنها افزودند.دولت است
احکام  کشوری و لشگری برای احقاق حقوق کارکنانش ندارد و اگر این اراده وجود داشت باید

شد و اگر اعتباری هم وجود  ها صادر می العاده درصدی فوق 11جدید حقوقی ناشی از افزایش 
اش  نداشت طبق مقررات؛ جزیی از دیون سازمان صداوسیما به کارمندان شاغل و بازنشسته

چطور برای وزارتخانه : تجمع کننده دیگری هم که بازنشسته بود، تاکید کرد.شد محسوب می
 31میلیون کارمند اعتبار وجود دارد ولی برای صدا وسیما با حداکثر  2/1رورش با آموزش و پ

 ....شود هزار کارمند هیچ اعتباری تخصیص داده نمی

، شرکت قطار های مسافری و باری جوپارنسبت به بالتکلیفی معیشتی کارگران -*

 :اعتراض کردند

 

شرکت قطار  کارگران :آمده است  ۱۱ اردیبهشت۱۱ روز دوشنبه به گزارش منتشره در تاریخ 
های مسافری و باری جوپاراعتراضشان رانسبت به عدم پرداخت حقوقشان اعالم 

شرکت قطار های مسافری و باری جوپاربه خبرنگاریک رسانه دراستان کرمان  کارگران.کردند
کارشده و قطع شدن سفرهای ریلی از اول اسفند ماه بی 21بدنبال شیوع بیماری کووید : گفتند

اند وتابه امروز  نه ازطرف کارفا حقوقشان پرداخت شده است ونه ازحق بیمه بیکاری 
در راستاي ( سهامی خاص ) شرکت قطارهای مسافری و باری جوپار .برخوردارشده اند

سیاست خصوصي سازي در راه آهن جمهوري اسالمي ايران بعنوان اولین شرکت بخش 
در زمینه كرير ريلي مسافري و باري  2312را از سال خصوصی در كشور فعالیت رسمی خود 

مشهد،  -آغاز نموده وبعنوان یکی از بزرگترین کریرهای مسافری ریلی در مسیرهای تهران

 . مشهد فعالیت دارد –کرمان، تهران  زاهدان و کرمان  -بندرعباس، تهران -تهران

 :بازداشت کارگران معترض شهراری کوت عبدهللا  -*

 

با شکایت یکی از مسئوالن :آمده است۱۱اردیبهشت۱۱درتاریخ روز دوشنبه خبر منتشره برپایه

عبدهللا که برای دریافت حقوق خود اعتراض کرده  شهرداری کوت شهرداری، کارگران 

 .بودند،بازداشت شدند



کارگران شرکت معادن زغال سنگ کرمان با اعتصاب وتجمع خانوادگی مقابل  -*

 :ا ادامه دارد، اعتراضات آنهشرکت 

 

کارگر شرکت  صدها :آمده است  ۱۱ اردیبهشت۱۱ روز دوشنبه به گزارش منتشره در تاریخ 
معادن زغال سنگ کرمان با ادامه اعتصاب وبرپایی تجمع خانوادگی مقابل ساختمان شرکت 

کارگران حاضر درتجمع .وسردادن شعارهایی خواهان استعفا یا اخراج مدیرعامل شرکت شدند
( ضریب سختی کار)اردیبهشت تغییر ضریب قرارداد کارگران  11در جلسه روز :گفتند خبرنگاربه 

یکی از .را نیازمند یک ماده قانونی دانستند که باید از سوی وزارت خانه و مجلس پیگیری شود
های این جلسه گفت و تقاضای کنونی کارگران را استعفای و  کارگران از عدم رضایت از تصمیم

شد و  خواستی که که امروز بارها در جمع معترضین نیز شنیده می.دیرعامل اعالم کرداخراج م

 .کردند کارگران و همسرانشان با شعارهایی بر این خواسته تاکید می

 :سوادآموزی نهضت دهندگان آموزش سرگردانی ادامه -*

 

جمعی از :آمده است  ۲۹۱۱اردیبهشت  ۱۱شنبه دودر تاریخ  به گزارش خبرگزاری ایلنا؛
ها و  نتیجه ماندن رایزنی دهندگان نهضت سوادآموزی در تماس با خبرنگار ایلنا، از بی آموزش

هرچه تالش کردیم، تا امروز به نتیجه نرسیدیم؛ ما خواستار : و گفتنداعتراضات خود خبر دادند 
انتظار داریم : گویند دهندگان می آموزش.لغو آزمون جذب برای ورود دانشگاه فرهنگیان هستیم

همانطور که سه گروه دیگر متقاضی ورود به دانشگاه فرهنگیان قرار است بدون آزمون وارد 
ه تدریس و کار معلمی داریم نیز آزمون ورودی را حذف شوند، برای ما که سالها سابق

از نمایندگان خواستند که شرایط نامناسب و بالتکلیفی آموزش دهندگان را معترضین ....کنند
هفته گذشته نیز تعدادی از آنها به تهران آمدند و مقابل مجلس، تجمع اعتراضی . درک کنند

هایی که کردیم تا  علیرغم همه تالش: گویند میدهندگان  حاال نمایندگان آموزش.برگزار کردند
امروز هنوز آزمون لغو نشده و ظاهراً قرار است خرداد برگزار شود؛ این درحالیست که مصوبات 

اکنون به  دهندگان هم دهندگان تاکید دارند و تعدادی از این آموزش مجلس بر لزوم جذب آموزش
  .التدریسی مشغول به کار هستند صورت حق

 :تراضات دامنه دار کارگران شهرداری منجیلاع -*
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اعتراضات دامنه دار  :آمده است  ۱۱ اردیبهشت۱۱ روز دوشنبه به گزارش منتشره در تاریخ 
کارگران شهرداری منجیل نسبت به عدم تبدیل وضعیت،سطح پایین حقوق وپایمالی 

 حقوقشان توسط شرکت های پیمانکاری
عتراضات دامنه دارشان نسبت به عدم تبدیل وضعیت کارگران شهرداری منجیل درادامه ا

،سطح پایین حقوق وپایمالی حقوقشان،خواهان حذف شرکت پیمانکاری وعقد قرارداد دائمی 
 .شدند

با حضور :نفر می رسد گفتند 31این کارگران پیمانی شهرداری منجیل که تعدادشان به 
 .را در شرایط بد مالی قرار داده است پیمانکار مطالباتشان کاهش پیدا کرده و این موضوع آنها

ای است  تبدیل وضعیت استخدامی از کارگر پیمانکاری به قرارداد مستقیم مطالبه:آنها افزودند
 .که تمامی این سالها از جانب آنها دنبال شده است

 در بالتکلیفی /مشهد آهن راه تعمیرات بخش ارگران برخی نامشخص وضعیت -*
 :مطالبات وصول و اشتغال

 

تعدادی از   :آمده است  ۲۹۱۱اردیبهشت  ۱۹شنبه روز سه در تاریخ به گزارش خبرنگار ایلنا، 
آهن مشهد با اعالم خبر نامشخص بودن  های مسافربری راه کارگران بخش تعمیرات واگن

: های تعمیرات ریلی این مجموعه گفتند وضعیت شغلی برخی همکاران خود در یکی از شرکت
اردیبهشت ماه بیکار شده و برای دریافت  ۲۵نفر است از روز  ۹۰این کارگران که تعدادشان 

: آهن مشهد در این زمینه به ایلنا گفت یکی از کارگران راه....اند بیکاری اقدام کرده مقرری بیمه
آهن مشهد تحت مسئولیت یک  های مسافربری راه نفر در بخش تعمیرات واگن ۰۱حدود 

او با بیان .اند نفر بالتکلیف و بیکار شده ۹۰شرکت پیمانکاری مشغول کارند که از این تعداد 
همه کارگران : بوده است، در ادامه افزود ۱۹ه کارگران تا پایان اسفند سال اینکه قرارداد هم

پس از نهم هم کارفرما، کارگران را . بخش تعمیرات واگن تا نهم فروردین سر کار بودند
نفر از کارگران گفته شد سر کار حاضر  ۹۰اردیبهشت ماه نیز به  ۲۵از روز . بندی کرد شیفت
رویم و در حال حاضر با شکایت به  هفته است به محل کارمان نمیحدود یک : او افزود.نشوند

بیکاری : این کارگر افزود....اداره کار مشهد پیگیر مطالبات مزدی و وضعیت شغلی خود هستیم
که با وجود اشتغال،  زند؛ در شرایطی در این شرایط اقتصادی، زندگی خانوادگی ما را زمین می

توانیم خانواده خود را در زمان بیکاری مدیریت  ، چگونه میشود های زندگی تامین نمی هزینه
در شرایط فعلی استفاده از مقرری بیمه بیکاری به نفع ما : این کارگر یادآور شد...!کنیم؟

 .مان در آینده مشکل ایجاد کند ای تواند در سوابق بیمه نیست و می

کوت عبدهللا در کارگر حق طلب شهرداری  7ساعته  42بازداشت  :خبر تکمیلی  -*
های معوقه و ماه حقوق 4روزیازدهمین روز اعتراضاتشان نسبت به عدم پرداخت 

 : دیگر مطالبات آنان 
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 ۲۹۱۱اردیبهشت  ۱۹شنبه سه  روز در تاریخبرپایه خبر منتشره در سطح شبکه های مجازی 
بختی به سر جرم کارگرانی که چند ماه است در بد: کارگر شهرداری کوت عبدهللا :آمده است 

شان یک ماسک تهیه  اند و پولی ندارند که حتی برای زن و بچه برند و هیچ حقوقی نگرفته می
کنند، چیست؟ چند روز است که خبر بازداشت چند کارگر منتشر شده، اما یکی حتی 

نپرسیده برای چه؟ یکی به قاضی نگفته جرم کسی که نان برای خوردن نداشته و حقش را 
کند، حاضر است  ؟ آیا همین قاضی که به راحتی با یک امضا ما را زندان میخواهد چیست می

                                                                                              چند ماه حقوق نگیرد و هیچ اعتراضی نکند؟
کارگران شهرداری کوت عبدهللا روز سه شنبه همزمان با یازدهمین روز از دور جدید اعتراضات 

ماه حقوق ومطالبات دیگربا دست از کارکشیدن وبرپایی تجمع مقابل 1به عدم پرداخت نسبت 
ساعت  12کارگر حق طلب بازداشت وپس از  7استانداری خوزستان، بدنبال شکایت شهرداری

آزاد  به قید کفالت و با گذاشتن فیش حقوقی آشنایان خوداردیبهشت  12روز چهارشنبه 
اردیبهشت،یکی از کارگران شهرداری کوت عبدهللا به خبرنگار رسانه  11روز پنج شنبه .شدند

آنها برای . شنود ایم و هیچکس هم صدایمان را نمی از قبل از عید حقوق نگرفته: ای گفت 
ها خراب نشوند اما برای ما  گیریم تا چمن گویند کارگر جدید می چمن ارزش قائل هستند و می

 .جلوس چشمشان در حال از بین رفتن هستیم، ارزشی قائل نیستندکه 

پرستاران وکارکنان شرکتی مراکز درمانی کشور نسبت به اخراج ازکار، عدم  -*
تبدیل وضعیت، سطح پایین حقوق،عدم پرداخت بموقع مطالبات وشرایط کاری 

 :، تجمع اعتراضی نمودندمقابل وزارت بهداشت

 

همزمان با  :آمده است  ۲۹۱۱اردیبهشت  ۱۹شنبه سه در تاریخ  لنا؛به گزارش خبرگزاری ای
،جمعی از پرستاران و کارکنان شرکتی مراکز درمانی کشوربرای (ماه مه 21)روزجهانی پرستار

اعتراض به عدم تبدیل وضعیت، سطح پایین حقوق،عدم پرداخت بموقع مطالبات وشرایط کاری 
بنا بر .زدند اشت واقع درشهرک قدس درغرب تهراندست به تجمع مقابل ساختمان وزارت بهد

بهیار، کارشناس بیهوشی، رادیولوژی و اتاق عمل از قزوین، قم،  بهیار، کمک پرستار، گزارش 
بار در دوماه گذشته صدای  شهر دیگربه پایتخت آمدند تا برای دومین شیراز، تهران و چند 

پرستاران و .گوش مسئوالن برسانندشده را به  اعمال های  شان نسبت به تبعیض اعتراض
ای هستند که میان  رفته  ها، به دنبال گرفتن حقوق از دست همکاران دیگرشان در بیمارستان

به عنوان نیروی  وزارت بهداشت آنها را . وزارت بهداشت و وزارت کار، بر سرش اختالف است
با  ها افرادی هستند که آن. رود داند و وزارت کار هم زیربار حمایت از آنها نمی خود نمی

اند، آنها حقوق معنوی و  اند و جذب شرکتی شده محور، قرارداد بسته های سالمت شرکت
شان به  ها ندارند و اعتراض با نیروهای قراردادی، پیمانی و رسمی بیمارستان مادی برابری 
خواهیم  م میگفتی. ساعت آنجا بودیم تا اینکه حراست وزارتخانه آمد  یک»: هاست همین تبعیض



ها رفتند،  نماینده. گفتند نماینده بفرستید. مان حرف بزنیم وضعیت درباره حق و حقوق و تبدیل 
پرسنل اتاق عمل بیمارستان خمینی است که در  این روایت یکی از « . دست خالی برگشتند
                                                                                                  .تجمع شرکت کرده بود

درصد به حقوق  ٠۲سال گذشته،   اعتراض زمانی زده که مشخص شد اسفند جرقه این 
تنها از این افزایش  که نیروهای شرکتی نه  ها اضافه شده، درحالی بیمارستان نیروهای درمانی 

های  ر آنها هم در پرداختیحتی افزایش حقوق ساالنه وزارت کا نصیب ماندند بلکه  حقوق بی
افزایش حقوق براساس اجرای امتیازات فصل دهم  درصد  ٠۲امسال لحاظ نشده است؛ این 

های دولتی  ها و وزارتخانه برای سازمان  ۱٠سال   قانون مدیریت خدمات کشوری است که از
امل حال درمانی، با تأخیر ش شود و امسال با توجه به شرایط ایجادشده در مراکز  اجرا می

گیرد، شما  نمی به ما که رسید، گفتند به شما تعلق »: نیروهای وزارت بهداشت هم شد
  ... «.نیروی وزارت کار هستید

ماجرای / ماند « سنگ کرمان شرکت زغال»روسیاهی زغال برای مسئوالن   -* 

 روزه کارگران معدن چیست؟ ۰۱اعتراض 

https://snn.ir/fa/news/847074 

 

سه در تاریخ  ؛ حنانه جانمحمدی ،خبرگزاری دانشجو گروه دانشگاهبرپایه گزارش منتشره در 
ماجرا از دست به دست شدن تصاویر اعتراض چندین  :آمده است  ۲۹۱۱اردیبهشت  ۱۹شنبه 

های پدری که با  درست در میان دغدغه شروع شد؛ شرکت زغالسنگ کرمان کارگر در مقابل
گذشت چهارده سال سابقه کار نه خبری از بیمه شدن به گوشش رسیده نه دلخوش به 

متاسفانه ید طوالی خصوصی . های مسئوالن شرکت در راستای خصوصی سازی است عدهو
 .تر از زغال است و حنایش برای کارگران زغال سنگ کرمان رنگی ندارد سازی در ایران روسیاه

حکایت خصوصی سازی در ایران نتوانسته آنطور که بایسته و شایسته است ظهور و بروز پیدا 
اخیرا تیغ خصوصی به شرکت زغالسنگ . دید کارگران پیدا نکرده است کند و جایگاه خوبی در

در هفته گذشته کارگران معادن زغالسنگ . کرمان رسیده و باعث هراس کارگران شده است
کارگر که  ۲۵۲۲حدود . کرمان در اعتراض به عدم شفافیت شرکت در مقابل آن تحصن کردند

نگ کرمان به همراه خانواده هایشان در چادر و ها در برابر شرکت زغالس تعداد زیادی از آن
مسئولین کارخانه با  .ماشین شب را به صبح رساندند و تا به امروز این ماجرا ادامه دارد

کنند؛ با  ها را از سرشان باز می چسباندن برچسب ضدانقالب و اغتشاش گر به این کارگران، آن
                                                                                                                                        .می نامد« فدایی رهبر»این حال اما این قشر ضعیف خودش را 

 :تجمع رانندگان تاکسی سواری خراسان -*

 

https://snn.ir/fa/news/847074/%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%B2%D8%BA%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%B2%D8%BA%D8%A7%D9%84%E2%80%8C%D8%B3%D9%86%DA%AF-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF-%D9%85%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%DB%B1%DB%B0-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA
https://snn.ir/fa/news/847074/%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%B2%D8%BA%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%B2%D8%BA%D8%A7%D9%84%E2%80%8C%D8%B3%D9%86%DA%AF-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF-%D9%85%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%DB%B1%DB%B0-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA
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و  ای رانندگان تاکسی سواری کرایه : به گزارش کانال تلگرامی اردوی کار آمده است
دلیل  اردیبهشت در مقابل وزارت راه و شهرسازی به۱۹شنبه  فرودگاهی خراسان روز سه

 .وضعیت بد معیشتی خود دست به تجمع اعتراضی زدند

@ordoyekar 

 :کرد تعطیل را پتروشیمی های شرکت غیرعملیاتی های بخش کرونا -*

  

سازمان  :آمده است  ۲۹۱۱اردیبهشت  ۱۹ر تاریخ روز سه شنبه دبه گزارش خبرگزاری ایلنا، 
های پتروشیمی  رکتهای غیرعملیاتی ش منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی، فعالیت بخش

گفتنی .تعطیل اعالم کرد گیری ویروس کرونا این منطقه را برای پیشگیری از همه مستقر در
های نفتی و پتروشیمی در تمام مناطق استان با  های تولیدی و عملیاتی شرکت است بخش

د های خو های بهداشتی ابالغی از سوی وزارت نفت به فعالیت رعایت الزامات ایمنی و پروتکل
                                                                                                                                            .دهند ادامه می

، تجمع اعتراضی پرستاران مقابل وزارت بهداشت همزمان با روز جهانی پرستار  -*
 : نمودند

 

گروهی از  :آمده است  ۲۹۱۱اردیبهشت  ۱۹روز سه شنبه در تاریخ  هشربرپایه گزارش منت
پرستاران و کارکنان شرکتی مراکز درمانی کشور همزمان با روز پرستار، در اعتراض به 
اخراجها، نداشتن امنیت شغلی، عدم تبدیل وضعیت قراردادها، سطح پایین حقوق ، عدم 

در مقابل ساختمان وزارت بهداشت دست به  ی پرداخت بموقع دستمزدها و شرایط اسفبار کار
بهیار، کارشناس بیهوشی، کارکنان   بهیار، کمک در این روز تعدادی پرستار،  .تجمع زدند

شهر دیگربه پایتخت آمدند تا برای  رادیولوژی و اتاق عمل از قزوین، قم، شیراز، تهران و چند 
یک معضل این پرستاران و کادر .کنند شان را بلند بار در دوماه گذشته صدای اعتراض دومین

درمانی که با شرکت معینی کار میکنند اینست که میان وزارت بهداشت و وزارت کار پاسکاری 
داند و وزارت کار هم زیربار قبول آنها در زیر  نیروی خود نمی  وزارت بهداشت آنها را . میشوند

اند و  محور، قرارداد بسته ی سالمتها با شرکت آنها کسانی هستند که  . مجموعه خود نمیرود
اند و با کارکنان رسمی و نیروهای قراردادی و پیمانی شاغل  جذب یک شرکت پیمانکاری شده

در شرایطی که بیماری کرونا همچنان قربانی میگیرد و ....در بیمارستانها حقوق یکسانی ندارند
ضل نا امنی شغلی و بیشترین نیاز به پرستاران هست، نیروهای شرکتی درمانی با مع

   .قراردادهای برده وار کاری روبرویند

https://web.telegram.org/#/im?p=%40ordoyekar
https://www.ilna.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/912754-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D8%B9%D8%B7%DB%8C%D9%84-%DA%A9%D8%B1%D8%AF


 :شود های سهام عدالت پیگیری می وضعیت شغلی کارکنان تعاونی -*

https://www.mehrnews.com/news/4922212                                                                                                                                        

  
یک مقام   :آمده است  ۲۹۱۱اردیبهشت  ۱۹ر تاریخ روز سه شنبه د ری مهر ،به گزارش خبرگزا

های سهام عدالت، رئیس سازمان خصوصی  در پی نگرانی کارکنان تعاونی: مسئول گفت
 .سازی قول حفظ امنیت شغلی و پرداخت معوقات کارکنان تعاونی ها را داده است

در پی نگرانی کارکنان تعاونیهای سهام : گفت خبرنگار مهر این مقام مسئول در گفتگو با
ای با حضور  عدالت درباره امنیت شغلی که منجر به تجمع آنها مقابل وزارت اقتصاد شد، جلسه

های سهام عدالت شرکت کننده در این تجمع اعتراضی  دو نفر از نمایندگان کارکنان تعاونی
های آن  ن خصوصی سازی و معاون معاونت واگذاری سهام و بنگاهصنفی، رئیس سازما

ماحصل : این مقام مسئول که خواست نامش در خبر ذکر نشود، افزود.سازمان برگزار شد
جلسه مقرر شد که ریاست سازمان خصوصی سازی چالش امنیت شغلی و پرداخت معوقات 

ع در شورای عالی بورس مطرح های شهرستانی را مرتفع کرده و این موضو کارکنان تعاونی
 .گردد

 

 :شد پرداخت داماش معدنی آب کارگران مطالبات از بخشی -*

                                                                             
تعدادی از  :آمده است  ۲۹۱۱اردیبهشت  ۱۹ر تاریخ روز سه شنبه دبه گزارش خبرگزاری ایلنا، 

در روزهای گذشته کارفرما یک ماه : کارگران آب معدنی داماش در تماس با خبرنگار ایلنا گفتند
کارگران آب معدنی داماش که .کارگران را پرداخت کرد ۱۹از عیدی سال  حقوق اسفند و نیمی

مان  آنچه از مطالبات: نفر است، در توضیح مابقی مطالبات خود گفتند۱۹شمار آنها حدود 
عیدی چند نفر از کارگران . باقیمانده مابقی عیدی و حقوق فروردین ماه سال جاری است

یکی از کارگران که چندین سال است به صورت .قدیمی کارخانه نیز پرداخت نشده است
پرداخت نیمی از عیدی و یک ماه : قراردادی در آب معدنی داماش مشغول به کار است، گفت

این کارگر با بیان اینکه ....حقوق اسفند آنهم با این همه تاخیر، کارگران را راضی نکرده است
دهد، در  شان را نمی مخارج زندگیکنند در شرایط کنونی کفاف  حداقل حقوقی که دریافت می

با شرایط سخت مشغول کاریم و امیدواریم در زمان بازنشستگی، کارفرما مطالبات : ادامه گفت
هر چند که تعدادی از کارگران در شرف بازنشستگی . بازنشستگی ما را به موقع پرداخت کند

  .آور هستند با مشاغل سخت و زیان

https://www.mehrnews.com/news/4922212/%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%B4%D8%BA%D9%84%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D9%87%D8%A7%D9%85-%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AA-%D9%BE%DB%8C%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
https://www.mehrnews.com/news/4922212
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https://www.ilna.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/912576-%D8%A8%D8%AE%D8%B4%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D8%A8-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%B4-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%B4%D8%AF


زنشستگان ارتش  شیرازنسبت به ابطال تجمع اعتراضی جمعی از با -*   
؛ تجمع اعتراضی مقابل تعاونی بازنشستگان ارتش هایشان سندمالکیت زمین

 :نمودند

 

جمعی از : آمده است  ۱۱اردیبهشت۱۹شنبه  سهبرپایه خبر منتشره در تاریخ روز 
 هایشان دست به تجمع بازنشستگان ارتش  شیرازبرای اعتراض به ابطال سندمالکیت زمین

: تجمع کنندگان به خبرنگار گفتند.مقابل تعاونی بازنشستگان ارتش کالنشهر شیراز زدند
قطعه زمین در شهرک گلستان شیراز به ما  ۵۹۲سال پیش  ۲۹تعاونی بازنشستگان ارتش 

واگذار کردند که بسیاری از افراد همان زمان سند ملکی این زمین ها را دریافت کردند اما در 
یکی از .این مدت اوقاف و امورخیریه مدعی است این زمین ها وقفی استحال حاضر پس از 

بسیاری از افراد در این زمین ها ساخت و ساز انجام دادند اما در حال : تجمع کنندگان افزود
حاضر اداره کل اوقاف و امورخیریه شکایت کرده که این زمین ها مربوط به این سازمان 

م که این زمین ها اگر از آن سازمان اوقاف و امورخیریه ما مدعی هستی: وی ادامه داد.است
سال شاکی شدند و به همین دلیل جلو تعاونی بازنشستگان ارتش تجمع  ۲۹است چرا بعد از 

 .شد تا پیگیر کار باشند و مساله را حل کنند

 :تجمع معلمان بازنشسته در مقابل وزارت کار در تهران -*

 
 

که معلمان  :است آمدهخبرگزاری ایلنا گزارش یران به نقل از به نوشته کانال تگرامی پیک ا
اردیبهشت در مقابل اداره کل تعاون وزارت کار تجمع اعتراضی  ۱۱بازنشسته روز چهارشنبه 

سال است معطل تعاونی مسکن  ۲۱گویند که  معلمان بازنشسته معترض می. برگزار کردند
 .هستند

سال است  ۲۱ایلنا گفته است، معلمان بازنشسته کنندگان تجمع اعتراضی به  یکی از شرکت
اند و تعاونی مسکن تعهداتش را در قبال اعضای خود انجام  که بالتکلیف و سرگردان مانده

این معلم معترض همچنین توضیح داده . است  های معلمان را تحویل نداده دهد و خانه نمی
 ."ص و پر از کاستی استها که تحویل شده ناق تعداد محدودی از این خانه"است که 

دار شدن عضو تعاونی شدند، اما  سال پیش به امید خانه ۲۱او همچنین تاکید کرد که معلمان 
 .اند ولی هنوز از خانه خبری نیست اکنون اکثریت اعضا دیگر بازنشسته شده

@peykeiran12 
 
 :گروهی از معلمان بازنشسته در برابر وزارت کار تجمع کردند -*

https://web.telegram.org/#/im?p=%40peykeiran12


  
 ۱۱اردیبهشت ۱۱صبح امروز، چهارشنبه  : به گزارش کانال تلگرامی اردوی کار آمده است

جمعی از معلمان که اعضای تعاونی مسکن فرهنگیان هستند، مقابل اداره کل تعاون وزارت 
 .کار تجمع اعتراضی برگزار کردند

ما از اداره کل تعاون : اضران در تجمع در ارتباط با مطالبات خود و همکارانش گفتهیکی از ح
سال است که  ۲۱درخواست داریم به اوضاع مالی و تخلفات مسکن فرهنگیان رسیدگی کند؛ 

های  دهد و خانه بالتکلیف و سرگردانیم؛ تعاونی مسکن تعهدات خود را در قبال اعضا انجام نمی
ها که تحویل شده است، ناقص و پر از کاستی  اند؛ تعداد محدودی از این خانه هما را تحویل نداد

 .است
ما : گوید نفر هستند، می ۱۲۲این معلم بازنشسته با بیان اینکه اعضای تعاونی مسکن حدود 

دار شدن عضو تعاونی شدیم؛ اکنون اکثریت اعضا دیگر بازنشسته  سال پیش به امید خانه ۲۱
  .از خانه خبری نیست اند ولی هنوز شده

اداره کل تعاون و وزارت کار باید با قاطعیت به موضوع ورود کرده و : گویند حاضران در تجمع می
  .ها در این مدت طوالنی تحویل نشده است به معلمان پاسخ بدهند که چرا خانه

ار و سال انتظ ۲۱این معلمان از مسئوالن درخواست دارند به آنها جواب بدهند که بعد از 
  .رسند بالتکلیفی، باالخره چه زمانی به حق خود یعنی یک واحد آپارتمان کامل و آماده می

« پروژه معلم»کرج قرار دارد و نام آن  -جاده تهران ۲۹زمین پروژه مسکن فرهنگیان در کیلومتر 
 .است

@ordoyekar

 تعاونی معطل که است سال ۰۱ /کار وزارت تعاون کل اداره مقابل معلمان تجمع -*
 :هستیم مسکن

 

صبح    :آمده است  ۱۱اردیبهشت   ۱۱روز چهارشنبه  تاریخ در ایلنا دولتی خبرگزاری گزارش به

جمعی از معلمان که اعضای تعاونی مسکن فرهنگیان هستند، مقابل ( اردیبهشت ۱۱)وز ر
یکی از حاضران در تجمع در ارتباط با .اداره کل تعاون وزارت کار تجمع اعتراضی برگزار کردند

ما از اداره کل تعاون درخواست داریم به اوضاع مالی و : گوید مطالبات خود و همکارانش می
سال است که بالتکلیف و سرگردانیم؛ تعاونی  ۲۱فرهنگیان رسیدگی کند؛ تخلفات مسکن 

اند؛ تعداد  های ما را تحویل نداده دهد و خانه مسکن تعهدات خود را در قبال اعضا انجام نمی
این معلم .ها که تحویل شده است، ناقص و پر از کاستی است محدودی از این خانه

سال  ۲۱ما : گوید نفر هستند، می ۱۲۲ی مسکن حدود بازنشسته با بیان اینکه اعضای تعاون
اند  دار شدن عضو تعاونی شدیم؛ اکنون اکثریت اعضا دیگر بازنشسته شده پیش به امید خانه

  ....ولی هنوز از خانه خبری نیست

https://web.telegram.org/#/im?p=%40ordoyekar
https://www.ilna.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/913068-%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%87-%DA%A9%D9%84-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%DA%A9%D9%87-%D9%85%D8%B9%D8%B7%D9%84-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86%DB%8C-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D9%87%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%85
https://www.ilna.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/913068-%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%87-%DA%A9%D9%84-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%DA%A9%D9%87-%D9%85%D8%B9%D8%B7%D9%84-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86%DB%8C-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D9%87%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%85


 :برای ازادی معلمان تالش کنیم -*

 
ی آنان  نی و خانوادهمعلمان زندا: به نوشته کانال تلگرامی اتحاد بازنشستگان آمده است 

ها برای طرح مطالباتی چون آموزش رایگان،  اند؛ این هزینه های بسیاری شده متحمل هزینه
برای حمایت از معلمان بر تداوم مطالبات . حذف فضای امنیتی و معیشت آبرومندانه بوده است

 .هایمان بیفزایم ها بر اعتراض پافشاری کنیم و تا تحقق خواسته
 زحمتکش_محمدعلی
 رمضانزاده_محمدرضا

 اتحاد بازنشستگان

@etehad_bazn 

 کرونا بحران در ها رسمی مانند هم آزاد معلمان /معلمان دستمزد پرداخت عدم -*

 :اند کرده کار

 

   :آمده است  ۱۱اردیبهشت   ۱۱روز چهارشنبه  تاریخ در ایلنا دولتی خبرگزاری گزارش به

های بعد از  از معلمان آزاد در تماس با خبرنگار ایلنا، از عدم پرداخت دستمزد خود در ماه جمعی
این معلمان که در مدارس غیرانتفاعی مشغول به تدریس هستند، .آمدن کرونا خبر دادند

اند؛ این  برخی از این مدارس، از زمان بحران کرونا، دستمزد معلمان خود را نپرداخته: گویند می
یست که در برخی دیگر از مدارس غیرانتفاعی دستمزد ساعتی معلمان به حساب آنها درحال

معلمان مدارس غیرانتفاعی با بیان اینکه ما نیز مانند معلمان رسمی در این .واریز شده است
آموزان  های کرونایی، با استفاده از فضای مجازی و نرم افزار شاد، مشغول تدریس به دانش ماه

در شرایط عادی نیز : تاخیر در پرداخت مطالبات مزدی خود انتقاد کردند و گفتندایم، از  بوده
گیریم؛ در ایام  دستمزد ما بسیار کم است؛ ما حداقل حقوق وزارت کار را به صورت ساعتی می

دهند؛ اما اکنون که در شرایط بحرانی قرار داریم و  تعطیالت و تابستان نیز به ما دستمزد نمی
به خاطر گرانی اقالم ضروری زندگی دامنگیر ما شده، توقع داریم دستمزد  مشکالت معیشتی

علت تاخیر در پرداخت دستمزد، آماده نشدن : گویند این معلمان می.ما را به موقع بپردازند
ها و یا تعطیل بودن مدارس عنوان شده؛ درحالیکه ما در تمام این مدت مشغول به  صورتحساب

 ....ایم کار بوده

اعتراضی نسبت به زندانی کردن مردان بدلیل نداشتن توان مالی پرداخت  تجمع -*

 :مهریه مقابل مجلس
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تجمع اعتراضی  : آمده است  ۱۱اردیبهشت ۱۱برپایه گزارش منتشره در تاریخ روز چهارشنبه
نسبت به زندانی کردن مردان بدلیل نداشتن توان مالی پرداخت مهریه مقابل مجلس 

 .برگزارشد

 جلسه نمایندگان پرستاران معترض با وزارت بهداشت چه گذشت؟ در  -*

913226-https://ilna.news/fa/tiny/news 

 
 
در   :آمده است  ۱۱اردیبهشت   ۱۱روز چهارشنبه  تاریخ در ایلنا دولتی خبرگزاری گزارش به

همزمان با روز جهانی ( اردیبهشت ماه 13)پرستاران شرکتی در روز گذشته پی اعتراض 
های فارس، یزد، لرستان،  پرستار در مقابل وزارت بهداشت و درمان که پرستارانی از استان

مشمول قانون )همدان، قزوین و تهران در آن حضور داشتند، امروز نمایندگان پرستاران شرکتی 
وزارت بهداشت، درمان  ریزی و برنامه مدیریت، منابع معاون توسعه)د نژا تقوی با سیدکامل( کار

، معاون پرستاری وزارت بهداشت و درمان، رئیس مرکز حراست، مدیرکل (و آموزش پزشکی
دفتر بازرسی و ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت بهداشت و مدیران کل حوزه 

فارس، یزد، لرستان،  های رستاران شرکتی از استانروز گذشته پ .معاونت توسعه دیدار کردند
همدان، قزوین و تهران مقابل وزارت بهداشت اعتراض کردند که در ادامه، پنج نماینده از 

در این  ... .معترضان به وزارتخانه دعوت شدند تا مطالبات پرستاران مورد بررسی قرار بگیرد

 :نامه مطالبات به این شرح است

 . شود پیگیری شرکتی نیروهای استخدامی وضعیت تبدیل یتوضع داریم تقاضا
 قراردادهای انسانی، نیروی تامین های شرکت واسطه با قرارداد عقد جای به داریم تقاضا-

 . گردد منعقد مستققیم صورت به شرکتی نیروهای
 اساس بر داریم تقاضا شرکتی، نیروهای یا قراردادی کارکنان مزایای و حقوق معوقات پیگیری-

 . شود شرکتی نیروهای حال شامل موضوع این دهم فصل حقوق افزایش قانون
 وزارت توسعه معاونت حوزه مسئول و انسانی منابع مدیرکل حضور با جلسه برگزاری پیگیری
 شرکتی نیروهای مطالبات تحقق تسریع راستای در متبوع

  

https://ilna.news/fa/tiny/news-913226


 :ستانتجمع مرغداران کردستان در برابر سازمان جهاد کشاورزی کرد -*

 
امروز طبق هماهنگی انجمن مرغداران : به گزارش کانال تلگرامی اردوی کار آمده است

کردستان ، عده ای از مرغداران در مقابل امور دام تجمع کردند که به علت پاسخگو نبودن 
رییس امور دام ،مرغداران جلوی سازمان جهاد کردستان تجمع کردند و خواستار دیدار حضوری 

  .ازمان شدندبا رییس س
این جلسه با حضور مدیر کل جهاد ،رییس دامپزشکی و معاونت امور دام با تمام مرغدارها و 

 .خبرنگاران صداوسیما بمدت چند ساعت به طول انجامید
 اهم خواسته مرغدارها

 نبود شفافیت در توزیع نهادها بخصوص سویا -۲
 عدم جوابگویی معاونت امور دام -۱
 زاد کشتارگاه ها از مرغداراننبود خرید مرغ ما-۹
 نبود واکسن در بازار و قیمت سرسام آور ان-۱
 میتیونین سهمیه در بازار آزاد فروش لیزین و-۵

باتوجه به نتیجه نگرفتن در این جلسه و عدم حضور شفیعی بعنوان رییس اتحادیه مرغداران در 
ا مهندس سپری و زکریایی مهندس سپری پیشنهاد داد که فردا نماینده مرغداران ب:این جلسه

 .نژاد و شفیعی دوباره جلسه داشته باشند
 .ولی مرغداران بیان کردند که ما نماینده نداریم و همه مرغداران می آیند

 ۱زمان تجمع فردا ساعت 

@ordoyekar 

 کارکنان با «سالمت نظام تحول طرح» پیمانکاران ستیزدهد؛ ایلنا گزارش می -*
 شد؟ خصوصی سالمت های مراقبت نظام چرا /شرکتی

https://www.ilna.news/fa/tiny/news-911818 

 
  ۱۱روز چهارشنبه  تاریخ در ایلنا دولتی خبرگزاری گزارش به خبرنگار ایلنا؛پیام عابدی به گزارش 

بر سر نظام بهداشت و درمان ایران « کرونا»ی  این روزها که سایه   :آمده است  ۱۱اردیبهشت 

ویم؛ طرحی که دولت شن می«سالمت نظام تحول طرح» کند، بیش از اندازه از سنگینی می
کارگزاران دولت هم از آن . یازدهم آن را به عنوان جام طال، پشت ویترین افتخارات خود گذاشت

از این . کنند  افزاری و انسانی، در مقابله با کرونا یاد می با عنوان موتور محرک نیروهای سخت
درهم تنیده بهداشت  ی گرفت، حاال کرونا هیچ چیزی از شبکه دیدگاه اگر طرح تحول شکل نمی

ما را در خود فرو  ی های کیهانی همه گذاشت و مانند سیاهچاله و درمان کشور باقی نمی

https://web.telegram.org/#/im?p=%40ordoyekar
https://www.ilna.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/911818-%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D8%B2-%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA-%D8%A8%D8%A7-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA%DB%8C-%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%82%D8%A8%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C-%D8%B4%D8%AF
https://www.ilna.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/911818-%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D8%B2-%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA-%D8%A8%D8%A7-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA%DB%8C-%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%82%D8%A8%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C-%D8%B4%D8%AF


گیر اندازه گرفته  های عالم برد؛ گویی که از همان ابتدا، قامت این طرح برای مبارزه با بیماری می
  .شده بود

آنها کسری بودجه چند . ارندمنتقدان طرح تحول نظام سالمت، اما اعتقادی به این تحلیل ند
دانند و با اشاره به  زایی طرح را بهترین گواه بر ناکارآمدی آن می هزار میلیاردی و بدهی
های غیرواگیردار، مانند دیابت،  ی باالرفتن تعداد مبتالیان به بیماری مشکالتی که در زمینه

شوند که این طرح در  میوجود دارد، مدعی ... های قلبی عروقی، سرطان و  فشارخون، بیماری
برای نمونه  .ها موفق نبوده؛ آمار هم گویای چنین واقعیتی است قسمت پیشگیری از بیماری

 غیرواگیر های بیماری مدیریت دفتر مدیرکل «استوار افشین »آذرماه سال گذشته
درصد موارد مرگ و  ۹۱در حال حاضر »:، گفتپزشکی آموزش و درمان بهداشت، وزارت

های  درصد به دلیل بیماری ۲۹افتد و تنها  های غیرواگیر اتفاق می ر، به دلیل بیماریمیر در کشو
افتد، پس اولویت اساسی در کشور پیشگیری و کنترل  ها اتفاق می علت  واگیردار و دیگر

  ....«.های غیرواگیر است بیماری
کنند، پیدا  ود نمیدر شرایطی که بازرسان و ادارت کار برای اجرای قانون کار در این بخش ور

های سالمت را بر دوش  ای پیش روی هزاران نفری است که نظام مراقبت نیست چه آینده
در پاسخ به  پزشکی آموزش و درمان بهداشت، وزیر «نمکی سعید» .کشند می

هایی که در پیشگیری از شیوع کرونا در کشور وجود دارد، تاکید کرد فاز دوم طرح تحول  کاستی
حال باید منتظر ماند و دید که در تغییر فاز، رسیدگی . ر پیشگیری متمرکز استنظام سالمت ب

یابی نیروهایی که بار پیشگیری را یک تنه بر دوش  به معیشت، امنیت شغلی و تشکل
  .چرخد گیرد یا اینکه در بر همان پاشنه می اند، صورت می کشیده

 
کرمان به تجمع اعتراض ها و زنان کارگران شرکت معادن زغال سنگ  خانواده -*

 :کارگران پیوستند 

 
معدنچی  ۹۵۲۲ : آمده است  ۱۱اردیبهشت ۱۱برپایه گزارش منتشره در تاریخ روز چهارشنبه

 .زغال سنگ کرمان با خانواده ها به اعتراض ادامه میدهند
کارگر شرکت معدن زغال سنگ کرمان با تجمع در محوطه  ۹٠۲۲اردیبهشت اعتراضات  ۱٢روز 

 ادامه یافتمعدن 

  :کردند اعتراضی تجمع کرج شهرداری کارگران -*

 
 شهرداری کرج به دلیل عدم پاسخگویی به مطالباتشان دست به تجمع زدند ۹پاکبانان منطقه 

 
در اعتراض به ابالغ ده سال حکم زندان ( تهران)بیانیه کانون صنفی معلمان ایران -*

 :ی معلمان به اسماعیل عبدی عضو هیئت مدیره کانون صنف



  
پس از شیوع : برپایه خبر منتشره درکانال تلگرامی کانون صنفی معلمان ایران آمده است 

بیماری کرونا و خطرات جانی ناشی از آن،با تبلیغاتی پر سر و صدا اعالم شد که زندانیان از 
. شدجمله زندانیان سیاسی به مرخصی خواهند رفت و برخی از آنها نیز مشمول عفو خواهند 

رفت این اقدام دست کم تا زمان رفع خطر جانی و تثبیت اوضاع ادامه داشته باشد و  انتظار می
این زندانیان به زندان فراخوانده نشوند؛ اما متاسفانه بازهم با خلف وعده و عدم پای بندی به 

 های رسمی اعالم می شود، ابتدا اسماعیل عبدی هنگام مراجعه به آنچه در تبلیغات رسانه
دادسرای اوین برای تمدید مرخصی بازداشت و به زندان برگردانده شد و سپس محمود 

  .بهشتی
این مسأله در حالی رخ داد که مقامات قضایی در مراجعات قبلی به اسماعیل عبدی و محمود 

بودند که با  بهشتی، دیگر معلم زندانی و عضو هیئت مدیره کانون صنفی معلمان اعالم کرده
  .ی اسفندماه، آنها به زندان بر نخواهند گشت شنامهتوجه به بخ

قوه قضاییه بر خالف بخشنامه اسفند ماه و با توجه به بحران کرونا نه تنها معلمان زندانی را 
آزاد نکرد، بلکه در کمال شگفتی، پس از آنکه اسماعیل عبدی را به زندان برگرداند، در آستانه 

دان ده سال مربوط به پرونده ای مختومه را به وی ابالغ هفته معلم، به جریان افتادن حکم زن
این حکم در حالی به عبدی ابالغ می شود که نماینده شاکی اصلی آن پرونده، از به . نمود

ما ابالغ حکم جدید و فعال نمودن یک پرونده . اطالعی می کند جریان افتادن مجدد آن اظهار بی
دانیم، بلکه  کوب فعاالن صنفی و نهادهای مدنی میمختومه را نه تنها اقدامی در راستای سر

های میانی با این فعاالن، و نوعی  نوعی عنادورزی از جانب کارشناسان و مسئوالن رده
مخالفت آشکار با هرگونه اقدام مثبت در جهت بهبود شرایط زندان و زندانیان به ویژه فعاالن 

  .صنفی و سیاسی ارزیابی می کنیم
به این معلم زندانی ابالغ گردید که معلمان و دوستانش انتظار داشتند آقای این حکم در حالی 

اما دریغ از کژاندیشانی که . عبدی در سال تحصیلی آینده در مدرسه و کالس درس حاضر شود
کمترین نشانی از تحمل و مدارا ندارند، با تمکین در برابر حقوق ملت در قانونی که مدعی 

آزموده سال  .اند و جز بازداشت و زندان و تبعید، هنر دیگری ندارند نهتبعیت از آن هستند، بیگا
کنند که زندان، اخراج و تبعید راه حلی برای نابرابری و تبعیض  آزمایند و درک نمی ها را باز می

  .نیست و معلمان را از مطالبه گری باز نمی دارد
ل عبدی ، خواهان آزادی کانون صنفی معلمان ضمن محکوم نمودن حکم جدید علیه اسماعی

  .تمام معلمان دربند است
از نظر ما در کنار این حکم ظالمانه، بازگرداندن محمود بهشتی لنگرودی به زندان و جلوگیری از 

آزادی وی، حکم اخراج و مخالفت با مرخصی محمد حبیبی، احضار و بازجویی محمد تقی 
می در تهران و اجرای حکم محمدعلی فالحی دبیر کانون صنفی معلمان، احضار جعفر ابراهی

زحمتکش در شیراز و احضار اسکندر لطفی به دادگاه در مریوان، بازداشت خانم ناهید 
ی معیوب سرکوب فعالیت صنفی و  فتحعلیان از معلمان بازنشسته تهران بخشی از چرخه

  .های مستقل و قانونی است تشکل
تر شدن پیوند معلمان با کانون  عمیق این فشارها در طول دو دهه گذشته نه تنها موجب

گردیده، بلکه آنان را در گام برداشتن در مسیر عدالتخواهی و استقالل تشکل مصمم تر نموده 
 .است

 (تهران)کانون صنفی معلمان ایران

۱۱/۱/۱۵ 



 :کرونابر  (خوزستان)دزفول مسئولین مساجد در لبخند  -*

 
 در مسجدو بازکردن و دارن حلیم نذری میدن

 !است انگار که نه انگار خوزستان در صدر شیوع کرونا

کارگران معادن زغال سنگ کرمان با اعتصاب وتجمع مقابل ساختمان شرکت  -*
 : ، به ادامه اعتراضات خود پرداختند واستانداری

 

کارگران معادن  : منتشر شده است ۱۱اردیبهشت ۱۵روز پنجشنبه برپایه خبر منتشره در تاریخ 
کرمان در ادامه اعتراضاتشان نسبت به واگذاری شرکت،نداشتن امنیت شغلی زغال سنگ 

وسطح پایین حقوق به اعتصاب وتجمعشان مقابل ساختمان شرکت در کالنشهر کرمان ادامه 
در صورت عدم پاسخگویی به :می گویند کارگران شرکت معادن زغال سنگ کرمان .دادند

اردیبهشت، کارگران  12چهارشنبه پیش روز .خواسته هایمان درتهران اجتماع خواهیم کرد
معادن زغال سنگ کرمان عالوه بر تجمع خانوادگی مقابل شرکت مقابل استانداری کرمان 

به  ۲.۵همچنان خواهان افزایش ضریب سختی کار از :حاضران درتجمع گفتند.تجمعی برپا کردند
 .بندی مشاغل هستیم ، دائمی شدن قراردادهای کار، و اجرای نافذ و موثر طرح طبقه۱

معترضان اعتقاد دارند که ورود شرکت زغال سنگ کرمان از طریق داالهو به بورس، دالهو را ...
کند؛ در نتیجه تعداد زیادی  بیشتر از اینها اختیاردار تمدید یا عدم تمدید قراردادهای کارگران می

از آنجا : مان افزودندکارگران شرکت زغال سنگ کر. دهند از کارگران شغل خود را ازدست می
که تا این لحظه عدم افزایش ضریب سختی کار و جلوگیری از ورود داالهو به بازار بورس ملغی 

اند و دائمی شدن قراردادهای کار هم با ابهام مواجه است، به اعتراض خود ادامه دادیم   نشده
ما رسیدگی  های اگر به خواسته. و امروز مانند روزهای گذشته مقابل شرکت جمع شدیم

  .رویم تا حداقل آنجا پاسخ بگیریم گردیم، اگر نه، به زودی به تهران می کردند به محل کار بازمی

 زیرمجموعه معدنی پیمانکاران به هپکو واگذاری احتمال از کارگران انتقاد -*
 :کنند می کاری هر هپکو کردن خصوصی برای /ایمیدرو

 

https://www.ilna.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/913236-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%88%D8%A7%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D9%BE%DA%A9%D9%88-%D8%A8%D9%87-%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86%DB%8C-%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D9%87%D9%BE%DA%A9%D9%88-%D9%87%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF
https://www.ilna.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/913236-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%88%D8%A7%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D9%BE%DA%A9%D9%88-%D8%A8%D9%87-%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86%DB%8C-%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D9%87%D9%BE%DA%A9%D9%88-%D9%87%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF


 ابوالفضل  : منتشر شده است ۱۱اردیبهشت ۱۵در تاریخ روز پنجشنبه  به گزارش خبرنگار ایلنا،
درباره انتقاد کارگران هپکو نسبت به واگذاری  (هپکو کار اسالمی شورای رئیس نایب) رنجبر

ی با رئیس ا اخیراً در جلسه: کرد این شرکت به پیمانکاران معدنی زیر مجموعه ایمیدرو تصریح
قوه قضاییه و مسئوالن استانی و مدیران شرکت هپکو و نمایندگان کارگران، مشکالت هپکو و 

  .واگذاری آن به ایمیدرو مورد بررسی قرار گرفت
پیمانکار معدن زیرمجموعه ایمیدرو مطرح شد  ۰در این جلسه واگذاری هپکو به : او ادامه داد

های بورسی خصوصی به  این پیمانکاران شرکت در واقع. که موجب نگرانی کارگران است
اینکه هپکو را چند تکه : رنجبر خاطرنشان کرد .آیند که زیرمجموعه ایمیدرو هستند حساب می

های معدنی بسپرند که رقیب یکدیگر هستند، قطعاً موجب آشفتگی  کنند و به شرکت
 دولتی را هپکو تا کنند می تالشی هر متاسفانه :افزود وی .مدیریتی در این شرکت خواهد شد

 به اصرار از حد این .نگیرند عهده به را کارخانه این رونق و احیا مسئولیت و نکنند
 و زمان به نیاز هپکو در تولید افتادن راه .نیست قبول قابل عجله این با هپکو سازی خصوصی

 .دارد دولت توجه و کارآمد مدیریت

موزی کشور دراعتراض به عدم نامه سرگشاده آموزش دهندگان نهضت سوادآ -*

 :تبدیل وضعیت

 

جمعی  : منتشر شده است ۱۱اردیبهشت ۱۵ روز پنجشنبه در تاریخوبسایت اتحاد برپایه خبر 
از آموزش دهندگان نهضت سوادآموزی کشوردر ادامه اعتراضات دامنه دارشان نسبت به عدم 

ون آموزش مجلس تبدیل وضعیت دست به انتشار نامه ای سرگشاده خطاب به کمیسی
با                                                     :مضمون بخش هایی از این نامه  بقرارزیراست.زدند

توجه به مراجعات مکرر آموزش دهندگان نهضت سوادآموزی مورد تایید وزارت آموزش و پرورش و 
ر طبق مصوبه سال سازمان نهضت سواد آموزی در خصوص تبدیل وضعیت به صورت پیمانی ب

نسبت به آزمون ورودی دانشگاه فرهنگیان که متاسفانه کمیسیون آموزش و تحقیقات  ۱۹
های آموزش  مجلس از بین چهار گروه مشمول، تبعیض قائل شده است و با وجود برتری

تاکنون، آزمون توانمندسازی جهاد  ۱۱داشتن سند مالی قبل از سال )دهندگان نهضت 
ودن آمار مشموالن نیروهای نهضت سوادآموزی در مقایسه با سایر دانشگاهی، کمتر ب

مشموالن، ارتباط مستقیم با آموزش و پرورش، سنوات باال به طوریکه کمترین سابقه آموزش 
دهندگان نهضت بیشترین سابقه سایر مشمولین است، گذراندن دوره ضمن خدمت، طرح 

در مناطق صعب العبور، تجربه باال در امر های نماز کلید بهشت و قرآن، در طول سالها خدمت 
، آزمون ورودی دانشگاه فرهنگیان را بدون ادله قانونی و منطقی را ....(آموزش و فنون تدریس و

                                                      .فقط برای نیروهای نهضت سوادآموزی اعمال کردده است
شیوع )در سراسر کشور با توجه به شرایط وخیم جامعه  علیهذا بصورت یک مطالبه عمومی

های دسته جمعی نیروهای نهضت خواستار رسیدگی به  و جلوگیری از پیگیری( ویروس کرونا
ایضاً نمایندگان مجلس، همانند طرح دو فوریتی برداشتن سند مالی پیش . این مهم هستیم

و فرایند تعیین تکلیف مشموالن تبصره که بدون شک دامنه شمولیت را زیاد ..... دبستانی ها و
حق )را با ترافیک سنگینی روبرو می نماید ، نحوه ورود سه گروه همکار  ۲۹ماده  ۲۲

به دستگاه تعلیم و تربیت کشور بسیار حائز ( خرید خدمات آموزشی_پیش دبستانی_التدریس
شده است، اهمیت و قابل تامل است و در اکثر استانهای کشور رابطه بر ضابطه غالب 

تقاضای بازنگری و در صورت امکان نوشتن طرح دوفوریتی اصالحیه مصوبه فوق و رعایت قانون 



مساوات همانند دیگر مشموالن در جهت معرفی به دانشگاه فرهنگیان مدنظر  و خداپسندانه 

 .تر است و باعث دلگرمی جوانان نسبت به قانون و قانون گذار می شود

ستگان ذوب آهن اصفهان برای تجمع مقابل استانداری فراخوان کانون بازنش -*

 :اصفهان

 

                                                                                                    اطالعیه کانون بازنشستگان ذوب آهن اصفهان
                                                                                               صبح 1ساعت  –اردیبهشت ماه  17شنبه :زمان

                                                                                                       اطالعیه کانون بازنشستگان ذوب آهن اصفهان
تعهدات خود و همچنین بد عهدی صندوق در به دلیل بی توجهی ذوب آهن به وضعیت درمان و

و سامان دادن به حقوق و مزایای بازنشستگان ذوب آهن علیرغم  ۲۲۱ماده  ۵اجرای تبصره 
دستور وزیر و پیگیریهای فراوان و وعده وعیدها، به این نتیجه رسیدیم امیدی به احقاق 

لذا جهت . ما نیستند چون مجریان امر از جنس. حقوقمان با دستور وزیر و قول وکیل نیست
صبح باتفاق  ۹اردیبهشت ساعت  ۱۹اعتراض به وقت کشی و بی عملی مسئولین روز شنبه 

حضور حتما با رعایت پروتکل بهداشتی خواهد . جلوی استانداری اصفهان تجمع خواهیم کرد
کانون /.مجبور به حضور و اجتماع هستیم. بود و دوستان با ماسک حاضر می شوند

 ذوب آهن اصفهانبازنشستگان 

شویی فسیل سیستم انرژی نسبت به بالتکلیفی شغلی  کارگران شرکت زغال -*

 :، تجمع اعتراضی کردندومعیشتی مقابل فرمانداری شهرستان زرند

  

کارگران  :منتشر شده است ۱۱اردیبهشت ۱۵ روز پنجشنبه  برپایه خبر منتشره در تاریخ
برای بنمایش گذاشتن اعتراضشان (ر کربناینت)شویی فسیل سیستم انرژی  شرکت زغال

نسبت به اخراج از کار با ماه ها حقوق معوقه دست به تجمع مقابل فرمانداری شهرستان زرند 
کارگراخراجی این شرکت با ابراز نگرانی از بیکار شدن در این شرایط،به  22،یکی از بعدروز .زدند

هشت برای این موضوع در مقابل اردیب 11روز پنج شنبه : خبرنگار یک رسانه محلی گفت
فرمانداری تجمع کردیم ولی کسی در این زمینه پاسخگوی ما نبود از طرفی ما از چندین ماه 

کنیم و  ایم و در شرایط بسیار سختی زندگی می قبل از عید هنوز هیچ حقوقی دریافت نکرده
                                                                                                                   .این حق ما نیست که در این حالت اخراج شویم

ادامه فعالیت این شرکت را ... : رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی زرند در این باره گفت
گاه نیروی کارگری این شرکت تسویه حساب کرده است و کار 22داند وبا  مقرون به صرفه نمی

گوید در این شرایط  گذار می سرمایه: وی افزود.خود را به حالت نیمه تعطیل در آورده است
تواند ادامه کار دهد و با وجود اینکه وام مربوط به واحدهای آسیب دیده از کرونا هم برای  نمی



ای این شرکت فراهم شد اما ایشان این وام را دریافت نکرد و با وجود شرایط موجود تمایلی بر

 ... .ادامه فعالیت در شرایط کنونی را ندارد

 گرفته نفر هزار ۰ استخدام مجوز /پرستاران حقوق درصدی ۰۱ افزایش:حضرتی -*

 :شد

 

به دنبال  :منتشر شده است ۱۱اردیبهشت ۰۱در تاریخ روز جمعه   ایلنا،خبرگزاری به گزارش 
، در سفر یک روزه خود به «مریم حضرتی» اعتراضات و نامه های سرگشاده پیشین پرستاران؛ 

پرستار در  ۵۲۲هزار و  ۱در دوران کرونا : ن یزد با حضور در جمع پرستاران یزد اظهار داشتاستا
همچنین مجوز : وی ادامه داد.اند ها مشغول به فعالیت شده کشور جذب و در بیمارستان

پرستار قراردادی نیز گرفته شده که منتظر  ۱۹۱هزار و  ۱هزار نیروی پرستار و  ۹استخدام 
حضرتی با اشاره به افزایش حقوق .از سوی سازمان برنامه و بودجه هستیمتأمین اعتبار 

درصد  ۹۵تا  ۹۲درصد و پرستاران شرکتی نیز  ۵۲حقوق پرستاران : کارکنان نظام سالمت افزود
کارگروه تخصصی اصالح نظام  ۱۰اواخر سال : حضرتی تصریح کرد... .افزایش یافته است

کالت نظام پرداخت پرستاران با طرح قاصدک در پرداخت به منظور بررسی مسائل و مش
کار   معاونت پرستاری تشکیل شد که مهمترین تصمیم آن، اصالح شیوه پرداخت کارانه و اضافه

های علوم پزشکی ابالغ و بر  ها و دانشکده کارکنان غیرپزشک بود که برای اجرا به دانشگاه
کارانه جداگانه محاسبه و پرداخت  پرداخت اضافه کار و ۱۹اساس آن از ابتدای اسفندماه 

 ....شود می

تاکسیرانی شهر تهران نسبت عدم توزیع امکانات    های مسافربری رانندگان ون -*
بهداشتی مورد نیازاز طرف شهرداری پایتخت وابتالی تعدای از همکارانشان به 

 :؛ اعتراض کردند91بیماری کووید 

  

های  رانندگان ون :منتشر شده است ۱۱اردیبهشت ۰۱ برپایه خبر منتشره در تاریخ روز جمعه 
تاکسیرانی شهر تهران اعتراضشان را نسبت عدم توزیع امکانات بهداشتی مورد    مسافربری

از طرف شهرداری پایتخت وابتالی تعدای از ا اعالم 21نیازدرچارچوب مقابله با بیماری کووید
با اشاره به رانی شهر تهران طی گفتگویی کسیتا   های مسافربری جمعی از رانندگان ون.کردند

شهرداری :ناکافی بودن اقالم بهداشتی که توسط شهرداری میان آنها توزیع شده است، گفتند
تهران پس از گذشته چند هفته از ورود کرونا به کشور، یک محلول ُکلر، دو دستکش 

ها توزیع کرده   ونپالستیکی، یک ماسک ارزان قیمت و یک محافظ پالستیکی میان رانندگان 
ها حتی همین قاب پالستیکی را  رانندگان ون تاکسیرانی با بیان اینکه برخی از ون...  .است

https://www.ilna.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/913810-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AC%D9%88%D8%B2-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D9%81%D8%B1-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%B4%D8%AF
https://www.ilna.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/913810-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AC%D9%88%D8%B2-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D9%81%D8%B1-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%B4%D8%AF
https://www.ilna.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/913810-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AC%D9%88%D8%B2-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D9%81%D8%B1-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%B4%D8%AF
https://www.ilna.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/913810-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AC%D9%88%D8%B2-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D9%81%D8%B1-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%B4%D8%AF


ها مشهود است و  در میان رانندگان ون  کمبود اقالم بهداشتی:اند، افزودند  هم دریافت نکرده
ن قیمت تنها چند اندازد؛ ضمن اینکه یک ماسک ارزا این سالمت آنها و مسافران را به خطر می

کلر   محلول. ها هم باید در پایان روز دور انداخته شوند ساعت قابل استفاده است و دستکش
آنها  .گذارد هم کیفیت مناسبی ندارد و رد خود را روی هرجا که پاشیده شده باشد، می

ر انتظار داریم که حفظ سالمت رانندگان مسافربر و مسافران آنها به صورت جدی د:افزودند

 . اند دستور کار شهرداری تهران قرار گیرد؛ چراکه تعدادی از همکارانمان به کرونا مبتال شده

 مبارزه در سریع اقدام خواستار چابهار کشاورزانوگو با ایلنا مطرح شد؛ در گفت  -*
 :اند افتاده محصوالت جان به ها ملخ سیل، از بعد /هستند ها ملخ با

 

هللا بخش جدگال  : آمده است ۱۱اردیبهشت  ۱۹روز شنبه در تاریخ  به گزارش خبرنگار ایلنا،
ها باعث خسارت عمده  با بیان اینکه هجوم گسترده ملخ( دبیر نظام صنفی کشاورزی چابهار)

ها با هجوم به مزارع و  ملخ: به بخش کشاورزی در جنوب شرق ایران شده، عنوان کرد
کشاورزان این . ستندهای کشاورزی چابهار در حال تخریب کامل محصوالت کشاورزی ه زمین

رو بوده اکنون باید بنشینند و  های گذشته مدام با بالیای طبیعی روبه مناطق که امسال و سال
هایی که به  حجم ملخ: او ادامه داد.شان را تخریب کنند ها محصوالت گر این باشند که ملخ نظاره
توان گفت  ست و میاند نسبت به قبل بسیار بیشتر ا های کشاورزی چابهار حمله کرده زمین

مسئوالن باید هر چه زودتر فکری برای مقابله با این آسیب بکنند، . سابقه است هجوم اخیر بی
رود  انتظار می. اند چراکه کشاورزان این منطقه تازه بحران ناشی از سیل را پشت سر گذاشته

 .از بین ببرندهایی از وزرات جهاد کشاورزی اقدام به سمپاشی سریع کرده و این آفت را  تیم

 :اردیبهشت اصفهان  ۷۲تجمع بازنشستگان فوالد  -*

   
تن از  ۹۵۲قریب به : آمده است ۱۱اردیبهشت  ۱۹روز شنبه برپایه خبر منتشره در تاریخ 

آنان . بازنشستگان فوالد در مقابل ساختمان استانداری رژیم در اصفهان تجمع و اعتراض زدند

بازنشستگان برای این تجمع از شهرهای مختلف . خود شدند خواستار حقوق به تعویق افتاده

بانوشتن خواستها روی  .استان از جمله نجف آباد، مبارکه و فالورجان به اصفهان آمده بودند

 . گرد هم آمدند رعایت فاصله ما سک و با ,  A4ذکاغ

 :ده بودبازنشستگان در این تجمع تراکتهایی در دست داشتند که از جمله روی آن نوشته ش

 درمان مطابق آئین نامه بیمه

 عمر و حوادث عین آئین نامه

 خدمات مفاد آئین نامه

https://www.ilna.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/914052-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%86-%DA%86%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%B3%D8%B1%DB%8C%D8%B9-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D9%84%D8%AE-%D9%87%D8%A7-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%DB%8C%D9%84-%D9%85%D9%84%D8%AE-%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF
https://www.ilna.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/914052-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%86-%DA%86%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%B3%D8%B1%DB%8C%D8%B9-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D9%84%D8%AE-%D9%87%D8%A7-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%DB%8C%D9%84-%D9%85%D9%84%D8%AE-%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF


 :بازنشستگان در این تجمع شعار می دادند

                                                                                            فوالدگران دیروز درماندگان امروز

 بی تفاوتی و دلسردی چاره کار نیستآن بودند ؛  بازنشستگان بر

                                                                                                                   .به میدان آمدن ومدعی حقوق خود شدن تنها راه ماست

   .اجرای آیین نامه فوالد درتمامی ابعادخواسته ماست

 کاری اضافه در باید پرستاری ظایفو شرح از خارج کارهایپرستاران مطرح کردند؛ -*
 :بیاید

 

جمعی از   :منتشر شده است ۱۱اردیبهشت ۹۱به گزارش خبرگزاری ایلنا، در تاریخ روز شنبه 
های خارج از شرح وظایف  پرستاران در تماس با خبرنگار ایلنا، از محول شدن برخی مسئولیت

به گفته آنان؛ پرستاران به علت حضور  .کاری انتقاد کردند پرستاری بدون احتساب آن در اضافه
هایی خارج از شرح وظایف پرستاری  ها و بستر بیماران با مسئولیت فیزیکی مدام در بیمارستان

آنان تصریح  .شود کاری آنان نیز ثبت نمی ها در اضافه حال این مسئولیت با این. شوند مواجه می
ای که در ایام شیوع کرونا در  ه گونهمتاسفانه این مسئله تبدیل به رویه شده، ب: کنند می

  .شود مواردی برای اقدامات خارج از شرح وظایف بخشنامه صادر می

صدها کارگر بازنشسته ذوب آهن اصفهان نسبت به عدم همسان سازی  -* 
، حقوق،عدم پرداخت بموقعش و وضعیت نامناسب بیمه درمانی مقابل استانداری

  :تجمع اعتراضی نمودند

 

صدها کارگر   :منتشر شده است ۱۱اردیبهشت ۹۱در تاریخ روز شنبه خبر منتشره؛برپایه 
بازنشسته ذوب آهن اصفهان برای اعتراض به عدم همسان سازی حقوق،عدم پرداخت 

بموقعش و وضعیت نامناسب بیمه درمانی دست به تجمع مقابل استانداری در کالنشهر 
ن اصفهان در گفتگو با خبرنگاران تعداد کارگران یکی از کارگران بازنشسته ذوب آه.اصفهان زدند

از یکطرف صندوق کارکنان بازنشسته :نفر اعالم کرد و افزود 111بازنشسته در تجمع را حداقل 
فوالد از خدمت رسانی به بازنشستگان ذوب آهن خودداری می کند وانجام این مهم را از 

ن اصفهان هم حکمی را از دادگاه از طرف دیگرشرکت ذوب آه.داند وظایف شرکت ذوب آهن می
وی .کند علیه صندوق فوالد گرفته و بر اساس آن از ارائه خدمات به بازنشستگان امتناع می

رسد  قرارداد این بازنشستگان از هفدهم خردادماه سال جاری با این صندوق به پایان می:افزود
این بازنشستگان : توی همچنین گف....و پس از آن با مشکالت بیشتری مواجه خواهند شد

را خواستار شدند و قرار است دلیل * آیین نامه استخدامی فوالد 211ماده  1اجرای تبصره 
                                                                                                                                                    .اجرایی نشدن این تبصره را در جلسه مورد نظر مطرح کنند

مجموع متوسط حقوق و مزایای ( 2.31)ـ مستمری بازنشستگی عبارت است از  211ماده 

https://www.ilna.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/913877-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%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-%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B6%D8%A7%D9%81%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D8%A7%DB%8C%D8%AF
https://www.ilna.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/913877-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%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-%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B6%D8%A7%D9%81%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D8%A7%DB%8C%D8%AF
https://www.ilna.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/913877-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%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-%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B6%D8%A7%D9%81%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D8%A7%DB%8C%D8%AF


ـ هرگونه افزایش مؤخر بر تاریخ بازنشستگی، از  1تبصره                              .مستمر

 .فزوده خواهد شدکارافتادگی و فوت مستخدمان به تناسب به مستمری ایشان ا

:کارگر حق طلب شرکت معادن زغال سنگ کرمان 3ساعته  42بازداشت  -*  

 

برپایه خبر منتشره در وبسایت اتحاد ، در تاریخ روز شنبه ۱۹ اردیبهشت۱۱ منتشر شده است: 
کارگر حق طلب شرکت معادن زغال سنگ کرمان برای ایجاد جو رعب و وحشت و وادارکردن  3

کارگران معترض به عقب نشینی به بهانه واهی برهم زدن نظم عمومی توسط نهادهای 
 11امنیتی بازداشت شدند وبدنبال همبستگی وپیگیری همکارانشان بامداد روزیکشنبه 

هشت آزاد شدنداردیب . 

 دور   حاصل بی نشستن از /بلوچستان و سیستان روزمزد کارگران های دغدغه -*
 !فرزندان آموزشی نیازهای تامین در ناتوانی تا «خاش دروازه»

 

جمعی از   :منتشر شده است ۱۱اردیبهشت ۹۱ه به گزارش خبرگزاری ایلنا، در تاریخ روز شنب
کارگران روزمزد و فصلی استان سیستان و بلوچستان در تماس با خبرنگار ایلنا، از بیکاری در 

 و ساز و ساخت های فعالیت کرونا، بحران دلیل به کارگران، این گفته به.سال جدید انتقاد کردند
 دلیل، همین به و است شده تعطیلی و درکو دچار قبل های ل سا از بیشتر استان عمرانی
یکی از این کارگران با بیان اینکه بیش از .هستند بیکاری دچار همیشه از بیش روزمزد کارگران

در سیستان و بلوچستان، کارخانه و : گوید درصد کارگران روزمزد استان بیکار هستند، می ۵۲
شده است و بیکاری دامان  واحدهای تولیدی وجود ندارد؛ کارهای ساختمانی نیز متوقف

روزهای : گویند کارگران سیستان و بلوچستان می....کارگران فصلی و ساده را گرفته است
نشینیم به امید اینکه شاید  می« دروازه خاش»متوالی دور میادین اصلی شهر زاهدان ازجمله 

بدون ریالی کارفرمایی ما را حتی برای دو ساعت هم که شده سر کار ببرد اما اغلب اوقات 
به گفته این کارگران، .گیرد حتی بیمه بیکاری نیز به ما تعلق نمی. گردیم درآمد به خانه بازمی

های محروم بکند؛ چراکه در  دولت باید فکری به حال معیشت کارگران فصلی و روزمزد در استان
و  ها با تعطیلی ساخت و ساز، کارگران هیچ منبع درآمد جایگزینی ندارند این استان

 .شوند مواجه میهای بسیاری با بحران  خانواده

قانون »با متخلفان در اجرایهای تولیدی از رئیس قوه قضائیه درخواست تشکل -*
 :قاطعانه برخورد کنید« مبارزه با قاچاق

https://www.mehrnews.com/news/4926785 

https://www.ilna.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/914043-%D8%AF%D8%BA%D8%AF%D8%BA%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%85%D8%B2%D8%AF-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%84%D9%88%DA%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA%D9%86-%D8%A8%DB%8C-%D8%AD%D8%A7%D8%B5%D9%84-%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%87-%D8%AE%D8%A7%D8%B4-%D8%AA%D8%A7-%D9%86%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86
https://www.ilna.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/914043-%D8%AF%D8%BA%D8%AF%D8%BA%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%85%D8%B2%D8%AF-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%84%D9%88%DA%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA%D9%86-%D8%A8%DB%8C-%D8%AD%D8%A7%D8%B5%D9%84-%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%87-%D8%AE%D8%A7%D8%B4-%D8%AA%D8%A7-%D9%86%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86
https://www.mehrnews.com/news/4926785/%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%AA%D8%AE%D9%84%D9%81%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D9%82%D8%A7%DA%86%D8%A7%D9%82-%D9%82%D8%A7%D8%B7%D8%B9%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D8%AF
https://www.mehrnews.com/news/4926785/%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%AA%D8%AE%D9%84%D9%81%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D9%82%D8%A7%DA%86%D8%A7%D9%82-%D9%82%D8%A7%D8%B7%D8%B9%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D8%AF
https://www.mehrnews.com/news/4926785


 

جمعی از   :منتشر شده است ۱۱اردیبهشت ۹۱ه در تاریخ روز شنببه گزارش خبرگزاری مهر، 
تشکل های تولیدی و فعاالن رسانه ای در نامه ای به رئیس قوه قضائیه خواستار برخورد قاطع 

 .و عبرت آموز با مسئولین متخلف در اجرای قانون مبارزه با قاچاق شدند
ای به رئیس  ای در نامه های تولیدی و فعاالن رسانه ی از تشکلجمع ،خبرگزاری مهر به گزارش

قوه قضائیه خواستار برخورد قاطع و عبرت آموز با مسئولین متخلف در اجرای قانون مبارزه با 
ریاست /  جناب حجت االسالم والمسلمین رئیسی :متن نامه به شرح زیر است .قاچاق شدند

کامالً واضح است، در                                                                      محترم قوه قضائیه
جنگ اقتصادی تمام عیاری که در آن قرار داریم تنها راهبرد موفقیت آمیز تقویت اقتصاد از درون 
است و این مهم با رونق و جهش تولید شدنی است و قاچاق کاال و ارز اصلی ترین مانع رونق 

عان بسیاری از کارشناسان، بی تردید مبارزه با قاچاق فقط و فقط از طریق به اذ. تولید است
مجلس شورای اسالمی که بر  ۱۱اجرای کامل قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز مصوب سال 

این مهم نیز در . های یکپارچه الکترونیکی استوار است محقق خواهد شد پایه ایجاد سامانه
بنابراین براساس مسلمات قانونی، عقلی، .قرار گرفته است متن گزارش مذکور مورد تأیید

تواند و باید به موضوع ورود نموده و با سرعت در خصوص  شرعی و تجربی، قوه قضائیه می
برخورد قضائی قاطعانه و سختگیرانه با مدیران . نتایج این گزارش اقدامات الزم را انجام دهد

حداقل کاری است که در راستای تحقق شعار متخلف و سهل انگار تصریح شده در گزارش، 
های اجتماعی پدیده  قطعاً این مدیران در پیدایش آسیب                  .توان انجام داد سال می

شوم قاچاق از قبیل بیکاری، اعتیاد، طالق، خودکشی، بزه کاری، به خطر افتادن سالمت و 
شد، نقش و سهم دارند  ۱۹و آبان  ۱۰که بخشی از آن زمینه ساز حوادث دی … امنیت مردم و

                                                                               .و از این جرایم سنگین نباید به آسانی بگذریم
ها، تولیدکنندگان و اصحاب رسانه  های دانشجویی و کارگری و اصناف، اتحادیه ما تشکل

ود را برای مبارزه واقعی و مؤثر با قاچاق کاال جزم کرده ایم و تا امضاکننده این نامه عزم خ
حصول نتیجه مطلوب با همه توان در صحنه خواهیم ماند و دست از پیگیری مطالبات به حق 

 ....داریم مردم بر نمی
 با تشکر

بسیج / اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران:امضاءکنندگان به ترتیب حروف الفبا
پایگاه خبری / بسیج کارگران و کارخانجات کشور/ ناف، بازاریان و فعاالن اقتصادی کشوراص

پایگاه خبری / پایگاه خبری دانا/ پایگاه خبری جهان نیوز/ پایگاه خبری جوان آنالین/ افکار
 خبرگزاری دانشجو/ خبرگزاری آنا/ پایگاه خبری مشرق/ نماینده

تشکل  ۱۲شامل )های صنعتی و صنفی پوشاک  کلدبیرخانه مشترک تش/ دفتر تحکیم وحدت
/ شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی کل کشور/ روزنامه کیهان(/ سراسری و استانی

مرکز اندیشه و همفکری / استان تهرانکانون کارفرمایی / قرارگاه ملی مبارز با مفاسد اقتصادی
دانشجویی دانشگاه آزاد  معاونت مطالبه گری مرکز هماهنگی بسیج(/ ماهر)راهبردی بسیج 

 اسالمی

، تجمع و  ماه حقوق 5کارگران شهرداری اروند کنارنسبت به عدم پرداخت  -*
 :اعتصاب نمودند

https://www.mehrnews.com/


 

کارگران    :منتشر شده است ۱۱اردیبهشت ۹۱در تاریخ روز شنبه  برپایه خبر منتشره؛
ماه حقوق  1شهرداری اروند کناردر استان خوزستان برای اعترض نسبت به عدم پرداخت 

کنندگان با برافراشتن  تجمع.دست از کار کشیدند و مقابل ساختمان این شهرداری تجمع کردند
پول "، " بی حقوقی، گرسنگی، بیماری، نداری و بی اعتباری:"هایی با مضامین دست نوشته

" گدا نیستیم کار داریم ولی حقوق نداریم" ، "شرمنده خانواده مان هستیم "، "نان نداریم
: یکی ازکارگران حاضر گفت.عتراضشان را نسبت به بالتکلیفی معیشتی بنمایش گذاشتندا

پرداخت : وی افزود.بیش از پنج ماه است حقوق کارگران این شهرداری پرداخت نشده است
نکردن حقوق کارگران شهرداری موجب شده تا این کارگران برای گذران زندگی خانواده خود از 

قرض کنند و اینک در ماه رمضان و شرایط انتشار ویروس کرونا با مشکل  دوستان و آشنایان پول

 .رو هستند روبه

 :اعتراضات کارگران معادن زغال سنگ کرمان ادامه دارد -*

https://www.radiozamaneh.com/503713 

  

اعتراضات کارگران معادن زغال سنگ : زمانه آمده است  برپایه خبر منتشره در وبسایت رادیو
بندی  کرمان نسبت به قراردادهای موقت ونداشتن امنیت شغلی، عدم اجرای طرح طبقه

آوروبازشستگی پس از  برابری حق بیمه در مشاغل سخت و زیان1مشاغل،پرداخت نکردن 
سنگ کرمان به  سال، تصمیم برای ورود سهام شرکت مادر زغال 21سال کار بجای 11

فرابورس،درچهار شهر کرمان، زرند، راور و کوهبنان ادامه داردروزیکشنبه یکی از کارگران 
از آنجا که برابر رای دیوان عدالت :معترض معادن زغال سنگ کرمان به خبرنگار رسانه ای گفت

شود، کارگران خواهان بهبود امنیت  اداری شرکت زغال سنگ کرمان دولتی محسوب می
اگر سهام شرکت زغال سنگ وارد بورس شود، بحث . ی و معیشت خود هستندشغل

این امر تمام امتیازاتی که کارگران در پی کسب آنها هستند، . شود سازی مطرح می  خصوصی
در حال حاضر پیمانکارانی . شود ی آنها ابراز می نگرانی کارگران از روی تجربه. برد را از میان می

  شرکت حضور دارند که امنیت شغلی و ایمنی کارگران را نایده در برخی از معادن این
های بدنی و ضایعات نخاعی  هر سال تعدادی از کارگران ما دچار آسیب. گیرند  می
کارگران استخراج شرکت زغال سنگ :کارگر شرکت زغال سنگ کرمان اضافه کرد....شوند می

کنند؛ در شرایطی  ستمزد دریافت میمیلیون تومان د3سال کار، تنها حدود  27کرمان پس از 
آنها قادر . سال سن دارند و هر کدام چند فرزند دارند 21کار، بیش از  که کارگران دارای سابقه

های زندگی خود را تامین کنند؛ پس الزم است که طرح  نیستند، با این میزان دستمزد هزینه

 ... .ر گیردتری مورد بازنگری قرا ی مناسب بندی مشاغل به گونه   طبقه

https://www.radiozamaneh.com/503713


 خود مطالبات دریافت خواستار تهران شهرداری ۷۱ منطقه سبز فضای کارگران -*

 :هستند

 

تعدادی از   :منتشر شده است ۱۱اردیبهشت ۹۱به گزارش خبرگزاری ایلنا، در تاریخ روز شنبه 
کارگر در  ۰۲حدود : در تماس با خبرنگار ایلنا گفتند شهرداری تهران ۱۲منطقه  ۹کارگران ناحیه 

صورت غیرمستقیم با سوابق باالی  شهرداری تهران به ۱۲بخش فضای سبز ناحیه سه منطقه 
سال مشغول کارند که جدا از دریافت نکردن یک ماه حقوق فروردین ماه سال جاری، عیدی  ۲۵

ارگران با تاکید بر اینکه پیمانکار به دلیل این ک.اند و سنوات سال گذشته خود را دریافت نکرده
آخرین : مشکالت مالی توان پرداخت به موقع دستمزد کارگران خود را ندارد، در ادامه گفتند

پولی که پیمانکار به حساب کارگران بخش فضای سبز واریز کرده، تقریبا ده روز پیش بود که به 
با : کارگران تصریح کردند....ن پرداخت شدهزار توما ۲۲۲هر یک از کارگران مبلغ یک میلیون 

شیوع ویروس کرونا مسئوالن شهری امکانات بهداشتی نظیر ماسک و دستکش در اختیار ما 
ست که بعد از تعطیالت  اند این در حالی قرار نداده ۱۲ناحیه سه منطقه   کارگران فضای سبز

 ۹ران شهرداری ناحیه کارگ.فضای سبز مشغول کار هستیم  رسمی نوروز ما مرتب در بخش
هاست منتظر پرداخت مطالبات معوقه  ماه: شهرداری تهران در خاتمه اظهار کردند ۱۲منطقه 

ها بیشتر ما را تحت  شرایط اقتصادی سخت است و تأخیر در پرداخت حقوق. خود هستیم
 ....دهد فشار قرار می

، به معیشتیکارگران کارخانه چدن کویر خاوران نسبت به بالتکلیفی شغلی و -*
 : اعتراضات خود ادامه دادند

 

یکی از کارگران کارخانه   :آمده است ۱۱اردیبهشت ۹۱در تاریخ روز شنبه  برپایه خبر منتشره ؛
با تعطیلی کارخانه چدن تمام کارگران :چدن کویر خاوران به خبرنگار یک رسانه محلی گفت
وی .نیم است که کارخانه فعالیت نداردو کارخانه بیکار شدند و در حال حاضر نیز حدود دو ماه

: این کارگراضافه کرد.نام کردم اما تاکنون هیچ خبری نشده است برای بیمه بیکاری ثبت: افزود
با توجه به شرایط اقتصادی موجود و تعطیل بودن اغلب مشاغل، حال و روز کارگران کارخانه 

در کارخانه نداشتند در حال چدن خوب نیست و کارگرانی که هیچ منبع درآمدی به جز کار 
طی مدت زمانی که : یکی دیگر از کارگران این کارخانه گفت.کنند حاضر به سختی زندگی می

 ....شود بیکار بودیم حقوقی به کارگران پرداخت نشده اما بیمه پرداخت می

سال  95یاسرامینی آذر دبیر آموزش و پرورش شهرستان مهاباد برای تحمل  -*

 :حبس دستگیرشد

https://www.ilna.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/914190-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%A8%D8%B2-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF
https://www.ilna.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/914190-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%A8%D8%B2-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF
https://www.ilna.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/914190-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%A8%D8%B2-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF


 

در  کانال تلگرام شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران،خبر منتشره در به گزارش 
یاسرامینی آذر دبیر آموزش و پرورش شهرستان  :آمده است ۱۱اردیبهشت ۹۱تاریخ روز شنبه 

یاسرامینی آذربه خاطر شرکت درتحصن صنفی  .سال حبس دستگیرشد 21مهاباد برای تحمل 
دفاع ازمطالبات فرهنگیان،  ورسیدگی به وضع نابسامان دانش آموزان؛ به  انجمن معلمان جهت

این حکم دردادگاه تجدید نظر استان، پرونده بدون بررسی ، مهر تأیید .ماه زندان محکوم شد21
                                                                                                               .خورد

درپی اعتراض نسبت به این حکم غیرعادالنه، پرونده به دیوان عالی کشور وازآنجابرای بررسی 
به تجدیدنظر استان ارجاع داده شد، ولی . ( که برمخدوش بودن حکم مزبورداللت دارد)مجدد

ایید دراثر فشار و دخالتهای مستمر خالف شرع وقانون اداره اطالعات، حکم ناحق مزبورعیناٌت

 .باشد از این پس سالمتی  نامبرده به عهده ی مسؤوالن ذی ربط می... .شد

ساعت در 42، به فاصله کارگر حق طلب شرکت معادن زغال سنگ کرمان 3 -*

  :بازداشت ماندند

 

منتشر شده  ۱۱اردیبهشت ۹۱در تاریخ روز شنبه  برپایه خبر منتشره در شبکه های مجازی؛
شرکت معادن زغال سنگ کرمان برای ایجاد جو رعب و وحشت و کارگر حق طلب  3،  :است

وادارکردن کارگران مترض به عقب نشینی به بهانه واهی برهم زدن نظم عمومی توسط 
نهادهای امنیتی بازداشت شدند وبدنبال همبستگی وپیگیری همکارانشان بامداد روزیکشنبه 

 .اردیبهشت آزاد شدند 11

هزار کارگر  ۷حدود  /تپه هفت صنعت و کشت مجتمع در شکر نی برداشت پایان -*
 :شدند بیکار برها نی فصلی

 

بر پایه   :منتشر شده است ۱۱اردیبهشت ۹۱به گزارش خبرگزاری ایلنا، در تاریخ روز شنبه 
خبرهایی که از طریق کارگران مجتمع کشت و صنعت هفت تپه در اختیار خبرنگار ایلنا، قرار 

هزار کارگر فصلی تا آبان  ۱ل برداشت نیشکر، قرارداد کار حدود گرفته است با پایان یافتن فص

https://www.ilna.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/914289-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%86%DB%8C-%D8%B4%DA%A9%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9-%DA%A9%D8%B4%D8%AA-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D9%87%D9%81%D8%AA-%D8%AA%D9%BE%D9%87-%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D8%A8%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF
https://www.ilna.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/914289-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%86%DB%8C-%D8%B4%DA%A9%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9-%DA%A9%D8%B4%D8%AA-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D9%87%D9%81%D8%AA-%D8%AA%D9%BE%D9%87-%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D8%A8%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF


سال  ۱۵تا  ۲۵منابع کارگری با یادآوری اینکه این گروه از کارگران گاه ... .یابد ماه خاتمه می
زمان کار این تعداد کارگر فصلی آبان و آذر ماه هر سال است اما هیچ : سابقه کار دارند، افزودند
طبق اظهارات یکی از .به کار دوباره آنها در سال آینده وجود ندارد تضمینی برای بازگشت

هزار تن شکر زرد در این شرکت تولید شد که  ۱۲کارگران در سال زراعی جاری در مجموع 
همچنین در این دوره درصد شهد و شیرینی . به بعد بوده است ۹۰کمترین برداشت از سال 

با بیان اینکه برداشت نیشکر در  کارگر نی بر.استها نسبت به سالهای گذشته کمتر بوده  نی
بر و روش ماشینی به وسیله شش    هفت تپه با دو روش دستی توسط دو هزار کارگر نی

مجتمع نیشکر هفت تپه در حال : شود، در خاتمه اظهار داشت  دستگاه دروگر نیشکر انجام می
ارگران قراردادی با مجتمع و کارگران ک. دارد( قراردادی و پیمانکاری)حاضر دو نوع کارگر فصلی 

در عین . شهرت دارند، با پیمانکار طرف قرارداد هستند( اقبالی)پیمانکاری که به نام کارگران 
به دلیل آنکه حق بیمه آنها تنها نیمی از سال )حال وضعیت پرداخت بیمه اجتماعی آنها 

 .مشکل خواهند بودمشخص نیست و در زمان بازنشستگی قطعا دچار ( شود پرداخت می

کارگران اداره کل بنادر و دریانوردی خوزستان نسبت به اخراج از کار بدنبال  -*
اعتصاب دراعتراض به عدم عقد قرارداد مستقیم واجرانشدن طرح طبقه بندی 

 :؛ تجمع اعتراضی نمودندمشاغل مقابل فرمانداری ماهشهر

 

منتشر شده  ۱۱اردیبهشت ۹۱یکشنبه خ روزدر تاری برپایه خبر منتشره در خبرگزاری ایلنا؛
برای بنمایش گذاشتن خشم (بندرامام)کارگران اداره کل بنادر و دریانوردی خوزستان   :است

واعتراضشان نسبت به اخراج از کار بدنبال اعتصاب در اعتراض به عدم عقد قرارداد مستقیم و 
مشاغل دست به تجمع مقابل  امضا نکردن قرارداد های یک ماهه واجرانشدن طرح طبقه بندی

مدتی است که : کارگران حاضر درتجمع به خبرنگار رسانه ای گفتند.فرمانداری ماهشهر زدند
ماهه با توجه  حق و قانونی خود ازجمله مخالفت با امضاء قرارداد موقت یک ما پیگیر مطالبات به

نین دریافت حق ساله و همچ11الی 21به مستمر بودن ماهیت کار علیرغم سابقه حدوداً 
مندی از فرماندار  این کارگران با گله....بندی مشاغل هستیم وهوا و اجرای طرح طبقه بدهی آب

های  ی حل اختالف علیرغم قول و وعده شهرستان بندر ماهشهر به دلیل عدم تشکیل جلسه
کارفرما  کوتاه آمدن مسئولین منطقه در دفاع از حقوق کارگران باعث گردید تا: شده، گفتند داده

در مقابله با امتناع کارگران از انجام کار تا برطرف شدن ( اردیبهشت 17شنبه )در روز گذشته
مشکالتشان، اقدام به جذب نیروی کار از خارج استان نمود و همچنین ممانعت اداره حراست و 

عث تقابل گارد از ورود کارگران معترض به محل کار و اجازه ورود به کارگران غیر بومی جدید، با
کارگران همچنین از عملکرد .کارگران با یکدیگر گردید که نهایتاً منجر به درگیری فیزیکی شد

زا و  ادارات زیر مجموعه منطقه ویژه اقتصادی بندر امام که اقدام به ایجاد شرایط استرس

 ....اند، انتقاد کرده و خواهان امنیت شغلی خود شدند غیرقانونی کرده

رکت واحد در مقابل شورای شهر در اعتراض به تاخیر در پرداخت بازنشستگان ش -*
سنوات "درصد حق بیمه مشاغل سخت و زیان آور همچنین تاخیر در پرداخت حق  ۴

 :تجمع نمودند  "خدمت



  

روز صبح : آمده است کت واحدکانال تلگرامی سندیکای کارگران شر دربرپایه خبر منتشره 
اند در  های اخیر بازنشسته شده شرکت واحد که در ماهاردیبهشت کارگران  ۱۹یکشنبه 

شان در مشاغل سخت و زیان آور همچنین عدم  درصد حق بیمه ۱اعتراض به عدم پرداخت 
اند و  در مقابل ساختمان شورای شهر تجمع اعتراضی کرده" سنوات خدمت"پرداخت حق 

  های نی تهران از خواستهسندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرا.تجمع در حال برگزاری است
درصد  ۱کند و به مدیریت شرکت واحد در مورد عواقب تاخیر در پرداخت  کارگران حمایت می

و سایر حقوق " سنوات خدمت"حق بیمه بازنشستگی کارگران همچنین تاخیر در پرداخت حق 

 .دهد کارگران هشدار می

 :دارد ادامه؛ به اعتراض خود کارگران معادن زغال سنگ کرمان  -*

 

اعتراضات کارگران  : آمده استم۱۱اردیبهشت  ۱۹شنبه روز یکدرتاریخ بنا به گزارش دریافتی، 
معادن زغال سنگ کرمان نسبت به قراردادهای موقت ونداشتن امنیت شغلی، عدم اجرای 

برابری حق بیمه در مشاغل سخت و 1بندی مشاغل،پرداخت نکردن  طرح طبقه
سال، تصمیم برای ورود سهام شرکت مادر  21سال کار بجای 11 آوروبازشستگی پس از زیان

زغال سنگ کرمان به فرابورس،درچهار شهر کرمان، زرند، راور و کوهبنان ادامه داردیکی از 
از آنجا که برابر رای دیوان عدالت اداری شرکت :کارگران معترض معادن زغال سنگ کرمان گفت

ارگران خواهان بهبود امنیت شغلی و معیشت شود، ک زغال سنگ کرمان دولتی محسوب می
سازی مطرح   اگر سهام شرکت زغال سنگ وارد بورس شود، بحث خصوصی. خود هستند

. برد این امر تمام امتیازاتی که کارگران در پی کسب آنها هستند، را از میان می. شود می
انکارانی در برخی از معادن در حال حاضر پیم. شود ی آنها ابراز می نگرانی کارگران از روی تجربه

هر سال تعدادی . گیرند  می  این شرکت حضور دارند که امنیت شغلی و ایمنی کارگران را نایده
این کارگر شرکت زغال ....شوند های بدنی و ضایعات نخاعی می از کارگران ما دچار آسیب

ال کار، تنها س 27کارگران استخراج شرکت زغال سنگ کرمان پس از :سنگ کرمان اضافه کرد
کار، بیش  کنند؛ در شرایطی که کارگران دارای سابقه میلیون تومان دستمزد دریافت می3حدود 

آنها قادر نیستند، با این میزان دستمزد . سال سن دارند و هر کدام چند فرزند دارند 21از 
ی  گونهبندی مشاغل به    های زندگی خود را تامین کنند؛ پس الزم است که طرح طبقه هزینه

باتوجه به اینکه کارگران معدن در مشاغل :وی افزود... .تری مورد بازنگری قرار گیرد مناسب



کنند، به شدت در معرض  کار می... ( پیکورکار، بونکرچی، موتورچی و)مربوط به استخراج زغال 
سال کار با ضریب یک  11ها و حوادث قرار دارند و طبیعی است که بخواهند به جای  آسیب

در همین حال قراردادهای موقت، ثبات شغلی . بازنشسته شوند1سال کار با ضریب 21نیم و
توان از ورود به بورس و   حال در چنین شرایطی چگونه می. کارگران را برهم ریخته است

  .های کارگران نگران نشد احتمال بدتر شدن وضعیت امنیت شغلی و ُخرد شدن دیگر خواسته

 /شدند بیکار کرونا یوعش با همزمان تهران ساختمانی   کارگر هزار۰۴۱ تعداد  -*
 :بیایند  کمک به نهاد مردم و حمایتی های سازمان

 

محمد    :منتشر شده است ۱۱اردیبهشت ۹۱یکشنبه در تاریخ روزبه گزارش خبرنگار ایلنا، 
با انتقاد از وضعیت بد ( های صنفی کارگران ساختمانی تهران رئیس کانون انجمن)باقری 

در کشور ما : اند، گفت از بدو شیوع ویروس کرونا بیکار شدهمعیشتی کارگران ساختمانی که 
، (ره)نهادهای حمایتی و امدادی ازجمله آستان قدس رضوی، ستاد اجرایی فرمان حضرت امام

های امدادی از قبیل کمیته امداد  نهاد و دستگاه های مردم ها و سازمان بنیاد مستضعفان، خیریه
رونایی مشغول امدادرسانی و حمایت از اقشار و بهزیستی در ایام ک( ره)حضرت امام

هایشان  پذیر هستند لذا با توجه به وضعیت بد معیشتی کارگران ساختمانی و خانواده آسیب
که منبع درآمد آنها به دلیل گسترش شیوع ویروس کرونا از بین رفته و کاری برای انجام دادن 

نهاد درخواست کمک و یاری به این قشر  مندارند لذا از این نهادها و سازمانهای حمایتی و مرد
هزار کارگر ساختمانی بیمه شده در شهر  ۲۱۲حدود : او گفت.از جامعه کار و تالش را داریم

اکنون که نیازمند کمک هستند، به  تهران مشغول کار هستند که با وجود سالها خدمت هم
باقری تصریح ....شود حال خود رها شده و هیچگونه حمایتی از لحاظ معیشتی به آنها نمی

سیل عظیمی از کارگران فصلی و ساختمانی هر روز از طلوع صبح تا پایان شب با اجتماع : کرد
های خالی به خانه  یابند و در نهایت با جیب در میادین شهر در انتظار کار هستند اما کاری نمی

ال را ایجاد امنیت غذایی این فعال کاری در پایان هدف از توزیع سبد کا....گردند های خود بازمی
هر روز تعدادی از کارگران ساختمانی شهر : درآمد جامعه دانست و اظهار کرد برای اقشار کم

اند با مراجعه به دفاتر نهادهای کارگری  تهران که به بدنبال شیوع ویروس کرونا بیکار شده
کنند و خواستار  می  ازجمله انجمن صنفی کارگران ساختمانی از عدم اختصاص سبد کاال گله

     .دریافت آن هستند

معوق شدن شیر و کیک روزانه رانندگان در راستای برنامه مدیریت برای کاهش  -* 
 : پرداخت مزایای مستمر رانندگان و کارگران شرکت واحد

 

؛ آمده سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه برپایه خبر کانال تلگرامی
یک روزانه رانندگان زحمتکش شرکت واحد دوباره معوق شده است و شیر و شیر و ک:است 

از . تی تا سه ماه است که داده نشده است آر ها نظیر سامانه یک بی کیک در برخی سامانه

https://www.ilna.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/914806-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%87%D9%85%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%B4%DB%8C%D9%88%D8%B9-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A8%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D9%85%DA%A9-%D8%A8%DB%8C%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF
https://www.ilna.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/914806-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%87%D9%85%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%B4%DB%8C%D9%88%D8%B9-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A8%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D9%85%DA%A9-%D8%A8%DB%8C%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF


ای اعالم نشده کاهش انواع مزایای مستمر  سه سال پیش مدیریت شرکت واحد با برنامه
به این منظور ابتدا . باشد ارگران در دستور کارش میهمچنین عدم افزایش حقوق رانندگان و ک

کنند و در غیر  کنند و چنانچه اعتراضات باال گرفت آنرا پرداخت می مزایای کارگران را معوق می
گردد بلکه برای کاهش مزایا، مدیریت  اینصورت نه تنها مزایای معوق شده پرداخت نمی

....                                                                             .ری رانندگان هم داده نشدامسال پکیج افطا. دارد های بعدی را برمی قدم
سندیکا، رانندگان و کارگران را به مقابله با برنامه مدیریت برای حذف مزایا و محدود کردن 

مدیریت با . ه کنندهای تفرقه انگیز مدیریت توج کارگران نباید به حرف. خواند حقوق، فرامی
گوید تاخیر در پرداخت سنوات و حق بیمه چهار درصد که  فریب به گروهی از کارگران می

گوید شما در آستانه بازنشستگی هستید بخاطر  مشکل شما نیست، به گروهی دیگر می
ه کارگران غافل نباشند ک... . شیر و کیک و شارژ کارت اعتباری خودتان را به دردسر نیندازید و 

برای مقابله با برنامه محدود سازی مزایای مستمر و حقوق باید اتحاد سراسری داشته 
حضور حداکثری کارگران در سندیکا موجب برقراری همه  ۹۱فراموش نکنیم که در سال . باشند

این مزایا و افزایش حقوق شد و برای حفظ مزایا همچنین افزایش آن کارگران باید با جدیت 
                                                                                                                  .ها مشارکت حداکثری داشته باشند را حمایت و در فعالیت سندیکای خودشان

 لینک کانال

t.me/vahedsyndica   

های خریداری  های سایپا دیزل نسبت به عدم دریافت کامیون خریداران کامیون -*

 :؛ تجمع اعتراضی برپاداشتندشدە  مقابل شرکت برای چندمین بار

  

برای چندمین   :منتشر شده است ۱۱اردیبهشت ۹۱یکشنبه در تاریخ روزبرپایه خبر منتشره؛ 
های فرسوده سایپا دیزل با تجمع مقابل  بار، ثبت نام کنندگان در طرح نوسازی کامیون

تهران، برای باری دیگراعتراضشان را نسبت به  -ساختمان این شرکت در جاده مخصوص کرج 
تجمع کنندگان اعالم .های خریداری شدە پس از چهار سال ابراز کردند  عدم دریافت کامیون

و کشنده سنگین در  های باری موظف به تحویل خورو 19شرکت سایپا دیزل در سال  :کردند
های فرسوده ناوگان سنگین کشور شد که بر اساس آن باید با دریافت  طرح تعویض خودرو

داد اما به گفته  مدارک اسقاط خودرو، اقدامات الزم برای تحویل خودروی جدید را انجام می
تناع ها مدتی است که از تحویل خودرو ام ها، این شرکت به دلیل افزایش قیمت خودرو راننده

های سایپا دیزل دست به تجمع اعتراضی  این چندمین بار است که خریداران کامیون....کند می
اردیبهشت،سخنگوی قوه قضاییه  31خاطرنشان می شود که صبح روز سه شنبه ....زنند می

در نشست خبری رای اخالل گران در بازار خودرو را اعالم کرد که بر اساس آن مهدی جمالی 
بق سایپا به جرم مشارکت در اخالل در نظام توزیعی به هفت سال و رضا تقی مدیرعامل سا

زاده ماکویی معاون سابق بازاریابی سایپا و حسن هشترودی رئیس سابق حراست کل سایپا 
ماه حبس تعزیری محکوم  92سال حبس و  21به جرم معاونت در اخالل در نظام توزیعی به 

                                                                                                                      .شدند

 :ند به تحمیل برنامه کاری جدیدکار پتروشیمی دماو اعتراض کارگران نوبت نامه -*

https://www.radiozamaneh.com/505617 
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منتشر شده  ۱۱اردیبهشت ۹۱یکشنبه در تاریخ روز ؛در وبسایت رادیو زمانه  برپایه خبر منتشره
ر نامه ای سرگشاده با برشمردن کارگران پتروشیمی دماوند واقع در عسلویه با انتشا :است

تاثیرات منفی تغییر شیفت ضمن اعتراض نسبت به تصمیم مدیرعامل شرکت مبنی برتغییر 
اردیبهشت رسانه  11بخش هایی ازاین نامه که بتاریخ .شیفت  درباره عواقبش هشدار دادند

ل جنس در صنعت نفت به خصوص در جنوب کشور، کارکنان به دلی:ای شده است بقرارزیراست
محیط و موادی که با آن سر و کار دارند معموال به صورت شیفتی و یا به صورت اقماری مشغول 

روز استراحت را طی  22روز کار و  22به فعالیت هستند ، در تعریف کلی ، کارکنان اقماری 
 فعالیت در واحد های تولیدی دارند و این رویه در مناطق نفتی امری جا افتاده و طبیعی تلقی

می شود ، اما به تازگی تعریف دیگری در پتروشیمی دماوند جریان پیدا کرده که کار در جنوب 
در حالیکه از ابتدای راه اندازی پتروشیمی های . را دچار دستخوش چشمگیری کرده است

عسلویه برنامه کاری به صورت هفتگی تعریف شده بود و پرسنل نوبتکار یک هفته روز کار، یک 
و یک هفته استراحت داشتند ، این برنامه برای پرسنلی که از خانواده خود دور هفته شبکار 

بودند فرصت زندگی یک هفته ای را در کنار آن ها و به دور از آلودگی و گرما و محرومیت منطقه 
فراهم می ساخت و برای پرسنل ساکن در منطقه هم فضایی فراهم می کرد تا هر چند وقت 

دگی های آن دور شده و به استراحت و تفریح و دیدار اقوام و آشنایان یکبار از منطقه و آلو
پرسنل این شرکت تاکنون سعی کرده اند با مذاکره و نامه نگاری مدیران این  ....بپردازند

ولی ادامه این برنامه ممکن است از صبر و تحمل کارکنان خارج شده و .شرکت را منصرف کنند

                                                      .نیز در پی داشته باشدعواقب ناخواسته و خطرناکی را 

 :رد خبرخوش مدیرعامل/ بالتکلیفی ادامه دار بازنشستگان شرکت واحد -*

https://www.mehrnews.com/news/4927881 

 

آمده ۱۱اردیبهشت  ۱۹شنبه روز یکدرتاریخ  ،مهر  یخبرگزارنورا حسینی خبرنگاربه گزارش 
درصد  ۱تعدادی ازرانندگان شرکت واحد اتوبوسرانی به دلیل پرداخت نشدن حق بیمه   : است

آوربازنشسته نشدند برای دومین بار مقابل شورای شهر تهران تجمع  ت و زیانمشاغل سخ
 .کردند

، امروز جمعی از رانندگان بازنشسته شهرداری تهران برای دومین بار خبرنگار مهر به گزارش
ورای کار ستاد مرکزی میرعبدهللا رئیس ش. مقابل شورای شهر تهران دست به تجمع زدند

نفر از رانندگان اتوبوس سنوات  ۰۲: اتوبوسرانی درباره مشکل بازنشستگان معترض توضیح داد
همچنین از تیرماه . شان پرداخت نشده نفر نیز حق بیمه ۱۲۲خود را هنوز دریافت نکردند و 

https://www.mehrnews.com/news/4927881/%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AA%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%81%DB%8C-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF-%D8%B1%D8%AF-%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%B4-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84
https://www.mehrnews.com/news/4927881
https://www.mehrnews.com/


یل که حق شدند اما به این دل سال گذشته تعدادی از رانندگان اتوبوس باید بازنشسته می
سازمان تأمین اجتماعی واریز  ۱۹و  ۱آور مربوط به شعب  بیمه چهار درصد مشاغل سخت زیان

این اعتراض در حالی مطرح شد که ....نشده بود مجبور شدند که هشت ماه بیشتر کار کنند
مشکل بیمه : دو روز پیش از سوی مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی اعالم شده بود

          ...                                                                                                                          .سته اتوبوسرانی پایتخت برطرف شده استرانندگان بازنش
بازنشسته  ۱۹نفر از کارکنان شرکت واحد اتوبوسرانی در سال  ۱۲۲به گزارش مهر، تعداد 

شرکت . اند ماه هنوز سنوات پایان خدمت را دریافت نکرده ۹د که با گذشت بیش از ان شده
موظف است در پایان هر سال مالی، بدهی از بابت مزایای پایان خدمت کارکنان را برآورد و به 

 ۹۲، ۱۱، ۱۲ها منظور کرده و مطابق مواد  عنوان ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان در حساب
به … ر در صورت هرگونه قطع همکاری شامل از کارافتادگی یا بازنشستگی و قانون کا ۹۰و 

آور  درصد حق بیمه سخت و زیان ۱همچنین شرکت موظف است مبلغ . کارکنان پرداخت کند
کارگرانی که حائز شرایط بازنشستگی هستند را پس از اعالم سازمان تأمین اجتماعی 

 .تمری بازنشستگان استفاده کنندپرداخت تا کارگران بتوانند از مزایای مس

های صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و  مستأجرین غرفه  -*
 :؛ تجمع اعتراضی نمودندگردشگری استان هرمزگان

 

شماری از  : آمده است۱۱اردیبهشت  ۱۹شنبه روز یکدرتاریخ بنا به گزارش دریافتی، 
کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری های صنایع دستی اداره   مستأجرین غرفه

استان هرمزگان واقع در معبد هندوها در مقابل ساختمان استانداری با برپایی یک تجمع 
های صنایع دستی اداره کل میراث   مستأجرین غرفه.اعتراضی به ذکر مطالبات خود پرداختند

ها  دوها که بعد از ماهفرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان هرمزگان واقع در معبد هن
هایشان اموال آنها به بهانه استاندارد نبودن محل و نداشتن مجوز، ایمنی  تعطیلی غرفه

سوزی دود شد که در اعتراض  ها طی آتش ساخت، سه روز گذشته کل اجناس موجود در غرفه
ان به بالتکلیفی و نداشتن بیمه محل و سرگردانی در جبران خسارت وارده در مقابل ساختم

 .استانداری هرمزگان تـجمع اعتراضی برگزار کردند

بالتکلیفی معیشتی کارگران وزحمتکشان آسیب دیده از شیوع بیماری کووید  -*
 : ؛ همچنان ادامه دارد و وقت کشی دولت91

  

در این مدت هنوز « !هشتاد روز گذشت»: برپایه خبر منتشره در وبسایت اتحاد آمده است 
اند؛  نی که معیشتشان به علت کرونا آسیب دیده، چطور گذران زندگی کردهدانیم، کارگرا نمی



شده و رفاه و دلخوشی و نان سفره ... فقر عامل چه تعداد خشونت خانگی، طالق، دزدی و 
اند و بیمه  نام کرده هزار نفر برای بیمه بیکاری ثبت 191بیش از . چند کارگر ربوده شده است

بماند که کارگران زیادی ازجمله رانندگان تاکسی، . ت نشده استبیکاری هنوز به آنان پرداخ
فرما بودن از دریافت مقرری بیمه بیکاری  به بهانه خویش... کارگران ساختمانی، قالیبافان و 

روز دیگر،  21زند اما تا  در تئوری مدیریت بحران سرعت عملکرد، حرف اول را می.محروم هستند
این دسته . ت بزرگی را به حال خود رها کرده استشود که دولت جمعی سه ماهی می

کردند،  کارگرانی هستند که هر ماه مبلغی از دستمزد خود را به تامین اجتماعی پرداخت می
به این امید که در شرایط سختی و بحران کمک حالشان باشد اما بیش از دو ماه تمام است، 

... .برد پردازی را زیر سوال می بیمهاین امر به کلی فلسفه . اند بدون حمایت زندگی کرده
پناهی  ترین بخش طبقه کارگر هستند که همین عدم اتحاد موجبات بی روزمزدها، نامتشکل

آنها در شرایط شیوع کرونا شغل و درآمد اندک خود را از دست . آنان را فراهم کرده است
ت بیکار قرار داد و مصداقی از در واقع خیلی از آنها را در دستگاه تحلیلی باید در جمعی. اند داده

قانون اساسی تصریح  11که در اصل « ایجاد اشتغال کامل»عدول دولت از وظیفه خود مبنی بر 
دارانه اصلی است  قانون اساسی، در نظام سرمایه ۱۹طبیعی است که اصل . شده است

بانک                    ...                   .برای اجرا نشدن و بیکاری هیچگاه به صفر نخواهد رسید
این . مرکزی اخیراً یک فهرست جدید از مشاغل آسیب دیده از کرونا منتشر کرده است

های عامل برای پرداخت تسهیالت قرار خواهد گرفت و هم مبنای  فهرست هم مبنای بانک
ها،  ناین فهرست شامل مراکز تولید و توزیع غذاهای آماده اعم از رستورا. پرداخت بیمه بیکاری

وزارت صنعت، معدن و )ها  فروشی ها، اغذیه خانه ها، طباخی، تاالرهای پذیرایی، قهوه بوفه
های جهانگردی و  ها، مجتمع آپارتمان ها، هتل ؛ مراکز مربوط به گردشگری شامل هتل(تجارت

گردی، مراکز  ها، زائرسراها، مراکز بوم پذیرها، مهمانسراها، مسافرخانه گردشگری، مهمان
وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و )ها  راهی و موزه متی، پذیرایی، تفریحی، خدماتی بیناقا

ای، ریلی و  ؛ حمل و نقل عمومی مسافر برون شهری اعم از هوایی، جاده(صنایع دستی
؛ (وزارت کشور)؛ حمل و نقل عمومی مسافر درون شهری (وزارت راه و شهرسازی)دریایی 

وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع )ری و زیارتی دفاتر خدمات مسافرتی، گردشگ
وزارت صنعت، معدن و )؛ تولید و توزیع پوشاک (دستی و سازمان حج و زیارت حسب مورد

؛ مراکز توزیع آجیل، خشکبار، (وزارت صنعت، معدن و تجارت)؛ تولید و توزیع کیف و کفش (تجارت
های  ها و مجتمع ؛ مراکز، باشگاه(رتوزارت صنعت، معدن و تجا)قنادی، بستنی و آبمیوه 

های فرهنگی، آموزشی، هنری و  ؛ مراکز و مجتمع(وزارت ورزش و جوانان)ورزشی و تفریحی 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، وزارت آموزش و پرورش و وزارت علوم، تحقیقات و )ای  رسانه

میراث فرهنگی،  وزارت)؛ مراکز تولید، توزیع و فروش صنایع دستی (فناوری حسب مورد
برداری از وزارت بهداشت،  ؛ مؤسسات خصوصی دارای پروانه بهره(گردشگری و صنایع دستی

های درمانی و تشخیصی اعم از آزمایشگاهی و  درمان و آموزش پزشکی که در حوزه
های زیبایی و گرمابه  ها، سالن های رانندگی، آرایشگاه پاراکلینیکی فعال هستند و آموزشگاه

  ....خواهد بود( صنعت، معدن و تجارتوزارت )

 :شغلی بالتکلیفی به نسبت هپکو کارگران آرام اعتراض -*

 

تجمع صنفی آرام  : آمده است  ۱۱اردیبهشت  ۱۱در تاریخ روز دوشنبهخبرنگار ایلنا،به گزارش 
برگزار شد، به علت ( اردیبهشت ماه ۱۱یکشنبه )تعدادی از کارگران هپکو که ظهر امروز 

با : گویند کارگران معترض می.عملکرد نامطلوب مدیریت فعلی این واحد صنعتی برپا شد
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اندازی تولید در این  مدیریت کنونی هنوز اقدامی در جهت راه ماه از آغاز فعالیت ۹گذشت 
سال جاری نیز که به عنوان سال جهش تولید نامگذاری شده، . کارخانه صورت نگرفته است

کارگران نگرانند که با ادامه این روند، .کنیم ای از سوی مدیریت کارخانه مشاهده نمی برنامه
به گفته یکی از کارگران، در روزهای گذشته .یردامینت شغلی آنها در معرض خطر قرار بگ

این طومار کارگران خواستار آغاز . آوری امضا هستند با تهیه طوماری مشغول جمع  کارگران

 .اند ماه شده 1فعالیت تولیدی کارخانه بعد از گذشت 

تی در اعتراض به دو روز تاخیر در  آر بی ۲اردیبهشت رانندگان خط  ۷۱دوشنبه 
 :اند شان را روشن کرده های اتوبوش ق اردیبهشت چراغپرداخت حقو

   
حقوق کارگران : آمده است ... برپایه خبر کانال تلگرامی سندیکای کارگران شرکت واحد تهران 

اما در چند ماه . وهفتم هر ماه پرداخت شده است شرکت واحد از سالیان دور در روز بیست
ت حقوق صورت گرفته است که همواره مورد اعتراض گذشته هر ماه چند روز تاخیر در پرداخ

رانندگان بوده است و در چند ماه گذشته رانندگان به نشان اعتراض، تا پرداخت حقوق در طول 
تاخیر در پرداخت عیدی سال گذشته نه روز شد و . اند شان را روشن کرده روز چراغ اتوبوس

پرداخت خواهد شد اما با اعتراض  هایی وجود داشت که عیدی در فروردین ماه حتی زمزمه
تاخیر طوالنی در پرداخت عیدی موجب شد در . اسفند پرداخت شد ۱۵مداوم رانندگان، در روز 

 .ها کارگران تعمیرگاه و توقفگاه نیز در مقابل دفتر مدیریت تجمع و اعتراض کنند برخی از سامانه
 کانال سندیکا

t.me/vahedsyndica

 دنباله خبر 

 ۲بردای و حراست در نقاط مختلف خط  تمامی عوامل ریز و درشت معاونت بهره -*
 :کنند ها را خاموش می آرتی با فشار بر رانندگان چراغ اتوبوس بی

   
ها  برداری و حراست در سر چهارراه بنابر اخبار ارسال به سندیکا کلیه عوامل معاونت بهره

براین معاون  عالوه. کنند مسقر و با فشار بر رانندگان چراغ اتوبوس ها را خاموش می
برداری تلفن به رانندگان با تهدید همچنین قول مساعد  برداری و دیگر مسئولین بهره بهره

 .ر روز جاری، سعی دارند رانندگان را وادار کنند چراغ اتوبوس را خاموش کنندپرداخت حقوق د
اما . وهفتم هر ماه پرداخت شده است حقوق کارگران شرکت واحد از سالیان دور در روز بیست

در چند ماه گذشته هر ماه چند روز تاخیر در پرداخت حقوق صورت گرفته است که همواره مورد 
ه است و در چند ماه گذشته رانندگان به نشان اعتراض، تا پرداخت حقوق اعتراض رانندگان بود
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تاخیر در پرداخت عیدی سال گذشته بیش هز . اند شان را روشن کرده در طول روز چراغ اتوبوس
هایی وجود داشت که عیدی در فروردین ماه پرداخت خواهد شد اما  ده روز بود و حتی زمزمه

تاخیر طوالنی در پرداخت . روزهای پایانی اسفند پرداخت شد با اعتراض مداوم رانندگان در
ها کارگران تعمیرگاه و توقفگاه در مقابل دفتر مدیریت  عیدی موجب شد در برخی از سامانه

 .تجمع و اعتراض کنند

t.me/vahedsyndica 

 :استانداری مقابل مهدکودک مدیران تجمع -*

 

جمعی از  : آمده است  ۱۱اردیبهشت  ۱۱به گزارش خبرگزاری ایلنا ، در تاریخ روز دوشنبه
مقابل استانداری  های تهران در تماس با خبرنگار ایلنا از تجمع امروز خود مدیران مهدکودک
ها با مشکالت معیشتی  به دلیل تعطیلی مهدکودک: گویند این مدیران می.تهران خبر دادند

بسیار مواجه هستیم؛ مسئوالن باید فکری به حال ما بکنند؛ بعد از حدود سه ماه تعطیلی، 
را  توانیم قبوض برق و آب های یومیه مهدکودک نیستیم؛ حتی نمی حتی قادر به تامین هزینه

ها از اول خرداد بازگشایی نشوند، هزاران پرسنل زن  گویند اگر مهدکودک آنها می.تسویه کنیم
 ....شوند؛ زنانی که اکثراً سرپرست خانوار و نیازمند نیز هستند بیکار می

 :بالتکلیفی معیشتی هزاران کارگر سفره خانه های سنتی تهران -*

 

 21، برای مقابله با شیوع بیماری کووید 11اسفند ماه  از اوایل: برپایه خبر منتشره آمده است 
خانه های معمولی و سنتی، دیزی سراها،  سفره خانه های سنتی تهران شامل قهوه

خانه ها و واحدهای فروش لوازم قلیان تعطیل وهزاران کارگربیکارشدند ونه حقوقی به  سفره
. مه بیکاری برخوردارشده اندآنها پرداخت شده است ونه از حمایت معیشتی منجمله حق بی

واحد  1111های سنتی تهران با اشاره به اینکه در حال حاضر  خانه رئیس اتحادیه سفره نایب
واحد در حال دریافت جواز در سطح تهران مشغول فعالیت  2111خانه جواز دار و  سفره

ای خانه ه خانه های سنتی شامل قهوه صنف سفره: هستند،به خبرنگار رسانه ای گفت
خانه ها و واحدهای فروش لوازم قلیان است که هر یک  معمولی و سنتی، دیزی سراها، سفره

روز  11نفر کارگر دارند و در مدت حدود  91تا  2از این واحدها به نسبت فضایی که دارند بین 
ها مجبور به گدایی  اند و حتی بعضی از آن تعطیلی کرونا با چالش های بسیاری مواجه بوده

ند، چراکه پس انداز چندانی نداشتند و درآمد خود را صرف هزینه خانواده و اجاره خانه ا شده

                                                                                   .اند کرده
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 :شدند کارگری نهاد تشکیل خواستار «شرق جنوب آهن راه فنی ابنیه» کارگران -*

 

کارگران خطوط  : آمده است  ۱۱اردیبهشت  ۱۱به گزارش خبرگزاری ایلنا ، در تاریخ روز دوشنبه
کارگر پیمانکاری  ۱۹۲حدود : آهن جنوب شرق در تماس با خبرنگار ایلنا گفتند ابنیه فنی راه

ءهای قانونی از تمامی حقوق صنفی برخوردار نیستیم به همین دلیل  هستیم که به دلیل خال
این .تواند به پیگیری مطالبات صنفی بر زمین مانده ما کمک کند گیری نهاد صنفی می شکل

ای کارگران و وصول مطالبات  تقویت امنیت شغلی و جلوگیری از اخراج سلیقه: کارگران افزودند
این کارگران  ....های مستقل کارگری است ای کارگران در گرو ایجاد تشکل معوقه مزدی و بیمه

بندی مشاغل برای کارگران ابنیه فنی انتقاد کرده و  اجرا نشدن طرح تجمیع و طبقههمچنین از 
سالهاست که کارگران پیمانکاری ابنیه فنی پیگیر اجرای طرح تجمیع و : در ادامه گفتند

ها  بندی مشاغل خود هستند اما به دلیل نداشتن نماینده صنفی اجرای این طرح طبقه
ن با بیان اینکه نبود ایمنی و بهداشت پیشگیرانه بویژه در این کارگرا.عملیاتی نشده است

ایامی که کرونا امنیت جانی همه را به خطر انداخته، باعث نگرانی کارگران شده است، در 
عقیده داریم که اگر در محیط کارمان امکان تشکیل نهاد صنفی کارگری وجود : پایان افزودند

سازی خواهد  تا حد قابل چشمگیری شفاف کم وضعیت مبهم پیش آمده داشته باشد دست

 .شد

 :تجمع بازنشستگان ذوب آهن در اعتراض به قطع بیمه خدمات درمانی -*
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آمده  ۱۱اردیبهشت  ۱۱در تاریخ روز دوشنبه ،خبرگزاری تسنیم به گزارش خبرنگار اقتصادی
سال حق بیمه به عنوان کارمند رسمی دولت،  ۹۲بازنشستگانی که با وجود پرداخت   :است 

و خانواده بیش از دو سال بدون دفترچه بیمه بوده و به صورت آزاد هزینه های درمانی خود 
شان را پرداخت می کنند، جلوی ساختمان صندوق بازنشستگی فوالد در تهران تجمع کرده 

 .اند

نفر از بازنشستگان شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان  211به گزارش از ساعتی پیش بیش از 
که در دولت یازدهم بیمه قانونی خدمات درمانی آنها قطع شده، جلوی صندوق بازنشستگی 

این بازنشستگان که بیش از دو سال از قطع بیمه خدمات .تهران تجمع کرده اندفوالد در 
درمانی آنها و بی اعتبار شدن دفترچه های بیمه شان می گذرد و علی رغم تمامی وعده 

یک اختالس کم بشه، بیمه ما " های دولت، هیچ اقدامی برای رفع مشکل آنها نشده با شعار 
و مسئوالن صندوق بازنشستگی فوالد خواهان رسیدگی به از دولت، وزارت کار " حل میشه

ابتدا مسئوالن صندوق بازنشستگی فوالد بروز این مشکل را موقتی ....وضعیت شان هستند
اعالم کردند، اما با ادامه دار شدن این وضعیت، مسئوالن این صندوق تقصیر عدم واریز به موقع 

https://www.ilna.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/915349-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%A8%D9%86%DB%8C%D9%87-%D9%81%D9%86%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D9%87%D9%86-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8-%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%B4%DA%A9%DB%8C%D9%84-%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1396/01/29/1382547
https://www.tasnimnews.com/
https://www.tasnimnews.com/


می ذوب آهن اصفهان انداختند و شرکت حق بیمه های بازنشستگان را به گردن شرکت سها
این .سهامی ذوب آهن اصفهان نیز اعالم می کرد که به وظایف قانونی خود عمل کرده است

مشکل عجیب تا همین امروز ادامه داشته و گزارش های مردمی از سوی بازنشستگان ذوب 
ماری های خود را به آهن اصفهان و خانواده آنها حاکی از این است که بسیاری از این افراد، بی

امید حل شدن مشکل اعتبار دفترچه های درمانی خود بدون مراجعه به پزشک تحمل کرده اند 

 .و در برخی مواقع بیماری افراد منجر به فوت و یا تشدید بیماری شده است

 روز هر /کاری شیفت تغییر به عسلویه های پتروشیمی برخی کارگران اعتراض -*

 !نریزند ما برای جدید برنامه

 

معی از ج :آمده است  ۱۱اردیبهشت  ۱۱به گزارش خبرگزاری ایلنا ،در تاریخ روز دوشنبه
های  های پارس جنوبی در تماس با خبرنگار ایلنا، از تغییر شیفت کارگران برخی پتروشیمی

درحالیکه قبالً یک هفته روزکار، یک : گویند این کارگران می.کاری و نحوه کار اعتراض کردند
هفته شب کار و یک هفته استراحت بودیم، قرار است از ابتدای خرداد، برنامه تغییر کند؛ 

روز استراحت، برای  ۱شب شبکار و  ۱روز روزکار و  ۱ساعت شیفت به صورت  ۲۱نامه بر
این کارگران .نشانی خواهد بود بسیاری از پرسنل ازجمله پرسنل تعمیرات، حراست و آتش

ریزند؛ این تغییر به خصوص  گویند تغییر برنامه کاری، همه مناسبات زندگی ما را به هم می می
مجبور به تردد بین شهرهای مختلف هستند، بسیار دشوار است؛ بهتر  ها که برای غیربومی

ها هر روز برنامه جدیدی نریزند و مناسبات زندگی کارگران  های پتروشیمی است مدیرعامل
 .عسلویه را دچار تغییر نکنند

 چندین حمایتی معلمان حقوقنماینده مردم مهریز و بافق در مجلس تذکر داد؛ -*

 :است نشده پرداخت ماه

 

محمدرضا   :آمده است  ۱۱اردیبهشت  ۱۱در تاریخ روز دوشنبهایلنا، خبرگزاری به گزارش
مجلس شورای اسالمی در ( اردیبهشت ۱۱دوشنبه )صباغیان بافقی در نشست علنی امروز 

با : تذکری به وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه در شرایط سخت اقتصادی هستیم، عنوان کرد
وجود این پاداش بازنشستگان پرداخت نشده و همچنین معلمان حمایتی هم چندین ماه 

به رغم نیاز : کشاورزی گفت او همچنین در تذکری خطاب به وزیر جهاد.اند است، حقوق نگرفته
ها در   کشاورزان به کود نیترات، آمونیاک، پتاس و اوره، متاسفانه عالوه بر گران بودن، این کود

 .بازار کمیاب هستند

روزه برای تحقق  25کارگران شرکت معادن زغال سنگ کرمان ضرب االجل  -*

 :خواسته هایشان تعیین کردند

https://www.ilna.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/915079-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%DB%8C-%D9%BE%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D8%B3%D9%84%D9%88%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1-%D8%B4%DB%8C%D9%81%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%A7-%D9%86%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D9%86%D8%AF
https://www.ilna.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/915079-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%DB%8C-%D9%BE%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D8%B3%D9%84%D9%88%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1-%D8%B4%DB%8C%D9%81%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%A7-%D9%86%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D9%86%D8%AF
https://www.ilna.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/915324-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%DA%86%D9%86%D8%AF%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%86%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.ilna.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/915324-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%DA%86%D9%86%D8%AF%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%86%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA


 

کارگران شرکت معادن   :آمده است  ۱۱اردیبهشت  ۱۱روز دوشنبه در تاریخبرپایه خبر منتشره؛ 
 اردیبهشت با شرکت امام جمعه کرمان و 11زغال سنگ کرمان طی نشستی در روز یکشنبه 

روزه برای  21اردیبهشت وتعیین ضرب االجل  11بند به مفاد جلسه روز دوشنبه  9افزودن 
اردیبشهت  11ند واز روزدوشنبه تحققششان، بطور موقت به اعتراضاتشان خاتمه داد

یکی از مهم ترین  ....:ارگران حاضر درجلسه گفتیکی از اعضای ک.برسرکارشان بازگشتند
مطالبات کارگری ممانعت از واگذاری زغالسنگ به شرکت داالهو بود و مطالبه جدیدی به مفاد 

قوق فروردین ماه به اولین مطالبه کارگران پرداخت ح: اوگفت.قرارداد پیشین افزوده نشده است
دلیل تعطیلی ناشی از کرونا بود، شنیده ها حاکی از آن است که در چند روز آینده حقوق 
کارگران واریز می شود و این اولین قدم مسئوالن در راستای رسیدگی به مطالبات کارگری 

 .است

 کارگران حق طلب اخراجی اداره کل بنادر و دریانوردی بندرامام بازگشت بکار -*
 :بدنبال تجمع اعتراضیشان مقابل فرمانداری ماهشهر

 

کارگران حق طلب  :آمده است  ۱۱اردیبهشت  ۱۱در تاریخ روز دوشنبهبرپایه خبر منتشره؛
اخراجی اداره کل بنادر و دریانوردی بندرامام بدنبال تجمع اعتراضی روز گذشته شان مقابل 

 .فرمانداری ماهشهربرسرکارشان بازگشت داده شدند
اداره کل بنادر و دریانوردی خوزستان منطقه ویژه اقتصادی بندرامام درخصوص اعتراض کارگران 

  از کارگران  به دنبال تجمع صنفی شماری:کاران بیانیه ای بشرح زیر صادر کرد شرکت همت 
ماهشهر به منظور رسیدگی به مطالبات   ساختمان فرمانداری  در مقابل  کاران شرکت همت

فوق العاده ای در محل فرمانداری با حضور نمایندگان اداره کل بنادر و دریانوردی،  جلسه  شان،
اداره کار بندر امام خمینی و کارگران برگزار و مسائل مربوط به وضعیت کارگران معترض بررسی 

با توجه به اختالف برداشت از قوانین مناطق ویژه و عدم تمایل برخی از .و مصوباتی اتخاذ شد
،   ۱۱مقرر شد باتوجه به عدم وجودقرارداد کار جدید درسال  به انعقاد قرار دادکار، کارگران

  پیمانکار مربوطه حقوق فروردین و اردیبهشت ماه کارگران مذکور را براساس آخرین قرارداد
و تا هنگام بررسی کامل مطالبات آنان ازطریق مراجع قانونی وذیصالح، به کار خود در   پرداخت

 ...ویش ادامه دهندکارگاه خ

کارگران معدن کرومیت امین یار فاریاب نسبت به عدم پرداخت ماه ها حقوق و  -*
، به اعتراضات خود ادامه  حق بیمه وبالتکلیفی شغلی با تجمع مقابل فرمانداری

 :دادند



 

کارگران معدن کرومیت  :آمده است  ۱۱اردیبهشت  ۱۱در تاریخ روزدوشنبهبرپایه خبر منتشره؛
ن یار فاریاب در ادامه اعتصاب واعتراضاتشان نسبت به عدم پرداخت ماه ها حقوق وحق امی

بیمه وبالتکلیفی شغلی دست به تجمع مقابل فرمانداری شهرستان فاریاب در استان کرمان 
کارگران تجمع کننده پرداخت نشده (ماه حقوق1معادل )ماه حقوق وعیدی 2به مدت .زدند

معدن بر اثر شیوع کرونا، برای ثبت نام در سامانه وزارت کار  آن ها پس  از تعطیلی. است
جهت دریافت بیمه بیکاری مراجعه کردند اما در کمال ناباوری متوجه شدند چون حق بیمه آنها 

یکی از کارگران .در گذشته توسط کارفرما واریز نشده، بیمه بیکاری به آنها تعلق نمی گیرد
میلیون 22ق یک میلیون و نُهصد هزارتومانی نزدیک به هر کارگر ساده با حقو: معترض گفت

برای مثال کارگری که به دلیل : این کارگر معترض گفت... .تومان از این شرکت طلب دارد
کیلومتر راه را تا کرمان بپیماید  211مشکالت معدن مجبور  به درخواست تسویه می شود باید 

ختی ها مسافت طوالنی و هزینه های آن تا در دفتر شرکت حضور پیدا کند که با همه ی س
هر اعتراضی در این معدن با کسر حقوق یا : می گویددر ادامه او .ممکن است جوابی نگیرد

 .اخراج جواب داده می شود

 : ماه حقوق نگرفتند 7، به مدت سازی قوچان کارگران کارخانه اساک دوچرخه -*

 

سازی قوچان دراستان  اساک دوچرخه کارگران کارخانه :برپایه خبر منتشره آمده است 

 .پرداخت نشده استماه به کارگران حقوق  7به مدت خراسان رضوی 

کارکنان شاغل وبازنشسته صدا وسیما نسبت به عدم افزایش حقوق وپرداخت  -*

 : ؛ دو باره تجمع اعتراضی نمودندبموقعش و وضعیت نامناسب خدمات درمانی

 

برای دومین بار در ماه  :آمده است  ۱۱اردیبهشت  ۱۱زدوشنبهدر تاریخ روبرپایه خبر منتشره؛
جاری، کارکنان شاغل و بازنشسته صدا وسیما برای بنمایش گذاشتن اعتراضشان نسبت به 
عدم افزایش حقوق وپرداخت بموقعش و وضعیت نامناسب خدمات درمانی دست به تجمع در 

اردیبهشت همزمان با اولین تجمع  11 قابل یادآوری است،روز دوشنبه.محوطه این سازمان زدند



العاده  نه تنها فوق:به خبرنگاررسانه ای گفتندکارکنان شاغل وبازنشسته صدا وسیما،معترضان 
های کشوری  برای همه دستگاه 11درصدی حقوقی که دولت مجوز افزایش آن را از اسفند  11

وسیما اعمال نشده بلکه و لشگری صادر کرده برای کارمندان شاغل و بازنشسته سازمان صدا
درصدی ساالنه هم منوط به تامین اعتبار  21گویند افزایش  مدیران منابع مالی سازمان می

های  ای چون دیگر دستگاه بر این باورند که معاونت مالی سازمان اراده:آنها افزودند.دولت است
داشت باید احکام کشوری و لشگری برای احقاق حقوق کارکنانش ندارد و اگر این اراده وجود 

شد و اگر اعتباری هم وجود  ها صادر می العاده درصدی فوق 11جدید حقوقی ناشی از افزایش 
اش  نداشت طبق مقررات؛ جزیی از دیون سازمان صداوسیما به کارمندان شاغل و بازنشسته

 .شد محسوب می

دستفروشان و کسبه بازارروزهای شهرستان سیمرغ نسبت به بالتکلیفی  -*

 :؛ تجمع اعتراضی نمودندشتی مقابل فرمانداریمعی

 

جمعی از دستفروشان و :آمده است  ۱۱اردیبهشت  ۱۱در تاریخ روزدوشنبهبرپایه خبر منتشره؛
کسبه بازارروزهای شهرستان سیمرغ دراستان مازنداران برای بنمایش گذاشتن اعتراضشان 

تجمع کنندگان به خبرنگار یک .نسبت به بالتکلیفی معیشتی مقابل فرمانداری اجتماع کردند
، در 21بدنبال تعطیلی بازارهای هفتگی بدلیل مقابله با بیماری کووید : رسانه محلی گفتند

برند و از طرف دولت مورد هیچ حمایت معیشتی قرار  وضعیت معیشتی سختی به سر می
 .نگرفته اند

، ضشانحقوق کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران وحومه پس از اعترا -*

 : پرداخت شد

 

: آمده است سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران وحومه یتلگرام به نوشته کانال
حقوق کارگران شرکت واحد پس از دو روز تاخیر پرداخت شدحقوق کارگران شرکت واحد در 

گان صبح روز دوشنبه رانند. اردیبهشت پس از دو روز تاخیر پرداخت شد ۱۱ظهر روز دوشنبه 
آرتی در اعتراض به تاخیر در پرداخت حقوق  آرتی و شماری از رانندگان خط یک بی بی ۹خط 

تاخیر در پرداخت عیدی سال گذشته بیش هز ده ... . هایشان را روشن کرده بودند چراغ اتوبوس
هایی وجود داشت که عیدی در فروردین ماه پرداخت خواهد شد اما با  روز بود و حتی زمزمه

تاخیر طوالنی در پرداخت عیدی . مداوم رانندگان در روزهای پایانی اسفند پرداخت شد اعتراض
ها کارگران تعمیرگاه و توقفگاه در مقابل دفتر مدیریت تجمع و  موجب شد در برخی از سامانه

 .اعتراض کنند

اعتراض کارگران کنترل شرکت واحد اتوبوسرانی تبریزنسبت به کارکردن از  -*

 : هزارتومان 24بوق سگ به ازای روزی خروس خون تا 



 

: آمده است سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران وحومه یتلگرام به نوشته کانال
به کارکردن از ( شرکت پیمانکاری ایمن مکان)کارگران کنترل شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز

 31سه شنبه  روز.هزارتومان،معترضند 21خروس خون تا بوق سگ به ازای روزی 
صبح تا زمانی که اتوبوس ها تعطیل می  9ما از ساعت : اردیبهشت،این کارگران معترض گفتند

آنها .هزار تومان به ما حقوق می دهند 21شوند کار می کنیم و برای هر روز کارکردن 
هیچ کمک معیشتی به ما نمی کنند و اصال خبری از کمک شورای شهر و شهرداری :افزودند
با حقوق یک میلیون و خورده : این کارگران که اکثرا اجاره نشین هستند،ادامه دادند ....نیست

مان اجاره خانه دهیم و شکم زن و بچه خود را سیر کنیم؟ هزار تو111ای چطور می توانیم 
 چطور می توانیم با این شرایط زندگی کنیم؟

 مدیران تخلفات به کرمان دادستانهای صنفی کارگران؛ در راستای پیگیری -*
 کند می ورود سنگ زغال شرکت

917822-na.news/fa/tiny/newshttps://www.il 

 
دادخدا   : آمده است۱۱اردیبهشت  ۹۲شنبهسه روز در تاریخ به گزارش خبرگزاری ایلنا، 

به منظور حل مشکالت کارگران زغالسنگ، نشست مشترکی با مدیرعامل »: ساالری گفت
صندوق بازنشستگی فوالد کشور و مدیرعامل معادن زغالسنگ کرمان در محل دادسرای 

 «.ومی و انقالب کرمان برگزار شدعم
وی حرکت بر مبنای شعار سال و تحقق جهش تولید، ترمیم حقوق کارگران و افزایش تولید را 

معاونت حقوق عامه »: از رئوس اصلی مطرح شده در این دیدار برشمرد و به میزان گفت
ها، پرداخت  یمند شدن خصوصیساز دادسرای کرمان نیز تحقق مطالبات کارگران ازجمله ضابطه

ها را پیگیری  ه آنحق و حقوق کارگران، تامین بیمه کامل کارگران و اختصاص امتیازات شغلی ب
  «.خواهد کرد

ساالری، تامین امنیت شغلی کارگران سخت کوش معادن زغالسنگ را یک ضرورت برشمرد و 
های  حدحل مشکل مسکن کارگران، اجرای طرح طبقهبندی مشاغل مطابق با سایر وا»: گفت

صنعتی و عدم واگذاری این شرکت از صندوق بازنشستگان فوالد به بخش خصوصی نیز مورد 
تاکید معاونت حقوق عامه دادسرای کرمان برای بهبود وضعیت کاری و رفاهی کارگران 

 ... «.زغالسنگ قرار دارد
کارگران هپکو اراک نسبت به بالتکلیفی شغلی و معیشتی و وعده های توخالی  -*

  :؛ به اعتراض خود ادامه می دهندتجمع در کارخانه برای دومین روز متوالی با

https://www.ilna.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/917822-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D8%AE%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%B2%D8%BA%D8%A7%D9%84-%D8%B3%D9%86%DA%AF-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF
https://www.ilna.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/917822-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D8%AE%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%B2%D8%BA%D8%A7%D9%84-%D8%B3%D9%86%DA%AF-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF


                                                                                             
برای دومین روز    : آمده است۱۱اردیبهشت  ۹۲شنبهسه روز در تاریخ  برپایه خبر منتشره؛

گران هپکو اراک برای انعکاس صدای اعتراضشان نسبت به بالتکلیفی شغلی متوالی، کار
حقوق فروردین ماه وبخشی .ومعیشتی و وعده های توخالی دست به تجمع در کارخانه زدند

در حال حاضر فوق بنابه گزارش .از مطالبات سال های گذشته هپکویی ها پرداخت نشده است
قرار است پس از تعطیالت .رصد کارگران مشغول بکارندد11درصد کارخانه فعال است و  21تنها 

عید فطر تمامی کارگران برسرکار بازگردند و این مدیریت است که باید برای کار در هفته آینده 
همچنین از اواخر سال ... .تدبیری بیندیشد چراکه کارگران تعطیلی شرکت را نمی پذیرند

ه شده اند که جذب نیرو در این خصوص صورت نفر از کارگران هپکوبازنشست 19گذشته تاکنون 
نگرفته و شرایط حاکی از آن است که به جز وعده و وعید قدمی برای رفع مشکل هپکو 

                                                                                                                .برداشته نشده  که امنیت شغلی کارگران را به خطر انداخته و مورد اعتراضشان می باشد

 :تجمع اعتراضی اهالی شهر ری در مقابل فرمانداری -*

 

شماری از اهالی    : آمده است۱۱اردیبهشت  ۹۲شنبهسه روز در تاریخ  ،منتشرهبه گزارش 
شهر ری در اعتراض به فروش زمین و خیانت فرمانداری نسبت به حل این مشکل در مقابل 

 اصناف خیانت میکنه، فرماندار حمایت میکنه: این نهاد دولتی تجمع و علیه فرماندار شعار دادند
… 

، تجمع کارگران راه آهن اراک دراعتراض به عدم پرداخت حقوق ومطالبات -*

 :اعتراضی نمودند

 

کارگران راه آهن   : آمده است۱۱اردیبهشت  ۹۲شنبهسه روز در تاریخ  ،منتشرهبه گزارش 
اک برای اعتراض به عدم پرداخت حقوق ومطالبات دست از کارکشیدند  ومقابل ساختمان ار

 .شرکت در اراک تجمع کردند



های خصوصی نسبت به عدم حمایت دولت از آنها در پی  مدیران تماشاخانه -*

 : ، اعتراض نمودند91های تئاتر پس از شیوع بیماری کووید  تعطیلی سالن

  

مدیران  : آمده است۱۱اردیبهشت  ۹۲شنبهسه روز ر تاریخ د ،منتشرهبه گزارش 
های خصوصی با تجمع در اداره کل هنرهای نمایشی و انتشار بیانیه، نسبت به  تماشاخانه

 21های تئاتر پس از شیوع بیماری کووید  عدم حمایت دولت از آنها در پی تعطیلی سالن
با : یران به خبرنگار رسانه ای گفتهای ا رییس هیات مدیره انجمن صنفی تماشاخانه.کردند

هایی که مالک خصوصی دارند و مدیران  توجه به بحرانی شدن وضعیت تماشاخانه
هایی که در  نگاری او با اشاره به نامه.ها هستند بهای این سالن ها زیر فشار اجاره تماشاخانه

قضیه برای ما از این جهت فوریت این : اند،اضافه کرد های مربوط انجام داده این سه ماه با ارگان
شوند و برای همین  است که اگر تا چند روز آینده اتفاقی نیفتد چند سالن با تعطیلی روبرو می

خواستیم از بالتکلیفی درآییم که اگر قرار نیست کمکی شود بدانیم، چون حتی در خبرها هم 
وزیر فرهنگ نیز در طی بعد از تجمع امروز با .ها نیست ها و حمایت از آن اسمی از تماشاخانه

 .  هفته نشست خواهند داشت

 : نابودی معرض در پیازکار کشاورزان معیشتگو با ایلنا مطرح شد؛ و در گفت -*

 

های و گرانی : آمده است۱۱اردیبهشت  ۹۲شنبهه سروز در تاریخ  به گزارش خبرنگار ایلنا،
ها درباره محصوالت کشاورزی های اخیر بارای اتفاقی است که در سالدفعه های یکارزانی

پیاز ازجمله محصوالتی است که در چند ماه اخیر با نوسانات شدید قیمتی . ایمشاهد آن بوده
ش به قیمت بسیار پایین در اردیبهشت مواجه بوده و از قیمت بسیار باال در اسفند سال پی

به دلیل : عنوان کرد (کرمان کشاورزی صنفی نظام رئیس) ساالری قاسم.امسال رسیده است
هایی که در صادرات پیاز به وجود آمده، معیشت کشاورزان پیازکار در جنوب ایران به دشواری

پایین آمده و  شدت در معرض خطر قرار گرفته است، چراکه قیمت این محصول کشاورزی
دولت در قالب سازمان تعاونی روستایی وارد عرصه : او ادامه داد....خریداری هم وجود ندارد

تومان یعنی حتی زیر قیمت تمام شده برای  ۱۵۲حمایت شده و پیاز را با قیمت کیلویی 
ای این بحران منوط به حل ریشه: ساالری تاکید کرد....کندکشاورزان خریداری می

گذاران بخش خصوصی برای احداث گذاری در صنایع تبدیلی و تشویق سرمایهسرمایه
در تمام دنیا مرسوم است که به این شکل مازاد تولید را تعدیل کنند، . کارخانجات تبدیلی است

شوند، به چنین موضوعی توجه نشده و در این بین های که مدام تکرار میاما با وجود بحران
 .شوندکشاورزان متضرر می

https://www.ilna.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/915730-%D9%85%D8%B9%DB%8C%D8%B4%D8%AA-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D8%B2%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D9%86%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%AF%DB%8C


 :هزار شغل صنایع شیرینی و شکالت ایران در معرض تهدید  04 -*

 
 ۹۲شنبهسه روز در تاریخ به نوشته کانال تلگرامی اردوی کار به نقل از خبرگزاری ایلنا 

به گفته دبیر انجمن صنفی صنایع بیسکویت، شیرینی و شکالت : آمده است۱۱اردیبهشت 
شور باعث شده که این صنایع حداکثر تا اواسط ایران کمبود شدید روغن در صنایع غذایی ک

  :جمشید مغازه ای گفته .تیرماه امکان ادامه فعالیت داشته باشند
هزار  11ها به طور مستقیم  کارخانه عضو انجمن ما هستند که در این کارخانه 319تا  311» 

تواند شغل این  نفر مشغول کارند و عدم تامین مواد اولیه مورد نیاز تولید از جمله روغن می
 «.افراد را تهدید کند

عدم تامین روغن مورد نیاز صنایع غذایی مشکالت جدی را برای این صنایع ایجاد کرده است :
 .شود حداکثر تا اواسط تیرماه دوام بیاورند بینی می به نحوی که پیش

الی شدن دهند و با خ ها برای ادامه فعالیت به همدیگر روغن قرض می در حال حاضر کارخانه
ها به تدریج به روزهای نزدیک خواهیم شد که امکان ادامه تولید برای کارخانه  انبار کارخانه

 .وجود نداشته باشد
 .شود رو می عرضه با افزایش قیمت روبه

@ordoyekar 

نسبت به تخریب زهکش های  خچالکشاورزان روستاهای مالواجرد و ی -*

 :، تجمع اعتراضی نمودندکشاورزی در بخشداری جرقویه علیا

  

اردیبهشت،حدود  :آمده است۱۱اردیبهشت  ۹۲شنبهسه روز برپایه خبر منتشره در تاریخ 
نفراز کشاورزان روستاهای مالواجرد و یخچال برای اعتراض به مسدود و تخریب کردن 211

در روستاهای مالواجرد و یخچال که به نظر خودشان، باعث از بین رفتن زهکش های کشاورزی 
زمین های کشاورزی و بیکار شدن اهالی محل خواهد شد، در بخشداری جرقویه علیا در 

 .جنوب شرقی استان اصفهان و شهر اصفهان تجمع کردند

الب جهاد در اوایل انق: یکی از کشاورزان حاضر درتجمع به خبرنگاریک رسانه محلی گفت
سازندگی جهت آباد کردن زمین های بایر اقدام به ایجاد زهکش در دو روستای یخچال و 
مالواجرد بعلت باال بودن سطح آب و رطوبت بیش از حد زمین، کرد و  اهالی به کار کشاورزی 
در این زمین ها پرداختند و کم کم این زمین ها آباد شد ولی امروز سازمان آب منطقه ای 

، بنا به دالیلی می خواهد این زهکش ها را تخریب کنند و این امر موجب ناراحتی اصفهان
این زهکش ها : کشاورز دیگری در این خصوص تاکید کرد.کشاورزان این دو روستا شده است

سال است که ایجاد شده است و هیچ اثر سویی بر آب های زیرزمینی ندارد، این  21در حدود 
رز در یک گودالی جمع شده و دوباره مورد استفاده قرار می گیرد و آب از زمین های خود کشاو

ارتفاع این گودال ناچیز است و سازمان آب منطقه ای اگر محافظ اب های زیر زمینی است برود 
 .چاه های باال دستی منطقه که از نوع چاه های عمیق هستند را بررسی و جلوگیری کند

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


بت به مصادره وفروش سوله وزمین ها کارگران بیکارشده کاشی گیالنا نس -*

 :؛ همچنان به اعتراض خود ادامه می دهندکارخانه

 

برای باری :آمده است۱۱اردیبهشت  ۹۲چهارشنبه روز برپایه خبر منتشره در تاریخ 
دیگر،کارگران بیکارشده کارخانه کاشی گیالنا منجیل دراستان گیالن اعتراضشان را نسبت به 

زمین و ».سوله های این واحد تولیدی تعطیل شده رسانه ای کردندمصادره وفروش زمین  و
آخر شاید روزی دوباره کارگران بتوانند ! های کارخانه را مصادره نکنند و مفت نفروشند سوله

بنابه گزارش «!ها با صدای ناقوس کارخانه، شهر بیدار شد بازگردند؛ شاید روزی دوباره صبح
ها زنگ  چراغش روشن بود و صبح 91ای که از سال  انهسالها در منجیل رودبار، در کارخ

آورد، کار کرده است، اما حاال باید شاهد فروختن  بیدارباش برای تمام شهر را به صدا درمی
، چراغ تولید کارخانه 11از سال .های خالی کارخانه ها و سوله همه چیز باشد؛ حتی زمین

ره کار و یک پا مقابل کارخانه دارند و چشم کاشی گیالنا خاموش است و کارگران یک پا در ادا
های تکه تکه شده را برای فروش خارج  اند که اموال و دارایی هایی دوخته به صف طویل کامیون

     ...                                                                                                                       .کنند می
خواهند و  این نگرانی همین امروز هم همچنان پابرجاست؛ طلبکاران کارخانه، طلب خود را می
آور و باقی  کارگران که بسیاری از آنها هنوز از مجموعه کارخانه بابت بازنشستگی سخت و زیان

ن خواهند که راهکار دیگری به جز به حراج گذاشت معوقات مزدی خود طلبکارند، از مسئوالن می
مگر قرار نیست از تولید داخلی »: ها پیدا کنند های کارخانه برای پرداخت طلب اموال و دارایی

کنند، فقط  زنند و تابلوها و بیلبوردها را پرمی هایی که می حمایت شود؛ آخر مگر همه حرف
کنند اما از سوی دیگر راضی  چطور از یک طرف صحبت از حمایت از تولید می! شعار است؟

آالتِ ارزشمنِد یک واحد تولیدی قدیمی، قطعه قطعه شود و در  د که تجهیزات و ماشینشون می

 «!بازار به فروش برسد؟

تجمعات  برای ماهها حقوق های معوقه خود، کارگران شهرداری خرمشهر -*
 :برپا داشتند اعتراضی چند روزه

 

س از تجمعات اعتراضی پ: آمده است۱۱اردیبهشت ۹۲شنبه چهارروز در تاریخ خبرگزاری ایلنا 
کارگران .آنها پرداخت شد 11روزهای گذشته کارگران شهرداری خرمشهر،حقوق اسفند ماه

هنوز (ماه حقوق1معادل )ماه حقوق بابت ماه های فروردین واردیبهشت وعیدی 2معترض 
در :درهمین رابطه کارگران معترض شهرداری خرمشهر به خبرنگار رسانه ای گفتند.طلبکارند

اضر به غیر از یک ماه معوقات مزدی پرداخت شده که مربوط به اسفند ماه سال گذشته حال ح
 .و حقوق فروردین ماه سال جاری را طلبکارند 11است، عیدی 



روزه گیالن نسبت به بالتکلیفی شغلی ومعیشتی با تجمع  01پرستاران قرارداد  -*

 :هند؛ همچنان به اعتراضات خود ادامه می دمقابل وزارت بهداشت

 

جمعی ازپرستاران :آمده است۱۱اردیبهشت  ۹۲چهارشنبه روز برپایه خبر منتشره در تاریخ 
روزه استان گیالن درادامه اعتراضاتشان نسبت به بالتکلیفی شغلی ومعیشتی  11قرارداد 

بنمایندگی از صدها نفراز همکارانشان راهی پایتخت شدند و دست به تجمع  مقابل وزارت 
،این پرستاران در ایام شیوع کرونا با فراخوان نیاز به نیروی براساس گزارش .بهداشت زدند

روزه  11شرکتی از سوی دانشگاه علوم پزشکی گیالن مشغول به کار شدند و به آنها قرارداد 
این پرستاران از ابتدای اسفند ماه که در کنار دیگر نیروهای پرستاری برای مقابله با .داده شد

 .اند های گیالن اشتغال داشتند، دستمزدی دریافت نکرده ستانکرونا در بیمار

 :شهرداری در اهواز به خاطر اعتصاب کارگران  6جمع شدن زباله های مناطق  -*

 
شهردارى از عدم جمع آوری زباله ها  9شهروندان اهوازی ساکن در مناطق واقع در محدوده 

 .خبر می دهند

ل برخی مطالبات و پرداخت نشدن حقوقشان، دو روز شهردارى بدلی 9کارگران خدمات منطقه 

.است که در محل کار حاضر نمی شوند و در حال اعتصاب هستند

 :اخراج شدند ،پرستارانی که در بحران کرونا به جای تکریم -*

 



روز است که پرستاران گیالن و  ۲۲بیش از :به نوشته کانال تلگرامی اردوی کار؛ آمده است
روزه به کار گمارده شده بودند در اعتراض به  ۹۱یانه بحران کرونا با قراردادهای مازندران که در م

 .اند نگرفتن حقوق و اخراجشان از کار دست به تحصن زده
اردیبهشت با در دست داشتن پالکارد و بنرهایی  32پرستاران در اعتراض امروز چهارشنبه 

بدون حقوق، بدون بیمه و بدون قرارداد  اعالم کردند که با وعده جذب در بحران کرونا، سه ماه
خواهیم به مشکل عدم جذب و بیکاری ما رسیدگی  می ایم و از وزارت بهداشت خدمت کرده

 .کند
@ordoyekar 

 درصد ۰۱ با /مطالبات افزایش و شغلی امنیت تهدید از تپه هفت کارگران نگرانی -*
 :کنیم می تولید ظرفیت

 

 منابع کارگری در :آمده است۱۱اردیبهشت  ۹۲چهارشنبه روز در تاریخ  به گزارش خبرنگار ایلنا،
مجتمع کشت و صنعت هفت تپه از پایین بودن نقدینگی این واحد صنعتی، کشاورزی و کاهش 

معوقات مزدی کارگران در : گویند  کارگران می.درصدی ظرفیت تولید این کارخانه خبر دادند ۹۲
این واحد تولیدی   در عین حال. فروردین و اردیبهشت ماه سال جاری به تاخیر افتاده است

کارگران در توجیه علت .لی زیادی به سایر نهادهای دولتی و خصوصی داردهای ما بدهی
کمترین برداشت نیشکر را در سال زراعی جاری به نسبت سالهای : گویند نگرانی خود می
هزار تن در سال است اما در سال زراعی جاری  ۲۲۲تولید اسمی کارخانه . ایم گذشته داشته

  ۲۱تا  ۲۹ت تپه تولید شد که کمترین برداشت را طی هزار تن شکر زرد در هف ۱۲در مجموع 
همچنین در این دوره از . ایم امسال داشته( به بعد ۹۰تقریبا بعد از سال )سال گذشته 

های بریده شده بسیار پایین بود و به همین دلیل  برداشت نیشکر میزان شهد و شیرینی نی
دهند در نتیجه وضعیت پیش  احتمال می هفت تپهکارگران  ...بر میزان تولید شکر تاثیر گذاشت

های آتی آنها به تاخیر بیفتد از این رو از  آمده؛ دستمزد و سایر مطالبات مزدی آنها در ماه
خواهند به وضعیت بالتکلیفی کارخانه و پرداخت مطالبات معوقه کارگران  مسئوالن استانی می

 ....آن برای همیشه رسیدگی کنند
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