
 

  ۷۰۱۲برابرمارس  ۱۹۳۱فروردین ۱۱ جمعهتا  ۴۰جمعه 

 ۷نمره

 امیرجواهری لنگرودی

haftegi_kargari@yahoo.com 

 :یادداشت 

 روبرو  تازه  به   به نو ؛ تازه جمعه به جمعه ، نو

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

آنرا به شکل هفتگی انتشار دریافت های خبرهای کارگری خاصه از روند فعل و انفعاالت  روزمره گی اخبار کارگری و مبارزات کارگران ، در

 . خواهم داد

ه به مراتب گسترده است در هفته نامه اینکه ؛ برای فشرده تر نمودن حجم اخبارکارگری هفته از انعکاس خبرهای حوادث حین کار کدیگر نکته 

 .کارگری  پرهیز می کنم ولی در انعکاس روز شمار ماهیانه آنها را بازتاب خواهم داد 

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

haftegi_kargari@yahoo.com 

11837:63::4400 

 :روزشمار کارگری هفته 

 برگزاری دادگاه تجدید نظر محمود بهشتی لنگرودی

 رسول بداقی

7-http://bield.info/beheshti/ 

محمود بهشتی لنگرودی    :آمده است ۵۹۳۱اسفند۷۲ جمعهبه نوشته سایت حقوق معلم و کارگر در تاریخ روز

دادگاه انقالب شد،این پرونده  93راهی شعبه ی  5932اسفند  52باردیگر برای دادگاه تجدید نظر روز چهارشنبه 
اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور )که سومین پرونده محمود بهشتی است،حاوی یک اتهام دیگر 

سال زندان می باشد ،محمود بهشتی  2و اشد مجازات آن (قانون مجازات اسالمی است 355موضوع ماده ی 

.  سال حبس تعزیری به همین اتهام محکوم کرده اند۱سال حبس تعلیقی و  ۴رادر پرونده ها ی پیشین خود به 
 .شاکی این پرونده قرارگاه ثارهللا سپاه بوده است 

به عدم پرداخت عیدی ومطالبات آخرسال تجمع  کارگران کارخانه ذوب آهن اصفهان دراعتراض

 !نمودند

گروهی ازکارگران  32اسفندماه  51در تاریخ    :آمده است ۵۹۳۱اسفند۲۷ جمعهبرپایه گزارش دریافتی در تاریخ روز
ل کارگاه نورد و پاالیش بنزو ،کارگاه پاالیش بنزول،کارگاه سرباره ،های مختلف مانند؛ کارگاه اصلی کوره بلند  بخش



کارخانه ذوب آهن اصفهان در اعتراض به عدم دریافت عیدی و پاداش آخر سال در مقابل درب کارگاه چدن ریزی 

این تجمع که بیشتر کارگران پیمانکاری ها را در بر می گرفت، باعث شوک  .این واحد بزرگ صنعتی تجمع کردند

 .ی دانستندعظیمی به مدیریت کارخانه بود که ذوب آهن را کارخانه ای آرام م

از مدتها قبل موضوع تبعیض، فشارکاری، کمبود کارگران در بخش های مختلف، سوء مدیریت بخش های مختلف 
فشار به کارگران برای انجام کار ...ذوب آهن، عدم پاسخگویی مناسب مدیران به اعتراضات زحمتکشان ذوب آهن

مزد مناسب برای کار سنگین و طاقت فرسا و ارزش چند نفر و پرهیز از استخدام کارگران مورد نیاز، ندادن دست
 .ندادن به کار کارگران باعث اصلی این تجمع بوده است

 شرکت مدیرعامل برکناری به امیرکبیر پتروشیمی کارکنان اعتراض

 
در روزهای گذشته، : آمده است ۵۹۳۱اسفند۲۷ ایلنا در تاریخ روزجمعه -به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران 

ر اعتراض به برکناری مدیر مجموعه اعتراض کردند کارکنان پتروشیمی تعدادی از کارکنان پتروشیمی امیرکبیر د
ماه حضور در شرکت پتروشیمی امیرکبیر خدمات زیادی  52مدیرعامل برکنارشده، در طول : گویند امیرکبیر می

به با توجه . داشتند؛ هم تولید شرکت را در حد زیادی باال بردند و هم رضایت کارکنان از ایشان بسیار باالست

دوره مدیریت ایشان هنوز به پایان نرسیده و هم در پیشبرد شرکت کامال موفق بوده است، علت   اینکه هم
 .برکناری ایشان برای کارکنان سوال بزرگی است که تاکنون کسی به آن پاسخی نداده است

 پارس جنوبی 21شرایط زیستی نامناسب کارگران فاز 

 

منابع کارگری ایلنا از   :آمده است ۵۹۳۱اسفند۲۷ جمعهایلنا در تاریخ روز -به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران 
قرار  شرکت ملی گاز ایران و مجتمع پارس جنوبی  در کنگان زیرنظر( پاالیشگاه نهم) 55کنگان خبر می دهند، فاز 

تحت  نامساعدی قرار دارد، کارگران برای انتقال به استراحتگاه جدیدی که از نظر زیست محیطی در شرایط  .دارد
کارگران درخواست کردند، در کنار مزد حداقلی و کیفیت پائین .کارگران به این وضعیت معترض اند  .فشار قرار دارند

وامکانات جانبی، کارفرما به تهیه محلی مناسب و در شأن کارگران بیاندیشد، مسئله ای که به خاطر  خوراک

  .سود کوتاه مدت فدای سالمت جسم و روان کارگران می شود

 !تجمع اعتراضی کارگران خط لوله ی پاالیشگاه گاز فراشبند با خانواده

کارگران خط لوله ی پاالیشگاه گاز :آمده است ۵۹۳۱اسفند۲۷ جمعهبرپایه خبر آمده در شبکه تلگرام در تاریخ روز
فراشبند باهمراهی خانواده در اعتراض به عدم پرداخت بموقع حقوق،عیدی ومطالبات دیگر، نداشتن قرار داد 

 .کاری،عدم ارائه فیش حقوقی و اخراج بدون دلیل کارگران دست به تجمع در مصلی فراشبند زدند

چند روز دیگر عید نوروز است و ما نیز هرکدام بیش از : گران زحمت کش یاد آور شدندبه گزارش خبری فوق،کار
هزار تومان به مغازه ها بدهکاریم و دیگر کسی به ما قرض نمیدهد و پیمانکار نیز میخواهد با مقدار  122الی  022

 .هزار تومان عیدی و سنوات ما را رد کند 322الی  222

 !کارگران اداره کل ورزش و جوانان استان همدان ماه حقوق وعیدی4عدم پرداخت

ماه حقوق وعیدی   4به مدت  :آمده است ۵۹۳۱اسفند۲۷ جمعهدرتاریخ روزبرپایه خبر منعکس در شبکه تلگرام 
 .کارگران اداره کل ورزش و جوانان استان همدان پرداخت نشده است

چنین مشکلی روبرو هستند و انگار آقایان باال متاسفانه سالهاست که خانواده های مابا : کارگران می گویند 

نشین دستگاه ورزش همدان که حقوق خود را ابتدای هر ماه دریافت میکنند برایشان مهم نیست که ده ها 

جیبهای خالی تر از خالی عیدی این .خانواده چشمشان به جیب های خالی سرپرست خانواده دوخته شده است
 .عزیزان به خانواده هایشان است

 سفره خالي كارگران شهرداري بروجرد و اعتراضات آنها

گفتگوي راديو ندا با شهروندان در    :آمده است ۵۹۳۱اسفند۲۷ جمعهدر تاریخ روزبه نوشته سایت رادیو ندا 

 .بروجرد پیرامون اعتراضات كارگران شهرداري بروجرد و سفره خالي آنها

 :گوش کنید

http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/470609-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1%DA%A9%D8%A8%DB%8C%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%B1%DA%A9%D9%86%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA
http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/468675-%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B7-%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C


http://www.radioneda.de/2017/03/17/Iran95_Borojerd.mp3 

 :معاون وزیر راه 

 ایمنی نازل در کارگاههای ساختمانی/کارگر درحوادث کار۰۰۱۱مرگ ساالنه

http://www.mehrnews.com/news/3938539 

 
معاون وزیر راه با اشاره به آمار : آمده است ۵۹۳۱فروردین ۱۰شنبه  درتاریخ روزبه نوشته خبرگزاری دولتی مهر 

نفر بر اثر حوادث کار در کشور نشان داده  ۱۰۰مرگ سالیانه یکهزار و :چشمگیر سوانح ساختمانی در کشور گفت
 .درصد از این رقم مربوط به حوادث ساختمانی است ۱۰که 

بیان  نقل از وزارت راه و شهرسازی، حامد مظاهریان، معاون مسکن و ساختمان وزیر راه به  خبرگزاری مهر به گزارش
رود سالیانه مرگ نزدیک به یکهزار  ر میمتأسفانه این آمار که نسبت به نرم جهانی رقمی غیرقابل قبول به شما: کرد

 ....درصد از این رقم مربوط به حوادث ساختمانی است ۱۰نفر را بر اثر حوادث کار در کشور نشان داده که  ۱۰۰۰و 

هدف ما از انعقاد این : بینند گفت خانواده در کشور از این حوادث صدمه می ۹مظاهریان در ادامه با بیان اینکه روزانه 
 .ست نامه کاهش این رنج و مشکالت و به دنبال آن رسیدن به استانداردهای شاخص و بهتری در رده جهانی تفاهم

 مسئول سالمت نوروزی وزارت بهداشت خبر داد؛

 مرکز تهیه و توزیع مواد غذایی ۱۰هزار و تعطیلی سه 
 

 
: گفترضا غالمی  :آمده است ۵۹۳۱فروردین ۱۰شنبه  ایلنا درتاریخ روز -به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران 

هزار مورد بازرسی از اماکن عمومی  ۵۸۲هزار مورد بازرسی از مراکز تهیه، توزیع و عرضه مواد غذایی،  ۱۳۴
 ۴۰هزار مورد بازرسی از اماکن بین راهی،  ۲۹حساس مانند هتل ها، مراکز اقامتی، آرایشگاه ها و نظایر آن، 

مورد بازرسی از مراکز عرضه قلیان، بخشی از  ۱۰۰هزار و  ۵۲برسانی و هزار مورد بازرسی از سامانه های آ
 .خدمات انجام شده ازرسان بهداشت محیط طی مدت یاد شده است

مرکز تهیه، توزیع و عرضه مواد غذایی در کشور از ابتدای اسفند ماه  ۸۳۳هزار و  ۵۰غالمی با اشاره به معرفی 

مرکز تهیه، توزیع و عرضه مواد غذایی به  ۴۵در مجموع در طول این مدت، سه هزار و : ا کنون، گفتسال گذشته ت
 .دلیل تخلفات بهداشتی، تعطیل شدند

 مهار بحران بیکاری چشم انتظار حمایت از تولید/پیداو پنهان بازارکار

http://www.mehrnews.com/news/3938444 

 

 

 

 
 

هزار نفر  ۱۸۳حدود  ۳۱در سال : آمده است ۵۹۳۱فروردین ۱۰شنبه  درتاریخ روزبه نوشته خبرگزاری دولتی مهر 
ت خروج از رکود و حمایت شدن، دهد تولید داخلی در صور به جمع بیکاران کشور اضافه شد و برآوردها نشان می

 ....می تواند بحران بیکاری در کشور را مهار کند
درصد از جمعیت  ۹۳۹۴دهد که  نشان می ۳۱بر پایه گزارشات رسمی کشور، بررسی نرخ مشارکت اقتصادی در سال 

یازده درصد از جمعیت  معادل ۳۴اما نرخ بیکاری که در سال ... اند؛  از نظر اقتصادی فعال بوده ۳۱در سن کار، در سال 

درصد افزایش یافت که بر اساس این آمار نرخ بیکاری  ۵۲۹۴به  ۳۱فعال کشور بود، در دوازده ماهه منتهی به اسفند 
در عین حال در سال .در بین زنان نسبت به مردان و درنقاط شهری نسبت به نقاط روستایی بیشتر بوده است

درصد از جمعیت فعال این گروه سنی بود؛ همچنین نرخ بیکاری ۲۳۹۲ساله  ۲۴تا  ۵۱گذشته، نرخ بیکاری جوانان 
 .درصد از جمعیت فعال این گروه سنی بیکار بوده اند۲۱۹۳ساله نیز حکایت از آن دارد که  ۲۳تا  ۵۱جوانان 

http://www.radioneda.de/2017/03/17/Iran95_Borojerd.mp3
http://www.mehrnews.com/
http://www.mehrnews.com/
http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-5/472261-%D8%AA%D8%B9%D8%B7%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%B3%D9%87-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D8%AA%D9%87%DB%8C%D9%87-%D8%AA%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B9-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D8%BA%D8%B0%D8%A7%DB%8C%DB%8C


نفر از جمعیت در سن کار کشور بیکار بوده  ۹۳۸هزار و  ۲۰۹دهد در سال گذشته، سه میلیون و  این آمار نشان می

 ۲۹۲هزار و  ۱۸۳؛ به عبارتی در سال گذشته نفر بود ۵۱۱هزار و  ۱۵۴میلیون و  ۲تعداد  ۳۴اند که این میزان در سال 

 ...هزار نفر به بیکاران اضافه شده است

 صدای معلمان 

 با سالم و خسته نباشید

https://telegram.me/FarhangianNews1 

همه همکاران  : آمده است ۵۹۳۱فروردین ۱۰شنبه  درتاریخ روز تلگرام شبکه در فرهنگیان اخبار کانال نوشته به
همه , به اتفاق می گویند معلمی شغل نیست و باید دیدگاههای مردم و مسولین نسبت به معلمان تغییر یابد

, متل و مهمانسرا, هتل, ر اسکانحتی از نظ, معلمان جامعه ما بایستی از همه نظر در رفاه باشند! اینها درست
این وضعیتی که در اسکان فرهنگیان وجود دارد حتی در باالترین و بهترین سطح خود یعنی خانه های معلم نیز 

سوال اینجاست که آیا ارزش و شخصیت خودمان را با اسکان در این محیط ... , پایین تر از شان معلمی است
یین تر بیاوریم؟ به نظرتان ماندن در منزل خودمان بسیار آبرومندانه تر های بد بایستی از وضع موجود هم پا

 ...نیست؟ اندکی تفکر

 قربانی_با تشکر از همکاران عزیزم 

، از  منیره عبدی همسر اسماعیل عبدی معلم زندانی وعضو هیات مدیره کانون صنفی معلمان خانم

 همسرش می گوید 

هر سال نزدیک به :آمده است ۵۹۳۱فروردین ۱۰لمان درتاریخ روز شنبه به گزارش کانال تلگرامی کانون صنفی مع

هر کسی نیتی در ذهن خود .نوروز گندم سبز می کنند به نیت چهل روز تا با سبز شدن آن انتظاری پایان یابد  
ا در دارد و با آن نیت تیمار جوانه هایش را میکند دو سالی است که خانم عبدی گندم سبز می کند اما سبزیش ر

 ........روز اول عید هدیه به فرزندنش میدهد تا جای پدر برایشان سبز باشد

که ازدواج کردیم تا به حال دومین نوروزی است که همسرم  کنار سفره هفت سین نوروزی حضور  5902از سال 
 .ندارد

ستگیری سال و نیمه هستیم ،  سال گذشته د5ساله و ماندانا 3امیرحسین ,ساله 53ما دارای سه فرزند مبینا  

ماه بدون حکم در زندان و بدون مرخصی، سپس با دادن 52ناگهانی آقای عبدی و نگه داشتن ایشان به مدت  
من نیز جای خالی اش را . حکم شش سال زندان ما را در شوک فرو برد و بچه ها خیلی بی تابی می کردند

سال نو طراوت سال هایی که  امسال نیز برایمان... برما بسیار سخت گذشت 32خیلی حس می کردم سال 
بهاری که ارمغانش آزادی نباشد ادامه زمستان است و روح زمستان . اسماعیل همسرم در خانه بود را ندارد

 .همچنان در زندگی ما جریان خواهد داشت

 :معاون وزیر شهرسازی

 های حوادث کار، ساختمانی است درصد از مرگ 60

http://www.isna.ir/news/96010500982 
 

معاون وزیر راه و شهرسازی با  :آمده است ۵۹۳۱فروردین ۱۰شنبه  درتاریخ روزگزارش خبرگزاری دولتی ایسنا  به
حضور دانشگاه با : سازی به منظور کاهش سوانح ساختمانی در کشور بیان کرد تأکید بر ضرورت امر فرهنگ

گرا برخوردار هستند نتیجه خوبی را  لهای دولتی که همواره از دیدی عم تواند برخالف دستگاه دیدگاه نظری می

 .در این عرصه به دست آورد

نامه  به گزارش ایسنا، حامد مظاهریان، معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی درباره امضای تفاهم

با اشاره به آمار باال و چشمگیر سوانح  (HSE) همکاری در طرح نشان تعالی سالمت، ایمنی و محیط زیست
رود  متأسفانه این آمار که نسبت به نرم جهانی رقمی غیرقابل قبول به شمار می: ی در کشور بیان کردساختمان

درصد از این رقم مربوط به  ۱۰نفر را بر اثر حوادث کار در کشور نشان داده که  ۱۰۰سالیانه مرگ نزدیک به یکهزار و 
 .حوادث ساختمانی است

هدف ما از انعقاد : بینند گفت خانواده در کشور از این حوادث صدمه می ۹ه مظاهریان در ادامه با بیان اینکه روزان
نامه کاهش این رنج و مشکالت و به دنبال آن رسیدن به استانداردهای شاخص و بهتری در رده  این تفاهم

 ...ست جهانی

 /۶۹اولویتهای اقتصادی ایران در سال

 حل مشکل بیکاری و مهار قاچاق باید اولویت اول باشد

6010500927http://www.isna.ir/news/9 

tg://resolve/?domain=FarhangianNews1


 
 

یک مقام مسئول  علی اصالنی :آمده است ۵۹۳۱فروردین ۱۰شنبه  درتاریخ روزبه گزارش خبرگزاری دولتی ایسنا 

برای بیکاری فارغ التحصیالن چاره اساسی بیندیشد و مقابله با پدیده  ۵۹۳۱کارگری تاکید دارد که دولت در سال 
 ۵۹۳۱اگر دولت رکود را از بین نبرد و بازار کار را تحریک نکند، سال .های خود قرار دهد قاچاق را در اولویت برنامه

 .کردگان بزرگترین مشکل ما خواهد بود هم مثل سال قبل، بیکاری تحصیل

ر فارغ درصد است و اکث ۲۸ها  درصد و در لیسانسه ۵۲در حال حاضر نرخ بیکاری در افراد زیر دیپلم  :اصالنی گفت

ها به طور موقت جلوگیری کند و  کنند لذا دولت باید از پذیرش برخی رشته التحصیالن از هر شغلی استقبال نمی

در ادامه با بیان اینکه قاچاق کاال به تولید داخلی لطمه وی  .هایی که نیاز بازار کار است گسترش دهد رشته
تالش زیادی برای مهار قاچاق انجام داد، ولی الزم است جدیت بیشتری به  ۵۹۳۱دولت در سال : زند، افزود می

برند و آمار واردات خودرو به کشور نیز نشان  خرج بدهد چون همین حاال بسیاری از افراد از قاچاق سود می
درصدی  ۱۰افزایش  ۵۹۳۴نسبت به سال  ۵۹۳۱های لوکس و گران قیمت در سال  دهد که واردات ماشین می

 ....شته استدا

 های بهداشت محیط؛ طی بازرسی

 راهی غیربهداشتی تعطیل شدند مرکز بین ۰۰۹

http://www.mehrnews.com/news/3938505 

سالمت نوروزی مسئول برنامه : آمده است ۵۹۳۱فروردین ۱۰شنبه  درتاریخ روزبه نوشته خبرگزاری دولتی مهر 
از ابتدای اسفند ماه سال گذشته تاکنون، بازرسان بهداشت : مرکز سالمت محیط و کار وزارت بهداشت گفت

 اند هزار مورد بازرسی بهداشتی انجام داده ۳۴۰محیط 
های انجام شده توسط بازرسان  ح بازرسیبه نقل از وبدا، مهندس رضا غالمی، به تشری خبرگزاری مهر به گزارش

هزار مورد بازرسی از مراکز تهیه، توزیع و  ۱۳۰بازرسان بهداشت در مدت یاد شده، : بهداشت محیط پرداخت و گفت
، …ها و  ها، مراکز اقامتی، آرایشگاه هزار مورد بازرسی از مراکز عمومی حساس مانند هتل ۵۸۵۵عرضه مواد غذایی، 

مورد  ۴۰۰هزار و  ۵۲های آبرسانی و  هزار مورد بازرسی از سامانه ۹۱زرسی از اماکن بین راهی، هزار مورد با ۲۲

تن مواد  ۹۸۳وی از کشف و معدوم سازی یک هزار و  .اند بازرسی از مراکز عرضه قلیان در سطح کشور انجام داده
در مجموع تا : خبر داد و گفت غذایی فاسد و غیربهداشتی در کشور توسط بازرسان بهداشت محیط وزارت بهداشت

 .اند هزار مرکز و مکان متخلف از نظر بهداشتی به مراجع قانونی معرفی شده ۵۴امروز، 

 !وضعیت دشوار و دردناك كارگران در ايام عید، از زبان خودشان

يكي از كارگران اخراجي كارخانه قند ممسني :  آمده است ۵۹۳۱فروردین ۱۰به گزارش رادیو ندا درتاریخ روز شنبه 
تا حاال دست '' او با بیان اينكه . و با راديو ندا از وضعیت دشوار و دردناك كارگران در ايام عید مي گويددر گفتگ

 -بكوشید و سختي به كار آوريد '' : با عاريه گرفتن شعري از فردوسي افزود '' فقیرانه ما كارگران را كسي نگرفته 
 لینک زیر شنید ازرا می توان رادیو ندا گفتگو  !''چو ديديد سرما ، بهار آوريد 

http://www.radioneda.de/2017/03/24/Iran96_Kargar.mp3 

 در ورامین رخ داد؛

 نفر از میان آتش ۷نجات / حریق در رستوران مملو از مشتری

 آزاده خانی

http://www.mehrnews.com/news/3939061 

 

 
 

 
 

http://www.mehrnews.com/
http://www.mehrnews.com/
http://www.radioneda.de/2017/03/24/Iran96_Kargar.mp3


سخنگوی سازمان آتش نشانی و : آمده است ۵۹۳۱فروردین ۱۰شنبه  درتاریخ روزبه نوشته خبرگزاری دولتی مهر 

 ۷در این حادثه : خدمات ایمنی ورامین از مهار شعله های آتش در یک رستوران مملو از مشتری خبر داد و گفت

 . نفر ار پرسنل رستوران نجات پیدا کردند
: با اعالم اینکه بالفاصله مشتریان از داخل سالن به بیرون هدایت شدند گفت  خبرنگار مهر بهنام کرمانی در گفتگو با

نفر کارگر و آشپز در کانون اصلی آتش سوزی و در زمین زمین حضور  ۵۰بررسی های بیشتر نشان می داد که تعداد 
نفر از کارگران از داخل زیر زمین  ۷گاه های ویژه اقدام به تخلیه دود و نجات دارند که نجات گران با استفادهاز دست

 .رستوران شدند

نجات همه افراد از داخل رستوران و مهار سعله  با: سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی ورامین افزود
 .ه پایان بردندعملیات خود را ب ۲۲:۵۱های آتش رستوران ایمن سازی شد و آتش نشانان در ساعت 

 .علت وقوع این حادثه از سوی کارشناسان علت یاب سازمان در دست بررسی است

تالش برای / کارگری با مدرک معماری / تعطیالت نوروزی کارگران یاسوجی با گچ و سیمان
 تصاویر+ سربلندی خانواده 

 زهرا داوودی : گزارش و عکس از 
 

http://sobhezagros.ir/News/85572.html 
 

 
یا مقلب  :آمده است ۵۹۳۱فروردین ۱۰شنبه  درتاریخ روز ؛صبح زاگرس به گزارش پایگاه تحلیل و اطالع رسانی

القلوب که می گوید دستشان و لباس هایشان گچی و سیمانی است سال که تحویل شد نیز همچنان همان 

لباس ها را به تن داشتند و کار می کردند لحظه تحویل سال و تعطیالت نوروز که می تواند روزهای آرامش و 
ش برای برخی باشد اما برای این افراد اسایش خانواده هایشان در کار در لحظه تحویل سال و ایام تعطیالت اسای

 .و سایر ایام سال است
لحظه تحویل سال برای خیلی ها می تواند خاطرات و لحظه های شیرینی را رقم بزند و  خبری فوق، به گزارش 

 .کندبرای خیلی ها نیز سختی زندگی را یادآوری می 

یا مقلب القلوب که می گوید دستشان و لباس هایشان گچی و سیمانی است سال که تحویل شد نیز همچنان 
همان لباس ها را به تن داشتند و کار می کردند لحظه تحویل سال و تعطیالت نوروز که می تواند روزهای آرامش 

ان در کار در لحظه تحویل سال و ایام و اسایش برای برخی باشد اما برای این افراد اسایش خانواده هایش
  تعطیالت و سایر ایام سال است تعطیالت برای آنها مفهومی ندارد باید کار کنند که اخر ماه چیزی برای خوردن

 .داشته باشند

 
این افراد با نشست پشت میز حقوق آنچنانی گیرشان نمی اید این افراد باید کار کنند تا بتوانند لبخند رضایت بچه 

 .هایشان و آرامش خانواده هایشان را ببیند

http://www.mehrnews.com/
http://www.mehrnews.com/
http://sobhezagros.ir/News/85572.html?catid=4&title=%D8%AA%D8%B9%D8%B7%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B2%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%AC%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%DA%AF%DA%86-%D9%88-%D8%B3%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86--%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%AF%D8%B1%DA%A9-%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C---%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B4-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%D8%A8%D9%84%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87---%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1
http://sobhezagros.ir/News/85572.html?catid=4&title=%D8%AA%D8%B9%D8%B7%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B2%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%AC%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%DA%AF%DA%86-%D9%88-%D8%B3%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86--%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%AF%D8%B1%DA%A9-%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C---%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B4-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%D8%A8%D9%84%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87---%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1
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مانده است من نیز در اتاق کار هستم صدایی در طبقه باالی  5933یک ساعت دیگر به لحظه تحویل سال 

ساختمان شنیده می شود وقتی رفتم دیدم که تعدادی کارگر مشغول به کار هستند آنها حتی نمی دانستند یک 

 .قط تالش می کردند که در زمان تعیین شده کار را تحویل دهندساعت دیگر به سال تحویل نمانده ف
مسئوالن هیچ ارزشی برای : یکی از این افراد که به اآن استاد کار می گفتند سر صحبت را باز کرد و گفت

کارگران قائل نیستند در حالی که نقش پررنگی در جامعه دارند کارگران حافظ امنیت و جان مردم هستند آنها با 
 .تن خانه ها و ساختمان های ایمن امنیت مردم در مقابل بالیای طبیعی را تضمین می کنندساخ

 

 "دستگیری سعید یوزی فعال کارگری"
 

post_26.html-http://chzamani.blogspot.se/2017/03/blog 
 

 ۱ به نوشته وبالگ کمیته حمایت از شاهرخ زمانی در تاریخ روز یکشنبه 
 :ت آمده اس ۵۹۳۱فروردین 

شهر  اسفند ماه سعید یوزی فعال کارگری و عضو کمیته پیگیری در 26  

کامیاران توسط لباس شخصی ها دستگیر شده و تا به حال از وضعیتش خبری 
متاسفانه حکومت جمهوری اسالمی از موقعیت عید نوروز سو استفاده  نیست

وضعیت فعالین کرده فعال کارگری و عضو مبارز کمیته پیگیری را دستگیر کرده و 
ما از تمامی . بخاطر موضوع عید باعث شده این مورد به موقع گزارش نشود 

تشکل ها و فعالین و احزاب و سازمانها می خواهیم برای روشن شدن وضعیت 

اخبار . سعید یوزی و آزادی او دست به اقدامات حمایتی عملی و دفاعی بزنند 
 .اهد شدبه اطالع رسانده خو" در مورد سعید متعاقبا

 .کارگر زندانی ،زندانی سیاسی آزاد باید گردد
 کمیته حمایت از شاهرخ زمانی 

3/5/5933  
 کارگران سیمان باقران حقوق های معوقه تعویق در پرداخت 

 

کارگران شاغل در : آمده است  ۵۹۳۱فروردین  ۱یکشنبه ایلنا در تاریخ روز  -گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران به 
پروژه ساخت سیمان باقران در شهرستان درمیان استان خراسان جنوبی، چندین ماه مطالبات مزدی پرداخت 

وقه شان این پروژه عمرانی که مدعی اند میزان مطالبات مع  از قرار معلوم تعدادی از کارگران. ...ده طلبکارندنش
همزمان با افتتاح این کارخانه از سوی ( 33دوم فروردین ماه سال )به حدود یکسال می رسد روز چهارشنبه 

 .صنفی زدند  رئیس جمعهور دست به اعتراض

  برداری رسیده میلیارد تومان به بهره 252گذاری بیش از  شود اجرای طرح سیمان باقران که با سرمایه گفته می

 .هزار نفر به صورت غیر مستقیم را دارد 5صورت مستقیم وحدود  نفر به922  توانایی اشتغال

 :کارگران کارخانجات شیشه قزوین
 نفر از پرسنل پیمانکاری کارخانه شیشه قزوین اخراج شدند۱۱

http://shakhesnews.com 

 

 

جمعی از کارگران کارخانه شیشه قزوین  : آمده است  ۵۹۳۱فروردین  ۱یکشنبه در تاریخ روز  شاخصبه گزارش 
جمعی از کارگران .تماس با پایگاه خبری شاخص نیوز از اخراج جمعی از پرسنل قراردادی این کارخانه خبر دادند  در

اج جمعی از پرسنل قراردادی این از اخر شاخص کارخانه شیشه قزوین صبح امروز در تماس با پایگاه خبری
کارخانه شیشه به جای : گفت شاخص یکی از این کارگران در گفتگو با خبرنگار اجتماعی .کارخانه خبر دادند

امه وی در اد .نفر از پرسنل پیمانکاری خود را جهت اخراج اعالم کرده است۴۰پرداخت حقوق و عیدی، اسامی 
سال تولید و اشتغال نامگذاری شده  ۳۱برخی مسوولین فقط به دنبال عوام فریبی و شعار هستند؛ سال : افزود

الزم به ذکر است چندی پیش استاندار و رئیس سازمان صنعت، معدن و ... .اما مدیران بر خالف آن عمل می کنند
 .تجارت قزوین در گفتگوهای خبری متذکر شده بودند که کارخانه شیشه مجاز به اخراج کارگران نیست

http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/472127-%D8%AA%D8%B9%D9%88%DB%8C%D9%82-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B2%D8%AF%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B3%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%82%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://shakhesnews.com/40%d9%86%d9%81%d8%b1-%d8%a7%d8%b2-%d9%be%d8%b1%d8%b3%d9%86%d9%84-%d9%be%db%8c%d9%85%d8%a7%d9%86%da%a9%d8%a7%d8%b1%db%8c-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%b4%db%8c%d8%b4%d9%87-%d9%82%d8%b2/
http://shakhesnews.com/
http://shakhesnews.com/
http://shakhesnews.com/
http://shakhesnews.com/
http://shakhesnews.com/


 !کارگر منابع طبیعی استان ایالم با ماه ها حقوق معوقه08اخراج

rin.com/permlink/2017/3/26/4470928https://www.balata 

هشتاد نفر از کارگران منابع طبیعی : آمده است  ۵۹۳۱فروردین  ۱یکشنبه در تاریخ روز به نوشته سایت باال ترین 

 .ماه حقوق و مزایا معوقه اخراج شدند 53استان ایالم با بیش از

ماه  53بیعی استان ایالم پس از دریافت نکردن بیش از،تعداد هشتاد نفر از کارگران منابع طمنبع فوق به گزارش 
هر چند که چند سال است که مردم با واژه  .حقوق و مزایا اخراج گردیده و به آنها وعده سرخرمن داده شده است

اخراج کارگرانی که دستشان به جایی بند نیست والبی خاصی برای نگه داشتن آنان در ادارات و سازمانهای 

 .امري عادی شده است دولتی ندارند

 دنفر در انفجار ایستگاه تقلیل فشار گاز همدان سوختن 2

http://www.isna.ir/news/96010601593 

محمدمهدی مهدوی : آمده است  ۵۹۳۱فروردین  ۱یکشنبه در تاریخ روز به نوشته خبرگزاری دولتی ایسنا 

نطقه کوریجان شهرستان مدیرعامل شرکت گاز استان همدان از وقوع انفجار در ایستگاه تقلیل فشار گاز م
صبح امروز دو تن از همکاران اداره گاز شهرستان  55:92ساعت : اظهار کردوی  .کبودراهنگ و مرگ دو تن خبر داد

 افتد و کبودراهنگ مشغول کار تعمیراتی در ایستگاه تقلیل فشار گاز منطقه کوریجان بودند که نشت گاز اتفاق می
شود و با نهایت تأسف دو تن از همکاران ما دچار حریق  سوزی می با توجه به اینکه قابل مهار نبوده، منجر به آتش

 .کنند شده و فوت می

 استان مرکزی پایین ترین و استان کرمانشاه باالترین نرخ بیکاری را دارد

 

http://www.vaghayedaily.ir/fa/News/62973 

 
 درصد ۷۹۹ با مرکزی استان   :آمده است  ۵۹۳۱فروردین به نوشته تارنمای روزنامه وقایع اتفاقیه در تاریخ ششم 

 تخصیص خود به 5932 سال در را کشور بیکاری نرخ باالترین و ترین پایین ترتیب به درصد55 با کرمانشاه استان و
 دارای کشور استان59 و است (درصد55.4)کشوری میانگین از کمتر کشور استان51 بیکاری نرخ که بطوری .دادند

 .است درصد میانگین از بیش بیکاری نرخ
 های استان درمیان را بیکاری نرخ بیشترین درصد52.5 با بختیاری محال چهار ،استان کرمانشاه استان از پس

 بهترین ، بیکاری نرخ درصد ۳۹٩ با همدان و درصد 1.3 با سمنان های استان نیز مرکزی استان از پس . دارد کشور

  .دارند کشور های استان میان در بیکاری نرخ نظر از را وضعیت

 :مقابل ساختمان استانداری انجام شد با تجمع در

 کارگران فوالد زاگرس تعیین تکلیف وضعیت شغلی خود را خواستار شدند
 

روز گذشته تعدادی : آمده است  ۵۹۳۱فروردین  ۱یکشنبه ایلنا در تاریخ روز  -یه گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران 
رئیس جمهور به کردستان در مسیر عبور او  از کارگران بیکار شده کارخانه فوالد زاگرس همزمان با سفر یک روزه

ایلنا ،تعدادی از کارگران کارخانه فوالد زاگرس که طی خبری به گزارش  .مقابل ساختمان استانداری تجمع کردند
اند،  سه سال گذشته تجمعات متعددی را در اعتراض به تعطیلی و مشخص نبودن شرایط ادامه کارشان برپا کرده

همزمان با سفر رئیس جمهور به کردستان در مسیر عبور او مقابل ( م فروردین ماهشنبه پنج)روز گذشته 

 .ساختمان استانداری تجمع کردند

سه سال است کارخانه فوالد : درباره پیشنه مشکالت کارگران فوالد زاگرس به ایلنا گفته بودیکی از کارگران 
تاکنون در سفرهایشان به   یچ یک از اعضای هیئت دولتکارگر تعطیل شده اما هنوز ه 422زاگرس با حدود 

 .اند استان کردستان برای حل مشکالتمان اقدامی انجام نداده

 آدم ربایی متداول ترین روش بازداشت فعالین کارگری

 

https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?t=%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%20%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C%20%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D9%86%20%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86%20%D9%88%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%20%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%87%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86%20%D9%86%D8%B1%D8%AE%20%D8%A8%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C%20%D8%B1%D8%A7%20%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF&u=http://vaghayedaily.ir/fa/News/62973
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?t=%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%20%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C%20%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D9%86%20%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86%20%D9%88%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%20%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%87%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86%20%D9%86%D8%B1%D8%AE%20%D8%A8%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C%20%D8%B1%D8%A7%20%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF&u=http://vaghayedaily.ir/fa/News/62973
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?t=%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%20%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C%20%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D9%86%20%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86%20%D9%88%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%20%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%87%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86%20%D9%86%D8%B1%D8%AE%20%D8%A8%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C%20%D8%B1%D8%A7%20%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF&u=http://vaghayedaily.ir/fa/News/62973
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?t=%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%20%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C%20%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D9%86%20%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86%20%D9%88%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%20%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%87%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86%20%D9%86%D8%B1%D8%AE%20%D8%A8%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C%20%D8%B1%D8%A7%20%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF&u=http://vaghayedaily.ir/fa/News/62973
http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/472480-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D8%B2%D8%A7%DA%AF%D8%B1%D8%B3-%D8%AA%D8%B9%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D8%AA%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%81-%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%B4%D8%BA%D9%84%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D8%A7-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF
http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/472480-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D8%B2%D8%A7%DA%AF%D8%B1%D8%B3-%D8%AA%D8%B9%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D8%AA%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%81-%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%B4%D8%BA%D9%84%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D8%A7-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF


به دنبال بازداشت محمد رضا آهنگر از فعالین کارگری :به نوشته کانال تلگرامی کمیته هماهنگی آمده است 

اسفند ماه بدونه هیچگونه اطالع به خانواده  59انجمن کارگران ساختمان شهرستان کامیاران در روز وعضو 

ایشان،  برای دومین بار در این ایام خبر از بازداشت دیگری با همین روش غیر قانونی که هیچ ارزشی برای 
. ین شهرستان  بگوش میرسدحقوق شهروندی وانسانی شهروندان جامعه قایل نیستند، توسط اداره اطالعات ا

از طرف اداره اطالعات به (( سعید یوزی )) عضو دیگر انجمن صنفی کارگران ساختمانی شهرستان کامیاران به نام
مکان نامعلومی انتقال داده شده و حتی از دادن هیچ گونه اطالعاتی از اتهام وحتی بازداشت این افراد به خانواده 

حال باید دید که این روشهای بازداشت که بیشتر به روشهای آدم ربایی مافیایی . های انان خود داری می کنند

لطفا در انتشار .............. برای سرنگون کردن واز بین بردن انسانها استفاده میشود تاکی ادامه پیدا خواهد کرد
 .....هر چه سریع تر این خبر اقدام کنید

 : همچنین آمده است 

 :مك به ايجاد تشكل هاي کارگريكمیته هماهنگي براي ك
 بازداشت سعید یوزی و صالح امانی از فعالین کارگری در شهر کامیاران و آخرین خبر از وضعیت محمدرضا آهنگر

سعید یوزی فعال کارگری ازسوی نیروهای لباس شخصی در شهر  32اسفند  ۲۱بر اساس خبر منتشره روز
 . کامیاران بازداشت شده است

الح امانی فعال کارگری نیز ازسوی نیروهای امنیتی بازداشت شده و به زندان مرکزی شهرسنندج عالوه بر این ص

  .انتقال یافته است
همچنین بر اساس خبرها با وجود وثیقه برای آزادی محمد رضا آهنگر و تهیه سند ازسوی خانواده او، این فعال 

 .کارگری هنوز در زندان مرکزی سنندج بسر می برد
 

 ر لرستان مطرح کرد؛استاندا

 شود هزار بیکار اضافه می ۰۱هزارنفری بیکاران لرستان؛ سالی  ۷۷لشکر 

http://www.mehrnews.com/news/3940058 

 هوشنگ بازوند : آمده است ۵۹۳۱فروردین  ۰۷دو شنبه در تاریخ روز خرم آباد  / به نوشته خبرگزاری دولتی مهر
هزار نفر به  ۵۵تا  ۵۰ساالنه : هزار نفر عنوان کرد و گفت ۸۷استاندار لرستان آمار بیکاری حال حاضر لرستان را 

 .این آمار اضافه می شود

 هزار بیکار در لرستان وجود دارد ۷۷

برای برطرف کردن مشکل بیکاری این افراد : هزار نفر عنوان کرد و گفت ۸۷بازوند آمار بیکاری حال حاضر لرستان را 

هزار میلیاردتومانی هستیم و چنانچه این رقم تامین نشود مشکل بیکاری همچنان وجود  ۲۰گذاری  نیازمند سرمایه
استاندار لرستان با تاکید بر اینکه باید بتوانیم تولید و ... .شود یدارد؛ این در حالی است که مرتب به این آمار افزوده م

گذاری را برطرف کنیم،  اگر نتوانیم موانع موجود بر سر راه سرمایه: کارمان قرار دهیم، افزود  حهاشتغال را سرلو
 ....توانیم به تولید برسیم نمی

مان مسائل اقتصادی است و تاکید داریم که  ایم که اولویت اصلی از ابتدای پذیرش مسئولیت همواره گفته: افزودبازوند 

 .اقتصاد باید مردمی و در اختیار بخش خصوصی باشد

 دهد؛ مهر خبر می

 ۶۹مطالبه کارگران از وزیر کار در سال۹/کارگری به ربیعینامه جامعه 

http://www.mehrnews.com/news/3939772 

یک تشکل رسمی کارگری :  استآمده  ۵۹۳۱فروردین  ۰۷دو شنبه در تاریخ روز به نوشته خبرگزاری دولتی مهر 
مطالبه  ۱های ربیعی در جلسه رای اعتماد،  ای به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ضمن یادآوری وعده در نامه

 ....را اعالم کرد ۳۱جامعه کارگری از وی در سال 
د بلکه منجر به افزایش انجام ـ امنیتی و قضایی کردن مطالبات و امور کارگری نه تنها به کاهش مشکالت کارگری نمی

داران از شرایط  شود، چرا که اربابان زر و زور و تزویر و سرمایه های کارگری می ها و چالش نارضایتی و تشدید تنش

امنیتی و قضایی سوءاستفاده کرده و فشار به کارگران را افزایش خواهند داد که در نتیجه پدیده اعتراض سراسری 
قانون  ۵۴۲و  ۵۴۵، ۵۱۷داشت؛ به همین منظور باید اختالفات کارگر و کارفرما موضوع مواد کارگران را به دنبال خواهد 

، ۵۰۱های مراجع دادگستری به جز مواردی را که مواد  کار در مراجع تشخیص و حل اختالف رسیدگی و از دخالت
دره و معادن  ه با کارگران معادن آققانون کار اجازه داد اجتناب شود؛ مانند دخالت قوه قضائیه در رابط ۲۰۹و  ۵۸۱، ۵۱۱

هزار کارگر پیمانکاری مخابرات  ۲۹دار دیوان عدالت اداری در خصوص محرومیت  صدور رأی غیرقانونی و مسئله... یزد و 
معاونت روابط کار که به درستی و وفق قانون کار صادر  ۹و بخشنامه شماره  ۹۸و  ۹۱های  های دستورالعمل از حمایت

 ....شده بود

 مهر گزارش می دهد؛

 مسئولیت فردی برای پایان دوره بیکاری/گام نخست افرادجویای کار چیست؟

http://www.mehrnews.com/news/3939579 



 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

هر چند اشتغالزایی در نگاه :  آمده است ۵۹۳۱فروردین  ۰۷دو شنبه در تاریخ روز ر به نوشته خبرگزاری دولتی مه
تواند راهکاری برای ایجاد اشتغال باشد بلکه خود افراد  هاست اما به تنهایی نمی کالن نیازمند سیاستگذاری دولت

 .نیز در پایان دادن به بخشی از بحران بیکاری نقش دارند

، چند عامل مهم در بروز پدیده بحران بیکاری طی بیش از یک دهه اخیر موثر بوده است؛ خبرنگار مهر به گزارش
های آموزش عالی و به تبع آن تشویق جوانان به تحصیالت دانشگاهی است که متاسفانه  توسعه سیاستنخست، 

این موضوع باعث افزایش تعداد فارغ التحصیالن دانشگاهی و ایجاد تاخیردر اشتغال محصالن شد تا بازار کار با یک 
 .جمعیت انباشت بیکار مواجه شود

 :معاون وزیر کشاورزی اعالم کرد

 بازگشت تعادل به بازار/ها عامل گرانی گوشت مرغ لی کشتارگاهتعطی

http://www.isna.ir/news/96010701755 

هفته نخست امسال با :  آمده است ۵۹۳۱فروردین  ۰۷دو شنبه تاریخ روز دربه گزارش خبرگزاری دولتی ایسنا 

عطیلی کشتارگاه ها و کاهش عرضه نوسان قیمت گوشت مرغ در بازار همراه بود که معاون وزیر جهاد کشاورزی ت
ها قیمت این  گوشت مرغ تازه را عامل گرانی این محصول در بازار دانست و اعالم کرد که با بازگشایی کشتارگاه

 .محصول طی روزهای گذشته به حالت تعادل رسیده و هم اکنون هیچ مشکلی در این زمینه وجود ندارد

 ان حداقل بگیر در سال جدیدحقوق بازنشستگحد اقل درصدی 5/24افزایش 

http://www.ion.ir/News/200403.html?catid=7&title 

معاون فنی و درآمد سازمان تأمین :  آمده است ۵۹۳۱فروردین  ۰۷دو شنبه تاریخ روز در به گزارش ایران آنالین 

جاری خبر  لدرصدی حقوق بازنشستگان حداقل بگیر تحت پوشش این سازمان در سا2/54اجتماعی از افزایش 
پس از اینکه شورای عالی کار در آخرین جلسه میزان : محمد حسن زدا گفتگزارش خبری فوق ، برپایه  .داد

حداقل دستمزد کارگران را تعیین کرد سازمان تأمین اجتماعی هم طبق قانون با تبعیت از این مصوبه شورای 
 .هزار تومان تعیین کرد۳۹۰در سال جدید بگیران این سازمان را  عالی کار،حقوق بازنشستگان و مستمری

درصدی حقوق فقط شامل بازنشستگان حداقل بگیر است که تعداد آنان بیش از یک 2/54وی افزود افزایش 

 .میلیون و چهارصد هزارنفر است

 مهر گزارش می دهد؛

 افزایش پرونده های جاسوسان امنیتی/ ۶۰پرونده مهم قضائی سال  ۰۱

 مهدیه محمدی

w.mehrnews.com/news/3939238http://ww 

 
سال گذشته بسیاری از :  آمده است ۵۹۳۱فروردین  ۰۷دو شنبه در تاریخ روز به نوشته خبرگزاری دولتی مهر 

کی از جاسوسان، حکم اعدام و برای چند جاسوس پرونده های مهم امنیتی و سیاسی به نتیجه رسید و برای ی
 .دیگر، حکم تحمل حبس صادر شد

. برای پرونده های قضایی را شاید بتوان سال پیگیری نامید ۳۱سال  : گروه جامعه،مهدیه محمدی-خبرگزاری مهر

یگیری قضایی را طی کردند، البته در این میان برخی از بسیاری از پرونده های مطروحه در سال گذشته مراحل پ
 .پرونده ها هم به سرانجام رسیده و احکام قضایی برایشان صادر شد

یکی از پرونده های بسیار مهم و مفتوحه در دو سال اخیر،پرونده بابک زنجانی بود که علیرغم تایید حکم اعدام در 
متهمی که هم . به این پرونده باز شد(م.ز.ع)که پای متهم جدیدی  دیوان عالی این پرونده هنوز مفتوح است،چرا

اکنون تحت بازجویی است و به گفته مسئوالن قضایی، نقش مهمی در ارتکاب جرایم پرونده فساد نفتی داشته 

متهمان ردیف دوم و سوم پرونده فساد بزرگ نفتی هم اگر چه حکم اعدامشان در دیوان عالی نقض شد اما . است
 ....ان در زندان هستندهمچن

http://www.mehrnews.com/
http://www.mehrnews.com/
http://www.mehrnews.com/


 تسنیم گزارش می دهد

 "اقتصاد مقاومتی؛ تولید و اشتغال"نیروی کار صنعت نفت در ابتدای سال  ۰۱۱اخراج 

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1396/01/07/1360949 

در :  مده استآ ۵۹۳۱فروردین  ۰۷دو شنبه تاریخ روز به گزارش خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران در 

نیروی کار خود کرد که در تماس  ۲۰۰یکی از شرکت های نفتی اقدام به تعدیل حدود  ۳۱روزهای پایانی سال 
های متعدد کارکنان تعدیل شده با خبرگزاری تسنیم، دلیل این تعدیل گسترده، مشکالت نقدینگی شرکت عنوان 

، طی روزهای اخیر گزارش های متعدد مردمی در تماس هایی که خبرگزاری تسنیم به گزارش خبرنگار اقتصادی .شد

 32نیروی کار توسط یک شرکت نفتی در روزهای پایانی سال  5222گرفته شد، حاکی از تعدیل  خبرگزاری تسنیم با

گروه مهندسی و سـاختمان  شرکت طراحی و مهندسی صنایع انرژی که یکی ازشرکت های زیرمجموعه .است
است و دربخش صنایع پایین دستی نفت، گاز و پتروشــیمی فعالیت می کند، شرکتی است  (OIEC) صنایع نفت

 .که طبق شواهد موجود، اقدام به تعدیل گسترده نیرو کرده است

 او یک معلم است

 مسلمیرضا 
 تارنمای حقوق معلم و کارگر

 

  وزیر و وکیل نیست، عبدی_اسماعیل: به نوشته شبکه تلگرامی اخبار فرهنگیان آمده است 
 تی هیچ نقشی ندارد،اسماعیل عبدی در گم شدن دکل های نف

 دا زندگی نمیکند ااسماعیل عبدی مدیر کل بانک مرکزی نیست و در کان
هرچند سرمایه ی عمده ی این بانک مختص )او هیچ نقشی در وام دادن بانک سرمایه به بابک زنجانی ندارد 

  .( فرهنگیان است

 .عبدی هیچ نقشی در گم شدن مبالغ کالن صندوق ذخیره فرهنگیان ندارد
 .او غار علیصدر را ماهیانه پنجاه و شش هزار تومان اجاره نکرده است

 .عبدی هیچ نشستی برای گرفتن هیچ پستی با مسووالن آموزش و پرورش نداشته است
  .معلم ریاضی که در اسالمشهر تدریس میکند. اسماعیل عبدی فقط یک معلم است

 .خود پیگیر مطالبات براورده نشده ی فرهنگیان بود بنا به وظیفه ی صنفی. او عضو کانون معلمان تهران است
او جزو هیچ کدام از کسانی که به کشور خیانت کرده اند نیست که مستحق این باشد که شش نفر او را در 

 منزلش دستگیر کنند
 است معلم#اوفقط و فقط یک 

 :ده وزیر بهداشت در طرح سالمت نوروزینماین

 کیلو موادغذایی فاسد دیروز معدوم شد۷۷۱هزار و۰۱

 مهدیه محمدی

http://www.mehrnews.com/news/3939351 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

نماینده وزیربهداشت درطرح :  آمده است ۵۹۳۱فروردین  ۰۷دو شنبه در تاریخ روز ری دولتی مهر به نوشته خبرگزا
مورد اعالم کرد و  ۴۳۲هزار و ۵۹های بهداشت محیط انجام شده در روزگذشته را  سالمت نوروزی،کل بازرسی

 .کیلوگرم مواد غذایی فاسد و غیر بهداشتی کشف و معدوم شد ۸۸۹هزار و ۵۰: گفت

های بهداشت محیط در پنجم فروردین ماه در  های اکیپ پیرحسین کولیوند در تشریح فعالیت ،خبرگزاری مهر زارشبه گ
طبق روال روزهای گذشته، بازرسی بهداشت محیطی از مراکز تهیه و توزیع و عرضه مواد : سراسر کشور، اظهار کرد

هزار و ۳یت کنترل بهداشت فردی و بهداشت مواد غذایی صورت گرفت و بر همین اساس از غذایی حساس با اولو
 ....مرکز بازرسی شد ۹۵۵

https://www.tasnimnews.com/
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 بررسی فوری ترین اقدام سال در تسنیم

 شود؟ قفل بیکاری چند میلیونی با کدام کلید باز می

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1396/01/07/1365037 

رهبر :  آمده است ۵۹۳۱فروردین  ۰۷دو شنبه تاریخ روز سنیم نزدیک به سپاه پاسداران در به گزارش خبرگزاری ت

نامگذاری کردند و از مسئوالن خواستتند تا با تکیه « تولید ــ اشتغال: اقتصاد مقاومتی»را  ۳۱معظم انقالب سال 
 .ایان سال به مردم گزارش دهندبر نقاط کلیدی از جمله تولید داخلی و اشتغال جوانان نتایج کار خود را در پ

سال و اندی از فعالیت دولت می گذرد، آمارها حاکی از  9، در حالی که خبرگزاری تسنیم به گزارش خبرنگار اقتصادی

روند صعودی داشته و بسیاری از این است که کارنامه اشتغال زایی دولت مثبت نبوده است و متأسفانه بیکاری 
کارشناسان دراین باره معتقد هستند که بیکاری نه تنها در میان قشر فارغ التحصیالن دانشگاهی افزایش یافته 

است، بلکه به دلیل رکود حاکم بر تولید، تعداد زیادی از شاغالن موجود شغل خود را از دست داده و در جامعه 
 ....بیکاران قرار گرفته اند

البته بسته های متعددی مانند طرح تکاپو، طرح حرکت، شناسایی ظرفیت های استانی و توجه به مشاغل خرد  

ید و بعضاً دولتی ها علت عدم موفقیت این طرح ها را در و کوچک در این مدت طراحی شد، اما به موفقیت نرس
 .گرو تأمین منابع مالی اعالم کردند

 :مشاور عالی رهبر معظم انقالب در مشهد اردهال کاشان

 توجه کند" مسائل داخلی"دولت آینده بیشتر به /بیکار زیبنده دولت نیست" میلیون ۷"وجود 

6/01/06/1364620https://www.tasnimnews.com/fa/news/139 

:  آمده است ۵۹۳۱فروردین  ۰۷دو شنبه تاریخ روز به گزارش خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران در 
دولت آینده : مشاور عالی رهبر معظم انقالب با بیان اینکه وجود هفت میلیون بیکار زیبنده دولت نیست گفت

 .توجه کند" مسائل داخلی"بیشتر به 

، سرلشکر سید یحیی رحیم صفوی بعد از ظهر امروز در یادواره شهدای کاشان از خبرگزاری تسنیم به گزارش

ها  شهدا چراغ راه انسان: مشهد اردهال کاشان ضمن تبریک به مناسبت نوروز و آغاز سال جدید اظهار داشت
 .ها را ادامه دهیم سی کنیم و راه آنها تا هستند و الزم است به آن

توان برای شهدا انجام داد در صورتی که شهدا نیاز به  برگزاری یادواره شهدا کمترین کاری است که می: افزود وی

های شهدا  ها برگزاری یادواره ها ندارند و یکی از عوامل انس با شهدا و مرور خطی مشی آن برگزاری این یادواره
 .است

 طی یک ماه اخیر

 تن موادغذایی غیرقابل مصرف در استان مرکزی جمع آوری شد ۰۱

http://www.mehrnews.com/news/3940031 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
معاون بهداشتی :  آمده است ۵۹۳۱فروردین  ۰۷دو شنبه در تاریخ روز اراک / مهربه نوشته خبرگزاری دولتی 

همزمان با آغاز طرح نوروزی نظارت برسالمت مواد غذایی از ابتدای : دانشگاه علوم پزشکی اراک گفت

 .تن موادغذایی غیرقابل مصرف در استان مرکزی جمع آوری شده است ۵۰تاکنون،  ۳۱اسفندماه
به نقل از علوم پزشکی اراک، جواد نظری با اشاره به اجرای طرح نوروزی مرکز بهداشت  خبرگزاری مهر به گزارش

طرح برنامه سالمت نوروزی گروه بهداشت محیط : استان مرکزی و دانشگاه علوم پزشکی اراک اظهار داشت
 .بازرس ادامه خواهد یافت ۸۱ایان روز پانزدهم فروردین با مشارکت آغاز و تا پ ۳۱۱دانشگاه از ابتدای اسفند 

 است« محرز»سخت و زیان آور بودن شغل پرستاری 

https://www.tasnimnews.com/
https://www.tasnimnews.com/
https://www.tasnimnews.com/
http://www.mehrnews.com/
http://www.mehrnews.com/
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یک کارشناس ارشد حقوق عنوان : آمده است  ۵۹۳۱فروردین  ۰۷دو شنبه تاریخ روز به گزارش بهداشت نیوز در 

حرفه پرستاری از جمله مشاغلی است که با توجه به .است« محرز»زیان آور بودن شغل پرستاری  کرد؛سخت و

شرایط سخت کاری و استرس های دائم و فشارهای ناشی از کمبود نیرو، در زمانی کوتاه تر نسبت به سایر 
ان آور به شمار از این رو این حرفه در زمره مشاغل سخت و زی. مشاغل باعث فرسایش نیروهای خود می شود

 .می آید

 گفت و گوي راديو ندا با عثمان اسماعیلي ، فعال كارگري زير حكم زندان

عثمان اسماعیلي، فعال : آمده است  ۵۹۳۱فروردین  ۰۸سه شنبه در تاریخ روز رادیو ندا به نوشته تارنمای 
كارگري، در گفتگو با راديو ندا از آه حسرت كارگران و زحمتكشان در ايام عید، از دفاع جانانه محمود صالحي و 

وماني به كارگران در سال هزارت 392خودش در دادگاه تجديد نظر از هم طبقه اي هايش، از تحمیل مزد خفت بار 
'' اين كارگر آگاه مبارز با بیان اينكه . ، از شركت هاي هرمي و شگرد جديد استثمار وحشیانه جوانان مي گويد 33

 .خواهان اتحاد و همبستگي كارگران و زحمتكشان شد'' قراردادهاي سفید امضاء پشت طبقه كارگر را شكسته 

 !ماعیلی را دنبال می کنیملینک گفتگوی رادیو ندا با عثمان اس

 :گوش کنید

http://www.radioneda.de/2017/03/27/Osman170326.mp3 

 :کارآفرین روستای آساوله شهرستان کامیاران در گفت وگو با تسنیم

 میلیونی۳میلیونی در ماه با سرمایه ۷درآمد 

ps://www.tasnimnews.com/fa/news/1396/01/08/1365498htt 

: آمده است  ۵۹۳۱فروردین  ۰۸سه شنبه در تاریخ روز به گزارش خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران 

اولین گام دولت و مسئوالن در تحقق :کارآفرین روستای آساوله شهرستان کامیاران درباره تحقق شعار سال گفت

 .است که موانع را از سر راه تولید بردارند و با پرداخت تسهیالت کم بهره از کارآفرینان حمایت کندشعارسال این 

، خبرگزاری تسنیم مجید ماهیجانی، کارآفرین روستای آساوله شهرستان کامیاران در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی 

اولین گام دولت و مسئوالن در تحقق : گفت« اقتصاد مقاومتی؛ تولید ــ اشتغال»شعار سال جاریدرباره 

 ....شعارسال این است که موانع را از سر راه تولید بردارند

 تسنیم گزارش می دهد

 کاهش حاشیه نشینی با آبرسانی به روستاها/ آلونک نشینی روستاییان در نبود آب 

.com/fa/news/1396/01/08/1365528https://www.tasnimnews 

 

: آمده است  ۵۹۳۱فروردین  ۰۸سه شنبه در تاریخ روز به گزارش خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران 

اجرای طرح های آبرسانی روستایی به منظور حذف کامل آبرسانی با تانکر و جایگزینی آن با تأسیسات مطلوب 

متصل هستند، می بایست ادامه یابد تا یکی از مهمترین دالیل مهاجرت جمعیت آبرسانی که به منابع آبی پایدار 
 .روستایی و به تبع آن افزایش آسیب های اجتماعی برطرف شود

 12کشور از جمعیت حدود وزیر « عبدالرضا رحمانی فضلی»، طبق گفته خبرگزاری تسنیم به گزارش خبرنگار اقتصادی

میلیون نفر حاشیه نشین داریم که بر اساس برآوردهای صورت گرفته از این رقم  55میلیون نفری ایران، حدود 

 ....میلیون نفر در حاشیه کالنشهرها زندگی می کنند 0.2حدود 

 در جریان سفر معاون روحانی به کرمانشاه؛

 راض کردندفارغ التحصیالن بیکار به نماینده دولت اعت

http://www.radioneda.de/2017/03/27/Osman170326.mp3
https://www.tasnimnews.com/
https://www.tasnimnews.com/
https://www.tasnimnews.com/
https://www.tasnimnews.com/


http://www.mehrnews.com/news/3940328 

 

برخی از دانش : آمده است  ۵۹۳۱فروردین  ۰۸سه شنبه در تاریخ روز کرمانشاه / به نوشته خبرگزاری دولتی مهر
در جریان سفر معاون رئیس جمهور به این استان نسبت به وضعیت بحرانی آموختگان بیکار استان کرمانشاه 

 .اشتغال به نماینده دولت اعتراض کردند
، برخی از فارغ التحصیالن بیکار مقطع کارشناشی ارشد در رشته های تحصیلی دامپروری و خبرنگار مهر به گزارش

صنایع شیمیایی در جریان سفر معاون رئیس جمهور به کرمانشاه نسبت به اوضاع بحرانی بی مهندسی تکنولوژی 

 .شغلی در این استان به وی اعتراض کردند

معاون رئیس جمهور و رییس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری که در حال بازدید از محوطه تاریخی 

 ...بیکار مواجه شد بیستون بود با اعتراض این فارغ التحصیالن

 :ریزی وزیر راه و شهرسازی مطرح کرد معاون برنامه

 میلیارد تومان بدهی وزارت راه و شهرسازی به پیمانکاران ۶۰۱۱

http://www.mehrnews.com/news/3940555 

معاون  امیر امینی: آمده است  ۵۹۳۱فروردین  ۰۸سه شنبه در تاریخ روز  بجنورد/ ی دولتی مهربه نوشته خبرگزار
میلیارد تومان به پیمانکاران بدهی  ۱۰۰هزار و  ۳وزارت راه و شهرسازی : ریزی وزیر راه و شهرسازی گفت برنامه

 .دارد
تاکنون وزارت راه و شهرسازی با کمبود منابع  ۳۲رغم اینکه از سال  به: اظهار کرد، امیر امینی خبرنگار مهر به گزارش

به ها توانسته اقدامات خوبی انجام دهد و  کاران وادارات کل در استان مالی مواجه بوده اما با همکاری مشاوران، پیمان

 .میلیارد تومان بدهی دارد ۱۰۰هزار و  ۳همین علت 

ان اوراق مشارکت به وزارت راه و میلیارد تومان اسناد خزانه و سه هزار میلیارد توم ۷۰باوجوداینکه : وی تصریح کرد

 ۱۰۰هزار و  ۳ایم، اما همچنان  میلیارد تومان تخصیص نقدینگی داشته ۵۰۰شهرسازی تزریق شده و حدود دو هزار و 
 .مانده است میلیارد تومان از مطلبات پیمانکاران باقی

 فارغ التحصیالن بیکار به نماینده دولت اعتراض کردند

http://tnews.ir/news/dcfa82662138.html 

 

 
آمده  ۵۹۳۱فروردین  ۰۸سه شنبه در تاریخ روز به نقل از خبرگزاری دولتی مهر کرمانشاهبه نوشته تی نیوز از 

به این استان نسبت  معاون رئیس جمهور جریان سفر در استان کرمانشاه برخی از دانش آموختگان بیکار : است 

 .اعتراض کردندنماینده دولت به وضعیت بحرانی اشتغال به

یک دانش آموخته بیکار در مقطع کارشناسی ارشد دامپروری خطاب به زهرا احمدی  ...به گزارش خبرنگار مهر ، 
با اینکه علمش را . بیکارم و حتی برای تامین مایحتاج شب عید هم لنگ بودم: "پور و استاندار کرمانشاه گفت

راه اندازی  دارم اما هیچ کس حمایت نمی کند که وامی بگیرم و یک واحد پرورش بلدرچین که تخصص من است را
در بیکاری  استان کرمانشاه چرا فارغ از کاغذ بازی نمی گذارند وارد تولید شویم؟! می گویند برو منشی بشو. کنم

 ...."اول است

 :میته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگریک

 دور تازه احضار و بازداشت فعالین کارگری در آستانه اول ماه مه، روز جهانی کارگر

خبرهای منتشره در روزهای : برپایه خبرمنتشره در شبکه کانال تلگرامی فعاالن کمیته هماهنگی آمده است 
، سه نفر از کارگران و فعالین کارگری بازداشت  32های اسفند سال اخیر حاکی از این است که در آخرین روز

محمد رضا آهنگر از کارگران بازداشتی شهر کامیاران است که علی رغم تهیه سند ازسوی خانواده . شده اند

http://www.mehrnews.com/
http://www.mehrnews.com/
http://www.mehrnews.com/
http://tnews.ir/tags/%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%da%a9%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86%d8%b4%d8%a7%d9%87
http://tnews.ir/tags/%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%da%a9%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86%d8%b4%d8%a7%d9%87
http://tnews.ir/tags/%d8%ac%d8%b1%db%8c%d8%a7%d9%86-%d8%b3%d9%81%d8%b1
http://tnews.ir/tags/%d8%ac%d8%b1%db%8c%d8%a7%d9%86-%d8%b3%d9%81%d8%b1
http://tnews.ir/tags/%d9%85%d8%b9%d8%a7%d9%88%d9%86-%d8%b1%d8%a6%db%8c%d8%b3-%d8%ac%d9%85%d9%87%d9%88%d8%b1
http://tnews.ir/tags/%d9%85%d8%b9%d8%a7%d9%88%d9%86-%d8%b1%d8%a6%db%8c%d8%b3-%d8%ac%d9%85%d9%87%d9%88%d8%b1
http://tnews.ir/tags/%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c%d9%86%d8%af%d9%87-%d8%af%d9%88%d9%84%d8%aa
http://tnews.ir/tags/%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c%d9%86%d8%af%d9%87-%d8%af%d9%88%d9%84%d8%aa
http://tnews.ir/tags/%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%da%a9%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86%d8%b4%d8%a7%d9%87
http://tnews.ir/tags/%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%da%a9%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86%d8%b4%d8%a7%d9%87


سعید یوزی از  32اسفند  ۲۱همچنین روز. اش، این فعال کارگری هنوز در زندان مرکزی سنندج بسر می برد

کارگری ازسوی نیروهای لباس شخصی در شهر کامیاران بازداشت شده و تاکنون خبری از وضعیت او فعالین 

عالوه بر این صالح امانی فعال کارگری نیز ازسوی نیروهای امنیتی بازداشت شده و  به . منتشر نشده است
  .زندان مرکزی شهرسنندج انتقال یافته است

ری نیز خالد حسینی از فعالین کارگری سنندج و عضو کمیته از سوی دیگر شنبه پنجم فروردین سال جا

هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری به اداره اطالعات نیروی انتظامی این شهر احضار و چند 
توسط کارگران و  33اردیبهشت  55چگونگی برگزاری اول ماه مه، . ساعت مورد سئوال های مختلف قرار گرفت

 .جمله این پرسش ها بوده است فعالین کارگری از

ما دور تازه بازداشت کارگران و فعالین کارگری محمدرضا آهنگر، سعید یوزی، صالح امانی و احضار خالد حسینی 
ران و جای کارگ. در آستانه اول ماه مه را محکوم می کنیم و خواستار آزادی بی قید و شرط این کارگران هستیم

 !فعالین کارگری در زندان نیست

 5933فروردین  1 -کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری 

@khamahangy 

 صیاد در دریا 3از رودسر ، ناپدید شدن 

http://www.iribnews.ir/fa/news/1569461 

رییس  :آمده است  ۵۹۳۱فروردین  ۰۸سه شنبه در تاریخ روز ، مرکز گیالن خبرگزاری صدا و سیما به گزارش
صیاد رودسری دیشب در دریای خزر در محدوده لـله رود این  9: گفت   جمعیت هالل احمر رودسر امروز 

 .شهرستان ناپدید شدند

نفر با یک قایق چوبی به دریا رفته بودند که به دالیل نامعلوم ناپدید شدند و به  9این : ح پور افزود کامیار صال
 .ساحل برنگشتند

ساله که در داخل تور صیادان شرکت  90جسد این مرد : وی با بیان اینکه جسد یکی از صیادان پیدا شد گفت 
  .صید پره رودسر افتاد به پزشکی قانونی منتقل شد

نفر برای  2گروه  5امدادگر جمعیت هالل احمر رودسر در قالب  52: یس جمعیت هالل احمر رودسر اعالم کرد ری
 ....صیاد دیگر تالش می کنند 5پیدا کردن جسد 

 

 منابع خبری ایلنا مطرح کردند؛
 تعدیل کارگران الستیک بارز کردستان

 
پیمانکار  :آمده است  ۵۹۳۱فروردین  ۰۳شنبه چهارروز در تاریخ ایلنا  -به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران 

جمعی از کارگران الستیک بارز در کردستان در .نفر از نیروهایش را تعدیل کرده است 22الستیک بارز کردستان 

 .از تعدیل همکاران خود خبر دادندتماس با ایلنا 

از قرار معلوم پیمانکار الستیک بارز در کردستان تعدادی از کارگرانی که قراردادشان تمام شده را تعدیل کرده 
 .نفر است قرار است در سال جاری برای دریافت بیمه بیکاری مراجعه کنند 22این کارگران که تعداد آنها  .است

شرابط کاری ما نامناسب است و مجبور هستیم بدون قرارداد یا با : دستان می گویندکارگران الستیک بارز کر

 .قراردادهای سفید کار کنیم

 شد  لیاردیم ۳۱واردادت کاغذ سیگار  ۶۰در سال 

http://www.mizanonline.ir/fa/news/293675 

 
براساس  : آمده است  ۵۹۳۱فروردین  ۰۳شنبه چهارروز در تاریخ  به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد خبرگزاری میزان،

تن کاغذ سیگار به صورت رول، به شکل دفترچه و  553هزار و  9، بیش 32آمار گمرک در یازده ماهه نخست سال 
میلیون و ۵۵براساس واردات این حجم کاغذ سیگار، حدود  .لوله از کشورهای مختلف جهان وارد ایران شده است

 .کشور خارج شده استدالر، ارز از  ۳۷۷هزار و  ۵۰۵

تومان  ۳۱۱هزار و   ۱۹۲میلیون و   ۷۴۴میلیارد و  ۹۴الزم به ذکر است که ارزش ریالی این میزان واردات، بالغ بر  
 .در آمار گمرک به ثبت رسیده است

گفتنی است کاغذ سیگار از کشورهای اتریش، اسپانیا، آلمان، جمهوری چک، سوئیس، فرانسه، فیلیپین و  
 .ی دیگر وارد ایران شده استکشورها

 

 :رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور در گفت وگو با تسنیم

 کوتاهی وزارت کاردرتعین تکلیف قرارداد موقت

https://web.telegram.org/#/im?p=%40khamahangy
http://www.iribnews.ir/
http://www.iribnews.ir/
http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/472853-%D8%AA%D8%B9%D8%AF%DB%8C%D9%84-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C%DA%A9-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/472853-%D8%AA%D8%B9%D8%AF%DB%8C%D9%84-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C%DA%A9-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86


https://www.tasnimnews.com/fa/news/1396/01/09/1365797 

: آمده است  ۵۹۳۱فروردین  ۰۳ه شنبچهارروز در تاریخ به گزارش خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران 

از زمان تصویب قانون کار، وزارت کار برخالف آنچه که تصویب : رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی گفت

هایی با ماهیت کار غیردائم و مستقر را مشخص نکرده  شده، هنوز سقف و کف قراردادهای موقت و دائم کارگاه
 .ی بسیاری وجود داردنظرها است و در این باره اختالف

، خبرگزاری تسنیم در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی  فتح هللا بیات، رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور

یعنی امنیت شغلی . ندارد در تنظیم قرار داد موقت کارگر هیچ اختیاری از خود  :درباره قراردادهای موقت گفت
یعنی اگر مدت کاری . ندارد،این موضوع در همه کشورها وجود دارد اما به گونه ای که در ایران وجود دارد نیست

تنها در صورتی قرارداد می تواند موقت باشد که در کارهایی که ماهیت کار به . موقت است مانند راهسازی

درصد از کارگران کشور تحت  32در حال حاضر بیش از . عقد شودشدت مستمر و دائم است قرارداد موقت من
 .با پیگیری هایی که ما از طریق کارگران قراردادی کردیم. پوشش قرارداد موقت هستند

 وزارت نیرو اعالم کرد؛

 بسته شد ۰۳۶۰هزار حلقه چاه غیرمجاز در سال ۰۳

http://www.mehrnews.com/news/3941346 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
معاون آب و ، رحیم میدانی  :آمده است  ۵۹۳۱فروردین ۵۰شنبه پنجروز تاریخ دربه نوشته خبرگزاری دولتی مهر 

میلیون  ۸۰۰هزار حلقه چاه غیرمجاز، از برداشت  ۵۹سال گذشته با بستن نزدیک به : آبفای وزیر نیرو گفت
 .ب آب از آنها جلوگیری شدمترمکع

بخشی با قدرت ادامه می  نیز طرح احیا و تعادل ۵۹۳۱در سال : تاکید کردرحیم میدانی   خبرگزاری مهر به گزارش

شود و آبرسانی روستایی نیز  میلیارد مترمکعب حقابه محیط زیست به صورت جدی پیگیری می ۵۵یابد، اختصاص 
 ....ادامه می یابد

 آخرین وضیعت پرونده زندانی اعدامی سینا دهقان از زبان وکیل و مادرش
 

telegram.me/DaneshjoOnline95https://  

مهدی شکیبا، وکیل تعیینی سینا دهقان، جوان »:آمده است  33/5/3دانشجو آنالین بر پایه خبر شبکه تلگرامی 

ساله محکوم به اعدام، از انجام فرایند اعاده دادرسی در پرونده این زندانی عقیدتی خبر داد و گفت اصول  ۲۵

مادر سینا . رعایت شده و در حال حاضر فرآیند اعاده دادرسی در حال انجام استآیین دادرسی در پرونده موکلش 
وی همچنین گفت . دهقان نیز در ویدئویی گفت که روند رسیدگی به پرونده و اعاده دادرسی در حال انجام است

گفتنی است که .دکه فرزندش از ابتدا وکیل داشته و در حال حاضر نیز آقای مهدی شکیبا وکالت او را به عهده دار

در دیوان ( توهین به پیامبر اسالم)ساله زندانی در اراک به اتهام سب النبی  ۲۵حکم اعدام سینا دهقان، جوان 
 .... عالی کشور تایید شده است

 کنید دنبال نیز تلگرام کانال در میتوانید را ما خبرهای

https://telegram.me/DaneshjoOnline95  
 

 امروز صورت گرفت؛
 عكس+ ن كشت و صنعت مغان مقابل فرمانداري پارس آباد تجمع اعتراض آمیز عشاير محدوده نشی

 

http://aranmoghan.ir/note/26986 
 

اهالي عشاير  :آمده است  ۵۹۳۱فروردین ۵۰شنبه پنجروز تاریخ در به گزارش پایگاه اطالع رسانی آران مغان 
نات اولیه زندگي در مقابل محدوده نشین كشت و صنعت مغان در اعتراض به عدم تعیین و تكلیف و محروم از امكا

 .فرمانداري شهرستان پارس آباد تجمع كردند
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، ظهر امروز جمعي از عشاير و اهالي روستاهاي محدوده نشین شركت كشت و صنعت آران مغان به گزارش
 .مغان در مقابل فرمانداري شهرستان پارس آباد تجمع كردند

كه جزء روستاهاي ... ع كه جمعي از اهالي روستاهاي نجف كندي، موسي لو، هزار كندي، صفرلو و در اين تجم

محدوده نشین كشت و صنعت مغان هستند، نسبت به عدم ساماندهي، عدم تعیین و تكلیف مبني بر ابقا يا 
 .انتقالي، عدم دسترسي به امكانات اولیه زندگي و عدم اجراي طرح هادي اعتراض داشتند

 
محروم از تمامي امكانات اولیه زندگي و خدمات "حمل پالکاردهایی مبنی بر شركت كنندگان در اين تجمع با 

عشایر در همه جای کشور، از لحاظ فداکاری، شجاعت و شهامت، "، " سال از انقالب اسالمي 91دولتي پس از 

اعتراض " و " تخريب مراتع و چراگاه احشام عشاير توسط كشت و صنعت مغان stop "،  "جزء بهترین افراد مردمند

خواستار رسیدگی به این مشکل که به نوعی گریبانگیر عشاير و " به عدم كفايت و ناكار آمدي مسئولین منطقه
 ....روستاهاي محدوده كشت و صنعت مغان شده را حل کنند

 
 محرومیت یک ساله تیم بیلیارد زنان به دلیل رعایت نکردن شئونات اسالمی

http://www.asriran.com/fa/news/531569 

بانوان اعزامی به مسابقات آزاد چین به  :آمده است  ۵۹۳۱ فروردین۵۰شنبه پنجروز تاریخ  دربه گزارش خبری عصر ایران 

 .محروم شدنددلیل عدم رعایت شئونات اسالمی یک سال 
 

  
به گزارش عصرایران، کمیته انضباطی فدراسیون بولینگ، بیلیارد و بولس اعالم کرد بانوان اعزامی به مسابقات آزاد چین به 

http://aranmoghan.ir/
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http://www.asriran.com/fa/news/531569/%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%88%D9%85%DB%8C%D8%AA-%DB%8C%DA%A9-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%AA%DB%8C%D9%85-%D8%A8%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%B1%D8%B9%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%86%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D8%B4%D8%A6%D9%88%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C


 .شوند دلیل عدم رعایت شئونات اسالمی به مدت یک سال از حضور در تمامی مسابقات داخلی و خارجی محروم می

 .های استانی مورد نظر اعالم خواهد شد می متخلفان متعاقبا و به صورت کتبی به هیاتاین کمیته همچنین اعالم کرد اسا

 

 گفتگوی نوروزی با پیشکسوت استقالل؛

 صدایم را ضبط کردند و بیکار شدم/ برای بیکارها همه روزها مثل هم است

http://www.mehrnews.com/news/3935370 
 

مهاجم سابق تیم استقالل   :آمده است  ۵۹۳۱فروردین ۵۰شنبه پنجروز تاریخ در به نوشته خبرگزاری دولتی مهر 
 .از وقتی مادرم را از دست دادم به نظرم می رسد که برکت هم از زندگی ما رفته باشد: و تیم ملی ایران گفت

در زمره معدود لژیونرهای فوتبال  ، بیژن طاهری مهاجم دهه شصت تیم استقالل و تیم ملیخبرنگار مهر به گزارش

 .ایران در آن دوران بود که حتی با یک تیم غیر ایرانی در لیگ قهرمانان آسیا هم حضور داشت

بعد از سال ها کار در سطح اول فوتبال ایران، دو سه سالی طاهری سالهاست که به جرگه مربیان فوتبال پیوسته اما 

خبرنگار  وی در گفتگو با. است خارج از گود به سر می برد و از این نظر روزهای سختی را سپری می کند
 .شرح آن را در زیر می خوانید  دهد که توضیحاتی را ارائه می مهر

 :هنگي براي كمك به ايجاد تشكل هاي کارگريكمیته هما

 تعدیل کارگران الستیک بارز کردستان
 

جمعی از کارگران الستیک بارز در : برپایه اطالع فعاالن کمیته هماهنگی در شبکه کانال خبری تلگرام آمده است 
الستیک بارز در کردستان  از قرار معلوم پیمانکار. کردستان در تماس با ایلنا از تعدیل همکاران خود خبر دادند

 .تعدادی از کارگرانی که قراردادشان تمام شده را تعدیل کرده است

کارگران . نفر است قرار است در سال جاری برای دریافت بیمه بیکاری مراجعه کنند 22این کارگران که تعداد آنها 
م بدون قرارداد یا با قراردادهای شرابط کاری ما نامناسب است و مجبور هستی: الستیک بارز کردستان می گویند

 .سفید کار کنیم
 .الستیک بارز درشهرک صنعتی دهگالن در استان کردستان واقع شده است

@khamahangy 
 

 :امضاء صورت گرفت ۱۰۱۱ای با  طی نامه

 شورایعالی بیمه سالمت اعتراض جمعی از پزشکان به تصمیمات

http://www.mehrnews.com/news/3941679 

نفر از ۴۱۰۰نزدیک به  جمعی :آمده است  ۵۹۳۱فروردین ۵۵جمعه روز تاریخ  به نوشته خبرگزاری دولتی مهر در

از دبیر شواریعالی بیمه سالمت کشور نسبت به تصمیمات این شورا ابراز نگرانی  فعاالن حوزه بهداشت و درمان

 .کردند
 جناب آقای وزیر؛

 ها لحاظ شود؟ کند؟ آیا تورم کشور نباید در تعرفه کدامین برهان این تصمیم را جانبداری می
های وزارت بهداشت توجه شده است و یا به سهم  درصدی هزینه کارکنان پزشک در هزینه ۵۸آیا تنها به سهم 

 ها نیز باید توجه شود؟ دیگر بخش

ای کشور و تمایل به خرید خدمت ارزان و بازار سودآور تجهیزات پزشکی در  های بیمه ه داری سازمانآیا بنگا
 گونه تصمیمات متناقض تأثیر نگذاشته است؟ این

آیا شورای عالی بیمه کشور تبعات اجتماعی تصمیمات خود را نیز در نظر دارد و یا آنرا به جنابعالی و یا ریاست 
 است؟جمهور واگذار نموده 

که منجر به شروع طرح  ۳۹و  ۳۲های  توان کلیه توافقات سال گیری ساده می آیا تصور بر این است که با یک رای
اش  تحول گردید را به نقطه قبلی بازگرداند و یا به نوعی این منظور نظر بوده است که طرح با تمام شدن منابع

 پایان یافته تلقی شود؟

کنند که از تبعات تصمیمات قبلی آن شورا و دیگر  انند با ارتزاق کسانی بازی میاعضای محترم این شورا باید بد
اند که اگر برای دوستان  های خود داشته های یکساله در دریافت مسئولین محترم بخش سالمت کشور تعویق

ی تلخ و رسد برای ذینفعان به معنی واقعیت ها احتماالً بخشی از یک بازی سیاسی به نظر می شما این تعویق
 ...ملموس در زندگی روزمره است

 

 تومان رسید ۰۳۰۱۱مرغ به  هر شانه تخم

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1396/01/11/1367300 
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آمده  ۵۹۳۱فروردین ۵۵ جمعهروز تاریخ  ردنزدیک به سپاه پاسداران ،خبرگزاری تسنیم به گزارش خبرنگار اقتصادی

تومان و تخم  ۱۰۰هزار و  ۵۹هزار تومان تا  ۵۹عددی فله در سطح شهر تهران به  ۹۰مرغ  شانه تخمهر : است 

 .تومان رسید ۸۰۰هزار و  ۵۴بندی شده به  مرغ بسته

 محرومیت یک ساله تیم بیلیارد زنان به دلیل رعایت نکردن شئونات اسالمی

http://www.asriran.com/fa/news/531569 

بانوان اعزامی به مسابقات آزاد چین به دلیل  :آمده است  ۵۹۳۱فروردین ۵۵جمعه روز تاریخ  دربه گزارش خبری عصر ایران 
 .شئونات اسالمی یک سال محروم شدندعدم رعایت 

 

  
به گزارش عصرایران، کمیته انضباطی فدراسیون بولینگ، بیلیارد و بولس اعالم کرد بانوان اعزامی به مسابقات آزاد چین به 

 .شوند دلیل عدم رعایت شئونات اسالمی به مدت یک سال از حضور در تمامی مسابقات داخلی و خارجی محروم می
 .های استانی مورد نظر اعالم خواهد شد همچنین اعالم کرد اسامی متخلفان متعاقبا و به صورت کتبی به هیات این کمیته

 

 قلم داروی قاچاق ۷۹۱۱کشف / محموله داروی قاچاق در خنداب توقیف شد

http://www.mehrnews.com/news/3941980 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
فرمانده انتظامی  :آمده است  ۵۹۳۱فروردین ۵۵ جمعهروز تاریخ  رد اراک/ به نوشته خبرگزاری دولتی مهر

یک دستگاه خودروی حامل محموله داروی قاچاق در عملیات پلیس شهرستان خنداب : شهرستان خنداب گفت

 .قلم داروی قاچاق از آن کشف شد ۱۰۰و بیش از هفت هزار و شناسایی و توقیف 
در راستای اجرای طرح مبارزه با : به نقل از پایگاه پلیس، محمود عیسی آبادی اظهار داشت خبرگزاری مهر به گزارش

ته ماموران انتظامی شهرستان خنداب از تردد یک ارز و در پی اقدامات فنی و اطالعاتی، روز گذش  قاچاق کاال و
 .خودروی سواری پراید حامل کاالی قاچاق در محورهای مواصالتی این شهرستان مطلع شدند

 ۶۹افزایش دوباره قیمت حبوبات در سال 

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1396/01/11/1367415 

آمده  ۵۹۳۱فروردین ۵۵ جمعهروز تاریخ  ردنزدیک به سپاه پاسداران ،خبرگزاری تسنیم به گزارش خبرنگار اقتصادی
تومان رسیده  ۸۰۰هزار و  ۵۲هزار تومان و لپه به  ۵۹نرخ هر کیلوگرم لوبیای چیتی در سال جاری به : است 

و در آذرماه سال گذشته به ترتیب  تومان  ۱۰۰هزار و  ۵۵ود که نرخ این دو محصول در اسفندماه حد است درحالی

بنابراین گزارش قیمت هر کیلوگرم لپه ایرانی نیز در سال جاری بیش از .تومان بود ۱۰۰هزار و  ۳و  ۷۰۰هزار و  ۸
سال  که هر کیلوگرم لپه ایرانی در ابتدایی ترین روز های  طوری یافته است به هزار تومان در هرکیلوگرم افزایش

هزار  55ه سال گذشته رسد که قیمت این محصول تا اسفندما تومان به فروش می 122هزار و  55جاری در حالی 
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هزار تومان  3لپه وارداتی نیز در سال جاری به .رسید تومان در سطح خرده فروشی فروش به فروش می 222و 

قیمت .رسید هزار تومان به فروش می 1تومان تا  922هزار و  0که این محصول در اسفندماه  رسیده است درحالی

که قیمت این محصول  رسد درحالی هزار تومان به فروش می 55ی هر کیلو گرم نخود بسته بندی نیز در سال جار
بنابراین گزارش هرکیلوگرم عدس وارداتی در حال حاضر .هزار تومان بود 55تومان تا  222هزارو  52در سال گذشته 

 .هزار تومان است 55تومان و عدس داخلی  222هزار و  0در بازار 

 :یک عضو شورای شهر تهران مطرح کرد

 ها در حاشیه بزرگراه صیاد شیرازی ساماندهی کارتن خواب

http://www.mehrnews.com/news/3941732 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
عضو هیئت رئیسه شورای  :آمده است  ۵۹۳۱فروردین ۵۵ جمعهروز تاریخ  ردبه نوشته خبرگزاری دولتی مهر 

شهر تهران از ساماندهی کارتن خواب ها در حاشیه بزرگراه صیاد شیرازی و همچنین انتقال و دفع پسماند 
 .خبر داد( ع)رستان امام حسینبیما

در حوزه : اظهار کرد ۷، محسن پیرهادی در رابطه با وضعیت محله کاج واقع در منطقه خبرگزاری مهر به گزارش
ه سالمت، محیط زیست و خدمات شهری مواردی از جمله ساماندهی مشاغل مزاحم و عاملین سد معبر به ویژ

فروشندگان میوه و صیفی جات در سطح پیاده روها، احداث فضای سبز و باغچه های محلی مقابل منازل، امحاء 

حیوانات موذی اعم از موش، تأمین روشنایی پل های عابر پیاده و سواره در سطح محله و متحدالشکل کردن و 
 .زیباسازی تابلوهای واحدهای صنفی در دست بررسی است

 :وزیر بهداشت

 شدگان جنگ در منطقه باالتر است شدگان سوانح ترافیکی کشور از کل کشته آمار کشته

http://www.isna.ir/news/96011102709 

 
کتر سید حسن هاشمی د: آمده است  ۵۹۳۱فروردین ۵۵جمعه روز تاریخ  دربه گزارش خبرگزاری دولتی ایسنا 

، پرستار و همه کادر درمان قابل وزیر بهداشت با بیان این که در حوزه سالمت نیز نیروی انسانی اعم از پزشک

جامعه پزشکی از سرمایه های اجتماعی هر جامعه ای محسوب می : تقدیر و شایسته احترام هستند، گفت
شود که گاهی ندانسته و گاهی دانسته و عامدانه تخریب می شوند و بخشی از آن هم ریشه در خود این 

 ....جامعه دارد

ی از تصادف در ایران، وزیر بهداشت در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به آمار باالی کشته شدگان ناش

آمار کشته شدگان ما در سوانح ترافیکی از آمار کل کشته شدگان ناشی از جنگ در منطقه باالتر است و : افزود
  .این بیانگر این است که قوانین موجود، بازدارنده نیستند نه برای جاده نه برای راننده و نه برای مردم
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