
 

  ۷۱۱۲ آوریلبرابر ۱۹۳۱فروردین ۸۱ جمعهتا  ۱۱جمعه 

 ۹نمره

 امیرجواهری لنگرودی

haftegi_kargari@yahoo.com 

 :یادداشت 

اینک برای تسریع . ی گرفته ام پمن آن را از سال ها پیش به شکل مستمر که 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

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

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

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

haftegi_kargari@yahoo.com 

11837:63::4400 

 :روزشمار کارگری هفته 

 :امضاء صورت گرفت ۰۰۴۴ای با  طی نامه

 اعتراض جمعی از پزشکان به تصمیمات شورایعالی بیمه سالمت

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

نفر از ۰۰۴۴نزدیک به  جمعی :آمده است  ۱۹۳۱فروردین ۱۱جمعه روز تاریخ  دربه نوشته خبرگزاری دولتی مهر 

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

 جناب آقای وزیر؛
 ها لحاظ شود؟ تعرفه کند؟ آیا تورم کشور نباید در کدامین برهان این تصمیم را جانبداری می

های وزارت بهداشت توجه شده است و یا به سهم  درصدی هزینه کارکنان پزشک در هزینه ۱۱آیا 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 آیا بنگاه داری سازمان

 یمات متناقض تأثیر نگذاشته است؟گونه تصم این
آیا شورای عالی بیمه کشور تبعات اجتماعی تصمیمات خود را نیز در نظر دارد و یا آنرا به جنابعالی و یا ریاست 

 جمهور واگذار نموده است؟
ح که منجر به شروع طر ۳۹و  ۳۹های  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  اعضای محترم این شورا باید بدانند با ارتزاق کسانی بازی می

اند که اگر برای دوستان  های خود داشته های یکساله در دریافت تعویقمسئولین محترم بخش سالمت کشور 
رسد برای ذینفعان به معنی واقعیتی تلخ و  ها احتماالً بخشی از یک بازی سیاسی به نظر می شما این تعویق



 ...ملموس در زندگی روزمره است

 

 تومان رسید ۰۰۰۴۴مرغ به  هر شانه تخم

/news/1396/01/11/1367300https://www.tasnimnews.com/fa 

آمده  ۱۹۳۱فروردین ۱۱ جمعهروز تاریخ  ردنزدیک به سپاه پاسداران ،خبرگزاری تسنیم به گزارش خبرنگار اقتصادی
تومان و تخم  ۰۴۴ار و هز ۱۹هزار تومان تا  ۱۹عددی فله در سطح شهر تهران به  ۹۴مرغ  هر شانه تخم: است 

 .تومان رسید ۱۴۴هزار و  ۱۰بندی شده به  مرغ بسته

 ل رعایت نکردن شئونات اسالمیمحرومیت یک ساله تیم بیلیارد زنان به دلی

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

بانوان اعزامی به مسابقات آزاد چین به دلیل  :آمده است  ۱۹۳۱فروردین ۱۱جمعه روز تاریخ  دربه گزارش خبری عصر ایران 
 .عدم رعایت شئونات اسالمی یک سال محروم شدند

 

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

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

 

 قلم داروی قاچاق ۰۰۴۴کشف / محموله داروی قاچاق در خنداب توقیف شد

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

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

فرمانده انتظامی  :آمده است  ۱۹۳۱فروردین ۱۱ جمعهروز تاریخ  رد اراک/ دولتی مهربه نوشته خبرگزاری 
یک دستگاه خودروی حامل محموله داروی قاچاق در عملیات پلیس شهرستان خنداب : شهرستان خنداب گفت

 .قلم داروی قاچاق از آن کشف شد ۱۴۴شناسایی و توقیف و بیش از هفت هزار و 

در راستای اجرای طرح مبارزه با : به نقل از پایگاه پلیس، محمود عیسی آبادی اظهار داشت خبرگزاری مهر به گزارش
ارز و در پی اقدامات فنی و اطالعاتی، روز گذشته ماموران انتظامی شهرستان خنداب از تردد یک   قاچاق کاال و

 .اق در محورهای مواصالتی این شهرستان مطلع شدندخودروی سواری پراید حامل کاالی قاچ

 ۶۰افزایش دوباره قیمت حبوبات در سال 

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

آمده  ۱۹۳۱فروردین ۱۱ جمعهروز تاریخ  ردنزدیک به سپاه پاسداران ،خبرگزاری تسنیم به گزارش خبرنگار اقتصادی

تومان رسیده  ۱۴۴هزار و  ۱۹هزار تومان و لپه به  ۱۹نرخ هر کیلوگرم لوبیای چیتی در سال جاری به : است 
و در آذرماه سال گذشته به ترتیب  تومان  ۰۴۴هزار و  ۱۱که نرخ این دو محصول در اسفندماه حدود  است درحالی

بنابراین گزارش قیمت هر کیلوگرم لپه ایرانی نیز در سال جاری بیش از .تومان بود ۰۴۴هزار و  ۳و  ۰۴۴هزار و  ۱

سال  که هر کیلوگرم لپه ایرانی در ابتدایی ترین روز های  طوری یافته است به هزار تومان در هرکیلوگرم افزایش
هزار  22ماه سال گذشته رسد که قیمت این محصول تا اسفند تومان به فروش می 088هزار و  21جاری در حالی 

هزار تومان  9لپه وارداتی نیز در سال جاری به .رسید تومان در سطح خرده فروشی فروش به فروش می 088و 

https://www.tasnimnews.com/
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
http://www.mehrnews.com/
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https://www.tasnimnews.com/
http://media.mehrnews.com/d/2016/11/23/4/2282833.jpg?ts=1486462047399


قیمت .رسید هزار تومان به فروش می 0تومان تا  088هزار و  7که این محصول در اسفندماه  رسیده است درحالی

که قیمت این محصول  رسد درحالی هزار تومان به فروش می 21ی هر کیلو گرم نخود بسته بندی نیز در سال جار

بنابراین گزارش هرکیلوگرم عدس وارداتی در حال حاضر .هزار تومان بود 22تومان تا  088هزارو  28در سال گذشته 
 .هزار تومان است 22تومان و عدس داخلی  088هزار و  7در بازار 

 :یک عضو شورای شهر تهران مطرح کرد

 ها در حاشیه بزرگراه صیاد شیرازی هی کارتن خوابساماند

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

 

 
 

 
 ۱۹۳۱فروردین ۱۱ جمعهروز تاریخ  ردبه نوشته خبرگزاری دولتی مهر 

عضو هیئت رئیسه شورای شهر تهران از ساماندهی  :آمده است 
کارتن خواب ها در حاشیه بزرگراه صیاد شیرازی و همچنین انتقال و 

 .خبر داد( ع)دفع پسماند بیمارستان امام حسین

، محسن پیرهادی در رابطه با وضعیت محله خبرگزاری مهر به گزارش
در حوزه سالمت، محیط زیست و خدمات شهری مواردی از جمله ساماندهی : اظهار کرد ۰منطقه  کاج واقع در

مشاغل مزاحم و عاملین سد معبر به ویژه فروشندگان میوه و صیفی جات در سطح پیاده روها، احداث فضای سبز و 
های عابر پیاده و سواره در  باغچه های محلی مقابل منازل، امحاء حیوانات موذی اعم از موش، تأمین روشنایی پل

 .سطح محله و متحدالشکل کردن و زیباسازی تابلوهای واحدهای صنفی در دست بررسی است

 :دبیر خانه کارگر مازندارن
 ها را به روز سیاه نشاند کارخانهسازی  خصوصی

دبیر خانه کارگر  :آمده است  ۱۹۳۱فروردین ۱۹در تاریخ روز شنبه ایلنا  -به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران 
هایی که زمانی هزاران کارگر  سازی هیچ دستاوردی جز تعطیلی گسترده کارخانه گوید؛ خصوصی مازندارن می

ها در دستان افراد  سازی کارخانه حال تاکید دارد که با اجرای خصوصی وی در عین. اند، نداشت داشته

دبیر خانه کارگر مازندارن در « نصر هللا دریابیگی».طلبی قرار گرفت که شناختی از کار و تولید نداشتند منفعت
بیش از نیم هایی که  سازی در استان مازندان موجب شد تا کارخانه جریان خصوصی: گفتگو با ایلنا، اظهار داشت

ها  کردند؛ تعطیل شوند البته چنین سرنوشتی برای این کارخانه دهه قدمت داشتند و هزارن کارگر در آنها کار می
 .چندان دور از ذهن هم نبود

ها و واحدهای تولیدی استان  بهترین توصیف برای شرایط امروز کارخانه« به روز سیاه نشستن»وی با بیان اینکه 

کارگران استان مازندان هم اکنون در واحدهایی مشغول به کار هستند که با کمتر از : ار داشتمازندان است، اظه

درصد این کارگران داری قراردادهای موقت و سفید امضا هستند که با این  98از طرفی . کنند نصف ظرفیت کار می
 .از امنیت شغلی هم برخوردار نیستند  وصف

های اقتصادی  گذرد را نتیجه سیاست می از آنچه بر کارگران این استان میدبیر خانه کارگر مازندارن بخش اعظ

ها و بازگرداندن  در سه سال گذشته دولت آنچنان که باید در احیای کارخانه: های نهم و دهم دانست و افزود دولت
اشتغال های ضدتولید و ضد کارگران بر سر کارشان موفق نبود که بخش اعظمی از آن مستقیما متوجه سیاست

 .دولت گذشته است

 EIED خواست کارکنان شرکت -ایران

eied-news/item/4971-laborers-http://www.irankargar.com/index.php/news/iran 
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از صندوق  EIED درخواست کارکنان شرکت :آمده است  ۱۹۳۱فروردین ۱۹به نوشته ایران خبر در تاریخ روز شنبه 

تعداد زیادی از پرسنل .  نفر از کارکنان این شرکت ۹۴۴ اخراجدگی به بحث بازنشستگی صنعت نفت برای رسی

 :شده ضمن ابراز تعجب از چنین تکذیبیه هایی اعالم نمودند اخراج
نامه در سطح شرکت  ۹۴۴، حدود  ۳۰اسفندماه  ۹۱و  ۹۰،   ۹۰آیا شرکت می تواند تکذیب کند که در روزهای  

نفر  ۱۴۴یا  ۳۴و  ۱۹۳۱نفر از خرداد ماه  ۱۴یا  ۰۴و  ۱۹۳۱ابتدای فروردین ماه نفر از  ۹۴توزیع شده است که حدود 
 نبایستی در محل کار حضور داشته باشند؟ ۱۹۳۱از ابتدای مهر ماه 

 ۱۴میتواند تکذیب کند که با ساختمان سازی  EIED آیا شرکت: شده در تماسی گفت اخراجیکی دیگر از پرسنل 

ختمان گلزار میلیاردها تومان وام گرفته و دو ساختمان خود را نیز در ازای آن داده و هزار متر مربعی تحت عنوان سا
هم اکنون بخاطر آماده نبودن این ساختمان عظیم، سهم اعظمی از نیروهای پروژه ای هم اکنون در فضایی بسیار 

های اخذ شده تا آخر نامناسب و فاقد ایمنی کافی مجبور به فعالیت هستند و هم اکنون برای بازپرداخت وام
 ....نیروی فعال و کارآمد بایستی از اشتغال محروم باشند؟ ۹۴۴،  ۳۰شهریور ماه 

 درتلگرام با ما همراه باشید
 https://telegram.me/IranKargar 

 ۶۰حادثه طبیعی در هفته دوم سال  ۰۰وقوع 

ews/96011202932http://www.isna.ir/n 

مدیر روابط ،علی بختیاری  :آمده است  ۱۹۳۱فروردین ۱۹به نوشته خبرگزاری دولتی ایسنا در تاریخ روز شنبه 

و  خبر داد ۳۱حادثه طبیعی در کشور در دومین هفته از سال  ۹۱عمومی سازمان مدیریت بحران کشور از وقوع 

د زلزله در کشور رخ داده که تنها یک مورد آن مورد باالی چهار مور ۱۴پنجم فروردین ماه تا روز گذشته،   از:گفت 
 .ریشتر بوده است

طی این مدت چهار مورد توفان و : سیل نیز در نقاط مختلف کشور رخ داده است، گفت  مورد ۱۱وی با بیان اینکه 
 .یک مورد تگرگ نیز گزارش شده است

 انتهای پیام

 بررسی فوری ترین اقدام سال در تسنیم

 شود؟ ل بیکاری چند میلیونی با کدام کلید باز میقف

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1396/01/13/1368274 

 

خامنه  :آمده است  ۱۹۳۱فروردین ۱۹در تاریخ روز یکشنبه به گزارش خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران 

کردند و از مسئوالن خواستند تا با تکیه بر نقاط  نامگذاری« تولید ــ اشتغال: اقتصاد مقاومتی»را  ۳۱سال ای 
 .کلیدی از جمله تولید داخلی و اشتغال جوانان نتایج کار خود را در پایان سال به مردم گزارش دهند

ی از فعالیت دولت می گذرد، آمارها سال و اند 0، در حالی که خبرگزاری تسنیم به گزارش خبرنگار اقتصادی
حاکی از این است که کارنامه اشتغال زایی دولت مثبت نبوده است و متأسفانه بیکاری روند صعودی داشته و 

بسیاری از کارشناسان دراین باره معتقد هستند که بیکاری نه تنها در میان قشر فارغ التحصیالن دانشگاهی 
رکود حاکم بر تولید، تعداد زیادی از شاغالن موجود شغل خود را از دست داده و  افزایش یافته است، بلکه به دلیل

 ....در جامعه بیکاران قرار گرفته اند

های نادرست در نظام  گذاری شاید بخشی از این معضالت و مشکالت به نبود منابع کافی بازگردد، اما سیاست 
ق رکود در نظام تولیدی کشور شد و شاید دولت به اشتباه های تولیدی منجر به تعمی بانکی و عدم توجه به بنگاه

ها به جای عمل به وظایف  ها شد، در حالی که بانک های موجود دست به دامن تقویت بانک برای حل بحران
قانونی و شرعی خود در انجام امور بانکداری، تنها به فکر اقدامات تجاری و کسب سود از محل بنگاهداری و 

 ....صوصی پیشتاز بودندرقابت با بخش خ

بیش از یک میلیون بازرسی توسط بازرسان بهداشت محیط از ابتدای 
 مرکز عرضه قلیان315تعطیلی/اسفندتاکنون

9http://www.isna.ir/news/9601130320 
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مسئول برنامه ،رضا غالمی  :آمده است  ۱۹۳۱فروردین ۱۹در تاریخ روز یکشنبه به گزارش خبرگزاری دولتی ایسنا 

بازرسان بهداشت محیط وزارت بهداشت از ابتدای : مت نوروزی مرز سالمت محیط و کار وزارت بهداشت گفتسال

 .اند هزار مورد بازرسی را انجام داده 188اسفندماه سال گذشته تا کنون، حدود یک میلیون و 

داخت و اظهار به گزارش ایسنا، رضا غالمی به تشریح بازرسی های انجام شده توسط بازرسان بهداشت پر

هزار و  118مورد بازرسی از مراکز تهیه، توزیع و عرضه مواد غذایی،  191هزار و  008در طول این مدت، : داشت
مورد  208هزار و  02، ...مورد بازرسی از اماکن عمومی حساس مانند آرایشگاه ها، هتل ها، مراکز اقامتی و  11

مورد  19هزار و  28  رد بازرسی از سامانه های آبرسانی ومو 080هزار و  84بازرسی از اماکن بین راهی، 
 ....بازرسی از مراکز عرضه قلیان انجام شده است

کیلوگرم مواد غذایی  400هزار و  410از ابتدای اسفندماه سال گذشته تا کنون، یک میلیون و : وی تصریح کرد
 .فاسد و غیربهداشتی در کشور، کشف و معدوم سازی شده است

 8107مرکز و مکان متخلف، به مراجع قضایی معرفی شده اند، از تعطیل شدن  187هزار و  27یان اینکه وی با ب
مرکز و مکان بین راهی مختلف به مراجع  020معرفی : مرکز و مکان متخلف از نظر بهداشتی خبر داد و گفت

داشت محیط وزارت بهداشت مرکز عرضه قلیان، نمونه ای از تالش های بازرسان به  020قضایی و تعطیل شدن 

 .در کشور است

های  خراسان شمالی پیشتاز در جذب سرمایه/گذار در ایران آلمان در صدر کشورهای سرمایه

 خارجی

در بازه زمانی یکم  :است  آمده ۱۹۳۱فروردین ۱۹در تاریخ روز یکشنبه ایلنا  -به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران 

هزار دالر سرمایه ۳۱۱میلیون و  ۰۱میلیارد و  ۱۹در مجموع  ۱۹۳۰اسفند ماه سال  ۱۴تا تاریخ  ۱۹۳۰دی ماه سال 
 .گذاری خارجی به تصویب این هیات رسیده است

ان خراسان گذاری خارجی قرار گرفت و است میلیارد دالر پس از برجام مورد تصویب هیات سرمایه ۱۹جذب بیش از 

میلیون دالر در صدر  ۳۱۹ها پیشتاز بوده است؛ همچنین آلمان با سه میلیارد و  شمالی در جذب این سرمایه
   .گذار قرار دارد کشورهای سرمایه

میلیون دالر بیش از سایر استان ها سرمایه  ۹۰۱در این میان خراسان شمالی با جذب بیش از سه میلیارد و 

و پس از آن  میلیارد دالر قرار دارد ۱.۰است و پس از آن استان آذربایجان شرقی با گذاری خارجی جذب کرده 

 .میلیون دالر قرار گرفته است ۹۴۴اسپانیا با سه میلیارد و 

همچنین استان های اصفهان، تهران و سیستان و بلوچستان هرکدام توانسته اند بیش از یک میلیارد دالر 
 .شده جذب کنندسرمایه گذاری خارجی در مدت یاد 

ارمنستان، اسپانیا، افغانستان، آلمان، امارات، انگلستان، ایرلند، بالروس، ترکیه، جزایر باربادوس، جمهوری 

آذربایجان، چین، روسیه، سریالنکا، عراق، عمان، فرانسه، قبرس، کویت، مالزی، هلند، هندوستان و ونزوئال از 

 .اری در ایران کرده اندجمله کشورهایی هستند که اقدام به سرمایه گذ

 کارگران تانیا شفق پرند به دلیل عدم نیاز اخراج شدند ۰۰
 

تانیا »کارخانه   کارگر شاغل در ۱۰نزدیک به   :آمده است  ۱۹۳۱فروردین ۱۰در تاریخ روز دوشنبه ش ایلنا به گزار
کارگری که از کار  ۱۰از قرار معلوم . اند عدم نیاز با اتمام قراردادهای کار خود تعدیل شده  به دلیل« شفق پرند

 .ارندسال سابقه کار د ۰ماه تا   از سه  بیکار شده اند هر کدام

تولیدی مدعی است در این فصل از سال به دلیل کاهش حداقلی تولیدات   به گفته آنان کارفرمای این واحد

کارگران قصد   کارخانه توان پرداخت به موقع دستمزد کارگران شاغل در کارخانه را ندارد، به همین دلیل با تعدیل
 .های جاری کارخانه را دارد کاهش هزینه

بعد از ماه : گویند آنان می.تالش می ورزند کارگران اخراجی برای بازگشت به کار : ا می نویسدگزارش خبری ایلن

گفتنی است کارخانه تانیا شفق پرند در  .های تالش در این کارخانه فرصت شغلی جدیدی برایمان وجود ندارد

 .الیت داردظروف فوالدی و آهنی در شهرستان رباط کریم در شهر صنعتی پرند فع  زمینه تولید

 چند نفر در ایران کاربر اینترنت هستند؟

http://www.isna.ir/news/96011403259 

 

آمارهای رسمی گویای آن  :آمده است  ۱۹۳۱فروردین ۱۰در تاریخ روز دوشنبه به نوشته خبرگزاری دولتی ایسنا 
گیرند و بدین ترتیب  هره میاست که بخش قابل توجهی از ایرانیان برای دسترسی به اینترنت از تلفن همراه ب

 .میلیون کاربر اینترنت موبایل در ایران وجود دارد ۹۰بیش از 

http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-4/473867-%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B5%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D8%B0%D8%A8-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C
http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-4/473867-%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B5%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D8%B0%D8%A8-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C
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های مختلف را نشان  ماهه ای که وضعیت ارتباطی ایران در بخش ۱۹ایسنا، اگرچه آمارهای  خبری به گزارش

مینه اینترنت تعداد ماهه سال گذشته گویای این نکته است که در ز ۳دهد هنوز منتشر نشده اما آمارهای  می

نفر بوده و تعداد مشترکان پهن بند ثابت به بیش از  ۱۱۳هزار و  ۱۰۴میلیون و  ۹۰مشترکان پهن باند سیار بیش از 
 .کاربر رسیده است ۳۰۹هزار و  ۹۱۱میلیون و  ۳

 ۱۱۴ون و میلی ۱۰۱در کشور بالغ بر  ۱۹۳۰طبق آمارهای منتشر شده از سوی وزارت ارتباطات تا پایان آذر سال 
واگذار شده اما تعداد ( همراه اول، ایرانسل، رایتل و تالیا)کارت از سوی اپراتورهای مختلف هزار سیم

توان گفت همچون  مورد بوده و بدین ترتیب می ۹۰۳هزار و  ۰۹۴میلیون و  ۱۴های فعال کشور تنها  کارت سیم
 .ت غیر فعال قرار دارندهای کشور در حال کارت سالهای گذشته همچنان حدود نیمی از سیم

 ۱۰هزار و  ۰۳تلفن همگانی نیز در حال فعالیت هستند و بیش از  ۰۰۹هزار و  ۱۹۱عالوه بر این در کشور حدود 
 .روند روستا هم دارای تلفن خانگی به شمار می

 به مرخصی اجباری رفتند«بسته بندی البرز»و« تولی پرس»کارگران 
 

بسته »و« پرس تولی»کارگر دو کارخانه  ۰۱۴ :آمده است  ۱۹۳۱فروردین ۱۰در تاریخ روز دوشنبه گزارش ایلنا به 

ای واقع در شهر صنعتی البرز قزوین مشغول به کارند،  رفرمای واحد در محوطهتحت مسئولیت کا  که« بندی البرز
 .اند ماه به مرخصی اجباری فرستاده شده  فروردین ۱۳از روز پنجم تا 

به گفته یکی از این کارگران او و همکارانش از یک روز مانده به شروع سال جاری مطلع شدند که اولین روز کاری 

ز چهاردهم فروردین آغاز خواهد شد اما امروز که طبق اطالع قبلی کارفرما به محل کارشان از رو ۳۱آنها در سال 
 .فروردین تمدید شده است ۱۳کنند متوجه می شوند که تعطیلی آنها تا روز  مراجعه می

اما ظاهرا کارفرمای مشترک قصد : روزه مشخص نیست؛ افزود ۱۴وی بابیان اینکه هنوز علت این مرخصی اجباری 

این کارگر که تاکید دارد او و همکارانش در جریان این تصمیم  .دارد تا این مدت را از مزایای شغلی آنها کسر کند

روز باقی بماند و ممکن است با توجه به  ۱۴  هنوز مشخص نیست مرخصی اجباری در حد:اند، گفت مدیریت نبوده
 .شودشرایطی که بر این کارخانه حاکم است این وضعیت ادامه دار 

 سرنوشت نامشخص سد گتوند

 برد سال زمان می۸حل مشکل گتوند حداقل 

http://www.isna.ir/news/96011303215 

 
به گزارش ایسنا، سد گتوند  :آمده است  ۱۹۳۱فروردین ۱۰در تاریخ روز دوشنبه به نوشته خبرگزاری دولتی ایسنا 

این . کارون در جنوب غربی ایران ساخته شده است ترین سدهای ایران است که روی رودخانه علیا یکی از بزرگ
کیلومتری شمال شهرستان شوشتر و در  ۹۰کیلومتری از ریزشگاه رودخانه کارون، در فاصله  ۹۱۴سد، در فاصله 

سد گتوندعلیا آخرین سد قابل احداث بر . کیلومتری شمال شرقی شهر گتوند در استان خوزستان قرار دارد ۱۴
متر است که بلند ترین سد خاکی  ۱۱۹ای با هسته رسی  ارتفاع این سد سنگریزه. استروی رودخانه کارون 

 .شود کشور محسوب می

های ریز و درشت گتوند که از وجود گنبد نمکی و سازند گچساران در منطقه آبگیری این سد و در نتیجه  حاشیه

های اجرایی و حتی  و تعطیلی فعالیتاحتمال شور شدن آب کارون شروع شده بود، بعدها با بدهی باالی پروژه 

شدن چندهزار روستایی و زیرآب رفتن  مدتی نیز آواره. های مختلف درباره پروژه ادامه پیدا کرد تعویق چندباره وعده
های ریز و  در نهایت این سد با وجود همه حاشیه. ها قرار داشت ها روستا با آبیگری گتوند در کانون توجه ده

 .ها در این پروژه بزرگ نبود برداری رسید، اما این به معنی پایان حاشیه درشت خود به بهره

 آب بهبود وضعیت استخدامی خواسته کارگران فصلی نیشکر میان

http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/474061-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D8%B3-%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%B2-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B1%D8%AE%D8%B5%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B1%D9%81%D8%AA%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-9/474183-%D8%A8%D9%87%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%B5%D9%84%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D8%B4%DA%A9%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D8%A8


 
در نخستین روزهای کارگری بعد از خاتمه  :آمده است  ۱۹۳۱فروردین ۱۰در تاریخ روز دوشنبه گزارش ایلنا به 

 با برپایی یک اجتماع« میان آب»، جمعی از کارگران مجتمع کشت و صنعت نیشکر ۳۱تعطیالت نوروزی سال
تعدادی از کارگران این واحد کشاورزی در .صنفی خواستار تغییر نحوه رابطه استخدامی خود با این مجموعه شدند

نفر هستیم که به صورت روزمزد و فصلی که از سالهای گذشته تا  ۹۴۴در مجموع نزدیک به : تماس با ایلنا گفتند

 .هستیمو صنعت میان آب مشغول کار  کنون در مزارع نیشکر مجتمع کشت

طبق روال مرسوم در این مجموعه هر سال کارفرما مجموع : این کارگران در توضیح مشکالت صنفی خود گفتند
کارگران روز مزد را به دو گروه تقسیم کرده و با کارگران حاضر در هر گروه در دو نوبت سه ماهه قرارداد کار منعقد 

داد کاری هرکدام از آنها در طول یک سال کاری به صورت گویند که قرار در مجموع این کارگران می... .کند می
شود ودر عمل هرکدام از آنها حدود نیمی از سال به عنوان کارگر فصلی و  منقطع در دو نوبت سه ماهه تمدید می

 .روز مزد بخش کشاورزی این مجتمع مشغول کارند

که در راستای پیگیری این خواسته گویند  کارگران مذکور که خواهان تثبیت موقعیت شغلی خود هستند، می

فرودین ماه سال جاری یک اجتماع صنفی را در محوطه مقابل ساختمان مجتمع  ۱و  ۰صنفی خود برای روزهای 
 .اند آب برگزار کرده کشت و صنعت میان

 در اتاق تعاون ایران؛

 نخستین شورای ملی تولید و اشتغال تعاون تشکیل شد

s/3943552http://www.mehrnews.com/new 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

اولین جلسه شورای ملی  :آمده است  ۱۹۳۱فروردین ۱۰در تاریخ روز دوشنبه به نوشته خبرگزاری دولتی مهر 

ن ایران، برخی نمایندگان مجلس، دبیر کل اتاق تعاون، معاونان اتاق تولید و اشتغال تعاون با حضور رئیس اتاق تعاو
 ....و اساتید دانشگاهی در محل اتاق تعاون ایران برگزار شد

 .و مورد تصویب قرار گرفت  ها و برنامه های این شورا طرح و بررسی شده در این جلسه خط مشی

هزار تعاونی متغیر است که  ۱۴۴هزار تا  ۳۰کشور بین  بر اساس این گزارش، در حال حاضر تعداد تعاونی های فعال

 .هزار نفر از جمعیت کشور عضو این تعاونی ها هستند ۱۱حدود 

 در اولین مزایده امسال؛
 تخته فرش به مزایده گذاشت 77سازی سازمان خصوصی

 
سازمان خصوصی سازی در اولین مزایده سال  :آمده است  ۱۹۳۱فروردین ۱۰در تاریخ روز دوشنبه گزارش ایلنا به 

 .میلیون تومان روی میز فروش خواهد رفت 788میلیارد و  28به ارزش کل پایه تخته فرش  ۰۰خود،  ۳۱

میلیون ریال اعالم شده است که به  012بلغ سپرده شرکت در مزایده این تعداد فرش، بر اساس این گزارش؛ م

 .شود فروردین ماه جاری از طریق مزایده واگذار می 10صورت نقد در روز 

 درصدی میوه ۰۶گرانی /۶۰جزئیات ارزانی و گرانی کاالها در آخرین هفته 

 محبوبه فکوری 

50http://www.mehrnews.com/news/39430 
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http://media.mehrnews.com/d/2017/01/28/4/2354841.jpg?ts=1486462047399


 

 

 
 

 
 

 

 
 

بر این اساس قیمت لبنیات  :آمده است  ۱۹۳۱فروردین ۱۰در تاریخ روز دوشنبه به نوشته خبرگزاری دولتی مهر 
 ۱۳.۱درصد، میوه های تازه  ۱۳.۳ما نرخ تخم مرغ یکساله درصد، کاهش یافت، ا ۱.۳درصد، قند و شکر  ۴.۹یکساله 

درصد، افزایش را تجربه کرد؛  ۹.۹درصد، مرغ  ۱.۹درصد، گوشت قرمز  ۹۱های تازه  درصد، سبزی ۱.۹درصد، چای 
 .همچنین برنج، روغن نباتی و حبوبات بدون تغییر بوده است

 

 دیگزارش اعتصاب غذای حمید رحمتی در حمایت از اسماعیل عب

post_4.html-ttps://zandaniran.blogspot.se/2017/04/blogh 

در تاریخ روز دوشنبه به نقل از کانال تلگرامی فعاالن معلمان  به گزارش وبالگ برای رسیدن صدای زندانیان

حمید رحمتی  از اعضای شورای هماهنگی تشکل های صنفی کشور و هیات   :آمده است  ۱۹۳۱فروردین ۱۰

ی  ون شهرضای اصفهان در اعتراض به حکم غیر منصفانه ی اسماعیل عبدی از صبح امروز جلوی ادارهمدیره ی کان
 .آموزش و پرورش شهرضا با در دست گرفتن بنری  اعتصاب غذا کرده است

 

به جهت فعالیت های صنفی به  ۱۴ی  حمید رحمتی  از خوشنامان و فعالین صادق صنف معلمان در اواسط دهه
بعید شد و در همان ایام و هنگام مراجعه به تبعیدگاه خود در سانحه ی تصادف به شدت مصدوم شمال کشور ت

 .شد و مدت ها در وضعیت بغرنج جسمانی با مرگ دست و پنجه نرم کرد

رحمتی در سال گدشته نیز طی چند مرحله در  اعتراض به احکام قضایی صادر شده علیه جنابان بهشتی و 
غذا کرد و همزمان با اعتصاب غذای سوم بهشتی سخنگوی کانون صنفی به اعتصاب  عبدی اقدام به اعتصاب

 .غذای نامحدود دست زد و تا زمان آزادی بهشتی اعتصاب خود را ادامه داد

صبح امروز به محض  :گفت  در تماسی تلفنی با جناب رحمتی ایشان وضعیت خود را مطلوب اعالم کرده و
بنر توسط نیروی انتظامی بازداشت شده و دوساعتی از ایشان بازجویی شده  رسیدن به محل قبل از باز کردن

ای مبنی بر بازگشت به منزل و  نیروی انتظامی با نظر  دادستانی از آقای رحمتی میخواهد که تعهدنامه. است 
صرفنظر از  صرفنظر از اعتصاب را امضا کند که ایشان امتناع می کند با گذشت دوساعت از بازداشت با توصیه  به

اند، لیکن بالفاصله بعد از آزادی به اداره آموزش و پرورش شهرضا بازگشته و اعتصاب را از سر  اعتصاب آزاد شده

 ...می گیرد

 :منبع

https://t.me/Faalansenfimoalleman 

 کارگران چوفا در اردکان اعتراض 

hatreh.com/news/nn36785360http://www.g 

https://t.me/Faalansenfimoalleman
http://media.mehrnews.com/d/2017/01/06/4/2329237.jpg?ts=1486462047399


آمده  ۱۹۳۱فروردین ۱۰در تاریخ روز دوشنبه  صدا وسیمادولتی خبرگزاری سایت قطره به نقل از   به گزارش

اخت در اعتراض به عدم پرد( کارخانه چوب وفلز )کارگران شرکت تولیدی چوفای اردکان از بیش از چهل نفر :است 

 . حقوق و مزایای خود و تعطیلی موقت شرکت، به فرمانداری شهرستان اردکان مراجعه کردند
این تعداد کارگران این شرکت تولیدی با اعتراض مقابل فرمانداری خواستار پاسخ مسئوالن در مقابل تعطیلی 

حدود : اری صدا وسیما گفتیک از معترضین به خبرنگار خبرگز . کارخانه وعدم پرداخت حقوق ومزایای خود شدند
  ... سه ماه است که کارفرما به ما حقوق نداده واز عیدی امسال نیز خبری نبود

چند کارخانه دیگر استان هم در ماه های اخیر حقوق کارگران خود را به مدت چندماه پرداخت نکرده اند و کارگران 

 .ود شده اندبا مراجعه به فرمانداری ها یا استانداری خواستار حل مشکل خ

 

 :وگو با ایلنا رئیس اتحادیه فروشندگان لبنیات در گفت
 هزار تومان گران شد ۲برخی از محصوالت لبنی / افزایش قیمت شیر طبیعی است

 
رئیس اتحادیه فروشندگان ، علی رجبی : آمده است ۱۹۳۱فروردین  ۱۰  به گزارش ایلنا در تاریخ روز سه شنبه

به طوری که برخی از تولید کنندگان  تومان افزایش دادند 188ها قیمت شیر را  تمام شرکت :اعالم داشتلبنیات 

هزار تومانی بیشترین  1ها با افزایش  تومانی، حداقل تغییر قیمت و برخی دیگر از شرکت 188لبنیات با افزایش 
اعمال می شد اما  94ل این افزایش قیمت طبیعی است و باید از اول سا: وی گفت  .تغییر قیمت را داشتند

اما در مورد سایر محصوالت لبنی  .های تولید کننده لبنیات از روز گذشته اقدام به افزایش قیمت کردند شرکت
         .ها متفاوت بود همچون ماست و پنیر افزایش قیمت

یش قیمت را داشتیم و ما انتظار افزا... با توجه به افزایش تورم و افزایش دستمزد و بیمه و : علی رجبی ادامه داد

به عنوان حلقه اتصال تولید کنندگان و مصرف کنندگان تا کنون نارضایتی و شکایتی از بابت این افزایش قیمت از 

 ....سوی مردم نداشتیم

 دلیل افزایش تقاضا گران شد مرغ به تخم/گرانی شیر غیرمجاز است
 

مقام وزیر جهاد  قائم، علی اکبر مهرفرد :آمده است ۱۹۳۱فروردین  ۱۰  به گزارش ایلنا در تاریخ روز سه شنبه
اند،  ینکه افزایش قیمتی که یکی دو شرکت خاص در محصوالت لبنی دادهکشاورزی در امور بازرگانی با بیان ا

صورت انحصاری در  کند و تعیین قیمت به وزارت جهاد کشاورزی به تعیین قیمت ورود نمی: غیرمجاز است، گفت

ار عملکرد وزارت کشاورزی متکی بر تولید داخلی و مداخله نکردن در باز: افزود وی .اختیار سازمان حمایت است
 .است مگر در مواردی که مشکلی پیش بیاید

در دو سال گذشته همواره قیمت کاالهای آشامیدنی و خوراکی زیر نرخ تورم بوده است و در برخی : وی ادامه داد

 .از کاالها مانند مرغ، ثبات بسیار خوبی داشتیم و داریم

ها  ز آنجایی که قیمت در خرده فروشیها تغییری نداشته است و ا قیمت شیر خام توسط دامداری: مهرفرد گفت
شود این سازمان افزایش قیمتی را  توسط سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان، کنترل و تعیین می

اند، غیرمجاز  تصویب نکرده است بنابراین احتماالً افزایش قیمتی که یکی دو شرکت خاص در محصوالت لبنی داده

 .است

 قدر افزایش یافته است؟قیمت میوه و سبزی چ

http://www.isna.ir/news/96011504170 

 
در پاییز سال گذشته، : آمده است ۱۹۳۱فروردین  ۱۰ به نوشته خبرگزاری دولتی ایسنا درتاریخ روز سه شنبه

 ۴.۰۱معادل « های آجیلی ها و میوه میوه»درصد و تورم قیمت گروه  ۴.۹۱، معادل «سبزیجات»تورم قیمت گروه 

 .د بوده استدرص

برابر با  ۱۹۳۰، در فصل پاییز سال «غالت»شاخص گروه ...به گزارش ایسنا، بر اساس اطالعات مرکز آمار ایران،

میزان تغییرات چهار . درصد افزایش یافته است ۱۱.۰۰بوده است که نسبت به فصل مشابه سال قبل  ۹۰۱.۱۴
 .درصد است ۰.۰۱  نیز برابر با( رخ تورم ساالنهن)فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل 

است که نسبت به فصل مشابه سال  ۹۴۰.۳۰برابر با  ۱۹۳۰هم در فصل پاییز سال « سبزیجات»شاخص گروه 
میزان تغییرات چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال . درصد افزایش یافته است ۱.۰۱قبل 

 .درصد افزایش داشته است ۴.۹۱  برابر با نیز( نرخ تورم ساالنه)قبل 

http://www.iribnews.ir/
http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-4/474450-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%B4%DB%8C%D8%B1-%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D8%B9%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D8%A8%D9%86%DB%8C-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%AF
http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-4/474502-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B4%DB%8C%D8%B1-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AA%D8%AE%D9%85-%D9%85%D8%B1%D8%BA-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B6%D8%A7-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%AF


است که نسبت به فصل  ۹۱۱.۹۰برابر با  ۱۹۳۰، در فصل پاییز سال «های آجیلی ها و میوه میوه»شاخص گروه 

میزان تغییرات چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره . درصد کاهش یافته است ۱.۱۱مشابه سال قبل 

 .درصد است ۴.۰۱  نیز برابر با( نهنرخ تورم ساال)مشابه سال قبل 

است که  ۹۹۹.۹۰برابر با  ۱۹۳۰، هم در فصل پاییز سال «های روغنی ها و میوه دانه»عالوه بر این، شاخص گروه 

میزان تغییرات چهار فصل منتهی به فصل جاری . درصد افزایش یافته است ۱.۴۰نسبت به فصل مشابه سال قبل 
 ....درصد است ۱۴.۰۴  نیز برابر با( نرخ تورم ساالنه)نسبت به دوره مشابه سال قبل 

 گزارش ویدئویی فارس

هزار  77حل معضل بیکاری را در واردات  راه: بذرپاش/ برانگیز واردات کاالی قاچاق آمار تاسف/ فیلم

 میلیارد تومان کاالی قاچاق پیدا کنید

http://www.farsnews.com/MediaDisplay.aspx?nn=13960115000893 

مهرداد بذرپاش در نشست : آمده است ۱۹۳۱فروردین  ۱۰به گزارش خبرگزاری دولتی فارس در تاریخ سه شنبه 

هزار میلیارد تومان کاالی  78تا  40از گمرکات کشور چیزی بین : جبهه مردمی نیروهای انقالب اسالمی گفت
 .شود قاچاق به کشور وارد می

 :نماینده کارگران بیکارشده فوالد زاگرس
 شغل با کرامت یعنی بیکاران صنعت به سر کار بازگردند

 
نماینده کارگران بیکارشده  احمد امینی،  :آمده است ۱۹۳۱فروردین  ۱۰  به گزارش ایلنا در تاریخ روز سه شنبه

امت انسانی هستند، کارگرانی را که به دلیل تعطیلی اگر دولتمردان خواستار احیای کر: فوالد زاگرس می گوید

اگر دولت در فکر حفظ : وی خطاب به مقامات مسئول ادامه داد ....اند، به سر کار بازگردانند ها بیکار شده کارخانه
کارگر بیکار فوالد زاگرس در قروه  888کرامت انسانی و ایجاد مشاغل شایسته و با کرامت است، کاری کند که 

 .تان به سر کار بازگردندکردس

نگاریهای متعدد ومکرر به شخص ریاست محترم جمهوری و وزیران کابینه بی پاسخ  چرا نامه: امینی در ادامه گفت

مانده و همچنان بیکار هستیم اگر کرامت، یک هدف است است، شغلمان را به ما برگردانید و گامی در جهت 
 .اریدکاهش بیکاری در منطقه محروم کردستان برد

 ؛ 69روز از سال  13با گذشت 

 منتظر بازگشایی کارخانه هستند« بلورک البرز»کارگران 
 

 
هنوز  94روز از شروع سال20با گذشت : آمده است ۱۹۳۱فروردین  ۱۰  به گزارش ایلنا در تاریخ روز سه شنبه

تعدادی از کارگران این کارخانه      .پرداخت نشده است« بلورک البرز»عیدی ومطالبات مزدی کارگران کارخانه 
ماه معوقات مزدی  4ر هستیم که جدا از عیدی و کارگ 228در حدود : سازنده بلور وشیشه در تماس با ایلنا گفتند

کارگران این کارخانه از شهریور ماه بجز مبالغ کمی که به  ،جدا از وضعیت پیش آمده .مشکالت دیگری نیز داریم
ی می گذرد هیچ خبر 94روز از سال  20اند و تا امروز که  اند دیگر دستمزدی دریافت نکرده گرفته  صورت الحساب

 .کارگران نیست حقوق های معوقه ی کارخانه وپرداختبازگشای  از

 حقوق های معوقه انتظار کارگران سیمان مسجد سلیمان برای دریافت 

 

http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/474393-%D8%B4%D8%BA%D9%84-%D8%A8%D8%A7-%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%AA-%DB%8C%D8%B9%D9%86%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B1%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-9/474393-%D8%B4%D8%BA%D9%84-%D8%A8%D8%A7-%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%AA-%DB%8C%D8%B9%D9%86%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B1%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-9/474408-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%B1%DA%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%B2-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%B3%D8%AA%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-9/474440-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B3%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF-%D8%B3%D9%84%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86-%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


 
که تعداد کارگران سیمان مسجد سلیمان : آمده است ۱۹۳۱فروردین  ۱۰  به گزارش ایلنا در تاریخ روز سه شنبه

ته ، هنوز دستمزد بهمن، اسفند ماه سال گذش: نفر است در خصوص معوقات مزدی خود یاد آور شدند ۰۰۴آنها 

برزمین  حقوق هایبابت  کارگران  .ایم ماه پاداشهای نوسازی را دریافت نکرده ۹برخی مزایای عرفی ورفاهی و 
 ..مانده خود طلبکارند

یکی از کارگران شاغل در کارخانه سیمان مسجد سلیمان با یادآوری اینکه به دلیل کمبود منابع مالی و سایر 

دوم اسفند   در نهایت در تاریخ: هایی همراه بوده است؛ افزود ها با چالشمشکالت مدیریتی، سال گذشته برای آن

ماه مدیریت در ازای پرداخت بخشی از معوقات مزدی شرایط بازگشت به کار کارگران را فراهم کرد و مابقی 
ای که به امضای اعضای کمسیون کارگری شهرستان  قرار است تا بر اساس صورت جلسه  مطالبات کارگران

 .خرداد امسال به روز شود ۹۰تنظیم شده است تا   د سلیمانمسج

 منابع خبری ایلنا مطرح کردند؛
 کارخانه به طور موقت تعطیل است/ کارگران چوفا حقوق های معوقه

 

منابع خبری از تعطیلی کارخانه چوب و فلز : آمده است ۱۹۳۱فروردین  ۱۰  به گزارش ایلنا در تاریخ روز سه شنبه
پرداخت نشده  حقوق های معوقهاه سه م و مدت .اردکان و عدم پرداخت مطالبات مزدی کارگران آن خبر دادند

 .از قرار معلوم عیدی این کارگران نیز در سال گذشته پرداخت نشده است .دارند

این کارخانه به طور موقت تعطیل است و : گویند دهند و می منابع خبری ایلنا از نگرانی این کارگران خبر می
از قرار معلوم روز  .، تا کنون نتیجه ای نداشته استمراجعات کارگران به مقامات محلی از جمله فرمانداری اردکان

دستمزد و مطالبات خود و تعطیلی موقت شرکت،  این کارگران در اعتراض به عدم پرداخت ( فروردین 28)گذشته 

 .به فرمانداری شهرستان اردکان مراجعه کردند 

 انجام شد؛ 63در واپسین روزهای سال 
 شدند بیکارند یاسوج کارگر ق 7
 

نفر از  7از تعدیل « قند یاسوج »کارخانه :  آمده است ۱۹۳۱فروردین  ۱۰  به گزارش ایلنا در تاریخ روز سه شنبه

 .شود، خبر می دهند کارگران شاغل در این واحد تولیدی، به دلیل آنچه از سوی کارفرما عدم نیاز عنوان می

نفر از کارگران قرار دادی این  7در روزهای پایای سال گذشته، اسامی  ج کارفرمای کارخانه قند یاسوبطوری که 
 .به واحد اداری معرفی کرد اخراج تولیدی را برای  واحد 

سال سابق کار در  10کارگران بیکار شده تا . اند ماه سال جاری بیکار شده ند اسف 08همه این کارگران از تاریخ 

  ....این مجموعه را داشتند

 ها مجدد فرمانداری تهران با افزایش نرخ کرایهمخالفت 

معاون ،غالمحسین آرام : آمده است ۱۹۳۱فروردین  ۱۰  در تاریخ روز سه شنبه ایسنابه گزارش خبرگزاری دولتی 

با : ها در شهر تهران گفت عمرانی فرمانداری تهران با تأکید بر مخالفت فرمانداری تهران برای افزایش نرخ کرایه
ها، مصوبه فوق در  ین مخالفت و اصرار شورای شهر تهران بر مصوبه خود مبنی بر افزایش نرخ کرایهتوجه به ا

کلیات : گفت وی. گیری نهایی ارسال خواهد شد هفته جاری به شورای حل اختالف وزارت کشور برای تصمیم
فرمانداری در مرحله اول  ونقل عمومی به های حمل مصوبه ارسالی شورای شهر تهران مبنی بر افزایش نرخ کرایه

معاون عمرانی . با مخالفت مواجه شد و پس از ارسال به شورا با اعمال تغییراتی مجدد به فرمانداری ارسال شد

 . فرمانداری تهران با هرگونه افزایشی در نرخ کرایه تاکسی، اتوبوس و مترو مخالف است: فرمانداری تهران افزود

بان جان خود را از  دوازدهم فروردین یک کارگر دکل/ مرگ چهار کارگر صنعت نفت در سال جاری
 دست داد

 

http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/474452-%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-%DA%86%D9%88%D9%81%D8%A7-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%B7%D9%88%D8%B1-%D9%85%D9%88%D9%82%D8%AA-%D8%AA%D8%B9%D8%B7%DB%8C%D9%84-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/474463-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1-%D9%82%D9%86%D8%AF-%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%AC-%D8%AA%D8%B9%D8%AF%DB%8C%D9%84-%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-9/474485-%D9%85%D8%B1%DA%AF-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D9%86%D9%81%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D9%86-%DB%8C%DA%A9-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1-%D8%AF%DA%A9%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%AF
http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/474485-%D9%85%D8%B1%DA%AF-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D9%86%D9%81%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D9%86-%DB%8C%DA%A9-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1-%D8%AF%DA%A9%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%AF
http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/474485-%D9%85%D8%B1%DA%AF-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D9%86%D9%81%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D9%86-%DB%8C%DA%A9-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1-%D8%AF%DA%A9%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%AF


روز  20در : آمده است ۱۹۳۱فروردین  ۱۰  روز سه شنبهایلنا در تاریخ  -به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران 

در همچنین .  ، چهار کارگر صنعت نفت و گاز بر اثر حوادث کاری جان خود را از دست دادند94سپری شده از سال 

ششم فروردین ماه در ایستگاه تقلیل فشار گاز همدان به وقوع پیوست، در نتیجه  ای که پیش از آن  حادثه
 .ایستگاه گازهمدان براثر انفجارزنده زنده در آتش سوختند 07و 10رده، دو کارگرسوزی گست آتش

در حین انجام کار بر اثر « علی حیدری»ظهرروز دهم فروردین نیز،یکی از کارگران پتروشیمی تندگویان به نام 

 .سقوط بوم جرثقیل جان خود را از دست داد

گذشته است، چهار کارگر شاغل در صنایع  94که از آغاز سال روزی  20توان گفت در  با احتساب این حوادث، می

 .اند نفت و گاز جان خود را بر اثر حوادث کاری از دست داده

 شده با مواد مخدر نوزاد و کودک مسموم ۰۸۴شناسایی 

http://www.sharghdaily.ir/News/118007 

رئیس اورژانس ، حسین اسدبیگی : است آمده ۱۹۳۱فروردین  ۱۰به نوشته روزنامه شرق درتاریخ روز سه شنبه
. خبر داد ۳٩ماهه اول سال  ۳شده با مواد مخدر در  نوزاد و کودک مسموم ۰۱۴اجتماعی کشور از شناسایی 

های بیمارستانی شناسایی نشدند بلکه افراد و  نفر، از طریق گزارش ۰۱۴همه این : تصریح کرد حسین اسدبیگی

این در حالی  ....ها سهیم بودند در ارائه این گزارش... ی، انتظامی، اقوام ونهادهای مختلفی همچون مراکز قضائ
: رئیس اورژانس اجتماعی کشور تأکید کرد .... نفر پسر بودند ۹۱۱نفر دختر و  ۹۳۹نفر  ۰۱۴است که از این 

ای اسدبیگی درباره آماره. فروشی، مسئله ای قضائی و جنایی است و به بهزیستی ارتباطی ندارد کودک
چهار استانی که بیشترین آمار نوزادان مسموم : گفت ۳٩ماهه سال ۳استانی کودکان مسموم با مواد مخدر در 

 . جنوبی بودند با مواد مخدر را داشتند، به ترتیب تهران، کرمان، کرمانشاه و خراسان

 :در اعتراض به عدم پرداخت مطالبات صورت گرفت

 تجمع کارگران روغن نباتی قو در محوطه کارخانه
 

 
 

نفر از کارگران روغن نباتی  ۱۴۴در حدود : آمده است ۱۹۳۱فروردین  ۱۰  به گزارش ایلنا در تاریخ روز سه شنبه
اعتراض این کارگران به عدم . اند تجمع کرده در محوطه این کارخانه،( فروردین ماه ۱۰/سه شنبه)قو، صبح امروز 

جمعی از کارگران کارخانه روغن نباتی قو .گردد بر می ۳۰بهمن، اسفند، و عیدی سال  حقوق های معوقهپرداخت 

در محوطه کارخانه روغن نباتی قو یک تجمع صنفی برگزار  ۱۹صبح امروز تا ساعت  ۱به ایلنا گفتند که از ساعت 
تجمعی اعتراضی مقابل دفتر سهام دار عمده  ۳۰ن روغن نباتی قو پیش از این در اسفند ماه سال کارگرا .اند کرده

 .برگزار کرده بودند  این کارخانه

 بازگشت به کار، مطالبه کارگران پیمانکاری دانشگاه جندی شاپور دزفول

http://tnews.ir/news/a4c282985358.html 

جمعی از کارگران اخراجی خدمات  :  آمده است ۱۹۳۱فروردین  ۱۰ز سه شنبهدرتاریخ روبه گزارش خبرگزاری ایرنا 

و فضای سبز دانشگاه صنعتی جندی شاپوردزفول بهمراه خانواده دراعتراض به بیکارشدن وبرای بازگشت بکار 

 .مقابل فرمانداری تجمع کردند

طرف قرارداد دانشگاه صنعتی جندی تیرماه پارسال از سوی پیمانکار :نماینده این کارگران به خبرنگاران گفت
سال سابقه کار دارند و متاهل و  27تا  28شاپور دزفول اخراج شدیم در حالی که هر کدام از این کارگران بین 

در اعتراض به پرداخت مطالبات به اداره کار دزفول شکایت کردیم که رای به نفع :وی گفت .دارای فرزند هستند
پرداخت شد ولی بعد از برگزاری مناقصه دانشگاه و برنده شدن پیمانکار مذکور ، کارگران صادر شد و مطالبات 

 .نفر نیروی جدید به جای آنها به کار گرفته شدند 20نفر دیگر نیز اخراج شدند و  20تعداد 

http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/474548-%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%BA%D9%86-%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D9%82%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B7%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87
http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/474548-%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%BA%D9%86-%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D9%82%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B7%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87


ود هزار تومانی دریافت می کنیم و حد 021از آن زمان به بعد تنها بیمه بیکاری :نماینده کارگران اخراجی افزود

با حقوق بیمه :همسر یکی از کارگران معترض نیز گفت .یکسال است که حقوق نداریم و عیدی هم نگرفتیم

 .فرزند را نداریم 1بیکاری توانایی اداره زندگی با 

 :مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی
 یابد می افزایش درصد۰۰/۰ بگیران حداقل مستمری

 
ail/58566http://www.karvakargar.ir/fa/Main/Det 

 
 گفته به : آمده است ۱۹۳۱فروردین  ۱۰درتاریخ روز سه شنبه کارگری سرویس / کارگری و کار روزنامه نوشته به

 برای اجتماعی تأمین بگیران مستمری و بازنشستگان حقوق اجتماعی، تامین سازمان مدیرعامل ، نوربخش تقی

 .یابد می افزایش درصد۱۰.۰ میزان به بگیران حداقل
 تصویب و قانونی مسیر طی و الزم های بررسی از پس نیز سطوح سایر حقوق افزایش میزان :کرد تصریح خشنورب

 .شد خواهد اعالم وزیران هیئت
 بگیران مستمری و بازنشستگان حقوق درصدی۱۰.۰ افزایش اعمال با :گفت اجتماعی تأمین سازمان مدیرعامل

 همه در دولت در کارگری جامعه حقوق افزایش مچنینه و بازنشستگان حقوق افزایش میزان ،۳٩ سال در

 ....است  بوده تورم نرخ از بیشتر ها سال
 

 منکر ضعفی که داریم نیستیم/کارخانجات چغندربدلیل واردات،ورشکست شدند

 زهرا مهدوی 

http://www.mehrnews.com/news/3943823 

وزیر جهاد ، محمود حجتی :  آمده است ۱۹۳۱فروردین  ۱۰به نوشته خبرگزاری دولتی مهر در تاریخ روز سه شنبه

البته نقاط ضعفی هم وجود دارد و مدعی نیستیم  ...: های نهفته بخش کشاورزی گفت کشاورزی با تشریح ظرفیت
 .که ضعفی نداریم

العاده ای  های نهفته فوق ها و قابلیت باور بنده این است که مملکت ما در بخش کشاورزی ظرفیت: ضافه کردوی ا
دارد که بخش عمده ای را کشف نکردیم و به بخشی هم ان طور که باید و شاید بهره نگرفتیم یا اگر بهره گرفتیم به 

 ....صورت بهره ور عمل نکردیم

 چغندر را ورشکست کرد تتعرفه صفر واردات، کارخانجا

بسیاری از کارخانجات  وی همچنین با اشاره به اینکه واردات شکر با تعرفه صفر در سال های گذشته موجب شد

هزار هکتار بود که سال  ۱۰۹در همان سالها سطح زیرکشت بهاره چغندر قند :چغندرقند ورشکست شوند، اظهار کرد
هزار  ۰۴سال گذشته  ۱۴هزار هکتار رسید بنابراین در طول حدود  ۱۴۹گذشته به دلیل محدودیت آب این عدد به 

 .تن رسید ۰۰به  ۹۰هکتار سطح کشت بهاره کاهش یافت اما متوسط تولید از 

 اصفهاندر اعتصاب رانندگان سوخت رسان  -ایران
 

http://fanousnews.ir/Content/Detail/35555 

رسان  جمعی از رانندگان سوخت آمده است ۱۹۳۱وردین فر ۱۰درتاریخ روز سه شنبه خبری فانوسبه گرارش 
 .درصدی دستمزدشان اعتصاب کردند ۰۴اصفهان در اعتراض به طرح برندینگ و کاهش 

 :تصاویر

 

 میوه را عید چند برابر قیمت به مردم فروختند/سامان نوروزی بازار بی

http://www.mehrnews.com/news/3943471 

 

 

 

http://media.mehrnews.com/d/2017/02/24/4/2388481.jpg


 

 

 
 

 
 

 ، سید حسین مهاجران: آمده است ۱۹۳۱فروردین  ۱۰به نوشته خبرگزاری دولتی مهر در تاریخ روز سه شنبه

های باال به مصرف کنندگان  در ایام نوروز سیب درختی و موز با قیمت: رئیس اتحادیه میوه و سبزی نرخ گفت
تومان است،  ۱۴۴۴با بیان اینکه قیمت پرتقال وارداتی و داخلی با کیفیت وی  .رضه شد و نظارتی وجود نداشتع

کنند و این  های وارداتی قاچاق هستند که توزیع کنندگان با ترفندهای گوناگون آنها را عرضه می پرتقال  :اظهارداشت
   .ماند مساله از چشم بازرسان پنهان می

تا  ۱۳۴۴میوه و سبزی با اشاره به اینکه در ایام عید هرکیلوگرم سیب درختی که نرخ تمام شده آن بین رئیس اتحادیه 
مهاجران با بیان اینکه قیمت جهانی موز بین  تومان به مردم فروخته شد  ۰۴۴۴تا  ۰۴۴۴تومان بود با قیمت  ۹۴۴۴

 ...  .تومان است ۱۴۴۴تا  ۰۰۴۴زار بین هم اکنون قیمت موز در با...تومان است،  ۹۹۴۴تا  ۹۱۴۴

 چند نفر به جمعیت بیکار اضافه شد؟/ شاغل ۸یک بیکار به ازای هر 

http://www.mehrnews.com/news/3943749 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
در سال گذشته جمعیت : آمده است ۱۹۳۱فروردین  ۱۰ر در تاریخ روز سه شنبهبه نوشته خبرگزاری دولتی مه

. درصدی را به ثبت رساند ۹۳.۰۰نفر اعالم شد که نرخ مشارکت  ۰۰۴هزار و  ۰۳۱ میلیون و ۹۰ فعال اقتصادی کشور

 .شود جمعیت فعال یا همان نرخ مشارکت اقتصادی مجموع جمعیت شاغل و بیکار در سن کار محسوب می
نفر جمعیت بیکار کشور و  ۹۳۱هزار و  ۹۴۹میلیون و  ۹هزار نفری فعال اقتصادی،  ۰۳۱میلیون و  ۹۰ز مجموع جمعیت ا

درصد  ۱۹.۰شود که نتیجه آن ثبت نرخ بیکاری  نفر جمعیت شاغل کشور را شامل می ۰۹هزار و  ۰۱۱میلیون و  ۹۹
 .بیکار بودندنفر  ۱۹.۰نفر شاغل  ۱۴۴بود؛ یعنی به ازای هر  ۳۰برای سال 

درصد و  ۹۱.۹دهد نرخ مشارکت اقتصادی در این سال  نشان می ۳۰اما بررسی آمار وضعیت بازار کار کشور در 

 ۹۱نفر بیکار و  ۳۹هزار و  ۰۹۳میلیون و  ۹نفر بود که از این میزان  ۱۰۰هزار و  ۰۴۱میلیون و  ۹۰جمعیت فعال کشور 
 .نفر شاغل بودند ۱۰هزار و  ۳۰۹میلیون و 

تقریبا  ۳۰ا این حال بررسی و محاسبه نسبت جمعیت بیکار به شاغل در دو سال اخیر حکایت از آن دارد که در سال ب
 ....نفر شاغل یک نفر بیکار بوده است ۳نیز تقریبا به ازای هر  ۳۰نفر شاغل یک نفر بیکار و در سال  ۱به ازای هر 

 مرکبات خارجی آمد، پرتقال ایرانی فاسد شد

 
www.vaghayedaily.ir/fa/News/63076http:// 

 

 
 

 رئیس مهاجرانحسین : آمده است ۱۹۳۱فروردین  ۱۰سه شنبه روز تاریخ در اتفاقیه وقايع روزنامه گزارش به

 شمال باغداران دست روي را بزرگي خسارت گذشته، سال آذر سرمای : گفت بار تره و میوه فروشندگان اتحاديه

 ....کرد مواجه بزرگي افت با را ها میوه اين فروش میزان ها، پرتقال سرمازدگي با که خسارتي گذاشت؛ کشور
 و میوه میادين و شد گذشته هاي سال از بیشتر کشور در ها الپرتق قاچاق آمار که بود گذشته سال آذر همان

 گفته به که بود جدي قدر آن قاچاق هاي پرتقال داستان .شد قاچاق و وارداتي هاي میوه جوالن براي محلي بار تره
 داخلي انواع اسم به هم بازار قاچاق و خارجي هاي میوه از بسیاري حتي کشاورزي، بخش فعاالن و کارشناسان

  .شد اعالم کنندگان مصرف به شده تمام قیمت برابر چهار حدود آنها قیمت و رفته فروش به

https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?t=%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%A8%D8%A7%D8%AA%20%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C%20%D8%A2%D9%85%D8%AF%D8%8C%20%D9%BE%D8%B1%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84%20%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C%20%D9%81%D8%A7%D8%B3%D8%AF%20%D8%B4%D8%AF&u=http://vaghayedaily.ir/fa/News/63076
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?t=%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%A8%D8%A7%D8%AA%20%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C%20%D8%A2%D9%85%D8%AF%D8%8C%20%D9%BE%D8%B1%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84%20%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C%20%D9%81%D8%A7%D8%B3%D8%AF%20%D8%B4%D8%AF&u=http://vaghayedaily.ir/fa/News/63076
https://twitter.com/intent/tweet?text=%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%A8%D8%A7%D8%AA%20%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C%20%D8%A2%D9%85%D8%AF%D8%8C%20%D9%BE%D8%B1%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84%20%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C%20%D9%81%D8%A7%D8%B3%D8%AF%20%D8%B4%D8%AF%20-%20http://vaghayedaily.ir/fa/News/63076
https://twitter.com/intent/tweet?text=%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%A8%D8%A7%D8%AA%20%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C%20%D8%A2%D9%85%D8%AF%D8%8C%20%D9%BE%D8%B1%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84%20%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C%20%D9%81%D8%A7%D8%B3%D8%AF%20%D8%B4%D8%AF%20-%20http://vaghayedaily.ir/fa/News/63076
http://media.mehrnews.com/d/2016/12/31/4/2323277.jpg?ts=1486462047399


 عید شب براي شده سازي ذخیره داخلي پرتقال رفتن ازبین میزان درباره دقیقي آمار اينکه بر تأکید با مهاجران

 است، شده فرستاده خانهکار به گیري افشره براي يا شده دورريخته محصوالت اين از بخشي اما ندارد وجود

 توان نمي اما شده تولید کشور شمال در جاري سال در مرکبات تن هزار 888 و میلیون دو» :کند مي تصريح
 انبارها در مانده، باقي درخت زير شده، ريخته دور باغداران مرکبات از میزان چه که کرد اعالم مشخص صورت به

 در قانوني هاي پرتقال کنار قاچاق هاي پرتقال» :دهد مي توضیح اجرانمه .است رفته بین از درنهايت يا شده فاسد
 «.شود مي توزيع نیز بار تره و میوه مرکزي میادين در اکنون و رسد مي فروش به بازار

 :وگو با ایلنا نماینده مجلس در گفت

 تضییع حقوق بیماران برای افزایش درآمد/ کنند بیمار ویزیت می ۰۴۴برخی پزشکان روزانه 
 

، راز و علی قربانی نماینده مردم بجنورد :آمده است ۱۹۳۱فروردین  ۱۱به گزارش ایلنا درتاریخ روز چهارشنبه
برخی پزشکان به دلیل افزایش : جرگالن، گرمه و جاجرم و مانه و سملقان در مجلس شورای اسالمی گفت

کنند که این مسئله به کاهش کیفیت خدمات درمانی منجر شده  درآمد، بیماران زیادی در طول روز ویزیت می
د خود تعداد بیمارانی را که در طول بعضی پزشکان عمومی به دلیل افزایش درآم: قربانی خاطرنشان کرد .است

وی .کاهد دهند که این موضوع قطعا از کیفیت ارائه خدمات درمانی توسط آنها می کنند، افزایش می روز ویزیت می

ای را برای ثبت شکایات مردم در این زمینه ایجاد کرده  در پاسخ به اینکه آیا در حال حاضر وزارت بهداشت سامانه
که این سامانه وجود نداشته است، ولی تذکرات الزم را برای ایجاد راهکارهای قانونی برای تاکنون : است، گفت

 ...دهیم جلوگیری از این تخلف می

 :رئیس پلیس آگاهی کردستان خبر داد
 زانمیلیاردی در برا ۰۲خواری  کشف زمین

 
 

سرهنگ جمال سلمانی، رئیس پلیس آگاهی  :آمده است ۱۹۳۱فروردین  ۱۱به گزارش ایلنا درتاریخ روز چهارشنبه
سنندج از کشف " برازان"میلیون ریال در منطقه  ۱۰۴میلیارد و  ۰۹یک فقره زمین خواری به ارزش : کردستان گفت

 .شد

متر مربع است که توسط یک  ۱۰۴هزار و  ۰۹متراژ  در تحقیقات ماموران مشخص شد؛ زمین موصوف به همچنین

کارشناسان ارزش این زمین در : سرهنگ سلمانی تصریح کرد.متهم به صورت تصرف عدوانی اشغال شده بود
با احضار متهم به مقر : رئیس پلیس خاطرنشان کرد .اند میلیون ریال برآورد کرده ۱۰۴میلیارد و  ۰۹منطقه را حدود 

ئه مستندات کارشناسی، جرم تصرف عدوانی برای وی محرز و قرار مناسب قانونی در این پلیس آگاهی و ارا
 .خصوص صادر شد

 : سازمان خصوصی سازی
 شود می واگذار دولتی سهم ریال میلیارد هزار ۰۰

 
http://www.karvakargar.ir/fa/Main/Detail/58611 

 
 به دولتی شرکت ۰ سهام:آمده است ۱۹۳۱فروردین  ۱۱درتاریخ روز چهارشنبه کارگر و کار روزنامه  نوشته به

 میز روی ماه روردینف ۹۰ روز در سازی خصوصی سازمان توسط ریال میلیون ۱۳۱ و میلیارد ۱۳۴ و هزار ۱۹ ارزش

 .رود می فروش
 میلیون ۹۰۱ و میلیارد یک شامل اسفراین صنعتی مجتمع شرکت سهام درصدی ۱۴۴ بلوک گزارش؛ این اساس بر

 ۱۴۴ بلوک ریال؛ میلیون ۰۹ و میلیارد ۱۱۹ و هزار ۱ پایه کل ارزش و ریال ۱۹۳۰ سهم هر پایه ارزش به سهم
 هر پایه ارزش به سهم هزار ۰۳۹ و میلیون ۱۴۱ و میلیارد یک شامل اسفراین گستر لوله شرکت سهام درصدی

 ملی شرکت سهام درصدی ۰۴ کبلو ریال؛ میلیون ۰۰۹ و میلیارد ۹۰۰ و هزار ۹ پایه کل ارزش و ریال ۱۹۳۱ سهم

 ۰۳۰ و هزار ۱۱ سهم هر پایه ارزش به سهم هزار ۱۹۱ و میلیون ۱۹۴ شامل پارس دامپروری و صنعت و کشت
 المللی بین شرکت سهام درصدی ۰۹.۰۹ بلوک ریال؛ میلیون ۰۱۹ و میلیارد ۱۰۱ و هزار ۹ پایه کل ارزش و ریال

 و ریال ۹۰۹ و هزار ۰۱ سهم هر پایه ارزش به سهم ۱۴۴ و هزار ۱۹۹ و میلیون ۰ شامل (ایرایتک)ایران مهندسی
 لرستان سازی ماشین شرکت سهام درصدی ۳۰.۳۱ بلوک و ریال میلیون ۱۱۰ و میلیارد ۰۰۰ پایه کل ارزش

http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-5/474657-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%DB%8C-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D9%88%DB%8C%D8%B2%DB%8C%D8%AA-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF-%D8%AA%D8%B6%DB%8C%DB%8C%D8%B9-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF
http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-5/474916-%DA%A9%D8%B4%D9%81-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D9%86


 ۰۱۰ و میلیارد ۰۱ پایه کل ارزش و ریال ۰۹۱ سهم هر پایه ارزش به سهم ۱۱۹ و هزار ۱۹۱ و میلیون ۱۹۳ شامل

 .رود می مزایده میز روی روز این در ریال میلیون

 
 سال از انحالل موسسه ثامن الحجج؛ پس از گذشت یک

 معطلی کارکنان بیکار شده ثامن الحجج برای سنوات ادامه دارد
 

که در   نفر ۹۰۴۴حدود  ۳۰از دی ماه سال  :آمده است ۱۹۳۱فروردین  ۱۱به گزارش ایلنا درتاریخ روز چهارشنبه

مالی اعتباری از   این موسسه شعبه موسسه ثامن الحجج در سراسرکشور مشغول کار بودند، با انحالل ۰۰۴
 .قضائیه به مروربیکار شده اند  عالی پول اعتبار و قوه سوی بانک مرکزی با همراهی شورای 

 ۱طبق اظهارات کارگران بیکار شده این موسسه مالی اعتباری ، هر کدام از همکاران اخراج شده دست کم 

این در حالیست که تعداد کمی از . کار خود طلب دارند تومان از بابت سنوات پایان  میلیون ۹۴میلیون وحداکثر 
به کارگران ادعا می کنند،  .آن رضایت ندارند  سنوات خود شده اند از میزان حداقلی  پرسنل که موفق به دریافت

 .سال است ۱۹تا ۰  سابقه هر کدام از کارگران اخراجی  صورت میانگین

 ها خطر تهدید معاش کارگران لنج/های بندر َدیر از طوفان دریایی زیان لنج
 
فرماندار عسلویه  « عبدالـله نادری» :آمده است ۱۹۳۱فروردین  ۱۱گزارش ایلنا درتاریخ روز چهارشنبهبه  

خساراتی به لنج های ماهیگیری و تجاری در عسلویه  ۳۰اسفند سال  ۹۳ی دریایی در روز وقوع طوفان: گوید می
 .میلیون تومان خسارت وارد شده باشد ۱۴تا  ۰و بندی دیر بوشهر وارد کرد که برآورد می شود به هر لنج بین 

های کارگران و  انوادهاگرچه میزان این خسارات به گونه ای نیست که به تهدیدی برای تامین معاش خ: نادی گفت

گویند که خسارات آسیب  در شرایطی است که منابع ایلنا در عسلویه میو این .  صاحبان لنج ها تبدیل شود 

های  که تا پیش از این در عرشه این لنج  آنقدر جدی است معاش کارگرانی  های طوفان زده وارد شده به لنج
 .رض آسیب قرار داده استاند را در مع باربری و صیادی به فعالیت بوده

 دهد تسنیم خبر می

 سند+  ۶۰واردات باقاال در سال 

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1396/01/16/1370733 

 

  :آمده است ۱۹۳۱فروردین  ۱۱درتاریخ روز چهارشنبه به گزارش خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران

های  قلم بذر به سازمان ۰برای مصارف خوراکی از کشور لبنان به همراه ، ۳۱شرایط واردات دانه باقاال در سال 
، باغستانی رئیس خبرگزاری تسنیم به گزارش خبرنگار بخش بازرگانی.ها اعالم شد صنعت، معدن و تجارت استان

  4ای واردات  به بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی شرایط قرنطینهای  سازمان حفظ نباتات کشور با ارسال نامه
، بذر آویشن  محصول کشاورزی شامل دانه باقاال از لبنان، بذر مورینگا، بذر کلم از انگلستان بذر اسطوخودوس 

 ...کردهای انجام شده برای واردات با ریسک متوسط اعالم  باغی و بذر بادرنجبویه از کانادا را بر اساس درخواست

  برای دریافت حقوق های معوقه قو در مقابل وزارت کار تجمع کارگران روغن نباتی
 

http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/474509-%D9%85%D8%B9%D8%B7%D9%84%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A8%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%AB%D8%A7%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AC%D8%AC-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF
http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/474509-%D9%85%D8%B9%D8%B7%D9%84%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A8%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%AB%D8%A7%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AC%D8%AC-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF
http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/474763-%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%84%D9%86%D8%AC-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D9%86%D8%AF%D8%B1-%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%B7%D9%88%D9%81%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AE%D8%B7%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%84%D9%86%D8%AC-%D9%87%D8%A7
https://www.tasnimnews.com/
https://www.tasnimnews.com/
http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/474892-%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%BA%D9%86-%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D9%82%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%B1
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1396/01/16/1370733/%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-96-%D8%B3%D9%86%D8%AF


 
 

کارگران  روز گذشته در ادامه اجتماع صنفی :آمده است ۱۹۳۱فروردین  ۱۱بهبه گزارش ایلنا درتاریخ روز چهارشن

کارگران این واحد صنعتی با حضور در مقابل ساختمان   نفر از ۱۴۴نباتی قو، صبح امروز نزدیک به  کارخانه روغن
 .گیر مطالبات صنفی خود شدندوزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پی

آنها در خصوص علت مراجعه خود به وزارت : شماری از این کارگران در خصوص این اجتماع صنفی به ایلنا گفتند
کارگر هستیم که هنوز بابت مزایای مزدی بهمن، اسفند، و بخشی از عیدی  ۹۴۴در کل نزدیک به : گویند کار می

 ...طلبکاریم  سال گذشته۳۰

 اعتراض کارگران ایران ریسه به توقف بازنشستگی پیش از موعد

 
کارگران کارخانه ایران ریسه تاکستان از تعلل  :آمده است ۱۹۳۱فروردین  ۱۱به گزارش ایلنا درتاریخ روز چهارشنبه

سازمان تامین اجتماعی برای بازنشسته کردن کارگران شاغل در این واحد نساجی بر اساس قانون نوسازی 
سازمان تامین اجتماعی برای صدور احکام بازنشستگی   به گفته کارگران این کارخانه، بهانه . صنایع انتقاد کردند

 .ین کارخانه وسایر کارگاه ها؛ پیشبینی نشدن منابع مالی در بودجه سنواتی استکارگران شاغل در ا

هیچ منبع   تامین اجتماعی مدعی است دو سالی است دولت ، در خصوص سهم دولتکارگران طبق اظهارات 

ز قانون کارگری تمایل به بازنشستگی با استفاده ا  مالی برای اجرای این قانون اختصاص نداده بر این اساس اگر
 .تواند سهم دولت و یا کارفرما را خودش بپردازد و زودتر بازنشسته شود نوسازی صنایع دارد می

 ثمر نمایندگان مجلس و ابهامات پابرجای سهام عدالت بی پیگیری

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1396/01/16/1370734 

 

 

  :آمده است ۱۹۳۱فروردین  ۱۱درتاریخ روز چهارشنبه به گزارش خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران
جلسه دیروز کمیسیون اقتصادی مجلس مثل همیشه، بدون هیچ نتیجه مشخصی در مورد ابهامات و 

ای که این بار با غیبت علی  جلسه....های سهام عدالت و البته با غیبت وزیر اقتصاد به کار خود پایان داد پرسش
سازی به ارائه گزارش درباره عملکرد  دارایی برگزار شد و در آن رئیس سازمان خصوصینیا، وزیر اقتصاد و  طیب

 .سهام عدالت و سبدی که به آن تخصیص داده شده اکتفا کرد

البته گویا در این جلسه رئیس سازمان خصوصی سازی نتوانسته دل نمایندگان مجلس را به دست بیاورد و تنها 

کرده است؛ چرا که به گفته موسوی الرگانی، نایب رئیس کمیسیون اقتصادی  به ارائه آمار و اطالعات اکتفا

ها و ابهاماتی  های پورحسینی هم ناقص و پرسش مجلس در جلسه دیروز گزارش به نوعی کامل نشده و صحبت
ای برگزار شده و در رابطه  هم برای اعضای کمیسیون اقتصادی باقی ماند و بر این اساس قرار شد مجدد جلسه

بر این اساس باید منتظر ماند و دید وعده و وعیدها در  .با بحث سهام عدالت و بررسی آن بحث تبادل نظر شود

http://www.ilna.ir/fa/tiny/news-474548
http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/474606-%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%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA%DA%AF%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%AF
http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/474606-%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%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA%DA%AF%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%AF
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1396/01/16/1370734/%D9%BE%DB%8C%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%DB%8C-%D8%AB%D9%85%D8%B1-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D9%88-%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%BE%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%AC%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D9%87%D8%A7%D9%85-%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AA


مورد پیگیری نمایندگان مجلس از خطاها و ابهامات عملکرد دولت در مورد سهام عدالت باز هم به جلسات و 

پوشیدن کفش آهنی ابهامات را از بین برده  شود، یا این که این بار نمایندگان مجلس با گزارشات بعدی موکول می

 !میلیون سهام عدالت را به نتیجه خواهند رساند 08و پیگیریها برای احقاق حق 

 بیکاری کارگران پیمانکاری داروسازی کوثر

 

تعدادی از کارگران پیمانکاری داروسازی کوثر  :آمده است ۱۹۳۱فروردین  ۱۱گزارش ایلنا درتاریخ روز چهارشنبهبه
کارگر پیمانکاری شاغل در بخش بسته بندی در  08به گفته این کارگران، بیش از  .اند در سال جاری بیکار شده

های منتهی به آخر سال با تمام توان کار کردیم اما بعد در ماه :این کارگران می گویند .سال جدید تعدیل شده اند
 .از آغاز سال، به ما گفتند دیگر برایمان کار نیست و باید برویم

بودند و خواستار توقف   کرده نگرانی پیش از این کارگران داروسازی کوثر از واگذاری ها به بخش خصوصی ابراز

 .روند برون سپاری شده بودند

 بدون شرح 
 :رئیس اتحادیه پیش کسوتان جامعه کارگری

 لنگد معاش کارگران بازنشسته همچنان می
 
رئیس اتحادیه پیش کسوتان حسن صادقی ،  :آمده است ۱۹۳۱فروردین  ۱۱گزارش ایلنا درتاریخ روز چهارشنبهبه  

 94مستمری حداقلی بگیران سازمان تامین اجتماعی در سال  و نیم درصدی 28گوید، افزایش  جامعه کارگری می
و نیم  28هر چند افزایش : اظهار داشت وی.تا حدودی به جبران قدرت خرید از دست رفته آنان یاری می رساند

تا حدودی به جبران قدرت خرید از دست رفته آنان یاری می رساند اما باید در نظر  94مستمری در سال   درصدی
در : افزود حسن صادقی .کنند اشیم که بیشتر افراد حاضر در این گروه اجتماعی زیر خط فقر زندگی میداشته ب

های  و سیاست  ها اقدام کنند ها مکلف هستند که نسبت به تثبیت قیمت کنار ایفای تعهدات حاکمیتی، دولت

سته از نا به سامانی های اقتصاد ای تنظیم کنند که اقشار ضعیف همچون کارگران بازنش اقتصادی خود را به گونه
 ....همچون تورم و رکود متضرر نشوند

اعضای کتابخانه عمومی به علت کاهش /در استانداری کهگیلویه و بویراحمد  ۶۰تجمع سال اولین  
 تصاویر+ساعت مطالعه اعتراض کردند

http://www.dana.ir/news/1076193.html 

 
 

آمده است ۱۹۳۱فروردین  ۱۱درتاریخ روز چهارشنبه صبح زاگرس ؛ به نقل ازشبکه اطالع رسانی راه دانا به گزارش

یل کاهش ساعت مطالعه در این کتابخانه با حضور در جمعی از اعضای کتابخانه مرکزی یاسوج به دل ، :
 .استانداری کهگیلویه و بویراحمد تجمع و اعتراض کردند

ها از جمله صنعت، اشتغال  استان کهگیلویه و بویراحمد در اکثر حوزه: برخی از تجمع کنندگان در ادامه اظهار کردند

اند تا در این زمینه  تدبیری ساعت مطالعه را کاهش داده بی های آخر قرار دارند و اکنون به دلیل و اقتصادی در رتبه
  .های آخر را داشته باشیم نیز رتبه

عصر کاهش پیدا کرده و این در حالی  ۱شب به  ۱۱ساعت مطالعه در سالن کتابخانه مرکزی یاسوج از ساعت 
در شأن مسئوالن نظام گویند، مسئوالن کتابخانه مرکزی برخوردی  است که برخی از افراد تجمع کننده می

 .اندیشی کنند از مسئوالن انتظار داریم که برای این مسئله چاره.دهند اسالمی با ما انجام نمی

 کارگر کارخانه کاشی نائین 57انتقاد یک نماینده از اخراج و تعدیل 

http://harlahze.com 

عباسعلی پور بافرانی :آمده است ۱۹۳۱فروردین  ۱۱درتاریخ روز چهارشنبهبه گزارش خبرگزاری دولتی ایسنا 

کارگر کارخانه کاشی  08نماینده مردم نائین در مجلس شورای اسالمی در تذکری از اخراج و تعدیل بیش از  ،

http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/474965-%D8%A8%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%DA%A9%D9%88%D8%AB%D8%B1
http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/474965-%D8%A8%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%DA%A9%D9%88%D8%AB%D8%B1
http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/451973-%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%DA%A9%D9%88%D8%AB%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%B1%D9%88%D9%86-%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%86%DA%AF%D9%87%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%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-9/474960-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D9%87%D9%85%DA%86%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%85%DB%8C-%D9%84%D9%86%DA%AF%D8%AF
http://www.dana.ir/
http://www.dana.ir/
http://sobhezagros.ir/
http://sobhezagros.ir/


در سالی که به نام اقتصاد مقاومتی، تولید و : خطاب به وزیر کار گفتوی  .نائین در ابتدای سال نو انتقاد کرد

 .ای نیست نفر از کارگران کارخانه کاشی نائین اقدام شایسته 08تعدیل بیش از  اشتغال نامگذاری شده اخراج و

های واهی و بدون استدالل  در ابتدای سال باید امید به زندگی تقویت شود اما متاسفانه به بهانه: وی افزود

ی سبب خشک خشکسالی و عدم حمایت مال: گفتدر ادامه  .منطقی کارگران این کارخانه با اخراج مواجه شدند

 ....شود که روزی رگ جاری حیات در روستا بودند هایی می شدن قنات

 :مجلس ۶۴رئیس کمیسیون اصل 

 متولی مبارزه با قاچاق هماهنگ نیستند  دستگاه ۲۴/میلیون نفر را بیکار کرد ۲قاچاق 

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1396/01/16/1370546 

داوود  :آمده است ۱۹۳۱فروردین  ۱۱درتاریخ روز چهارشنبه دیک به سپاه پاسدارانبه گزارش خبرگزاری تسنیم نز
در حال : میلیون نفر را بیکار کرده است، گفت ۹مجلس با اعالم اینکه قاچاق  ۳۴رئیس کمیسیون اصل  محمدی ،

ا وجود ندارد و هماهنگی الزم بین آنه دستگاه در بخش مبارزه با قاچاق کاال وجود دارند که  ۹۴حاضر بیش از 
 .برنامه مدون قابل رصد هم نداریم

میلیارد دالر ساالنه کاالی قاچاق وارد کشور می  10تا  20همانطور که همکارانم گفته اند : داوود محمدی گفت
 18در حال حاضر بیش از : محمدی گفت ...شود و ساالنه از این محل دو میلیون فرصت شغلی از بین می رود 

هماهنگی الزم بین آنها وجود ندارد و برنامه مدون قابل رصد  مبارزه با قاچاق کاال وجود دارند که دستگاه در بخش 

: محمدی گفت. وجود ندارد البته قدم های رو به جلوی برداشته شده است اما قطعاً این قدم ها کافی نیست
در برخی  98در پرونده های اصل  .گیردتا ختم آن باید در دستورکار قرار  تعقیب و جلوگیری از ورود کاالی قاچاق 

در برخی موارد، قصور و  جاها از فساد کارکنان شکایت شده و در برخی جاها شکایت ها مربوط به اخذ رشوه و 
 .بیشتر این شکایت ها ، شکایت افراد است: محمدی افزود. تقصیرات است

 ها کش پایان اعتصاب نفت

 ازگشتندرانندگان کامیون معترض به سرکار خود ب

http://tnews.ir/news/29d783021903.html 

به گفته مدیرعامل شرکت   :آمده است ۱۹۳۱فروردین  ۱۱درتاریخ روز چهارشنبهبه نقل از خبرگزاری دولتی فارس 

، طی روزهای گذشته تجمع رانندگان کامیون مقابل پاالیشگاه اصفهان های نفتی منطقه اصفهان  پخش فرآورده

های حمل  و کاهش درآمد کامیون« برندینگ»ن رانندگان دلیل اعتراض خود را اجرای طرح خبرساز شد و ای
به گفته معترضین، با اجرای این طرح رانندگان کامیون ملزم به عقد قرارداد با  .محصوالت نفتی اعالم کردند

 .پیمانکاران شده و قرارداد مستقیمی با شرکت پخش و پاالیش نخواهند داشت

طه، معترضین در طی روزهای اخیر روبروی محل پاالیشگاه اصفهان دست به تجمع زده و نسبت به در همین راب

های نفتی منطقه  اجرای این طرح اعتراض کردند که این اعتراضات امروز با دخالت شرکت ملی پخش فرآورده

 .وگوی طرفین حل و فصل شد اصفهان و گفت

 

های صورت گرفته، روند کار به حالت  فتی منطقه اصفهان با صحبتهای ن به گفته مدیرعامل شرکت پخش فرآورده
 ادهای نفتی همانند سابق به کار خود ادامه خواهند د های حمل فرآورده عادی بازگشته و کامیون

 اعتصاب لجن کش ها در بابل و سردرگمی شهروندان

 
http://www.irna.ir/mazandaran/fa/News/82483461/ 

 



 
راننده خودروی  00 تعداد :آمده است ۱۹۳۱فروردین  ۱۱درتاریخ روز چهارشنبهساری ری ایرنا از گزارش خبرگزا به

لجن کش در بابل از سه روز پیش به خاطر نبود مکان مشخص برای تخلیه فاضالب شهری دست از کار کشیدند و 

خواسته اند تا مکان  با نصب پارچه نوشته هائی بر شیشه خودروهایشان از مسئوالن شهری از جمله شهرداری
 .مشخصی را برای تخلیه فاضالب به آنها معرفی کند

این رانندگان در جنب بازار روز بابل خودروهایشان را پارک کرده اند و خواستار رفع مشکل مکان تخلیه فاضالب 
 .هستند

است و هنوز  سال است که شغلم لجن کشی 18: یکی از این رانندگان روز چهارشنبه به خبرنگار ایرنا گفت 
هیچ صنف و تشکلی نداریم ، اما آن چیزی که امروز سبب شد که همه ما دست از کار کشیده و در این مکان 

 . تجمع کنیم ، خواستار تعیین مکانی مشخص از سوی مسئولین برای تخلیه فاضالب هستیم

کار به جایی رسیده : افزود وی که از معرفی نامش به خاطر آنچه که دردسرهای بعدی نامید ، خودداری کرد ، 
است که به هیچ عنوان امنیت جانی نداریم و در هفته گذشته که بناچار در یکی از مکان ها در حال تخلیه 

 .فاضالب بودم به شدت مورد ضرب و شتم قرار گرفتم و از ناحیه پا و دست زخمی شدم
امنیت جانی برای : می کرد ، اظهار داشت  این راننده که به نمایندگی از همکارانش با خبرنگار ما گفت و گو

همکارانم بسیار مهم است و در هنگام تخلیه فاضالب آنچنان استرسی به ما وارد می شود که ضربان قلب ما 

 .چندین برابر به تپش در می آید
دیگر نمی خواهیم تا مکان مشخصی برای تخلیه فاضالب ها تعیین نشده است به این شغل : وی ادامه داد 

 ....حقارت آمیز خود ادامه دهیم و از همه جهات از ناحیه شهروندان و همچنین ادارات بابل مورد مذمت قرار گیریم
 

 مقصران پالسكو مشخص شدند
 

http://www.sharghdaily.ir/News/118241 

 
کشور اعضای یک بار در  برای اولین... :آمده است ۱۹۳۱فروردین  ۱۰درتاریخ روز پنجشنبهبه نوشته روزنامه شرق 

در ابتدای این جلسه دکتر محمدتقی .«هیئت علمی، دانشگاهی و متخصص، مکلف به تهیه گزارش ملی شدند
بر .احمدی، رئیس هیئت گزارش ملی حادثه ساختمان پالسکو، به قرائت بیانیه و گزارش این هیئت پرداخت

، اتصال  پذیر بوده ات برای هیئت امکانآوری اطالع سوزی، در حدی که جمع اساس چکیده این گزارش؛ علت آتش

  ... .بوده است( کپسول گاز زمان گاز از  و احتماال نشت هم)برق 
 

ها و جلسات متعدد  ترین تکالیف حقوقی در حادثه پالسکو براساس یافته مهم حمدی، رئیس هیئت گزارش ،ا  
 :ربط تاکنون را به این شرح اعالم کرد های ذی کمیته با دستگاه

تکلیف نگهداری عمده از ساختمان پالسکو بر عهده مالک یعنی بنیاد مستضعفان بوده است؛ ولی با وجود .  ۱ 
  .ساختمان، مالک اقدام مؤثری انجام نداده است بودن  بر ناایمن اخطارها مبنی

. هی کرده استقانون شهرداری و تبصره آن، کوتا ٩٩ماده  ۱١موقع بند  شهرداری تهران، در اجرای کامل و به.  ۹ 

برداری ایمن  مقررات ملی ساختمان برای تعیین روش نگهداری و بهره ۹۹اجرای مبحث  شهرداری همچنین درباره 
  .و مطمئن بناهای موجود، با وجود ابهامات آن، حساس نبوده است

ممانعت  ن یا کردن ساختما سازی ساختمان، مستلزم تعطیل اجرای وظایف قانونی مالک و شهرداری برای ایمن. ۹ 
 .پذیر بوده است سازی امکان وکار در ساختمان پالسکو نبوده است و ایمن از تداوم کسب

های واقع در ساختمان پالسکو، روشن بوده و  تکلیف قانونی وزارت تعاون به بازرسی حفاظت فنی از کارگاه. ١ 

سکو خالف وظایف قانونی این وزارتخانه تلقی برده درباره ساختمان پال سوی وزارت نام کوتاهی در انجام این امر از 
  .شود می

های  وزارت راه و شهرسازی با وجود اقدامات مثبت در حال اقدام، درباره مقررات ایمنی و مسائل ساختمان.  ٩ 
 .توجه بوده است ، به مقررات ملی ساختمان به طور تاریخی کم۹۹مبحث  موجود مانند مالحظات اجرائی 

مقررات ملی ساختمان اقدام مؤثری نکرده و به طور مؤثر به وظایف خود  ۹۹در اجرای مبحث وزارت کشور . ٩ 

  .باره عمل نکرده است این در



کرد؛  شورای ساختمان پالسکو باید به مسئله ایمنی فضای کاری کسبه و ساختمان از ُبعد حریق توجه می. ۰ 

های جاری خود این  توانسته است همانند سایر فعالیت ینشانی مطلع بوده و م اخطارهای آتش زیرا به هر نحو از 

  .قرار دهد؛ اما این کار انجام نشده است موارد را نیز مورد پیگیری جدی 
نشانی و خدمات ایمنی تهران تا حدودی به تکلیف خود در بازرسی از ساختمان و دادن اخطار و  سازمان آتش. ۱ 

. اند ها نیز کلی بوده دستورالعمل. ا این اقدامات مؤثر نبوده استسازی عمل کرده؛ ام های ایمن  دستورالعمل
مجموع، این سازمان ابزار قانونی الزم برای تحقق الزامات قانونی و الزام اشخاص را در  شایان ذکر است که در 

نیز موارد زیر  ای حادثه پالسکو را ترین ابعاد بیمه رئیس هیئت ویژه گزارش ملی ساختمان پالسکو مهم .اختیار ندارد

  .۹ .سازی ایفا کند گذاران به ایمن صنعت بیمه به علل مختلف نتوانسته است نقش مهمی در الزام بیمه  .۱ :خواند
دانسته  سوزی برای ساختمان پالسکو را ضروری و از وظایف خود می نامه آتش شورای ساختمان خرید بیمه

نامه به طور عمده ناشی از زیادبودن هزینه  نکردن بیمه تمدید اما بنا به اظهار مسئولین شورای ساختمان، است؛ 
  .های جاری بوده است جویی در هزینه صرفه بیمه و برای 

 یادداشت؛

 خطر بحران آب در ایران

  نویسنده، پژوهشگر، عضو هیئت علمی و معاون امور استان های صدا و سیما /علی دارابی

http://www.mehrnews.com/news/3945876 

 
های بعدی در  جنگ  :آمده است ۱۹۳۱فروردین  ۱۰درتاریخ روز پنجشنبه به نوشته خبرگزاری دولتی مهر

اما سئوال این . از این کشورها است متأسفانه ایران هم یکی. خاورمیانه، نه بر سر نفت که بر سر آب خواهد بود
 ....جاست که چرا در ایران با بحران آب مواجه هستیم

رسد و تنها درصد کمی در بخش خانگی  درصد کل منابع آبی کشور به مصرف کشاورزی می ۳۴طبق آمارها، بیش از 

درصد گزارش شده، در حالیکه حتی برخی از  ۰۴متوسط مصرف آب جهان در بخش کشاورزی . شود مصرف می
 .درصد هم کاهش بدهند ۰۴اند این مصرف را به  کشورها موفق شده

رود که مهمترین دلیلش عدم  درصد اتالف منابع آب در بخش کشاورزی به هدر می ۱۴حال آنکه در کشور ما بیش از 
های نو و مدرن آبیاری  برای اصالح این وضعیت ناچاریم از شیوه. های پیشرفته آبیاری است استفاده از تکنولوژی

 .ای آبیاری تحت فشار و قطرههای  استفاده کنیم؛ مثل انواع روش

 بندی نابرابری زن و مرد ای در رده پله ۰سقوط 
 

ghdaily.ir/News/118193http://www.shar 

  :آمده است ۱۹۳۱فروردین  ۱۰درتاریخ روز پنجشنبه تسنیمبه نوشته روزنامه شرق به نقل از خبرگزاری 

واحد  ۹۰.۰به  ۹۴۱۰تا  ۹۴۱۴های  دهد ضریب جینی در ایران در سال لل نشان میجدیدترین برآورد سازمان م
کشور ازجمله آمریکا، اندونزی، روسیه و ترکیه بوده  ۰۰رسیده و نابرابری درآمدی در ایران در این مدت کمتر از 

ا اعالم کرده کشور جهان ازجمله ایران ر ۱١۹جدیدترین گزارش توسعه انسانی سازمان ملل ضریب جینی . است

گیرد که هرچه این رقم بیشتر باشد، بر شکاف و نابرابری  ضریب جینی ارقامی بین صفر تا صد را دربر می. است
 ۹۰،١، ۹۴۱٩تا  ۹۴۱۴های  اساس، ضریب جینی ایران را بین سال براين. درآمدی بیشتر در یک کشور داللت دارد

 .اعالم کرده است
ایران در گزارش .قرار گرفت ۱۱۱رد و در جایگاه بندی جهانی نابرابری جنسیتی، چهار پله سقوط ک ایران در رده

گیرد که  ا دربر میشاخص نابرابری جنسیتی ارقامی از صفر تا يك ر. را کسب کرده بود ۴.٩۱٩سال قبل نمره 
برخی کشورها که در آنها . هرچه این رقم بیشتر باشد، بر نابرابری بیشتر میان مرد و زن در یک کشور داللت دارد

قطر، الجزایر، اندونزی، آفریقای جنوبی، : اند از نسبت به ایران نابرابری بیشتری بین زن و مرد وجود دارد، عبارت

 .مراکش، هند و زامبیا

 است تخلف ؛ قانونی مجوز بدون قیمت افزایش هرگونه
 

http://www.karvakargar.ir/fa/Main/Detail/58678 

 
 همه به حمایت سازمان :آمده است ۱۹۳۱فروردین  ۱۰درتاریخ روز پنجشنبه کارگر و کار روزنامه گزارش به

 دریافت و هماهنگی بدون قیمت افزایش گونه هر است داده هشدار کنندگان عرضه و توزیعی تولیدی، واحدهای
 قوانین سایر و صنفی امنظ قانون حکومتی تعزیرات قانون اساس بر متخلفان با و است ممنوع قانونی مجوزهای

 .شد خواهد برخورد مرتبط

 این با هماهنگی بدون که شرکت دو توسط محدود قیمت افزایش دنبال به : است کرده تصریح حمایت سازمان
 قیمت با لبنی کاالی هیچ عرضه است بدیهی : است افزوده سازمان این رئیس،...است پذیرفته انجام سازمان

 خواهد برخورد زمینه این در تخلف هرگونه با و نیست پذیرش مورد عنوان هیچ به سابق های قیمت بر مازاد هایی
 ....شد

 



 :وگو با فارس عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت

 کند دولت در شعار با قاچاق مبارزه می/ مناطق آزاد بارانداز واردات و قاچاق است

 
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13960115000547 

 
سید  :آمده است ۱۹۳۱فروردین  ۱۰درتاریخ روز پنجشنبه فارسدولتی خبرگزاری  خبرنگار اقتصادیبه گزارش 

یافته اظهار  بر ساماندهی و مبارزه با قاچاق سازمانعضو کمیسیون اقتصادی مجلس ،حسن حسینی شاهرودی 

ضد و نقیض از سوی دولت در سالهای گذشته مشاهده کردیم، طبیعتاً کاالهایی که به کشور رفتارهای : داشت
شود  شود، دالیل مختلفی دارد، باید موانع تولید که منجر به غیر رقابتی شدن کاالهای داخلی می قاچاق می

اکید بر اینکه گران شدن کاالها به دلیل با تشاهرودی  .برطرف شده، اما اقدامی در این جهت وجود نداشته است
به این دلیل، بسیاری از مردم به سمت : شود، تصریح کرد غیر رقابتی بودن منجر به کاهش کیفیت آنها می

 .آورند کاالهای خارجی به ویژه قاچاق روی می

هدف از ایجاد مناطق آزاد تقویت صادرات و ایجاد اشتغال بود، اما در حال حاضر : اظهار داشتحسینی شاهرودی 
اکنون خروجی . د و صرفاً حرف زدتوان در جلسات شعار دا نمی. این مقوله به نسبت واردات بسیار ناچیز است

وی به  .جلسات ستاد اقتصاد مقاومتی چیست، امیدواریم در سال جدید شعارها به اقدام و عمل منتهی شود
به دلیل ارزانی این کاالها مسئوالن به دنبال : یکی از رویکردهای ورود کاالهای قاچاق به کشور اشاره کرد و گفت

آثار مخربی همچون باالرفتن بیکاری، توقف تولید و از بین ای  ایجاد رفاه نسبی در جامعه هستند، اما چنین پدیده

هایی نه  وجود چنین نگاه. رفتن اشتغال را به همراه دارد، بنابراین نباید دستاویزی رأی گرفتن در این مقاطع باشد
 .شود تنها ملی و بلند مدت نیست، بلکه بخشی و سیاسی تلقی می

 واردات کاالانتقاد کرباسیان از تعدد مجوزها و عوارض 

 
http://www.karvakargar.ir/fa/Main/Detail/58681 

 
آمده است ۱۹۳۱فروردین  ۱۰درتاریخ روز پنجشنبه ایسنا دولتی خبرگزاری از نقل به کارگر و کار روزنامه گزارش به

رئیس کل گمرک ایران از تعدد و گوناگونی مجوزهای الزم برای صادرات و واردات کاال انتقاد مسعود کرباسیان  :

سازمان مجزا باید مجوز صادر کنند  ۹۹حالی است که در کشور ایران برای کاالهای مختلف  این در: وی افزود .کرد
 .و بعضا یک کاال برای واردات باید با چند سازمان مختلف مجوز بگیرد

طوری که هر  برد به های معطلی را باال می د بودن تعداد مجوزها هزینهزیا: تصریح کردرئیس کل گمرک ایران 
بر بودن این اقدامات ایجاد  واردکننده برای دریافت هر مجوز باید مدت زمانی را در سازمانی وقت بگذارد که زمان

برای مثال ما   .شود نوع عوارض مختلف از کاالها برای ورود به کشور گرفته می ۹۹در حال حاضر . کند هزینه می
 .گیریم که چنین چیزی در دنیا تعریف نشده است ای تحت عنوان سود بازرگانی می هزینه

 

 ارزی؛ از محل صندوق

 میلیون دالر برای مقابله با ریزگردها در کشور اختصاص یافت ۰۴۴

http://www.mehrnews.com/news/3945770 

 
 ،معصومه ابتکار :آمده است ۱۹۳۱فروردین  ۱۰بهخرم آباد درتاریخ روز پنجشن/ به نوشته خبرگزاری دولتی مهر

میلیون دالر برای مقابله با ریزگردها در کشور خبر  ۱۴۴رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور از اختصاص 

در نظر گرفته شد که ... تجهیزاتی مانند موتور سیکلت، خودرو، وسایل اطفای حریق و : اظهار داشتوی  ....داد
از سوی دولت به  ۳۹در این راستا مصوبه ای در سال : ابتکار ادامه داد .ی از آنها را برای لرستان در نظر گرفتیمبخش

در ... شد که اگر الزم باشد تسهیالت عایق بندی منازل، مراکز عمومی، ادارات و تصویب رسید که در آن تاکید 
 .جاهایی که آلودگی و ریزگردها شدید بوده پرداخت شود

در این : وی با بیان اینکه باید تمام اقدامات و تالش های ما در راستای کاهش مواجه مردم با ریزگردها باشد، گفت

 ...نیز توسط دولت اجرایی شود ۳۱ینی شده تا برنامه با سرعت کافی در سال راستا وظایف دستگاه ها پیش ب

 :معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست

 آیند المللی برای بررسی مسأله گرد و غبار به ایران می پژوهشگر بین 50

http://www.isna.ir/news/96011705625 

http://www.farsnews.com/


 
معاون ،سعید متصدی   :آمده است ۱۹۳۱فروردین  ۱۰درتاریخ روز پنجشنبه به نوشته خبرگزاری دولتی ایسنا

ای و ساخت سد در  هیچ مجوز انتقال آب بین حوضه: محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست گفت

هزار بشکه نفت را که از میدان  ۹۴: اظهار کردوی  .سه سالی که دولت تدبیر روی کار آمده، صادر نشده است
آزادگان به اهواز منتقل می شد را برای بهبود وضعیت آب و هوای اهواز با همکاری وزارت نفت حذف کردیم که این 

 .امر تاثیر بسیاری در کاهش آلودگی هوای خوزستان خواهد داشت

های گرد و غبار را هم  بحث آبگیری هورالعظیم و تشخیص کانون: مان حفاظت محیط زیست تصریح کردمعاون ساز

لی برای بررسی المل پژوهشگر بین ۰۴: گفتمتصدی .ایم المللی گرفته داشتیم و در این زمینه چهار قطعنامه بین

 ...آیند مسأله گرد و غبار به ایران می

 !اعتصاب کردندرانندگان سرویس مدارس شهر آسارای استان البرز

http://www.titreshahr.ir/fa/news/36290 

رانندگان تاکسی و    :آمده است ۱۹۳۱فروردین  ۱۰پنجشنبهتاریخ روز  به گزارش تیتر شهر در تاریخ روز پنجشنبه
آنها می گویند که مدارس و پیمانکاران از . سرویس مدارس منطقه آسارا استان البرز دست به اعتصاب زده اند

یی روز دانش آموزان آسارا 0تسویه این رانندگان سبب شده . سال گذشته تاکنون حسابشان را تسویه نکرده اند

شهرداری البرز، سازمان تاکسیرانی استان و سایر  ....به مدرسه نروند و همچنان در تعطیلی نوروزی باقی بمانند
دستگاههای شهری باید برای حل مشکل رانندگان تاکسی های اعتصاب کننده برنامه ای قابل حل ارائه دهند 

سال تحصیلی فعلی تا دو ماه دیگر به پایان می ....ی گذشته هم تکرار شده بودزیرا این مسئله در سال تحصیل
اما با بازگشایی مدارس مشکالت سرویس ها هزینه های بسیار و عدم . رسد و همه قصه ها فراموش می گردد

 .و مجددا اعتصاب ها شروع می شود رضایت دو طرف در راس اخبار قرار می گیرد

 د مشخص شددر پی اخراج کارگران پاالیشگاه بید بلن

 کارگر بهمئی در بهبهان ۲۴۴ماجرای اخراج 

http://kebnanews.ir/240949 

با حضور فرماندار بهبهان  ،مظفری  علی :آمده است ۱۹۳۱فروردین  ۱۰پنجشنبهتاریخ روز  گزارش کبنا نیوز دربه 
د، از بچه های بهمئی خواست که از بقیه جدا شوند و در گوشه ای در جمع کارگران فاز دوم پاالیشگاه بیدبلن

فاز دوم پاالیشگاه بید کارگر بهمئی را در  ۹۴۴برانگیز حدود به   طی یک اقدام تعجب باستند و بعد از شناسایی،

 .بالفاصله همه آنها را از پاالیشگاه اخراج کرد ،دبلن
.  

  
گوید؛ خاک خاک بهبهان است، برق برق بهبهان است و دلیلی  میفرماندار به گفته یکی از کارگرهای اخراجی،  

کارگران بهمئی بعد از این اقدام فرمانداری بهبهان جلوی درب فرمانداری بهمئی  .مئی اینجا کار کندندارد یک به
 .تجمع کردند و خواهان پیگیری حقوق خود شدند

http://www.titreshahr.ir/fa/news/36290
http://kebnanews.ir/240949


به فرماندار بهبهان گفتیم که طبق بنری که پشت سرتان در پاالیشگاه نصب است، مقام : یکی از کارگرها گفت 

ال تولید و اشتغال انتخاب کرد؛ پس چرا ما را که در جغرافیای این منطقه هستیم از معظم رهبری نام سال را س

 ”این به من مربوط نیست، بروید از خودش کار بخواهید”شرکت اخراج می کنید، اما فرماندار بهبهان گفت
هم برادربودیم و فرزندان چطور وقت اعزام به جبهه و جنگ با  :به فرماندار بهبهان گفتیم،یکی دیگر از کارگرها  

بهمئی همپای شما در جنگ شرکت کردند و شهید دادند اما امروز با وجود حضور نیروهای غیر بومی از تمامی 
 ”این هم به من مربوط نیست: نقاط کشور در این پروژه ملی، تنهافرزندان بهمئی را اخراج می کنید؟ او گفت

 

 تراض به تصمیمات فرماندار و شهردار مریوانفروشان مریوانی در اع تجمع میوه

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1396/01/17/1372111 

 

ت آمده اس۱۹۳۱فروردین  ۱۰پنجشنبهدر تاریخ روز به گزارش خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران 

فروشی در سطح این شهرستان در  های میوه آوری ماشین تصمیم جمع فروشان شهر مریوان در اعتراض به میوه:

های خود را از تصمیم جدید فرماندار و شهردار  مقابل شهرداری مریوان تجمع کردند و گالیه، نارضایتی و درددل
فرماندار و شهردار : اظهار داشتکه نخواست نامش فاش شود فروشان مریوانی  یکی از میوه.مریوان بیان کردند

فروشان سطح شهر مریوان را جمع کردند و یک کیلو گوجه فرنگی  اند همه میوه مریوان با تصمیم جدیدی که گرفته
مردم این شهر واقعاً مشکل دارند و : وی گفت .هزار تومان رسیده و مردم توان خرید آن را ندارند 0در این شهر به 

یکی از  .هایمان نسبت به تصمیم فرماندار مریوان اعتراض داریم فروشان همراه با افراد خانواده حقیقتاً همه ما میوه
کند به آنجا  ای جرأت نمی اند که در طول روز نیز هیچ زن و بچه مکانی به ما اختصاص داده: میوه فروشان گفت 

 .بیاید چون از داخل شهر دور است

 اند فروشی روی آورده ای ندارد و اکثر کاسبان به میوه شهر مریوان هیچ کارخانه

فروشی  ای ندارد و اکثر کاسبان به میوه شهر مریوان هیچ کارخانه: اظهار داشتیوانی فروش مر میوهفرشاد مرادی 
فروشان این است که  خواسته ما میوه: وی گفت.جوابگو نیست ،اند و این ساماندهی که در نظر گرفتند روی آورده

هزار  وقت برای خرید یک ردم از آن عبور داشته باشند چون مردم هیچمکانی را برای این شغل در نظر بگیرند که م

شخص بنده : وی در ادامه گفت  .دهند تا به این مکان برسند هزار تومان کرایه نمی8تومان میوه، از جیب خود 
فروشی مشغول هستم و به دلیل اینکه هیچ کاری  سال است که به میوه 21دیپلم و نزدیک به  دارای مدرک فوق

مریوان نیست به این شغل روی آوردم و یا مجبورم این کار را ادامه بدهم یا به کولبری و کارتن جمع کردن  در
 .سطح خیابان بپردازم

 ساعت در هفته کار کنند هم شاغل حساب کرده ۲دولت کسانی را که  :طلب مجلس نماینده اصالح

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1396/01/18/1372334 

عضو هیئت علی اصغر یوسف نژاد  :مده است آ۱۹۳۱فروردین  ۱۱جمعه درتاریخ روز به گزارش خبرگزاری تسنیم 

دولت می گوید کسی که دو ساعت در هفته کار کند شاغل است اما جامعه این : مجلس دهم گفترئیسه 
نی ها نیز آمار مجموع سرمایه گذاری های دولت در بودجه، بخش خصوصی و تعاو :گفتوی  .شغل را نمی پذیرد

 .اشتغالزایی را تأیید نمی کنند

ی کار کشور خبر نداریم چگونه می توانیم برای آنها زمانی که از نیرو:گفت  عبدالرضا مصری نماینده مجلس
بخش واردات و داللی، بلکه سرمایه ها در کشور به سمت تولید نمی رود : او اعالم داشت  اشتغال ایجاد کنیم؟

اگر نقدینگی به سمت تولید رود اشتغال ایجاد می  .سرمایه ها و نقدینگی کشور را به خود جذب کرده است
دولت باید برای کاالهای وارداتی تعرفه : این نماینده مجلس با انتقاد از واردات بی رویه کاالها و قاچاق گفت .دشو

قلم کاال را به دولت برای تعرفه گذاری ارائه اما هیئت دولت با آن مخالفت  088یکی از وزرا فهرستی از . قرار دهد
ممکن است کشورهایی که از آن کاال وارد می شود ناراحت دلیل مخالفت دولت این بود که : مصری افزود.کرد

 .شوند

 دهد؛ مهر گزارش می

 شد« دورقمی»استان  ۰« رقمی تک»نرخ بیکاری/درصد ۲۲سقف نرخ بیکاری؛

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1396/01/17/1372111
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1396/01/17/1372111/%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D9%85%DB%8C%D9%88%D9%87-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D8%B5%D9%85%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86


http://www.mehrnews.com/news/3946435 

سقف نرخ بیکاری استانهای   :آمده است ۱۹۳۱فروردین  ۱۱جمعه درتاریخ روز به نوشته خبرگزاری دولتی مهر 

افزایش یافت؛ در عین حال نرخ بیکاری پنج استان نیز دو  ۳۰درصد در سال  ۹۹به  ۳۰درصد در سال  ۱۰.۰کشور از 
 .رقمی شد

استان کشور نشان  ۹۱های نیروی کار در  بازار کار بر اساس شاخص بررسی وضعیت: اعلالم داشت  محمد جندق
تک رقمی بود اما  ۳۰ن، مرکزی و همدان همچون سال نرخ بیکاری چهار استان زنجان، سمنا ۳۰در سال ،  دهد می

های دارای نرخ  به جمع استان ۳۰خراسان جنوبی، تهران، بوشهر، آذربایجان شرقی و کرمان در سال   پنج استان

  .پیوستند« دو رقمی»بیکاری 

 «تک رقمی»های دارای نرخ بیکاری  تغییر وضعیت نیروی کار در استان

 استان
  نرخ بیکاری

۱۹۳۰ 

نرخ بیکاری 

۱۹۳۰ 

 ۳.۰ ۰.۱ زنجان

 ۱.۱ ۱.۰ سمنان

 ۰.۹ ۰.۳ مرکزی

 ۳.۰ ۱.۰ همدان

 ۱۱.۱ ۱.۱ تهران

خراسان 

 جنوبی
۱.۱ ۱۴.۰ 

 ۱۱.۹ ۳.۰ بوشهر

آذربایجان 
 غربی

۰.۹ ۱۴.۱ 

 ۱۱.۰ ۰.۳ انکرم

 ۹.۱ا افزایش ب ۳۰درصد بود، در سال  ۱.۱معادل  ۳۰بدین ترتیب نرخ بیکاری استان خراسان جنوبی که در سال 

درصدی به  ۱.۱با رشد  ۳۰درصد در سال  ۳.۰همچنین نرخ بیکاری استان بوشهر از . درصد رسید ۱۴.۰درصدی به 
 .درصد افزایش یافت ۱۱.۹

درصد مواجه شد به طوری  ۹.۰با افزایش  ۳۰درصد در سال  ۰.۹عالوه بر این نرخ بیکاری استان آذربایجان شرقی از 

 ۹.۱همچنین نرخ تک رقمی بیکاری استان کرمان با افزایش . درصد رسید ۱۴.۱شته به که این نرخ در سال گذ
 .افزایش یافت ۳۰درصد در سال  ۱۱.۰به  ۳۰درصد در سال  ۰.۳درصدی از 

به  ۳۰درصد در سال  ۱.۱رشد داشت به طوری که این نرخ از  ۳۰درصد نسبت به سال  ۹.۰اما نرخ بیکاری در پایتخت 
درصد اعالم شد که  ۱۹.۰نرخ بیکاری کل کشور در سال گذشته الزم به ذکر است،  .رسید ۳۰ل درصد در سا ۱۱.۱

 .درصد بود ۱۱معادل  ۳۰این نرخ در سال 

 حذف سنوات، خواسته تمامی دانشجویان/روند پولی شدن آموزش باید متوقف شود

 
 

دبیر شورای صنفی دانشگاه  مومنیعلی اکبر  :آمده است ۱۹۳۱فروردین  ۱۱جمعه درتاریخ روز ایلنا به گزارش 
با مومنی،  .خواسته ما در سال جدید این است که روند پولی شدن آموزش متوقف شود: صنعتی شریف گفت

متاسفانه شاهد هستیم که دانشجو منبع : های اخیر، اظهار داشت انتقاد از کاالیی شدن آموزش در سال
 .درآمدزایی شده و اولین خواسته ما در سال جدید این است که این روند متوقف شود

http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-5/471063-%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF-%D9%BE%D9%88%D9%84%DB%8C-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%B4%D9%88%D8%AF-%D8%AD%D8%B0%D9%81-%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86


نیاز را از دانشجو دانشگاه نباید پول واحد حذف شده یا افتاده و یا پیش : های سنوات، افزود وی با انتقاد از هزینه

بومی گزینی که در حال حاضر : ها اشاره کرد و افزود گزینی در دانشگاههمچنین به موضوع بومی مومنی .بگیرد

های تهران  در دانشگاه. کند شود و روندی که شروع شده، جنبش دانشجویی را تهدید می به شدت اعمال می
 .روند های تهرانی هستند که دغدغه صنفی ندارند و شب به خانه می اغلب دانشجویان، بچه

 دادستان کل کشور خبر داد؛

 های تلگرامی آزادی برخی ازمدیران بازداشت شده کانال

http://www.mehrnews.com/news/3946190 

دادستان محمدجعفر منتظری   :آمده است ۱۹۳۱فروردین  ۱۱جمعه درتاریخ روز به نوشته خبرگزاری دولتی مهر 
: افزودوی. کل کشور، از آزادی تعدادی از مدیران دستگیر شده کانال های تلگرامی در روزهای آینده خبر داد

هایی که بسته شد و افرادی که در همین ارتباط دستگیر شدند به تشخیص قاضی پرونده مرتکب اعمال  کانال
  .ای داشتند برخالف امنیت ملی شده بودند که اقدامات مجرمانه

اشند و دستگاه قضائی طبق ها به چه جریانی وابسته ب کند که این شبکه برای ما تفاوتی نمی: گفت داداستان 
کند و هم دستگیری این افراد و هم ادامه بازداشت آنان طبق قانون بوده است و طبق قانون هم ادامه  قانون عمل می

در : منتظری در خصوص درخواست برخی از مسئوالن دولتی و مجلس برای آزادی این افراد نیز افزود .خواهد داشت

وند خواه ناخواه دوستان و هوادارانی دارند که درخواست آزادی آنان را می کنند و ش هر حال افرادی که دستگیر می
 .دستگاه قضائی سعی می کند در روند دستگیری و ادامه بازداشت طبق موازین قانونی عمل کند

 :فرمانده دریابانی استان بوشهر خبر داد
 میلیارد ریال کاالی قاچاق در بندر گناوه ۶۰توقیف بیش از 

 

 
فرمانده دریابانی استان بوشهر ،  قلندر لشگری  :مده است آ۱۹۳۱فروردین  ۱۱جمعه درتاریخ روز ایلنا به گزارش 

دستگاه  ۰۳ کشف: سردارلشگری ادامه داد. میلیارد ریال کاالی قاچاق در بندر گناوه خبر داد ۳۰از توقیف بیش از 

عدد  ۰۱۰هزار و ۰کیلوگرم پوشاک،  ۰۰۴قلم لوازم آرایشی بهداشتی، ۰۰۹هزار و  ۰۳ ماشین لباسشویی،

ای قاچاق دستگاه جرثقیل، یک دستگاه جت اسکی و سایر کااله ۹ دستگاه موتور چهار چرخ، 21 گوشی موبایل،
مجموع ارزش ریالی کاالهای : فرمانده دریابانی استان بوشهر در خاتمه گفت.از دیگر کشفیات این عملیات است

 ۳هزار ریال برآورد شد؛ در این عملیات عالوه بر توقیف شناورها ، 991 میلیون و ۱۰ میلیارد و ۳۰قاچاق بالغ بر 
مدیرکل اشتغال وزارت کار . به مقام قضائی تحویل داده شدندقاچاقچی دستگیر و به همراه پرونده های متشکله 

 خبر داد

 هزار شغل برای مردان ایرانی در دو سال گذشته ۰۰۰ایجاد تنها 

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1396/01/18/1372329 

 

مدیرکل اشتغال  ،عالء الدین ازوجی :مده است آ۱۹۳۱فروردین  ۱۱جمعه درتاریخ روز به گزارش خبرگزاری تسنیم 
درصد  ۱۰سال ایجاد شده و بیش از هزار فرصت شغلی در  ۱۰۴وزارت کار گفته که در دو سال گذشته بیش از 

http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-5/475432-%D8%AA%D9%88%D9%82%DB%8C%D9%81-%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D8%A7%DA%86%D8%A7%D9%82-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%86%D8%AF%D8%B1-%DA%AF%D9%86%D8%A7%D9%88%D9%87
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1396/01/18/1372329/%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D8%AA%D9%86%D9%87%D8%A7-455-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%BA%D9%84-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%88-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA%D9%87


هزار مرد  ۰۰۰با این حساب در این دو سال تنها برای . افرادی که در این دو سال شاغل شده اند زنان هستند

خیر در بخش خدمات است و بخش صنعت و درصد شغل ایجاد شده در دو سال ا 70 :وی افزود .شغل ایجاد شد

درصد شاغالن را افرادی شامل می شوند که در  9کمتر از : گفت اروجی .کشاورزی سهم کمی از این آمار دارند
دهم درصد  9فته دو ساعت کار می کنند و اگر این افراد را جزو بیکاران کشور حساب کنیم، نرخ بیکاری فقط ه

 .ساعت در هفته کار می کنند 88بیشتر شاغالن دست کم : مدیرکل اشتغال وزارت کار افزود .افزایش می یابد

 

 

 

 


