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 :یادداشت 

 :گذشت ۳۱۹۱فروردین به آنچه در یکماه  کلی نگاهی

 ۲۱۶۲آوريل  ۲۲ برابر با ۶۹۳۱ ارديبهشت ۲شنبه 

پرشماری به  خسارات. ستان با خشم طبیعت روبرو گردید مناطق آذربایجان و کرد، از کشورمان  یدر بخش های ماه فروردین

روستاهای زیادی ویران شدند و زیرساخت های بسیاری بکلی ازبین رفتند و تا به . آمد  مردمان آن منطقه و زمین های کشاورزی آنان وارد

و در عجب شیر نیز به  ۰۲ر آذرشهر به شیر، شمار جانباختگان سیل د امروز با پیدا شدن جسد دو کودک در شهرستان های آذرشهر و عجب

. نفر است ۵۵جمع کشته های سیل آذربایجان و کردستان تاکنون  ، (نفر ۵)به این ترتیب با احتساب فوتی های سقز و بانه . نفر رسید ۰۲

 .ازفرصت خبررسانی بهره می گیرم و تاثر عمیقم را به همه بازماندگان آنان اعالم می دارم

اول مه امسال از جمله می تواند سرفصل . هستیم ( ۰۲۰۲)۶۹ سال( اول ماه مه ) فرارسیدن روز جهانی کارگر ما االن درآستانه

  .باشد آنان برای طرح دیگر باره مطالبات اعتراضیکارگران و نیروی رنج و کار جامعه ما جدیدی در مبارزه واقعی 

ره داشت چیز بایستی به سلسله مطالبات بی پاسخ مانده کارگران اشاش از هربیدراول مه امسال به گمان من دربازشماری وضعیت اردوی کار، 

پرداخت بیمه  -جلوگیری از بیکار سازی ها  -تعیین نرخ دستمزد مناسب برپایه اعمال پیمان های دستجمعی  -ها پرداخت به موقع دستمزد: 

همسان سازی  -زایش دستمزد ها به تناسب تورم و خط فقر اعالم شده جلوگیری از سقوط قدرت خرید کارگران و اف -بیکاری به کلیه بیکاران  

ممنوعیت کار کودکان و  -برابری مزد زنان با مردان برای کار برابر و مشابه  -لشکری و فرهنگی   -حقوق ها بین بازنشسته گان کشوری 

شر کتهای پیمانی و برچیدن تحمیلی قراردادهای موقت هرچه  لغو -بازگرداندن کارگران بیکارشده بر سرکار  -سال ۰٨تا  ۰٦نوجوانان کمتر از 

به ونه تبعیض یه کارگران ساکن کشور و رفع هر گحقوق کل ی، برابر(روزه،  دوگانه، اخذ چک و سفته ٦حتی سفید امضا، شفاهی،) کوتاه تر

آزادی  -مستقل کارگری در تدوین قانون کاربازپس گیری قطعی اصالحیه قانون کارو حق شرکت دادن سازمان های  -ضد همه کارگران مهاجر

 سرانجام دفاع از. معلم و کارگر زندانی؛  آزاد باید گردد / کارگران دستگیر شده و عمومی شدن این شعارها ؛  جای معلم و کارگر زندان نیست 

ت بی پاسخ اتاکید و پایکوبی برسروصول مطالبسراسری و بازنگری به تامین اجتماعی یعنی و کارگری مستقل  های حق تشکلبرسمیت شناختن 

 .باشد ۶۹٣۰سال  تمی تواند  یک شاخص مهم و تعیین کننده پیشروی جنبش کارگری در اول مه امسال و تمامیکارگران مانده 

***  

روزمره  هایکاال یگراناخبار یاد شده گواه برحدت : در برابر ما است "شمارهفتگیروز"طی پنج شماره یک ماه پشت سرگذاشته شده خبرهای  

، و بحث دستمزدها و پس گرفتن الیحه قانون کار ، مضمون و حدت یافتن بیکاری حقوق های معوقه و اخراج ها عدم پرداخت  - مردم

، تبعات خصوصی سازی ها   و مال باختگان مشکل مسکنآزادی معلمان و کارگران زندانی و ،و مسئله قاچاق کاال ، واردات بیرویه اعتراضات 

 . بوده است و خاصه حوادث حین کار  ۶۹ فروردین ماه سالگوناگون خبرهای و 

*** 

خبرهاای حاوادث حاین کارکاارگران ن اخباار از ذکرآگاهاناه بخااط فشارده تار نماود ،بازنویسی روز شمار کاارگری هفتاه درکه : شدم پیشتریاد آور

. خواننده ایان یادداشات روشان نمایاد هر موضوع را برای این همیتا تاولی در این ارزیابی جا دارد به ارقامی اشاره بدارم  ،خود داری می نمایم 



پیماانی و قاراردادی باودن کاارگران ، بخادمت گارفتن کاارگران سلسله حوادث حین کار که آمار روزانه آنها بدلیل عدم بیمه کارگران و خود شایوه 

در طای نفار  ٨ تا ۲مصدومین حوادث حین کار را بین  نه یعنی فوت ،  باید آماراز دست رفتن .نام و مشخصات آنان در کمتر جایی ثبت می گردد

نفار اعاالم کارده اناد و بادون تردیاد  ۰۲۰۵۲رقم آنان را  ۶۵در سال » : نوشت   ۶۵اردیبهشت ۸۰جام جم در تاریخ  شنبه روزنامه . روزدانست 

شوند، بخشی از آنها جزو  حین کار دچار حادثه میاما افرادی که در . یافته است یباز فزون ۹۰٣۶افزوده شده و در فروردین ۶۵این رقم در سال 

ای، دچاار  آیناد، اماا کام نیساتند کاارگرانی کاه بادون پوشاش بیماه بگیران تامین اجتماعی محساوب خواهناد شاد و از کارافتااده باه حسااب می مستمری

دست رفاتن سالمتشاان در محایط کاار، خاانواده آنهاا  آور خانواده هستند و با از بسیاری از این کارگران مصدوم، نان. شوند حادثه در محیط کار می

نداریم ولای از میزان تلفات کارگران حین کاراز مراجع رسمی هنوز آماری  ۰٣۶۵با اینکه برای تمامی سال«  ....شوند هم به خط فقر نزدیک می

ردی عمیق خودم را با خانواده های یکایک آناان به سهم خویش همد .، میزان حوادث محیط کار کمتر از سال قبل شود۶۵دانم در سال  من بعید می

 .اعالم می دارم 

*** 

درسطح گسترده سایت های دولتی و خبرگزاری ها مطرح شده و کشور ما ، گرانی کاالهای مورد استفاده روزانه مردم  ،۶۹فرردین ماهطی 

انواع میوه ها، برنج ، روغن ، چای و شکر همه و همه  با ورود کاالهای مصرفی از. خود را نشان داده است،نمود آن از شب عید به این سو

در باره قیمت مرغ و گوشت و شانه های تخم مرغ که به نوعی مصرف .  نوعی تقابل قیمت گذاری با بازار تولید داخلی را به نمایش گذاشت

گوجه سبز و : میوه های نوبرانه  از جمله . زیادی گفته شده که عینا بازتاب یافته است ایحرف و حدیث ه ،غذای روزانه مردم را شکل میدهد

 .قیمت گذاری شده است  هزار تومان ۰۵۲در ابتدای ورود کیلویی  چاقاله

*** 

محوری ترین خبرهای کارگری بوده ازعدم پرداخت به موقع حقوق ها و موضوع اخراج کارگران ؛  ۶۹قابل توجه خبری فروردین ماهبرآمد دو

دست می توان به شاخص اعتراضات دراین باره نیز -م سه ماه آنرا ارائه دهکه تالش دارم طی هر -اهم آید فر چنانچه جدول ترسیمی آن. است 

و در بین هوادارانش که مسحور نطق خداپسندانه  مسئله اخراج ها و بیکاری به آن سطحی رسید که دیروز قالیباف در زشت تبلیغاتی خود. یافت 

درصد از  ٣۲امروز در حدود  ...» و افزود « بیکاری با بخشنامه و پشت میزنشینی حل نمی شود» : بودند، اعالم داشت در درون مسجد اش 

درصد از مردم در صحنه اقتصاد حضور دارند و آن هم کسانی هستند که با رانت و زد و  ۵تنها  : های ما بیکار هستند، خاطرنشان کرد تحصیل کرده

مگر می شود بیکاری را با ... .بینیم درصد مردم در صحنه اقتصاد نیستند و نتیجه همین می شود که می ۶۹بند در اقتصاد حضور دارند، در مقابل 

، خبرگزاری مهر )« ...  .اداره بخشنامه ای و دستورالعملی کشور، اداره ای قجری است. بخش نامه و پشت میز نشینی حل کرد

انتخابات ریاست جمهوری برای در لیست اعالم شده میشه و این جماعت  ؛ خوب االن بازار انتخابات داره داغ(  ۶۹اردیبهشت۲۰جمعه

رند و فردا که تنور انتخابات خوابید همه چیز فراموش می شود و آن یگرمی ، هی مرتب ارقام و آمار ارائه می دهند تا همدیگر را گاز بیگبازار

 .  هستندر و زحمت مردمان جامعه مان که سرش بی کاله می ماند باز همین اردوی میلیونی و پرشمار فالکت کا

*** 

 :کرد عنوان دارو و غذا سازمان ،رئیس دیناروند رسول .بود  ۶۹موضوع قاچاق کاال و واردات بیرویه از اعم اخبار روز شمار کارگری فروردین 

 او  «...داروست بعد و پزشکی وماتملز بعد غذایی، های مکمل بعد بهداشتی، و آرایشی کاالهای اول سالمت حوزه در قاچاق کاالی بیشترین »

 دالر میلیارد۰/۰ تا دالر میلیارد یک از بیش یعنی است، قاچاق کشور در بهداشتی و آرایشی های فرآورده درصد ۵۲ از بیش حتما » : افزاید می

میزان قاچاق را به در ایران   (۰٣۶۹فروردین   ۰۶شنبه  سه ،روزنامه آرمان امروز) «.داریم کشور در قاچاق بهداشتی و آرایشی کاالی سال هر

گوی سبقت را از یکدیگر می ستانند  ،مدام نیز سرداران سپاه برای افزودن بردرجات خویش. میلیارد دالر درخبرها ذکر کرده اند ۰۵تا  ۱۱تناوب بین 

این : ولی سئوال اساسی است. ن خویش اعالن کنند ری قاچاق چیان اعم مواد مخدر تا کاال ها را به نفع عملیات گروهان و گردایتا بتوانند میزان دستگ

میلیارد دالر باشد،از چه طریقی صورت می گیرد؟ ۱۱گویند  میلیارد دالر، یا آن طور که می ۰۵میزان واردات قاچاقی کاال در کشور ما خواه 

بالطبع همین میزان یا کمتر و بیشتربا قاطر . طبعا تصور جا به جایی تمام این کاالها توسط قاطر و از مبادی غیر رسمی تصوری نادرست است

 و از مبادی غیررسمی وارد نمی شود ، بلکه به دلیل فساد ساختاری از مرزهای رسمی که زیر نظر سپاه و یاری رسانی آنان به آقا زاده ها و

 . می شودسراسر کشورها وارد کشور می گردد  و راهی بازاررشوه ستاندن از ورود کاالی قاچاق آنان ، 

یلیارد م۰۵ ها کافی است محاسبه کنید که برایتن. به حمل قاچاق کاال توسط کولبران اشاره می دارند کردن صورت مسئلهبرای گمراه عده ای 

جا به جایی کاالی قاچاق چه میزان قاطرو نیروی انسانی در مرزهای کشور احتیاج است؟ خواهید فهمید برای جا به جایی این همه کاالی دالر

اگر مسیر ورود و خروج کاالی قاچاق نیست که یاد آورگردم ؛ راه پس بی! کنیماق باید میزان قابل توجهی قاطر از چین و ماچین  وارد کشور قاچ

سازمان اعم از مجری، ممیز و ٣۲فرایند تجارت خارجی بیش ازدرآنجا که ازن اینکه ؛ یک چیز روشن است و آ. کشور بدانیمرا مبادی رسمی 

سازمان هایی که حاضرنیستند بر کمتر کسی حساب پس بدهند بلکه تنها به منفعت جیب های خود و اربابانشان می  ل هستند،ناظر دخی

به گردن یک سازمان واحد  درجغرافیای کشورمان  راو راه دستیابی به حریم ورود و خروج آن معضل قاچاق مشکل و توان  هرگز نمی.اندیشند

در نظر بگیریم، به همان میزان  ات کشورگمرکسازمان ی که خروج کاالی قاچاق از گمرک را علت مقصر بودن برای مثال در صورت. انداخت

ها و نهادهای نظارتی ذی مدخل به عنوان متولی نظارت بر راه ها و نظارت بر امنیت اجتماعی، اقتصادی و  نیروی انتظامی و دیگر دستگاه

سپاه مزرهای پرشماری را زیر کنترل خود داشته و ، اینهمه با  .با تجارت خارجی مقصر دانستتوان در جرایم مرتبط  اطالعاتی کشور، می

برای نگاه همه جانبه تر براین همه فساد و تباهی، ارتشاء و دزدی در مرزهای . دارد که تا به امروز بر کسی گزارش و حساب پس نداده است 

نیست، برای فهم نامعادله   -که تنها چهار واحد اقتصاد خرد و کالن خوانده  سوادی چون منآدم کم  -کشور، نیازی به دانش اقتصادی زیادی به 

کند که احتمال کشف فساد و میزان جریمه در نظر گرفته شده برای آن باید به مراتب  ای که تصریح می نامعادله پرشماراقتصادی کشور ما، فساد

نباید دنبال پرتقال فروش بود، بلکه جدا از پیکره گمرکات  .آورند، باشد که از آن به دست میبیشتر از احتمال موفقیت مجرمان و میزان منفعتی 

از وهمه سامان های زیر کنترل سپاه را از دستشان گرفت  وبا کنترلی دقیق  برتمامی مبادی ورود و خروج کاال برکشورباید معلوم و مشخص ، 

 . مال نمودنظارت و سیاست واحدی را اع ما ، یمرزهاکشور به 

*** 



اعالن این رقم و  از کارگران یهزار تومان ، و نگران۶٣۲بدنبال تعیین نرخ دستمزد سال به مبلغ  ۶۹در مجموعه خبرهای فروردین ماه

جدا از فعاالن تشکل های . بوده است  گریراضات برخواسته ، مسئله اصالح قانون کار و پس گرفتن آن توسط دولت از اعم خبرهای کارتاع

در تهران تاثیر  ۳۱آبان  ۰۵ مهر و۰۲و به دفعات به این اصالحیه اعتراض نمودند و در دو حرکت موفق  ۶۵ سالکارگری که در تمامی مستقل 

 اینعلیرغم اینکه از زبان های مختلف از بازپس دادن کمیسیون بازنگری مجلس به . بسزایی در عقب نشینی دستگاههای ذیربط داشته است 

کارگران همچنان بیمناکند که تعیین تکلیف با الیحه ضد  .مه علی ریبعی به دولت در سطح رسانه ها مطرح شده استاصالحیه تا  نوشتن نا

، دستمایه سیاسی برای گرم شدن تنور انتخابات برای هر یک از کاندیداهای ریاست جمهوری "اصالح قانون کار "کارگری به اصطالح الیحه 

از اینرو . تخابات بازهم سایه سنگین تشویش و نگرانی ناشی از تصویب آن بر زندگی کارگران برقرار بماندآینده گردد و پس از طی برگزاری ان

اسی بدور از شائبه هرنوع تبلیغ انتخاباتی ، دولت باید پس گرفتن، این الیحه را پیش از اول ماه مه امسال تصویب کند تا هر نوع دستمایه سی

این امری ایست که فعاالن کارگری و . ر این موضوع و به نام دفاع از منافع کارگران به کناری نهاده شودبرای گرم کردن تنور انتخابی بر س

 .بدان پای می کوبند ی در کشور،تشکل های مستقل کارگر

***  

و اعتراضات عدیده مال  آزادی معلمان و کارگران زندانی ومشکل مسکنباید از۶۹فروردین ماه تمامی درارزیابی اخبارروزشمارهفته در

تعدادی عید را در زندان سر  ۳۱طی سال. کردو تجمعات بازنشستگان کشوری ، لشکری و فرهنگیان یاد  ، تبعات خصوصی سازی ها باختگان

بهنام ابراهیم زاده از اعضای کمیته  -س از پایان دوره زندانش با حکم جدیدی بدون فاصله به زندان افتادپنرگس محمدی فعال حقوق بشر،کردند؛ 

سعید شیرزاد فعال  -سلطانی وکیل زندانی عبدالفتاح -اسماعیل عبدی از اعضای کانون صنفی معلمان -پیگیری ایجاد تشکل های کارگری ایران

  -گلرخ ابراهیمی ایرایی  -آرش صادقی -امیر امیرقلی -محمد نیکبخت  -خالد حردانی  -خبات دهدار از فعاالن تشکل سراسری -حقوق کودک

 .و در زندان سپری کردند نیز از مرخصی عید محروم ماندند و همچنان عید را بدور از خانواده… و  -محمد نظری  -مریم اکبری منفرد 

حکم زندان . ستانه اول ماه مه حدت می یابد آارگران همواره طی سال و خاصه در صدوراحکام بازداشتی و احضارها و زندان بریدن برای ک

عه اهل بازداشت مولوی فضل الرحمن کوهی امام جم -رضا شهابی -داوود رضوی  -ابراهیم مددی -عثمان اسماعیلی -برای محمود صالحی 

های اکبر مهاجری و سعداله ساسانی، توسط  در ورزشگاه تبریز، نام« استقالل -گسترش»تعدادی از تماشاگران در بازی دو تیم فوتبال  - سنت

و سعید یوزی از فعاالن قدیم کارگری . و برای سازمان گران تحرکات کارگری حمد های شداد و غالظ می برند . نیروهای امنیتی بازداشت شدند

عضو انجمن صنفی کارگران ساختمانی شهرستان کامیاران و شورای نمایندگان کمیته پیگیری ایجاد تشکل های کارگری ایران در ابتدای سال 

انجمن کارگران ساختمان شهرستان کامیاران نیز در اسفند ماه  همچنین محمد رضا آهنگر عضو. جدید دستگیر و به زندان سنندج منتقل شد

نشان میدهد  -این لیست که به هیچ وجه کامل نیست  -. پیام شکیبا، فعال دانشجویی از محل کارش در کارخانه به زندان منتقل شد .بازداشت شد

جای معلم ، کارگر و کنشگر اجتماعی زندان نیست ، به : که موضوع دستگیری ها و بازداشت و احکام همچنان بقوه خود باقی ایست و شعار 

 . اه مه در سطح فعاالن کارگری بدل گردد شعار کانونی اول م

*** 

امروز آن چنان برجسته است و بازنشستگان شر کت سهامی ذوب آهن در اصفهان، کشوری و لشکری  -مسئله اجتماعات بازنشستگان معلمان 

تمرار و پیوستگی آن است حسن این تحرکات در اس. که از آن در سطح شبکه های مجازی و سایت ها ، بعنوان سریال اعتراضات یاد می کنند 

 ل استایجاد ارتباطات سراسری قابل وصو، نظام وخود این تحرکات،  نشانه یک عضله قوی وقدرتمند است و نشان می دهد که عمال درهمین

وسته و مداوم ازوجود همین عضله پی. طی سال گذشته و امسال دست یافت وازهمین منظرمی توان اهمیت تشکل معلمان و سازمان یافته گی آن 

 . در کف خیابان ، می توان حقانیت تشکل های رشته ای مثال درسطح وسائل حمل ونقل زمینی و نفس تشکل مستقل را در دستور کار قراردهد

نقش بانک ها ، دخالت دولت یا بی عملی آن درتمامی فروردین ماه و درسطح شهرهای مختلف ازجمله  رابطه باموضوع مال باختگان چه در

یا خبرهای تعیین تکلیف تعاونی های ادغامی در موسسه مالی کاسپین و. خبرهای اعتراضی بوده است نقاط دیگر مضمون و جان ، تهران زن

از متقاضیان مسکن مهر در اعتراض به طوالنی شدن روند تکمیل و تحویل واحدهای خود و عدم همچنین تعدادی  سپرده گذاران موسسه آرمان و

" ، " خیانت در امانت"، "عمران نابسامان، تموم شده صبرمان": فریاد بر آوردند اده شده مقابل ساختمان شرکت عمران پردیس های د تحقق وعده

سپرده های مردم در این موسسات و مشکالت شان با بانک  و سرانجام اینکه " وزارت راه به فکر انبوه سازان، انبوه سازان به فکر جیبشان

 . جایی رسیده که امروز مردم به ستوه آمده به خیابان ریخته اند بهو مسکن مهر مرکزی 

 -اخبار عدیده دستفروشان بازار ته لنجی آبادان و اعتراض آنان . درفروردین ماه و اخبار نمی توان از موضوع مهم دستفروشان گذشت 

ن کارگران دیروز و بیکار شده از واحد های کارگری دستفروشان شهر سنندج همه و همه به اوج بیکاری و مشغولیت ای -دستفروشان بوشهری 

دستفروشان امروز بر متن اطالعیه که . و دستفروشان امروز اشاره دارد که تماما در سلسله خبرهای ماه فروردین به آنها پرداخته شده است 

ز خواسته های همین جنبش کارگری است اما فروشان هم بخشی ا  بااینکه خواسته های ما دست:...  دست به دست می گردد یاد آور شده اند 

، قتل (یونس عساکره)از خودسوزی دستفروش خرمشهری :پردازیم های گزافی را می بخاطر متشکل نبودن و عدم حمایت از همدیگر، هزینه

 : و در همین متن متذکر شده اند  ...تا کتک خوردن پیرزن فومنی و (علی چراغی)دستفروش تهرانی جلوی فرزندش 

گیرد بخشی از جنبش بیکاران ایران است و به همین دلیل هم تعرضات پلیس به آن،  فروشی در ایران و حمالتی که علیه آن صورت می  تدس

پولِی مانده به عید و هم در طول سال بر  برای مقابله با این همه فشاری که هم در این روزهای گرانی و بی. تعرض مستقیم به طبقۀ کارگر است

شود چه باید بکنیم؟درشرایطی که نان خوردن برای ما بدون جنگ روزمره در خیابان ممکن نیست و برای آن از آبرو و جان هم  یما وارد م

 .دهیم، با اجرای موارد زیر میتوانیم این حق نان را با هزینۀ کمتری دنبال کنیم هزینه می

مسئولیت نگهبانی و تأمین امنیت را برعهده بگیریم ( مثالً بصورت شیفتی)باید ای از ما  در راستۀ هر خیابان با هماهنگی سایر دستفروشان، عده

 .و در صورت یورش مأموران سریعا به سایرین اطالع داده و برای دفاع جمعی از خود اقدام کنیم

این . تفروشان را فراهم کنیمهای ما باید با برگزاری جلسات مستمر با دیگر همکارانمان تدارک ایجاد تشکل دس برای متشکل شدن، فعالترین

از )را به شیوۀ عملی پیگیری کند( که بخشی از مطالبات جنبش کارگران بیکارشده است)تشکل باید در همۀ شهرهامطالبات همۀ دستفروشان 



ستفروشان، همچنین از وضعیت روزمرۀ د...( . جمله مطالبۀ ایجاد اشتغال، تخصیص اماکن رایگان و معاف از مالیات برای دستفروشی و

 .ضرب و شتم آنها و مشکالتشان گزارش تهیه کند

های  ای ازین پیگیری تجمعات اعتراضی که اخیراً در شهرهای همدان و اهواز از سوی دستفروشان برای این مطالبات صورت گرفته نمونه

 .موقت است

وه بر استفاده از تجربیات آنها زمینۀ همسویی مطالبات و اتحاد فعاالن این تشکل باید با برقراری ارتباط با دیگر فعاالن کارگری و معلمان، عال

 .همچنین به این دلیل که این بخش از جنبش کارگری صدای بلندتری در اعتراضات دارد و میتواند بلندگوی آنها هم شود. عمل را فراهم کنند

. در خیابان برای امرار معاش حق مسلم ماست هایی است که دولت مسئول مستقیم آن است و حضور ما دستفروشی نتیجۀ موج بیکاری

 !است همانطوری که داشتن شغل، بیمه، بازنشستگی و خدمات عمومی رایگان حقی است که از ما گرفته شده

نک ای. من آن را از سال ها پیش به شکل مستمر پی گرفته ام که است  آنچه در پی می آید ، ادامه روند انتشار روزشمارکارگری  اینهمه؛ با

آنرا به شکل برای تسریع دردریافت های خبرهای کارگری خاصه از روند فعل و انفعاالت  روزمره گی اخبار کارگری و مبارزات کارگران ، 

 . هفتگی انتشار خواهم داد

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

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

برای ارسال اخبارتان با ایمیل زیر، . طی هفته های آینده آدرس سایت روزشمار کارگری و آرشیو آنرا دراختیار تان خواهم گذاشت : توجه 

 . می توایند مربوط گردید به آدرس فیس بوکم شماره دستی  ام در کانال تلگرام و 

haftegi_kargari@yahoo.com 

1183::63::4400 

 :روزشمار کارگری هفته 

 اند کارگران پیمانی شهرداری شوشتر سه ونیم ماه مزد نگرفته
 

 
کارگر فضای سبز و خدماتی ۰۴۴حدود  :آمده است  ۶۹۳۱فروردین ۵۲به گزارش خبرگزاری ایلنا درتاریخ روز جمعه 

کنند بابت مطالبات مزدی پرداخت نشده  عالیت میکه تحت نظارت چند شرکت پیمانکاری ف شهرداری شوشتر

به صورت حجمی، و پیمانی در   شرکت پیمانکاری  این کارگران که تحت مسئولیت چند .سه ونیم ماه طلبکارند
های  کامل ماه  اند نیمی ازدستمزد آذر ماه را به همراه دستمزد شهرداری شوشتر مشغول  فضای سبز وخدماتی

 .همچنین عیدی کارگران به صورت ناقص پرداخت شده است. اند دریافت نکرده دی ، بهمن واسفند را

شود که کمبود نقدینگی و نبود منابع مالی  در خصوص پرداخت نشدن حقوق های معوقه این کارگران گفته می

ن یکی ازکارگران شاغل درفضای سبز شهرداری شوشتر با بیان اینکه کارگرا .دلیل بروز این اتفاق بوده است
دی ماه سال گذشته با : های مزدی برخوردار بوده وامنیت شغلی ندارند در خاتمه افزود شهرداری از حداقل

شهر شوشتر،شهرداری وضعیت استخدامی کارگران شاغل در بخش های موتوری   تصویب شورای اسالمی

تغییر داد و در نتیجه امنیت  به پیمانکاری  ،آتش نشانی،حراست و اداری این مجموعه را از حالت قرارداد مستقیم
ثباتی شغلی که هم اکنون با حضور شرکت های  بی: وی گفت .شغلی کارگران در معرض تهدید قرار گرفته است

 .واسطه ای نیروی انسانی با آن مواجهیم قدرت اعتراض را از ما کارگران گرفته است

 :زاده مطرح کرد حبیب
 های تهران هزار هکتار از باغ ۶تا  ۴ناپدید شدن 

 

http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/477848-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%B4%D8%AA%D8%B1-%D8%B3%D9%87-%D9%88%D9%86%DB%8C%D9%85-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D9%85%D8%B2%D8%AF-%D9%86%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D9%86%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-5/477917-%D9%86%D8%A7%D9%BE%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D8%AA%D8%A7-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%87%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%A7%D8%BA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86


 

البدل  زاده، عضو علی افشین حبیب آمده است ۶۹۳۱فروردین ۵۲به گزارش خبرگزاری ایلنا درتاریخ روز جمعه 

هزار  ۱تا  ۰شورای شهر دوم تاکنون  ها در از تصویب برج باغ: شورای شهر تهران در صفحه توییتر خود نوشت

 .گیری و قضاوت با مردم نتیجه. اند های تهران ناپدید شده هکتار از باغ

 وگو با ایسنا عنوان کرد در گفت

 های بلور و چینی درصدی نیروی کار در کارخانه ۰۳تعدیل 

http://www.isna.ir/news/96012509998 

 
کنندگان  رئیس اتحادیه تهیه احمد رحمانیف  :آمده است  ۶۹۳۱فروردین ۵۲یخ روز جمعه به گزارش خبرگزاری دولتی ایسنا درتار

درصد از  ۹۴های فعال در این حوزه حدود  های گذشته کارخانه و فروشندگان بلور، چینی و لوستر معتقد است طی سال
 ...میل شده استها تح های سنگینی به این کارخانه اند، چرا که هزینه نیروهای خود را تعدیل کرده

اند، در نظر گرفتن  ها یک سوم تا یک چهارم نیروهای خود را تعدیل کرده قطعا در شرایطی که کارخانه: احمد رحمانی گفت
 .درصد بیکاری را کاهش دهد ۰۴تا  ۹۴تواند حدود  راهکارهای مناسب برای تولید بیشتر آنها می

های تامین  اکنون مواردی مانند بیمه و دارایی یا هزینه: نی و لوستر ادامه دادکنندگان و فروشندگان بلور، چی رئیس اتحادیه تهیه
دهد که از نظر کیفیت در محصوالت  این اتفاق در حالی رخ می. ها تبدیل شده است انرژی واقعا به نوعی مشکل برای کارخانه

های خوب دنیا رقابت  از نظر کیفیت با نمونه توانند ایرانی پیشرفت خوبی صورت گرفته و اکنون اعضای ما در این اتحادیه می
 ....کنند

 :گو با ایلنا و عضو هیات مدیره سازندگان صنعت نفت در گفت
 درصد کارکنان پارس جنوبی در دولت قبل بیکار شدند ۰۳/ نژاد تکرار نشود امیدواریم هرگز دولت احمدی

 

 
همایون مددی، عضو هیات مدیره انجمن سازندگان :  آمده است ۶۹۳۱فروردین ۵۲به گزارش خبرگزاری ایلنا درتاریخ روز جمعه 

وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا درباره عملکرد دولت یازدهم در تعامل با سازندگان داخل و مقایسه آن با دو  صنعت نفت در گفت
ن دولت تکرار درصد کاهش پیدا کرد، امیدوارم هیچوقت ای 09تعداد کارکنان پارس جنوبی : نژاد، اظهار داشت دولت احمدی

 .نشود

http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-4/477381-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D9%87%D8%B1%DA%AF%D8%B2-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF%DB%8C-%D9%86%DA%98%D8%A7%D8%AF-%D8%AA%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D8%B4%D9%88%D8%AF-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A8%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF


در آن : مددی با بیان اینکه امیدواریم هرگز دولت نهم و دهم تکرار نشود و هیچ وقت آن شرایط را تجربه نکنیم، خاطرنشان کرد

هزار نفر در فازهای مختلف  089زمان ما با رکود بیش از حد مواجه شدیم، مثال زمان تحویل دولت به رئیس دولت نهم حدود 
 .درصد کاهش پیدا کرد 09فعال بودند که در زمان دولت احمدی نژاد  پارس جنوبی 

 :های فرش روستایی و شهری مدیرعامل اتحادیه تعاونی

 میلیون نفر در صنعت فرش دستباف بیکار شدند ۴

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1396/01/25/1378709 

 

مدیر عامل اتحادیه تعاونی های ، عبدهللا بهرامی: آمده است  ۶۹۳۱دینفرور ۵۲درتاریخ روز جمعه به گزارش خبرگزاری تسنیم 
بنا به آماری که مرکز ملی فرش ایران ارائه داده است، در حال حاضر یک میلیون : تولیدکنندگان فرش روستایی و شهری گفت

 .بافنده داریم یعنی ظرف دو دهه چهار میلیون نفر شغل شان را از دست داده اند

از این . هزار متر مربع است 099میزان تولید ساالنه فرش دستباف در کشور در حال حاضر سه میلیون و : هرامی گفتعبدهللا ب
این آمار . میلیون دالر آن مربوط به کشور آمریکا بود 57میلیون دالر صادرات داشته ایم که  303میزان در سال گذشته، حدود 

دو میلیون بافنده داشتیم و ظرفیت  89و  59در دهه : وی خاطرنشان کرد.ستدرصد رشد داشته ا 03حدود  09نسبت به سال 
بعد از مواجه شدن با تحریم و مشکالت دیگری . حدود شش میلیون متر مربع بود و به همان نسبت نیز صادرات باالیی داشتیم

و ظرفیت فرش در کشور هماهنگ مانند سوء مدیریت و همچنین رکودی که بر اروپا حاکم شد، باعث شد نتوانیم با موقعیت 
   .شویم و با کاهش صادرات روبرو شدیم

در سال های اخیر افرادی که در حوزه فرش بیکار شده اند، رشد : بهرامی از رشد بیکاری در حوزه فرش گفت و عنوان داشت
افنده داریم یعنی ظرف دو دهه بنا به آماری که مرکز ملی فرش ایران ارائه داده است، در حال حاضر یک میلیون ب. داشته است

 .چهار میلیون نفر شغل شان را از دست داده اند

 های نسوز پارس یزد هم تعطیل شد شرکت فرآورده ها و بیکار شدن جوانان؛ در ادامه روند تعطیلی کارخانه

http://www.dana.ir/news/1082847.html 

 
های  شرکت فرآورده : آمده است  ۶۹۳۱فروردین ۵۲؛ درتاریخ روز جمعه یزدندا به نقل از شبکه اطالع رسانی راه دانا به گزارش

به بخش خصوصی واگذار شد که در آن زمان بالغ بر  00سال قبل تاسیس شد، این کارخانه اواخر سال  39نسوز پارس حدود 

به گفته کارگران این کارخانه به  .نفر رسیده بود 059این تعداد به  07نفر در این مجموعه کار می کردند که در پایان سال  309
  که در پایان سال رسید تا وقتی به گوش می 07از سال   های نسوز پارس شرکت فرآورده  های تعطیلی خبرنگار یزدندا؛ زمزمه

به .گیری خواهد شد و تا آن زمان کارخانه تعطیل است برای ادامه روند کار کارخانه تصمیم 09کارگران اعالم شد در سال   به
یکی از  .پرداخت نشده است 09اند و سنوات پرسنل از سال  گفته کارگران آنها سه ماه است که حقوقی دریافت نکرده

شرکت سفارش عقب افتاده زیاد دارد اما مواداولیه برای تولید نیست و مدیران : برنگار یزدندا گفتپرسنل این کارخانه به خ
 .کارخانه کمبود نقدینگی را دلیل عدم تامین مواد اولیه می دانند

د های ذوب آهن اصفهان، فوال های آجر و جرم نسوز برای مصرف کارخانه های نسوز پارس یزد انواع فراورده شرکت فراورده
کرده، اکنون تعطیل شده و این کارخانه ها مجبورند مواد اولیه خود را از  و صنایع سیمان و مس تولید می... مبارکه اصفهان و 

 .از کشور خارج خواهد شد کشورهای خارجی وارد کنند و تعطیلی این کارخانه باعث خروج میلیون ها دالر 

کت به قطارها نمی دهندمردم اجازه حر/ دو قطار در ورامین متوقف شدند  

http://www.mehrnews.com/news/3951882 
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:  آمده است  ۶۹۳۱فروردين  ۵۱  ورامین در تاریخ روز شنبه/ به نوشته خبرگزاری مهر ، خبرنگار مهر به گزارش .

مشهد گالیه داشتند،  -ر در مسیر حرکت قطار تهرانمردم ورامین که از عدم تکمیل مسیر تخریب شده عبوری قطا
 .مشهد را بستند -بعدازظهر پنجشنبه، دو قطار را در این شهرستان متوقف کرده و مسیر حرکت قطار تهران

از « باغ صالح» ما اهالی و ساکنین : در تابلو اعتراضی که در دست برخی از این افراد قرار داشت، نوشته شده

 .ماه راه عبور و مرور را مسدود نموده است شکایت داریم ۲عدم رسیدگی به مشکالت زیر گذر که مسئولین به دلیل 

 

پاسخگو نمی باشند، ( شهرداری، فرمانداری و راه آهن)هیچکدام از نهادهای مربوط : این تابلو اعتراضی می افزاید
ماه ها است که : گفت خبرنگار مهر یکی از شهروندان که در این محل حضور داشت، به .چه کسی پاسخگو است

 ....داریم اما کسی به داد ما نمی رسد  راه ما مسدود شده و مشکالت فراوانی

 یک فعال کارگری مطرح کرد؛
 نگرانی کارگران از روند جدید بالتکلیفی در ارتباط با اصالحیه قانون کار

 
حسین اکبری از فعاالن مستقل : آمده است  ۶۹۳۱فروردين  ۵۱  گزارش خبرگزاری ایلنا در تاریخ روز شنبهبه 

: خبرنگار ایلنا در ارتباط با رد شدن الیحه اصالح قانون کار در کمیسیون اجتماعی مجلس گفت کارگری در گفتگو با
رد کلیات این الیحه در کمیسیون تخصصی و طرح آن در صحن مجلس، باید منجر به خروج دایم این   علی القاعده

دولت و وزارت کار، مجلس شورای اما کارگران براساس تجربیات خود از چگونگی برخورد ! الیحه از دستور کار شود

تا کنون، به شدت نگران شکل  ۶۹۳۴اسالمی و کمیسیون اجتماعی آن در ارتباط با این الیحه طی سال های 
 .گیری روند جدیدی از بالتکلیفی این الیحه در کریدور مجلس شورای اسالمی هستند

اکند که تعیین تکلیف الیحه ضد کارگری به کارگران بیمن: های این نگرانی اظهار داشت وی در ارتباط با ریشه

دستمایه سیاسی برای گرم شدن تنور انتخابات برای هر یک از کاندیداهای ریاست " اصالح قانون کار "اصطالح
جمهوری آینده گردد و پس از طی برگزاری انتخابات بازهم سایه سنگین تشویش و نگرانی ناشی از تصویب آن بر 

های برخی تشکل ها و افراد، شائبه فرصت  سیاسی کاری: این فعال کارگری افزود ....ماندزندگی کارگران برقرار ب

رود که این  کند؛ به این ترتیب بیم آن می سوزی عمدی برای کاهش اعتراضات علیه الیحه را به ذهن متبادر می
سالمی، هیات دولت، اقدامات موجب ایجاد فرصت برای سرمایه داری ایران و نمایندگان آن در مجلس شورای ا

باره با تمام نیرو برای تصویب این الیحه ضدکارگرِی مخالف  دو های صنفی کارفرمایی گردد تا اتاق بازرگانی و کانون
قانون اساسی و مقاوله نامه های بین المللی به میدان آیند و باز هم کارگران نگران آینده نامعلوم خود و شاهد 

 ....کار حمایتی شوندهرچه بیشتر از دست رفتن حقوق 

 دبیرکل خانه پرستار؛

 پرستاران قراردادی حق اعتراض ندارند/ پرستاری پرخطر است شغل
 

دبیرکل خانه )محمد شریفی مقدم : آمده است  ۶۹۳۱فروردين  ۵۱  گزارش خبرگزاری ایلنا در تاریخ روز شنبهبه 
پرستاری در ماهیت خود یک شغل : در گفتگو با خبرنگار ایلنا در ارتباط با سختی کار پرستاران گفت( پرستار

ت است؛ شب کاری دارد؛ فشار کاری باالست؛ عالوه بر آن پرستاران به خاطر مشکالت معیشتی مجبورند سخ

های اخیر نشان  وی با بیان این که پژوهش .برد دوشیفته کار کنند که این مساله فشار کاری را باز هم باالتر می
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در معرض خطرهای جسمی و روحی پرستاران : های شغل پرستاری بسیار باالست؛ ادامه داد داده که آسیب

شوند؛ فرسایش جسمی و روحی پرستاران و مساله  قرار دارند و بنابراین، دچار آسیب های روحی و جسمی می

استرس فراوان آنها، یک قاعده کلی است؛ اما نکته مهم اینجا است که با وجود اشتغال در محیط پرخطر و 
در  وی .اتیت، پرستاران فرصت رعایت مسائل ایمنی را هم ندارندهایی مثل ایدز و هپ سروکار داشتن با بیماری

پرستاران قراردادی نسبت به : های شغلی پرستاران قراردادی با پرستاران رسمی و دولتی گفت ارتباط با تفاوت
ها، امنیت شغلی کمتری دارند؛ درآمد کمتری هم دارند و مساله مهمتر این است که  ها و رسمی دولتی

آور  در ادامه به اجرایی نشدن آیین نامه مشاغل سخت و زیاناو  .قراردادی حتی حق اعتراض هم ندارندپرستاران 

تا چند سال پیش پرستارانی که تحت پوشش قانون کار بودند، به راحتی : در ارتباط با پرستاران اشاره کرد و گفت
ر دو سال اخیر این مساله با مشکل مواجه توانستند از مزایای بازنشستگی پیش از موعد استفاده کنند اما د می

دبیرکل خانه پرستار ادامه  .شده و به راحتی به پرستاران اجازه نمی دهند که پیش از موعد بازنشست شوند
به راحتی با درخواست  شود و  در ارتباط با پرستاران دولتی هم، قانون سخت و زیان آور رعایت نمی: داد

شود؛ مگر این که به دیوان عدالت اداری شکایت ببرند و آنجا تصمیم  موافقت نمیبازنشستگی پیش از موعد آنها 
 .مقتضی گرفته شود

 :دادستان کرمانشاه خبر داد
 شش نفر در ارتباط با اعتراضات پاالیشگاه کرمانشاه دستگیر و سپس آزاد شدند

 

 
دی ماه سال گذشته، کارگران : آمده است  ۶۹۳۱فروردين  ۵۱  گزارش خبرگزاری ایلنا در تاریخ روز شنبهبه 

زیرسئوال رفتن امنیت شغلیشان، چندین بار  کرمانشاه در اعتراض واگذاری به بخش خصوصی و پاالیشگاه نفت
در نشست خبری به  ( دادستان کرمانشاه)نعمت صادقی  .که شش تن آنان دستگر شدنددست به تجمع زدند 

بازداشت  شش نفر در سال گذشته :و گفت پاالیشگاه کرمانشاه اشاره کرد مباحث مطرح شده در ارتباط با 
گذاری آن مباحثی مطرح است که مراجع  در مورد اصل واگذاری پاالیشگاه و قیمت شدند که همه آنها آزاد شدند

قانونی شامل کمیسیون مجلس، دیوان محاسبات و سازمان بازرسی در حال بررسی موضوع هستند و به وظیفه 

اگذاری و کیفیت آن ندارد و صرفا به دلیل تجمع ورود دستگاه قضا ارتباطی با اصل و: وی گفت .کنند خود عمل می
صادقی با اشاره به  .توانست باعث اخالل در نظم، تخریب و توهین شود بدون مجوز و مستمر افرادی بود که می

اگر مطالباتی هست باید از روش : کنیم، تصریح کرد اینکه دغدغه آینده شغلی کارکنان پاالیشگاه را درک می
ای در این خصوص  جلسه .کند ، در غیر اینصورت زمینه را برای استفاده افراد مغرض فراهم میقانونی پیگیری شود

نفر هم در این رابطه  9.برگزار شد و افراد تجمع کنند متعهد شدند از روال قانونی مطالبه خود را پیگیری کنند
 .دستگیر شده بودند که همه آنها آزاد شدند

 :ه نوظهورمسئول نهاد صنفی کارگران کارخان
 از توقف فعالیت این واحد تولیدی« نوظهور»کارگر  ۰۳نگرانی 

 
مسئول نهاد « علیرضا هوشمند»:  آمده است  ۶۹۳۱فروردين  ۵۱  برگزاری ایلنا در تاریخ روز شنبهگزارش خبه 

برخالف : در گفت و گو با ایلنا، اظهار داشت تولید گننده دستمال کاغذ های ترمه  صنفی کارگران کارخانه نوظهور

کار و تولید داده شده بود اما در عمل هایی که پیش از این توسط مدیریت این کارخانه در خصوص حمایت از  وعده
ماه دستمزد  ۸با اشاره به عدم پرداخت  وی .این کارخانه سازنده دستمال کاغذی متوقف شده است  فعالیت

عدم پرداخت مطالبات مزدی کارگران برای مدیریت این کارخانه تبدیل به عادت شده : کارگران این کارخانه، افزود
محصوالت کارخانه به فروش می رسد مطالبات مزدی کارگران پرداخت   ا وجود اینکهاست و قابل درک نیست که ب

ماه حق بیمه کارگران واریز نشده است که همین موضوع موجب  ۸از سویی : در ادامه افزود   وی .شود نمی
: فتهوشمند گ .شده است که تعدادی از کارگران که در آستانه بازنشستگی هستند با مشکالتی مواجه شوند

ای ندارند و به جد نگران معیشت خود و  هیچ کدام از کارگران این کارخانه از بابت امنیت شغلی خیال آسوده

 .هایشان هستند خانواده

 در اعتراض به وضعیت شغلی صورت گرفت؛
 کارگران قراردادی پارسیلون خرم آباد مقابل استانداری تجمع کردند

 

http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/478183-%D8%B4%D8%B4-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6%D8%A7%D8%AA-%D9%BE%D8%A7%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%87-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%DB%8C%D8%B1-%D8%B3%D9%BE%D8%B3-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%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-9/478183-%D8%B4%D8%B4-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6%D8%A7%D8%AA-%D9%BE%D8%A7%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%87-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%DB%8C%D8%B1-%D8%B3%D9%BE%D8%B3-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%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-9/478218-%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1-%D9%86%D9%88%D8%B8%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%81-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%DB%8C
http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/478408-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D9%84%D9%88%D9%86-%D8%AE%D8%B1%D9%85-%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9-%DA%A9%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-9/478408-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D9%84%D9%88%D9%86-%D8%AE%D8%B1%D9%85-%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%AF


 
فروردین  09شنبه )روز گذشته  : آمده است  ۶۹۳۱فروردين  ۵۱  گزارش خبرگزاری ایلنا در تاریخ روز شنبهبه 

استخدامی   ادی کارخانه پارسیلون خرم آباد در اعتراض به نامشخص بودن وضعیتشماری از کارگران قرار د(ماه
 .خود مقابل ساختمان استانداری لرستان تجمع کردند ومطالبات مزدی

و  ماهه 7عدم دریافت حقو های عقب مانده علت تجمع کارگران قرار دادی، : یکی از کارگران آمده استبه گفته 
بیش از یک سال است که کارخانه پارسیلون تعطیل اعالم شده  .ی آنان استنامشخص بودن وضعیت استخدام

: او تصریح کرد .قرار دادی که حین تعطیلی کارخانه بیکار شده اند وضعیت شغلی مشخصی ندارند  وکارگران
 این دسته از  سال هم می رسد ودر طول این سالها همیشه 07تعدادی از کارگران قرار دادی به   سابقه کار

 ....اند کارگران نگران از دست دادن شغل خود بوده

 منابع خبری ایلنا مطرح کردند؛

 درگیری نماینده خرمشهر با دو نفر از پرسنل کشت و صنعت میرزاکوچک خان
 

 
از درگیری فیزیکی نماینده : آمده است  ۶۹۳۱فروردين  ۵۱  در تاریخ روز شنبه خرمشهر/ گزارش خبرگزاری ایلنابه 

از قرار معلوم، در جریان دیدار عبدهللا  .خان خبر دادند از پرسنل مجنمع نیشکر میرزاکوچک خرمشهر و دو نفر

فروردین، در  ۵۶خان، در روز دوشنبه  میرزاکوچک سامری به همراه فرماندار و جمعی از مسولین از زه آب نیشکر 
ده و دونفر از پرسنل کارشناسی ارتباط با مساله زه آب های نیشکر و آلوده شدن زمین های کشاورزی بین نماین

 .است مجتمع، درگیری ایجاد شده

شود و پس از آن کار به  گویا درحین ارائه توضیحات در مورد پساب های مجتمع، ابتدا درگیری لفظی ایجاد می

خبر منابع خبری ایلنا ضمن تایید این خبر از تکمیل اطالعات در ارتباط با جزئیات حادثه . کشد درگیری فیزیکی می
 .دادند

 وزیر نفت موافقت کرد؛

 پرداخت یک ماه پاداش به کارکنان شرکت ملی نفت ایران

 

 

http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/478430-%D8%AF%D8%B1%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AE%D8%B1%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%A8%D8%A7-%D8%AF%D9%88-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D9%86%D9%84-%DA%A9%D8%B4%D8%AA-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B2%D8%A7%DA%A9%D9%88%DA%86%DA%A9-%D8%AE%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-9/478430-%D8%AF%D8%B1%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AE%D8%B1%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%A8%D8%A7-%D8%AF%D9%88-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D9%86%D9%84-%DA%A9%D8%B4%D8%AA-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B2%D8%A7%DA%A9%D9%88%DA%86%DA%A9-%D8%AE%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-9/478463-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%DB%8C%DA%A9-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D9%BE%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B4-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%86%D9%81%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%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-9/478463-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%DB%8C%DA%A9-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D9%BE%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B4-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%86%D9%81%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86


وزیر نفت با پرداخت یک ماه حقوق و : آمده است  ۶۹۳۱فروردين  ۵۱  گزاری ایلنا در تاریخ روز شنبهگزارش خبربه 

 .مزایا به کارکنان شرکت ملی نفت ایران موافقت کرد

به استناد به تفویض اختیار اینجانب در  :متن نامه وزیر نفت به مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران به شرح زیر است

در خصوص پرداخت یکماه حقوق و مزایا شرکت  ۳۲اسفندماه  ۵۵ملی نفت ایران در تاریخ  جلسه عمومی شرکت
 :ملی نفت ایران بدینوسیله با پرداخت پاداش به ترتیب زیر موافقت میگردد 

به مدیران و کارکنان شرکت های عملیاتی مناطق نفتخیز جنوب ، نفت مناطق مرکزی ، شرکت های عملیاتی  -۶

کت های نفت فالت قاره ، نفت و گاز اروندان ، پایانه های نفتی ایران ، سازمان منطقه ویژه فرعی آنها ، شر

اقتصادی پارس ، شرکت متن و نیز به مدیران و کارکنان مدیریت امور بین الملل شرکت ملی نفت ایران و اعضای 
ادل یکماه حقوق و مزایای مع( بجز رییس هینت مدیره )علی البدل و اصلی هیئت مدیره شرکت ملی نفت ایران 

 .پرداخت شود ۶۹۳۲اسفند ماه 

 ۶۹۳۲روز حقوق و مزایای اسفندماه  ۶۲به دیگر مدیران و کارکنان شرکت ملی نفت ایران حداکثر معادل -۵
 .پرداخت شود

 مدیرعامل بورس کاال خبر داد؛

 های کیف به دست حذف واسطه/بازار مشتقه زعفران راه اندازی می شود

 وریمحبوبه فک

http://www.mehrnews.com/news/3953259/ 

مدیرعامل بورس ، حامد سلطانی : آمده است  ۶۹۳۱فروردين  ۵۱  در تاریخ روز شنبهبه گزارش خبرگزاری مهر 

واسطه های کیف به دست، زعفران :کاالی ایران از راه اندازی بازار مشتقه زعفران در آینده نزدیک خبر داد و گفت

ارزش کل بازار وی یاد آور شد؛  .مت ناچیز از کشاورز می خرند و به سایر کشورها ارسال می کنندایرانی را به قی
درصد از محصوالت بورس کاال  ۰۵ارزش محصوالت صنعتی و معدنی : و گفت استهزار میلیارد ریال  ۶۳۲۳سرمایه را 

ار بورس کاالی ایران را به خود درصد از کل باز ۸شامل شد، ضمن اینکه محصوالت کشاورزی نیز  ۳۲را در سال 
مدیرعامل بورس کاالی ایران با اشاره به معامالت سلف و نقش آن در تامین مالی کوتاه مدت  .اختصاص داده است

درصد و  ۲۸میلیارد تومانی سلف برای صنایع مختلف بودیم، همچنین بازار نقدی  ۶۲۷۴۴شاهد تامین مالی : افزود
سلطانی نژاد با بیان اینکه تنها زمانی که  ....بورس کاال را به خود اختصاص می دهند درصد از معامالت ۰۵سلف نیز 

بخشی از رشد را  ۳۶در سال : بوده خاطرنشان کرد ۳۶ارزش معامالت مشتقه باالتر از معامالت نقدی بوده، سال 

دیم، ولی بازار مالی کشور رشد علیرغم اینکه شاهد تورم باال نبو ۳۲می توان در قالب تورم تعبیر کرد، ولی در سال 
 ....قابل توجهی را به خود اختصاص داده است

 ها و بازنشستگان در انتظار واریز معوقات التدریسی حق/ عدم پرداخت مطالبات فرهنگیان
 

اش پایان و پادمعلمان حق التدریس : آمده است  ۶۹۳۱فروردين  ۵۱  خبرگزاری ایلنا در تاریخ روز شنبهبه گزارش 

جمعی از : یکی از این معلمان گفت. خدمت بازنشستگان فرهنگی به مدت هفت ماه پذداخت تشده است 
التدریسی است که از آموزش و پرورش  التدریس هستند که تنها محل درآمدشان همین حق معلمان حق

التدریس چطور  ، معلمان حقشود سوال ما از مسئوالن این است وقتی مطالبات اینقدر دیر پرداخت می. گیرند می
در عین حال، معلمان رسمی نیز برای پرکردن شکاف بین . باید زندگی کنند؟ چطور انگیزه تدریس داشته باشند

کنند که عدم پرداخت آن مشکالتی را برای  التدریسی اضافه کاری می های معاش، به صورت حق دستمزد و هزینه

. ل، چهل هزار بازنشسته فرهنگی، پاداش پایان خدمت طلب دارنددر عین حا .این معلمان به وجود می آورد
اند، از  معلمان بازنشسته که تا کنون چندین تجمع اعتراضی مختلف مقابل مجلس و نهادهای ذی ربط برگزار کرده

 .عدم پرداخت مطالبات خود از جمله پاداش پایان خدمت، انتقاد بسیار دارند

 شستگان ابالغ شددرصدی حقوق بازن۰۳مصوبه افزایش 

 محمد جندقی

http://www.mehrnews.com/news/3953275 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/478226-%D8%B9%D8%AF%D9%85-%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%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%B2-%D9%85%D8%B9%D9%88%D9%82%D8%A7%D8%AA
http://media.mehrnews.com/d/2016/12/13/4/2304749.jpg?ts=1486462047399


درصدی حقوق  ۶۴افزایش  : آمده است  ۶۹۳۱فروردين  ۵۱  به گزارش خبرگزاری مهر در تاریخ روز شنبه

ح، بازنشستگان، وظیفه بگیران و مشترکان صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسل

از سوی معاون اول رئیس جمهور به سازمان برنامه و بودجه، سازمان اداری و استخدامی، وزارت تعاون، کار و رفاه 
 .اجتماعی و همچنین وزارت دفاع، پیشتیبانی نیروهای مسلح ابالغ شد

 :متن این مصوبه به شرح زیر است 

ی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای حقوق بازنشستگان، وظیفه بگیران و مشترکان صندوق بازنشستگ -۶
 .افزایش می یابد ۶۹۳۲درصد نسبت به سال  ۶۴، ۶۹۳۱مسلح در سال 

حداقل حقوق بازنشستگان و وظیفه بگیران و مشترکان صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین : تبصره
هزار ریال  ۹۲۴میلیون و  ۶۴ه میزان اجتماعی نیروهای مسلح و سایر صندوق های وابسته به دستگاه های اجرایی ب

اعضای هیئت علمی دانشگاه ها و . و حداکثر حقوق آنان نیز هفت برابر حداقل حقوق بازنشستگی تعیین می شود

موسسات آموزش عالی و پژوهشی و قضات و وزارت اطالعات و دیوان محاسبات کشور و کارمندان سیاسی و 
 ....ت امور خارجه از شمول حداکثر این بند مستثنی می باشندکارمندان شاغل در پست های سیاسی وزار

 اسفراین از تبعات خصوصی سازی کارگر لوله گستر 077نگرانی 
 

رئیس شورای « عباس طالبی»: آمده است  ۶۹۳۱فروردين  ۵۱  خبرگزاری ایلنا در تاریخ روز شنبهبه گزارش 

سازمان خصوصی سازی قصد دارد سومین مرحله مزایده : اسالمی کار شرکت لوله گستر اسفراین اظهار داشت
کارگر این کارخانه شده  599زار کند که همین موضوع موجب نگرانی فرودین برگ 08واگذاری این کارخانه را در 

ها موجب رونق  کنند که خصوصی سازی کارخانه حامیان خصوصی سازی اینگونه وانمود می: افزود وی .است
با مشاهده به گل نشستن کشتی خصوصی  شود؛ اما کدام عقل سلیم  تولید و افزایش روند اشتغالزایی می

کارگری استان خراسان : وی افزود....که روند خصوصی سازی به درستی هدایت شده استپذیرد  سازی می
جای واگذاری چنین صنایع استراتژیک و   تا به  خواهند شمالی از جمله کارگران لوله گستر اسفراین از دولت می

 .ندبرای حل مشکالت آنها اقدام کن  مهم که توان تامین نیازهای شرکتهای نفتی را دارند از

 :یک فعال کارگری

 مه داردسکوت علیه دورزدن قانون اساسی و حذف قانون کار ادا
 

 
( فعال مستقل کارگری)ناصر آقاجری : آمده است  ۶۹۳۱فروردين  ۵۱  خبرگزاری ایلنا در تاریخ روز شنبهبه گزارش 

حذف قانون اساسی و حذف تدریجی قانون کار، روندی است که سالهاست آغاز  :گفت در گفتگو با خبرنگار ایلنا 

سکوت سنگین در مورد روند تدریجی  همچنین....است رفته شدهشده و انتقادات فعاالن در این زمینه ناشنیده گ
دور زدن قانون اساسی و حذف قطعی قانون کار در مناطق آزاد هم چنان تداوم دارد، گویی حاکمان به این باور 

انتقاد از عملکرد مسئوالن در : وی ادامه داد .رسیده اند که وجود قانون برای جامعه امروزی غیرضروری است
آزاد و ویژه اقتصادی، امر جدیدی نیست و سالهاست ادامه دارد؛ اما هیچ کس توجهی به این انتقادات  مناطق

ای  تر این است که هیچ نیرو و یا نهادی حرف از تغییر پایه ازهمه دردناک: وی تصریح کرد .کند خیرخواهانه نمی

 ....زند مند کردن جامعه نمی ساختار موجود، برای قانون

مستمری می گویند؛ : پرداخت و گفت ادامه به مساله افزایش مستمری مددجویان کمیته امداد آقاجری در 
اند،  دوبرابر کرده ،هزار تومان یا کمی بیشتر یا کمتر دریافت می کردند 59کسانی را که در ماه دریافتی معادل 

که در کشور  این واقعیت  در عین حال این اعتراف به یک واقعیت دردناک است، اعتراف بهخود همین گفته، 
یعنی این خانواده ها در ماه تنها توانایی خرید . هزار تومان زندگی کنند 59اقشاری وجود دارند که باید با ماهی 

تومانی را دارند، حال سوال اینجاست بقیه نیازمندیها این مردم چگونه باید  0099عدد نان سنگک  99کمتر از 

 !تامین گردد؟

 :تصاد شهری شهرداری تهرانمعاون مالی و اق

 هزارمیلیارد۰۶هزارمیلیاردتومان است نه ۰بدهی شهرداری به پیمانکاران 

http://www.mehrnews.com/news/3953287 

http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/478309-%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1-%D9%84%D9%88%D9%84%D9%87-%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D9%81%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C
http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/478337-%D8%B3%DA%A9%D9%88%D8%AA-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%AF%D9%86-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%AD%D8%B0%D9%81-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF


معاون مالی و ، قدرت گودرزی : آمده است  ۶۹۳۱فروردين  ۵۱  به گزارش خبرگزاری دولتی مهر در تاریخ روز شنبه

هزار میلیارد  ۶۱هزارمیلیاردتومان است نه ۹بدهی شهرداری به پیمانکاران : فتاقتصاد شهری شهرداری تهران گ

اگر بدهی های   وی با اشاره به اینکه... .تومان و این بدهی در دوره های قبلی شهرداری هم وجود داشته است
ین میزان نبود، پرداخت می شد، هم اکنون میزان بدهی های شهرداری به پیمانکاران به ا  دولت به مدیریت شهری

دولت باید سهم خود را پرداخت می کرد تا بسیاری از پروژه ها به ثمر برسد اما با عدم پرداخت دولت بازهم : ادامه داد
 .شهردار تهران نگذاشته است که پروژه ای بر روی زمین بماند

: دولت سرباز می زند، تصریح کرد گودرزی با بیان اینکه قانون گذار دولت را مکلف کرده که به شهردار ی کمک کند اما

درصد درآمدهای پایدار شهرداری تهران از محل درآمد مالیات بر ارزش  ۰۴تا  ۹۴درکمال تعجب نیز در سال گذشته 
 ....افزوده توسط دولت کاهش یافت

 پولشویی پرونده ۰۰۳۳ تشکیل
 

http://www.armandaily.ir/fa/Main/Detail/182684 
 

 کل رئیس ، کرباسیان مسعود :آمده است  ۶۹۳۱فروردين  ۵۱  در تاریخ روز شنبه امروز رمانآ روزنامه نوشته به

 اعالم با وی .داد خبر پولشویی پرونده ۵۷۴۴ تشکیل از انسان قاچاق مورد ۲۴ کشف به اشاره با ایران، گمرک

 دستگاه ۶۳ امسال پایان تا :افزود شود، می افزوده گمرک ظرفیت به کامیونی جدید ری ایکس دستگاه ۶۳ اینکه
 .شود می افزوده تجاری های محموله اسکن برای گمرک ظرفیت به فعلی دستگاه ۶۵ بر عالوه کامیونی ری ایکس

 از بخشی اتمی انرژی و دفاع وزارت یعنی داخلی سازمان دو و گمرک بین منعقده قرارداد براساس :افزود او
 و نصب با که شود می خریداری خارج از نیز تعدادی و تهساخ ها سازمان این توسط کامیونی های ری ایکس

 کرباسیان .شد خواهد تجهیز متوسط سرعت و پرسرعت های ری ایکس به ایران گمرک ها، دستگاه این اندازی راه
 به که کاال قاچاق های محموله کشف و شناسایی برای الکترونیکی های دستگاه کارگیری  به تاثیر درباره همچنین

 بحث در :داشت اظهار است، شده قاچاقچیان برای فضا شدن ناامن و گمرکی درآمد افزایش به منجر وی گفته

 مراجع به آن معرفی و پرونده ۵۷۴۴ تشکیل به موفق بانکی سیستم همکاری با ایران گمرک پولشویی، با مبارزه
 با ۶۹۳۰ سال به نسبت گذشته سال در گمرک در قاچاق کاالی کشفیات او گفته به .است شده ذیصالح

    ....است داشته افزایش درصد ۲۴ گمرکی جامع سامانه از استفاده

 تصاویر+ انتظار پنج ماهه کارگران معدن گرانیت و یکساله مراغ رامیان برای معوقات مزدی

http://goleramian.ir/-17180// 

 

کارگران معدن زغال سنگ : آمده است  ۶۹۳۱فروردين  ۵۱  به گزارش پایگاه خبری گل رامیان در تاریخ روز شنبه
شاهرود گرانیت خواستار دریافت مطالبات پنج ماه معوقه و کارگران شرکت مراغ خواستار دریافت مطالبات یکساله 

شرکت مراغ پروژه جاده ، کارگران گل رامیان به گزارش .خود برای تامین هزینه های مربوط به امرار معاش شدند 

پیمانکار و فشار اقتصادی   سازی رامیان به شاهرود، بعد از یک سال شنیدن وعده های تکراری و بدون عمل
باالخره سکوت خود را شکستند و نهایت برای رساندن صدایشان به گوش مسئولین و کارفرما و پیمانکارشان و 

به تعداد چهار دفعه به نشانه اعتراض و   ال گذشتهبرای دریافت مطالبات یکساله شان در اسفندماه س

درخواست مطالباتشان مقابل این شرکت تجمع کردند ولی تاکنون هیچ خبر مسرت بخشی دریافت نکرده 
دیگر حتی توان خرید یک قرص نان را هم نداریم و تاکنون با گرفتن اجناس نسیه از : این کارگران می گویند....اند

معاش می کردیم ولی صدای مغازه دارها هم در آمده است و خودمان هم روی رفتن به مغازه را مغازه داران امرار 
  .قبوض آب، برق، گاز و تلفن یکی پس از دیگری برایمان صادر می شود ولی توان پرداخت نداریم .نداریم

 !ماه دراستان اصفهان براثرحوادث کاری11کارگرطی9702ومصدومیت 29جان باختن

به گزارش روابط عمومی پزشکی قانونی  :آمده است  ۶۹۳۱فروردين  ۵۱  در تاریخ روز شنبه برپایه خبر دریافتی
بدلیل فوت ناشی از حوادث کار در مراکز  ( همگی مرد)نفر 00ماهه اول سال گذشته تعداد  00استان اصفهان در 

 00صفهان مورد معاینه قرار گرفته اند که این تعداد در مقایسه با مدت مشابه سال قبل پزشکی قانونی استان ا
بیشترین علل فوت در حوادث کار به ترتیب مربوط به گفتنی است ؛  .بدون تغییر بوده است( همگی مرد)نفر

http://www.goleramian.ir/
http://www.goleramian.ir/
http://goleramian.ir/


بوده ( ددرص07حدود )و برق گرفتگی( درصد00حدود )، برخورد جسم سخت (درصد 39حدود )سقوط از بلندی 

نسبت به  ( مرد 0937زن و  038)مورد شامل  0753در این مدت آمار مصدومین  ناشی از حوادث کار با  .است

 .درصد کاهش داشته است 0.9بوده، ( مرد 0998زن و  080)نفرشامل  0935مدت مشابه سال قبل که 

ه ها مطالباتشان وبرای آباد دراعتراض به عدم پرداخت ما کارگران قراردادی کارخانه پارسیلون خرم
 !بازگشت بکار مقابل استانداری لرستان، تجمع اعتراضی بر پا کردند

جمعی از کارگران : آمده است  ۶۹۳۱فروردين  ۵۱  در تاریخ روز شنبهبرپایه گزارش مندرج در خبرگزاری مهر 

وبرای بازگشت بکار برای باری  آباد دراعتراض به عدم پرداخت ماه ها مطالباتشان قراردادی کارخانه پارسیلون خرم
 .دیگردست به تجمع مقابل استانداری لرستان زدند

 

حدود هشت سال است که مطالبات ما پرداخت نشده : یکی از کارگران کارخانه پارسیلون خرم آباد به مهر گفت

مان از کارخانه طلب میلیون تو ۶۵وی با بیان اینکه هر کدام از کارگران قرار دادی پارسیلون حدود هشت تا  .است

اما کارگران : گفتاو .امروز نیز برای پرداخت مطالبات خود در استانداری لرستان حضور پیدا کرده ایم: دارند گفت
 .قرار دادی پارسیلون هنوز حقوق نگرفته اند

از آنها رسمی  نفر ۶۶۴کارگر دارد که  ۹۰۹یکی دیگر از کارگران پارسیلون خرم آباد با بیان اینکه این شرکت تعداد 

نفر از کارگر قرار دادی حدود  ۵۰۹ماه به همراه عیدی پرداخت شده و  ۶۴نفر، حقوق  ۶۶۴به این : هستند گفت
وی با بیان اینکه دوگانگی بین کارگران شرکت ایجاد  هشت سال بوده که عیدی، حقوق و مزایا دریافت نکرده اند

 .شروع به کار شرکت در استانداری حضور پیدا کرده ایم امروز نیز برای پرداخت مطالبات و: شده است گفت

 1227نام در روزهای پایان سال  گزارشی از فعالیت جمعی از دستفروشان بی

هایی است که دولت مسئول مستقیم آن  دستفروشی نتیجۀ موج بیکاری: یافتی آمده است دربرپایه گزارش 
همانطوری که داشتن شغل، بیمه، . ماست است و حضور ما در خیابان برای امرار معاش حق مسلم

سالهاست که فشار اقتصادی  !است بازنشستگی و خدمات عمومی رایگان حقی است که از ما گرفته شده
هاکشانده  در خیابان  فروشی ناشی از بیکاری و دستمزدهای پایین، تعداد وسیعی از کارگران را به سمت دست

صدهزار تومانی و دویست هزارتومانی اجناسی را برای فروش به « های هسرمای»کارگران و بیکارانی که با .است 

فروشی کارگراِن بیکارشدۀ کارخانجات و موسسات بیرون آمد  خبرهای اخیری که در مورد دست. آورند خیابانها می
رای های بقا ب علیرغم آنکه دستفروشی گاهی جزو آخرین گزینه .ای ازین استیصال ناشی از بیکاری است نمونه

شود اما دولت و شهرداری بیشترین فشارها و خشونت  بیکارشدگان و محرومین طبقۀ کارگر محسوب می
سازی متروها و  امنیتی. کنند های خیابانی و مصادرۀ اموال را در موردشان اجرا می خواهی فیزیکی و باج

های مانده به عید نشانی از شدت های ویژه در نقاط اصلی مرکز شهر در این روز های تهران و حضور یگان خیابان
 .این فشارها بر آنان است

 :متن اعالمیه

 !فروش متحد شویم همکاران دست

کردن مدارس و  های آب و برق و گاز گرفته، تا پولی از لغو یارانه)در سالهای اخیر   های اقتصادی دولت سیاست

اش  طبقۀ کارگر آورده است که نتیجهچنان فشاری بر ( های گسترده کارخانجات سازی ها و خصوصی دانشگاه
فروشی روی  های بخور و نمیر به کارهای موقتی مثل دست ها کارگری شده که برای رفع حداقل بیکاری میلیون

 .اند آورده

اندازی پا پس نمیکشند و هر روز با آوردن  داران، دولت و شهرداری حتی در اینجا هم از دست با اینحال سرمایه

همه میدانیم . فروشان میپردازند دست  پلیس و شهرداری به قلدری، کتک زدن و مصادرۀ اموال نیروهای انتظامی
ها سالهاست که علیه سایر کارگران هم اِعمال  همین ضرب و شتم. که تعداد ما بیشمار و تعداد آنها کم است

ز اتوبوسرانی شرکت واحد میشود؛ از شالق زدن کارگران معدن آق دره، سرکوب و زندانی کردن فعاالن کارگری ا
شدن، سازماندهی، اعتصاب و تجمعات تاکنون  با اینحال جنبش کارگری ایران بواسطۀ متشکل. گرفته تا معلمان



بااینکه خواسته های ما . داران را بر آنها سخت کند بر روی پای خود بایستاد و راه تعرضات سرمایه  توانسته

ن جنبش کارگری است اما بخاطر متشکل نبودن و عدم حمایت از فروشان هم بخشی از خواسته های همی دست

، قتل دستفروش (یونس عساکره)از خودسوزی دستفروش خرمشهری :پردازیم های گزافی را می همدیگر، هزینه
 ...تا کتک خوردن پیرزن فومنی و(علی چراغی)تهرانی جلوی فرزندش 

رد بخشی از جنبش بیکاران ایران است و به همین گی فروشی در ایران و حمالتی که علیه آن صورت می دست

برای مقابله با این همه فشاری که هم در . دلیل هم تعرضات پلیس به آن، تعرض مستقیم به طبقۀ کارگر است
شود چه باید بکنیم؟درشرایطی که  پولِی مانده به عید و هم در طول سال بر ما وارد می این روزهای گرانی و بی

دهیم، با  ما بدون جنگ روزمره در خیابان ممکن نیست و برای آن از آبرو و جان هم هزینه مینان خوردن برای 
 .اجرای موارد زیر میتوانیم این حق نان را با هزینۀ کمتری دنبال کنیم

مسئولیت نگهبانی ( مثالً بصورت شیفتی)ای از ما باید  در راستۀ هر خیابان با هماهنگی سایر دستفروشان، عده

ن امنیت را برعهده بگیریم و در صورت یورش مأموران سریعا به سایرین اطالع داده و برای دفاع جمعی از و تأمی

 .خود اقدام کنیم

های ما باید با برگزاری جلسات مستمر با دیگر همکارانمان تدارک ایجاد تشکل  برای متشکل شدن، فعالترین

که بخشی از مطالبات )هامطالبات همۀ دستفروشان این تشکل باید در همۀ شهر. دستفروشان را فراهم کنیم

از جمله مطالبۀ ایجاد اشتغال، تخصیص اماکن )را به شیوۀ عملی پیگیری کند( جنبش کارگران بیکارشده است
همچنین از وضعیت روزمرۀ دستفروشان، ضرب و شتم آنها و ...( . رایگان و معاف از مالیات برای دستفروشی و

 .کند مشکالتشان گزارش تهیه

تجمعات اعتراضی که اخیراً در شهرهای همدان و اهواز از سوی دستفروشان برای این مطالبات صورت گرفته 
 .های موقت است ای ازین پیگیری نمونه

فعاالن این تشکل باید با برقراری ارتباط با دیگر فعاالن کارگری و معلمان، عالوه بر استفاده از تجربیات آنها زمینۀ 

همچنین به این دلیل که این بخش از جنبش کارگری صدای . بات و اتحاد عمل را فراهم کنندهمسویی مطال
 .بلندتری در اعتراضات دارد و میتواند بلندگوی آنها هم شود

هایی است که دولت مسئول مستقیم آن است و حضور ما در خیابان برای امرار  دستفروشی نتیجۀ موج بیکاری

ری که داشتن شغل، بیمه، بازنشستگی و خدمات عمومی رایگان حقی همانطو. معاش حق مسلم ماست
 !است است که از ما گرفته شده

 بیشتر جوانان تحصیلکرده مسکن و کار ندارند

http://www.isna.ir/news/96012610313 

 
، ی رحمت اله پورموس :آمده است  ۶۹۳۱فروردين  ۵۱  در تاریخ روز شنبهبه نوشته خبرگزاری دولتی ایسنا 

مشاور کانون شوراهای اسالمی کار خراسان رضوی از دولت خواست تا در سال جاری توجه بیشتری به حفظ 

های تولیدی داشته باشد زیرا با بیکار شدن کارگران، تولید و بازار کار به شدت لطمه  اشتغال موجود و بقای بنگاه
متاسفانه با . وجود دارد، بحث بیکاری جوانان استیکی از مشکالتی که در حوزه کارگری : وی ادامه داد .بیند می

وجود موفقیتهایی که در بحث کاهش تورم داشتیم و تا حدودی آن را کنترل کردیم اما جامعه با رکود زیادی مواجه 

شده است به نحوی که بسیاری از بنگاهها مشکالتشان بیشتر شده و آمار بیکاران و نرخ بیکاری در کشور 
در حال حاضر نیروهای تحصیلکرده بسیاری داریم که آماده ورود به بازار : در پایان گفت پورموسی .افزایش پیدا کند

کنند، قدرت خرید مسکن هم ندارند که بتوانند ازدواج کنند به همین دلیل  کارند ولی کار مناسب خود را پیدا نمی
وصی مشکل اشتغال جوانان را برطرف اند لذا دولت باید با کمک بخش خص سنشان باال رفته و خانه نشین شده

 .کند

 تصاویر+تخریب بخشی از پارکی در بوشهر توسط شهرداری سبب اعتراض اهالی محله شد

http://gamnews.ir/module/news/54419/ 

http://gamnews.ir/module/news/54419/


 

شهرداری شهر بوشهر با حفر و تخریب :آمده است  ۶۹۳۱فروردين  ۵۱  در تاریخ روز شنبه گام نیوز به گزارش

بخشی از پارک محله هاللی این شهر موجب اعتراض ساکنان این محله شد به طوری که تعدادی از شهروندان 

از پارک این محله توسط  ساکن محله هاللی در بوشهر امروز با تجمع در پارک شهرداری از تخریب قسمتی
گزارش خبرنگار گام نیوز از محل تجمع حاکی از آن است که شهرداری با تخریب .  شهرداری جلوگیری کردند

بخشی از این پارک به گفته اهالی محل قصد ساختمانی را در آن دارد که این موضوع سبب می شود که تنها 
" گام نیوز"برخی از اهالی محله هاللی در گفتگو با خبرنگار  .پارک این محله، طبیعت زیبای خود را از دست بدهد

سال هاست با دست خود به به سبزه های این پارک آب می دادیم اما اکنون شهرداری با این طرح : عنوان کردند

اهالی کوی  .ضمن برهم زدن نمای این پارک همه این زخمات شهروندان ساکن این محل را نادیده گرفته است
همچنین طی نامه ای به شورای شهر بوشهر که به امضای اهالی محل رسیده اعتراض خود را نسبت به هاللی 

 این اقدام شهرداری عنوان کردتد و خواستار رسیدگی به این مسأله شدند

 در حاشیه نمایشگاه بورس، بانک و بیمه صورت گرفت

 اعتراض برخی سهامداران به مسئوالن سازمان بورس
 

arsnews.com/newstext.php?nn=13960126000694http://www.f 
 

 

در حاشیه نمایشگاه بورس،  :آمده است  ۶۹۳۱فروردين  ۵۱  به نوشته خبرگزاری دولتی فارس در تاریخ روز شنبه

بانک و بیمه، برخی سهامداران کنتورسازی نسبت به توقف نماد شرکت و زیان خود، به مسئوالن سازمان بورس 
نفر از سهامداران این شرکت بورسی که نیمه تابستان پارسال تا کنون با توقف نماد  ۲۴دود ح. اعتراض کردند

 .معامالتی این ناشر از سوی سازمان بورس مواجه هستند، به مسئوالن مربوطه اعتراض کردند

 وعده ارزانی میوه به کجا رسید؟

 بار در بازار مصرف افزایش قیمت میوه و تره

ews/96012610489http://www.isna.ir/n 

http://gamnews.ir/module/news/54419/


 
ها از بازار  آخرین بررسی :آمده است  ۶۹۳۱فروردين  ۵۱  در تاریخ روز شنبهبه نوشته خبرگزاری دولتی ایسنا 

دهد که قیمت اقالم اصلی همچنان در شیب صعودی قرار دارد و برخی  بار از سطح شهر نشان می میوه و تره

 .شوند تر از سقف تعیین شده عرضه میها از جمله سیب، پرتقال، موز و کیوی باال میوه

ها و نیامدن بار جدید برای  مهمترین دلیلی که در ایام عید برای این افزایش قیمت عنوان شد، تعطیلی سردخانه

بار اظهار امیدواری کرده بود که پس از تعطیالت عید،  فروشندگان میوه بود و رئیس اتحادیه فروشندگان میوه و تره
   .گردد ها به شرایط سابق بازمی شود و قیمت کسته میحباب قیمت میوه ش

تومان قیمت دارد و در برخی نقاط شهر به  ۷۲۴۴تا  ۷۴۴۴در حال حاضر قیمت هر کیلوگرم سیب زرد و قرمز بین 
 ۷۴۴۴همچنین پرتقال شمال و جنوب درجه یک به ترتیب کیلویی . تومان هم رسیده است ۸۴۴۴کیلویی بیش از 

 .شود رضه میتومان ع ۸۴۴۴و 

تومان قیمت  ۱۴۴۴تومان و کیوی کیلویی  ۲۲۴۴شان ادامه دارد، موز کیلویی  در میان دیگر اقالم میوه که گرانی

 ۹۲۴۴تومان، گریپ فروت  ۲۴۴۴تومان، نارگیل  ۸۴۴۴تومان، بِه  ۰۴۴۴همچنین هر کیلوگرم انگور عسگری . دارد

ترین اقالم میوه  شود و آناناس که از گران تومان فروخته می ۹۲۴۴ای  خیار بوته تومان،  ۹۵۴۴تومان، خیار درختی 
جات، هندوانه با افزایش قیمت مواجه شده است و  اما در میان صیفی   .هزار تومان قیمت دارد ۶۲است کیلویی 

همچنین برای بار دیگر قیمت . شود ها عرضه می تومان در میوه فروشی ۶۲۴۴هر کیلوگرم آن به طور متوسط 
زمینی و پیاز بعد از چندین ماه ثبات با افزایش روبرو شده است؛ به طوری که اکنون سیب زمینی کیلویی  سیب

  ..شود تومان فروخته می ۵۴۴۴تومان و پیاز  ۵۲۴۴

 عدم پرداخت دستمزد معلمان و کارگران معدن گرانیت شاهرود

http://www.payaam.org/iran/2017/4/page78.html 

آمده  ۶۹۳۱فروردين  ۵۷  در تاریخ روز یکشنبه" ایلنا"خبری پیام به نقل از خبرگزاری دولتی   به  گزراش  سایت
شماری از کارگران معدن زغال سنگ گرانیبت شاهرود و همچنین جمعی معلمان و بازنشتگان فرهنگی : است 

 .ماه دستمزد معوقه می باشند 5تا  7دارای 

ارگران معدن زغال سنگ گرانیت شاهرود به بهانه نبود نقدینگی تاکنون ماه حقوق و عیدی ک 7برپایه این گزارش، 
. مشکالت در پرداخت دستمزد، آنها را در شرایط بد مالی قرار داده است: آنان می گویند. پرداخت نشده است

غازه دارها تاکنون با گرفتن اجناس نسیه از مغازه داران امرار معاش می کردند ولی اکنون م: این کارگران می گویند
هزار 99ماه حق التدریس معلمان و پاداش پایان خدمت  5همچنین . هم حاضر به دادن نسیه به آنان نیستند

گیرد که  التدریس معلمان در حالی صورت می این تاخیر در پرداخت حق. بازنشسته فرهنگی پرداخت نشده است

ودند همه مطالبات قبل از شروع سال جدید پیش از این در اسفندماه مسئوالن آموزش و پرورش وعده داده ب
. در عین حال، چهل هزار بازنشسته فرهنگی، پاداش پایان خدمت خود را دریافت نکرده اند. شود پرداخت می

اند، به  معلمان بازنشسته که تا کنون چندین تجمع اعتراضی مختلف مقابل مجلس و نهادهای ذیربط برگزار کرده
 ز جمله پاداش پایان خدمت، اعتراض دارندعدم پرداخت مطالبات خود ا

 اعتصاب رانندگان اتوبوس در کرمانشاه حمل و نقل مسافران را مختل کرد

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1396/01/27/1380843 

 

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1396/01/27/1380843/%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%A8-%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%A8%D9%88%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%87-%D8%AD%D9%85%D9%84-%D9%88-%D9%86%D9%82%D9%84-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D9%85%D8%AE%D8%AA%D9%84-%DA%A9%D8%B1%D8%AF


گان اعتصاب رانند  :آمده است  ۶۹۳۱فروردين  ۵۷  در تاریخ روز یکشنبهاز کرمانشاه به گزارش خبرگزاری تسنیم 

مندی بسیاری  های شهر کرمانشاه از صبح امروز سبب سرگردانی و گالیه اتوبوسهای درون شهری برخی از محله

 .از مسافران شد و در واقع حمل و نقل همشهریان را با مشکل مواجه کرد

دستگاه  99تا  39با اشاره به اینکه رانندگان ،مسئول روابط عمومی اتوبوسرانی استان کرمانشاه فرهاد رشیدی

این رانندگان دلیل : اتوبوس درون شهری به دلیل اعتراض به برخی از مشکالت صنفی خود اعتصاب کردند، گفت

بودن تعمیرات اتوبوسها اعالم   سامان یارانه، مسافتهای طوالنی و پرهزینه بودن اعتراض خود را وضعیت نابه
بوسها  رایه اتوبوسهای درون شهری را به رانندگان مینیوی با بیان اینکه این شهروندان باید همان مبلغ ک .کردند

 .امید داریم با رفع این مشکل هر چه سریعتر این وضعیت بهبود یابد: پرداخت کنند، بیان کرد

 /انتهای پیام 

 تجمع اعتراض آمیز دستفروش های بازار ته لنجی های آبادان+فیلم وعکس

 

-257705/3-http://www.rokna.ir/ 

ته لنجی  جوانان دستفروش بازار: آمده است  ۶۹۳۱فروردين  ۵۷  به گزارش پایگاه خبری رکنا در تاریخ روز یکشنبه
آبادان نسبت به جمع آوری ووعده های . ها به خاطر تعطیلی محل کارشان تجمع اعتراض آمیزی به راه انداختند 

 .دروغین تحت لوای طرح ساماندهی،دست به راهپیمایی وتجمع در خیابان خمینی این شهر زدند

 :آبادان لینک فیلم راهپیمایی وتجمع اعتراضی جوانان دستفروش بازار ته لنجی های

http://static3.rokna.ir/servev2/NJSXLVTvNhNW/Db2f077dXpA,/%D8%AA%D9%87+%D9%84%D9%8
6%D8%AC.mp4 

 :تصاویر

 

چهارشنبه هفته گذشته برای اجرای طرح ساماندهی دستفروشان خیابان  به گرارش خبری؛ شهرداری آبادان روز
با توجه به جمع آوری دستفروشان بازار ته لنجی ها از  .خمینی اقدام به انتقال دست فروشان به بازار شب کرد

آنها قرار سوی شورای شهر و شهرداری قرار بود محلی برای شروع به کار این افراد در بازار شب آبادان در اختیار 

فروردین ماه دستفروشان با وجود وعده هایی که مسئوالن شهرداری داده  09عصر شنبه  5گیرد که ساعت 
برپایه همین گزارشات،یکی از برج سازهای معروف شهر که در منطقه بازار ته  .بودند در این محل حاضر شدند

و اجاره نگرفتن مغازه هایش با توجه به لنجی ها اقدام به ساخت مجتمع تجاری کرده به خاطر فروش نرفتن 
ارتباطاتی که داشته شهرداری و ارگان های مربوط را تحریک کرده است تا دستفروش های بازار ته لنجی ها را از 

دستفروشان زمانیکه در بازار شب حاضر شدند پی به دروغ بودن وعده های شهردای و  .منطقه خارج کنند

رای اعتراض به این رفتار مسئوالن شهری با در دست داشتند بنر و دستنوشته شورای شهر آبادان بردند و  ب
 .هایی به این رفتار و جمع کردن بساط کاری شان در خیابان خمینی تجمع اعتراض آمیزی را به راه انداختند

 پشت پرده اخراج تعدادی از کارگران کارخانه داروگر؟

تعدادی از کارگران : آمده است  ۶۹۳۱فروردين  ۵۷  ریخ روز یکشنبهبرپایه خبرهای مندرج در سطح رسانه ها در تا

این کارگران  .انضباطی خوانده شده است بدون اطالع قبلی از کار اخراج شدند دلیل آنچه بی کارخانه داروگر به
 .اخراجی امروز برای تعیین تکلیف وضعیت خود جلوی درب این کارخانه نیز تجمع کردند

http://www.rokna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87-3/257705-%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%D8%A2%D9%85%DB%8C%D8%B2-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%87-%D9%84%D9%86%D8%AC%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%D9%88%D8%B9%DA%A9%D8%B3
http://static3.rokna.ir/servev2/NJSXLVTvNhNW/Db2f077dXpA,/%D8%AA%D9%87+%D9%84%D9%86%D8%AC.mp4
http://static3.rokna.ir/servev2/NJSXLVTvNhNW/Db2f077dXpA,/%D8%AA%D9%87+%D9%84%D9%86%D8%AC.mp4


های این افراد را پخش نکنید زیرا  صحبت: "باره به خبرنگارحاضر درمحل گفت نه درایننگهبانی این کارخا

تعداد کارگرانی که در زمان حضور ما درب  .اند داشته" مشکل انضباطی"،این افراد " آفرین خواهد بود مشکل

نفر است و افراد  09اند   نفر بود اما عنوان شد تعداد افرادی که امروز اخراج شده 00کارخانه حضور داشتند حدود 
 ... بحث و گفتکو در باره کارخانه داروگر ادامه دارد.دیگری نیز طی روزهای آینده بتدریج اخراج  خواهندشد

 تجمع مالباختگان پروژه نگین غرب مقابل مجلس

http://www.irna.ir/fa/News/82494479/ 

امروز یکشنبه تعدادی از مالباختگان پروژه : ده است آم ۶۹۳۱فروردين  ۵۷  به گزارش ایرنا در تاریخ روز یکشنبه

بنابه .ساله خود در این رابطه شدند 09نگین غرب مقابل مجلس  تجمع کرده و خواستار رسیدگی به پرونده 
و در پی انتشار آگهی پیش فروش واحدهای  0350از سال " پروژه نگین غرب"خبرگزاری مجلس،ماجرای گزارش 

گذاری در  هزاران نفر اقدام به سرمایه.نگین غرب انجمن انبوه سازان شفق آغاز شد تجاری و مسکونی مجتمع
ماه به متقاضیان واگذار شود، امری که  09های پیش فروش شده طی  این مجتمع کردند که قرار بود ساختمان

 .البته پس از گذشت چند سال از زمان مقرر هنوز محقق نشده است

 !اخته در استان تهران براثر حوادث کاریدرصدی کارگران جان ب92افزایش

http://parsipoo.ir/news/1492371000563391 

روابط عمومی اداره  خبری به گزارش: آمده است  ۶۹۳۱فروردين  ۵۷  در تاریخ روز یکشنبه به گزارش پارسی پو
ه سال گذشته از اول فروردین تا پایان بهمن ما :کل پزشکی قانونی استان تهران،دكتر قادي پاشا گفت

که  09کارگردراستان تهران براثر حوادث کاری جان خود را ازدست دادند که در مقایسه با مدت مشابه سال 370
وي  درصدی رانشان می دهد08بودافزایش نفر اعالم شده 089تعدادکارگران جان باخته ناشی از حوادث کار 

 .نفرزن بوده اند9نفرمردو373را،  از کل فوت شدگان ناشی از حوادث کار در يازده ماه: افزود

 :معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی
 گیرد می پس را کار قانون اصالح الیحه دولت

 

http://www.karvakargar.ir/fa/Main/Detail/59179 
 

 احمد : آمده است  ۶۹۳۱فروردين  ۵۷  در تاریخ روز یکشنبه کارگری سرویس /کارگر و کار روزنامه نوشته به
 بازگشت درخواست بر مبنی دولت، به ربیعی نامه ارسال از اجتماعی رفاه و کار تعاون، وزیر معاون مشیریان

 در الیحه این کلیات رد به توجه با که سوال این به پاسخ در وی .داد خبر مجلس از کار قانون صالحا الیحه

 قطعا :گفت خیر، یا شود می پیگری دولت خود طرف از الیحه بازگشت همچنان آیا مجلس اجتماعی کمیسیون
 این علنی، صحن در بازگشت موضوع طرح از پیش امیدواریم و است دولت به الیحه بازگشت کار وزارت اولویت

 .... .شود گرفته پس دولت توسط الیحه
 

 :دبیرکل خانه پرستار

 است شده گرفته قراردادی پرستاران از اعتراض حق
 

a/Main/Detail/59181http://www.karvakargar.ir/f 
 

 محمد: آمده است  ۶۹۳۱فروردين  ۵۷  در تاریخ روز یکشنبه کارگری سرویس /کارگر و کار روزنامه نوشته به
 کار فشار آنقدر و دارند فعالیت زا تنش و پرخطر محیط در پرستاران :گوید می پرستار خانه دبیرکل ،مقدم شریفی

 .ندارند مه را ایمنی مسائل رعایت فرصت که باالست

 کاری شب .است سخت شغل یک خود ماهیت در پرستاری :گفت کارگر و کار با وگو گفت در مقدم شریفی محمد
 این که کنند کار دوشیفته مجبورند معیشتی مشکالت خاطر به پرستاران آن بر عالوه .باالست کاری فشار و دارد

 بسیار پرستاری شغل های آسیب که داده نشان راخی های پژوهش .برد می باالتر هم باز را کاری فشار مسئله
 و کرد اشاره پرستاران با ارتباط در آور زیان و سخت مشاغل نامه آیین نشدن اجرایی به مقدم شریفی ...باالست،

 مزایای از توانستند می راحتی به بودند، کار قانون پوشش تحت که پرستارانی پیش سال چند تا :گفت

 به راحتی به و شده مواجه مشکل با مسئله این اخیر سال دو در اما کنند استفاده موعد از پیش بازنشستگی
 پرستاری شغل پرآسیب و زا تنش سخت، محیط ....شوند بازنشسته موعد از پیش که دهند نمی اجازه پرستاران

 مختلف ایه بیماری اثر در آنها مرگ به یا کرده مواجه جسمی و روحی مشکل با را بسیاری پرستاران تاکنون
 .است انجامیده

 
  افتد؟ افزایش دوباره حقوق فرهنگیان اتفاق می

 

http://www.sharghdaily.ir/News/118900 



 

: آمده است  ۶۹۳۱فروردين  ۵۷  در تاریخ روز یکشنبه به نوشته روزنامه شرق به نقل از خبرگزاری دولتی ایسنا

وپرورش ضمن تشریح سازوکار افزایش حقوق فرهنگیان،  مدیرکل برنامه و بودجه وزارت آموزشمنصور مجاوری، 
که همه چیز . هزار تومانی حقوق این قشر توضیحاتی ارائه کرد ۷۴۴تا  ٠۴۴درباره انتشار اخباری مبنی بر افزایش 

در واقع بر استقرار نظام پرداخت حقوق .... است قانون برنامه ششم  ۷۳یکی از بندهای ماده  رد گرو پیاده کردن
منتظر ابالغ قانون برنامه ششم توسعه به : وی افزود .ایای فرهنگیان در این بند تأکید شده استو مز

طی نماید و قابلیت اجرایی یابد ... که باید مسیر قانونی خود را در دولت ، مجلس و  های اجرائی هستیم دستگاه

 . در واقع امروز برای این پرسش پاسخی نیست. 
 داری سمنان برپا شد؛مقابل فرمانداری و استان

 وقات پرداخت نشدهتجمع کارگران بازنشسته رنگین نخ برای مع
 

شماری از کارگران کارخانه رنگین : آمده است  ۶۹۳۱فروردين  ۵۷  خبرگزاری ایلنا در تاریخ روز یکشنبهبه گزارش 
در اعتراض به آنچه بالتکلیفی چندین ساله دردریافت مطالبات سنواتی حقوق های خود دارند ، در نخ سمنان 

نفر از  ۰۳نزدیک به: با ایلنا گفتند آنان. ان تجمع اعتراضی برپا داشتندمقابل ساختمان فرمانداری و استاداری سمن

 .دوران اشتغال و نیز سنوات پایان خدمت طلبکاریم حقوق های معوقهکارگران بازنشسته هستیم که هنوز بابت 

در   اینبه گفته یکی از این معترضان، کارخانه رنگین نخ سمنان در حال حاضر تعطیل شده است اما تا پیش از 
رنگین »بازنشسته یکی از  .کارگر قراردادی مشغول کار بودند ۵۴کارگر رسمی و  ۲۲بخشهای مختلف آن حدود 

های حقوقی سرانجام توانستند حکم مصادره اموال کارخانه را برای  گیری پس از پی :گویند می« نخ سمنان
تی برای وصول مطالبات معوقه خود اموال کارخانه های دول دریافت طلبشان بگیرند اما پیش از کارگران یکی از بانک

 ....نتیجه بوده است بود و در نتیجه پیگیری کارگران تاکنون بی  را توقیف کرده

 به منظور پیگیری تبدیل وضعیت استخدامی؛

 کارگران پیمانکاری مس سرچشمه تجمع کردند
 

جمعی از کارگران تینکرهای : آمده است  ۶۹۳۱فروردين  ۵۷  خبرگزاری ایلنا در تاریخ روز یکشنبهبه گزارش 
تجمعی ( فروردین 09/شنبه)های پیمانکاری معدن مس سرچشمه روز گذشته  خمیری کانی مس از شرکت

جمعی از این کارگران به  .زمینه تامین نیروی معدن سر چشمه برگزار کردند اعتراضی برای احقاق حقوق خود در

سال پیش به صورت کارگر پیمانکاری در شرکت تینکرهای خمیری کانی مس متعلق به معدن  7ایلنا، گفتند که از 
 مس سرچشمه مشغول به کار شدیم و حاال پس از گذشت این مدت خواهان تبدیل وضعیت و انعقاد قرارداد

سال است که در این  7همچنین از آنجایی که  کارگران یاد شده.با معدن مس سرچشمه هستیم مستقیم 
شرکت پیمانکاری مشغوبل به کار هستند خواهان آن هستند که به کارگیری آنها در کارهای مربوط به معدن مس 

 .سرچشمه در اولویت باشد

 کار وزارت کار دستور در ربردسی شهرستان قند کارخانه کارگران تکلیف و تعیین

 
http://www.karvakargar.ir/fa/Main/Detail/59148 

 
 حسنشهباز : آمده است  ۶۹۳۱فروردين  ۵۷  در تاریخ روز یکشنبه کارگر و کار روزنامه خبرنگار سعید  گزارش به

 نیروهای از نفر ۱۴۴ :گفت اسالمی شورای مجلس در بردسیر و سیرجان های شهرستان مردم نماینده ، پور

 نسبت اجتماعی رفاه و تعاون کار، وزیر رود می امید که اند شده تکلیف و تعیین بردسیر شهرستان قند کارخانه
 ....نماید اقدام مانده باقی نفر ۹۲ تکلیف و تعیین به

 
 درصد افزایش خواهد یافت ۰۰حقوق بازنشستگان کشوری تا 

 

 
رئیس امور نظام های ، شاه نظری : آمده است  ۶۹۳۱فروردين  ۵۷  خبرگزاری ایلنا در تاریخ روز یکشنبهبه گزارش 

مصوبه امروز هیئت دولت   ۵براساس بند : کشور گفتپرداخت و مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی 

براساس این : وی همچنین گفت .درصد افزایش خواهد یافت ۵۷حقوق بازنشستگان سنوات قبل به میزان تا 

http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/478665-%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9-%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-%D8%B1%D9%86%DA%AF%DB%8C%D9%86-%D9%86%D8%AE-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D9%88%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%86%D8%B4%D8%AF%D9%87
http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/478685-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%B3-%D8%B3%D8%B1%DA%86%D8%B4%D9%85%D9%87-%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9-%DA%A9%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-9/478685-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%B3-%D8%B3%D8%B1%DA%86%D8%B4%D9%85%D9%87-%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9-%DA%A9%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-9/478739-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D8%A7-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%AF-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA


سال خدمت با احتساب ضریب افزایش و همسان سازی، کمتر  ۹۴حقوق بازنشستگان دارای  ۳۱مصوبه در سال 

 .هزارتومان نخواهد بوداز یک میلیون و یکصد و پنجاه 

قانونگذار این اختیار به دولت داده که ضریب : شاه نظری درباره مصوبه دیگر هئیت دولت امروز ابالغ شد افزود

 .درصد اعالم کرده است ۶۴حقوق کارکنان دولت را اعالم کند و دولت نیز براین اساس ضریب رشد حقوق را 

 :وگو با ایسنا مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام در گفت

 باید با گرانفروشان برخورد شود/تومان ۰۰۳۳حداکثر قیمت مرغ 

http://www.isna.ir/news/96012711239 

 
گوشت مرغ به عنوان : آمده است  ۶۹۳۱فروردين  ۵۷  در تاریخ روز یکشنبهبه نوشته خبرگزاری دولتی ایسنا 

ارد و هر ساله باال و پایین این بازار به زیان تولیدکنندگان و ترین محصوالت پروتئینی، بازار پرنوسانی د یکی از ارزان
رسد که عزم جدی برای کنترل و تنظیم این بازار وجود ندارد و  شود اما به نظر می کنندگان تمام می مصرف

 .کنند فروشان نمی های نظارتی نیز برخورد قاطعی با گران دستگاه

الف روزهای پس از تعطیالت نوروزی رو به افزایش بود و هر چراکه طی روزهای گذشته قیمت گوشت مرغ بر خ

این در حالی است که بارها وزارت . کنندگان رسید تومان به دست مصرف ۸۴۴۴تا بیش از  ۷۸۴۴کیلوگرم آن حدود 

تا  ۷۵۴۴های کنونی تولید نهایتا باید کیلویی  جهاد کشاورزی اعالم کرده که قیمت گوشت مرغ با شرایط و هزینه
اکنون هیچ مشکلی در بازار  هم: مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام گفت -علیرضا ولی  .تومان باشد ۷۲۴۴

 ۱۶۴۴فروشی و تامین گوشت مرغ در میادین عرضه مختلف وجود ندارد، چرا که امروز این محصول کیلویی  عمده
عنوان مسئول تامین این محصوالت شود و وزارت جهاد کشاورزی به  بار عرضه می تومان در میادین میوه و تره

وی با تاکید بر اینکه قیمت منطقی گوشت  .کند اساسی پروتئینی مشکلی در حوزه تامین بازار احساس نمی

ای گوشت مرغ  کننده یا فروشنده اگر عرضه: تومان است، گفت ۷۲۴۴تا  ۷۵۴۴مرغ در شرایط کنونی نهایتا کیلویی 
فروشی را  های نظارتی باید با آن برخورد کنند و جلوی گران شد، دستگاهفرو را بیش از این قیمت به مردم می

 ....بگیرند

 تحوالت قیمتی کاالهای اساسی خوراکی

 میوه صدر افزایش قیمت را حفظ کرد

http://www.isna.ir/news/96012711392 

 
در اواسط ماه جاری این :  آمده است ۶۹۳۱فروردين  ۵۷  در تاریخ روز یکشنبهبه گزازش خبرگزاری دولتی ایسنا 

ترین گزارش بانک مرکزی از  تازه.ها هستند که همچنان در صدر افزایش قیمت کاالهای خوراکی قرار دارند میوه

فروردین امسال حاکی از آن است در دوره مورد  ۶۸فروشی مواد خوراکی در هفته منتهی به  تغییرات قیمت خرده
 .درصد افزایش قیمت دارند ۶۶۳۰ها نیز تا  درصد و سبزی ۶۹۳۰ها تا  بررسی میوه

در این گروه قیمت . در گروه لبنیات کاهش دو درصدی قیمت نسبت به هفته مشابه ماه قبل از آن ثبت شده است
درصد کاهش  ۵۳۵مرغ تا  از سوی دیگر تخم. درصد کاهش داشته، اما قیمت سایر اقالم ثابت بوده است ۵۳۰کره 

گوشت مرغ با ارزانی همراه شده است به  .تومان فروش رفت ۲۴۴هزار و  ۶۹تا  ۳۴۴هزار و  ۶۴ای  قیمت شانه

تومان در  ۷۶۸۰طوری که چهار درصد نسبت به هفته مشابه سال قبل کاهش قیمت داشته و هر کیلو حدود 
درصدی را تجربه کرد برای گوسفند با استخوان هر کیلو  ۴۳۹اما گوشت قرمز که رشد . سطح شهر عرضه شد

برنج با ثبات قیمت همراه بوده است به  .تومان قیمت خورد ۹۷۴۴۴استخوان  و گوشت گاو و گوساله بی ۰۵۲۸۴
در . درصد افزایش داشت بهای سایر اقالم گروه ثابت ماند ۴۳۲طوری که به غیر از برنج وارداتی غیرتایلندی که 

ارش بانک مرکزی از این حکایت دارد که قند اما گز .درصد ثبت شده است ۴۳۶گروه حبوبات نیز رشد اندکی در حد 
درصد نسبت به هفته مشابه اسفند ارزان شده و البته چای نیز  ۵۳۶فروردین ماه  ۶۸و شکر در هفته منتهی به 

 .درصدی داشت ۴۳۰کاهش 

 دبیر انجمن روغن به فارس خبر داد

 کند میصنعت روغن با نیمی از ظرفیت کار / «روغن جهان»دالیل تعطیلی کارخانه 

 



http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13960127001028 

 

 

دبیر ، داریوش محمودی : آمده است  ۶۹۳۱فروردين  ۵۷  به گزارش خبرگزاری دولتی فارس در تاریخ روز یکشنبه
 در حال حاضر صنعت دارای برنامه: انجمن روغن نباتی با تشریح دالیل تعطیلی کارخانه روغن جهان، گفت

 .   مدت و یا بلند مدت نیست و همین مسئله باعث شده تا مشکالتی در بخش تولید ایجاد شود میان

به  07هزار تن روغن نباتی در کارخانه جهان به تولید رسید که این رقم در سال  37حدود  09در سال   :گفتوی 
 .ه است که تفاوت زیادی با تعطیلی نداردهزار تن رسید و به طور متوسط تولید این کارخانه ماهانه هزار تن بود 00

کارخانه جهان گزارشی در مورد تولید سال جاری خود به انجمن روغن ارائه  دبیر انجمن روغن نباتی با بیان اینکه
های قدیمی حمایت شود تا بتوانیم عالوه بر تأمین نیاز داخل به صادرات نیز  باید از کارخانه: نکرده است، گفت

کارخانه  39در ترکیه دو برند مهم تولید روغن وجود دارد، در حالی که در ایران : محمودی ادامه داد ....بپردازیم

های  وی با تأکید بر لزوم به روزرسانی تکنولوژی تولید در کارخانه .داریم که صادرات آنها نیازمند ساماندهی است
ای نداشتند اما این موضوع را از  راجعهمدیران شرکت روغن جهان برای حل مشکالتشان به ما م: داخلی، گفت

 طریق وزارت صنعت پیگیری خواهیم کرد

 سرگردانی کارگران اخراجی تولی پرس وبسته بندی البرز ادامه دارد
 

 ۹۲در استان قزوین از سرگردانی  :آمده است  ۶۹۳۱فروردین   ۵۷  گزارش خبرگزاری ایلنا در تاریخ روز یکشنبهبه 
این کارگران که پیشتر در .دهند خبر می« بسته بندی البرز»و«لی پرستو»نفر از کارگران تعدیل شده دو کارخانه

 .اند ها از جانب کارفرما تعدیل شده فروردین ماه در راستای کاهش هزینه ۶۰این کارخانه مشغول کار بودند از روز 

 ۵۲۴ مجموع مطالبات مزدی آنان به حدود : تعدیل شده تولی پرس وبسته بندی البرز مدعی هستند  کارگران

،اضافه  ۳۲این مطالبات مربوط به دستمزد اسفند ماه سال   شود همچنین گفته می  .میلیون تومان می رسد
به همراه چند سال سنوات واضافه کاریها وتعطیل کاری ها  ۳۲تا اسفند  ۳۰فروردین   ،حق شیف۳۰کاری اسفند 

دوباره به سرکار بازگرداند می گویند؛ مدیران این  که امیدوار بودند کارفرما آنان را  این کارگران تعدیلی .می شود
با این حال خواسته ما بازگشت به . گویند شرایط بازگشت به کار فراهم نیست ما کارگران می  واحد تولیدی به

 .کار سابق ودریافت مطالبات معوقه است

 جمعی از تاکسیرانان تهرانی مطرح کردند؛

 مطالبه رانندگان در انتخابات شورای شهر« ساماندهی تاکسیرانی تهران»
 

در روزهای گذشته، جمعی از  :آمده است  ۶۹۳۱فروردین   ۵۷  به گزارش خبرگزاری ایلنا در تاریخ روز یکشنبه
گویند  رانندگان می .نا تماس گرفتند و از شرایط فعلی تاکسیرانی تهران انتقاد کردندتاکسیرانان تهرانی با ایل

کسانی باید در شورای شهر انتخاب شوند که به مساله تاکسیرانی و رانندگان تاکسی در تهران، مسئوالنه و 

 .کارشناسانه نگاه کنند

ک تاکسی می کردند ، عواقب آن را نسنجیدند؛ به گفته این رانندگان، زمانی که اقدام به افزایش بی محابای پال
به گفته آنها، در نحوه تبدیل به احسن کردن  .در نظر نگرفتند که این سفره، قدرت نان دادن به این خیل را ندارد

خودروها ، شرایط بد اقتصادی و به تعاقب آن افت کاری و درآمدی رانندگان را در نظر نگرفتند؛ خودروهای روز مایه 
 !بهره همه دست اندرکاران است، مگر خود رانندگان که قدرت پرداخت به این نحوه را ندارند  سود و

 کار وغن نباتی جهان برای بازگشت بهکارگر ر ۰۳انتظار 
 

در استان زنجان از  :آمده است  ۶۹۳۱فروردین   ۵۷  در تاریخ روز یکشنبهاز زنجان به گزارش خبرگزاری ایلنا 
برپایه این اطالعات، کارگران  .دهند نفر از کارگران تعدیل شده روغن نباتی جهان خبر می  ۸۴کم  سرگردانی دست

کارگر دیگر تعدیل  ۸۴  این کارخانه مشغول کار بودند که تقریبا از دو ماه پیش به همراه تر در مورد نظر پیش
این کارگران تعدیلی قرار بود بعد از فراهم شدن شرایط کار وتامین مواد اولیه تولید دوباره به سرکار  .شوند می

نفر بیکار و سرگردان  ۸۴هنوز تعداد اند اما  بازگردند و اگرچه تاکنون نیمی از آنها به کار سابق خود بازگشته

 .اند باقیمانده

http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/478753-%D8%B3%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%AC%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D8%B3-%D9%88%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%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-9/478753-%D8%B3%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%AC%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D8%B3-%D9%88%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%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-9/478845-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%DA%A9%D8%B3%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1
http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/478892-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%BA%D9%86-%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1


کارگر در پایان سال گذشته هنوز در استخدام کارخانه روغن نباتی  ۱۴از قرار معلوم ، به غیر از این کارگران تعداد 

فروردین ماه  ۵۱مانده بودند، که همگی آنها از یک هفته مانده به شروع سال جدید تا روز گذشته  جهان باقی

شماری   همچنین به نقل از منابع خبری ایلنا در زنجان گفته می شود .در تعطیالت و مرخصی بودند  رخانهکا
وضعیت شغلیشان به اداره کار زنجان   فروردین ماه برای پی گیری ۵۷ازاین کارگران تعدیل شده صبح امروز 

 .مراجعه کرده اند اما پاسخ روشنی به خواسته های آنان داده نشده است

 در اعتراض به عدم پرداخت مطالبات؛
 بازنشستگان مخابرات راه دور شیراز بازهم تجمع کردند

 

نفر از کارگران  099در حدود  :آمده است  ۶۹۳۱فروردین   ۵۷  گزارش خبرگزاری ایلنا در تاریخ روز یکشنبهبه 
بازنشسته کارخانه مخابرات راه دور شیراز روز گذشته در اعتراض به عدم پرداخت مطالبات مزدی و سنوات 

ران بازنشسته در تماس با ایلنا، جمعی از این کارگ .بازنشستگی مقابل استانداری استان فارس تجمع کردند
یادآور شدند که مدیران این کارخانه صنعتی تولید کننده محصوالت مخابراتی پرداخت مطالبات آنها را به دست 

 .گذرد تعجب برانگیز است سال می 09اند که این امر با توجه به اینکه از بازنشستگی اکثر آنها  فراموشی سپرده

خانه که با مشکالت معیشتی از بابت عدم پرداخت مطالبات، دست و پنجه نرم تعداد بازنشستگان این کار

دور شیراز سال گذشته با برپایی چادر در محوطه این  کارگران مخابرات راه  .نفر است 0099کنند بیش از  می
داد کردند کارخانه چندین تجمع صنفی برگزار کردند و از نمایندگان استان فارس و مشئوالن استان تقاضای استم

 .با این وجود تاکنون مشکالت آنان برطرف نشده است

 برای دومین روز متوالی اتفاق افتاد؛
 بازنشستگان رنگین نخ سمنان مقابل فرمانداری جمع شدند

 

 
در دومین روز تجمع مقابل  :آمده است  ۶۹۳۱فروردین   ۵۷  به گزارش خبرگزاری ایلنا در تاریخ روز یکشنبه

با ساختمان فرمانداری سمنان،معاون سیاسی این نهاد دولتی در جمع آنان حاضر شده وپی گیر مطالبات آنان 

نفر می  ۰۳بر پایه این اطالعات کارگران بازنشسته رنگین نخ که تعداد آنان به  . کارفرمای کارخانه شده است
بازنشسته شده واز آن زمان تا کنون نتوانسته اند معوقات مزدی دوران اشتغال و   ۳۹رسد از شهریور ماه سال 

ماه از  ۶۷تا  ۶۱معترضان می گویند با گذشت نزدیک به ....نیز سنوات پایان خدمت خود را از کارفرما دریافت کنند

ایم به مطالبات مزدی وسنواتی خود برسیم و حداقل مستمری   نفر نتوانسته ۰۳کم هنوزما  دست  آن زمان
 .پرداخت می شود کفاف زندگی خانوادگی مارا نمی دهد  به حسابمان  دوندگی  بازنشستگی که بعد از ما هها

 صبح امروز رخ داد؛

 تجمع معلمان بازنشسته مقابل سازمان برنامه و بودجه
 

 
صبح امروز جمعی از فرهنگیان  :آمده است  ۶۹۳۱فروردین   ۵۷  به گزارش خبرگزاری ایلنا در تاریخ روز یکشنبه

 .بازنشسته مقابل سازمان برنامه و بودجه کشور تجمع کردند

http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/478912-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%87%D9%85-%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9-%DA%A9%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-9/478912-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%87%D9%85-%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9-%DA%A9%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-9/479094-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D9%86%DA%AF%DB%8C%D9%86-%D9%86%D8%AE-%D8%B3%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AC%D9%85%D8%B9-%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-9/479094-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D9%86%DA%AF%DB%8C%D9%86-%D9%86%D8%AE-%D8%B3%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AC%D9%85%D8%B9-%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-9/479365-%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87
http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/479365-%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87


های جاری است که معلمان بازنشسته مقابل مجلس و نهادهای ذیربط دیگر  این چندمین بار در ماهها و هفته

  خواسته ما پرداخت: یکی از بازنشستگان حاضر در تجمع به خبرنگار ایلنا گفت .کنند تجمعات اعتراضی برگزار می

ها و ارتقاء خدمات درمانی  زی مستمریمطالبات مزدی ازجمله پاداش پایان خدمت، اجرای صحیح همسان سا
 .در تجمع امروز صبح، حدود صد نفر از بازنشستگان شرکت داشتند .بیمه تکمیلی است

 برای سومین بار اتفاق افتاد؛

 تجمع اعتراضی کارگران بازنشسته مخابرات راه دور شیراز برای معوقات
 

نفر از کارگران  ۹۴۴در حدود  آمده است ۶۹۳۱فروردین   ۵۷  به گزارش خبرگزاری ایلنا در تاریخ روز یکشنبه

ه دور شیراز امروز در اعتراض به عدم پرداخت مطالبات مزدی و سنوات بازنشسته کارخانه مخابرات را
ادامه این تعلل : گویند معترضان می .بازنشستگی مقابل استانداری استان فارس و دفتر امام جمعه تجمع کردند

نفر از کارگرانی که در گذشته برای این واحد صنعتی مشغول کار  ۶۵۴۴کارفرما باعث شده است تا دست کم 
 .بودند با مشکل روبرو شوند

 بدحسابی شهرداری، مردم را سرگردان کرد/ های شهری کرمانشاه اعتراض رانندگان اتوبوس
 

های  توبوستعدادی از رانندگان ا .آمده است  ۶۹۳۱فروردین   ۵۷  به گزارش خبرگزاری ایلنا در تاریخ روز یکشنبه
 .این اعتراض، رفت و آمد مردم را با اختالل مواجه کرد. درون شهری کرمانشاه دست از کار کشیدند

از صبح امروز تاکنون به : مسئول روابط عمومی اتوبوسرانی استان کرمانشاه به خبرنگاران گفتفرهاد رشیدی 

حمل و نقل عمومی کرمانشاه دچار دلیل اعتراض جمعی از رانندگان واحد اتوبوسهای درون شهری وضعیت 
دستگاه اتوبوس درون شهری به دلیل  99تا  39رشیدی با اشاره به اینکه رانندگان .نظمی و اختالل شد بی

این رانندگان دلیل اعتراض خود را وضعیت نابسامان : اعتراض به برخی از مشکالت خود اعتصاب کردند، گفت

 .بودن تعمیرات اتوبوسها اعالم کردند  نیارانه، مسافتهای طوالنی و پرهزینه بود

 کارگران مشغول کارند/روغن نباتی جهان تعطیل نیست
 

 الزم به ذکر است که  :آمده است  ۶۹۳۱فروردین  ۵۸در تاریخ روز دوشنبه از زنجان ا به گزارش خبرگزاری ایلن
کارخانه روغن نباتی جهان یکی از برندهای شناخته شده کشور در حوزه تولید انواع روغن نباتی است که سال 

ق شهر زنجان این واحد صنعتی در سه راهی طارم در شر.خریداری شده است' کف و داروگر'توسط هلدینگ  00

کارخانه روغن نباتی جهان در روزهای پایانی سال گذشته به دلیل برخی مسایل تعطیل شد و در پی  .واقع است
این تعطیلی، کارگران این واحد صنعتی به خاطر از دست دادن شغل خود چند مرتبه مقابل استانداری زنجان 

ار زنجان، در پی اخبار منتشر شده پیرامون سید بیوک موسوی معاون سیاسی امنیتی استاند .تجمع کردند
دانم این نحوه خبررسانی دروغ به مردم با چه نیت و  من واقعا نمی: تعطیلی کارخانه روغن نباتی جهان، گفت

اند از این نحوه عمل خود طرفی  ای را در پیش گرفته شود ولی به یقین افرادی که چنین رویه هدفی انجام می

نیز تا تمام حقوق و مزایای کارگران کارخانه روغن نباتی جهان : افزودوی  .نخواهند بست و نتیجه ای نخواهند دید
 ....از سوی کارفرما در همان اسفند سال گذشته به آنان پرداخت شد 07پایان سال 

 :یک فعال صنفی کارگری

 امیدواریم تعطیلی موقتی باشد/ مشکل کارگران روغن قو در دولت قبل شروع شد
 

فعال صنفی کارگری « علی خدایی»:مده است آ ۶۹۳۱فروردین  ۵۸به گزارش خبرگزاری ایلنا در تاریخ روز دوشنبه 

درست از زمان واگذاری به سال پیش و  ۱مشکالت کارخانه روغن نباتی قو از : در گفت و گو با ایلنا، اظهار داشت
گیری در خصوص  های اقتصادی باعث شد تا بهانه این واگذاری با تشدید تحریمبخش خصوصی آغاز شده است 

عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسالمی کار کشور با بیان اینکه  .آن آغاز شودهای  آالینده بودن فعالیت
زمانی : که مالکان خصوصی از تعطیلی این کارخانه چندان بدشان نیاید، اظهار داشت« رسد به نظر می»

ها  زمین های که کارخانه در آن واقع شده بود چندان ارزشی نداشت اما حاال با وسیعتر شدن شهر قیمت زمین

یم که راامیدو: گفتوی  .ها سود کالنی خوابیده است سازی این زمین هم باال رفته و پشت تغییر کاربری و تجاری
تعطیلی همانطور که عنوان شده است موقتی باشد زیرا مطابق قانون، اصوال هرگونه تعطیلی واحدهای صنعتی 

 ...طرح و مصوب شودای است باید ابتدا در شورای عالی کار م وتولیدی مسئله

 است ها عمل نکرده شهرداری به وعده/لنجی آبادان بالتکلیفی دستفروشان ته
 

http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/479336-%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6%DB%8C-%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%85%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D9%88%D9%82%D8%A7%D8%AA
http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/479336-%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6%DB%8C-%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%85%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D9%88%D9%82%D8%A7%D8%AA
http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/479345-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%A8%D9%88%D8%B3-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D8%AF%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%B1%D8%A7-%D8%B3%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86-%DA%A9%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-9/479087-%D8%B1%D9%88%D8%BA%D9%86-%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B9%D8%B7%DB%8C%D9%84-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B4%D8%BA%D9%88%D9%84-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%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-9/479060-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%BA%D9%86-%D9%82%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D8%B4%D8%AF-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D8%AA%D8%B9%D8%B7%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D9%85%D9%88%D9%82%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%AF
http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/479090-%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AA%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%81%DB%8C-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%87-%D9%84%D9%86%D8%AC%DB%8C-%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%88%D8%B9%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D9%86%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA


 
چهارشنبه هفته گذشته، شهرداری :آمده است  ۶۹۳۱فروردین  ۵۸گزارش خبرگزاری ایلنا در تاریخ روز دوشنبه به 

ها در خیابان امام خمینی آبادان  لنجی دستفروشان بازار تهآوری  آبادان پس از اعتراض کسبه محلی، اقدام به جمع

شهرداری این اقدام را به بهانه ساماندهی دستفروشان انجام داده است، اما در عمل تعداد زیادی از  .کرد

 .شان کساد شده است دستفروشان این خیابان چند روزی است که سرگردانند و به قول خودشان، کاسبی

کند از شرایط موجود  سالهاست از طریق گستردن بساط و دستفروشی امرار معاش می :یدگو این دستفروش می
 کنند و به این ترتیب کاسبی بی میناراضی است و اعتقاد دارد کسبه پرقدرت محلی، با شهرداری ال

 .نندما سردرگم می کسب درآمد و بیکار،  های بسیاری، بدون راهی برای  شود و خانواده دستفروشان کساد می

لنجی آبادان، شنبه شب در خیابان امام خمینی این شهر دست به تجمع زدند و از  از قرار معلوم دستفروشان ته
 .مقامات شهرداری خواستند که به اوضاع نابسامان آنها رسیدگی شود

 !ماه حقوق وحق بیمه کارگران مجتمع متالوژی پودر ایران0عدم پرداخت 

 !سته جلوه کنند تا وام دولتی بگیرند؟خواهند ورشک مدیران صنایع می

کارگر مجتمع متالوژی پودر : آمده است  ۶۹۳۱فروردین  ۵۸برپایه خبر مندرج در کانال تلگرام در تاریخ روز دوشنبه 

اند و تنها  این مجتمع فعال است و تولید دارد اما از آبان سال گذشته حقوق و بیمه ما را پرداخت نکرده: ایران گفت

بنا به گزارش فوق ،این کارگر با بیان اینکه شرکت همچنان فعال بوده و تولید دارد،  .ایم دریافت کردهیک عیدی 
تن تولید داریم که با وجود این شرایط از آبان سال  ۹۴۴تن در ماه تولید قطعه و در کل   ۸۴تا  ۷۴: اضافه کرد

کارگر مجتمع متالوژی  .ایم ی دریافت کردهماه حقوق و بیمه ما پرداخت نشده و تنها یک عید ۷گذشته به مدت 
صاحبان شرکت از پرداخت حقوق کارگران : گونه تشریح کرد پودر ایران در قزوین علت عدم پرداخت حقوق را این

وی  .های بزرگ را بپردازند ها وام تعلق دهد و بدهی مشتریان دولتی و شرکت کنند تا دولت به آن ممانعت می
ر ایران یک شرکت مادر و تولیدی است که تامین مواد اولیه ایران خودرو به آن وابسته شرکت متالوژی پود: گفت

  پرداخت نکردن حق و حقوق: کارگر مجتمع متالوژی پودر ایران اضافه کرد .باشد و امکان تعطیلی آن وجود ندارد می

این کارگر تصریح  .تعلق بگیردها  صرفا جهت  بحرانی جلوه دادن شرایط شرکت است تا وام و یارانه تولید به آن
های دولتی همچون ایران  درخواست ما این است که دولت برای رسیدن کارگران به مطالبات خود از شرکت: کرد

 .خودرو، مگاموتور، سافت کو کمک کند

 رئیس کانون شوراهای اسالمی کار غرب تهران به مهر خبرداد؛

 کارگران به کار هستیم پیگیر بازگشت/اخراج غیرقانونی کارگران داروگر

http://www.mehrnews.com/news/3955003 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

رئیس ،  محمدرضا فرزعلیان :آمده است  ۶۹۳۱فروردین  ۵۸به نوشته خبرگزاری دولتی مهر در تاریخ روز دوشنبه 

از کار اخراج  تعدادی از کارگران شرکت داروگر بصورت غیرقانونی: کانون شوراهای اسالمی کار غرب تهران گفت
 .شده اند که پیگیر هستیم تا این کارگران به کارشان بازگردند

http://media.mehrnews.com/d/2017/03/12/4/2406152.jpg


نفراز کارگران اخراج شدند،  ۶۹کارگر در این شرکت مشغول به کار بودند که از این تعداد  ۰۴۴وی با بیان اینکه حدود 

خی به دلیل آنچه که تخلف انضباطی این افراد ظاهرا به دلیل اتمام قرارداد و بر: درباره علت اخراج این کارگران گفت

یکی از تخلفات کارفرما در : رئیس کانون شوراهای اسالمی کار غرب تهران ادامه داد.شود اخراج شدند اعالم می
اخراج کارگران، تصمیم فردی و بدون برگزاری کمیته انضباطی بود در حالی که طبق قانون در صورت بروز تخلف 

رسیدگی و در  ته انضباطی مطرح گردد و طبق آئین نامه انضباطی به تخلف کارگرانانضباطی، موضوع باید در کمی
، از نیمه فروردین اخبار ضد و نقیضی مبنی بر تعطیلی شرکت خبرنگار مهر به گزارش .گیری شود مورد آن تصمیم

ای به وزیر صنعت، معدن و تجارت تعطیلی  دینگ داروگر در نامهداروگر منتشر شد که پس از انتشار این اخبار، هل

  .هلدینگ تولی پرس و داروگر را تکذیب و تعمیر تجهیزات این شرکت را علت توقف مقطعی این شرکت اعالم کرد

 اخراج و سرگردانی کارگران در سه واحد صنفی

https://www.hra-news.org/2017/hranews/a-10438/  

کارگر در سه  ۶۰۴بیش از :آمده است  ۶۹۳۱فروردین  ۵۸گزاری خبری هرانا در تاریخ روز دوشنبه به گزارش خبر

منابع خبری در شرکت داروگر از ممانعت  .واحد صنفی اخراج شده و در وضعیت سرگردانی به سر می برند

در استان  .می دهندنفر از کارگران رسمی و قرار دادی به محل کارشان خبر  ۵۷کارفرمای این واحد از ورود 
نفر از کارگران تعدیل شده روغن نباتی جهان در انتظار برای بازگشت به کار به سر می  ۸۴کم  زنجان نیز دست

تولی »نفر از کارگران تعدیل شده دو کارخانه ۹۲منابع خبری در استان قزوین از سرگردانی  همچنین. برند
 ددهن خبر می« بسته بندی البرز»و«سپر

 داکثر حقوق فرهنگیان اعالم شدحداقل و ح

http://www.mehrnews.com/news/3955196 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
معاون ، حسین فرزانه  :آمده است  ۶۹۳۱فروردین  ۵۸به نوشته خبرگزاری دولتی مهر در تاریخ روز دوشنبه 

 .را ابالغ کرد ۳۱توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش بخشنامه مربوط به تعیین ضریب حقوق سال 

به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان اداری و استخدامی  ۶۹۳۱۳۶۳۵۴هیات وزیران در جلسه 
قانون مدیریت ( ۷۱)کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران، ماده 

در  کل کشور تصویب کرد ۶۹۳۱قانون بودجه سال ( ۶۵)بصره ت( ب)و ( الف)و بندهای  -۶۹۸۱مصوب -خدمات کشوری
 . ریب حقوقی به تفکیک شرح داده شده است 0این خبر 

ضریب حقوق شاغلین -۵، ضریب حقوق اعضای هیات علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و قضات -۶

سات انتفاعی وابسته به دولت، افزایش حقوق کارکنان موس-۹ کارمندان   مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری، 
نهادها و موسسات عمومی غیردولتی و شرکت های دولتی از جمله شرکت ها و دستگاه هایی که شمول قانون بر 

حداقل حقوق و مزایای مستمر شاغلین -۰  آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران، 
های اجرایی مشمول این قانون و سایر  ت کشوری برای کارمندان دستگاهقانون مدیریت خدما( ۷۱)موضوع ماده 

حداقل حقوق کارمندان -۲   مشمولین ماده مذکور به استثنای مشمولین قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت
ر شرح ،  در این خبر برپایه لینک خبرگزاری مه ۶۹۳۱مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت در سال 

 .حقوقی آنان به تفکیک آمده است 

 !اعتراض مردم اشکذر به استقرار صنایع آالینده 

http://www.iribnews.ir/fa/news/1594296 

جمعی از اهالی اشکذر در : آمده است  ۶۹۳۱فروردین  ۵۸به گزارش خبرگزاری صدا و سیما در تاریخ روز دوشنبه 
گسترش صنایع در محدوده این شهرستان مقابل فرمانداری این شهر  اعتراض به افزایش الودگی هوای ناشی از

نفر و اکثرا زنان بودند با در دست داشتن پارچه نوشته هایی خواستار توقف استقرار  79که حدود  آنان.تجمع کردند
طی سه سال گذشته : فرماندار اشکذر درهمین رابطه گفت، شاه حسینی  .صنایع االینده در این شهر شدند

یچ صنعت آالینده ای در محدوده این شهرستان شروع به فعالیت نکرده و حتی با چند واحد تولیدی آالینده نیز ه

http://www.mehrnews.com/
http://www.mehrnews.com/
http://media.mehrnews.com/d/2016/07/28/4/2153937.jpg?ts=1486462047399


چند واحد دیگر نیز که مجوز شروع فعالیت داشته اند اجازه فعالیت داده نشده و به  .برخورد قضایی شده است

 .ان مستقر نشودتالشمان بر این است که هیچ واحد آالینده ای دیگر در این شهرست

 رئیس اتحادیه میوه و سبزی عنوان کرد؛

 نوع میوه قاچاق در بازار ۰۰جوالن 

http://www.mehrnews.com/news/3954962 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

رئیس ،  حسین مهاجران :آمده است  ۶۹۳۱فروردین  ۵۸به نوشته خبرگزاری دولتی مهر در تاریخ روز دوشنبه 
با وی  .نوع میوه قاچاق با بسته بندی های ایرانی در بازار خبر داد ۶۸بزی از عرضه اتحادیه فروشندگان میوه و س

 .هنوز هم میوه قاچاق در بازار موجود است: افزود   اشاره به اینکه کشف میوه قاچاق حجم قابل توجهی است،
گالبی از آمریکا، سیب از سیب سبز و قرمز و : وی با نامعلوم دانستن نحوه عرضه این محصوالت در بازار ادامه داد

های  ایتالیا و فرانسه، سیر از چین، شب رنگ و گیالس از آفریقا، پرتقال از مصر و ترکیه و انبه از کنیا بخشی از میوه

 .قاچاق موجود در بازار است

محصول همزمان با این : رییس اتحادیه فروشندگان میوه و سبزی با اشاره به وجود لیموترش خوزستان در بازار گفت

: وی افزود.  داخلی لیمو ترش ترکیه و برزیل هم در بازار عرضه می شود که صدمه به محصول داخلی خواهد زد
 .همچنین واردات قانونی میوه سبب کاهش سود قاچاقچیان و کاهش این معضل در بازار میوه می شود

هزار تومان است که با ورود این  ۹۲اکنون  هزار تومان و هم ۶۲۴قیمت چاقاله در ابتدای ورود کیلویی : گفت مهاجران

مهاجران با اشاره به ظرفیت شهریار در تامین  .هزار تومان کاهش خواهد یافت ۶۹تا  ۸محصول از شهریار به 
هزار عرضه  ۶۴۴گوجه درختی در ابتدای ورود کیلویی : ماه گفت ۱درخواست بازار کشور به گوجه درختی به مدت 

 .هزار تومان رسیده است ۲۴تا  ۷۴شد که هم اکنون به 

 !تجمع اعتراضی متقاضیان مسکن مهر مقابل ساختمان شرکت عمران پردیس

http://www.farsnews.com/imgrep.php?nn=13950802000859 

 

: آمده است  ۶۹۳۱فروردین  ۵۸برپایه گزارش تصویری در سطح سایت خبرگزاری فارس در تاریخ روز دوشنبه 
ن مسکن مهر در اعتراض به طوالنی شدن روند تکمیل و تحویل واحدهای خود و عدم تحقق تعدادی از متقاضیا

 .های داده شده مقابل ساختمان شرکت عمران پردیس تجمع کردند وعده

، "محقق نشد 07بهمن  7های بازدید  هیچکدام از وعده"درگزارشات آمده است،آنها پالرکاردهایی با مضمون 

وزارت راه به فکر انبوه سازان، انبوه سازان به فکر " ، " خیانت در امانت"، "ده صبرمانعمران نابسامان، تموم ش"
اقساط تسهیالت مسکن مهر را پرداخت  :گوید کنندگان می یکی از حاضران به تجمع.در دست دارند... و " جیبشان

 .نکنند و در صورت تحویل کلید اقدام به بازپرداخت تسهیالت کنند

http://media.mehrnews.com/d/2017/02/06/4/2366453.jpg?ts=1486462047399


 :تاه از این تجمعلینک یک فیلم کو

http://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Video/1396/01/28/13960128001214_360P.mp4 

کارگرپتروشیمی گچساران روبرو 177 بدنبال توقف فعالیت شرکت زاگرس نصب سپاهان ، بیکاری

 !هستیم 

با گذشت چند ماه از : آمده است  ۶۹۳۱فروردین  ۵۸در تاریخ روز دوشنبه  مبرپایه خبر مندرج در شبکه تلگرا
بدلیل ( شرکت ساخت و نصب مخازن در پتروشیمی گچساران)شروع به کار شرکت زاگرس نصب سپاهان 

 ۰۲چند کارگر این شرکت که  .کارگرش بیکار شده اند099شده و مشکالت مالی فعالیت این شرکت متوقف 
 .روزاست از کار بیکار شده اند در تماس با این پایگاه خبری خواستار رسیدگی مسئوالن به وضعیت آنها شده اند

بدلیل پرداخت نشدن پول از طرف کارفرمای پتروشیمی گچساران به شرکت زاگرس :یکی از کارگران می گوید

هان و عدم توانایی این شرکت در پرداخت حقوق کارگران، این شرکت تعطیل شده و کارگران از کار نصب سپا
 ....بیکار شده اند

 درخواست رساندن دستمزد به سطح دیگر خودروسازان/ کارگران زامیاد روزه اعتراضی گرفتند

 
http://www.farsnews.com/13960128000454 

 

 

کارگران  : آمده است  ۶۹۳۱فروردین  ۵۸در تاریخ روز دوشنبه  ،خبرگزاری فارس اقتصادیبه گزارش خبرنگار  
شرکت زامیاد در اعتراض به وضعیت حقوق خود اقدام به گرفتن روزه اعتراضی و خودداری از حضور در رستوران 

های خودروسازی  شان با دستمزد سایر شرکت وقکارخانه کردند، خواست کارگران زامیاد متناسب سازی حق
 .است

 :کارکنان زامیاد همچنین اعالم کردند

نفر از کارکنان زحمت کش شرکت زامیاد در کمتر از دو هفته از تأسیس کانال تلگرامی گرد هم آمده  579بیش از 

، نیروهای ستادی، نیروهای از همه دوستان زامیادی و پیمانکار، از کارگر.ایم تا به مطالبات برحق خود برسیم
شود به جمع خودتون  اداری، همکاران انتظاماتی و حراستی،سرپرست، رؤسا و مدیران، همه و همه دعوت می

همچنین به دلیل اصرار زیاد همکاران و احتمال  .بپیوندید تا با یاری هم به مطالبات مشروع خودمان برسیم
کنیم فردا  شود پیشنهاد می ت و دور شدن از هدف نهایی میتجمعات ناهماهنگ و جزیره ای که منتج به شکس

بر این اساس کارکنان زامیاد روز گذشته روزه گرفته  .روزه گرفته بشه و کارکنان برای صرف نهار به رستوران نروند

 .و از مراجعه به رستوران کارخانه خودداری کردند

 شدن دوباره گوشت احتمال گران

r/News/118983http://www.sharghdaily.i 

: آمده است ۶۹۳۱فروردین  ۵۸در تاریخ روز دوشنبه  خبرگزاری دولتی مهر ازبه نوشته روزنامه شرق به نقل 

ها حاکی از صدور مجوز برای صادرات دام از کشور است،  رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی با بیان اینکه شنیده

اصغر ملکی با  علی. اند باعث گرانی دوباره گوشت شودتو با توجه به سیلی که اتفاق افتاده، صادرات می: گفت
حاضر هر  درحال: بیان اینکه قیمت گوشت گوسفندی نسبت به هفته گذشته تقریبا تغییری نداشته است، گفت

. هزار تومان است ۹۸کنندگان  هزار تومان و برای مصرف ۹۲تا  ۹۰داران بین  کیلوگرم شقه بدون دنبه برای مغازه
 .رویه نشود، ما به روزهای گرانی گوشت گوسفندی برنخواهیم گشت که صادرات بی صورتی در: وی اضافه کرد

 خانواده برای دریافت حقوق 07انتظار / ماه رسید 6حقوق معوقه کارگران اتوبوسرانی زابل به 

http://www.dana.ir/news/1085137.html 

http://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Video/1396/01/28/13960128001214_360P.mp4
http://www.farsnews.com/
http://www.dana.ir/News/1085137.html


 
  :آمده است  ۶۹۳۱فروردین  ۵۸در تاریخ روز دوشنبه  عصرهامون ؛ به نقل ازشبکه اطالع رسانی راه دانا به گزارش

ی خود را دریافت نکرده اند و ماه است که حقوق معوقه و عید 9کارگران اتوبوسرانی شهرداری زابل نزدیک به 
   .اکنون زندگیشان با مشقت و سختی می گذرد

یکی از کارگران گفته بود که عید نوروز هیچ پولی برای خرید عیدی فرزندان و همسرم نداشتم و شرمنده شان 
 .شدم

ن شهرداری اگر بودجه نیست پس مسئولی: کارگر دیگری با بیان اینکه کسی دیگر به ما قرض نمی دهد، افزود

  .چگونه هر ماه حقوق دریافت می کنند
با مسئولین : وی با بیان اینکه دیگر روی رفتن به خانه ندارم چون فرزندانم نه لباسی دارند نه غذایی ، افزود

مشکالت مالی عامل تاخیر در پرداخت  .صحبت کنید تا حقوق ما را بدهند تا بتوانیم مشکالتمان را حل کنیم
 !و کسی هم پاسخگو نیست ...  تحقوق معوقه اس

 

 کارگر روغن نباتی جهان برای بازگشت بکار ۰۳انتظار 
 

http://www.aftabir.com/news/article/view/2017/04/16/1678677 

 ۵۴۴اوایل بهمن ماه بود که اخراج : آمده است  ۶۹۳۱فروردین  ۵۸در تاریخ روز دوشنبه به گزارش سایت آفتاب 
جهان سبب شد تا کارگران روزهای متوالی مقابل استانداری زنجان تجمع کنند و این تجمعات کارگر روغن نباتی 

اما با وجود قولهای داده شده برای ...  .سبب شد تا مسئوالن ارشد اجرایی استان نیز به این موضوع ورود کنند
های عدم نیاز  نشدند بلکه برگهکارگر نه تنها موفق به برگشت  ۸۴بازگشت بکار تمامی کارگران اخراج شده، هنوز 

کارگر در همه بخشها در  ۵۹۴کارخانه روغن جهان قبل از اخراج کارگران در بهمن ماه با ... .اند را هم دریافت کرده

کارگر به  ۶۵۴کارگر اخراج شده بودند که بعد از پایان یافتن تجمعات و تامین مواد اولیه  ۵۴۴حال فعالیت بود که 
نفر دیگر نیز  قول برگشت داده بودند اما به جای عملی شده این قول برگه عدم  ۸۴اند و  به  کارهایشان برگشته

اطالعی  یکی دیگر از کارگران که از علت صدور برگه عدم نیاز اظهار بی .کارگر صادر شده است ۸۴نیاز این 
که این کارخانه با تمام ظرفیت ها اعالم میکنند  متاسفانه اکنون برخی مسئوالن در رسانه: کرد، اظهار داشت می

 .شوند کارگر اخراجی از ظرفیت این کارخانه محسوب نمی ۸۴کند، سوال ما این است که آیا کار می

 باختگان نگین غرب مقابل مجلس تجمع مال
 

http://www.sharghdaily.ir/News/118948 

تعدادی از : آمده است  ۶۹۳۱فروردین  ۵۸ه به نقل از خبرگزاری ایرنا در تاریخ روز دوشنب به نوشته روزنامه شرق
ساله  ۶١باختگان پروژه نگین غرب مقابل مجلس تجمع کردند و خواستار رسیدگی قوه قضائیه به پرونده  مال

باختگان پروژه نگین غرب روز یکشنبه در مقابل مجلس شورای اسالمی تجمع کردند و  حدود صد نفر از مال. شدند

سال است که پرونده پروژه نگین  ۶١به گفته این افراد، . از جانب قوه قضائیه شدند خواهان بررسی مشکالت خود

 .گوی مطالبات آنها نیست غرب در قوه قضائیه راکد مانده و کسی پاسخ

 !سازی منطقه هم ورشکست شد بزرگترین کارخانه دوچرخه

http://www.khedmat.ir/vdci3waq.t1ayr2bcct.html 

مجتمع صنعتی  :آمده است  ۶۹۳۱فروردین  ۵۸خبری تحلیل خدمت در تاریخ روز دوشنبه گزارش سایت بر پایه  
ریزی و در  طرح 0390هکتار در سال  09در زمینی به مساحت ” آساک دوچرخ”سازی قوچان با نام تجاری  دوچرخه

ا در نهایت برداری رسید؛ ام هزار دستگاه دوچرخه در سال به بهره 399با ظرفیت تولیدی  0355مهرماه  00
دلیل رکود کنونی و همچنین بی تدبیری مدیران و مسئوالن آن به اوج خود رسید و این کارخانه را به  مشکالتش به

ماه است  ۵۲ماه است پرداخت نشده، همچنین  ۵۵حقوق کارگران این کارخانه  .ساله خود رساند 09پایان خط 
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 !نه پاداش و عیدی نیز به کارگران پرداخت نشده استگو ها واریز نشده و طی سه سال اخیر هیچ که بیمه آن

سازی قوچان در رابطه با تعطیلی این کارخانه گفته است  یونس ضیائی، رئیس شورای کارگری مجتمع دوچرخه

کارگر باقی مانده در این  99رسما تعطیل و  07اسفند ماه  00که این کارخانه طبق نامه مالک کارخانه از تاریخ 
او به عدم پرداخت حقوق و معوقات کارگران توسط کارفرما اشاره کرده و بیان .نیز رسما بیکار شدندواحد تولیدی 

ماه بیمه واریز نشده و طی سه سال  07ماه پرداخت نشده، همچنین  00داشته که حقوق کارگران این کارخانه 
 .گونه پاداش و عیدی نیز به کارگران پرداخت نشده است اخیر، هیچ

 

 سرنوشت نامعلوم کارخانه خودسازی در بروجرد؛ گزارشی از

 آخرین گروه کارگران هم اخراج شدند/ چرخ زاگرس خودرو بروجرد پنچر شد
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کارخانه زاگرس خودرو  :آمده است  ۶۹۳۱فروردین  ۵۸به گزارش پایگاه خبری سفیر افالک در تاریخ روز دوشنبه  

کارگر باقیمانده این کارخانه اخراج شدند؛ بی  93حدود  07سال است نیمه تعطیل بوده و اسفند  9بروجرد که 
اکنون کارگران از بیکاری رنج ببرند و رونق و احیای این  توجهی و بی تفاوتی برخی از مسئوالن سبب شده تا

 .کارخانه تنها در حد حرف و شعار باقی بماند

  

درصد صنایع استان لرستان در شهرستان بروجرد قرار دارد اما طی چند سال اخیر حدود  37با توجه به این که بیش از 
 .های بی رمق و با حداقل ظرفیت مشغول به کار هستند درصد این صنایع تعطیل و نیمه تعطیل و مابقی با ناله 99

  
شده است،  هکتار از بخش اشترینان واقع  079کارخانه زاگرس خودرو یکی از کارخانه های بزرگ بروجرد است که در 

ارد و" پروتون"بود که نخستین محصول این کارخانه با نام  80این کارخانه کار خود را آغاز کرد و در سال  57در سال 
کارگر بودند مشغول به کار  989با فعالیت این کارخانه بسیاری از جوانان بیکار اشترینان و بروجرد که حدود .بازار شد

  .شدند، کارخانه ای که با تولید خودرو و اشتغال جوانان سبب شد تا چرخ زندگی هر یک از کارگران بچرخد

سال پس  09بود و رونق در این کارخانه به اوج خود رسیده بود که مونتاژ خودروهای دیگر از فعالیت های این کارخانه 
این کارخانه با مشکالت مالی روبرو شد و زمزمه های تعدیل نیرو و تعطیلی به میان  00از تولید و فعالیت در سال 

کرد و به آنها وعده  نفر از کارگران خود را با سابقه های مختلف اخراج 999بود که این کارخانه یکباره  00در سال   .آمد
داد که به محض رفع مشکالت مالی این واحد دوباره رونق می گیرد، قرار بود این تعطیلی به یک سال نکشد و 

 .... مشکالت کارگران همچنان به قوت خویش باقی است .کارگران دوباره وارد بازار کار شوند

 
 !رفته ایمماه حقوق نگ 10کارگر کارخانه کاشی طوسی ،  177بالتکلیفی 

http://www.nasimonline.ir/Content/Detail/2094296 

کارخانه کاشی  :آمده است  ۶۹۳۱فروردین   ۵۳شنبه  سهدرتاریخ روز  به گزارش گروه اقتصادی نسیم آنالین

کارگر داشته اما پس  399طوس تا مدتی قبل و پیش از این که کارخانه در آستانه ورشکستگی قرار بگیرد، حدود 
نفر رسیده است اما مسئوالن کارخانه حتی حقوق این تعداد را  079بازنشستگی جمعی، تعداد کارگران به  از 

تاکنون  09کارگری دیگر که دوست نداشت نامی از آن برده شود بیان داشت که از سال  .نیز پرداخت نکرده اند
گویند که صبر کنید درست می شود اما نه  رویم می ماه را به ما نداده اند و وقتی که به فرمانداری می 05حقوق 

تنها شرایط بهتر نشده بدتر نیز شده است، او ادامه داده که مشکل از تولید نیست مشکل فروش اجناس است 
 .که انگار بازاری برای فروش کاشی ها وجود ندارد و نمی توانند تولیدات خود را به فروش برسانند

اسفند آخرین زمانی بوده است که نه  05نه گالیه مند بودند و بیان داشتند که تعدادی دیگر نیز از مدیرعامل کارخا

اسفند هم جلسه ای تشکیل شده و در نهایت اعالم  07. کل حقوق بلکه نیمی از مبلغ آن را به کارگران داده اند

 اس های پی در پی بادر نهایت کارگران با تم .توانند به کارگران بدهند اردیبهشت حقوقی نمی 09کرده اند که تا 
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خواستار این شدند که چنان چه کارخانه ورشکست شده است، رسما اعالم شود تا تکلیف خود  «نسیم آنالین»

 .و یا این که به پرداخت معوقات آنها رسیدگی شود  را بدانند و از این بالتکلیفی رها شوند

 !ماه حقوق ومطالبات دیگر9اضی کارگران شهرداری بن نسبت به عدم پرداخت تجمع اعتر

جمعي از کارگران شهرداري شهر بن  :آمده است  ۶۹۳۱فروردین   ۵۳شنبه  سهدرتاریخ روز  برپایه خبر دریافتی
ماه حق اضافه کاری دست به تجمع اعتراضی 7ماه حقوق،یک سال حق سنوات و0دراعتراض به عدم پرداخت

ما کارگران شرکتي يک سال سنوات ،پنج ماه اضافه کاري و دو ماه :گفت يکي از اين کارگران به خبرنگار.دزدن

حقوق خود را دريافت نکرده ايم و  چند سالي است که حقوق کارگران شهرداري به موقع پرداخت نمي شود و 
بعضي از همکاران ما به نان شب  معیشت و زندگي خانوادگي ما را دچار بحران کرده چرا که با اين گراني ها

 کارگران هر یک به نوعی از مشکالت خود صحبت به میان آوردند .محتاج شده اند

 برگزاری پنج تجمع اعتراضی در کشور

10445-news.org/2017/hranews/a-https://www.hra/ 

ز گذشته و امروز، پنج تجمع رو  :آمده است  ۶۹۳۱فروردین   ۵۳شنبه  سهدرتاریخ روز  خبرگزاری هرانا به گزارش
کارگران بازنشسته رنگین نخ سمنان صبح امروز برای دومین روز  .اعتراضی در نقاط مختلف کشور برگزار شد

نفر از کارگران  ۹۴۴در حدود  .متوالی در مقابل ساختمان فرمانداری این شهر دست به تجمع اعتراضی زدند

در اعتراض به عدم پرداخت مطالبات ( فرودین۵۸/دوشنبه)امروز  (I.T.I) بازنشسته کارخانه مخابرات راه دور شیراز
. مزدی و سنوات بازنشستگی مقابل استانداری استان فارس و دفتر امام جمعه تجمع اعتراضی تشکیل دادند

روز گذشته . صبح امروز جمعی از فرهنگیان بازنشسته مقابل سازمان برنامه و بودجه کشور تجمع کردند همچنین
های درون شهری، حمل و نقل عمومی در این شهر دچار اخالل  به دلیل اعتراض رانندگان اتوبوس کرمانشاه، در

تعدادی از متقاضیان مسکن مهر در اعتراض به طوالنی شدن روند تکمیل و تحویل واحدهای خود و  همچنین،. شد

 .ردندهای داده شده مقابل ساختمان شرکت عمران پردیس تجمع ک عدم تحقق وعده

کارگران بازنشسته رنگین نخ سمنان صبح امروز برای دومین روز متوالی در مقابل ساختمان 
 .فرمانداری این شهر تجمع کردند

اند در دومین روز تجمع مقابل ساختمان فرمانداری سمنان،معاون سیاسی این نهاد  نمایندگان کارگران گفته

بر پایه این اطالعات  . آنان با کارفرمای کارخانه شده استدولتی در جمع آنان حاضر شده وپی گیر مطالبات 

بازنشسته شده واز آن  ۳۹نفر می رسد از شهریور ماه سال  ۰۳کارگران بازنشسته رنگین نخ که تعداد آنان به 
 .زمان تا کنون نتوانسته اند معوقات مزدی دوران اشتغال و نیز سنوات پایان خدمت خود را از کارفرما دریافت کنند

تجمع اعتراضی کارگران بازنشسته مخابرات راه دور شیراز برای  برای سومین بار اتفاق افتاد؛

 معوقات

نفر از کارگرانی که در گذشته  ۶۵۴۴ادامه این تعلل کارفرما باعث شده است تا دست کم “: گویند معترضان می
 .”برای این واحد صنعتی مشغول کار بودند با مشکل روبرو شوند

 تجمع معلمان بازنشسته مقابل سازمان برنامه و بودجه وز رخ داد؛صبح امر

مطالبات مزدی ازجمله پاداش پایان خدمت، اجرای   خواسته ما پرداخت“: یکی از بازنشستگان در تجمع گفت

در تجمع امروز حدود صد نفر از  .”ها و ارتقاء خدمات درمانی بیمه تکمیلی است صحیح همسان سازی مستمری
 .گان شرکت داشتندبازنشست

 های شهری کرمانشاه؛ بدحسابی شهرداری، مردم را سرگردان کرد اعتراض رانندگان اتوبوس

این اعتراض، رفت و آمد مردم را با . های درون شهری کرمانشاه دست از کار کشیدند تعدادی از رانندگان اتوبوس
عمران “، ”محقق نشد ۳۲بهمن  ۲های بازدید  دههیچکدام از وع“آنها پالرکاردهایی با مضمون  .اختالل مواجه کرد

” وزارت راه به فکر انبوه سازان، انبوه سازان به فکر جیبشان” ، ”خیانت در امانت“، ”نابسامان، تموم شده صبرمان

 .نفر در این تجمع حضور داشتند ۶۴۴حدود  .در دست داشتند… و 

 مقابل فرمانداری کوهدشت تجمع کردند" تنگ داراب ریکا"دامداران و کشاورزان منطقه 
 فاطمه نیازی: گزارش از

http://www.safireaflak.ir/khabar/9179 
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تعدادی از دامداران و  :آمده است  ۶۹۳۱فروردین   ۵۳شنبه  سهدرتاریخ روز به گزارش پایکاه خبری سفیر افالک 
در یک اقدام  کشاورزان شهرستان کوهدشت، برای اعتراض به تخریب اراضی ملی مقابل فرمانداری کوهدشت 

 .ندزدتجمع  هماهنگ دست به

  .این تجمع، با حمل پالکاردهایی خواستار توجه مسئوالن به حفظ منابع طبیعی منطقه شدند در  معترضین

در منطقه ی تنگِ داراب ریکا که ِملک : یکی از کشاورزانی که در این تجمع حضور دارد، در این خصوص می گوید 

در این تصرِف : داشتاظهار  این کشاورز.کشاورزی ما هست، افرادی با زور اسلحه، اراضی ما را تصرف کرده اند
  .اراضی، حتا دامهای ما از ارعاب و تهدید در امان نیستند

کشاورزان معترض تنگ داراب با در دست داشتن اسناد زمینهای کشاورزی خود می گویند هیچ شخص حقیقی یا 
کی از افرادی که ساکن این ی. اند ها را دارند، ارائه نداده که مالکیت این زمین حقوقی تاکنون اسنادی مبنی بر این

 .هاست، اما سندی در دست ندارد کند مالک قسمتی از زمین منطقه هم نیست، ادعا می

ها هنوز هم در این منطقه از شهرستان  های الزم در مورد تصرف امالک و باغات و زمین با وجود تمام قوانین و مقررات 
 .ی کشاورزان منطقه این موضوع صادق استکوهدشت که موضوع اصلی این گزارش است، نیز به گفته 

های الزم انجام شده، اما مسئوالن پاسخگو نبودند و کاش تولید و  این کشاورزان و دامداران می گویند پیگیری 
 .اشتغال آنها این گونه بر زمیِن بی توجهی نمی ماند

 
 عدم پرداحت حقوق های کارگران اتوبوس رانی زابل ادامه دارد

 

در سیستان و بلوچستان از عدم  : آمده است  ۶۹۳۱فروردین ۵۳شنبه  سهدر تاریخ روز  ایلنا خبرگزاریگزارش به 
ماه  9از قرار معلوم دستمزد و مزایای این کارگران در .ی زابل خبر دادندران کارگران اتوبوس حقوقهایپرداخت 

این کارگران همچنین عیدی ومزایای سال گذشته خود را نیز دریافت  .است گذشته پرداخت نشده 
های  اگر شهرداری پول ندارد پس چطور حقوق: به یک رسانه محلی گفته انددر پی اعتراض خود کارگران .اند نکرده

شود، یاد کمبود  پردازد؟ جالب است که فقط وقتی بحث مطالبات کارگران می میلیونی مدیران خود را میچند

 .افتند بودجه می

 :رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی المرد
 کارگر در ناحیه صنعتی نیرایی المرد 72بیکاری 

 
رئیس اداره محمود قائدی فرد  : آمده است  ۶۹۳۱فروردین ۵۳شنبه  سهدر تاریخ روز  ایلنا خبرگزاریگزارش به 

اری نرخ بیک: کارگر در ناحیه صنعتی نیرایی المرد خبر داد و گفت 73تعاون، کار و امور اجتماعی المرد، ار بیکاری 

 .این شهرستان از نرخ بیکاری استان فارس هم باالتر است

 بهداشتی و آرایشی لوازم دالر میلیارد ۰.۰ ساالنه قاچاق
 

http://www.armandaily.ir/fa/Main/Detail/183082 
 

 رئیس ، دیناروند رسول :آمده است  ۶۹۳۱فروردین   ۵۳شنبه  سهدرتاریخ روز  به نوشته روزنامه آرمان امروز

 بعد بهداشتی، و آرایشی کاالهای اول سالمت حوزه در قاچاق کاالی بیشترین :کرد عنوان دارو و غذا سازمان
 اجرایی های دستگاه مسئوالن حتی و مردم گاهی البته داروست، بعد و پزشکی ملزومات بعد غذایی، های مکمل

 کاالها این و نیست طور این که حالی در ،هستند دارو ها مکمل و بهداشتی اقالم این از بسیاری که کنند می فکر
 در .است محدودتر خیلی ایران در بهداشتی و آرایشی کاالهای قانونی بازار :کرد عنوان وی .نیستند دارو گروه در

 حتما .است آن قانونی بازار از تر بزرگ خیلی کشور در بهداشتی و آرایشی لوازم قاچاق و قانونی غیر بازار واقع

 تا دالر میلیارد یک از بیش یعنی است، قاچاق کشور در بهداشتی و آرایشی های فرآورده رصدد ۲۴ از بیش
 نشان که داریم متعدد های گزارش .داریم کشور در قاچاق بهداشتی و آرایشی کاالی سال هر دالر میلیارد۵/۶

 و است میزان این از کمتر کشور در بهداشتی و آرایشی لوازم قانونی واردات و داخل تولید میزان دهد می
 ... .داریم حوزه این در را کشور در قاچاق میزان بیشترین متاسفانه

 

http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/479509-%D8%B7%D9%84%D8%A8-%D9%85%D8%B2%D8%AF%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%A8%D9%88%D8%B3-%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B2%D8%A7%D8%A8%D9%84-%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-9/479509-%D8%B7%D9%84%D8%A8-%D9%85%D8%B2%D8%AF%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%A8%D9%88%D8%B3-%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B2%D8%A7%D8%A8%D9%84-%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-9/479669-%D8%A8%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D9%87-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%B1%D8%AF


 در سومین روز تجمع اتفاق افتاد؛

 I.T.I وعده استانداری برای حل مشکالت کارگران بازنشسته

 
نفر از کارگران  ۹۴۴در حدود  : آمده است  ۶۹۳۱فروردین ۵۳شنبه  سهدر تاریخ روز  ایلنا خبرگزاریگزارش به 

ان فارس تجمع بازنشسته کارخانه مخابرات راه دور شیراز امروز برای سومین روز متوالی مقابل استانداری است
. ای با مدیر کل امور اقتصادی استانداری فارس داشتند تعدادی از این کارگران در اواخر تجمع امروز جلسه .کردند

 .است که مشکالت آنان هر چه سریعتر برطرف شود  این مقام دولتی به آنها وعده داده

سال از  ۶۴اکنون که بیش از های سوخت که ت بازنشسته این کارخانه تولید کنند کارت ۶۵۴۴بیش از 

 .اند ایام کار و سنوات بازنشستگی خود را دریافت نکرده حقو های معوقهگذرد  بازنشستگی آنها می

 بازنشستگان فوالد با وعده حل مشکل از جلوی وزارت کار متفرق شدند

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1396/01/29/1383132 

 

 

 099بیش از   :آمده است  ۶۹۳۱فروردین   ۵۳شنبه  سهدرتاریخ روز  ،خبرگزاری تسنیم دیبه گزارش خبرنگار اقتصا
نفر از بازنشستگان شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان صبح امروز با انتقاد از قطع دو ساله بیمه درمانی و بی 

درمانی شان در دولت یازدهم، جلوی ساختمان صندوق بازنشستگی فوالد در  اعتبار شدن دفترچه های خدمات

این تجمع که چند ساعتی به طول انجامید، به صورت کامال مسالمت آمیز و در فضایی آرام . تهران تجمع کردند
از سوی " یک اختالس کم بشه، بیمه ما حل میشه"و " کلید حل مشکل ما کجاست؟"برگزار شد و شعارهای 

بازنشستگان یاد آور شدند ....زنشستگان خطاب به دولت و مسئوالن صندوق بازنشستگی فوالد عنوان می شدبا
هزار بازنشسته این شرکت بدون  39سال پیش و در میانه دولت یازدهم، دفترچه های درمانی حدود  0حدود : 

درمانی که پیش از این دفترچه درمان  بازنشستگان با مراجعه به مراکز. اطالع قبلی و به یکباره فاقد اعتبار شد
بازنشستگانی . آنها را قبول می کردند، مجبور به پرداخت هزینه درمانی به صورت آزاد و بدون پوشش بیمه شدند

سال حق بیمه پرداخت کرده بودند،  39سال در دولت کار کرده بودند و به عنوان کارمند رسمی کشوری،  39که 

ه شدند که هر گونه هزینه درمان خود و خانواده خود را باید به صورت آزاد پرداخت می به یکباره با وضعیتی مواج
 .کردند

 هزار اشتغال جدید هم کاهش نیافت ۶۰۰بیکاری با وجود 

 
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13960129000151 

 
رئیس اتاق بازرگانی : آمده است  ۶۹۳۱فروردین   ۵۳شنبه  سهدرتاریخ روز به گزارش خبرگزاری دولتی فارس 

هزار شغل در سال  907اگرچه حدود  :گفت 07با اشاره به شاخص اشتغال در سال تهران در هیأت نمایندگان 

 .گذشته ایجاد شد، اما افزایش تعداد بیکاران نتوانست تعداد بیکاران را کاهش دهد

به  07تاق به عنوان اولویت های اقتصادی خود در سال فرمان یا همان اولویت هایی که ا 09وی با بیان اینکه از 

 09یکنواخت شدن قیمت ارز از جمله این : دولت ارسال کرده بود همه انها بجز یک مورد محقق شد بیان داشت

 ....فرمان بود که در سال گذشته محقق نشد

 تجمع کارگران شیر پاستوریزه تهران در خیابان ولیعصر

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1396/01/29/1383113 

http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/479787-%D9%88%D8%B9%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D9%84-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA%D9%87
https://www.tasnimnews.com/
https://www.tasnimnews.com/
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1396/01/29/1383132/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D8%A7-%D9%88%D8%B9%D8%AF%D9%87-%D8%AD%D9%84-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84-%D8%A7%D8%B2-%D8%AC%D9%84%D9%88%DB%8C-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AA%D9%81%D8%B1%D9%82-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF


 

ظهر امروز   :آمده است  ۶۹۳۱فروردین   ۵۳شنبه  سهدرتاریخ روز  ،خبرگزاری تسنیم به گزارش خبرنگار اقتصادی
خواستار رسیدگی به   لیعصر جامیتعدادی از کارگران شرکت شیر پاستوریزه تهران با تجمع در تقاطع خیابان و

براساس گزارشات دریافتی تجمع کنندگان با در دست داشتن دست نوشته  .خود در این شرکت شدند مشکالت
در حال حاضر با حضور نیروی . خود در این واحد تولیدی شده اند هایی خواستار رسیدگی به وضعیت مشکالت

 .انتظامی این تجمع به پایان رسیده است

 /ای پیامانته

 برابری دستمزد پزشکان در مقابل افزایش حداقلی مزد کارگران ۰۳۳افزایش 
 

به نقل از خانه ملت، عبدالرضا  : آمده است  ۶۹۳۱فروردین ۵۳شنبه  سهدر تاریخ روز  ایلنا خبرگزاریگزارش به 
کارگران درحال  با اشاره به اینکه مهم ترین دغدغه، مصری عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس 

به طور حتم پایداری شغلی تنها از راه حمایت از تولید داخل امکانپذیر است، : حاضر پایداری شغلی است، گفت

یعنی مشکالت جامعه کارگری، اشتغال، رونق اقتصادی با تولید رابطه مستقیم داشته و اگر تولید مورد حمایت 
در خصوص اینکه طبق نظر مسئوالن وی  .ری حل خواهد شدقرار گیرد مشکالت کارگران در مدت زمان کوتاه ت

در شرایطی که طبق نظر : دولتی دستمزد کارگران بیش از نرخ تورم در جامعه افزایش پیدا کرده است، تصریح کرد
مسئوالن دولتی تورم تک رقمی است، دولت باید دستمزد اقشار دیگر را نیز همانند کارگران افزایش دهد، اما در 

داشته بطوریکه افزایش  ۸تا  ۷ایط مشاهده می شود در حالی که بسیاری از تعرفه های پزشکی افزایش این شر

درصدی در دستمزد پزشکان دیده می شود، اما برای کارگران تنها نیم درصد  ۶۴۴۴درصدی و  ۸۴۴درصدی،  ۷۴۴
 .افزایش دستمزد در نظر گرفته می شود

 دشو قلم میوه قاچاق به کشور وارد می ۰۳

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1396/01/29/1383047 

 

 رئیس حسین مهاجران :آمده است  ۶۹۳۱فروردین   ۵۳شنبه  سهدرتاریخ روز  ،خبرگزاری تسنیم به گزارش

ان وضعیت قاچاق در بازار میوه و سبزی پرداخت و اظهار در مصاحبه با رادیو گفت و گو به بی اتحادیه میوه و سبزی

: ادامه داد وی .قلم میوه قاچاق وارد می شود که اکثر این کاالها ضرورت واردات ندارند 09در حال حاضر : داشت
برای آن کاال احساس نیاز وجود داشته باشد اما   برخی معتقدند قاچاق ایجاد ذائقه می کند یعنی نیازی نیست

دم می توان ذائقه های بهتری ایجاد کرد نه اینکه کاالی داخلی خودمان را نخریم و میوه بسته بندی بی معتق
در حال حاضر بهترین سیب سفید دنیا را با طعم بسیار : وی با ذکر مثالی ادامه داد .کیفیت خارجی را مصرف کنیم

 .ه سه برابر قیمت داخلی هم هستندخوب داریم اما در عین حال از چهار کشور نیز واردات سیب داریم ک

زردآلو، انگور شیلی و انگور آفریقایی، گالبی : به میوه های لوکس وارداتی اشاره کرد و بیان داشت مهاجران
آمریکایی و گالبی چینی از جمله کاالهایی هستند که ضرورت واردات آن وجود ندارد زیرا به عنوان مثال بهترین 

وی درباره علت قاچاق میوه با  .لید می کنیم و قیمت آن با وارداتی ها یکسان استگالبی دنیا را در مشهد تو

سود چندین برابر باعث می شود هر کسی برای ورود به صحنه : وجود موجود بودن محصول مشابه، اظهار داشت
خریدار محصول را  .میوه داخل میدان تره بار و در ظرف های میوه های داخلی، زیر بارهای دیگر می آید. اقدام کند

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-9/479764-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B2%D8%AF-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D9%82%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%B2%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://www.tasnimnews.com/
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1396/01/29/1383113/%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B4%DB%8C%D8%B1-%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D9%87-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B9%D8%B5%D8%B1
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1396/01/29/1383047/20-%D9%82%D9%84%D9%85-%D9%85%DB%8C%D9%88%D9%87-%D9%82%D8%A7%DA%86%D8%A7%D9%82-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF


هزار تن در  099سال گذشته نزدیک به : عسکری ابراز داشت.از فروشنده می خرد و داخل ماشین می گذارد

هزار تن نیز واردات موز و صد  899حدود . بخش سبزیجات که شامل عدس، لوبیا و نخود می شود، واردات داشتیم

 .های گرمسیری مرزنشینان وارد کشور شدندهزار تن نیز واردات پرتقال داشتیم که در کنار میوه 

 ستگی تجمع کردندبازنشستگان ذوب آهن مقابل صندوق بازنش
 

صبح سه شنبه بیش از صد نفر از  : آمده است  ۶۹۳۱فروردین ۵۳شنبه  سهدر تاریخ روز  ایلنا خبرگزاریگزارش به 
این  .بازنشستگان ذوب آهن اصفهان مقابل ساختمان صندوق بازنشستگی فوالد در خیابان وزرا تجمع کردند

از دو سال پیش که صندوق : گویند از وزیر کار هستند، می ها که خواستار رفع مشکالت درمانی خود بازنشسته
با مشکل روبرو شده و در   های درمانی آنان بازنشستگی فوالد به وزارت رفاه محول شده است، تمدید دفترچه

در نتیجه وضع حاضر هم   به گفته آنان .عمل صندوق بازنشستگی زیر بار پرداخت هزینه ای درمانی آنان نمی رود

هزار بازنشسته ذوب آهن اصفهان، با مشکل پرداخت نشدن هزینه ای درمانی از سوی صندوق  ۶۱حدود اکنون 
شرکت سالمت بهداشت و درمان صنعت و معدن نوین   طبق ادعای آنان در حال حاضر .فوالد روبرو هستند

رگران بازنشسته در مقام مجری ارائه دهنده خدمات درمانی، مسئولیت پرداخت هزینه ای درمانی کا( شسبد)
برای   می خواهیم تا به مشکالتمان  پذیرد و در این خصوص از مسئوالن وزارت رفاه ذوب آهن اصفهان را نمی

 .همیشه خاتمه دهد

 تجمع بازنشستگان ذوب آهن در اعتراض به قطع بیمه خدمات درمانی

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1396/01/29/1382547 

 

از ساعتی  :آمده است  ۶۹۳۱فروردین   ۵۳شنبه  سهدرتاریخ روز ، خبرگزاری تسنیم نگار اقتصادیبه گزارش خبر
نفر از بازنشستگان شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان که در دولت یازدهم بیمه قانونی  099بیش از ،پیش 

این بازنشستگان که .جلوی صندوق بازنشستگی فوالد در تهران تجمع کرده اند خدمات درمانی آنها قطع شده،

بیش از دو سال از قطع بیمه خدمات درمانی آنها و بی اعتبار شدن دفترچه های بیمه شان می گذرد و علی رغم 
ما حل یک اختالس کم بشه، بیمه " تمامی وعده های دولت، هیچ اقدامی برای رفع مشکل آنها نشده با شعار 

 .از دولت، وزارت کار و مسئوالن صندوق بازنشستگی فوالد خواهان رسیدگی به وضعیت شان هستند" میشه
هزار بازنشسته این شرکت بدون  39سال پیش و در میانه دولت یازدهم، دفترچه های درمانی حدود  0حدود 

کز درمانی که پیش از این دفترچه درمان بازنشستگان با مراجعه به مرا. اطالع قبلی و به یکباره فاقد اعتبار شد

بازنشستگانی . آنها را قبول می کردند، مجبور به پرداخت هزینه درمانی به صورت آزاد و بدون پوشش بیمه شدند
سال حق بیمه پرداخت کرده بودند،  39سال در دولت کار کرده بودند و به عنوان کارمند رسمی کشوری،  39که 

اجه شدند که هر گونه هزینه درمان خود و خانواده خود را باید به صورت آزاد پرداخت می به یکباره با وضعیتی مو
 ....کردند

/ هزار میلیارد سود بدهی دولت است ۰۴۳/ هزار میلیارد تومان رسید ۰۳۳مجموع بدهی دولت به 

 فرآیند وحشتناک اخذ مجوزها
 

وزیر اقتصاد نیا  علی طیب : آمده است  ۶۹۳۱فروردین ۵۳شنبه  سهدر تاریخ روز  گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا،به  
تنها سود ماهانه این بدهی : هزار میلیارد تومان است ، گفت 599با بیان اینکه آخرین آمار مربوط به بدهی دولت 

    .شود هزار میلیارد تومان است که چند برابر بودجه عمرانی کشورمان محسوب می 099

هزار میلیارد  079تقریبی  ها را بر اساس دولت  ن بدهیاوایل دولت در جلسهای حضور یافتم و میزا: گفتطیب نیا 

در آن دوران هیچ اطالعی از : وی ادامه داد.تومان اعالم کردم و نگران این بودم که در این آمار اغراق کرده باشم
های دولت وجود نداشت اما اولین اقدامی که انجام دادیم این بود که دفتر مدیریت بدهی را  میزان واقعی بدهی

 .گزارش مستدل از میزان بدهی دولت داریم 7اندازی کردیم و امروز  راه

های دولت  میزان بدهی: ها مربوط به یک دوره هشت ساله است، گفت با بیان اینکه عمده این بدهی طیب نیا

یم، این در شرایطی است که کشور در طول چهار سال اخیر با تحر. هزار میلیارد تومان رسیده است 599امروز به 
امروز تنها پرداخت سود این میزان   :تاکید کرد وی .و بسیاری مشکالت دیگر مواجه بود  کاهش درآمدهای نفتی

http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/479796-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B0%D9%88%D8%A8-%D8%A2%D9%87%D9%86-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA%DA%AF%DB%8C-%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%AF
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https://www.tasnimnews.com/
http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-4/479723-%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9-%D8%A8%D8%AF%D9%87%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%B3%D9%88%D8%AF-%D8%A8%D8%AF%D9%87%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF-%D9%88%D8%AD%D8%B4%D8%AA%D9%86%D8%A7%DA%A9-%D8%A7%D8%AE%D8%B0-%D9%85%D8%AC%D9%88%D8%B2%D9%87%D8%A7
http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-4/479723-%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9-%D8%A8%D8%AF%D9%87%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%B3%D9%88%D8%AF-%D8%A8%D8%AF%D9%87%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF-%D9%88%D8%AD%D8%B4%D8%AA%D9%86%D8%A7%DA%A9-%D8%A7%D8%AE%D8%B0-%D9%85%D8%AC%D9%88%D8%B2%D9%87%D8%A7
http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-4/479723-%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9-%D8%A8%D8%AF%D9%87%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%B3%D9%88%D8%AF-%D8%A8%D8%AF%D9%87%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF-%D9%88%D8%AD%D8%B4%D8%AA%D9%86%D8%A7%DA%A9-%D8%A7%D8%AE%D8%B0-%D9%85%D8%AC%D9%88%D8%B2%D9%87%D8%A7
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1396/01/29/1382547/%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B0%D9%88%D8%A8-%D8%A2%D9%87%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%D8%A8%D9%87-%D9%82%D8%B7%D8%B9-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C


وزیر اقتصاد با بیان اینکه این در  .هزار میلیارد تومان است که چند برابر بودجه عمرانی کشورمان است 099بدهی 

ماموریت سیاست : ارانه نقدی باید بپردازد، گفتهزار میلیارد تومان ی 90شرایطی است که دولت ماهانه 

میلیارد تومان از  099هزار و  3ها کمک به بودجه کشور بود اما برای پرداخت یارانه ماه فرودرین  هدفمندی یارانه
  .ایم بودجه برداشت کرده

 برخورد قانونی با گرانفروشان جوجه یکروزه
 

در پی گران شدن قیمت جوجه : آمده است  ۶۹۳۱فروردین ۵۳شنبه  سهدر تاریخ روز  به گزارش خبرگزاری ایلنا

با توجه : م کردای اعال یکروزه، علیرضا رسمتی مدیر کل نظارت بر محصوالت کشاورزی و مواد غذایی با ارسال نامه

تومان اعالم  599فروشی جوجه یک روزه، حداکثر قیمت این محصول هزار و  به نارضایتی مرغداران درباره گران
بدیهی در . این سازمان اعالم شود.شود و نسبت به گرانفروشان برخورد قانونی صورت خواهد گرفت می

یمت جوجه یک روزه با متخلفان وفق مفاد رسیدگی به شکایت مرغداران مبنی بر عدم رعایت سقف مصوب ق
 .قوانین تعزیرات برخورد خواهد شد

 بانک مرکزی منتشر کرد؛

 ترین روایت رسمی از گرانی کاالهای اساسی تازه

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1396/01/29/1382499 

 

گزارش   :آمده است  ۶۹۳۱فروردین   ۵۳شنبه  سهدرتاریخ روز  ،خبرگزاری تسنیم به گزارش خبرنگار اقتصادی

دهد در این  نشان می 09فروردین  07ساله مواد خوراکی در هفته منتهی به  جدید بانک مرکزی از تغییرات یک

 09های تازه  درصد، میوه 00.9درصد، حبوب  30.9درصد، برنج  39.0مرغ  درصد، تخم 5 مدت قیمت گروه لبنیات
درصد،  09.9درصد، قند و شکر  37.0درصد، گوشت مرغ  0.9درصد، گوشت قرمز  00.0های تازه  درصد، سبزی

قلم  90فروشی  البته بانک مرکزی در گزارش خرده .درصد افزایش یافته است 8.9درصد و روغن نباتی  03.5چای 
را اعالم کرد و از افزایش نرخ دو گروه مواد  09.0.07تهی به گروه مواد خوراکی در هفته من 00کاال در قالب 

 ....خوراکی و کاهش نرخ چهار گروه دیگر و همچنین ثبات نرخ پنج گروه مواد خوراکی طی این هفته خبر داد

 ماجراي داروگر پیچیده شد
 کارخانه تعطیل نیست، کارگران در مرخصي هستند

3590http://www.vaghayedaily.ir/fa/News/6 
 
 روز هر شده؛ پیچیده ماجرا : آمده است ۶۹۳۱فروردین   ۵۳شنبه  سهدرتاریخ روز  اتفاقیه وقايع روزنامه نوشته به

 هم افزايش شرکت تولید ديگر روز و شده تعطیل داروگر روز يک .کند مي تکذيب را ديروز خبر و آيد مي خبري

 گوش به کارخانه کارگران مرخصي از خبر ديگر روز .است شده تعطیل کارخانه ها، دستگاه نوسازي براي و داشته
 .است کار دستور در جديد نیروهاي جذب و نیست درست نیرو تعديل که گويد مي مسئولي فردايش، و رسد مي

 از ديگر هاي رسانه و گويند مي تعديل و تعطیلي از تسنیم، و فارس .آيد مي هم با ها رسانه جنگ نظر به ماجرا
  .کارخانه نوسازي کارگران، روزهاي اين مرخصي دلیل درنهايت و نیرو جذب و تولید افزايش

 داد؛ خبر جهان روغن کارخانه تعطیلي از تسنیم، که بود نديده خود براي پاياني هنوز داروگر تعطیلي ماجراي

 ... .ساله 09 داروگر تعطیلي بر باشد تأيیدي مهر تا داروگر زيرمجموعه اي کارخانه
 هاي شبکه در ها رسانه برخي در شده پخش شايعات از اينکه بر تأکید با داروگر حقوقي مسئول ، یانغالم سلمان

 خبر توان نمي اند، کرده تجمع کارخانه مقابل در که فردي چهار دادن نشان با :گفت کنیم، مي تعجب مجازي
 تخلفات دلیل  به شرکت گرانکار از نفر هفت که بود جاري سال نوروز از پیش .کرد پخش را کارخانه تعطیلي

 اين کار نیروي هزار چهار حدود از نفر هفت کنارگذاشتن آيا .شدند اخراج کار از قانون طبق و احضاريه با انضباطي
 ... است؟ تعطیلي معناي به شرکت

 خبرهاي همچنان و گذاشت سر پشت هم را خود روز هشتمین داروگر، نیروي تعديل و تعطیلي ماجراي

 کدام هیچ صحت که خبرهايي رسد؛ مي گوش به کارگر هزار چند با ساله 09 کارخانه اين سرنوشت از ضدونقیضي
 .است کرده تر پیچیده را داستان و نیست مشخص
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https://www.tasnimnews.com/fa/news/1396/01/29/1382499/%D8%AA%D8%A7%D8%B2%D9%87-%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%B1%D8%B3%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C


 26ها در سال  ابالغ حداقل و حداکثر حقوق کارکنان شهرداری

 

از سازمان شهرداری ها و دهیاری : آمده است  ۶۹۳۱فروردین ۹۴در تاریخ روز چهارشنبه  به گزارش خبرگزاری ایلنا
هیات  09/0/09ه در تاریخ  79099ت /7599مه شماره در راستای ابالغ تصویب نا: ها، محمد حسن آبادی گفت

حسن آبادی  .هزار ریال تعیین شده است 999میلیون و  9ها به میزان  وزیران، حداقل حقوق کارکنان شهرداری
به میزان هفت برابر حداقل حقوق  0309حداکثر حقوق و مزایای مستمر کارکنان شهرداری ها در سال :اضافه کرد 

پرداخت حقوق و مزایا به کارکنان : وی تصریح کرد .... هزار ریال است099میلیون و99لتعیین شده معاد

ها و شهرداران براساس پست سازمانی است و هرگونه پرداخت براساس ابالغ آنان خارج از عناوین  شهرداری
ونی بوده پست های سازمانی مصوب در ساختار سازمانی شهرداری ها و سازمان های وابسته فاقد وجاهت قان

 .و به منزله تصرف در اموال عمومی بیت المال است

 بدون شرح 
از : های مخابرات نمایندگان شرکتی/های مخابرات کرمان غیرقانونی است اخراج شرکتی: محجوب

 ایم تبعیض به ستوه آمده

 
هم بیست و ن) جلسه روز گذشته : آمده است  ۶۹۳۱فروردین ۹۴در تاریخ روز چهارشنبه  به گزارش خبرگزاری ایلنا

کمسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی با حضور تعدادی از نمایندگان مجلس، وزیر ارتباطات،  ( فروردین

مدیران و معاونین شرکت مخابرات ایران و تعدادی از کارکنان بخش خصوصی مخابرات از استانهای مختلف برگزار  
گریزی های مخابرات اشاره کرد و  به قانون در این جلسه، علیرضا محجوب، رئیس فراکسیون کارگری مجلس.شد

ها هرچه سریعتر به سر  اخراج کارکنان شرکتی مخابرات را غیرقانونی دانست و از مخابرات خواست که اخراجی
پس از آن نمایندگان کارکنان بخش خصوصی مخابرات که از استانهای مختلف برای حضور در این  .کار بازگردند

ند، به توصیف شرایط کاری سخت شرکتی ها پرداختند؛ از دستمزدهای پایین و استثمار جلسه به تهران آمده بود

 .و تبعیضها گرفته تا اخراجی ها و تعلیقات و بدرفتاریهای شرکت مخابرات

 چهار کارگر سیمان مسجدسلیمان با شکایت کارفرما احضار شدند
 

احضار شده از   کارگر ۰تعداد : آمده است  ۶۹۳۱فروردین ۹۴در تاریخ روز چهارشنبه  به گزارش خبرگزاری ایلنا
قرار   اند و ارفرما به انجام اغتشاش ، اخالل در نظم و جلوگیری از اجرای پروژه فاز دوم کارخانه متهم شدهسوی ک

کارگران کارخانه سیمان   .است صبح روز چهارم اردیبهشت ماه در محل دادسرای مسجد سلیمان حاضر شوند

بهمن  فی بوده است که ازکه دلیل احضار همکاران آنها سلسله تجمعات صن :گویند مسجد سلیمان می
در عین حال همکاران این کارگران تاکید دارند دلیل  .تولیدی برپا شده بود  ماه سال گذشته در این واحد واسفند

بوده است و هیچ کدام از کارگرانی که   ماه حقوق معوقه۰پرداخت نشدن دست کم   آنان پنجاه روزه های اعتراض
 ....اند اکنون کارفرما از آنها شکایت کرده است در شکل گیری و استمرار این اقدام صنفی نقش خاصی نداشته

 الن صنفی پرستاران راه اندازی کردند؛فعا

 به وزیر بهداشتِ پزشک و ذینفع« نه»کمپین 

 
جمعی از فعاالن صنفی پرستاران  : آمده است  ۶۹۳۱فروردین ۹۴در تاریخ روز چهارشنبه  به گزارش خبرگزاری ایلنا

هدف از این کمپین  .اند نفع راه اندازی کرده ر فضای مجازی کمپینی تحت عنوان نه به وزیر بهداشتِ پزشک و ذید
پرستاران در این کمپین  .حمایت از انتخاب یک غیر پزشک به عنوان وزیر بهداشت در کابینه دولت آینده است

وزیر غیر ذینفع که البته اگر پزشک باشد ذینفع انتخاب  : اند بخشی از مطالبات خود را به این شرح عنوان کرده

، اصالح نظام (پزشک خانواده و نظام ارجاع)است، اجرای قوانین بر زمین مانده، اجرای طرح سالمت خانواده
پرداخت در حوزه بهداشت و درمان کشور، کاهش تعرفه های بخش خصوصی تا حدود دو برابر تعرفه های دولتی، 

رت بهداشت طبق نظر کارشناسان و خارج نمودن دانشگاههای علوم پزشکی از حالت اصالح نظام آموزشی وزا
 ....هیات امنایی

 است شغلی امنیت ونبود امضاء سفید قراردادهای کارگران اصلی دغدغه

 

http://www.karvakargar.ir/fa/Main/Detail/59383 
 

مریم قاسمی گزارش ، خبرنگار  ۶۹۳۱فروردین ۹۴در تاریخ روز چهارشنبه  همدان /کارگر و کار روزنامه نوشته به
  :گفتکارگر هفته مناسبت به خبری نشست در همدان استان کارگر خانه دبیراجرایی چنگیزاصالنی :کرده است  

 رها نیمه و نصفه را آن یا و کنند نمی حل را مسئله یا مسووالن شغلی امنیت مسائل خصوص در متاسفانه ...
 ...کنیم تامین را آن خودمان باید و نداریم بودجه ها برنامه از برخی برای تیح ما :افزود کنند، می

 در است تومان هزار ۳۹۴ ماه در کارگران حقوق امسال :گفت ۳۱ سال در کارگران دستمزد با رابطه در اصالنی

 که است غلیش امنیت اول ی درجه در ما مشکل :کرد تصریح وی .باشد تومان هزار ۰۴۴ میلیون ۵ باید که حالی
 اقتصادی، های بنگاه در شاغل کارگر هزار ۵۰۸ و است کارگران معیشتی و شغلی امنیتی مشکالت حل ما هدف

 .اند شده بیمه استان دیگر شعبات و اجتماعی تأمین در که هستند فعال تولید و خدماتی

http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-5/480196-%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA-%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D9%82%D9%84-%D8%AD%D8%AF%D8%A7%DA%A9%D8%AB%D8%B1-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84
http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/479960-%D9%85%D8%AD%D8%AC%D9%88%D8%A8-%D8%A7%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%AC-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%A8%D8%B9%DB%8C%D8%B6-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%87-%D8%A2%D9%85%D8%AF%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D9%85
http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/479960-%D9%85%D8%AD%D8%AC%D9%88%D8%A8-%D8%A7%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%AC-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%A8%D8%B9%DB%8C%D8%B6-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%87-%D8%A2%D9%85%D8%AF%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D9%85
http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/479993-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1-%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%A7-%D8%B4%DA%A9%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7-%D8%A7%D8%AD%D8%B6%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-9/479993-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1-%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%A7-%D8%B4%DA%A9%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7-%D8%A7%D8%AD%D8%B6%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-9/452509-%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%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%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-9/452509-%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%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%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-9/452509-%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%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%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-9/452509-%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%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%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-9/463415-%D8%AE%D8%A7%D8%AA%D9%85%D9%87-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%D8%B5%D9%86%D9%81%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-%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF-%D8%B3%D9%84%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D9%88%D8%B2
http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/463415-%D8%AE%D8%A7%D8%AA%D9%85%D9%87-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%D8%B5%D9%86%D9%81%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-%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF-%D8%B3%D9%84%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D9%88%D8%B2
http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/480016-%DA%A9%D9%85%D9%BE%DB%8C%D9%86-%D9%86%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9-%D8%B0%DB%8C%D9%86%D9%81%D8%B9


 کارگران اصلی مشکل شغلی یتامن نبود و امضا سفید قراردادهای :گفت همدان استان کارگر  خانه اجرایی دبیر

 گذاری سرمایه برای شغلی امنیت مشکل، مهمترین :شد یادآور دارد، وجود همچنان مشکالت اما .است همدانی

          ....است
 وعده پرداخت سنوات خدمتی کارکنان هادیان شهر تا پایان فروردین ماه

 

 
هادیان شهر یکی از موسسه : آمده است  ۶۹۳۱نفروردی ۹۴در تاریخ روز چهارشنبه  به گزارش خبرگزاری ایلنا

کارکنان موسسه هادیان شهر که یک شرکت زیرمجموعه شهرداری  .های اقماری شهرداری تهران است شرکت

بیش از چند هزار کارگر خدماتی و انتظامی شهرداری تحت پوشش  .تهران است، بابت سنوات خدمت طلبکارند
بار تهران هم تحت پوشش این موسسه  کنان سازمان ها و میادین میوه و ترهاین موسسه قراردارند؛ به تازگی کار

 .قرار گرفته اند

 خانوار کارگری 277خطر فروپاشی /درخواست تغییر کاربری کارخانه روغن قو
 

 
 قو جمعی از کارگران روغن نباتی : آمده است  ۶۹۳۱فروردین ۹۴در تاریخ روز چهارشنبه  به گزارش خبرگزاری ایلنا

مالک کارخانه روغن نباتی پارس قو درخواست دریافت پروانه برای ساخت و ساز در مکان فعلی  ؛گویند ه ایلنا میب

براساس  وی قراره ؛آمده ۶۱شهردار منطقه « جواد میرزاقلی»نقل از به  .کارخانه را به شهرداری ارائه کرده است

ور مجوز ساخت و ساز در این محدوده مورد درخواست مالک زمین های کارخانه روغن نباتی قو، موضوع صد
کارگر با  ۹۴۴  با روشن شدن وضعیت زمین های کارخانه روغن نباتی قو، تکلیفبه این طریق  .بررسی قرار بگیرد

چندین تجمع  ۳۱کارگران روغن نباتی قو از ابتدای سال  .شود قیمانده در این کارخانه نیز به زودی مشخص می
م پرداخت مطالبات مزدی بهمن و اسفند، پاداش و بخشی از عیدی خود برگزار کرده صنفی در اعتراض به عد

 .اند خانوار کارگری هشدار داده ۹۴۴کارگران این کارخانه در تجمعات خود بارها نسبت به فروپاشی . بودند

 روز گذشته با برپایی تجمع خواستار شدند؛

 استمداد کارگران شیر پگاه تهران از قوه قضائیه
 

گروهی از کارگران کارخانه صنایع  : آمده است  ۶۹۳۱فروردین ۹۴در تاریخ روز چهارشنبه  به گزارش خبرگزاری ایلنا
از مسئوالن قضایی کشور برای   با تجمع مقابل ساختمان قوه قضائیه(فروردین ماه ۵۳)گذشته شیر پگاه تهران،روز

از قرار معلوم  .رفع تصرف غیر قانونی اراضی کارگران این کارخانه در منطقه تهران پارس در خواست استمداد کردند

این واحد صنعتی، قطعه زمینی به  کارگر ۷۴۴شیر پگاه برای خانه دارکردن بیش از   سال پیش صنایع ۵۴از حدود 
ها  این زمین  ظاهرا .کند هزار متر را در محدوده شهرک حکیمیه تهران پارس تهیه و واگذار می ۶۲۴وسعت حدودی 

گرفتن حکم تخلیه از دستگاه قضائیه  ، علیرغمپگاه صنایع شیربعدا توسط یکی از نهادها تصرف شده و کارگران 
 .های خود برسنداند به زمین هنوز نتوانسته

چه کسی اطالعات غلط به روحانی /در بحران کاسپین" بانک مرکزی"افشای سند جدید از خبط 

 داد؟

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1396/01/30/1383274 

 

http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/480047-%D9%88%D8%B9%D8%AF%D9%87-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%AA%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%AA%D8%A7-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%A7%D9%87
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مردم فریاد : آمده است ۶۹۳۱فروردین  ۹۴چهارشنبه ریخ روز درتا، خبرگزاری تسنیم به گزارش خبرنگار اقتصادی

موسسه کاسپین را می توان مصداق بارز ضعف دولت یازدهم در حوزه نظام  می زنند ؛ سپرده های ما کجاست ؟
ماهه شدن مسدودیت سپرده  7...بانکی برشمرد هرچند بانک مرکزی و رئیس جمهور نظری خالف این را دارند

ی کماکان ادامه دارد که دولتمردان مسئول، در این زمینه با آدرس های غلط سعی در فرار از های مردم درحال

ها  پس از صدور مجوز از سوی بانک مرکزی، ناگهان مشخص شد برخی تعاونی ولی ماهها.مسئولیت خود دارند
برخی از آنها تمام زندگی گذارانی که  گذاران بلوکه شد؛ سپرده ها پول سپرده کسری دارند و قبل از پایان ادغام

 !گذاری کرده بودند و از آن زمان تا کنون شب و روزشان شده نگرانی و استرس خود را در این موسسه سپرده

جمع زیادی از این افراد در روز های پایانی سال قبل و روزهای نخست امسال با تجمع های متعدد مقابل دستگاه 
نگرانی خود را به گوش مسئوالن برسانند ولی از اقدام عملی دولتی های نظارتی تالش کردند صدای اعتراض و 

ها برای رفع مشکل این گروه از مردم هنوز خبری نشده است جز وعده های بانک مرکزی برای تعیین تکلیف 
 ....فروردین و حل مشکل تا خردادماه 39تعاونی های ادغامی در کاسپین تا 

عکس+بل بانک مرکزیگذاران کاسپین بازهم مقا تجمع سپرده  

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1396/01/30/1383995 

از  آمده است ۶۹۳۱فروردین  ۹۴چهارشنبه تاریخ روز در به گزارش خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران
خبر ( روردینف ۹۴)آنجایی که قائم مقام بانک مرکزی از تعیین تکلیف تعاونی های ادغامی در کاسپین تا امروز 

های این بانک برای  گذاران کاسپین با تجمع مقابل بانک مرکزی منتظر اعالم برنامه داده بود جمع زیادی از سپرده

راهی میرداماد شدند تا شاید قفل سکوت ساکنان برج میردادماد بشکند و خبرهای  هایشان  بازگرداندن سپرده
.خوب به گوششان برسد   

 

ای رهبر آزاده  :ساختمان بانک مرکزی در میردادماد با سر دادن شعار هایی همچون تجمع کنندگان مقابل 
جواب رهبر رو بده ؛ سرمایه های مردم آزاد باید گردد ؛ بانک مرکزی  /حمایت حمایت ؛ سیف بیا جواب بده

سوی  مشکل مردم حل میشه؛ خواستار تعیین تکلیف قطعی و نهایی از /حمایت حمایت ؛ با یک خط اعتباری
بانک مرکزی بعنوان متولی نظام پولی و بانکی جهت حل این بحران و سوء مدیریت چند ماهه در این موسسه 

حال بایستی منتظر ماند و دید آیا متولیان بانک مرکزی دولت تدبیر و امید می توانند در واپسین روزهای ....شدند

 !یشه حل و فصل نمایند؟عمر دولت روحانی معظل مردم گرفتار در کاسپین را برای هم

 /انتهای پیام

باید به این /گزارش مقدماتی وزارت صنعت دریافت شد:واکنش نوبخت به خبر تعطیلی داروگر

 شرکت کمک کرد 

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1396/01/30/1383684 

محمد باقر   :آمده است ۶۹۳۱فروردین  ۹۴چهارشنبه درتاریخ روز  ،خبرگزاری تسنیم به گزارش خبرنگار اقتصادی

روز گذشته در پاسخ به خبرنگار تسنیم مبنی اینکه در هفته  سخنگوی دولت در واکنش به تعطیلی داروگرنوبخت 

ن ارتباط گزارش از های گذشته خبری در خصوص تعطیلی شرکت داروگر در رسانه ها مطرح شد و آیا دولت در ای
ها  خصوص و برخی دیگر از کارخانه  در این: وزارت صنعت نخواسته که چرا این اتفاق اتفاده است یا خیر ؟گفت

البته ممکن است خیلی از شرکتها . وزارت صنعت گزارش مقدماتی را ارائه کرده و همچنان مشغول بررسی است
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حتماً با همکاری وزارت : وی افزود .نها جدی تر شده باشدمشکل داشته و االن هم داشته باشند یا مشکالت آ

البته کارامدی مدیران واحدها و مسایل آنها هم می تواند موثر   صنعت باید به این واحد و سایر واحدها کمک شود
 .باشد

 شهرداری برای بدهی میلیارد هزار ۴۳ 

 

http://www.armandaily.ir/fa/Main/Detail/183147 
 

رحمت ...: آمده است ۶۹۳۱فروردین ۹۴درتاریخ روز چهارشنبه  نگین باقری امروز به قلمآرمان ش روزنامه گزار به   
حافظی، یکی از اعضای شورای شهر که سابقه طوالنی در انتقاد از شهرداری در چهار سال حضور خود در ... ا

ا بیان اینکه رقم روشنی در مورد او ب. های این نهاد خبر داد پارلمان شهری دارد از تخلف در زمینه بدهی

   .های میلیاردی شهرداری تخلف است های شهرداری وجود ندارد، عنوان کرد که بخشی از بدهی بدهی
 ...دارد وجود شهرداری های بدهی مورد در متفاوتی اظهارنظرات

 سازی شفاف  ارب زیر شهرداری در آقایان از کسی چهارم شورای اول سال سه در حافظی ...ا رحمت گفته به
 علت به قبل ماه شش الی پنج حدود اما رفت، نمی شورا به آمار این دادن قرار اختیار در و مالی آمار

 :داد ادامه او .داد شورا به گزارشی خود بدهی میزان  درباره باالخره شهرداری اعضا پیگیری و مکرر های درخواست
 در شهردار معاون هفته یک از بعد اما شد، اعالم تومان اردمیلی هزار ۵۲ شهرداری بدهکاری  مذکور، گزارش در

 اما نیست، موجود مشخصی و دقیق آمار هیچ رسما نتیجه در .کرد تکذیب را عدد این غیررسمی صورت به شورا

 هزار ۰۴ را شهرداری شده انباشته بدهی حافظی .باشد بیشتر میلیارد هزار ۵۲ از بدهی رسد می نظر به
 میزان دقیق بررسی و است غیرواقعی شهرداری در خدمات شده تمام قیمت :افزود و کرد اعالم تومان میلیارد

 ....دارد کارشناسی تیم یک به نیاز بدهی
 

 سند+ اخراج محترمانه کارکنان روغن جهان 

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1396/01/30/1383644 

اخیراً شرکت   :آمده است ۶۹۳۱فروردین  ۹۴چهارشنبه درتاریخ روز  ،خبرگزاری تسنیم به گزارش خبرنگار اقتصادی

روغن نباتی جهان که یکی از شرکت های زیر مجموعه های هلدینگ داروگر است با تشدید مشکالت اقدام به 
  ل کارگری در همین زمینه در گفت و با خبرنگار تسنیم بایک فعا.کارگران این واحد تولیدی کرده است اخراج برخی

ترین  جهان یکی از قدیمی. اند کارگر از کارخانه جهان اخراج شده 099: اشاره به مشکالت روغن نباتی جهان، گفت
 .و بزرگترین کارخانجات تولید روغن در ایران است

به همین . و اعالم کرده که این اخبار صحت ندارداین شرکت در واکنش به اخراج کارکنان خود واکنش نشان داده 

  یکی از مستنداتی که در آن شرکت روغن نباتی جهان به دلیل شرایط بدِ  خبرگزاری تسنیم منظور
 .کند محترمانه اقدام به اخراج کارکنان نموده را منتشر می کاری

 ای در رده جهانی پله۰عقبگرد /تر شد بحران بیکاری در ایران وخیم:لمللی پولا صندوق بین

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1396/01/30/1383568 

 

 

جدیدترین   :آمده است ۶۹۳۱فروردین  ۹۴چهارشنبه درتاریخ روز  ،خبرگزاری تسنیم به گزارش خبرنگار اقتصادی

آمار ارائه شده از سوی صندوق بین المللی پول نشان می دهد وضعیت بیکاری در ایران طی سال گذشته وخیم 
تر شده است و در مقایسه با کشورهای دیگر نیز دولت ایران در زمینه اشتغالزایی عملکرد نامناسبی داشته 

در  07را در بین کشورهای جهان کسب کرده بود اما در سال  07به رت 09ایران از نظر نرخ بیکاری در سال  .است
کشور توانسته اند وضعیت اشتغال خود را بهبود ببخشند و  5از این نظر قرار گرفته است که بنابراین  08جایگاه 

واکی و از جمله این کشورها عبارتند از الجزایر، باربادوس، اسل. ایران را در رده بندی جهانی پشت سر بگذارند

 07درصدی باالترین نرخ بیکاری در بین کشورهای جهان را در سال  09.5آفریقای جنوبی با نرخ بیکاری   .ایتالیا
درصد به ترتیب در رتبه های دوم و سوم از این  03.5درصدی و یونان با  07.9بوسنی با نرخ بیکاری . داشته است

 .نظر قرار گرفته اند
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افزایش قابل توجه نرخ بیکاری در سال  .درصد افزایش یافته است 00.97این رقم به  07نرخ بیکاری ایران در سال 

با ادعای بازگشت رونق به اقتصاد کشور در این سال که از سوی مقامات دولت یازدهم مطرح می شود  07

 .همخوانی ندارد

 در اعتراض به عدم دریافت حقوق و سنوات؛

 ومین بار در هفته جاری تجمع کردندبرای س« رنگین نخ»کارگران بازنشسته 

 
تجمع اعتراضی کارگران : آمده است  ۶۹۳۱فروردین  ۹۶پنجشنبه به گزارش خبرگزاری ایلنا در تاریخ روز 

در مقابل ساختمان فرمانداری آغاز ( فروردین ماه ۵۷)بازنشسته کارخانه رنگین نخ سمنان که صبح روز یکشنبه

از آنجا که مسئوالن مربوطه : یکی از کارگران بازنشسته این کارخانه به ایلنا گفت.شده بود، دیروز نیز ادامه یافت
اند،  نداده  های صنفی کارگران بازنشسته کارخانه رنگین نخ سمنان ای به خواسته تا این لحظه پاسخ قانع کننده

ماه از  ۶۷تا  ۶۱دیک به گویند با گذشت نز معترضان می .اعتراضات صنفی کارگران بازنشسته همچنان ادامه دارد
ایم به مطالبات مزدی وسنواتی خود برسیم از این رو از مسئوالن  نفر نتوانسته ۰۳کم هنوزما  دست  آن زمان

خواهیم پیگیر مطالبات ما کارگران  استانداری، فرمانداری و سایر نهادهای دولتی مستقر در سمنان می

 .بازنشسته شوند

دچار سوءمدیریت است و در حال حاضر فعالیت تولیدی آن متوقف   کارخانه رنگین نخ با بیان اینکهیکی از کارگران 
با وجود آنکه سه روز در هفته جاری ما با برگزاری تجمعات اعتراضی خواستار دریافت : شده است، تصریح کرد

داخت حقوق معوقه و پرداخت سنوات بازنشستگی شدیم، هنوز کارفرما و مدیران کارخانه اهمیتی به پر
 .دهند مطالباتمان نمی

 های خالی کارگران و اردیبهشِت ُپر از وعده دست

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1396/01/30/1383136 

 

هر ساله    :آمده است  ۶۹۳۱فروردین  ۹۴چهارشنبه در تاریخ روز  ،خبرگزاری تسنیم به گزارش خبرنگار اقتصادی
با دادن وعده های مختلف از سوی مسئوالن به کارگران  اردیبهشت ماه به عنوان هفته کارگر نامگذاری و 00تا  7

  .هایشان ُپر از وعده های محقق نشده است شود ولی دستان کارگران همچنان خالی و گوش سپری می

ه ها و کارخانه ها از جمله برندهای ایرانی قدیمی و مشهور مثل با تعطیلی تعداد زیادی از کارگا ما در طی سال
خود را از دست دادند و نه تنها دولت  تعداد زیادی از کارگران طی یک سال گذشته شغل ارج و آزمایش و غیره،

 بیکاری نه تنها تک رقمی و در زمینه ....مواظب امنیت شغلی آنها نبود بلکه معیشتشان تحتالشعاع قرار گرفت
 .نرخ بیکاری افزایش یافت کاهش نیافت بلکه با روند صعودی رکود حاکم بر تولید

به گزارش تسنیم، توجه به معیشت، دستمزد، بیکاری، نوع قراردادهای کار و ممنوعیت واردات همواره یکی از 

ر قرار داده بود، روز های جامعه کارگری بوده است، در حالی که روحانی قبل از انتخابات این موارد را مد نظ دغدغه
جمهور به کارگران است که همچنان در حد وعده باقی مانده  های رئیس کارگر بهترین فرصت برای مرور وعده

 .است

 روز گذشته مقابل استانداری کهکیلویه وبویر احمد انجام شد؛
 تجمع کارگران قند یاسوج به همراه خانوادهایشان
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روز گذشته کارگران معترض قند : آمده است  ۶۹۳۱فروردین  ۹۶پنجشنبه در تاریخ روز ایلنا،  خبرگزاریبه گزارش 

شود با تجمع در مقابل ساختمان استانداری  هایشان برآورد می نفر با خانواده ۶۴۴یاسوج که تعدادشان نزدیک به 

نفر از کارگر اخراجی و  ۶۹۴از قرار معلوم حدود .های صنفی خود را مطرح کردند کهکیلویه و بویراحمد خواسته

وسنواتی خود هستند که  حقوق های معوقهاز حدودا دو سال پیش بدنبال « قند یاسوج»  بازنشسته در کارخانه
قند یاسوج که   ترین مطالبات این دسته از کارگران کارخانه درعین حال یکی از اصلی .محقق نشده استهنوز 

باعث تجمع روز گذشته آنان به همراه خانواده هایشان شده است؛ تخلیه واحدهای مسکونی سازمانی این 
 .کارخانه است که کارگران موردنظر از سالها قبل ساکن آن هستند

 کارخانه کالچ هم تعطیل شد/ ها در قزوین ادامه دارد کارخانه دومینوی تعطیلی

 

http://www.razegh.com/fa/news231189.aspx 

کارگران کارخانه لوله و اتصاالت  :آمده است ۶۹۳۱فروردین  ۹۶پنجشنبه در تاریخ روز گزارش سایت خبری رازق به 
ها جهت نظافت و خدمات حفظ  نفر از آن ۵۴تنها پرسنل دارد که  ۶۲۴این شرکت حدود . معترض اند کالچ -چدنی

ها  این شرکت از بهمن: سال سابقه کار دارند گفتند 0بیش از  یکی از کارگران که.اند شده و مابقی اخراج شده

در آستانه .نشین کرد هیچ حقوقی به ما پرداخت نکرد و ما را در آستانه شب عید از کار اخراج و خانه 07سال 
کارگر تعطیل  ۶۴۴کالچ قزوین با بیش از -به استان قزوین، کارخانه لوله و اتصاالت چدنی سفر رییس جمهور

سالی است که با مشکالت  ۵حدود : کارگران این کارخانه ضمن ابراز نارضایتی از بالتکلیفی خود اظهار کردند.شد
یکی از کارگران یاد آور  .شود های ما پرداخت می زیادی مواجه هستیم به طوری که با تعویق چندماهه حقوق

های دیگر و خارج از ایران کارخانجات دیگری دارد  تعطیلی کارخانه در حالی است که صاحب شرکت در استان: شد

 .دهد کند اما حق و حقوق ما کارگران را نمی ها سرمایه گذاری می در ان  و

 مهندسیمیلیاردی اعضای سازمان نظام  ۴۳تجمع مهندسان برای پیگیری بلوکه شدن 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13960131000495 

 

صبح  :آمده است  ۶۹۳۱فروردین  ۹۶پنجشنبه در تاریخ روز  ،خبرگزاری فارس گزارش خبرنگار اقتصادیبه 
میدان فردوسی و در مقابل بانک شهر تعداد زیادی از مهندسان و اعضای سازمان نظام مهندسی در پنجشنبه 

تجمع خودجوشی برگزار کرده و خواستار توجه مسئوالن به سپرده گذاری که اعضای هیأت مدیره سابق انجام 

میلیارد تومانی بلوکه شده نزد این بانک هرچه  99گیری و سپرده  اند شده و اعالم کردند که باید تکلیف بازپس داده
کردند که تا زمانی که هیأت مدیره سازمان نظام  ن در این تجمع اعالم میمهندسا .سریعتر مشخص شود

شنبه به این  مهندسی نتواند اقدامی در این خصوص انجام دهد و تا زمان بازگرداندن پول های بلوکه شده هر پنج
 .تجمع خود در همین محل ادامه خواهند داد

 اند ند و عیدی نگرفتهماه حقوق معوقه دار ۰کارگران شرکتی شهرداری گالیکش 

http://buyairfare.ir 

http://www.farsnews.com/


 

کارگران  :آمده است ۶۹۳۱فروردین  ۹۶پنجشنبه در تاریخ روز به نقل از نیلکوه   خرید بلیط هواپیما به گزارش
و اعتراض اند لبات خود را از پیمانکار گرگانی دریافت نکردهماه است که مطا ۲شرکتی شهرداری گالیکش قریب 

ها در آستانه نوروز  این اعتراض کارگران شرکتی شهرداری گالیکش نتیجه داد و بخشی از مطالبات آن .نمودند

ایان تا پ ۳۲ماه سال  ها به نیلکوه گفتند حقوق بهمن اما رویه نادیده گرفتند کارگران ادامه دارد و آن. پرداخت شد
بر  ساله بالغ قرارداد یک ۳۲اسفندماه  ۵۴گفتند  کارگران .شان پرداخت نشده است ها بعالوه عیدی آن ۳۱فروردین 

کارگر شرکتی شهرداری گالیکش به پایان رسیده و هنوز مذاکراتی برای تمدید یا لغو قراردادهایشان انجام  ۵۲
 .نوعی روی هوا هستند نگرفته و به

آوری رأی هستند تا یخ سبد رأیشان آب  وشلوارپوش شهر گالیکش به دنبال تبلیغ و جمع تاین روزها شورای ک

ها کارگران شرکتی و دیگر  دهندگان به آن اعضای شورای اسالمی شهر گالیکش باید بدانند بخشی از رأی. نشود
 .گیرند ها با این کارگران تصمیم می شهروندان هستند که با دیدن برخورد آن

 رمانه کارکنان گروه صنعتی گیتی پسند اصفهاناخراج محت

http://tnews.ir/news/95d184029370.html 

اخیراً گروه صنعتی گیتی  :آمده است ۶۹۳۱فروردین  ۹۶پنجشنبه در تاریخ روز  ،جویاآنالین به گزارش پایگاه خبری

داروگر است با تشدید  های هلدینگ های زیرمجموعه پسند همانند شرکت روغن نباتی جهان که یکی از شرکت
های این گروه صنعتی در اصفهان چاالک، مونا پلیمر، آذین لوله و  کارگران شرکت مشکالت اقدام به اخراج برخی از

کردند  صورت مستقیم در این گروه صنعتی فعالیت می هزار نفر کارگر به ۲در گذشته نزدیک به  .نیوپایپ کرده است
 .هزار نفر رسیده است ۵همکاری سیستم بانکی و دولت به زیر که امروز به دلیل عدم همراهی و 

ترین واحدهای تولید استان اصفهان که از  عنوان یکی از بزرگ مشکالت گروه صنعتی گیتی پسند اصفهان به

هزار نفر، اشتغال مستقیم و غیر مستقیم ایجاد کرده بود، با  ۱۲استارت آن زده شد و برای بیش از  ۶۹۳۶ابتدای 
 .....نقدینگی برای تأمین مواد اولیه تولید مواجه شد کمبود

 "اخراج کارگران"خبر داغِ ، در هفته ای که گذشت

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1396/01/31/1384571 

در هفته ای که گذشت با  :آمده است  ۶۹۳۱فروردین  ۹۶پنجشنبه در تاریخ روز به گزارش خبرگزاری تسنیم 
هر روز این هفته تکرار خبرهایی مبنی بر تعدیل کارگران به گوش می . برای کارگران همراه نبودخبرهای خوبی 

 .رسید

 نشین شدند کارگر خانه399/هم تعطیل شد" کارخانجات تولیدی تهران*

 399همزمان با تشدید مشکالت تولید در سالهای اخیر یکی از کارخانجات قدیمی حوزه چرم مصنوعی هم با 

 .یل شدکارگر تعط

 محترمانه کارکنان روغن جهان*

اخیراً شرکت روغن نباتی جهان که یکی از شرکت های زیر مجموعه های هلدینگ داروگر است با تشدید 

کارگر روغن جهان که زیرمجموعه داروگر 200 .کارگران این واحد تولیدی کرده است مشکالت اقدام به اخراج برخی
 اند است اخراج شده

 کارخانه ورشکست شده:ربیکاران داروگ*

کارگران بیکار شده داروگر با اعالم اینکه این کارخانه ورشکسته شده ، و یک سال است که حقوق نگرفتند، می 

نفر ماندند،  399کارگر داروگر، تنها 3999از . انضباطی را بهانه کردند تا حقیقت را از مردم پنهان کنند بی: گویند
 د؟نفر بی انضباطی کردن 0599یعنی 

 سازی ایران تعطیل شد بزرگترین کارخانه دوچرخه*

http://buyairfare.ir/
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محمد خادم منصوری، رئیس اتحادیه فروشندگان دوچرخه و موتورسیکلت با اشاره به اینکه ساالنه دو میلیون 

آساک، تنها "هزینه های باالی تولید و افزایش واردات باعث شده تا : شود، گفت دستگاه دوچرخه وارد کشور می

 .کننده دوچرخه ایرانی در کشور تعطیل شودکارخانه تولید

 تجمع مجدد بازنشستگان رنگین نخ سمنان مقابل فرمانداری

https://www.balatarin.com/permlink/2017/4/18/4492289 

صبح دیروز، کارگران بازنشسته : آمده است  ۶۹۳۱فروردین  ۹۶ پنجشنبهدر تاریخ روز به نوشته سایت باالترین  

این کارگران در .... رنگین نخ سمنان، برای دومین روز متوالی در مقابل ساختمان فرمانداری این شهر تجمع کردند
های صنفیشان از مسئوالن فرمانداری سمنان خواستند تا به مشکالت آنان  ای به خواسته توجه اعتراض به بی

 ۳۹نفر می رسد از شهریور ماه سال  ۰۳کارگران بازنشسته رنگین نخ که تعداد آنان به .... سیدگی کندر

دوران اشتغال و نیز سنوات پایان خدمت خود را از  حقوق هایبازنشسته شده واز آن زمان تا کنون نتوانسته اند 
 ... کارفرما دریافت کنند

 نشین شدند کارگر خانه ۰۳۳/هم تعطیل شد" کارخانجات تولیدی تهران"

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1396/01/31/1384195 

 

کارخانجات "   :آمده است  ۶۹۳۱فروردین  ۹۶پنجشنبه در تاریخ روز  ،خبرگزاری تسنیم به گزارش خبرنگار اقتصادی

چرم مصنوعی فعالیت  کفپوش، ورقهای صنعتی و عنوان یک واحد تولیدی قدیمی در حوزه که به  "تولیدی تهران

نیروی کاری این  399ده بودن از یک سال و نیم گذشته تعطیل شده و در حال حاضر از  دلیل زیان کرد به می
 .هم در دفتر این کارخانه حضور دارند نفر آن 07مجموعه فقط 

که این کارخانه از زمانی که در روند  :کند ی با تأیید این تعطیلی اعالم مییکی از کارکنان این واحد تولید

ده بودن دیگر نتوانست به  دلیل زیان ها قرار گرفت مدیرهای مختلفی را تجربه کرد و در یک سال گذشته به واگذاری
 .یک سالی است کارخانه تعطیل شده است.فعالیت بپردازد

 !گان اتوبوس های درون شهری کرمانشاهآخرین گزارش درباره اعتصاب رانند

برخی  از رانندگان اتوبوس در : آمده است  ۶۹۳۱فروردین  ۹۶پنجشنبه برپایه خبر دریافتی در تاریخ روز 

شهرکرمانشاه  ظاهرا به علت عدم پرداخت یارانه اتوبوس دست به اعتصاب زده و از جابجایی مسافران به 
سرباز زده و حال اگر علت اعتصاب عدم پرداخت یارانه به اتوبوس ها  نقاطی که باید سرویس دهی می کردند،

از پرداخت یارانه به آنان خودداری کرده و اگر قرار بر پرداخت بوده چرا ( اتوبوسرانی)مسئوالن ذیربط  بوده ، چرا
  تاخیر داشته به طوری که رانندگان در اعتراض به این وضعیت، دست به اعنصاب زده اند؟

ون آنکه خواسته هایشان محقق وزاعتصاب رانندگان اتوبوس ایستگاه شماره یک هم به پایان رسید بددومین ر

 .شود

 آزادی محمدرضا آهنگر و آخرین خبر از سعید یوزی و صالح امانی

بر اساس : آمده است  ۶۹۳۱فروردین  ۹۶پنجشنبه در تاریخ روز برپایه گزارش کمیته هماهنگی در کانال تلگرام 
یافتی روز گذشته محمدرضا آهنگر از کارگران و فعالین کارگری کامیاران آزاد شد و از اتهامات وارده تبرئه خبر در

اما قاضی دادگاه برای   .در شهر کامیاران بازداشت گردید 07محمدرضا آهنگر در آخرین روزهای اسفند . گردید
 . میلیون تومانی نموده است 099، تقاضای وثیقه آزادی دو نفر دیگر از فعالین کارگری، سعید یوزی و صالح امانی

ما آزادی محمدرضا آهنگر از کارگران و فعالین کارگری کامیاران را به خانواده و دوستان اش تبریک می گوییم و 

 . خواستار آزادی بدون قید و شرط همه فعالین کارگری از جمله سعید یوزی و صالح امانی هستیم

 !دادی از کارگران معترض کارخانه  خودروسازی مدیران خودرواخراج تعتجمع اعتراضی و 

http://www.argnews.ir 

https://humanrightsiniran.org/1396/39209/
https://humanrightsiniran.org/1396/39209/
https://www.tasnimnews.com/
https://www.tasnimnews.com/
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1396/01/31/1384195/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%87%D9%85-%D8%AA%D8%B9%D8%B7%DB%8C%D9%84-%D8%B4%D8%AF-300-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%86%D8%B4%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF


کارگران خودرو سازی تجمع اعتراضی  :آمده است  ۶۹۳۱فروردین  ۹۶پنجشنبه به گزارش ارگ نیوز در تاریخ روز 

 .نسبت به شرایط کاری وسطح پایین حقوق  صورت گرفته استسال جاری مدیران خودرو در 

ادی از کارگران معترض کارخانه خودروسازی مدیران خودرو واقع در منطقه ویژه اقتصادی ارگ جدید بم اخراج تعد 

شرکت صنایع  .کارخانه خودروسازی مدیران خودرو در منطقه ویژه اقتصادی ارگ جدید بم واقع شده است .شدند
درعرصه تولید،   0380ود،از سال،بصورت مشترک با شرکت چری چین اداره می ش" MVM") )خودروسازی مدیرا

 .دروهای سبک و سنگین فعالیت داردواردات و صادرات انواع خو

   ساله بر مسکن ۰۰قفل / واحدی مسکن مهر ۰۰۰۶تکلیف پروژه  تجمع فرهنگیان زنجانی برای تعیین
 هزار خانواده منتظر ۰

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1396/01/31/1384802 

 

فرهنگیان زنجان امروز  :آمده است ۶۹۳۱فروردین  ۹۶پنجشنبه در تاریخ روز زنجان / رش خبرگزاری تسنیم به گزا

واحدی تجمع کردند که معاون آموزش و پرورش استان زنجان تعیین تکلیف  ۶۶۳۱در حالی برای تعیین تکلیف پروژه 
سکن فرهنگیان زنجان در حالی یازدهمین پروژه م .این پروژه را نیازمند مداخالت مسئوالن ارشد استان دانست

و قرارداد بعدی با احتساب تأخیرها در  88سال احداث را پشت گذاشته که بر اساس قرارداد اولیه باید در سال 
 .ِمهری پای تعهدات، معلمان زنجانی را همچنان اجاره نشین نگه داشته است شد اما ُمهر بی واگذار می 09سال 

 طلبکارند بیمه حق ماه سه اراک سازی ماشین پیمانکاری کارگران

 

 
کارگران پیمانکاری  در استان مرکزی،: آمده است  ۶۹۳۱اردیبهشت ۴۶به گزارش خبرگزاری ایلنا درتاریخ روزجمعه

یکی از کارگران در همین باره به   .هستندخود معوقات بیمه ای طلبکار  ماه 3شرکت ماشین سازی اراک دارای 

راک که جهت استفاده از تسهیالت بیمه ای به شماری از کارگران پیمانکاری ماشین سازی ا: خبرنگار ایلنا گفت

بنا به اظهار این کارگر، آنان این  .پرداخت نشدن حق بیمه خود مطلع شدند مراکز درمانی مراجعه کرده بودند از
مسئله را با کارفرمای خود مطرح ساختند و در پاسخ به این عمل اظهار کردند که به دلیل پرداخت نشدن 

 .ای اصلی و نداشتن نقدینگی پرداخت حق بیمه به تعویق افتاده استتوسط کارفرم صورتحساب

 با ابالغ بخشنامه رسمی

 سند+ میلیون تومان و کمتر از مالیات معاف شد  ۰حقوق 

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1396/02/01/1385264 

http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/479923-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DA%A9-%D8%B3%D9%87-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D8%AD%D9%82-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-%D8%B7%D9%84%D8%A8%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1396/01/31/1384802/%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B2%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%B9%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D8%AA%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%81-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-1196-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D9%85%D9%87%D8%B1-%D9%82%D9%81%D9%84-11-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-2-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%B1


 

بخشنامه سقف معافیت مالیاتی   :آمده است  ۶۹۳۱اردیبهشت ۴۶درتاریخ روزجمعهبه گزارش خبرگزاری تسنیم 
به گزارش  .به همراه نحوه محاسبه آن از سوی سازمان امور مالیاتی ابالغ شد ۶۹۳۱حقوق و دستمزد سال 

( 9)تبصره ( الف)بخشنامه جدید سازمان امور مالیاتی بند   باشگاه خبرنگاران پویا؛ بر اساس خبرنگار اقتصادی
 .ابالغ شده است  ح زیرکل کشور به شر 0309قانون بودجه سال 

و اصالحات بعدی آن در  0399/00/93های مستقیم مصوب  قانون مالیات( 89)سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده  

ریال در سال تعیین گردیده است و نرخ مالیات بر درآمد ( 099.999.999)، مبلغ دویست و چهل میلیون 0309سال 
و به نسبت %( 09) برابر آن مشمول مالیات ساالنه  7مبلغ مذکور و تا  حقوق کارکنان دولتی و غیردولتی مازاد بر

های مستقیم مبلغ یکصد و هشتاد  قانون مالیات 090و  75میزان معافیت مالیاتی مواد . است%( 09)مازاد آن 

 .گردد ریال تعیین می(  089.999.999) میلیون 

های  قانون مالیات 89لفند حسب مقررات ماده لذا پرداخت کنندگان حقوق در بخش دولتی و غیردولتی مک 

قانون  87را طبق مقررات ماده  0309مستقیم، مالیات بر درآمد حقوق پرداختی تخصیصی به کارکنان خود در سال 

یاد شده محاسبه و کسر و تا پایان ماه بعد ضمن انجام سایر تکالیف قانونی به اداره امور مالیاتی محل پرداخت 

 .نمایند

 :ل حقوق کودکان کار و خیابان مطرح کردیک فعا

 کودک کار ریشه اقتصادی نابسامانی
 

مدیرعامل انجمن : آمده است  ۶۹۳۱اردیبهشت ۴۶ایلنا درتاریخ روزجمعه -به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران 

کار کودک پدیده ای تک سببی نیست و ریشه در نابسامانی های اقتصادی، : گوید حمایت از کودکان کار می
 .فرهنگی، سیاسی دارد

 

عضو هیات امنای  «زهرا بناساز»: آمده است  ۶۹۳۱اردیبهشت ۴۶به گزارش خبرگزاری ایلنا درتاریخ روزجمعه

اخیر گروهی از کوهنوردان حامی  صعود در نشستی که در رابطه با ،موسسه حمایتی کودکان سرزمین من

ما به عنوان یک نهاد غیردولتی و مستقل در فراهم : خیابان به قله اورست برگزار شد، ادامه داد  کودکان کار و
خصوص هایی مانند خشونت، آگاه کردن افکار عمومی در  کردن مامنی در دسترس برای کودکان قربانی آسیب

سازی  حمایت موثر از کودکان آسیب دیده و توانمندسازی نهاد خانواده با هدف کاهش نیاز به کار کودک و زمینه
 .کنیم کودک تالش می  نامه جهانی حقوق برای اجرای دقیق مفاد پیمان

 0307اسفند  05نفره کوهنوردی حامی کودکان کار که به صورت داوطلبانه در تاریخ  09تیم : خانم بناساز گفت 

متری آیلندپیک هیمالیا با پرچم نه به کارکودک برای حمایت از انجمن حمایت از  9080تهران را برای صعود قله 
فروردین  09کودکان کار و موسسه حمایتی کودکان سرزمین من ترک کرد و پس از به اهتزاز درآوردن پرچم درتاریخ 

آیلند پیک توسط کوهنوردان ایرانی برای حمایت از انجمن حمایت متری  9080صعود قله  .به ایران بازگشتند 0309

http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/480692-%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%B1%DB%8C%D8%B4%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9
http://www.ilna.ir/fa/tiny/news-476566
http://www.ilna.ir/fa/tiny/news-476566
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1396/02/01/1385264/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-2-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%88-%DA%A9%D9%85%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%81-%D8%B4%D8%AF-%D8%B3%D9%86%D8%AF


از کودکان کار و موسسه کودکان سرزمین من با شعار نه به کارکودک، با سرپرستی حسن نجاریان به انجام 

 .رسید

 :روز گذشته اتفاق افتاد

 کار کودکان حامی تشکل یک ساختمان پلمپ

 
روز گذشته محل استقرار جمعیت مدافع : آمده است  ۶۹۳۱اردیبهشت ۴۶گزارش خبرگزاری درتاریخ روزجمعهبه 

آباد، توسط عوامل  های حامی کودکان کار و خیابان واقع در محدوده پاسگاه نعمت حقوق کودکان کار از تشکل
 .انتظامی پلمپ شد

امیدواریم که این محدودیت هرچه زودتر مرتفع شود و برای : کی از مسئوالن ضمن تایید این خبر به ایلنا گفتی
 .به مراجع انتظامی مراجعه کنیم( ماه دوم اردیبهشت/ شنبه)همین قرار است برای پیگیری این مسئله، فردا 

های آموزشی انجمن در  ذشته تاکنون فعالیتوی با بیان اینکه در نیتجه پلمپ شدن ساختمان این تشکل از روز گ

  جمعیت مدافع حقوق کودکان کار یک نهاد: های آموزشی متوجه شده است، یادآور شد قالب برگزاری کالس

های  هایی مانند بهزیستی بوده و به فعالیت مردمی است که اعضای آن از سالها قبل تاکنون در تعامل با سازمان
 .اند ادامه داده  با مسائل کودکان کارداوطلبانه خود در ارتباط 

 وزیر بهداشت در نماز جمعه تهران

 درصد آقایان دچار افسردگی هستند 17ها و  درصد خانم 16/ نشین داریم میلیون نفر حاشیه 17

 
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13960201000284 

سیدحسن : آمده است  ۶۹۳۱اردیبهشت ۴۶درتاریخ روزجمعه ،خبرگزاری فارس به گزارش خبرنگار اجتماعی

نشین  میلیون نفر حاشیه 09در حال حاضر : وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت قاضی زاده هاشمی
اند و به  دهها سرشماری ش نشین این حاشیه. داریم که به مراتب خدمات بهداشتی آنها کمتر از روستاها است

: هاشمی افزود .هزار نفر پزشک برای آنها معرفی شد تا به موقع مشکالت بهداشتی آنها حل شود 3ازای هر 

دهند و دهها برابر از این تعداد معلول، مجروح و  هزار نفر در تصادفات جان خود را از دست می 08ساالنه بالغ بر 
ها و  درصد خانم 09: ردگی در جامعه افزایش یافته است، گفتوی با اشاره به اینکه میزان افس. شوند یتیم می

 ... .درصد آقایان دچار افسردگی هستند 09

 :روز گذشته اتفاق افتاد

 کار کودکان حامی تشکل یک ساختمان پلمپ

 

روز گذشته محل استقرار جمعیت مدافع : آمده است  ۶۹۳۱اردیبهشت ۴۶درتاریخ روزجمعه گزارش خبرگزاریبه 
آباد، توسط عوامل  های حامی کودکان کار و خیابان واقع در محدوده پاسگاه نعمت حقوق کودکان کار از تشکل

 .انتظامی پلمپ شد

حدودیت هرچه زودتر مرتفع شود و برای امیدواریم که این م: یکی از مسئوالن ضمن تایید این خبر به ایلنا گفت

 .به مراجع انتظامی مراجعه کنیم( ماه دوم اردیبهشت/ شنبه)همین قرار است برای پیگیری این مسئله، فردا 

های آموزشی انجمن در  وی با بیان اینکه در نیتجه پلمپ شدن ساختمان این تشکل از روز گذشته تاکنون فعالیت
  جمعیت مدافع حقوق کودکان کار یک نهاد: زشی متوجه شده است، یادآور شدهای آمو قالب برگزاری کالس

های  هایی مانند بهزیستی بوده و به فعالیت مردمی است که اعضای آن از سالها قبل تاکنون در تعامل با سازمان

 .اند ادامه داده  داوطلبانه خود در ارتباط با مسائل کودکان کار

 تجمع دستفروشان مقابل شهرداری سنندج

دستفروشان سنندجی امروز به دلیل کاهش ساعت کاری خود در مقابل شهرداری جمعی از 

 .مرکزی این شهر تجمع کردند

http://tabnakkordestan.ir/fa/news/411127 

جمعی از دستفروشان شهر : آمده است  ۶۹۳۱اردیبهشت ۴۶درتاریخ روزجمعهتابناک کردستان،  به گزارش

های اصلی شهر  های خیابان رسید و هر روز در حاشیه پیاده رو فر مین ۹۴۴سنندج که تعدادشان به بیش از 

فروردین ماه  30کنند در تجمعی اعتراضی که امروز پنچ شنبه  سنندج بساط و وسایل خود را برای فروش پهن می
در مقابل ساختمان مرکزی شهرداری سنندج انجام شد خواستار تجدید نظر شهرداری در مورد ساعت کاری خود 

آنها در این تجمع خواستار تغییر ساعت کاری و تجدید نظر شهرداری بودند چون به تازگی شهرداری  .ندشد
سنندج ساعات کار آنها را کاهش و تغییر داده است که به گفته دست فروشان به دلیل نبود مشتری در این 

آن مقدار درآمد ناچیز هم شان وجود ندارد و تدبیر شهرداری را سبب کاهش  ها امکان فروش محصوالت ساعت

به بعد  09و از ساعت  03:39ظهر تا ساعت  00ها از ساعت  دستفروشطبق ابالغیه شهرداری ،  .دانند می
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توانند با رعایت حق تقدم عابرین بساط خود را پهن کنند اما آنها خواستار افزایش و تجدید نظر در این مورد  می

... .ور کار قرار گرفته امکان تحقق این مهم میسر نیستهستند که چون طرح ساماندهی آنها در دست

های کردستان به دلیل بیکاری و نبود اشتغال در حال افزایش است و  دستفروشی در سنندج و بیشتر شهرستان
 .هم برای شهروندان و هم برای خود دستفروشان به مشکل بزرگی تبدیل شده است

 :داران رئیس اتحادیه سوپرمارکت

 تر مشتری بیشتری دارند های ارزان برنج/ ت برنج در بازارافزایش قیم

 
رئیس ،سعید درخشانی : آمده است  ۶۹۳۱اردیبهشت ۴۶درتاریخ روزجمعهبه گزارش خبرگزاری دولتی ایسنا 

قدرت خرید مردم برای برنج : داران و مواد پروتئینی از افزایش قیمت برنج خبر داد و گفت اتحادیه سوپرمارکت

 .دهند تر دارند، مشتری بیشتری را به خود اختصاص می هایی که قیمت ارزان کرده و در مجموع برنج کاهش پیدا

تومان بوده که به هنگام  ۶۹۴۴۴البته جدیدا نیز در موارد متعدد قیمت برنج برای واحدها حدود : وی ادامه داد

ر ادامه در توضیح بیشتر در درخشانی د ...رسد تومان به دست مشتری می ۶۲۴۴۴فروش این برنج با رقم 
تومان هم  ۳۴۴۴تا  ۸۴۴۴های ایرانی را با قیمت  البته ممکن است که بتوان برنج: خصوص قیمت برنج عنوان کرد

هایی  وی در ارتباط با برنج .خریداری کرد اما در هر صورت برنج درجه یک ایرانی همان قیمتی که اشاره شد را دارد

ای است که از  شود نمونه ترین برنجی که توزیع می اکنون ارزان: دارند نیز گفت های کمتری در بازار که قیمت
تومان قیمت دارد و محصول کشور هند  ۹۸۴۴رسد که کیلویی  سوی وزارت جهاد کشاورزی به دست اصناف می

 .است

 پایان

 

 

 

 


