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 :یادداشت 

جهانی کارگر درسطح سایت ها ، وبالگ ها و شبکه های مجازی مربوط به ایران روز( اردیبهشت۱۱)هنوز از حال و هوای اخبار اول ماه مه ، 

ه ایم که خبر دهشتناک انفجار معدن زغال سنگ آذر شهر در استان گلستان و فروریختن دیواره سنگی معدن در عمق و جهان رها نشد

از  که مسبب اصلی آنای حادثه .متری زیر زمین ، سبب زنده بگور کردن دهها کارگر معدن و مصدوم نموده تعداد زیادی از آنان گردد ۱۰۱۱

، امری که به مثابه حادثه دلخراش آتش سوزی ساختمان پالسکو . و القیدی صاحبان معدن است  ل سیاست های ویرانگر خصوصی سازیقب

و ران معدن یدر وحله اول به بی احتیاطی کارگر لوکوموت انفجارکشنده معدن رامسئولین استانی ،  .عامل اش خود کارگر معرفی کرده اند

 .مجبور شده اند، قول خود را در سطح رسانه های رسمی رژیم پس بگیرند گذاشته و در پس اعتراض کارگران و خانواده های آنانوا

ولی دالیل مرگ جار معدن تا اینجا تمامی اخبار کارگری درون کشور را به خود واگذاشت و عکس العمل نیک انسانی وسیعی بر انگیخت فان

ساعته معدن  ۴۲ضعف دستگاه تهویه . شور ما تبدیل شده استاین فاجعه به بزرگ ترین سانحه مرگبار معدن در ک .کارگران را پاسخگو نیست 

شوند و  افتد، کارگران خارج می صبح وقتی موتور دیزل از کار می ۱۱شدن گاز در فضای معدن شده؛ بر پایه گزارشات، در ساعت  باعث جمع

با آن که هنوز یک روز هم از این . دهد جار رخ میعلت تجمیع گاز، انف شدن آن، در اثر یک جرقه و به هنگام برگشتن و تعمیر دیزل، با روشن

فاجعه نگذشته روشن شده که شرایط کار کارگران معدن زمستان یورت غربی برده وار و شانزده ساعته بوده، دستگاه سنجش گاز در معدن با 

نامه ایمنی در  مقررات عمومی آیین« ۸۰۱»اساس ماده  درحالی که بر. وجود استشمام بوی گاز و تذکر آن از سوی کارگران وجود نداشته است

، قبل از هرگونه عملیات استخراج، متخصصان ایمنی در معدن، باید از سنجش میزان گاز "وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی"معادن،مصوب

 .در جبهه کار اطمینان حاصل کنند

درصد ۴۱انتفاعی شده و سهم عمده این معدن یعنی حدود  ۸۰۴۱سنگ در سال  این معدن زغال . شرایط کار در این معدن برده وار بوده است

و بخشی از آن متعلق به ( شرکت مجتمع صنایع و معادت احیای سپاهان)درصد متعلق به تکادو ۱۱، حدود (بسیج)متعلق به صندوق مهر ایرانیان 

مدیرعاملی علی نصیری بهره بردارمعدن  همچنین در خبرها آمده است که شرکت صنعتی و معدنی شمالشرق شاهرود به. نگین طبس است

با چنین کارفرمایانی، کارگران مشکل دستمزدهای معوقه داشته اند و ماه های متوالی حقوق شان پرداخت نشده . زمستان یورت آزادشهراست

گی از کارگران بیمه نبوده اند و بخش بزر. ماه حقوق دریافت نکرده اند ۱۱است تا جائی که به گفته یکی از کارگران ، بخشی از آن ها به مدت 

همین شرایط نشان می دهد که چگونه حرص سرمایه دارانه نهادهای ذی ربط . حتی از تعداد کارگران این معدن نیز اطالع دقیقی در دست نیست

بردن سوداندوزی و و چشم فروبستن وزارت کار که در عمل حافظ منافع کارفرمایان است، در راستای به حداکثررساندن بهره وری؛ باال

استثمار بی حساب و کتاب با جلوگیری از شکل گیری تشکل های مستقل صنفی و در مواردی به شالق بستن کارگران معترض، به قیمت به 

 .خطر انداختن زندگی کارگران تمام می شود

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

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

 . خواهم داد

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

 .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 ه دستی  ام در کانال تلگرام و به آدرس فیس بوکم شمار
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 7روزشمار کارگری هفته 

با جمع آوری اعالمیه و اطالعیه، بیانیه ها و قطعنامه ۷۱۶۲، اولین هفته ماه مه ۶۹۳۱در بر آمد اول ماه مه سال

 تقالل اول ماه مه می رویم ها و گزارشات به اس

 ۷۱۶۲برابر  ۶۹۳۱به استقبال اول ماه مه سال 

 

  اطالعیه کانون صنفی معلمان استان تهران

http://www.etehadeh.com/?page=news&nid=6060 

 به نام خداوند جان و :آمده است ۶۹۳۱اردیبهشت  ۸۱جمعه ادیه ازاد کارگران ایران حسایت ات دربرپایه خبر مندرج 
در آستانه دوازدهم اردیبهشت  و بزرگداشت مقام معلم ،اسماعیل عبدی عضو هیات مدیره کانون صنفی  خرد

ای از زندان اوین ضمن اعتراض به عدم استقالل قوه  معلمان استان تهران و از معلمان زندانی، با صدور نامه

وج پرونده قضایی خود از حالت امنیتی قضاییه در صدور احکام امنیتی برای فعاالن تشکلهای صنفی، خواهان خر
 .به عادی شده است

این عضو کانون صنفی معلمان اعالم کرده است که در صورت عدم توجه به این خواسته مشروع از تاریخ دهم 

لذا کانون صنفی معلمان استان تهران، ضمن حمایت از خواسته  .. .اردیبهشت، دست به اعتصاب غذا خواهد زد
ی مبنی بر رفع اتهام امنیتی از پرونده فعاالن صنفی، خطاب به مسئوالن قضایی و امنیتی اعالم مشروع آقای عبد

می کند که مسئولیت پیامدهای ناخوشایند احتمالی ناشی از اعتصاب غذای آقای عبدی با کسانی است که به 
 .اند خواسته به حق او بی توجه بوده

 69/20/20کانون صنفی معلمان استان تهران 

 تشکل مستقل کارگری  3 مشترک قطعنامه 

 

بدون تردید وجود چنین فاصله ی عظیم طبقاتی، نتیجه استمرار مناسبات نابرابر و  :در قطعنامه آمده است 
بر دنیا است که امروزه، به ویژه از طریق  پوسیده سرمایه داری و سیاست های استثمارگرانه و ظالمانه ی حاکم

توصیه های نئولیبرالی صندوق بین المللی پول و بانک جهانی به دولت ها دیکته شده و از این طریق به خورد 
 .کارگران و توده های تحت ستم و استثمار مردم داده می شود

اول ماه مه، روز جهاني كارگر : م داشته اند بند اعالم داشته اند و اعال 71امضاء کنندگان خواسته های خود را در 

ما خواهان لغو هرگونه محدوديت در . بايد تعطیل رسمي اعالم شده و در تقويم رسمي كشور گنجانده شود
 .برگزاري مراسم اين روز جهاني هستیم

 :عبارتند از  اسامی تشکلهای امضا کننده

  اتوبوسرانی تهران و حومه  سندیکای کارگران شرکت واحد-7
                                                                                                                                 سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه  -0

 کارگری به ایجاد تشکل های کمیته هماهنگی برای کمک-3

 
 اردیبهشت روز جهانی کارگر ۶۶ تشکل کارگرى به مناسبت اول ماه مه ۵قطعنامه 

  
نظام سرمایه داری، جهان را بیش از پیش به ورطۀ فقر دائمی، بیکاری، گرسنگی، جنگ و آوارگی و تخریب منابع 

هستی و وضعیت تأمین معاش کارگران و توده  این نظام برای نجات از بحران های ذاتی اش،. زیست رانده است

اول ماه مه، روز همبستگی و اتحاد کارگران به ضد این نظام . به فاجعه کشانده است  های زحمتکش را

https://1may2017.wordpress.com/2017/04/28/1-105/
https://1may2017.wordpress.com/2017/04/28/1-105/
https://1may2017.wordpress.com/2017/04/28/1-105/
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مبارزه برای خواست بند ، آنرا برای  07تشکل های زیر با طرح مطالبات خویش در ... .استثمارگر و تبهکاراست
 . بشکل زیر امضاء کرده اند کارگران ایران های فوری اقتصادی و اجتماعی

 
 :عبارتند از  اسامی تشکلهای امضا کننده 

 جمعی از کارگران پتروشیمی های منطقه ماهشهر و بندر امام-7
 کرج -جمعی از کارگران محور تهران -0

 کارگران پروژه های پارس جنوبی-3

 فعاالن کارگری شوش و اندیمشک-4
 فعاالن کارگری جنوب-5

 ۶۹۳۱عنامه مشترک تشکل های مستقل کارگری به مناسبت روز جهانی کارگر قط

http://www.kanoonm.com/2681 

گرامی باد اول  :آمده است ۶۹۳۱اردیبهشت  ۸۱درتاریخ روز جمعه به نوشته سایت کانون مدافعان حقوق کارگر 
، پرستاران، بازنشستگان و ماه مه روز همبستگی جهانی کارگران، مستحکم باد اتحاد کارگران، معلمان

دانشجویان ، پیش به سوی اعتراضات متحدانه و سراسری برای پایان دادن به ظلم و ستم و نابرابری، پیش به 
بند  70طی قطعنامه ای که شش نیرو از داخل کشور ....سوی بر پائی تشکلهای مستقل محلی و سراسری

 . داشت تصویب و منتسر شد 

  :نده به ترتیب حروف الفبااسامی تشکلهای امضا کن

 اتحادیه آزاد کارگران ایران -۶ 

 انجمن صنفی کارگران واستادکاران ساختمانی مریوان وسروآباد -۷
 انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه -۹

 سندیکای کارگران نقاش استان البرز -۴
 کانون مدافعان حقوق کارگر -۵

 ارگری ایرانکمیته پیگیری ایجاد تشکل های ک -۱

 :كمیته هماهنگي براي كمك به ايجاد تشكل هاي کارگري

  همایش استقبال از اول ما مه روز جهانی کارگر در شهر سنندج

آمده  ۶۹۳۱اردیبهشت  ۸۱درتاریخ روز جمعه ج در شبکه کانال تلگرامی کمیته هماهنگی رمندبنا به گزارش 

فعالین کارگری ،اعضای کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد جمي از کارگران و خانوداده هاي کارگری ،  :است
تشکلهای کارگری و جمعي از اعضاي اتحاديه ازاد کارگران ایران در یک راهپیمايي باشکوه به استقبال این روز 

 .رفتند ،راهپیمایي از میدان گاز شهر سنندج شروع و تا میدان کوزه به شان ادامه یافت

 

در طول مسیر راهپیمايي صدها کارت پستال به مناسبت این روز جهانی که از طرف کمیته  بنا به همین گزارش 
 ...هماهنگی چاپ و تهیه شده بود در میان جمعیت پخش شد و با استقبال گرم شرکت کنندگان روبروگردید 

در مراسم را در حین راهپیمايي یکی از نیروهای لباس شخصی قصد اخالل و دستگیری یکی از شركت كنند گان  
این همایش در مسیر تعیین شده با نظمی ....داشت که با مقاومت حاضرين روبرو شد و شخص مذكور را ازاد کرد 

 خاص و در میان کف زدن ها و تبريك اول ماه مه به پایان رسید
@khamahangy 

 6331ری ازگلگشت به مناسبت روز جهانی کارگر، اردیبهشت گزارش تصوی

گزارش  :آمده است ۶۹۳۱اردیبهشت  ۸۱درتاریخ روز جمعه  تلگرامی کانون مدافعان حقوق کارگر به گزارش کانال
 . در سنندج است  69تصویری زیر بیان کننده رویکرد به استقبال از اول ماه مه سال 

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


 د ما را ای رفیقانبه گلگشت جوانان زنده دارید یا

 

  تصویری ازحضور فعاالن فرهنگی بر مزار دکتر خانعلی در آستانه روز معلم

 

حضور جمعی از  :آمده است ۶۹۳۱اردیبهشت  ۸۱درتاریخ روز جمعه برپایه شبکه تلگرامی کانون صنفی معلمان 
 ۸. انعلی در آستانه روز معلم معلمان ،فعاالن صنفی و اعضای کانون صنفی معلمان بر سر مزار شهید دکتر خ

 ۳۱اردیبهشت 

به مناسبت گرامیداشتِ اوّل ماه مه  اعالمیه اتحاد عمل تشکلهای چپ ایرانی در امریکای شمالی

 روز همبستگی جهانِی کارگر

امسال در شرایطی اوّل ماه مه، روز جهانی کارگر را برگزار میکنیم که در سراسرِ دنیا، انحصاراتِ جهانی و  
و اقتدارگرانه و در امتداِد سیاستهاِی " قانونی"یه هاِی مالی با توسل به ابزارهای گوناگوِن سرما

 .... نئولیبرالی، به حقوقِ اجتماعِی کارگران و توده هاِی زحمتکش، بطورِ گسترده ای یورش برده اند

 :اسامی امضاء کنندگان به ترتیب حروف الفبا 

 اتحاد چپ سوسیالیستی ایرانیان -3 حاد چپ ایرانیان ونکوورات -0 اتحاد چپ ایرانیان واشنگتن -

کمیته یادمان  -5  شیكاگو -دفاع إز مبارزات مردم ايران  كمیته  -5بخشی از فعالین چپ در لس آنجلس -4 
 مونتریال –کشتار زندانیان سیاسی دهه شصت در ایران 

 ica@gmail.comiranianleftinnorthamer  :ایمیل آدرس، برای تماس و همکاری 

 "اطالعیه مشترک"

 گرامی باد اول ماه مه، 
 روز رزم مشترک کارگران علیه جهان سرمایه

 
روز اول ماه مه یاد آور تداوم مبارزه ای ست  پیگیر که کارگران سراسر جهان از بدو پیدایش نظام سرمایه داری با 

ت کار و سرمایه به رغم تمام ترفندها، نقشه ها و این مبارزه نشان داده است که تضاد مناسبا. آن مواجه بوده اند

روند . وعده های سرمایه داران و نمایندگان سیاسی آنها،  راه حلی نخواهد داشت مگر واژگونی نظام سرمایه
تحوالت نشان می دهد که نظم سرمایه، کهنه و پوسیده گشته و دوران تاریخی آن بسر رسیده و در صحنه 

و کلیه اقشار زحمتکش همراه با دو عنصر آگاهی و سازماندهی، بدیلی جز  مبارزه طبقاتی، کارگران
 ....سوسیالیسم نخواهند داشت

 اسامی نهادها به ترتیب حروف الفبا

 
شورای هماهنگی علیه کشتار  -3 انجمن کارگری جمال چراغ ویسی -0س کمیته زنان ضد سنگسار پاری-7

کانون همبستگی با  -5مبستگی با جنبش کارگری ـ پاریسشورای ه -4(  فریاد خاوران) جمهوری اسالمی 

کانون همبستگی   -1فرانکفورت –کانون همبستگی با مبارزات کارگران در ایران   -9هانوفر –جنبش کارگری ایران 
 توتورن -کمیته حمایت از کارگران ایران   -6کانون همبستگی کارگران ایران و کانادا -0 گوتنبرگ  –با کارگران ایران 

نهاد  -70 کمیته همبستگی کارگران ایران وسوئد -77استرالیا –کمیته همبستگی با جنبش کارگری ایران  - 72
 فرانسه –همبستگی سوسیالیستی با کارگران ایران  -73غرب آلمان –همبستگی با جنبش کارگری در ایران 



 

 شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست / ۷۱۶۲اعالمیه اول ماه مه 

namayandegan.org-http://shoora 

اول ماه مه، روز جهانی کارگر، روز همبستگی، روز فشردن صفوف و برافراشتن پرچم برای پیکارهای پیش روی 

 . اردوی میلیاردی کارگران جهان است

سو، دستخوش یکی از حادترین بحران های دوره موجودیت خود می به این  ۷۱۱۲جهان سرمایه داری از سال 
نظامی که زمانی نوید آزادی و صلح و دوستی را می داد امروز در منجالبی ناشی از ستم واستثمار  .باشد

دیگر عالیترین شکل های تمرکز سرمایه انحصاری و جهانی سازی فراگیری که . بشریت غوطه ور گشته است
را به عرصه بهره کشی بیرحمانه خود مبدل ساخته نمی تواند از سراشیب بحران قهقرا و چهار گوشه جهان 

 ....انحطاط نظام مسلط بر جهان جلوگیری کند

شورای همکاری نیروهای چپ وکمونیست،وفادار بـه آرمـان انقالبـی طبقـه ی کـارگر،این نیـروی الیـزال میلیـونی ، 
ردم زحمتکش برای ایجاد صف مسـتقل سیاسـی  و برپـایی تشـکل همراه با کلیه ستمدیگان و توده های عظیم م

 .های مستقل کارگری ،تشکل های مستقل معلمان ،دانشجویان و پرستاران  مبارزه می کند

  7عبارتند از  امضا کنندگان

سازمان  - 4حزب کمونیست ایران -3اتحاد چپ سوسیالیستی ایرانیان -0اتحاد چپ ایرانیان در خارج کشور -7 
شورای حمایت از  -1(راه کارگر)سازمان کارگران انقالبی ایران -9 سازمان راه کارگر -5اد فدائیان کمونیستاتح

کانون -6 هامبورگ -شورای فعالین سوسیالیست و آزادیخواه -0 استکهلم -مبارزات آزادیخواهانه مردم ایران

کمیته حمایت از مبارزات جنبش  -77 نبرگگوت -کانون همبستگی با کارگران ایران -72 دانمارک-اندیشه کپنهاگ 
کمیته خارج کشور سازمان  - 73فنالند -کمیته حمایت از مبارزات کارگران ایران -70 دانمارک -کارگری ایران

 هسته اقلیت -57غرب آلمان -نهاد همبستگی با جنبش کارگری ایران -74(اقلیت)فدائیان

 : ای جمعی از کارگران پروژه

کار « روز کارگر»مجبورمان نکنند / اول ماه مه بایستی تعطیل رسمی باشد: یافتی آمده است برپایه اطالعیه در

 ! کنیم
ای و پیمانی که در بخش های نفت و پتروشیمی مشغول به کار هستند، در تماس با  جمعی از کارگران پروژه 

 .ایلنا از تعطیل نبودن و اجبار به کار در روز جهانی کارگر انتقاد کردند

قانون کار، مجبوریم یازده اردیبهشت سر کار برویم و مانند روزهای  933علیرغم تصریح ماده : گویند ن کارگران میای
 .عادی، هشت ساعت کار کنیم

تعطیل رسمی محسوب ( برابر با روز جهانی کارگر)قانون کار، یازدهم اردیبهشت  933گفتنی است براساس ماده 
مقررات مربوط به اشتغال  00ران را ملزم به کار کنند، از سوی دیگر مطابق ماده شود و کارفرمایان نباید کارگ می

نیروی انسانی در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی از این روز به عنوان تعطیلی رسمی کارگران مشمول یاد شده 
 .است

قانون کار کارفرمایان را  900پذیر نیستند، ماده  هایی که تعطیل از طرف دیگر در ارتباط با خدمات عمومی و کارگاه

 .درصد اضافه بر مزد پرداخت کنند 42ملزم کرده است که برای کار در روزهای تعطیل، 
گویند نه قانون تعطیلی رعایت می شود و نه از اضافه پرداخت خبری هست؛ حق ما ضایع  کارگران پروژه ای می 

 .اسندشود و کارفرمایان تعطیلی اول ماه مه را به رسمیت نمی شن می

 .می باشد ( 0271)7369در مجموع لینک ضمیمه بازتاب دهنده مجموعه فعل و انفعاالت خبری اول ماه مه سال 

 جواهری امیر: تهیه و تدوین  7369/0271ویژه اول مه / به استقبال اول ماه مه روزجهانی کارگر 

614-https://rahekargarnews.wordpress.com/2017/04/26/gile/ 

 دستگاه گوشی موبایل قاچاق و لوازم جانبی در آذربایجان شرقی ۹۷۲کشف 
 

، فرمانده « سهراب شفقی»سرهنگ   :آمده است ۶۹۳۱اردیبهشت  ۸۱جمعه به گزارش خبرگزاری ایلنا ، 

دستگاه گوشی موبایل قاچاق و لوازم  ۹۷۸ در بازرسی از خودروهای توقیفی،: گفت انتظامی شهرستان ملکان
میلیون ریال  ۷۱۱برابر اعالم کارشناسان مربوطه ارزش کاالهای مکشوفه یک میلیارد و : جانبی کشف شد، افزود

 ....برآورد شده است

http://www.shoora-namayandegan.org/
http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-5/482767-%DA%A9%D8%B4%D9%81-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%DA%AF%D9%88%D8%B4%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D9%84-%D9%82%D8%A7%DA%86%D8%A7%D9%82-%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%85-%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%A8%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D8%B0%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%B1%D9%82%DB%8C


 !قرارداد موقت یعنی نابودی آینده شغلی کارگر

/96020603556http://www.isna.ir/news 

 
هادی ابوی دبیرکل کانون  :آمده است ۶۹۳۱اردیبهشت  ۸۱درتاریخ روز جمعه به گزارش خبرگزاری دولتی ایسنا 

توانند  ها می امروز خیلی از تولیدکننده: اظهار کرد وگو با ایسنا، های صنفی کارگران در گفت عالی انجمن
ای که  تولیدکننده: هایشان را در بانک بگذارند و سودش را بگیرند و دغدغه تولید نداشته باشند وی افزود سرمایه

گیرد، بالفاصله به فروش  که زمینش بر خیابان قرار می تومان، کارخانه تاسیس کرده، به محض این ۲با دالر 
صرفد و از عهده مالیات و هزینه سنگین آب و برق بر  کند، چون تولید با شرایط فعلی برایش نمی انه اقدام میکارخ

اش را در جهت تولید مملکت خود به کار گرفته حمایت  آید؛ در حالی که اگر دولت این تولید کننده که سرمایه نمی
 ....خوابد شود و هم تولید نمی کند، هم تولید کننده آسوده خاطر می

های کارآفرینی هستند که اگر دولت  ها و ایده امروز بسیاری از جوانان فارغ التحصیل و نخبه دارای طرح :وی گفت
توانند  تر می های دانش بنیان بپردازد و از حقوق مالکانه آنها حمایت کند بهتر و سریع به تاسیس تعاونی

 .هایشان را به محصول تبدیل کنند ایده

 رسد هزار نفر هم نمی ۵۱تعداد کل شاغلین در صنعت پتروشیمی به 

 
محمدحسن پیوندی، مدیرعامل شرکت  :آمده است ۶۹۳۱اردیبهشت  ۸۱جمعه به گزارش خبرگزاری ایلنا ، 

هزار شغل با  022درباره ادعای ایجاد : گفت وگو با ایلنا  امین در گفتسرمایه گذاری نفت، گاز و پتروشیمی ت

میلیون تن  92در حال حاضر در صنعت پتروشیمی : احداث یک واحد یک میلیون تنی تولید پتروشیمی اظهار داشت
 .هزار نفر هم نمی رسد 52ظرفیت تولید داریم که تعداد افراد مشغول به کار به 

 مریوان، از خواسته های اسماعیل عبدی-مان استان کردستانحمایت انجمن صنفی معل

http://bield.info 

اردیبهشت  70امسال در حالی به  :آمده است ۶۹۳۱اردیبهشت  ۸۱جمعه  به نوشته سایت حقوق معلم و کارگر

روز  معلم نزدیک می شویم که مطالبات جامعه ی فرهنگیان در بایگانی های نهادهای ذیربط عامدانه به 

فراموشی سپرده می شود و دلسوزترین معلمان کشور زیر تیغ احکام ناعادالنه ی زندان،تبعید و تهدید بوده و 
متاسفانه کوچکترین حسن نیتی هم از طرف نهادهای امنیتی و قضایی نسبت به وضعیت این عزیزان دیده نمی 

عتراضاتش به صدور احکام امنیتی اسماعیل عبدی عضو زندانی کانون صنفی معلمان تهران در ادامه ی ا.شود
 ....علیه فعالین صنفی طی نامه ای اعالم نموده که از دهم اردیبهشت اعتصاب غذا خواهد نمود

حمایت خود را از خواسته های برحق آقای اسماعیل عبدی ...مریوان  -انجمن صنفی معلمان استان کردستان 

 .ی ایشان می باشداعالم نموده و خواستار رسیدگی عادالنه به پرونده 

 تأمین اجتماعی باالتر از نرخ تورم  افزايش حقوق بازنشستگان

http://www.sharghdaily.ir/News/119964 

تقی  دکتر سید :آمده است۶۹۳۱اردیبهست ۱۳شنبه ،به نوشته روزنامه شرق به نقل از خبرگزاری دولتی ایسنا 
مانند  ۳٩ان تأمین اجتماعی در سال حقوق بازنشستگ: مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی گفت  ،نوربخش

 وی .شود های استقرار دولت تدبیر و امید باالتر از نرخ تورم افزایش یافته و از اردیبهشت به آنان پرداخت می سال
سازی حقوق بازنشستگان  با پرداخت بدهی دولت به تأمین اجتماعی، امکان تأمین منابع برای همسان: گفت

و بازنشستگان تأمین اجتماعی از هفت هزار  شدگان هزینه درمان بیمه: در ادامه توضیح داد . شود فراهم می
های اخیر اقدامات  در سال: نوربخش افزود. رسید ۳٩میلیارد تومان در سال  هزار  ۶۳به  ۳۷میلیارد تومان در سال  

در سه : وی گفت. جانبه خدمات درمانی صورت گرفته است اساسی برای کاهش پرداخت از جیب و ارتقای همه

شروع به کار دولت یازدهم هر سال شاهد افزایش مستمری بازنشستگان بیش از نرخ  سال گذشته و از زمان
های قبل جبران شده است؛ اما هنوز تا  های سال ماندگی گرفته بخشی از عقب ایم و با اقدامات صورت تورم بوده

  .رفع مشکالت بازنشستگان و پرداخت حقوق مناسب به آنان فاصله داریم

http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-4/483062-%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D9%84-%D8%B4%D8%A7%D8%BA%D9%84%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D9%BE%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D9%87%D9%85-%D9%86%D9%85%DB%8C-%D8%B1%D8%B3%D8%AF


 سوز بیمارستانی در شهر هنوز یک زباله/ میلیون پسماند بیمارستانی در تهران 39تولید روزانه 

 نداریم

عضو )زاده  افشین حبیب  :آمده است۶۹۳۱اردیبهست ۱۳شنبه ،ایلنا گزارش خبرگزاری دولتی به  به گزارش ایلنا،

میلیون پسماند بیمارستانی  62دانید؛ روزانه  آیا می: در صفحه توتیتر خود نوشت( شهر تهران البدل شورای علی
 .سوز بیمارستانی در این شهر نداریم تن آن بسیار خطرناک است، اما هنوز یک زباله 02شود که  تولید می

 برابر يك وزير ۹۹تهران  اختیارات شهردار
 

http://www.sharghdaily.ir/News/119895 

هاست مورد نقد  مدیریت شهری تهران، سال   :  آمده است۶۹۳۱اردیبهست ۱۳شنبه ،  به نوشته روزنامه شرق

ای  رهاشده خاطر مدیریت فروشی که در تهران رایج شده، به خالف  آنها معتقدند رویه. کارشناسان قرار گرفته
عنوان پایتخت که  اقتصاد سیاسی شهر تهران، به. های خاص است است که فقط به دنبال کسب سود برای گروه

فضایی غیرشفاف و . رود دهد اقتصاد کشور به کدام سو می رود، نشان می شمار می نماینده راستین کل ایران به
در سطح ملی  ....:لمی دانشگاه عالمه طباطباییع رانتی که به گفته فرشاد مؤمنی، اقتصاددان و عضو هیئت

شود که  کند، گفته می گیری و تخصیص منابع و اجرا سیطره پیدا می وقتی عدم شفافیت در فرایندهای تصمیم

شوند و در برابر آن  های سنگینی متحمل می های مولد و عامه مردم زیان شود که در آن، بخش فضا، فضایی می
وقتی از این زاویه عملکرد شهرهای . کنند غیرعادی پیدا میهای  ها برخورداری طلب های غیرمولد و فرصت بخش

انگیز را بین آنچه در  های حیرت تک این زوایا یک مشابهت کنیم، از تک شهرها را مشاهده می ویژه کالن ایران به
ها هم در طرز عمل مدیریت شهری  کنیم و قله این مشابهت سطح ملی و در سطح شهر وجود دارد مشاهده می

بینید که یک صورتک از  دقیقا به سبکی که در سطح ملی قابل مشاهده است، می. بل مشاهده استکشور قا

ها و اقداماتی که  شوند، اما بخش اعظم فعالیت برنامه وجود دارد و در ظاهر اسنادی تحت این عنوان تهیه می
ترش و تعمیق فساد، ها و صالحدیدهای شخصی است و در چنین شرایطی گس گیرد، تابعی از سلیقه صورت می

های پرنفوذ  های جانبدارانه بعضا نامناسب، به سمت گروه ها و گرایش ها، ناکارآمدی ها، اتالف گیری اسراف شکل
آور قیمت  فقط برای اینکه تصوری در این زمینه داشته باشید کافی است افزایش سرسام. شود ناپذیر می اجتناب

اعتنایی به آنها از یک طرف  ها و بی کردن برنامه نید تا متوجه شوید نقضزمین در اطراف دریاچه چیتگر را بررسی ک
کند که بعضی از آنها  هایی ایجاد می کند، اما برای جامعه گاه هزینه ای ایجاد نمی کنندگان هیچ هزینه برای نقض

در اقتصاد انگیز دیگری که در این زمینه وجود دارد چیزی است که  مشابهت حیرت. شوند ناپذیر می برگشت

در فضای رانتی و غیرشفاف هرگز . شود محوری از آن نام برده می سیاسی رانتی با عنوان سازه ذهنی منبع
گیرند و در  اجتناب در نظر می ها را اصل غیرقابل ها ندارد؛ هزینه گذاشتن هزینه بین کسی رغبت به بازنگری و زیرذره

منافع اکثریت          ،  ....آیند ها به هر قیمت برمی ن هزینههایی برای تأمین مالی آ وجوی پیداکردن راه جست
بینید که مثال کارهای نمایشی و  از این زاویه می. شود منافع یک اقلیت معموال غیرشفاف، غیرکارآمد میقربانی 

های بسیار  اتالف. سازی به متروسازی شود؛ مثل مورد ترجیح اتوبان دار به منافع عمومی ترجیح داده می شبهه

ی که آقای کمال اطهاری منتشر کرد، از کل مثال مالحظه کنید براساس گزارش. افتد وسیع درباره منابع اتفاق می
توانید از طریق ردگیری  تهران واقع شده و خوب می ۷۷چهارم در منطقه  های خالی سراسر کشور، یک خانه

گریزی و  گریزی، قانون گریزی، علم ديدگان این مناسبات متوجه شوید نبود شفافیت، مشارکت برندگان و زیان نفع
ترین قربانی این شیوه اداره  در اینجا آنچه محوریت دارد، این است که بزرگ. آورد شور میگریزی چه بر سر ک برنامه

های بزرگی که به صورت مستقیم و غیرمستقیم شهروندان  هزینه. گرفتن رفاه مردم است شهر تهران، نادیده

 ....هایی از این ماجراست شوند، گوشه متحمل می... تهرانی از ناحیه آلودگی، ترافیک و

شود و همین تورم، موجب رکود در همین بخش  ها می ها و فروشنده تورم در مسکن موجب سود برای سازنده
نکته . امروز شاهد هستیم به دلیل رکود، قدرت خرید مردم برای خرید چنین مسکن لوکسی از بین رفته. شود می

. کند که عرض خواهم کرد گذاری بزرگ را در کشور تهدید می این سرمایههایی است که  توجه ریسک درخور

. های فاحش و رو به تزاید، فساد، فقر گسترده و کمرشکن بوده های اساسی، نابرابری گیری تصمیم  محصول نظام
ای هستند که در  رود و مردم یا متعلق به گروه برنده شدن کامل پیش می جامعه به سرعت به سمت قطبی

شدن اقتصاد است، یا  کنند که این ویژگی سائوپائولویی شده با محافظ شخصی زندگی می اطق محافظتمن
های جرم و  به این صورت جمعیت بزرگی را که در گروه. اند دوزخیان زمین هستند و مادون طبقه را شکل داده

ها و  خواب تماعی هستند که کارتنکنند، متعلق به طبقه کار و کارگر نیستند و قربانیان نظام اج جنایت شرکت می
گیری و  های اجتماعی محصول حاکمیت این شیوه تصمیم اینها اشکال مختلف آسیب. دهند معتادان را شکل می

های تجاری و مالی محرک  های تجاری و مالی بوده؛ یعنی منافع صاحبان این سرمایه سلطه سرمایه

های این اقتصاد تجارت تن  یکی از ویژگی. چنین است های اقتصادی در کشور بوده و کماکان گذاری سیاست
کاری ساختاری با همه عوارض آن،  هاست که قادر به خلق شغل نیست و پدیده بی این اقتصاد مدت  .است

متأسفانه تبعات چنین اقتصادی رشد جریان گرایش  ....محصول حاکمیت چنین رویکردی در اقتصاد ایران است
سرعت متأسفانه در حال  شدن است و تمام شواهدش هم به اقتصاد شهر تهران به سمت سائوپائولویی

گیری است کنترل  سرعت در حال شکل های فاحشی که در جامعه به اگر روند تخریب و نابرابری. گیری است شکل

ی همین اقتصاد سائوپائولویی در ایران هستیم با این تفاوت که سائوپائولو در قلب گیر زودی شاهد شکل نشود، به

http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-5/483316-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%BE%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%87%D9%86%D9%88%D8%B2-%DB%8C%DA%A9-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%B3%D9%88%D8%B2-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%85
http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-5/483316-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%BE%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%87%D9%86%D9%88%D8%B2-%DB%8C%DA%A9-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%B3%D9%88%D8%B2-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%85
http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-5/483316-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%BE%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%87%D9%86%D9%88%D8%B2-%DB%8C%DA%A9-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%B3%D9%88%D8%B2-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%85


های اجتماعی است که در  ترین منشأ نابرابری های عظیم اصلی یک کشور صنعتی شکل گرفته اما این نابرابری

    .ان استدار شود که منشأ ناامنی برای همان سرمایه وفور یافت می جور اشکال جرم و جرائم به آن همه

 است کشوری میانگین از تر پایین گلستانی کارگران حقوق میانگین

http://www.karvakargar.ir/fa/Main/Detail/59791 
  

 ، مازندرانی عیدس: آمده است۶۹۳۱اردیبهست ۱۳شنبه  ،زاده غنی آقای کاروکارگر روزنامه خبرنگا نوشته به   
 کنند می فعالیت کارگری بخش در استان جمعیت از درصد ۴۱ :گفت گلستان اجتماعی رفاه و کار تعاون، مدیرکل

 و میلیون یک جمعیت از :داشت اظهار وی .است کشوری میانگین از تر ینپای گلستان کارگران حقوق میانگین اما
 تأمین های شده بیمه میزان به :افزود وی .هستند اجتماعی تأمین شده یمهب نفر هزار ۷۴۹ استان، هزارنفری ۳۱۱

 کارگران حقوق میانگین :کرد تصریح وی .ندارند قرار بیمه پوشش تحت که دارند وجود کارگرانی استان اجتماعی

 واحدهای بیشتر و نبوده فعال استان در مادر و بزرگ صنایع چراکه است کشوری میانگین از تر پایین گلستانی
 در رکود و اقتصادی مشکالت دلیل به ...:کرد خاطرنشان مازندرانی.هستند مشغول خدمات بخش در یاقتصاد

 گلستان در :کرد اضافه وی ....اند شده اخراج یا و کار ترک هب مجبور گلستانی کارگر ۳۵۱ و هزار سه گذشته سال
 .هستند فعال کارگری حوزه در ها آن از مورد ۴۱۱ حدود که کنند می فعالیت کارفرمایی و کارگری تشکل ۵۱۱

 

 عسلویه مطرح شد؛ 63توسط جمعی از کارگران فاز 
 گاه کارگران بهداشتی استراحت  وضعیت نامناسب سرویس

 

 
عسلویه نسبت  73کارگران شاغل در فاز  :آمده است۶۹۳۱اردیبهست ۱۳شنبه ،ایلنا گزارش خبرگزاری دولتی به 

یکی از کارگران  .شود، اعتراض کردند آنها نامیده می  های بهداشتی محل اقامت وب سرویسبه آنچه شرایط نامطل

است، تنها  73کارگر در فاز  022تا  752که محل اسکان  با توجه به وجود سه سوله: گفتدر تشریح این مشکل 

بنا به اظهار این منبع اگاه، جدا از تعداد ناکافی سرویس  .سرویس بهداشتی سالم وجود دارد 4یک سوله حاوی 
رسانی، تهویه هوا و  های بهداشتی از نظر آب های بهداشتی، شرایط نامطلوب نظافت و نگهداری این سرویس

جدا از ناکافی بودن تعداد : کارگران می گویند .های این کارگران تبدیل شده است به یکی از دغدغهروشنایی نیز 
ادامه وضعیت نامناسب کنونی  چرا که .ها نیازمند جرم گیری است های، کف و دیوار محیط این حمام حمام

 .تواند با نزدیک شدن به فصل گرم سال موجب گرفتاری کارگران بشود های بهداشتی می سرویس

 فرهنگی بازنشستگان خدمت پایان پاداش پرداخت وعده

 
tp://www.karvakargar.ir/fa/Main/Detail/59774ht 

 

مسئوالن آموزش و  :  آمده است۶۹۳۱اردیبهست ۱۳شنبه ، کارگری سرویس / کاروکارگر روزنامه نوشته به
از قرار معلوم،  .شود داده اند پرداخت پاداش پایان خدمت معلمان بازنشسته از هفته آینده آغاز می پرورش وعده

پیش از این هم خبر داده بودند که مطالبات . ها آغاز شود ها قرار است از هفته آینده پرداخت براساس این وعده
زنشستگان آموزش و پرورش، پیش از این در جهت گفتنی است با. شود فرهنگیان تا آخر اردیبهشت پرداخت می

 .احقاق مطالبات خود از جمله پرداخت پاداش پایان خدمت، بارها تجمعات اعتراضی برپا کرده اند

 
 است کارگر شغلی آینده نابودی موقت، قرارداد

 
http://www.karvakargar.ir/fa/Main/Detail/59773 

 

 کانون دبیر ،ابوی هادی: آمده است۶۹۳۱اردیبهست ۱۳شنبه ،  کارگری سرویس / کاروکارگر روزنامه نوشته به
 بانک در را هایشان سرمایه توانند می ها تولیدکننده از خیلی امروز :گوید می کارگران صنفی های انجمن عالی

 با و نقدینگی نبود شرایط در که کنند می همت ولی باشند نداشته تولید دغدغه و بگیرند را سودش و بگذارند
 تومان، ۲ دالر با که ای تولیدکننده :افزود وی .اند شتهدا نگه سرپا را ها کارخانه خارجی و داخلی فشارهای وجود

 کند، می اقدام کارخانه فروش به بالفاصله گیرد، می قرار خیابان بر زمینش اینکه محض به کرده، تاسیس کارخانه

 که حالی در آید، نمی بر برق و آب سنگین هزینه و مالیات عهده از و صرفد نمی برایش فعلی شرایط با تولید چون
 تولیدکننده هم کند، حمایت گرفته کار به خود مملکت تولید جهت در را اش سرمایه که تولیدکننده این دولت اگر

http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/483146-%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8-%D8%B3%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%B3-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D8%AA-%DA%AF%D8%A7%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86


 جلوی قاطع و محکم باید بیاید کار سر خواهد می که دولتی هر.....خوابد نمی تولید هم و شود می خاطر آسوده

 .کند مقابله خواری رانت و اداری فساد با و بگیرد را ها سوءاستفاده

 زیاد موقت و غیررسمی اشتغال و است پایدار مشاغل از بیشتر غیرپایدار مشاغل حاضر حال در اینکه بیان با وی 
 و بریم می بین از را آنها شغلی آینده و کار انگیزه بندیم، می موقت قرارداد کارگران با وقتی ... :گفت شده،

 ... .شود می بیکاری باعث خود کارگر شغلی امنیت نداشتن
 

 های جاده پیما مقابل شرکت ماموت نفتکش

 
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13960209000768 

 

 

راننده نفتکش جاده پیما  ۶۵۱بیش از :  آمده است۶۹۳۱اردیبهست ۱۳شنبه ، خبرگزاری دولتی فارس به گزارش 

درحال حاضر نیز نمایندگانی از این افراد با مسئوالن شرکت در حال مذاکره و  در مقابل شرکت ماموت تجمع کردند

مجموعه شرکت ملی پاالیش و پخش فراورده های  63سال : گفتضان در همین رابطه یکی از معتر.هستند
نفتکش جاده پیما را با وام مناسب در اختیار رانندگان  7222نفتی با همراهی شرکت ماموت و بانک ملت قرار شد 

دش با اعتبار بانک ملت گرفت نفتکش را خو 7222ولی شرکت ماموت عمال این : وی ادامه داد .نفتکش قرار دهند
میلیون تومان بیشتر از  722و با قیمت باالتری به صورت وام به رانندگان داد که براساس براورد انجام شده حدود 

 .قیمت واقعی خودروها بود

میلیون تومان است اما شرکت ماموت این خودروها  322در آن موقع گفته شد قیمت خودرو : این راننده تصریح کرد
راننده از  752از  در حال حاضر بیش: وی گفت....میلیون تومان در اختیار رانندگان قرار داد 452ا با قیمت حدود ر

 .سراسر کشور به این محل آمده اند تا حق خود را از شرکت ماموت بگیرند

 :ای جمعی از کارگران پروژه

 کار کنیم« روز کارگر»مجبورمان نکنند / اول ماه مه بایستی تعطیل رسمی باشد
 

 
ای و پیمانی که  جمعی از کارگران پروژه: آمده است۶۹۳۱اردیبهست ۱۳شنبه ،ایلنا گزارش خبرگزاری دولتی به 

در بخش های نفت و پتروشیمی مشغول به کار هستند، در تماس با ایلنا از تعطیل نبودن و اجبار به کار در روز 

قانون کار، مجبوریم یازده اردیبهشت سر  93علیرغم تصریح ماده : گویند کارگران میاین  .جهانی کارگر انتقاد کردند

قانون کار، یازدهم  93گفتنی است براساس ماده  .کار برویم و مانند روزهای عادی، هشت ساعت کار کنیم
را ملزم به کار شود و کارفرمایان نباید کارگران  تعطیل رسمی محسوب می( برابر با روز جهانی کارگر)اردیبهشت 

مقررات مربوط به اشتغال نیروی انسانی در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی از این  00کنند، از سوی دیگر مطابق ماده 
 .به عنوان تعطیلی رسمی کارگران مشمول یاد شده است  روز

ون کار کارفرمایان را قان 90پذیر نیستند، ماده  هایی که تعطیل از طرف دیگر در ارتباط با خدمات عمومی و کارگاه
گویند  کارگران پروژه ای می .درصد اضافه بر مزد پرداخت کنند 42ملزم کرده است که برای کار در روزهای تعطیل، 

شود و کارفرمایان  نه قانون تعطیلی رعایت می شود و نه از اضافه پرداخت خبری هست؛ حق ما ضایع می
 .تعطیلی اول ماه مه را به رسمیت نمی شناسند

 در طومار نمایندگان شوراهای اسالمی کار استان تهران تاکید شد؛
 اقدام دولت برای بازگرداندن بدون قید شرط الیحه اصالح قانون کار

http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/483340-%D8%A7%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D9%85%D9%87-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%AA%D8%B9%D8%B7%DB%8C%D9%84-%D8%B1%D8%B3%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%AF-%D9%85%D8%AC%D8%A8%D9%88%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%86%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85
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نمایندگان شوراهای اسالمی کار استان : آمده است۶۹۳۱اردیبهست ۱۳شنبه ،ایلنا گزارش خبرگزاری دولتی به 

تهران در پنجمین روز از هفته کارگر با امضای طوماری خطاب به دولت یازدهم، خواستار برگرداندن الیحه اصالح 

ما نمایندگان شوراهای اسالمی کار استان تهران ،خواستار : ار آمده استدر این طوم .قانون کار از مجلس شدند
حسن روحانی از مجلس   استرداد بدون قید شرط الیحه اصالح قانون کار توسط ریاست جمهور جناب آقای

 ۷چرا که معتقد هستیم الیحه فوق با اهداف نظام جمهوری اسالمی ایران واصول  .شورای اسالمی می باشیم
 ۵۴قانون اساسی مغایرت داشته وموجودیت وکیان کارگران وسازمان تامین اجتماعی که متعلق به  ۴۷و ۷۸، ۹،

 .درصد جمعیت کشور می باشد را در خطر فروپاشی قرار می دهد

 از دستفروشی کنار مترو تا چندشنبه بازار

000608http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13960209 
 

 

خیابان ولیعصر : سایت تهران نوشت : آمده است۶۹۳۱اردیبهست ۱۳شنبه ، گزارش خبرگزاری دولتی فارس به 

خیابانی که به خودی خود آنقدر . ز شلوغ ترین و پر رفت و آمدترین خیابان های پایتخت استتهران یکی ا( عج)
حمید فروشنده اسباب بازی است  ....ازدحام جمعیت در پیاده راه ها دارد که تردد را برای عابران سخت می کند

قیمت هایشان بد . دوستش بساط پهن کرده اند و انواع و اقسام ماشین اسباب بازی را می فروشند 3که با 

 .جمعیت زیادی دورشان را گرفتند و مدام قیمت می پرسند. نیست و به نظر می آید فروششان هم خوب است
. آنطور که ظاهر نشان می دهد، نیست: وی می گوید. ند خیلی صحبت کندحمید سرش شلوغ است و نمی توا

باید چهارچشمی حواسمون به : وی ادامه می دهد.مردم دور ما زیاد جمع می شوند اما خوب خرید نمی کنند
او راضی تر از . سمیه هم روسری می فروشد .اسباب بازی ها باشد که مبادا کسی با خودش یواشکی نبرد

فروش خوب است و او خیلی راضی است و همیشه خدا را شکر می : ی فروش هاست و می گویداسباب باز

های کنار متروها، عبور ومرور مردم را با سختی مواجه می سازد و  در هر صورت به نظر می آید این بازارچه  .گوید

 .برای چهره شهر هم خوشایند نیست

 جز قالیباف چه کسی شهر تهران را به سوداگران فروخت؟

 
م عباس آخوندی طی یادداشتی در تلگرا: آمده است۶۹۳۱اردیبهست ۱۳شنبه ،ایلنا گزارش خبرگزاری دولتی به 

هرچند به دلیل تالمات  :شخصی خود با موضوع جز قالیباف چه کسی شهر تهران را به سوداگران فروخت؟ نوشت

ای که آقای  کننده های خالف واقع و گمراه روحی برای شنیدن و نوشتن سردماغ نبودم، لیکن به دلیل کثرت گفته
شهرسازی نسبت _و_راه_وزارت#طالبی را به قالیباف در برنامه تبلیغاتی خود و در مناظره داشت و از جمله م

 .رسانم داد، فوت وقت را جایز نشمردم و این مطالب را به سمع و نظر شما مردم عزیز می

تقسیم کند و خود را % 69و   %4است که ملت ایران را به یک  گونه بسته ایشان چارچوب تبلیعاتی خود را این

اند،  سالی که ایشان شهردار تهران بوده70طی  .... ان دهدغمخوار اکثریت و دولت را هواخواه اقلیت نش
اهند در تهران عمل کنند، تمام است تا با دست باز هر آن نحو که بخو ترین دوران برای سوداگران بوده طالیی

سامان را که در آن نه حرکت  های زیستی نسل فعلی و آتی این شهر را معامله کنند و این شهر بی ظرفیت
 .خواهد تا آن را به سامان کند وجود آورند که صدها عاقل می توان کرد و نه زندگی؛ به می

http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-4/483212-%D8%AC%D8%B2-%D9%82%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D9%81-%DA%86%D9%87-%DA%A9%D8%B3%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%AE%D8%AA
http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-4/483212-%D8%AC%D8%B2-%D9%82%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D9%81-%DA%86%D9%87-%DA%A9%D8%B3%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%AE%D8%AA


  برد و ین گروه اندک است که ایشان از آنها نام میهای اصلی هم گمان شهرداری قالیباف یکی از جوالنگاه بی

البته اگر نقدی به آقای روحانی وارد باشد این است که چرا این مدت ایشان را . است حال ژست مدعی گرفته

 .خواری این فرد برای طبقه ضعیف تحمل کرد؟ طرفه حدیثی است غم

سونامی بیکاری فارغ التحصیالن /نگین علت بروز مشکالت داروسازانهای س دریافت مالیات
 داروسازی

 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13960209000272 
 

 

رئیس مجمع نمایندگان   ،یزدان شناس :آمده است۶۹۳۱اردیبهست ۱۳شنبه ،گزارش خبرگزاری دولتی فارس به  
تاخیر در پرداخت معوقات بیمه، چالش ارزش گذاری خدمات داروسازان در کتب : انجمن داروسازان ایران گفت

ای مشکالت  های زنجیره داروخانه های غیر منطقی، مصوبات عجیب شورای رقابت و ارزش نسبی، مالیات ستانی

کارها برای تعدیل  هدف ما بررسی مشکالت و تحلیل راه: وی ادامه داد .زیادی برای داروسازان ایجاد کرده است
به ورطه نابسامانی اقتصادی سوق داده و آینده جوانان دارویاز این کشور را  مشکالتی است که داروخانه ها را

تاخیر در پرداخت : وی با لیست کردن برخی از مهمترین معصالت داروخانه ها تاکید کرد .....تیره ساخته است
معوقات بیمه، چالش ارزش گذاری خدمات داروسازان در کتب ارزش نسبی، مالیات ستانی های غیر منطقی، 

های ملی پرهزینه مانند اچ آی ایکس بدون  ل طرحهای زنجیره ای، تحمی مصوبات عجیب شورای رقابت، داروخانه

ها، پذیرش بی رویه دانشجو از جمله مشکالتی است که توانمندسازی  تامین منابع، تغییرات روزمره ایین نامه

 ....ها را مختل ساخته و موجبات شکوه داروسازان را ایجاد کرده است داروخانه

 ها بازار پوشاک در قبضه ترک/ واردات پوشاک رسمی شد

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1396/02/09/1392322 

 

 

هم  این روزها ورود گسترده پوشاک آن: آمده است۶۹۳۱اردیبهست ۱۳شنبه به گزارش خبرگزاری تسنیم 

که هر کدام که توان نحوی  صورت قاچاق مشکالت متعددی را برای تولیدکننده داخلی به وجود آورده است به به

رقابت در بازار را نداشته باشند مجبورند یا در جرگه واردکنندگان قرار گرفته و یا در واحدهای تولیدی خود را بسته 
هایی را  البته وزارت صنعت برای مدیریت واردات پوشاک و مبارزه با قاچاق برنامه. و شغل دیگری را انتخاب کنند

یک فعال  .ها در مرحله اجرا موفق نبوده و حتی شکست هم خورده است ن برنامهتدوین کرده اما متأسفانه ای
صورت  میلیارد دالر پوشاک به۱میلیارد دالر حجم بازار پوشاک کشور حدود ۶۷حوزه پوشاک با اشاره به اینکه از 

راحتی محصوالت  ا بهه چرا با وجود توقف ثبت سفارش واردات پوشاک، ترک: شود، گفت غیرقانونی وارد کشور می

 .فروشند خود را در بازار می

های  در سال گذشته قرار شد براساس دستورالعمل نحوه صدور گواهی فعالیت نمایندگان و شعب شرکت

قادر به واردات پوشاک باشند ( های تجاری شرکت)کننده پوشاک در ایران، فقط اشخاص حقوقی  خارجی عرضه

درصد ارزش ریالی  02ابتدایی واردکنندگان و نمایندگان رسمی واردات پوشاک باید حداقل حتی ظرف دوسال 
شده  همچنین واردکنندگان موظف شدند از تولیدی که در داخل کشور با برند ثبت. واردات را در داخل تولید کنند

 .....درصد را به بازارهای هدف صادر کنند 52شود، حداقل  انجام می

میلیارد  9میلیارد دالر حجم بازار پوشاک کشور حدود  70با اشاره به اینکه از نوریان یکی از فعالین حوزه پوشاک 
رنگی این روزها برندهای ترک در بازار ایران حضور پر: گفتشود،  صورت غیرقانونی وارد کشور می دالر پوشاک به



نحوی که اگر در آینده  رسانند به های باال به فروش می کنند و با قیمت دارند، آنها کاالهای ارزان خود را وارد می

 .....فکری به حال تولیدکننده داخلی نشود آنها بازار خود را از دست خواهند داد

 در میزگرد بررسی مطالبات کارگران مطرح شد

 !درصدی دستمزد را نداریم ۰۱ش انتظار افزای/ های بانکی بالی جان تولیدکنندگان بهره

http://www.isna.ir/news/96020904461 

در میزگرد بررسی مطالبات کارگران که :  آمده است۶۹۳۱اردیبهست ۱۳شنبه ، به گزارش خبرگزاری دولتی ایسنا
 به مناسبت هفته کارگر در ایسنا برگزار شد، موضوع افزایش دستمزد و قدرت خرید کارگران، حفظ امنیت شغلی

های تولیدی مورد بحث و بررسی قرار  نیروی کار، پرداخت مطالبات تامین اجتماعی و حمایت از کارخانه ها و بنگاه
تاکید بر پرداخت بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی، جبران عقب ماندگی دستمزد به شکل پلکانی،  .گرفت

های تولیدی و حفظ امنیت شغلی نیروی کار از جمله مطالباتی است که جامعه  جلوگیری از بسته شدن کارخانه

وقتی ترکیب : گفترییس کانون شورای اسالمی کار البرز این میزگرد؛  رد .کارگری از دولت و مجلس انتظار دارد
شورای عالی کار سه نفر دولت، سه نفر کارفرما و سه نفر کارگر است، طبیعی است که در چنین وزنی 

یکسال صورتجلسه دستمزد را امضا نکردیم ولی با . نمایندگان کارگری نمی توانند از منافع کارگران دفاع کنند
به دیوان شکایت کردیم باز هم نتیجه ای حاصل نشد، بنابراین دیدیم شش امضا به تصویب رسید، یکسال دیگر 

 ...امضا کنیم یا نکنیم تاثیری ندارد و از تصویب شورای عالی کار می گذرد

نمایندگان کارگری سالهاست در : گفتبا تاکید  رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی،  بیات در این سیمنار

نمودار وضع معیشت و دستمزد کارگران در نقاط مختلف کشور را ترسیم می کنند و به شورای ، جلسات دستمزد 
عالی کار می برند ولی کارفرمایان بدون کمترین زحمت و تالشی این اطالعات کامل را دریافت می کنند و بعد 

 ....تصمیم می گیرند علیه کارگران

 عکس+با سخنان روحانی در کرمانگذاران کاسپین همزمان  اعتراض سپرده

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1396/02/09/1392423 

همزمان با سفر انتخاباتی حسن روحانی به  :آمده است۶۹۳۱اردیبهست ۱۳شنبه تسنیم  به گزارش خبرگزاری

کرمان، عده ای از سپرده گذاران موسسه مالی مجاز کاسپین در این شهر با نصب بنرهایی اعتراض و خشم خود 

به دلیل سوء مدیریت در بانک مرکزی دولت ماهه سرمایه های شان نزد این موسسه را 9را به مسدود شدن 

 .تدبیر به رییس جمهور نشان دادند

 

شادی را از »مبنی براینکه  65ر کرمان از جمله معروف روحانی در اواخر سال جالب است که اکثر تجمع کنندگان د

استفاده کرده و با نصب بنرهای متعددی به اظهارات رئیس جمهور درباره شادی و نشاط مردم « مردم نگیرید
به  سپرده گذارن کاسپین بیشترین آسیب مالی و روحی را بابت کوتاهی دولت در رسیدگی .واکنش نشان دادند

امورشان دارند، تعدادی از این افراد با در دست داشتن پالکاردهایی به اظهارات اخیر رئیس جمهور در کرمان 
به طور حتم ...!!"روزمان عزاست چند ماهیست به پشتوانه بانک مرکزی شب و" اینطور واکنش نشان داده اند که

این  طفره برود چراکه   تواند از مسؤولیت این مساله مهم و صدور یک مجوز حاکمیتی به همین راحتی دولت نمی
میلیون سپرده گذار هموطن در سراسر ایران  0مورد تاریخی مصداق کامل تضییع حقوق شهروندی قریب به 

 !است

 زان محرومآمو بهبود وضعیت تردد دانش

http://www.armandaily.ir/fa/news/detail/87 

 



 
 استاندارد به محروم مناطق در تحصیل... : آمده است۶۹۳۱اردیبهست ۱۳شنبه به نوشته روزنامه آرمان امروز، 

 فاجعه بارها که است معضلی مدرسه تا خانه از فاصله بلکه شود، نمی خالصه آموزشی وسایل نبود و فضا نبودن
 مجبورند که چرا است، خطر در محروم های استان در معلمان و آموزان دانش جان رو این از .است شده آفرین

 مخاطرات نواعا با بین این در و کرده طی نامطمئن نقل و حمل وسایل یا پیاده پای با را فاصله کیلومترها روزانه

 بودجه کسری علت به اما بگیرند، پیش را تعالی راه درصدند  که معلمانی و آموزان دانش .کنند نرم پنجه و دست
 برخی میان این در و شود نمی تامین روستایی مدارس سرویس برای شده گرفته نظر در اعتبار پرورش، و آموزش

  ....شوند می قربانی تربیت و تعلیم راه در آنها از
 و  سیستان جنوب در نیکشهر شهرستان در دختر آموز دانش 75 با بار  وانت خودروی گذشته سال فروردين 

  ...شد واژگون بلوچستان
  .شدند مجروح وانت واژگونی با دلگانی آموز دانش 74 نیز گذشته سال ارديبهشت

 حادثه اين اثر بر و کرد برخورد تريلی يک با اراک شازند محور در معلمان حامل بوس  مینی نیز گذشته سال مهر

  .شدند زخمی نفر  72و کشته معلم سه
 مصدوم سال ۶٩ تا ۶۷ آموز دانش هفت حادثه اين در که شد واژگون مرودشت در پیکانی   وانت گذشته سال مهر

  .شدند
 آموز دانش 6 و شد واژگون الکم روستای در باغملک شهرستان در مدرسه سرويس يک نیز گذشته سال آذر در

 .شدند مجروح و مصدوم

 سانحه دچار کهنوج - رودان بزرگراه در بود آموز دانش پنج حامل که سواری خودروی يک نیز گذشته سال دی 
  ... است پاسخی جایعف برای ایا ....شد

 ۳۳هزار معلم تا سال  ۹۱۱نیاز به جذب /سونامی بازنشستگی معلمان

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1396/02/09/1392410 

رئیس مرکز برنامه ریزی  ،اسفندیار چهاربند :آمده است۶۹۳۱اردیبهست ۱۳شنبه تسنیم  به گزارش خبرگزاری
، ۶۹۳۳از امسال تا سال : وپرورش با اشاره به سونامی بازنشستگی معلمان گفت نیروی انسانی وزارت آموزش

یم هزار معلم نیاز خواه ۹۱۱هزار نفر در آموزش و پرورش بازنشسته خواهند شد و براین اساس به  ۹۷۱

 722متأسفانه نهاد : اسفندیار چهاربند در رابطه با مشکالت تربیت معلم در آموزش و پرورش اظهار کرد.داشت
. گذرد سال از عمر آن می 5أسیس کردیم که تنها ساله تربیت معلم را کنده و به جای آن دانشگاه فرهنگیان را ت

ساله تربیت معلم را در دانشگاه تربیت معلم جا گذاشتیم و دانشگاه  722های  در حقیقت با این کار روش
 ....های تربیت معلم به این دانشگاه منتقل نشد فرهنگیان را از صفر ایجاد کردیم که هیچ کدام از زیرساخت

هزار نفر معلم بازنشسته در  942حدود  7366تا سال 02در طول دو دهه اخیر یعنی از سال  ...:چهاربند ادامه داد

 302، 7366تا سال  69اند و از سال  زنشسته شدههزار نفر با 302آموزش و پرورش خواهیم داشت که تا به االن 
سال گذشته بازنشسته  75سال آینده به اندازه  4وی با اشاره به اینکه در  .هزار نفر دیگر بازنشسته خواهند شد

های تربیت  هزار نفر توسط روش 60، 7366تا سال  7302سال از : در آموزش و پرورش خواهیم داشت، مطرح کرد
ها و  اند و مابقی از مسیرهای دیگر از جمله استخدام مانند حق التدریس معلم در آموزش و پرورش جمع شده

سوال این است که چرا ....اند مربیان پیش دبستانی بدون گذراندن برای احراز صالحیت وارد آموزش و پرورش شده

در پایان خاطرنشان ریزی  رکز برنامهمرئیس فر از مسیر تربیت معلم وارد آموزش و پرورش شوند؟هزار ن 60فقط باید 
 322هزار نفر در آموزش و پرورش بازنشسته خواهند شد و براین اساس به  302، 7366از امسال تا سال : کرد

 .هزار معلم نیاز خواهیم داشت

 های مرتعی و جنگلی جرم است صادرات خاک

http://www.isna.ir/news/96020904330 

 



معاون حفاظت و   ،دکتر مسعود منصور :آمده است۶۹۳۱اردیبهست ۱۳شنبه ،به گزارش خبرگزاری دولتی ایسنا 

های مرتعی و جنگلی به هر طریقی غیرقانونی  صادرات خاک: امور اراضی سازمان جنگل ها، مراتع اظهار کرد

اساسا قاچاق امر خالف قانون : ، گفت«قاچاق خاک به ویژه در جنوب کشور و جزیره هرمز»با موضوع وی  .تاس
 .های مرتعی و جنگلی است و در مورد خاک هم ما دو نوع خاک داریم خاک صنعتی و خاک

، معدنی وجود دارد که خاک آن صنعتی است و در دسته اول قرار می گیرد اما هرمز جزیرهدر : گفت دکتر منصور
منصور تاکید .گیرد، کار خالف قانون انجام می شود اگر احیانا در جای دیگری غیر از آنجا، برداشت خاک صورت می

 .ی جرم است و باید با آن مقابله شود و ما تالش می کنیم این اتفاق نیافتددخل تصرف در اراضی مل: کرد

در این حوزه هم باید ساختاری که متولی حفاظت است به لحاظ تجهیزاتی و نیروی انسانی تقویت : گفتوی 

            ....وندشود و خود مردم به در امر حفاظت از منابع طبیعی مشارکت گرفته ش

 گدایی به سوی دولت دراز کردیم دست: کارگران/ مع اعتراض آمیز بازنشستگان فوالد در اصفهانتج

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1396/02/09/1392290 

 

در ادامه تجمعات بازنشستگان فوالد و ذوب  :آمده است۶۹۳۱اردیبهست ۱۳شنبه ،به گزارش خبرگزاری تسنیم 

اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان  این بار این کارگران اعتراض خود را به ،های اخیر آهن در ماه

آهن داده شده  های بسیاری که برای برطرف شدن مشکل کارگران بازنشسته فوالد و ذوب با وجود قول.بردند
وگو با  یکی از این کارگران در گفت.رو هستند ا مشکل روبهاست این کارگران همچنان برای دریافت حقوق خود ب

ابتدا امور بازنشستگان فوالد زیرنظر وزارت معادن و فلزات بود، سپس زیر : در اصفهان اظهار داشتخبرنگار تسنیم 
وی با بیان اینکه هیچ یک از  .نظر وزارت صنعت و معدن قرار گرفت و بعد از آن زیر نظر وزارت تعاون قرار گرفته است

نظر وزارت تعاون قرار داریم اما آنها نیز به  ما اکنون زیر: ها به مشکالت ما رسیدگی نکردند، گفت این دستگاه

 .مشکالت ما بی توجه هستند

اند، عالوه بر این معوقات نیز  حقوق ما را از پیش از عید نوروز تا کنون پرداخت نکرده: گفتاین بازنشسته فوالد 
 .اند ن هر مبلغی که اضافه شده را پرداخت نکردهتاکنو 09همچنین از سال . داده نشده و مشکل بیمه نیز داریم

ای است که باید بگوییم  ها چندین برابر شده و جیب ما خالی است، متاسفانه شرایط به گونه خرج: وی ادامه داد

 .ایم دست گدایی جلوی دولت دراز کرده

 جمع کارگران شرکت حمل ونقل خلیج فارس بابت مطالبات مزدیت

 
 

رگر شرکت حمل ونقل کا ۴۷۱نزدیک به  :آمده است۶۹۳۱اردیبهست۶۱یکشنبه ایلنا،خبرگزاری دولتی گزارش به 
  ن مطالبات مزدی خود از سوی کارفرما در محوطه ایناعتراض به پرداخت نشددراردیبهشت  ۶۱ خلیج فارس صبح

مشکالت شرکت حمل    اند کارگران یاد شده که مدعی .شرکت واقع در میدان نماز شهر اسالمشهر تجمع کردند
این واحد   کارفرمای بخش خصوصی: در ادامه گفتند  ج فارس از زمانی مدیریت جدید آغاز شده استونقل خلی

مسئولیت این آن را بر عهده گرفته است حق اضافه کاری ، کارانه،بهره بری  ۳۵خدماتی که از اردیبهشت سال 

تعدادی از راننده   همزمان با کارگران  از قرار معلوم .نفر از کارگران را پرداخت نمی کند ۶۷۱۱حدود   وبیمه تکمیلی
میلیارد تومان از مطالبات  ۴۷  راننده نیز بابت ۱۷۱های تجاری شرکت حمل ونقل خلیج فارس به نمایندگی از 

 .خارج از محوطه مقابل درب ورودی شرکت دست به اعتراض زده اند  خود

http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/483781-%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%AD%D9%85%D9%84-%D9%88%D9%86%D9%82%D9%84-%D8%AE%D9%84%DB%8C%D8%AC-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D8%AA-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B2%D8%AF%DB%8C


 ایلنا به مناسبت اول ماه مه گزارش می دهد؛

 در حق کارگران فضاهای شهری« بلدیه تهران»جفای 

  نسرین هزاره مقدم: گزارش

 
 

ام دی ماه،  صبح روز پنج شنبه، سی :آمده است۶۹۳۱اردیبهست۶۱یکشنبه ایلنا،خبرگزاری دولتی گزارش به 

بخشی از حافظه تاریخی ملت با . ادویی تلویزیون میخکوب شدند ؛ پالسکو فروریختهمه مقابل صفحه ج
در مقابل دیدگان مردم وقتی گزارشگر تلویزیون در حال ارائه . فروریختن این ساختمان بر سر مردم آوار شد

وریخت و یک سوزی در طبقه هشتم و باالتر این ساختمان بود، کل عمارت فر اطالعات و شواهد و قراین از آتش
ارگران اگر بخواهیم وضعیت شغلی و معیشتی ک ....جای خالی بزرگ روی صفحات گیرنده، جا خوش کرد

های شغلی دیگر هستند که اوضاع مرتبی ندارند؛  ها خیلی گروه نشان شهرداری را بررسی کنیم، غیر از آتش

ها، کارگران فضای سبز، کارگران میادین میوه و تره بار، کارگران مترو تهران و حتی رانندگان  بهشت زهرایی
باید سی  :گویند میبیش از چهل زن غسال در بهشت زهرا  نالند زنهای غسالخانه همه از درد می ....تاکسی

های غسالخانه که  سال تمام کار کنیم تا بازنشست شویم؛ آیین نامه مشاغل سخت و زیان آور برای شرکتی
هاس  نالند؛ درد دست و پا، درد کمر و اندام های تحتانی؛ کابوس این زنها همه از درد می ...شود اجرایی نمی

 ....شبانه هم مزید بر علت است

رویم؛ در میادین میوه و تره بار تهران، نه از ساعات کاری  ها، سراغ کارگران میادین میوه و تره بار می بعد از این زن

ا و عدم نظارت مسئوالن شهرداری انتقاد دارند مشخص خبری هست و نه از بیمه؛ کارگران از بدرفتاری کارفرماه
. کاله مانده است کنند؛ سر ما این وسط بی گویند به جای کارگران واقعی، دوست و رفیقهاشان را بیمه می و می

یکی از این کارگران که از کردستان به تهران آمده با صدایی خشدار و غمزده و با لهجه شیرین کردی 
به او بگویید الزم نیست در مناظره ها وعده ایجاد اشتغال بدهد، به جای این ... ردارکجاست جناب شه :گوید می

وعده و وعیدها، بیاید اوضاع ما کارگران دربدر شهرداری را ببیند؛ اگر قرار است کاری بکند اول ما را به سامان 

هد بگوید سنگ بزرگ عالمتیست خوا این کارگر زحمتکش که ماهها دور از خانه و خانواده مانده گویی می. برساند
 ...از نزدن

 کارون با شکایت کارفرما احضار شدند کارگر سیمان۰

 

نفر از کارگران معترض کارخانه  ۴تعداد  :آمده است۶۹۳۱اردیبهست۶۱یکشنبه ایلنا،خبرگزاری دولتی گزارش به 
از کارگران این واحد صنعتی با اعالم  جمعی.با شکایت کارفرما به پاسگاه شهر گلگیر احضار شدندسیمان کارون 

دلیل احضار همکاران آنها سلسله تجمعات صنفی بوده است که از بهمن واسفند سال : این خبر به ایلنا گفتند
به گفته این کارگران ظاهرا کارفرمای سیمان .پا شده است بر جموعه کارگران شاغل در این واحدگذشته توسط م

نجام اغتشاش ، اخالل در نظم و جلوگیری از اجرای پروژه فاز دوم کارخانه این شکایت را مطرح ا  کارون به اتهام

از قرار معلوم تعداد زیادی از کارگران این کارخانه در حمایت از کارگران احضار شده مقابل پاسگاه  . کرده است
 ...اند شهر گلگیر که در مجاورت این واحد صنعتی است، تجمع کرده

 هزار تن به پزشکی قانونی به دلیل نزاع 699مراجعه بیش از 

 

از اداره کل پزشکی قانونی استان تهران، :آمده است۶۹۳۱اردیبهست۶۱یکشنبه ایلنا،خبرگزاری دولتی به گزارش 
با (7364)شمار مراجعه کنندگان به دلیل آسب های نزاع درسال گذشته نسبت مدت مشابه سال قبل از آن 

براساس این گزارش از کل مراجعه کنندگان به  .کاهش یافته است2،6تن 726هزارو 727ان شمار مراجعه کنندگ
در اسفندماه .تن زن بودند 966هزار و 34تن مرد و 541هزار و  95دلیل آسیب های ناشی از نزاع درسال گذشته، 

 .جعه کردندتن بر اثر نزاع به مراکز پزشکی قانونی استان تهران مرا 691هزارو  1سال گذشته نیز 

در این گزارش پزشکی قانونی به مراجعه کنندگان نزاع توصیه کرده است که ظاهر خون آلود تاثیری در صدور 

نظریه کارشناسی توسط پزشکی قانونی ندارد، آنچه مبنای صدور نظریه کارشناسی در خصوص جراحات است، 
 ....نوع جراحت و عمق آن است

 بازنشستگان فوالد و ذوب آهن مقابل اداره کار  دو بارهتجمع 

http://www.iribnews.ir/fa/news/1613426 

http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/483845-%D8%AC%D9%81%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%87-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D9%82-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%B6%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C
http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/483809-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1-%D8%B3%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%88%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-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-5/483802-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%84%DB%8C%D9%84-%D9%86%D8%B2%D8%A7%D8%B9


 

 

 

 

 

نفر از کارگران  792تعداد : آمده است۶۹۳۱اردیبهست ۶۱یکشنبه ،اصفهان / خبرگزاری صداوسیما  به گزارش

رکه اصفهان و ذوب آهن  دوباره مقابل اداره کل تعاون ، کار ورفاه اجتماعی استان اصفهان بازنشسته فوالد مبا
عضو هیات مدیره و مسوول کانون بازنشستگان فوالد  ،خانم مجنون خبری صداوسیما  به گزارش .تجمع کردند

مبنی بر  726ماده  5ران در زمینه اجرا نشدن تبصره مدتی است این کارگ: مبارکه دراین تجمع چهارساعته گفت
خانم .حقوق یکسان سازی بازنشستگان موخر و مقدم و بیمه تکمیلی این گروه ازجامعه کارگری معترض هستند

باتوجه به اینکه این گروه از جامعه صنعت در دوره بازنشستگی اغلب بیمار هستند و هزینه های : مجنون افزود

 45: وی گفت.اخت نمی شود از مسووالن خواستار زیرپوشش قرار گرفتن بیمه تکمیلی هستنددرمان آنها پرد
 .هزار کارگر بازنشسته معادن ، فوالد و ذوب آهن در اصفهان زندگی می کنند 05هزار نفر از 

 فقدان تخصص و مهارت از عوامل اصلی بیکاری است

 

 
 وزیر معاون ،سازگارنژاد امین محمد : آمده است۶۹۳۱اردیبهست ۶۱یکشنبه ایلنا،خبرگزاری دولتی به گزارش 

 مهارت و تخصص فقدان :داشت اظهار کشور ای حرفه و فنی آموزش سازمان رئیس و اجتماعی رفاه و کار تعاون،
 توسعه و رشد در کارگران انکارناپذیر نقش بر تاکید با وی .است کارگری نیروی ریزش و بیکاری اصلی عوامل از

 .است کارگری هجامع به مهارتی ها آموزش انواع ارائه آماده ای حرفه و فنی آموزش سازمان :کرد بیان کشور

 دولتهای از زیادی معوقه مطالبات کارگران اکنون هم :گفت نیز خراسان کارگر خانه اجرایی دبیر رسولی حسین
 .دارد وجود مشکالتی هنوز و نشده محقق که دارند، گذشته

 
 در نهایت رسانه ای شد؛

 سال گذشته بر اثر فشار کاریپرستار در  61مرگ 

 

 
دبیر کل خانه  ،علی محمد آدابی: آمده است۶۹۳۱اردیبهست ۶۱یکشنبه ایلنا،خبرگزاری دولتی به گزارش 

د بر اثر فشار سال بودن 45تا  05نفر از پرستاران کشور که اغلب در گروه سنی  74سال گذشته : گفتپرستار،

سختی کار پرستاران، این در حالیست که به گفته دبیر کل خانه پرستار،  .زیاد، جان خود را از دست دادند کاری
توانند به راحتی از مزایای بازنشستگی پیش از موعد استفاده  پرستاران نمی.ری برای آنها داردعواقب بسیار ناگوا

در همین سال جدید که  .کنند و آیین نامه مشاغل سخت و زیان آور برای پرستاران شرکتی نیز اجرایی نمی شود
گذشته، اخبار وقوع حادثه برای دو پرستار جوان براثر فشار کاری منتشر شد که در حدود چهل روز از آغاز آن 

: وی خاطرنشان کرد .جر شدبه خونریزی مغزی پرستاری دیگر من دوم به مرگ یک پرستار و در مورد اول مورد

های ویژه  های بیمارستانی مشهود است اما در بخش اورژانس، جراحی و مراقبت کمبود پرستار در تمام بخش
این  شود که یکی از دالیل این امر پایین بودن تمایل پرستاران برای اشغال در کمبود پرستار بیشتر احساس می

 .ها باید ضمن تحمل فشار کاری بسیار، از درآمد اندکی برخوردار باشند هاست زیرا پرستاران در این بخش بخش

 حاشیه نشینی 

http://www.iribnews.ir/
http://www.iribnews.ir/
http://www.iribnews.ir/
http://www.iribnews.ir/
http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/483657-%D9%81%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%B9%D9%88%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%A7%D8%B5%D9%84%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/483657-%D9%81%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%B9%D9%88%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%A7%D8%B5%D9%84%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/483691-%D9%85%D8%B1%DA%AF-%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D8%AB%D8%B1-%D9%81%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C
http://www.ilna.ir/fa/tiny/news-477594
http://www.ilna.ir/fa/tiny/news-481391


 قائم مقام وزیر بهداشت اعالم کرد

 نشین با اجرای طرح تحول سالمت میلیون حاشیه 66پوشش 

ews/96021005562http://www.isna.ir/n 
 

قائم مقام وزیر  ،دکتر ایرج حریرچی: آمده است۶۹۳۱اردیبهست ۶۱یکشنبه به گزارش خبرگزاری دولتی ایسنا، 

میلیون نفر رسیده بود و مردمان حاشیه  ۶۱ های قبلی به نشینان کشور در دولت جمعیت حاشیه: گفتبهداشت 
حریرچی با بیان اینکه  ....ای محروم بودند کالنشهرها از خدمات بهداشتی درمانی مناسب و نیز پوشش بیمه

سکونتگاه غیر رسمی شناسایی کرد، ۲۱۱ هزار نفر حاشیه نشین را در ۹۱۱میلیون و  ۶۱ وزارت بهداشت تعداد
به طوریکه در حال حاضر به . های بهداشتی مناسبی را به این افراد ارائه دهیم توانستیم مراقبت ما: دادامه دا

 ....کند ازای هر دو تا سه هزار نفر جمعیت در کشور، یک کارشناس مراقب سالمت فعالیت می

 به مناسبت آغاز اعتصاب غذای اسماعیل عبدی و  دوازده اردیبهشت روز همبستگی معلمان ایران

 ای عضو اتحادیه آزاد کارگران ایرانکارگر پروژه  ،رحمان گلچهره: از  

http://www.etehadeh.com/?page=news&nid=6072 

 7342اردیبهشت  70روز :  آمده است۶۹۳۱اردیبهست ۶۱یکشنبه سایت اتحادیه آزاد کارگران ایران، به نوشته 

گروهی از معلمان به عنوان اعتراض به شرایط سخت معیشتی خود در آن دوران ، جلوی مجلس در میدان 
دبیر یکی از دبیرستانهای دکترخانعلی . را گرامی بدارندابوالحسن خانعلی  تایاد دکتربهارستان تهران تجمع کردند 

به  7335در روستای کن تهران متولد شد و پس از اخذ مدرک لیسانس در سال  7377ر سال دغرب تهران 
وی همزمان با شغل معلمی در دوره دکترای فلسفه دانشگاه تهران مشغول به . استخدام وزارت فرهنگ درآمد

بود که از سوی  این آموزگار آزاده همراه با هزاران همکار خود در این تجمع اعتراضی شرکت کرده. تحصیل بود
، 7351اما در اولین ماه های پس از انقالب  .پلیس به تجمع کنندگان تیراندازی و بر اثر اصابت گلوله کشته شد

ی دولت جدید به بهانه ترور مطهری، سعی در مصادره این روز و خالی کردن آن از محتوای اعتراضی و حق طلب

معلمان کرد و در این راستا، سالهای سال محصلین و معلمان را به کف خیابان ها کشاندند و با سر دادن 
شعارهای مرگ بر آمریکا و ارائه نمایشهای  انقالبیگرانه، هر آن چیزی را که علیه آموزش و زندگی و معیشت 

 ....معلمان و شان و منزلت آنان بود به پیش بردند

اما با فاصله گرفتن از آن دوران ، مطالبات معطل مانده انقالب و محدودیت های رو به گسترش و سخت تر شدن 
رایط زندگی ومعیشت کارگران و معلمان در بیش از سه دهه، هم سرنوشتی مشترکی را پدیدآورد که از ش

سرحادثه ، نزدیکی این دو تاریخ را همچون نمادی به نزدیکی و اتحاد این دو جنبش نیروی کارمزدی تبدیل 
 ....امروز این دو روز درکنار هم به  روز اتحاد کارگر و معلم تبدیل شده است....کرد

معلم آن بخش از نیروی کار مزدی در قلمرو اقتصاد ست که بر متن یک کشمکش هر روزه و دائمی ، برای بهبود 

ش های نیروی کار مزدی وضعیت مزد و معیشت، برای بهبود شرایط زیست انسانی اش ، در کنار سایر بخ

آنچه او را بعنوان یک نیروی اجتماعی مزدبگیر در برابر نظم موجود سرمایه سازمان داده و به صف ! جنگیده است
کرده است، نه تنها دفاع از مطالبات صنفی اش بعنوان بخشی از نیروی اجتماعی کارمزدی،بلکه رابطه متقابل و 

 !ارگر در گام هایی ست که برای آزادی خواهی و برابری طلبی بر میداردجدا ناپذیرش با منافع کل جنبش طبقه ک

در این روز در دل نواختن مارش اعتراضی معلمان علیه شرایط موجود ، آزادی بی قیدو شرط اسماعیل عبدی و   
 .برآوردن خواسته اعالم شده اش را به یکی از مطالبات اصلی تبدیل کنیم

 :درخواست عفو بین الملل از ایران

 فعاالن کارگری زندانی را آزاد کنید و به حقوق کارگران احترام بگذارید 

http://www.sedayemardom.net/?p=45669 

الملل روز سازمان عفو بین :  آمده است۶۹۳۱اردیبهست ۶۱به نوشته سایت صدای مردم به تاریخ روز یکشنبه 

ماه می، چندین فعال کارگری در زندان  ۶یکشنبه در بیانیه ای هشدار داد در آستانه ی روز جهانی کارگر در روز 
سال صادر شده  72هستند و برای بسیاری دیگر به خاطر فعالیت های مسالمت آمیز صنفی  احکام زندان تا 

ه در حال حاضر به خاطر فعالیتهای مسالمت آمیز زندانی اند عبارتند از اسماعیل عبدی فعاالن کارگری ک . ...است
که در حال گذراندن حکم شش سال زندان ( تهران)معلم ریاضی و عضو هیات مدیره کانون صنفی معلمان ایران 

است در زندان به  سال ۲است و بهنام ابراهیم زاده عضو کمیته ی پیگیری ایجاد تشکلهای کارگری که نزدیک به 
 .... سال زندان محکوم شده است ۶۹سر میبرد و با دو پرونده جداگانه مجموعا به 

محمود بهشتی لنگرودی، محمدرضا : از دیگر فعاالن کارگری که با خطر زندانی شدن روبه رو هستند عبارتند از

، محمود (تهران)نیکنژاد و مهدی بهلولی، سه عضو سابق یا فعلی هیات مدیره کانون صنفی معلمان ایران 



ایجاد تشکلهای کارگری، داوود رضوی، ابراهیم مددی و رضا شهابی،  هماهنگی برایصالحی، عضو کمیته ی 

سه نفر از اعضای سندیکای شرکت اتوبوسرانی تهران و حومه و جعفر عظیم زاده و شاپور احسانی راد، دو تن از 

حاکمه های به شدت ناعادالنه در دادگاههای انقالب تمامی این افراد پس از م .اعضای اتحادیه آزاد کارگران ایران
« اخالل در نظم عمومی»، «تبلیغ علیه نظام»، «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی»با اتهاماتی بی اساسی مانند 

در . سال محکوم شده اند ۶۶تا  ۵به زندانهای طوالنی مدت « تشکیل گروه با هدف بر هم زدن امنیت کشور»و 
رضا شهابی که از مهر . ر آنها با قرار وثیقه آزاد و منتظر نتیجه رسیدگی دادگاه تجدیدنظر هستندحال حاضر بیشت

پس از گذراندن چهار سال زندان به مرخصی درمانی آمده بود اخیرا به زندان فراخوانده شده  7363ماه سال 

 ....است

 احضار فعالین کارگری ادامه دارد

 

http://www.kurdpa.net/farsi/idame/70373 
 

 
 

نیروهای انتظامی سنندج،   فاظت اطالعاتح ::  آمده است۶۹۳۱اردیبهست ۶۱یکشنبه ، آژانس ُکردپابه گزارش 

از سوی حفاظت " فارس گویلیان"فعال کارگری ساکن سنندج به نام  .یک فعال کارگری آن شهر را احضار کردند
حفاظت اطالعات سنندج : گفتیک منبع خبری مطلع ....اطالعات سنندج احضار و مورد بازجویی قرار گرفته است

ست که نباید در مراسمات غیر رسمی همچون روز جهانی کارگر و روز معلم شرکت  به فارس گویلیان هشدار دادە
شمسی در شهر سنندج، همراه با چند نفر دیگر  ۶۹۸٩یلیان پیشتر نیز در سال فارس گوقابل ذکر است که  .کند

 .در هنگام شرکت در مراسم جهانی کارگر بازداشت شده بود
فعال کارگری کورد، بعد از احضار و بازجویی از سوی ماموران اداره " شیث امانی"چند روز پیش نیز همچنین 

بود که در صورت شرکت در هرگونه تجمعی به بهانه روز جهانی کارگر، به شدت اطالعات، مورد تهدید قرار گرفته 

 .با او برخورد خواهد شد
 

 زجهانی کارگر در سنندج سامی چند تن از بازداشت شدگان روا

https://1may2012.wordpress.com/2012/05/10 

یک دستگیری تعدادی در سنندج ،: تآمده اس۶۹۳۱اردیبهست ۶۱به تاریخ روز یکشنبه  برپایه خبر ذریافتی زیر

به دنبال برگزاری : فعال کارگری در سنندج در گفتگو با آژانس خبری موکریان ضمن تأیید این خبر اظهار داشت 

هشت ماه سال جاری در این شهر و دخالت نیروی انتظامی مراسم اول ماه مه روز جهانی کارگر در دوازدهم اردیب
. در این مراسم، چند تن از شهروندان حاضر در محل توسط نیروهای امنیتی دستگیر و به بازداشتگاه منتقل شدند

بسر می   اسامی شش تن از شهروندان بازداشتی که تاکنون همچنان در زندان: کوروش بخشنده در ادامه گفت
حمید تاری مرادی، فرهاد زندی، زاهد بنفشی، فرزاد حسین پناهی، محمد لطفی و : از برند عبارتند

وی در خاتمه ضمن تأکید بر این مطلب که افراد بازداشتی وابسته به هیچ گروه و سازمانی  .شیرکو کردی
 .نیستند، خواستار آزادی بدون قید و شرط آنها شد

 در بخش خدمات شکل گرفت ۳۵شتغال سال درصد ا ۲۵

http://www.isna.ir/news/96021005125 
 

معاون اشتغال وزیر  ،عیسی منصوری: آمده است۶۹۳۱اردیبهست ۶۱یکشنبه به نوشته خبرگزاری دولتی ایسنا 

ایجاد اشتغال کار با تشریح جزئیات طرح کارانه جوانان، تمرکز بر بخش خدمات و بنگاههای خرد و کوچک را اولویت 
درصد اشتغال جدید در سال گذشته در بخش خدمات  ۲۵بیان اینکه بیش از  وی.. .در دولت یازدهم عنوان کرد

صورت گرفته است، تمرکز بر بنگاههای خرد و کوچک، بخش خدمات و مشاغل غیر رسمی را در اولویت ایجاد 
رتی که فارغ التحصیالن در کارگاهها به طور رسمی شاغل در صو: منصوری خاطرنشان کرد...  .اشتغال دانست

 .شوند، کارفرمایان نیز به مدت دو سال معادل بیمه سهم کارفرما از مشوقهای دولتی برخوردار خواهند شد

های مهارتی برای آشنایی با محیط واقعی کسب و کار توسط سازمان آموزش  به گفته وی در حال حاضر دوره

همچنین به  وی ....حال ارائه است تا افراد پس از کسب مهارتهای الزم وارد بازار کار شوندای در  فنی و حرفه
در قالب طرح توسعه کسب و کار پایدار : اجرای طرح اشتغال فراگیر فقر زدا توسط وزارت کار اشاره و اظهار کرد

و استانی را انجام دادیم که بخشی از  مطالعه و شناسایی رسته فعالیتهای اشتغالزا در مناطق بومی( تکاپو)



ادامه می  ۳۱برنامه توسعه اشتغال محور در قالب طرح تکاپو از سال گذشته آغاز شد و بخش دیگر در سال 

 ....یابد

 تصاویر+ آباد سنندج در اعتراض به وضعیت نامطلوب جاده  تجمع مردم روستای حسن

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1396/02/10/1393939 

 

آباد سنندج  مردم روستای حسن:  آمده است۶۹۳۱اردیبهست ۶۱یکشنبه سنندج / گزاری تسنیم ربه گزارش خب
مردم ....آباد تجمع کردند آباد در مقابل شهرداری حسن در اعتراض به وضعیت نامطلوب جاده روستای حسن

و   هایشان آباد سنندج ظهر امروز در مقابل شهرداری در اعتراض به وضعیت نامطلوب جاده روستای حسن
تجمع و به نشانه نارضایتی از وضعیت کنونی از  پاسخی مسئوالن کردستانی به مشکالت آنان توجهی و بی بی

 ....سریع به مشکالتشان شدندها در داخل روستا جلوگیری و خواستار رسیدگی  تردد ماشین

 شهر انار در انتقاد از مسدودشدن یک چهار راه راضی مردم امینتجمع اعت
report/114963/1396/02/10-http://anarpress.ir/first 

شهر صبح امروز در اعتراض  شماری از اهالی امین  :آمده است۶۹۳۱اردیبهست ۶۱یکشنبه ،به گزارس انار پرس 
االنبیاء این شهر، صبح امروز یک تجمع اعتراضی برپا  در بولوار خاتمهای واقع  به مسدودشدن یکی از چهارراه

 .کردند

  

ظاهرا این چهارراه به دلیل . مسدودشدن این چهاراه باعث شده تا مردم برای عبور و مرور دچار مشکل شود
هایی را که باعث مسدودشدن  معترضان پس از ساعاتی، بلوک.جلوگیری از بروز تصادفات، مسدود شده است

 .چهارراه شده بود، شکستند و مسیر را باز کردند

    
  

 حاشیه نشینی 

 ماعی مطرح کردرئیس انجمن مددکاری اجت 

میلیون نفر در محالت  63سکونت /«نشینی حاشیه»نگاه سطحی نامزدهای ریاست جمهوری به 
 ناکارآمد شهری

http://www.isna.ir/news/96021005312 
 

رئیس ، سید حسن موسوی چلک:  آمده است۶۹۳۱اردیبهست ۶۱یکشنبه به گزارش خبرگزاری دولتی ایسنا،
ای تلویزیونی  آخوندی وزیر راه و شهرسازی همین چند ماه پیش در برنامه: گفتانجمن مددکاری اجتماعی ایران 

 ....میلیون نفر در همین مناطق چهار گانه ساکن هستند 76در خصوص آخرین آمار حاشیه نشینی اعالم کرد که 



های غیر رسمی  گاه سکونت: ارآمد شهری ساکنند گفتمیلیون نفر در مناطق ناک 76در ادامه با بیان آنکه  وی

 77تا  72شود که جمعیت ساکن در این مناطق در حال حاضر بین  یکی از مناطق ناکارآمد شهری محسوب می

های تاریخی و روستاهای  های فرسوده، بافت میلیون نفر نیز در بافت 6میلیون نفر بوده و به این ترتیب هشت تا 
 ....رسد میلیون نفر می 76شهری ساکن هستند که مجموع کلی آنها به الحاقی به مناطق 

دقایقی پیش بهنام ابراهیم زاده در میان استقبال جمعی از اعضای اتحادیه آزاد کارگران ایران از 
 زندان آزاد شد

e=news&nid=6084http://www.etehadeh.com/?pag 

بهنام ابراهیم زاده پس از :  آمده است۶۹۳۱اردیبهست ۶۶دوشنبه ، اتحادیه آزاد کارگران ایران به گزارش سایت

تحمل حدود هفت سال حبس در حالیکه جمعی از اعضای اتحادیه آزاد کارگران ایران به استقبالش رفته بودند از 
 .زندان آزاد شد

ارگران ایران با ابراز مسرت فراوان از آزادی بهنام ابراهیم زاده، رهایی وی از زندان را به خانواده مقاوم اتحادیه آزاد ک

او و جنبش کارگری ایران شادباش میگوید و بدینوسیله خواهان ازادی فوری وبی قید و شرط اسماعیل عبدی و 
 ....می باشد برداشته شدن اتهامات امنیتی از پرونده های فعالین صنفی و مدنی

 7369اردیبهشت ماه  77 –اتحادیه آزاد کارگران ایران 

  انی پس ازپایان تجمع به مناسبت اول ماه مه دستگیری واله زم

http://www.kanoonm.com/2685 

صبح امروز به دنبال تجمع :  آمده است۶۹۳۱اردیبهست ۶۶دوشنبه کارگر،  ه سایت کانون مدافعان حقوقبه نوشت
حاضران شعار گویان به  ...مقابل مجلس به مناسبت اول ماه مه و ممانعت نیروی انتظامی از برگزاری مراسم،

واله زمانی دستگیر شده و به کیوسک نیروی انتظامی مقابل مجلس منتقل و سپس .... سمت مترو حرکت کردند

 .ما خواستار آزادی بی قید و شرط واله زمانی هستیم... .از آنجا به دادسرای پارک شهر منتقل شد

 ۶۹۳۱اول ماه مه / کانون مدافعان حقوق کارگر

واله زمانی بازداشت  -گزارش تکمیلی مراسم روز جهانی کارگر در مقابل مجلس شورای اسالمی 

 شد

http://www.etehadeh.com/?page=news&nid=6082 

 

از کارگران علیرغم ی جمع:  آمده است۶۹۳۱اردیبهست ۶۶دوشنبه سایت اتحادیه آزاد کارگران ایران،به گزارش 
نی کارگر ممانعت شدید نیروهای انتظامی موفق به تجمع در مقابل مجلس و بر پایی مراسم مستقل روز جها

 .شدند

در این تجمع که از ساعت ده صبح  و با هماهنگی اتحادیه آزاد کارگران ایران برگزار شد نیروهای انتظامی مستقر 
در محل با اعالم اینکه مجلس تعطیل است اعالم کردند اجازه بر پائی مراسم را نخواهند داد اما کارگران شرکت 

رابطه با گرامیداشت روز جهانی کارگر و تصاویر اسماعیل عبدی و بهنام  کننده در مراسم با باز کردن بنرهایی در
ابراهیم زاده اقدام به آغاز مراسم نمودند که با عکس العمل ماموران برای جمع کردن بنرها و پالکاردها مواجه 

مجبور به  در ادامه این کشمکش و در حالی که کارگران بیشتری به تجمع می پیوستند، نیروهای انتظامی. شدند

 ....پذیرش قرائت قطعنامه از سوی تجمع کنندگان و سپس پایان مراسم شدند

با قطعنامه تشکلهای مستقل کارگری  توسط شاپور احسانی راد و ناهید خداجو قرائت شد و در این اقدام ... 
خیابان از آن ماست، در مقابل مجلس پایان گرفت و  –ای زنده باد اول ماه مه، روز کارگر روز ماست دادن شعاره

کارگران شرکت کننده در حالی که در محاصره نیروهای انتظامی بودند اقدام به راهپیمائی به سوی مترو 
رو و سر دادن شعارهای مختلف به بهارستان و سر دادن شعار کردند و در پایان بار دیگر با ایستادن در مقابل مت



مامورین امنیتی اقدام به بازداشت واله زمانی و انتقال وی به کیوسک نیروهای ... . مراسم خود پایان دادند

 ....انتظامی مجلس کرده اند

هان، برگزاری مستقل مراسم با تبریک اول ماه مه به کارگران در ایران و سراسر ج اتحادیه آزاد کارگران ایران،

اول ماه مه توسط کارگران را در مقابل مجلس شورای اسالمی حق قانونی و خدشه ناپذیر آنان میداند و با 
محکوم کردن بازداشت واله زمانی خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط ایشان و برداشته شدن هر گونه 

   .م اول ماه مه استمحدودیت و ممنوعیتی نسبت به برگزاری مستقل مراس

 هزار تومان شد ۶۱۱و  میلیون بگیران یک با تصویب دولت حداقل حقوق مستمری

http://www.sharghdaily.ir/News/120104 

های حمایتی دولت و  به دنبال اجرای سیاست: آمده است۶۹۳۱اردیبهست ۶۶دوشنبه ،ته روزنامه شرقبه نوش

بگیران تحت  بگیران، برای دومین سال متوالی میزان دریافتی حداقل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از حداقل

به گزارش خبرنگار ایلنا، براساس .ش یافتاجتماعی و صندوق بازنشستگی کشور افزای  پوشش سازمان تأمین
بگیران تحت پوشش سازمان  شدن وضعیت معیشت حداقل تصمیم هیئت دولت و با هدف تقویت قدرت خرید و بهتر

درصد به عالوه  ۶۷درصد به میزان حداقل مستمری و  ۶۴/۵تأمین اجتماعی و صندوق بازنشستگی کشوری، 
براساس این گزارش برای آن دسته از .اضافه شده است ریال نیز به سایر سطوح ۲۱۱و  هزار شش

و صد هزار تومان باشد، سازمان  میلیون آنها کمتر از یک  درصدی، رقم دریافتی ۶۴/۵بگیران که با افزایش  مستمری

 .و صد هزار تومان برساند میلیون تأمین اجتماعی مکلف است تا حداقل مستمری را به مرز یک

  ماه حقوق طلب کار هستند 33کارگران / بیکارشده کارخانه قند ممسنی تجمع اعتراضی کارگران 

http://shiraze.ir/fa/news/109283 

جمعی از کارگران بیکارشده کارخانه قند :  آمده است۶۹۳۱اردیبهست ۶۶دوشنبه به گزارش پایگاه خبری شیرازه، 

کارگران کارخانه تعطیل  .تانداری فارس تجمع کردندممسنی دراعتراض به عدم پرداخت مطالباتشان مقابل اس
ماه است  30این کارگران که حدود . شده ممسنی در این تجمع خواستار پرداخت مطالبات و معوقات خود شدند

تامین : یکی از کارگران گفت.حقوق معوقه دارند نسبت به بی تفاوتی و وعده های مسئوالن معترض بودند

کارخانه قند ممسنی در   .ماه است هیچ کمکی به ما نکرده و بیمه بیکاری رو قطع کرده است 02اجتماعی نیز 
گفتنی است مدتی پیش ایزدی فرماندار شهرستان رستم  .تعطیل و همه کارگران آن بیکار شده اند 65مردادماه 

کارخانه قند بدهی زیادی دارد و چندین پرونده علیه کارخانه از :در مورد مشکالت کارخانه قند ممسنی گفته بود
 .باید مسائل حقوقی آن بر طرف شودطرف شرکت ها و بانک تشکیل شده است و 

 کارگران نگران اند . عدم پرداخت عیدی و حقوق های معوقه کارگران حفاری شمال 

http://www.rokna.ir/-65/261289-/ 

شرکت حفاری  جمعی از کارگران حفاری شمال که یک:  آمده است۶۹۳۱اردیبهست ۶۶دوشنبه به گزارش رکنا، 

حقوق فروردین  .خود خبر دادنداز عدم پرداخت مطالبات مزدی  خبرگزاری با گفتگوهای نفت است، در چاه
در عین حال  .کارگرحفاری شمال پرداخت نشده استهزار3ماه،عیدی و مابه التفاوت دستمزد سال گذشته

رسد و این نگران  گویند زمزمه های اخراج به گوش می کارگران حفاری شمال از اخراج احتمالی نگرانند و می

به گفته این کارگران عیدی و مابه التفاوت دستمزد سال گذشته پرداخت نشده؛ این کارگران  .کننده است
کارگر دارد که در سه  3222شرکت حفاری شمال،  ....همچنین دستمزد فروردین ماه خود را دریافت نکرده اند

 .دفتر تهران، اهواز و بهشهر مازندران مشغول به کار هستند

 پیام جعفر عظیم زاده در اولین روز اعتصاب غذای اسماعیل عبدی

https://rowzane.com/ca/article=64909 

حکومتگران بی توجه به عزم و اراده ما کارگران :  آمده است۶۹۳۱اردیبهست ۶۶دوشنبه ،به نوشته سایت روزنه 

و معلمان و مردم شریف ایران  و با دهان کجی  به خواستهایمان که باید پیشاپیش و قبل از آغاز اعتصاب غذای 

منیتی از پرونده های قضایی اسماعیل به خواستهای او و میلیونها کارگر و معلم مبنی بر برداشته شدن اتهامات ا
بر . فعالین تشکلهای  صنفی و مدنی توجه میکردند، نشستند و نظاره گر آغاز اعتصاب غذای اسماعیل شدند

اساس این واقعیت غیر قابل انکار، مسئولیت هر پیشامدی از قبیل تجمعات و اعتصاب غذای ما کارگران و معلمان 
اینها به خطر افتادن جان اسماعیل بر عهده بلندترین مقامات نظام در مقابل نهادهای حکومتی و مهم تر از 

 .جمهوری اسالمی است

 معلمان با اعتصاب غذای معلم دربند همراهی



http://javanehha.com/1396/02/11 

 (  7369اردیبهشت  70)همزمان با روز معلم :  آمده است۶۹۳۱اردیبهست ۶۶دوشنبه به نوشته جوانه ها، 

 73، 70جمعی از فرهنگیان  اعالم کرده اند که با هدف همراهی با معلم دربند که در اعتصاب غذا به سر می برد،

اردیبهشت ، سومین روز اعتصاب غذای اسماعیل  عبدی   70  روز.اردیبهشت ماه، اعتصاب غذا خواهند کرد 74و 
 : آنان اعالم داشته اندمی باشد ،

 به نام خداوند جان و خرد

 . هم اعتراض داریمبه همان مواردی که جناب عبدی در اعتراض به آنها در اعتصاب غذا هستند  ما ! یاران

 790آیا تقاضای زیادی است که معلمان عدالت خواهی که به ناروا بازداشت و محبوس کرده اید، مطابق اصل 
ما که خود  صراحتا می گوییم قانون اساسی، درخواست برگزاری  دادگاه علنی با حضور هیات منصفه دارند ؟

در کجای جهان  ا درصدد دادن نشانی غلط هستید؟اعتراض ما بر مرگ عدالت در اين سرزمین است چرا شم

 ...فعالیت صنفی و اعتراضات معلمان  اقدام علیه امنیت ملی است؟

این همه ستم قابل تحمل نیست و ما امضا کنندگان این نامه ، روزهای سه شنبه ، چهار شنبه ،پنج شنبه  
 .دربندمان را همراهی خواهیم کرد در اعتصاب غذا ،  یاران69اردیبهشت  74و  73و70

 :اسامی معلمان امضاکننده به شرح زیر است
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 به کانال جوانه ها در تلگرام بپیوندید
https://telegram.me/javanea 

 قطعنامه تشکلهای کارگری ساختمانی به مناسبت روز جهانی کارگر 

http://www.peykeiran.com/Content.aspx?ID=128093 

 گرامی باد اول ماه مه ، روز جهانی کارگر:  آمده است۶۹۳۱اردیبهست ۶۶دوشنبه به گزارش سایت پیک ایران،

چه که عینیت داشته بهره کشی از طبقه ای از اجتماع به نام طبقه کارگر بوده است در طول تاریخ بشریت ان

تضاد و ستم در دوران های متفاوت میان برده و برده دار ، فئودال و کشاورز و نهایتا کارگر و سرمایه دار ادامه .
است که اکنون ستم و  داشته و این تضاد و ستم و فاصله طبقاتی با کاالیی شدن محصوالت به اوج خود رسیده

در حالی به  ۳۱در این شرایط در سال .استثمار طبقه کارگر پیش از هر دورانی قابل لمس و عیان تر شده است 
از زندگی و شرایط بسیار دشوار کارگران از جمله  ۳۵پیشواز روز کارگر میرویم که شرایط وخیمی رو در سال 

ری گسترده کارگران، امار وحشتناک حوادث کار ، عدم سهمیه شالق زدن کارگران ، شرایط سخت و فقر و بیکا

بیمه کارگران ساختمانی ، تحمیل دستمزد زیر خط فقر و افزایش کودکان کار و خیابان ، افزایش اعتیاد جوانان 
م ما در حالی به پیشواز روز کار میروی. را پشت سر گذاشتیم ... طبقه کارگر به دلیل بیکاری و نهایتا افسردگی و

که جز فروش نیروی کارمان در قبال اندک مزد چیزی دیگر نداریم نیرویی که خالق همه ثروت ها و نیازهای جهان 
است اما متاسفانه خود از یک زندگی ساده و بخور و نمیر و انسانی هم محروم هستیم و در شرایط اسفبار و 

و بیکاری کارگران ساختمانی درخصوص  در خصوص وضعیت فالکت بار ، رکود.. .سختی زندگی را می گذرانیم
بیکاری و رکود ساخت و ساز و مشکالت این قشر از جامعه به مانند سالیان پیش با فرا رسیدن روز کارگر 

https://telegram.me/javanea


در نهایت ما کارگران ساختمانی همگام با  .بیان خواهیم کرد را در شش بند،خواسته های قانونی و مطالباتمان  

نوف ها و جاهای مختلف از مطالبات آنها هم حمایت می کنیم و با اطمینان می سایر هم طبقه ای هایمان در ص

 .توانیم بگوییم با اتحاد و همبستگی و یاری همدیگر می توانیم به خواسته هایمان برسیم

  گرامی باد اول ماه مه ، روز جهانی کارگر

 : اسامی انجمن های امضاء کننده ساختمانی 

انجمن کارگران ساختماتی  -ن انجمن کارگران ساختمانی کامیارا - ریوان و سروابادانجمن کارگران ساختمانی م 

انجمن کارگران ساختمانی  - انجمن کارگران ساختمانی دیواندره - انجمن کارگران ساختمانی بانه -سقز

انجمن  - انجمن کارگران ساختمانی خلیل آباد -دی، حسن اباانجمن کارگران ساختمانی شهرر - شهرستان ابهر
انجمن  - انجمن کارگران ساختمانی هریس - انجمن کارگران ساختمانی خرمشهر - کارگران ساختمانی مهاباد

انجمن  -انجمن کارگران ساختمانی آبادان - انجمن کارگران ساختمانی نی ریز فارس -کارگران ساختمانی دورود
انجمن  -ن کارگران ساختمانی پل سفیدانجم -انجمن کارگران ساختمانی دزفول -کارگران ساختمانی سراب

انجمن کارگران  -انجمن کارگران ساختمانی قوچان -انجمن کارگران ساختمانی یزد- کارگران ساختمانی بوکان
انجمن کارگران  -انجمن کارگران ساختمانی شاهرود -انجمن کارگران ساختمانی خرمدره -ساختمانی میاندوآب

 ساختمانی سمنان

 ۳۱/۷/۶۱ 

 گوش شنوایی برای حل مشکالت وجود ندارد/ حروم در تهران داریممحله م 40
 

محسن سرخو؛ عضو شورای شهر   : آمده است۶۹۳۱اردیبهست ۶۶به گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا،دوشنبه 

هزار نفر با کمترین 022محله محروم داریم که حدود یک میلیون و  42ما : گفت با انتقاد از شهردار تهران تهران 
ما از شهرداری خواستیم که در این مناطق معابر را باز کند تا مردم کم . ها زندگی می کنند این محله نات درامکا

که دولت پرداخت   با توجه به وام هایی  های فرسوده کم وارد میدان شده و نسبت به نوسازی و یا ساخت بافت
حال سوال این است شما . ل از انجام آن سرباز زدنداشتن پو  کنند، اما هر بار شهرداری به بهانه می کند اقدام 

نام  که پول ندارید خط مترو و دیگر برنامه های شهری را پیش ببرید با چه مجوزی به بهانه ساخت یک خیریه بی

طبقه  77با طرح جامع تفصیلی همخوانی دارد اجازه ساخت مجتمع تجاری   ونشان که نه جواز ساخت دارد ونه
ما در برنامه دوم نه تنها به طور دقیق احکام را مشخص کردیم ... ن کلی هزینه می کنید؟ می دهید و برای آ

تر بتوانند برنامه را پیش ببرند اما  حتی جداول برنامه را نیز به تفکیک تبیین کردیم تا همکاران ما در شهرداری راحت
 .آنها را نیز پشت گوش انداخته استها عقب است که بسیاری از  متاسفانه نه تنها شهرداری از خیلی برنامه

حفظ جان مردم به دلیل وجود گسل های : های فرسوده نیزگفت در بخش دیگری از صحبت هایش درباره بافتوی 
خطرناک تهران و ارائه راهکارهایی در این باره از اولویت برنامه های ما بود که بارها در این خصوص به شهرداری 

 ....که بخواهد آنها را اجرا کند، وجود ندارد تذکر دادیم اما گوش شنوایی

  ...هزار میلیارد تومان بدهی سازمان تامین اجتماعی به نظام سالمت 1بیش از 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13960211000585 
ایرج  : آمده است۶۹۳۱اردیبهست ۶۶دوشنبه ، فارسی دولتخبرگزاری  به گزارش خبرنگار بهداشت و درمان

تا  65در سیزده ماه گذشته یعنی از اول فروردین : سخنگوی وزارت بهداشت در نشست خبری گفت، حریرچی 
 051میلیارد اسناد برای تامین اجتماعی ارسال کردیم که از این عدد فقط هزار و  754هزار و  9،  69آخر فروردین 

 .میلیارد تومان مطالبات ما از تامین اجتماعی بوده است 061هزار و  4ت شده و اکنون میلیارد پرداخ

اند اما اکثر  بیش از صد هزار نیرو در وزارت بهداشت داریم که اکثر آنها در دولت قبل گرفته شده: گفت حریر چی

د اما مطلوب وزارت شو نها شرکتی و قراردادی هستند و حقوق آنها از محل درآمد اختصاصی پرداخت می آ

 ...بهداشت این است این نیروها استخدام شوند

 تجمع کارگران سهام دار معدن کرومیت اسفندقه

 

 
جمعی از کارگران سهام دار کارخانه  : آمده است۶۹۳۱اردیبهست ۶۶دوشنبه به گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا،

مقابل   معدن کرمیت اسفندقه که از کارگران شاغل ،بازنشسته وتعدیل شده این واحد تولیدی هستند با تجمع

http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-5/484356-%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%87-%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%88%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%85-%DA%AF%D9%88%D8%B4-%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%DB%8C%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-%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF
http://www.farsnews.com/
http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/484123-%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%87%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%85%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D9%81%D9%86%D8%AF%D9%82%D9%87
http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/484123-%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%87%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%85%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D9%81%D9%86%D8%AF%D9%82%D9%87


ساختمان اداره کل بازرسی استان کرمان خواستار رسیدگی به مشکل مربوط به دریافت سود سهام این شرکت 

صندوق   :درصد از سهام این واحد معدنی هستند، گفتند  ۹۷این گروه از کارگران که صاحب  . دندش

این واحد معدنی را   درصد از سهام  ۶۲و  ۵۶بازنشستگی فوالد وشرکت صعتی معدنی امیر که به ترتیب صاحب 
ازنشستگان و کارگران آنطور که ب .کند دارند، در خصوص گزارش ساالنه و توزیع سود سهام شفاف عمل نمی

یکی از بزرکترین معادن )معادن کرومیت اسفندقه   سهام ۲۶  گویند، در سال معدن کرومیت اسفندوقه می
صنعتی   بین صندوق بازنشستگی فوالد وشرکت  از سوی وزارت صنعت ومعدن دولت وقت(کرومیت کشور 

 .اند، تقسیم شده است نی مشغول بودهکارگری که آن زمان در این واحد معد ۱۵۱بیش از   معدنی امیر و

معترضین خواهان شفاف سازی از روند توزیع سود سهام وگزارشهای ساالنه هستند و تاکید دارند که خرید و 

 .فروش سهام این معدن وتغیرات مدیریتی آن بدون در نظر گرفتن میزان سهم آنان عملی غیر قانونی است

 باربر منازل به مناسبت روزكارگرگزارشی درباره وضعیت دردناک كارگران 

k.com/?s-http://etehad 

   

روز است گوشي تلفن كیان ۲ :  آمده است۶۹۳۱اردیبهست ۶۶به تاریخ روز دوشنبه  گزارش سایت اتحاد برپایه 

داد كه كیان با سه نفر باربر  روز قبل، صاحب اتوبار تلفن زد و نشاني ۲. روز است بیكار است ۲كیان . زنگ نخورده

هیچ، يعني آخرين مزدي كه كیان و باربرها گرفتند، . روز قبل تا امروز، هیچ ۲از . جايي بار منزل بروند زعفرانیه، جابه
باربر  ۲عصر يكشنبه، كیان و  ٩روز مانده و ساعت  ٩تا اول برج و موعد اجاره، . روز قبل بود ۲هزار تومان  ۹۱همان 

اند و  پشت فلكه كن نشسته« خانه كارگري»اند، توي  روز قبل بیكار مانده ٩روز،  ۶۱م از يك هفته، كه آنها ه
 ....اند به صفحه تاريك گوشي چشم دوخته

به چه . خوابم ديگه پا نشم آرزوم اينه االن میرم مي. آرزو ندارم فردا زنده باشم. توي اين كار هیچ آرزويي ندارم -

وقتي يخچال . باشي ؟ به پول كارگري ؟ كاري كه جون آدم در عذاب باشه، پولشم حرومه چیزي بايد امید داشته
گیري، به نظرت اين پول  طبقه میاري باال و آخرهم با زور پولت رو مي ٩كني میاري پايین و  طبقه كول مي ۶۱رو 

را اينا اينطوري ان ؟ چرا پرسم از خودم كه چ مي. بینم رم، همسن خودم رو مي ها كه مي حالله ؟ توي اين خونه

... ساله بايد به من دستور بده و فكر كنه كه برده گرفته ؟ به خاطر اينكه پول داره ؟ و ما نداريم ؟ ۶۱يك بچه 
 ... .ها رو ديدم، خیلي از باربرا رو ديدم كه قصد خودكشي داشتن خیلي

 بیانیه جمعی از کارگران پارس جنوبی به مناسبت روز جهانی کارگر

 

 
جمعی از کارگران پروژه های نفت و گاز  : آمده است۶۹۳۱اردیبهست ۶۶،دوشنبه به گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا

سالیان است : است در بخشی از این بیانیه آمده .پارس جنوبی به مناسبت روز جهانی کارگر بیانیه صادر کردند

در . ی کردکنیم که با حقوق یک میلیون و دویست هزار نمی شود زندگ گوییم و می نویسیم و اعتراض می که می
سرما و گرما چرخهای اقتصادی این مملکت را با تالش بی وقفه و تولید خود به حرکت در می آوریم ولی در نهایت 

دستها و سفره خانواده مان خالی است و نزد خانواده و فرزندان خود شرمنده هستیم و تامین حداقل نیازهای 
آنهم در شرایطی که روی منابعی از : بیانیه می خوانیم در بخشی دیگر از این .خانواده برایمان غیرممکن است

پس اینهمه سرمایه های کشور به کجا . نفت گاز و سرمایه ملی نشسته ایم و آنرا استخراج و صادر میکنیم

میرود و چرا ما کارگران باید در این شرایط مصیبت بار زندگی دست و پا بزنیم و هیچ آینده یی برای خود و 

http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/484071-%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%87-%D8%AC%D9%85%D8%B9%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1
http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/484071-%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%87-%D8%AC%D9%85%D8%B9%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1


های کلیدی خود از جمله افزایش دستمزد و توقف  در پایان این بیانیه، کارگران خواسته .اشدفرزندانمان نب

 .ها به شرکت های پیمانکاری را بیان کردند ها و واگذاری خصوصی سازی

 :کارگران اخراجی تنگ بیجاردر مقابل استانداری ایالم

 کارگران اخراجی تنگ بیجار هنوز بیکارند/وعده های مسئولین دروغ از آب درآمد 

http://tabnakilam.ir/fa/news/416815 

هفته ای که گذشت برای بزرگداشت قشری که :  استآمده ۶۹۳۱اردیبهست ۶۶دوشنبه ،به گزارش تابناک ایالم 
چرخ تولید این مملکت با دستان توانمند وپینه بسته آنان می چرخد نام گذاری شده است ،قشر زحمتکشی که 

تولید واقتصاد وتوسعه این مملکت علیرغم کمبودها وبی مهری هایی که در حقشان می شود ، مدیون آنهاست 

درجای جای .و منصفانه در کنار سختی هایی که متوجه اشان می شودپای کارخود ایستاده اند اماآنان کم توقع
این سرزمین هر جا که اثری از تولید وتالش باشد ،می توان ردی از قشر زحمتکش اما کم توقع کارگر هم یافت 

ثبت وضبط شده ،اما واقعیت ؛هر چند در گوشه ای از تقویم ما هفته ای برای نکوداشت آنان وتکریم از زحماتشان 
هنوز هفت روز از هفته کارگر ....این نامگذاری هم نتوانسته مرحمی بر جراحتهای پر تعداشان باشد  این است که

نگذشته است که درب استانداری ایالمی شاهد تجمع تعداد ی از کارگران طرح توسعه حوزه گازی تنگ بیجار بود، 
گله مند بوده وعنوان داشتند   سال کارگری در شرکتهای تابعه وزارت نفت1د از کارگرانی که از بیکار شدن خود بع

انتظار می رود ،مسئولین محترم استان ،وزارت نفت وخاصه مدیرکل  ..."!که هیچ کس از آنان حمایت نمی کند

ده ای داشته تعاون ،کار ورفاه اجتماعی برای قول وقرارهای نافرجام و وعده های بی حاصل خود ،پاسخ قانع کنن
مخصوصا اینکه در هفته ای که بنام هفته کارگر نامگذاری شده است ،مدیرکل سازمانی که متولی . باشند

حمایت از این قشر زحمت کش شناخته شده است ،در مصاحبه با اصحاب رسانه موضوعی را بیان می نمایند که 
 .با واقعیت زمین تا آسمان فاصله دارد

  

 قاچاق کاال 
میلیارد دالر کاالی قاچاق از  ۵.۲واردات / غلط دولت برای پاک کردن صورت مسئله قاچاقآماردهی 

 سند+۳۵ماه ۳چین در 
 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13960210001690 
 

 

گمرک جمهوری   :  آمده است۶۹۳۱اردیبهست ۶۶دوشنبه ، خبرگزاری فارس به گزارش خبرنگار اقتصادی

اسالمی ایران در گزارشی که در پایگاه اطالع رسانی دولت منتشر کرده مدعی شده حجم قاچاق در دولت 
و فقط آمار   هم به نصف کاهش یافته است و همه مراکز اعالم آمار قاچاق به جز گمرک را غیر مستند خواندهیازد

های نادرست آمار قاچاق همیشه با شک و تردید  در جمهوری اسالمی ایران به اتکای روش .داند خود را موثق می

 .ال ناقض آمارهای جهانی هستندآمارهایی که معمو. شود و در انتها با اشتباهات فراوان اعالم می

های اخیر با توجه به افزایش مبادی قاچاق مانند مناطق آزاد و اجرایی  کارشناسان هم بر این باورند که در سال

زا مثل طرح شبنم، سامانه جامع تجارت و یا رجیستری شاهد افزایش حجم قاچاق آن  های شفافیت نشدن طرح
ا سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز به اتکای آمار گمرک نظری متفاوت ام .ایم هم به صورت کانتینری بوده

 ....گوید های اخیر سخن می گیر قاچاق در سال دارد و از کاهش چشم

 :بینید کشور را در جدول زیر می 4روش صحیح به دست آوردن آمار قاچاق به ایران فقط از 

http://tabnakilam.ir/fa/news/416815/%D9%88%D8%B9%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%BA-%D8%A7%D8%B2-%D8%A2%D8%A8-%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF-%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%86%DA%AF-%D8%A8%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%B1-%D9%87%D9%86%D9%88%D8%B2-%D8%A8%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF
http://www.farsnews.com/


 

 73طبق گزارش گمرک کشور چین قریب به  65ماهه اول سال  6برای مثال در :  65ماهه سال  6آمار واردات 
ودی گمرکات ایران نزدیک به هفت میلیارد دالر کاال از این کشور با هدف رسیدن به ایران خارج شده است ولی ور

میلیارد دالر در این بین از مسیر قانونی  0.5و نیم میلیارد دالر آن را به صورت قانونی دریافت کرده است که یعنی 
این حجم باالی قاچاق تنها از یک .گمرک وارد ایران نشده است بلکه به صورت قاچاق وارد کشور شده است

اول اینکه وقتی آمار قاچاق تنها از یک کشور نزدیک به نیمی از رقم تقریبی : کند  کشور دو سوال را ایجاد می

دوم اینکه آیا این حجم  مطرح شده توسط مراجع اعالم آمار قاچاق است حجم واقعی کل قاچاق چه میزان است؟
های رسمی وارد  رکریق گملنجی وارد کشور شده باشد یا از ط بران یا ته دارد از طریق کوله  باالی قاچاق امکان

پاسخ این سواالت را باید از مسئوالن گمرک و ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز پرسید زیرا در حال  شده است؟

 .یزان قاچاق کانتینری وجود نداردحاضر هیچ منبع شفافی برای م

 !تجمع اعتراضی  صدها کارگران ذوب آهن اصفهان

https://www.manoto.news/newsvideo/db8r4j/ugs28268?type=gozareshgar 

،صدها (اردیبهشت72)صبح :  آمده است۶۹۳۱اردیبهست ۶۶به گزارش تصویری من و تو به تاریخ روز دوشنبه 

کارگاه ذوب آهن، مقابل دفتر مدیر عامل کارخانه تجمع کرده و با شعارهایی، خواهان کناره گیری احمد  4کارگر
اعالم برخی منابع ، صادقی چندی پیش گفته بود بخش اعظمی از  بنابر.صادقی مدیرعامل این شرکت شدند

بدهی های شرکت صفر شده کرده و نوید بازگشت ذوب آهن به وضعیت سابق خود را داده بود و از واژه 

درصدی از محل تجدید ارزیابی  300ذوب آهن بعد از افزایش سرمایه  .امپراطوری ذوب آهن استفاده کرده بود
ریال زیان  35اولین درآمد هر سهم مالی جاری را با ( هزار میلیارد تومان 3.370به بیش از  109 از) دارایی ها 

 .همراه کرده است

 از شرمندگی برای خانواده تا بیکاری در محل تولید/ کارگران در روز جشن شعار عزا سردادند

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13960211000816 
 

هر ساله روز جهانی  :  آمده است۶۹۳۱اردیبهست ۶۶دوشنبه ، خبرگزاری فارس رنگار اقتصادیبه گزارش خب
شد که تمام کارگران و مسئوالن کشور در این روز برای  کارگر، در تکریم مقام و منزلت کارگران جشنی برپا می

کردند، اما این رویداد رنگ و  ای می ریزی ویژه کش جامعه برنامه ر زحمترفع مشکالت معیشتی و اقتصادی این قش
بوی دیگری پیدا کرده و خبری از جشن و شادی و سرور نیست و به قدری این مشکالت افزایش پیدا کرده که 

کشور و های  التحصیالن هستیم که شاغالن در کارگاه روزانه شاهد نه تنها تداوم بیکاری جوانان و مخصوصاً فارغ

افزون بر مشکل رکود اقتصادی، فرصتهای شغلی داخلی با واردات .های اقتصادی در حال بیکار شدن هستند ه بنگا
نفره  4هزار تومانی باید جواب خانوار  622امروز کارگران که با حداقل حقوق .رود بی رویه و قاچاق کاال از بین می

هور انتقاد تند خود را به وضعیت نامناسب بازار کشور مطرح خود را بدهند، با حضور در محل سخنرانی رئیس جم
به گزارش فارس، روز کارگر نه تنها برای کارگران ایرانی شیرین نبود، بلکه بخشی از کارمندان، فرهنگیان و .کردند

 .اقشار مختلف مردم از وضعیت موجود خسته و نسبت به آینده خود نگران هستند

  آوری زباله سوءاستفاده از کودکان برای جمع/ های شهرداری در انحصار افراد خاص است پروژه

 
نماینده مردم تهران  طیبه سیاووشی، :  آمده است۶۹۳۱اردیبهست ۶۶به گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا،دوشنبه 

اظهارات ایشان برنامه محور نبود، بلکه : در مجلس دهم درباره ادعاهای قالیباف در مناظره انتخاباتی اظهار کرد
نماینده مردم ....های دولت یازدهم را هدف قرار داده بود کشیدند و بیشتر برنامه به چالش می  تنها طرف مقابل را

ایم تفکیک زباله از مبدا را داشته باشیم و همچنان شاهد کودکانی  وز نتوانستهما در پایتخت هن: تهران افزود
شوند و کار تفکیک زباله که وظیفه شهرداری است و باید از مبدا صورت  های زباله خم می هستیم که در سطل

ها  که این این نیروها در حقیقت در خدمت شهرداری هستند و شهرداری خود واقف است. دهند گیرد را انجام می

دهد، این  که انجام می  ای کند و با حداقل هزینه استفاده می ها سوء کنند و از این چه نقش مفیدی را ایفا می
 ....دهد بازیافت را انجام می

http://www.farsnews.com/
http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-5/483354-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AF-%D8%AE%D8%A7%D8%B5-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%B3%D9%88%D8%A1%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%A2%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%87


 «جمعیت دفاع از کودکان کار و خیابان»محکومیت پلمپ مرکز 

http://www.kanoonm.com/2683 

ی گذشته مرکز  در هفته:  آمده است۶۹۳۱اردیبهست ۶۶دوشنبه کارگر، به نوشته سایت کانون مدافعان حقوق 

این مرکز یکی از مراکز مددرسانی به . از طرف شهرداری بسته شد « جمعیت دفاع از کودکان کار و خیابان»
کودکان کار و خیابان هست که سال ها در جنوبی ترین نقطه شهر با کار داوطلبانه عده ای از دانشجویان و 

. ن اجتماعی و با کمک های مردمی بدون استفاده از بودجه های حکومتی به کار خود ادامه داده استفعاال

داشتی و تنها  د که داوطلبان کار در این مرکز بدون هیچ چشمنکسانی که با کارهای این مرکز آشنا هستند میدان
رکز یک خبرگزاری دولتی و یکی از نهادهای قبل از تعطیلی این م. با انگیزه های انسان دوستانه به کار میپردازند

ما اقدام به  .وابسته به مجلس اتهاماتی به این مرکز وارد کردند که در هیچ دادگاهی به اثبات نرسیده است
ی انسان های شریف و نوع  بستن این مرکز را محکوم کرده و ضمن حمایت از دست اندرکاران این مرکز، از همه

ه کمک مددجویان و مددکاران این مرکز مستقالنه اقدام کنند و پاسخی در خور به دوست میخواهیم تا خود ب

اند که نه خود برای برچیده شدن کار کودکان اقدامی میکنند و نه اجازه  تمامی کسانی بدهند که آنقدر لئیم
 .میدهند که دیگران به این امر بپردازند

 کانون مدافعان حقوق کارگر

 ۶۹۳۱اردبیهشت 

 ار کودکان ک
 :های غیردولتی مدیره شبکه یاری کودکان درباره فعالیت سازمان بیانیه هیأت

 منافع کودکان محروم جامعه در نظر گرفته شود

 

   
هیات مدیره شبکه یاری کودکان در  :  آمده است۶۹۳۱اردیبهست ۶۶دولتی ایلنا،دوشنبه  به گزارش خبرگزاری

روی سخن این بیانیه که پس از .ارتباط با فعالیت سازمان های غیردولتی حامی کودکان بیانیه صادر کرده است
لی مطرح در آن، پلمپ دفتر جمعیت دفاع از کودکان کار و خیابان صادر شده، با مسئوالن است و خواسته اص

حضور  :در این بیانیه آمده است .های مردم نهاد حامی کودکان و محرومان است تسهیل در فعالیت سازمان
های محروم به  جانبه از کودکان و خانواده هایی که با حمایت همه ویژه سازمان های غیردولتی به فعال سازمان

های اساسی جامعه مدنی در هر کشوری به  و ضرورترسانند، از نیازها  ها در جامعه یاری می کاهش آسیب
ویژه در حوزه کودک و  ها به های موجود نقش این سازمان ها و گزارش در کشور ما هم با توجه به آمار. آید شمار می

ها ازجمله دریافت مجوز فعالیت، باید  رو برای رفع مشکالت این سازمان خانواده اثربخش و موثر بوده است؛ از این

وجوی راهکارهای مناسبی بود که بیشترین منافع عالیه کودکان محروم جامعه را در نظر گیرد و بدیهی  جستدر 
 .است که با پلمپ یک سازمان غیردولتی این هدف اساسی تأمین نخواهد شد

 قاچاق کاال 

 هزار قرص ترامادول در فرودگاه مشهد 09كشف بیش از 

http://www.isna.ir/news/96021106387 

 
فرمانده پلیس  ،سردار حسن مهری : آمده است۶۹۳۱اردیبهست ۶۶دوشنبه ،به نوشته خبرگزاری دولتی ایسنا

عدد قرص  922زار و ه 02های کشور از موفقیت ماموران گیت بازرسی پلیس فرودگاه مشهد در کشف  فرودگاه

http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/484169-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B9-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%88%D9%85-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D8%B8%D8%B1-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%B4%D9%88%D8%AF
http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/484169-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B9-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%88%D9%85-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D8%B8%D8%B1-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%B4%D9%88%D8%AF


كنترل بار   ماموران گیت بازرسی پلیس فرودگاه مشهد هنگام: اظهار کردوی  .ترامادول در این فرودگاه خبر داد

همراه مسافران در حال خروج از کشور به مقصد استانبول به دو نفر با هویت معلوم در خصوص حمل و انتقال مواد 

گرم است به طرز ماهرانه ای در داخل  162کیلو و  9ول که به وزن این تعداد قرص تراماد.مخدر مشکوک شدند
 ....های سوهان جاساز شده بود قوطی

 گزارش میدانی تسنیم از صنعت کفش

 اشک کفاشان ایرانی را درآوردند" کفش چین"و " دولت ایران"

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1396/02/11/1387332 

 

 

بازار تولید و فروش کفش اگر این روزها سری به    :آمده است۶۹۳۱اردیبهست ۶۶دوشنبه ،به گزارش تسنیم 
کیفیت چینی به بازار دارند که اشک آنها  های بی محلی دولت و هجوم کفش ایرانی بزنید درددلهای بسیاری از بی

های تولیدی روند  ها و بنگاه ویژه کارگران، تولید و فروش کارگاه با کاهش قدرت خرید مردم و به....را درآورده است

در فضای تولیدی کشور حاکم شده است ولی سیاستی که به ایجاد رونق در این نزولی داشته و رکود سنگین 
علی شالباف، مدیرعامل گروه صنعتی کفش  .بخش کمک کند هنوز از سوی دولت روحانی اجرایی نشده است

های  های اخیر ورود کفش  در سال: درصد است، گفت 0ملی با بیان اینکه سهم ایران در بازار کفش تنها 
سمت استفاده از محصوالت  یت چینی به کشور و تبعات منفی استفاده از آن باعث شده تا مردم بهکیف بی

رسول شجری، رئیس اتحادیه کفاشان دستدوز هم  .روز کنند داخلی بروند اما تولیدکنندگان نیز باید خود را به
نفر نیروی  422یش از کننده برسد برای ب تولید هزار جفت کفش تا زمانی که به دست مصرف معتقد است،

 ....زند رویه و قاچاق، بیکاری در این صنف موج می زایی دارد اما با واردات بی انسانی اشتغال

 یک گزارش خواندنی

  زاده کبریا حسین/  صاحب، پر از ثروت یک کاسه بی

http://www.isna.ir/news/96021106066 

 

 

کنم از آب تاالب کمی  سعی می:  آمده است۶۹۳۱اردیبهست ۶۶دوشنبه  ،به نوشته خبرگزاری دولتی ایسنا

شوم فاضالب شهر اراک وارد تاالب میقان  ن را امتحان کنم، بعد از آنکه متوجه میبچشم تا درصد شوری آ
توانم انجام  ام، کاری جز خندیدن نمی شده فضوالت انسانی یک شهر را چشیده شود و من طعم تجمیع می

.دهم پیدا کردن مسیر تاالب میقان بدون کسی که منطقه را بشناسد کمی دشوار است؛ چون هیچ کجا  ...
ابتدای ورودی کنارگذر قدیم یا کمربند شمالی اراک مسیر بدی . کنید پیدا نمی" تاالب میقان"تابلویی با عنوان 

اگر از دور دود سفیدی دیدید تعجب نکنید؛ زیرا در . اند را نصب کرده« طرمزد»وجود دارد که جلوی آن تابلوی تاالب 
اند که حرکت  وسط تاالب را مسیری ساخته ... .سدیم استکنار تاالب، کارخانه بزرگی در حال استخراج سولفات 

آبی که در . کنند تا سولفات سدیم استخراج کنند آنها قلب تاالب را حفر می. تر شود های سنگین راحت ماشین



شود  شوند که آب در انتهای آن جمع می ها آنقدر عمیق می شود تغییر رنگ داده و گاهی گودال ها جمع می گودال

های مدافع محیط زیست، زیر  شود بعد از اعتراض گروه البته گفته می... .دارد ش از خشکی ترک برمیو اطراف

شود  ها منتقل می رنگ آبی که از این کانال. هایی برای انتقال آب در دو طرف تاالب ایجاد شده است جاده تونل
هایی است که برای  ر رنگ، گودالمایل به قرمز است که به گفته یکی از فعاالن محیط زیست دلیل این تغیی

...کنند استخراج سولفات سدیم حفر می  

 /اختصاصی تسنیم

 سند+ بیکار شدند " دولت رکود"هزار نفر در ۱۱۹میلیون و ۶/ گزارش ویژه از مرکز آمار و وزارت کار

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1396/02/11/1394190 

میلیون شغل در این ۷علی ربیعی وزیر کار از ایجاد    :آمده است۶۹۳۱هستاردیب ۶۶دوشنبه ،به گزارش تسنیم 

های  میلیون شغل در کشور ایجاد شد اما با توجه به ورودی 0در چهار سال گذشته حدود  :و گفت دولت خبر داد

لص مرکز آمار ایران هم اشتغال خا و این در حالی استکه؛ .گوی نیازها نیست جمعیت، این مقدار شغل پاسخ
هزار نفر ۱۱۹میلیون و  هزار شغل اعالم کرده است، بنابراین در این دولت حدود یک۹۳۲ایجادشده در این دولت را 

هزار 154میلیون و 04جمعیت فعال کشور  30تابستان سال  درطبق گزارش رسمی مرکز آمار ایران، .بیکار شدند

 .بوده است هزار نفر767میلیون و 00کشور کل جمعیت شاغل  هزار نفر و593میلیون و 0نفر، جمعیت بیکار 

ماه جمعیت فعال کشور به  40  یعنی پس از 65پایان سال  در همچنین، طبق گزارش رسمی مرکز آمار ایران

 شاغل هزار نفر500میلیون و 22 هزار نفر بیکار و023میلیون و 3هزار نفر رسید که از این میزان 167میلیون و 05

 .شغل ایجاد شده است هزار361طور خالص طی سه سال و نیم تنها  ولت بهیعنی در این د اند، بوده

 اردیبهشت تغییر داد 61شهرداری تهران در اقدامی مبتکرانه تاریخ روز جهانی کارگر را به 

 

 
جمعی از کارگران میادین میوه و تره بار :  آمده است۶۹۳۱اردیبهست ۶۶خبرگزاری دولتی ایلنا،دوشنبه  به گزارش

به گفته این کارگران، قرار است مراسم روز کارگر .انتقاد کردند تهران در تماس با ایلنا از برگزاری فرمالیته روز کارگر 
روز  از قرار.اردیبهشت برگزار شود 75، جمعه (دیبهشتیازده ار)برای کارگران شهرداری به جای امروز دوشنبه 

گویا در این مراسم قالیباف، شهردار  .جمعه در میدان بهمن جمع شوند و مراسم اجباری روز کارگر را برگزار کنند

خواهد از تجمع اجباری کارگران شهرداری به  رسد قالیباف می و گفتند به نظر می..تهران سخنرانی خواهد کرد؛ 
 .ر تبلیغات انتخاباتی سود ببرد و این مساله باعث ناراحتی و دلزدگی ما کارگران شده استمنظو

 حقوق و مطالبات به تأخیر افتاد/ دادخواهی برخی کارگران حفاری شمال در روز کارگر

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1396/02/11/1394875 

تعدادی از کارگران و کارمندان شرکت حفاری    :ه استآمد۶۹۳۱اردیبهست ۶۶دوشنبه ، به گزارش تسنیم 
و  ۳۵خواستار رسیدگی مسئوالن مربوطه به وضعیت عقب ماندگی حقوق و عدم پرداخت عیدی سال  شمال

 .خبر از تأخیر در پرداخت عیدی سال گذشته و حقوق خود دادنداین کارگران .معوقات مالی گذشته خود شدند

را دریافت نکرده ایم و به جای حقوق فروردین، مبلغ  65هنوز عیدی سال : خصوص گفت یکی از این کارکنان در این
ناچیزی به عنوان علی الحساب به حساب ما واریز شده و در پاسخ به سوال ما که می گوییم چه زمانی عیدی 

 ....را دریافت می کنیم می گویند شرکت فعالً پول ندارد 69سال گذشته و حقوق فروردین ماه 

 اشیه نشینیح

 هزار تومانی به بیکاران، کارانه نیست، بیکارانه است 019وعده توزیع 

http://www.isna.ir/news/96021005646 

 

http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/484346-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D9%85%D8%A8%D8%AA%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D8%A8%D9%87%D8%B4%D8%AA-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%AF


 
مشاور معاون ،  زاده علیرضا عبدهللا:  آمده است۶۹۳۱اردیبهست ۶۶دوشنبه به نوشته خبرگزاری دولتی ایسنا 

شد اما در زمان  سال قبل هم به حاشیه نشینی توجه نمی 72رفاه اجتماعی وزارت رفاه با اشاره به اینکه تا 
حاشیه نشین امنیت : گیرند گفت ها و فقرا عکس یادگاری می انتخابات شاهد آن هستیم که با حاشیه نشین

منطقه حاشیه نشین شناسایی شد و سعی کردیم  3222برای اولین بار در اوایل دولت یازدهم . عی ندارداجتما

 .های پلیس و خانه بهداشت داشته باشیم ها کیوسک در همه محله

آیند اغلب تا زمانی که شغل پایداری پیدا کنند  ها زمانی که به تهران می نشین این حاشیه: عبدهللا زاده ادامه داد
کنند اما در ایران آنها را تا  روند و در حالی که در دنیا دستفروشان را ساماندهی می ه سمت دستفروشی میب

گوید مشکالت اجتماعی در  متعجب هستم که آقای کاندیدای ریاست جمهوری می. زنند سر حد مرگ کتک می

حل کرد؟ آیا اگر این دستفروش کار توان مشکالت را  شود ، آیا با پاک کردن صورت مسئله می تهران دارد حل می
 ...خود را از دست بدهد به سمت دزدی و قاچاق مواد مخدر متمایل نمی شود؟

 هستند« تعدیل پلکانی»کارگران نگران / عدم پرداخت عیدی و معوقات کارگران حفاری شمال
 

جمعی از کارگران حفاری شمال که یک :  آمده است۶۹۳۱اردیبهست ۶۶به گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا،دوشنبه 
به گفته این  .های نفت است، در تماس با ایلنا از عدم پرداخت مطالبات مزدی خود خبر دادند شرکت حفاری چاه

ین کارگران همچنین دستمزد فروردین ماه کارگران عیدی و مابه التفاوت دستمزد سال گذشته پرداخت نشده؛ ا

گویند زمزمه های  در عین حال کارگران حفاری شمال از تعدیل احتمالی نگرانند و می... .خود را دریافت نکرده اند
رسد و این نگران کننده است؛ به گفته این کارگران پیش از این هم تعدیل هایی در ماههای  تعدیل به گوش می

شرکت حفاری شمال،  .انی صورت گرفته و در هر مرتبه، تعدادی از کارگران بیکار شده اندگذشته به صورت پلک
 .کارگر دارد که در سه دفتر تهران، اهواز و بهشهر مازندران مشغول به کار هستند 3222

 روز گذشته در اعتراض به خصوصی سازی؛
 های سوخت تجمع کردند نیروهای قرارداد موقت جایگاه

 

 
، جمعی (دهم اردیبهشت)روز گذشته :  آمده است۶۹۳۱اردیبهست ۶۶به گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا،دوشنبه 

این کارگران که پس از  .جایگاه های سوخت، مقابل وزارت نفت تجمع کردند بیکار شده  داد موقتاز کارگران قرار

سالها سابقه کار و : گویند های سوخت به بخش خصوصی، بیکار شده اند می سازی و واگذاری جایگاه خصوصی
ن کارگران ای .ایم های سوخت به شرکت های خصوصی، بیکار شده تخصص داریم؛ ولی با واگذاری جایگاه

 .کند گویند واگذاری اموال ملی به شرکت ها، منافع کارگران را تهدید می می

 نژاد را به نام روحانی نوشتند  میراث احمدی/ واحد تولیدی و صنعتی ۶۳۲۲نژاد به  تیر خالص احمدی

 
شرکت ارج، شرکت پلی اکریل ایران، :  آمده است۶۹۳۱اردیبهست ۶۶دوشنبه ایلنا،به گزارش خبرگزاری دولتی 

هان، شرکت قند نور سپاهان، شرکت ایران پویا، شرکت قند پیشوا، شرکت ایران ترانسفو، شرکت روغن نباتی ج

 60شرکتی هستند که در تابستان سال  7611نخ از جمله ین، شرکت پوشینه بافت و شرکت نازشرکت آرد ماش
های  به گزارش خبرنگار ایلنا، در هفته.با مشکالت عدیده دست به گریبان بودند و در آستانه تعطیلی قرار داشتند

های قدیمی کشور ازجمله داروگر و ارج  خانهاخیر مخالفان دولت در جنجالی خبری مدعی شدند تعدادی از کار
کردند به اثبات رسید اما  تر از آن چیزی که مدعیان تصور می یع اگرچه پوچ بودن این ادعا سر. اند تعطیل شده

به اسنادی دست یافته است که گویای وضعیت بحرانی واحدهای تولیدی در تابستان ( ایلنا)خبرگزاری کار ایران 

 ....تانه تحویل دولت به حسن روحانی استو در آس 7360سال 

http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/484301-%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%B9%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D9%88%D9%82%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D9%81%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B9%D8%AF%DB%8C%D9%84-%D9%BE%D9%84%DA%A9%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF
http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/484221-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D9%88%D9%82%D8%AA-%D8%AC%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D9%88%D8%AE%D8%AA-%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-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-4/483909-%D8%AA%DB%8C%D8%B1-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D8%B5-%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF%DB%8C-%D9%86%DA%98%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C-%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AB-%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF%DB%8C-%D9%86%DA%98%D8%A7%D8%AF-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%B1%D9%88%D8%AD%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%86%D9%88%D8%B4%D8%AA%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D9%86%D8%A7%D8%AF


واحد با مشکل کمبود نقدینگی و  7410دار،  واحد تولیدی و صنعتی مشکل 7611طبق گزارش مذکور، از این 

واحد دارای مشکل  602ها و بدهی مالیاتی و بیمه،  واحد دارای بدهی معوق به بانک 7037سرمایه در گردش، 

واحد دارای مشکل  010آالت تولیدی و  دارای مشکل فرسودگی ماشین واحد 351مطالبات معوق کارگری، 
مشکل عمده در این واحدهای تولیدی و صنعتی به عنوان سرفصل مشکالت  77در مجموع . مدیریت بودند

 .واحد حداقل یک مشکل و عمدتا چند مشکل را به صورت توامان دارا بودند 7611شناسایی شدند که این 

دار ممکن است بیشتر از آمار ذکر شده باشد  راحت قید شده است که تعداد واحدهای مشکلدر این گزارش به ص

 .واحد احصا شده است 7611کننده گزارش،  ولیکن تا زمان ارزیابی سازمان تهیه

واحد به صورت تعاونی ثبت شده بودند و  476اند،  واحد دارای مالکیت خصوصی بوده 7527واحد،  7611از مجموع 
کردند که تعداد  واحد در بخش صنعت فعالیت می 7149نکته تاسف برانگیز این است که . یز دولتی بودندمابقی ن

 .کارگر این واحدها با مشکل امنیت شغلی و بحران معیشت رو به رو شده بودند 363هزار و  799

 سندیکای کارگران شرکت واحد مراسم روز جهانی کارگر رادر پایانه آزادی برگزار کرد

http://vahedsyndica.com/archive/2659 

 

اعضای سندیکای کارگران  :آمده است  ۳۱اردیبهشت  ۶۷سه شنبهبه نوشته سایت سندیکای شرکت واحد،
و با حمل بنر با مضمون اتحاد،  شرکت واحد، روز جهانی کارگر از ساعت سیزده در پایانه آزادی حضور یافتند

در این روز پکیج های . همبستگی و دادخواهی همچنین راه پیمایی در سطح پایانه این روز را گرامی داشتند
که در روز یازده اردیبهشت بخش ” مستقل“و روزنامه . شکالت و خودکار تبلیغاتی نیز در میان کارگران توزیع شد

شرکت واحد اختصاص داده بود و بیانیه  به بررسی مشکالت و مطالبات کارگران زیادی از صفحه یک و دو خود را 
سندیکا را نیز چاپ کرده بود در سطح وسیعی در بین رانندگان و کارگران در پایانه آزادی، چهار راه نواب و چهار راه 

که محل اجتماع رانندگان با توجه به گستردگی جغرافیایی خطوط و پایانه های اتوبوسرانی ... .ولیعصر توزیع شد

می باشد در روز نهم و دهم نیز تعدادی از اعضا سندیکا با حضور در پایانه های علم و صنعت، جوانمرد قصاب، راه 
آهن و آزادگان پیشاپیش روز کارگر را به همکارانشان تبریک گفتند و پکیج هایی شکالت و خودکار تبلیغاتی در 

 .میان کارگران توزیع شده بود

 زداشت یکی از اعضای هیات مدیره سندیکای نقاشان استان البرز را محکوم می کنیمبا

http://vahedsyndica.com/archive/2653 

 ۶۶)ر در روز جهانی کارگ :آمده است  ۳۱اردیبهشت  ۶۷سه شنبهبه نوشته سایت سندیکای شرکت واحد،

واله زمانی عضو هیات مدیره سندیکای نقاشان استان البرز توسط نیروهای انتظامی و امنیتی ( اردیبهشت
 .بازداشت و به پایگاه هفتم امنیت منتقل شده است و از وضعیت ایشان هیچ اطالعی در دست نیست

 

ن و حومه همچون گذشته فشار، تهدید و بازداشت و زندانی سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهرا

کردن کارگران از سوی نهادهای انتظامی و امنیتی و قضایی را محکوم کرده و خواهان آزادی بی قید و شرط 
 .ایشان می باشد

 :کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری

http://vahedsyndica.com/archive/2659
http://vahedsyndica.com/archive/2653


 .برز را محکوم می کنیمدستگیری واله زمانی از اعضای سندیکای نقاشان ال

 

روز  :آمده است  ۳۱اردیبهشت  ۶۷در تاریخ روز سه شنبه، شبکه تلگرام کمیته هماهنگی  درمندرج بر اساس خبر

اردیبهشت اول ماه مه، روز جهانی کارگر، واله زمانی بازداشت  77گذشته پس از پایان یک تجمع به مناسبت 

کارگری در بازداشتگاه پایگاه هفتم پلیس امنیت تحت بازداشت قرار  بر اساس آخرین خبر منتشره، این فعال. شد
ما بازداشت واله زمانی را  .واله زمانی از فعالین کارگری و عضو سندیکای کارگران نقاش استان البرز است. دارد

اد امنیتی محکوم می کنیم و همان طوری که بارها اعالم کرده ایم، اول ماه مه متعلق به کارگران است و هیچ نه
جای کارگران . و انتظامی نباید کارگران را به جرم شرکت در مراسم روز جهانی کارگر دستگیر و زندانی کند

 .فعالین کارگری درزندان نیست_و

  رسد؟ علمان چه زمانی به پایان میچند شغله بودِن م
 

 
بعضی معلمان از صبح تا ظهر و برخی :  آمده است۶۹۳۱اردیبهست ۶۷گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا ،سه شنبه 

آموزش سر و کار دارند و بعد و یا قبل از آن بدون استراحت  آموز و هم ظهر تا عصر با گچ و تخته و کتاب و دانش

در این بین ! روند با پراید قسطی سراغ آژانسِ درون شهری و یا مسافرکشی می. درگیر شغلی دیگر هستند
 .برند هایشان می آموزان خود را به خانه هستند، معلمانی که بعد از تمام شدن ساعت آموزش، دانش

ساز که اگر نبودند، وزیر و وکیل و پزشکی  معلمانی انسان.... است " امیداشت مقام معلمگر"اردیبهشت روز ۶۷
سازانی که به دلیل وضع بِد معیشتی، برای گذران زندگی، شغل دوم و بعضاً شغل سوم  انسان... در کار نبود

شود، آنطور که باید و  ها در نهایت باعث می گویند؛ سفره آنها کوچک شده و این دغدغه مندند، می دارند، گله
بعضی از صبح تا ظهر و برخی هم ظهر تا عصر با گچ و تخته و کتاب و .... شاید در کالس درس حاضر نشوند 

با پراید . آموز و آموزش سر و کار دارند و بعد و یا قبل از آن بدون استراحت درگیر شغلی دیگر هستند دانش

در این بین هستند، معلمانی که بعد از تمام شدن ! روند می قسطی سراغ آژانسِ درون شهری و یا مسافرکشی
در گزارش خبرگزاری ایلنا، معلمان پیرامون محور ....برند هایشان می آموزان خود را به خانه ساعت آموزش، دانش

 : های زیر سخن می گویند
 روزگار سخت می گذرد/معلمانی با دو شغل-

 رای هایی برای پر کردن سبد انتخابات و وعده-

 سفره هایی که کوچک شدند/دغدغه معلمان همچنان باقی است-

 :سال سابقه 03معلمی با -
 بزرگترین مطالبه ما بیمه تکمیلی مناسب و بهبود وضعیت درمانی است

 معلم باید امنیت شغلی و روانی داشته باشد-
 از بدعهدی صندوق ذخیره فرهنگیان گله داریم: یک دبیر بازنشسته-

 بندی لحاظ نشدند؟ تگان، در طرح رتبهچرا بازنشس-
 التدریسی معلمان بازنشسته گرفته شده است جلوی حق-

 سازی حقوق شاغالن و بازنشستگان هستیم خواستار همسان-

 از بازنشستگان به عنوان طراحان فکر در آموزش و پرورش استفاده شود-
 ام کنم فراموش شده حس می

 کشور باشدآموزش و پرورش باید در صدر مسائل -
 سهم بودجه آموزش و پرورش از بودجه عمومی افزایش یابد-

 زن شده است نظام تعلیم و تربیت تبدیل به نظام تست-

 سند تحول بنیادین از ریل خارج شده -

http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-5/484436-%DA%86%D9%86%D8%AF-%D8%B4%D8%BA%D9%84%D9%87-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%86-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%DA%86%D9%87-%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%85%DB%8C-%D8%B1%D8%B3%D8%AF-%D8%B1%D9%88%D8%B2%DA%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D8%AE%D8%AA%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%DA%AF%D8%B0%D8%B1%D8%AF


های این معلمان، حرف امروز و دیروز نیست، زاییده چند سال  ها و خواسته ها، دغدغه ها، درد دل ها، گالیه حرف

توجهی مسئوالن و البته چوبِ نجابتی است که همواره به دلیل شان و  تلنبار سالها بی! نیستاخیر هم 

اینکه هر از چندگاهی، به واسطه فشارهای زندگی، . بخرج داده اند" فرهنگی" شخصیت خود، بعنوان یک 
که سزاوار از بود، حقی " حقشان"استرداِد " دادِ "، سر دادند، تنها "درد"ای هم از سرِ  صدایی و ناله

خودگذشتگی، ایثار و شغِل انبیایِی آنهاست، امید است که این بار، از بارِ فشارهایی که بعضا کمرِ معلمان را خم 
به امید روزی که قشر . دوست داریم معلمان خود را با سری بلند و قامتی افراشته ببینیم. کرده، کاسته شود

روزی که آموزش و پرورش . ای بر زمین نمانده باشد دیگر مطالبهفرهنگی جامعه ما به حق و حقوق خود برسد و 

 .را اولویت اول کشور بدانیم و ببینیم

 !تجمع بازنشستگان فرهنگی برای بزرگداشت روز معلم مقابل مجلس

http://tnews.ir/news/eaa584915912.html 

گروهی از بازنشستگان برای : آمده است۶۹۳۱اردیبهست ۶۷سه شنبه ، امتداد نیوز شبکه خبری به گزارش
بزرگداشت روز معلم و پیگیری طرح همسانسازی که اجرای آن طی مدت پنج سال وعده داده شده، در مقابل 

نیروی انتظامی از تجمع جلوگیری کرده و بازنشستگان به آرامی به سمت مترو حرکت کردند تا  .مجلس گرد آمدند
ز معلمان بازنشسته با در دست داشتن دو قلم، شأن و مقام یکی ا. به مرور همراهان به آنان ملحق شوند

ما بازنشستگان چون حرکت خود  .معلمان را با صدای بلند ابراز می کرد و به برخورد نیروهای انتظامی معترض بود

را کامال صنفی می دانیم و از وارد شدن به فضاهای سیاسی و جناحی پرهیز داریم روز معلم را با تمرکز بر 
 .ته های معیشتی خود برگزار کردیمخواس

طرح فالکت / حق ما رو ندادند  -طرح پنج ساله دادند/ حق ما رو ندادند :شعارهای بارنشستگان به شرح زیر بود

و شعارهایی که  طرح پنج ساله دادند/ ما رو به هم پاس دادند -طرح پس از مرگ دادند/ حق ما رو ندادند  -دادند
                    .                                                                                                                            د بر زبانها جاری شددر تجمعات قبلی مطرح بو

 ۳۱سال اردیبهشت  ۶۷متن قطعنامه 

اعالم کنیم که ما بازنشستگان تنی واحد ما اینجا گرد آمده ایم که چون همیشه !روز معلم پیام آور همبستگی
ما با آگاهی و هشیاری، از این اتحاد  .هستیم، زیرا درد مشترک داریم؛ درد محرومیت از حداقل های زندگی

 :پاسداری می کنیم و اعالم می داریم

د شده که ما را را با تنگناهای معیشتی آغاز کرده ایم؛ تغییرات ناچیز و تحقیرآمیزی در حقوق ها ایجا ۳۱سال  -۶
 .در نقطه ای سه برابر زیر خط فقر نگاه خواهد داشت

ما فرهنگیان بازنشسته چون دیگر بازنشستگان که در زیر خط فقر گذران می کنند، تا رسیدن به مطالبات مان  -۷

 .از تالش همه جانبه دست برنخواهیم داشت

ما خواهان اجرای قانون به . ارساز نیستطرح همسانسازی با شیوه ای که انتخاب شده، به هیچ وجه ک -۹
 .هستیم" اسرع وقت"و در " کامل"صورت 

ما با نگرانی شاهد گسترش فقر و بیکاری و نابسامانی های اجتماعی هستیم که از  دالیل آن خصوصی  -۴

شی از ما به عنوان بخ. است و آوار این سیاستها بر سر زحمتکشان جامعه فرود می آید... سازی، رانتخواری و

 .جامعه فرهنگی کشورمان خواهان خواهان ریشه کن شدن آنها هستیم

بیمه ای واحد و کارآمد نیازی مبرم و اساسی است، ما خواهان تصویب و اجرای سریعتر و کاملتر این مهم  -۵

 .هستیم

 در سومین روز اعتصاب غذای اسماعیل عبدی : جعفر عظیم زاده

ws&nid=6086http://www.etehadeh.com/?page=ne 

گفتند معلمی شغل   :آمده است  ۳۱اردیبهشت  ۶۷سه شنبه، اتحادیه آزاد کارگران ایران به نوشته سایت
گفتند بوسه بر بازوان کارگر میزنیم تا هر آنچه می خواستند . انبیاست تا هر آنچه را که میخواهند بر آنان روا دارند

 .ارگران بیرون کشنددر جهت منافع چپاولگرانه خویش از بازوان ما ک

اما دیگر آندوران سپری . ما کارگران و معلمان را با یک چوب تحمیق کردند و با یک چوب آتش بر هستی مان زدند
اسماعیل عبدی و معلمان . ما در همبستگی با آموزگارانمان، مقاوم و استوار در کنار آنان خواهیم بود. شده است

کمانگر، همانقدر که به جنبش اعتراضی معلمان تعلق دارند، به ما  از جان گذشته و پر شوری همچون فرزاد

ما با تمام هستی مان اسماعیل عبدی را تنها نخواهیم . کارگران و مردم آزادیخواه و شریف ایران نیز تعلق دارند
موزگار گذاشت و دوشادوش آموزگارانمان به دفاع از اسماعیل بر خواهیم خاست و اجازه نخواهیم داد جان این آ

  .شریف و برجسته به خطر بیافتد



 بدون شرح 

 نفر اعالم کرد ۵۱ربیعی تعداد کارگران معترض به روحانی را 

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1396/02/12/1395399 

سخنرانی حسن روحانی  کارگران حین : آمده است۶۹۳۱اردیبهست ۶۷سه شنبه  ،به گزارش خبرگزاری تسنیم 
عزا عزاست امروز "وضعیت اقتصادی و معیشتی خود اعتراض کردند و با سر دادن شعارهایی مانند نسبت به 

روز عزاست امروز * عزا عزاست امروز"و " رو به فناست امروز* زندگی کارگر* روز عزاست امروز* 
که با توهین .اعتراض خود را به عملکرد دولت یازدهم اعالم کردند ،"صاحب عزاست امروز* جامعه کارگری * 

مجری در آن نشست  .نفر اعالم کرد ۵۱علی ربیعی وزیر کار تعداد کارگران معترض را . مجری برنامه مواجه شدند

خطاب و آنها را تهدید به ُخرد کردن " مزدور"کردند،  برنامه کارگران معترض را که حقوق قانونی خود را مطالبه می
های صنفی کارگران کشور با اعالم اینکه  ، دبیرکل کانون عالی انجمنپس از این ماجرا نیز هادی ابوی !دهان کرد

پشت : جمهور صنفی و در راستای احقاق حقوقشان بوده است، گفت اعتراض امروز کارگران در جلسه با رئیس
کارگران : وی افزود.توهین به کارگران مسائل سیاسی است اما پشت اعتراض کارگران حق و حقوق صنفی است

های فراوانی را تحمل  دلیل مشکالت معیشتی رنج و سختی از اقشار زحمتکش جامعه هستند، به کشور که

ترین مقام اجرایی  اند، اما امروز سعی کردند در محل سخنرانی رئیس جمهور حرفشان را به گوش عالی کرده

 .کشور برسانند

 قاچاق کاال 

 ی پوشاک قاچاق هستندمناطق آزاد گذرگاه اصل/ وانت پوشاک در هر لنج ۹۲قاچاق 

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1396/02/12/1395219 

 

 

دبیراتحادیه تولید و صادرات پوشاک و  : آمده است۶۹۳۱اردیبهست ۶۷سه شنبه ، تسنیمبه گزارش خبرگزاری 

در هر لنج : وشاک از مبادی ورودی در مناطق آزاد است گفتنساجی ایران با بیان اینکه بیشترین حجم قاچاق پ
بیشترین واردات از مبادی رسمی و به دلیل خالءهای قانونی ...در حال حاضر  .وانت پوشاک قاچاق میشود ۹۲

یکی از مواردی که ما با آن خیلی درگیر . انجام می شود و این مشکل اصلی فعاالن در حوزه پوشاک است
این کار  ...مبادی ورودی در مناطق آزاد است . شاک وارداتی کشور از این طریق وارد می شودهستیم و عمده پو

ت وارد می شود، بعد این شرکت کناس کامال قانونی و به نام یک شراج. با ساختاری مشخص انجام میشود

بعد . شود وب میبعد این کاال به نوعی تولید داخل محس. فروشد کاالیش را به شکل صوری به شرکت دیگری می
کند بلکه یک شخص  خواهند آن اجناس را عرضه کنند، دیگر این شرکت نیست که کاال را عرضه می هم که می

. کند گیرد و اجناسی را که چند دست صوری چرخیده به بازار داخل وارد می است که مجوز یک فروشگاه را می
 ....شود این نوع مبادله در سطح باال و میلیارد دالری انجام می

 !گفتگوی رادیوبین المللی فرانسه باهمسر اسماعیل عبدی

http://www.etehadeh.com/?page=news&nid=6090 

 



اسماعیل عبدی، معلم   :آمده است  ۳۱اردیبهشت  ۶۷سه شنبه اتحادیه آزاد کارگران ایران به نوشته سایت

سی ام ماه مه در اعتراض / اردیبهشت ۶۷کشنبه زندان اوین از روز ی ۹۵۱زندانی و فعال صنفی معلمان، در بند 

های صنفی معلمان و کارگران و با  برای فعاالن تشکل« صدور احکام امنیتی»به عدم استقالل قوه قضاییه در 
پس از آن،  .اعتصاب غذا کرده است« خود از حالت امنیتی به عادی  خروج روند پیگیری پرونده»درخواست صریح 

منیر عبدی، همسر   .ی خواستار بررسی مجدد پرونده این فعال صنفی معلمان شدندخانواده اسماعیل عبد
المللی فرانسه درباره وضعیت  وگو با بخش فارسی رادیو بین اسماعیل عبدی، معلم و فعال صنفی زندانی در گفت

 :دهد های وی توضیح می این زندانی پس از اعتصاب غذا و خواسته

روزشمار معکوس فرصت مجلس به /بندی های مخابرات از اجرا نشدن طرح طبقه نگرانِی شرکتی
 مخابرات

 

 
تعدادی از کارکنان شرکتی مخابرات  :است آمده۶۹۳۱اردیبهست ۶۷به گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا،سه شنبه 

به گفته این کارکنان،  .بندی مشاغل در مخابرات ابراز نگرانی کردند طرح طبقه ناز اجرایی نشد با ایلناتماس  طی

 .کمتر از ده روز به فرصتی که مجلس شورای اسالمی به شرکت مخابرات ایران داده، باقی مانده است
د اگر قرار باشد این طرح اجرایی نشود و مخابرات به تعهدات خود عمل نکند، از گوین های مخابرات می شرکتی

 .همه مجاری قانونی برای احقاق حق اقدام خواهند کرد

 تضییع حقوق کارگران با عدم نظارت بر عملکرد پیمانکاران

 

 
دبیر خانه کارگر اهواز  ،آقایار حسینی :آمده است۶۹۳۱اردیبهست ۶۷به گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا،سه شنبه 

پیمانکاران شهرداری موجب تضییع گسترده حقوق  عدم نظارت شهرداری و شورای شهر بر عملکردمی گوید ؛

شهرداری  ۴وی با اشاره به عدم پرداخت مطالبات مزدی کارگران شهرداری شوشتر و ناحیه  .آنها شده است
پیمانکاران از بابت عدم پرداخت مطالبات کارگران خیالشان راحت است چراکه در یک ائتالف : اهواز تصریح کرد

 .کنند حق و حقوق کارگران را پرداخت نمی ها نانوشته با شهرداری

های صنعت  هزار کارگر قرارداد مستقیم در مجموعه ۴۱الی  ۹۱با اشاره به وجود   دبیر خانه کارگر اهواز در ادامه

این کارگران با وجود اینکه در شرایط سخت تری نسبت به کارمندان و : نفت، پتروشیمی و حفاری تصریح کرد
کنند و گاها این اختالف در  های پایین تری نسبت به آنها دریافت می کنند به مراتب حقوق یکارگران رسمی کار م

ازسوی این کارگران از خدمات : دبیر خانه کارگر اهواز تصریح کرد .رسد میلیون تومان می ۱تا  ۵ها به  پرداخت

 .هاست عهبهره هستند که این یک اجحاف در حق کارگران این مجمو رفاهی کارگران رسمی بی

  بهنام ابراهیم زاده از زندان آزاد شد :کمیته پیگیری ایجاد تشکل های کارگری ایران

http://comitehpeygiry.com/ 

بهنام ابراهیم زاده عضو  شورای مرکزی نمایندگان  کمیته  :آمده است۶۹۳۱اردیبهست ۶۷به تاریخ روز سه شنبه 
 . سال زندان آزاد شد 0 و فعال حقوق کودکان ، پس از تحمل....پیگیری 

 9او پس از  تحمل . درصدی در خیابان  دستگیر گردید / 66در پی اتفاقات و جنبش  00بهنام ابراهیم زاده در سال 

در آن دادگاه بدون حضور وکیل به  اتهام .ماه اضافه  بر حکمش  ،  مجددا به دادگاه برده شد  9سال زندان و 
پس از .سال زندان محکوم گردید  77به  ازمانها و احزاب معاند خارج از کشورفحاشی به مسئولین و ارتباط با س

http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/484545-%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%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%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7-%D9%86%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%B7%D8%A8%D9%82%D9%87-%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B9%DA%A9%D9%88%D8%B3-%D9%81%D8%B1%D8%B5%D8%AA-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%B1%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-9/484545-%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%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%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7-%D9%86%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%B7%D8%A8%D9%82%D9%87-%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B9%DA%A9%D9%88%D8%B3-%D9%81%D8%B1%D8%B5%D8%AA-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%B1%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-9/484545-%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%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%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7-%D9%86%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%B7%D8%A8%D9%82%D9%87-%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B9%DA%A9%D9%88%D8%B3-%D9%81%D8%B1%D8%B5%D8%AA-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%B1%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-9/483798-%D8%AA%D8%B6%DB%8C%DB%8C%D8%B9-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D8%B1-%D8%B9%D9%85%D9%84%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86%DA%A9%D8%A7%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-9/483798-%D8%AA%D8%B6%DB%8C%DB%8C%D8%B9-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D8%B1-%D8%B9%D9%85%D9%84%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86


ما آزادی بهنام را به خانواده و جنبش   .... ماه تایید شد 5سال و  1اعتراض به حکم ، بالخره در دادگاه تجدید نظر 

 . کارگری شاد باش می گوییم

 کودکان کار

 شود های دسته جمعی کار در ایران اجرا نمی چرا پیمان
 

 
واری ایجاد شده در با توچه به دش :آمده است۶۹۳۱اردیبهست ۶۷به گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا،سه شنبه 

و پلمب شدن دو دفتر در تهران و تبریز ، این بحث عمومی شده و گزارش فوق دکان خیابانی کار سطح دفاع از کو

های دسته جمعی کار همانطور که در اصل هفتم  به نقل از داتیکان،پیمان. گواه دامن زدن به این بحث می باشد
مهمترین مواردی است که موجب بهبود  آمده است، یکی از ۱۳ایران مصوب سال  اسالمی قانون کار جمهوری

ای و شغلی و توازن منافع میان کارگر و کارفرما  کارگران، حل مشکالت حرفه شرایط تولید، حل مشکالت رفاهی

ها  ایران به این مسأله توجه شده ولی از زمان تصویب تا امروز، این پیمان با این حال اگرچه در قانون کار. شود می
ها و در مرتبه باالتر کاهش تولید در ایران  لی نشده و همین مسأله باعث بسیاری از ناعدالتیآنچنان که باید عم

اللهی  کاظم فرج همین منظور داتیکان اقدام به برگزاری میزگردی در همین خصوص با حضور به  .شده است
ها به  اصغر آهنی یعل و ( عضو هیأت مدیره کانون عالی شوراهای اسالمی کار)، علی خدایی(کارگری فعال )

مجلس در کشور ما قانون درست و کاربردی تنظیم : نماینده کارفرمایان گفت .عنوان نماینده کارفرمایان کرد
کند، مرکز قانونگذاری ضعیف در ایران بسیاری از مشکالت را به وجود آورده که علت آن به خاطر سیاست  نمی

 .و قانونگذاری استبنابراین مشکل اساسی در مجلس . زدگی جامعه است

 .کارگران کارخانه فرو آلیاژ ازنا به دلیل تعدیل نیرو و مشکالت موجود در مقابل کارخانه تجمع کردند

http://lorestan.farsnews.com/news/13960212000952 

 

نفر از کارگران  52حدود :  آمده است۶۹۳۱اردیبهست ۶۷سه شنبه به گزارش خبرگزاری فارس از خرم آباد 
کارخانه فرو آلیاژ ازنا به دلیل مشکالت بوجود آمده در مقابل این کارخانه تجمع اعتراضی کرده و با سر دادن 

هفته گذشته با :یکی از این کارگران بیان داشت .ئوالن به خواسته خود شدندشعارهایی خواستار رسیدگی مس

 52حضور وزیر صنعت یک بخش جدید از کارخانه فرو آلیاژ ازنا به بهره برداری رسید و بنابراین بنا شد که حدود 
رخانه شاهد با این وجود نه تنها استخدام جدیدی در این کا:وی افزود .شغل جدید در این راستا ایجاد شود

ایی از آنها را به اجبار برای کار در  های دیگر کارخانه تعدیل شده و عده ایم،بلکه بخشی از کارکنان قسمت نبوده
 ....بخش جدید در نظر گرفته اند

 ریزی کشور تجمع کاله زردها مقابل سازمان مدیریت و برنامه
 

 

http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-3/484615-%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%AC%D9%85%D8%B9%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7-%D9%86%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/484621-%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9-%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%87-%D8%B2%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1


حدود دویست نفر از اپراتورهای پست  :آمده است۶۹۳۱اردیبهست ۶۷به گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا،سه شنبه 

این تجمع از ساعت ده صبح  .کشور به تهران آمدند و تجمع اعتراضی برپا کردندسر اهای فشار قوی برق سر

کنندگان، تغییر وضعیت و تصویب طرح  خواسته تجمع .است مقابل سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور برگزار شده
 .کارگر دائم توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور است

های در دستور کار و  های مداوم همکاران طی ماه های گذشته در خصوص طرح یپیرو پیگیر: گویند کاله زردها می

وعده های مکرر مسئولین وزارت نیرو در خصوص ترمیم حقوقی و بهبود یافتن وضعیت موجود، اما نه تنها این 

 وضعیت ترمیم نیافته؛ جلسات مکرری طی روزهای گذشته بصورت محرمانه در وزارت نیرو در حال انجام جهت
 .واگذاری پست های فشار قوی فوق توزیع به شرکت های توزیع است

 :کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری

 .آزادی بهنام ابراهیم زاده را تبریک می گوییم

http://comitehpeygiry.com/ 

او عضو   . دان آزاد شدسال حبس، از زن 1،بهنام ابراهیم زاده پس از تحمل حدود 69اردیبهشت  77روز گذشته، 

بهنام ابراهیم زاده در حکم . بازداشت شد 06کمیته پیگیری ایجاد تشکل های کارگری بود که در خرداد سال 
بر اساس .ماه زندان محکوم گردید 72سال و  1سال زندان محکوم شد، اما در دادگاه تجدید نظر به  6بدوی به 

ستقر در زندان اوین با همسر بهنام  ابراهیم زاده تماس گرفته شده و از دادگاه م  69/0/6خبر منتشره، در مورخه 

میلیون ریال جریمه، همراه با مدارک مورد نیاز به دادگاه  9از وی خواستند که برای آزادی همسرش، با مبلغ 
 .مراجعه نماید و بعد از پایان مراحل اداری، شب گذشته این فعال کارگری از زندان گوهردشت آزاد شد

ا آزادی بهنام ابراهیم زاده را به خانواده و دوستان اش تبریک می گوییم و خواستار آزادی تمامی زندانیان م

 .سیاسی هستیم که در زندان به خاطر باورها و اعتقادات شان زندانی شده اند

 !کارگر شرکت پتروشیمی پردیس 3مسمومیت / ردیبهشت روزتعطیلی رسمی کارگرانا66در

روابط  :آمده است۶۹۳۱اردیبهست ۶۷به تاریخ روز سه شنبه انعکاس یافته در سطخ سایت ها  برپایه خبرهای

در روز کارگراین شرکت درحادثه نشتی گاز شب گذشته6عمومی شرکت پتروشیمی پردیس از مسمومیت

 .اردیبهشت،روزتعطیلی رسمی کارگران،خبرداد77

واحد اوره فاز یک این مجتمع پتروشیمی دچار دوشنبه : روابط عمومی شرکت پتروشیمی پردیس اعالم کرد
پتروشیمی های )نشتی شد که بالفاصله واحدهای ایمنی و آتش نشانی این شرکت و شرکت های همجوار 

و همچنین مدیریت ارشد ایمنی، بهداشت و محیط زیست شرکت عملیات غیر ( پارس، زاگرس، جم و آریاساسول
 .کنترل و مهار نشتی آغاز شد صنعتی پازارگاد وارد عمل شده و عملیات

 ...روغن نباتی قو را هم گرفتار کردسازی غلط کارگران  خصوصی

 

 
نه روغن قو، جمعی از کارگران کارخا :آمده است۶۹۳۱اردیبهست ۶۷به گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا،سه شنبه 

مشکالت این کارخانه سازنده روغن نباتی خوراکی از حدود یک دهه قبل و با ورود مدیرانی که عملکرد : گویند می

 ... .اند آغاز شد ودر نهایت با واگذاری مالکیت این کارخانه به بخش خصوصی به اوج خود رسید نامطلوبی داشته
ها نسبت به عملکرد مدیران دولت  ط قانون خصوصی سازی رسانهاگر از همان زمان اجرای غل: افزودند کارگران

نیز فرودین   و ۳۵الزم را به خرج داده بودند، امروز آنها بابت مطالبات مزدی بهمن و اسفند   گذشته حساسیت
در روز تن  ۷۱  تا پیش از این اتفاق سطح تولید روزانه کارخانه تا میزان: این کارگران افزودند .طلبکار نبودند  ۳۱

از قرار معلوم مشکالت  .شد کارگر می ۹۱۱  تقلیل یافته بود اما با همین شرایط نیز تعداد کارگران باقیمانده حدود

 ۵۱شود ، بلکه  معیشتی کارگران روغن نباتی قو تنها محدود به کارگران معرفی شده به بیمه بیکاری نمی
 .وصول سنوات پایان خدمت خود با مشکل روبرو هستندبازنشسته این کارخانه سنوات بازنشستگی نیز هنوز در 

http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/484744-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%BA%D9%84%D8%B7-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%BA%D9%86-%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D9%82%D9%88-%D8%B1%D8%A7-%D9%87%D9%85-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%B3%D8%B1%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%AA


، تجمع اعتراضی برپا  کارگران هلدینگ توسعه نیشکروصنایع جانبی دراداره تامین اجتماعی اهواز

 !داشتند

همزمان با روزجهانی کارگر،کارگران هلدینگ  :آمده است۶۹۳۱اردیبهست ۶۷برپایه خبر دریافتی سه شنبه 

ی دراعتراض به عدم تایید مشمولیت قانون سختی و زیان آور بودن شغلشان از طرف توسعه نیشکروصنایع جانب
سازمان تامین اجتماعی وغیردولتی خواندن شرکت توسعه نیشکروصنایع جانبی دراداره تامین اجتماعی اهواز 

ا ظرفیت شرکت هلدینگ توسعه نیشکر و صنایع جانبی بزرگترین تولید کننده شکر کشور است که ب .تجمع کردند
شکرسفید، شکر قهوه ای، الکل  .هزارتن شکر سفید نیمی از شکر تولیدی کشور را تامین می کند ۲۱۱ساالنه 

 .  و خمیرمایه از جمله تولیدات این شرکت به شمار می رود MDFصنعتی، خوراک دام، تخته صنعتی  -طبی

 با شروع هفته معلم؛
 پرداخت شد 31پاداش بازنشستگان سال 

 

 65پرداخت پاداش پایان خدمت بازنشستگان   :آمده است  ۳۱اردیبهشت۶۷سه شنبه ،به گزارش خبرگزاری ایلنا 
 .پاداش برخی از این فرهنگیان، شب گذشته به حساب آنها واریز شده است .آموزش و پرورش آغاز شده است

ن آموزش و پرورش وعده داده بودند که پاداش پایان خدمت بازنشستگان فرهنگی در هفته پیش از این مسئوال
 .شود معلم پرداخت می

 اسامی مصدومان و عکس/ لحظه به لحظه با جنایت معدن آذر شهر استان گلستان 

ی وقوع انفجار در معدن زغال سنگ درپ :آمده است  ۳۱اردیبهشت۶۹چهار شنبه ،به گزارش خبرگزاری ایلنا 

زمستان یورت شمال غربی، شماری از کارگران این واحد معدنی براثر ریزش تونل معدن گرفتار شدند که در حال 

 .حاضر عملیات امداد برای نجات آنها ادامه دارد

 کارگر ۰۱محبوس شدن 
نگ در استان گلستان، منطقه خوش از انفجار در معدن زغال س( معاون عملیات امداد و نجات)شاهین فتحی 

نفر حادثه دیده احتمالی  ٩٩رخ داده و  ۶۷:٩این حادثه ساعت : ییالق، معدن زمستانه یورت، خبر داد و گفت

نشانی با بالگرد هالل احمر به  های تنفسی آتش فتحی از انتقال سیستم .اند نفر مصدوم شده ۶۵  هستند و
 .های شعب استان گلستان منتقل شده است از پایگاه تیم عملیاتی ٩: منطقه خبر داد و گفت

 

 

http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/484661-%D9%BE%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B4-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%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-9/485273-%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%AC%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86-%D8%B2%D8%BA%D8%A7%D9%84-%D8%B3%D9%86%DA%AF-%D8%B2%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DB%8C%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D9%85%D8%B5%D8%AF%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B9%DA%A9%D8%B3


 

 

 

  

گاز زیاد است؛ به محبوسین معدن یورت غربی / اند همه نیروهای امداد استان گلستان بسیج شده

 دسترسی نداریم
 

معاونت بحران استانداری ،حمیدرضا منتظری :آمده است  ۳۱اردیبهشت۶۹چهار شنبه ،رش خبرگزاری ایلنا به گزا

همه نیروهای امداد استان : گلستان در ارتباط با جزئیات ریزش معدن زغالسنگ زمستان یورت غربی گفت
وجود گاز زیاد در : وی افزود .اند نفر در داخل معدن محبوس شده 42 -32حدود : وی افزود .اند گلستان بسیج شده

تونل ورودی معدن زغال سنگ زمستان یورت آزادشهر، دسترسی به کارگران محبوس شده در معدن را 
 .دشوارکرده است

 متري زمین؛ مردم دعا کنند ۶۷۱۱کارگر در عمق  ۹۷حبس 

http://www.akharinkhabar.ir/social/3445663 

http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/485282-%D9%87%D9%85%D9%87-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DA%AF%D9%84%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B3%DB%8C%D8%AC-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF-%DA%AF%D8%A7%D8%B2-%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%AD%D8%A8%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86-%DB%8C%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%BA%D8%B1%D8%A8%DB%8C-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%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-9/485282-%D9%87%D9%85%D9%87-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DA%AF%D9%84%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B3%DB%8C%D8%AC-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF-%DA%AF%D8%A7%D8%B2-%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%AD%D8%A8%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86-%DB%8C%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%BA%D8%B1%D8%A8%DB%8C-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%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-9/485282-%D9%87%D9%85%D9%87-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DA%AF%D9%84%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B3%DB%8C%D8%AC-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF-%DA%AF%D8%A7%D8%B2-%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%AD%D8%A8%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86-%DB%8C%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%BA%D8%B1%D8%A8%DB%8C-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%85


 

استاندار گلستان با بیان اينکه بر ، حسن صادقلو  :آمده است  ۳۱دیبهشت ار ۶۹چهار شنبهبه نوشته آخرین خبر 
متر عمق اين تونل  ۹۱۱هزار و  متر تا يک ۷۱۱هزار و  بیش از يک: نفر در تونل به دام افتادند، افزود ۹۷اثر انفجار 

معادن شمال  متاسفانه شاهد حادثه تلخي در منطقه شهرستان آزادشهر و در يکي از: اظهار داشتوی  .است
انگاري از طرف يکي از به علت توقف واگن و لوکوموتیو در داخل تونل سهل: وي تصريح کرد .کشور هستیم شرق

 .اي ايجاد شد که منجر به انفجار در تونل معدن شدتعمیرکاران اتفاق افتاد و جرقه

رفته بودن به علت شرايط هوادهي با اي که براي نجات افرادي که در داخل تونل عده: استاندار گلستان ادامه داد
 ....مصدومیت رو به رو شدند

 گزارش مهر از حادثه معدن آزادشهر؛

 جزئیات حادثه از زبان یک معدنچی/ معدنچی بیرون کشیده شد ۷۶پیکر 

http://www.mehrnews.com/news/3969153 

 
 

عملیات خروج پیکر پنج : آمده است  ۶۹۳۱اردیبهشت  ۶۹چهارشنبه گرگان ، / وشته خبرگزاری دولتی مهربه ن
 .جسد از معدن مذکور بیرون کشیده شد ۷۶دشهر در حال انجام است و بدین ترتیب معدنچی دیگر از معدن آزا

کار و رفاه  با حضور علی ربیعی وزیر تعاون، ، جلسه شورای تامین حادثه معدن یورت آزادشهرخبرگزاری مهر به گزارش
 .معدن و تجارت، صبح پنجشنبه در محل این حادثه برگزار خواهد شد اجتماعی و محمدرضا نعمت زاده وزیر صنعت،

جسد از معدن بیرون  ۷۶عملیات جستجوی اجساد معدنچیان معدن آزادشهر در حالی دنبال می شود که تاکنون 
ظهر چهارشنبه در معدن زمستانه یورت آزادشهر انفجاری رخ داد که منجر به  ۶۷حوالی ساعت .کشیده شده است

وجود گاز زیاد : مدیرعامل جمعیت هالل احمر گلستان به خبرنگاران گفت .کارگر معدن شده است ۸۱شدن  محبوس

در تونل ورودی معدن زغال سنگ زمستان یورت آزادشهر دسترسی به کارگران محبوس شده در معدن را دشوارکرده 
ریع استان آماده وبه همراه بالفاصله پس از حادثه تیم های عملیاتی و واکنش س: حسین احمدی گفت .است

هم اکنون هشت گروه امداد و نجات : احمدی افزود .دوقالده سگ جستجو و یک فروند بالگرد به منطقه اعزام شدند
نفر نیز در این حادثه  ۷۱: وی افزود .در داخل تونل و بیرون آن مشغول فعالیت هستند تا بتوانند کارگران را نجات دهند

 ....از آنان به مراکز درمانی منتقل و بقیه سرپایی مداوا شدند نفر ۶۳مجروح شدند که 

 درصد؟ 1درصد یا اقلیت  31برای اکثریت « صدر»پل

http://www.isna.ir/news/96021307740 

رییس کمیته محیط  ،محمد حقانی :آمده است  ۳۱اردیبهشت  ۶۹چهار شنبه، به نوشته خبرگزاری دولتی ایسنا 
درصدی  4یا اقلیت  69با طرح این پرسش که ساخت پل طبقاتی صدر برای اکثریت  زیست شورای شهر تهران

 .نماد شهر خودرو محور است» صدر»پل : ساخته شده است؟ گفت

آزمایی افرادی است که ادعای حمایت از اقشار  پل صدر آزمون دقیقی برای راستی: گفت محمد حقانی

ات و عوارض مردم برای دارندگان خودروهای شخصی به ویژه مالکان پذیر را دارند اما در عمل و با پول مالی آسیب
وی با تاکید بر اینکه بنا بر اعالم مسووالن مربوطه  .کنند پهن می« فرش قرمز»خودروهای لوکس شمال شهر 

این به معنای آن است : میلیارد تومان هزینه شده است، گفت 4222برای احداث پروژه صدر و تونل نیایش حداقل 

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


ایست که به  ماه یارانه 77برای این پروژه از جیب هر شهروند تهرانی بالغ بر نیم میلیون هزینه شده که برابر  که

 ....شود آنها پرداخت می

 هرندی محصول مدیریت ناکارآمد شهری است محله/تقسیم شهروندان تهرانی به درجه یک و دو

 

های  رییس انجمن آسیب ،کوروش محمدی:آمده است  ۳۱اردیبهشت۶۹چهار شنبه ،به گزارش خبرگزاری ایلنا 
: داشتآسیب تهران اظهار  های پر های اجتماعی در محله درباره تاثیر مدیریت شهری بر افزایش آسیب اجتماعی

شناسیم در حقیقت محصول سوء  های اجتماعی می انی شهری در حوزه آسیبمحالتی که به عنوان نقاط بحر
به وجود آمدن : او با بیان اینکه محله هرندی از ابتدا به این شکل نبوده است، ادامه داد .مدیریت شهری است

امروز اسم منطقه : او بیان کرد .توجهی و نوع نگاهی است که مدیریت شهری دارد چنین محالتی نتیجه بی
قیمت است، اما وقتی اسم منطقه  آب و هوا و گران ولنجک در ذهن شهروندان تداعی کننده یک منطقه خوش

. رسد های منطقه اولین موضوعی است که به ذهن افراد جامعه می آورند، نقطه بحرانی و آسیب هرندی را می

 .قش موثری داشته استاین نشان دهنده این است که مدیریت در تقویت باورپذیری بیشتر این ذهنیت ن

این افراد که : شود، گفت ها می محمدی با بیان اینکه از دست دادن حس تعلق به شهر باعث بروز ناهنجاری
ها سوق  اند و به سمت ناهنجاری درآمد پایین داشته و مشکالت اجتماعی دارند، با هنجارهای جامعه بیگانه شده

مناطق این تعریف ذهنی را داشته است که این مناطق ضعیف و کنند، چراکه مدیریت شهری برای این  پیدا می

نقاط تفریحی و رفاهی در همه نقاط شهر باید : های اجتماعی تصریح کرد رییس انجمن آسیب... .ارزانتر هستند
 .همچنین از نظر آموزشی نیز برابری باید در همه مناطق وجود داشته باشد. برابر باشد

 قاچاق کاال 

 میلیارد ریال کاالی قاچاق در چهارمحال و بختیاری 1کشف بیش از 

http://www.isna.ir/news/96021307576 

 
 ، سردار غالمعباس غالمزاده :آمده است  ۳۱اردیبهشت  ۶۹چهار شنبه،  به نوشته خبرگزاری دولتی ایسنا

میلیون ریال در  522میلیارد و  9فرمانده انتظامی استان چهارمحال و بختیاری از کشف کاالی قاچاق به ارزش 

در پی کسب خبری مبنی بر اینکه : در تشریح جزئیات این خبر، اظهار کردوی  .لردگان خبر داد –محور یاسوج 
های مرکزی کشور منتقل  لردگان را به استان –را از محور مواصالتی یاسوج  ای قاچاقچیان کاال قصد دارند محموله

 .کنند، بررسی موضوع در دستور کار ماموران اداره مبارزه با قاچاق کاال و ارز پلیس آگاهی استان قرار گرفت

میلیون  522رد و میلیا 9هزار متر کابل برق فاقد هرگونه مجوز به ارزش  030در بازرسی از این خودرو : وی افزود
 .ریال کشف و راننده خودرو نیز دستگیر شد

 کودکان کار 

 هزار کودک بازمانده از تحصیل به مدرسه 693بازگرداندن بیش از 

 
معاون آموزش ابتدایی ،  رضوان حکیم زاده:آمده است  ۳۱اردیبهشت۶۹چهار شنبه ،به گزارش خبرگزاری ایلنا 

خرین آمار ارسالی از به استناد آ: در خصوص تعداد دانش آموز بازمانده از تحصیل اظهارکرد وزیر آموزش و پرورش

، 65-69ساله دوره ابتدایی در سال تحصیلی  77تا  9مرکز آمار وزارت متبوع، تعداد کل کودکان بازمانده از تحصیل 
 093هزار و  16نفر آن پسر و تعداد  4هزار و  00از تعداد ذکر شده : تصریح کردوی  .نفر بوده است 091هزار و  797

برای شناسایی، جذب، آموزش و نگهداشت کودکان بازمانده از تحصیل، : شان کردوی خاطرن .نفر آن دختر هستند

در سطح ادارات کل آموزش و  60برنامه ویژه ای تحت عنوان برنامه انسداد مبادی بیسوادی از اسفندماه سال 
ث شده اجرای برنامه مذکور باع: حکیم زاده افزود .پرورش، مناطق آموزشی و مدارس کشور در حال اجرا است

http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-5/485027-%D8%AA%D9%82%D8%B3%DB%8C%D9%85-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%B1%D8%AC%D9%87-%DB%8C%DA%A9-%D8%AF%D9%88-%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%87-%D9%87%D8%B1%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D9%86%D8%A7%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-5/485188-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%86-%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D9%87


نفر از کودکان بازمانده از تحصیل جذب مدرسه و نظام آموزشی رسمی کشور  030هزار و  726است تاکنون 

 .شوند

از جمله اقدامات مهم دیگر در سال جدید تشکیل دبیرخانه کودکان کار و خیابان در معاونت : عنوان کرد حکیم زاده 

مانی تحولی در زمینه جذب و نگهداشت این گونه از ابتدایی است که می تواند با مشارکت شرکای برون ساز
کودکان را فراهم آورد که در حال بررسی چگونگی انعطاف در زمان آموزش و شیوه های نوین نگهداشت آن ها 

 .هستیم

 انفجار در معدن زغال سنگ آزادشهر

http://www.isna.ir/news/96021307997 

 
مسئول امداد و نجات  ،علی غالمی :آمده است ۳۱اردیبهشت  ۶۹چهار شنبه، به نوشته خبرگزاری دولتی ایسنا

این شهرستان ( یورت زمستان)جمعیت هالل احمر شهرستان آزاد شهر از انفجار در معدن زغال سنگ قشالق 
ال فاصله بعد از وقوع این حادثه تیم های آتش نشانی، هالل احمر، اورژانس، مدیریت بحران، ب: افزودوی  .خبر داد

 .بخشداری و فرمانداری شهرستان در محل حادثه حضور یافتند
حادثه انفجار در معدن زغال سنگ ظهر امروز در : عملیات امداد و نجات گفت شاهین فتحی، معاونهمچنین 

نفر از آنها توسط ماموران اورژانس و هالل  9اند که  نفر مصدوم شده 75حادثه تاکنون  در این. رخ داد 70:25ساعت 

طبق گزارش کارگران : کارگر در این معدن، گفت 55وی با اشاره به فعالیت  .احمر به مراکز درمانی منتقل شدند
 .اند نفر در معدن محبوس شده 42حاضر در معدن در حال حاضر احتماال 

 تجمع بازنشستگان فرهنگی برای بزرگداشت روز معلم

 
از  جمعیردیبهشت، ا ۶۷صبح روز   :آمده است   ۳۱اردیبهشت۶۹چهار شنبه ،به گزارش خبرگزاری ایلنا 

های  سازی که اجرای آن طی سال بازنشستگان فرهنگی برای بزرگداشت روز معلم و پیگیری طرح همسان

دقیقه صبح آغاز شد،  ۶۱:۹۱در این تجمع که حدود ساعت  .گذشته وعده داده شده، در مقابل مجلس گرد آمدند
های  با در دست داشتن پالکاردهایی، خواستهاین بازنشستگان  .نفر از بازنشستگان شرکت داشتند ۶۱۱حدود 

 .ادامه پیدا کرد ۶۶:۹۱این تجمع تا ساعت  .خود را بیان کردند و پس از آن به قرائت یک قطعنامه اقدام کردند

 واله زمانی آزاد شد

 

 
واله زمانی، فعال کارگری، که روز یازدهم   :آمده است   ۳۱اردیبهشت۶۹چهار شنبه ،به گزارش خبرگزاری ایلنا 

از قرار معلوم این فعال کارگری  .شورای اسالمی دستگیر شده بود، روز گذشته آزاد شد اردیبهشت مقابل مجلس
 .روز گذشته آزاد شد 74:32که شب را در پلیس امنیت گذرانده بود، ساعت 

http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/484996-%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-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85
http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/484996-%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-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85
http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/485040-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%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-9/485040-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%D8%B4%D8%AF


 کنند برخی کاندیداها مردم و کارگران را صدقه بگیر تصور می

 

 
در ( فعال مستقل کارگری)ناصر آقاجری  :آمده است   ۳۱اردیبهشت۶۹چهار شنبه ،به گزارش خبرگزاری ایلنا 

کارگران باید در انتخابات پیش  : نا در ارتباط با وضعیت فعلی کارگران و انتخابات پیش رو گفتوگو با خبرنگار ایل گفت

رو به کاندیدایی رای بدهند که به جای منافع دالالن با سرمایه گذاری در صنایع مادر، کار تولید کند وجامعه را از 
ز کاندیداها در شعارهای تبلیغاتی گفته باید وی با بیان این که یکی ا .نظر اشتغال و توسعه صنعتی شکوفا نماید

کنند که باید  مردم ایران و کارگران زحمتکش را مشتی صدقه بگیر تصور می این جناب، : یارانه افزایش یابد؛ افزود
 .برای رضای خدا چِندر غاز بیشتر جلوی آنها انداخت تا بیایند و رای بدهند

راه کج و معوج رشد اقتصادی  ایتان، در دوران زمامداری و مدیریت خود شما بر خالف ادعاه... : آقاجری ادامه داد
لیبرالی را در پیش گرفته اید که به ناچار باید این عوارض را به جامعه تحمیل کنید وتا زمانی که در این مسیر راه 

ای اجتماعی گریز می پیمایید، گریزی از هرچه بیشتر فاصله طبقاتی وجود ندارد و از روند ژرف تر شدن بحران ه
 ...نخواهد بود

 با یک جرقه معدن منفجر شد/ علت ریزش معدن یورت غربی« شدن گاز جمع»
 

 
 04از قرار معلوم، ضعف دستگاه تهویه  :آمده است   ۳۱اردیبهشت۶۹چهار شنبه ،به گزارش خبرگزاری ایلنا 

افتد  صبح وقتی موتور دیزل از کار می 77ساعته معدن باعث جمع شدن گاز در فضای معدن شده؛ در ساعت 

شوند و هنگام برگشتن و تعمیر دیزل، با روشن شدن آن، در اثر یک جرقه، و به علت تجمیع گاز  ان خارج میکارگر
 .در حال حاضر معدن ریزش کرده و کارگران در زیر آوار محبوس شده اند.دهد انفجار رخ می 

 
 کارگر محبوس شدند 30/ ریزش در معدن زغال سنگ یورت غربی براثر انفجار

 

 
: گویند در منطقه آزاد شهر استان گلستان می :آمده است  ۳۱اردیبهشت۶۹چهارشنبه ، به گزارش خبرگزاری ایلنا

» براثر وقوع یک مورد حادثه انفجار در معدن زغالسنگ ( اردیبهشت ماه 73چهارشنبه )امروز   77/5در ساعت 

نوبت   ادثه دراین ح .اند تن دیگر محبوس شده  30حدود  کارگر زخمی و 0کم حدود  دست« زمستان یورت غربی 
  بر اساس این اطالعات هم اکنون .شماره یک ریزش کرده است صبح کاری این معدن رخ داد که بر اثر آن تونل 

یگانهای ویژه امداد ونجات در محل حادثه حضور دارند وکارگران مجروح نیز به بیمارستان حضرت معصومه انتقال 

 یافته اند

 انگاری یکی از تعمیرکاران علت حادثه سهل
 

http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/485047-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%87%D8%A7-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%B5%D8%AF%D9%82%D9%87-%D8%A8%DA%AF%DB%8C%D8%B1-%D8%AA%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%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-9/485217-%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%DA%AF%D8%A7%D8%B2-%D8%B9%D9%84%D8%AA-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D8%B4-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86-%DB%8C%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%BA%D8%B1%D8%A8%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%DB%8C%DA%A9-%D8%AC%D8%B1%D9%82%D9%87-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86-%D9%85%D9%86%D9%81%D8%AC%D8%B1-%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-9/485204-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D8%B4-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86-%D8%B2%D8%BA%D8%A7%D9%84-%D8%B3%D9%86%DA%AF-%DB%8C%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%BA%D8%B1%D8%A8%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AB%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%AC%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D8%A8%D9%88%D8%B3-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF
http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-3/485429-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%B9%D9%85%D9%82-%D9%85%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D9%86%D9%84-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D8%A8%D9%88%D8%B3-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF-%D8%B3%D9%87%D9%84-%D8%A7%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%B9%D9%85%DB%8C%D8%B1%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D9%84%D8%AA-%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%AB%D9%87


درباره استاندار گلستان حسن صادقلو  :آمده است   ۳۱اردیبهشت۶۹چهار شنبه ،به گزارش خبرگزاری ایلنا 

کارگر در  ۹۷: سنگ زمستان یورت گفت ت امداد رسانی به معدنچیان محبوس شده در معدن ذغالآخرین وضعی

 .متری تونل معدن آزادشهر محبوس شده اند که از مردم می خواهم برای نجات این کارگران دعا کنند ۶۷۱۱عمق 

انگاری از در داخل تونل سهلبه علت توقف واگن و لوکوموتیو : استاندار گلستان درباره علت وقوع این حادثه گفت
: او ادامه داد .ای ایجاد شد که منجر به انفجار در تونل معدن شدطرف یکی از تعمیرکاران اتفاق افتاد و جرقه

 .ای که برای نجات افرادی که در داخل تونل رفته بودن به علت شرایط هوادهی با مصدومیت رو به رو شدندعده

نفر هستند همگی نجات پیدا  40راد که برای نجات رفته بودند که نزدیک به خوشبختانه این اف: صادقلو گفت
 .کردند

 

 

 !شهرآخرین اخبار ازانفجاردر معدن زمستان یورت قشالق بخش چشمه ساران شهرستان آزاد 

براساس آخرین : آمده است  ۳۱اردیبهشت  ۶۹برپایه تمامی سایت های خبری ایران در تاریخ روز چهار شنبه
بوی گاز از روز :یکی از کارگران معدن .نفرهم درمعدن محبوس هستند32کارگرمجروح و42اخبار منتشره حدود 

ماه  70ن زمستان یورت با بیان اینکه یکی از معدنچیا شد؛بارها به مسئوالن تذکر دادیمگذشته استشمام می

تا کنون مسئوالن مربوطه حقوقها را به صورت کامل واریز نکردند  7360از سال : حقوق ما را پرداخت نکردند، گفت
این مسیر تونل در  ،رضا محمودی پارسیان با بیان اینکه .و در هر سال سه تا چهار ماه از حقوق ما را نپرداختند

ما بارها این مسئله را به مسئوالن مربوطه معدن در : نی مناسبی برخودار نبود، اظهار داشتگذشته نیز از ایم
 .شهرستان و استان اعالم کرده بودیم

العملی از سوی مسئوالن  یکی از معدنچیان معدن زمستان یورت با بیان اینکه متاسفانه تاکنون هیچ گونه عکس

گیرد همه  طرفه و  محوطه بسته است و وقتی انفجار صورت می کاین تونل به صورت ی:انجام نشده بود، افزود
این کارگر معدن با بیان اینکه تنها حقوق  .دهند موجودات زنده در تونل بر اثر گاز گرفتگی جان خود را از دست می

زان امسال این می: شد، گفتهای گذشته در نظر گرفته میهزار تومان برای یک کارگر معدن در سال 112تا  132

ها را  تاکنون مسئوالن مربوطه حقوق 7360از سال : پارسیان ادامه دادمحمودی .هزار تومان رسیده است 022به 
 .ماه از حقوق ما را نپرداختند 4تا  3به صورت کامل واریز نکردند و در هر سال 

ود امدادرسانی سریع باوج: درهمین رابطه، صادقعلی مقدم مدیرکل دفتر مدیریت بحران استانداری گلستان گفت

نفر در داخل تونل مخروبه معدن گرفتار  09به حادثه دیدگان معدن زغال سنگ زمستان یورت آزادشهر هنوز 
 .هستند

 بدون شرح 

 :علی ربیعی
  ...یورت را ایمن ارزیابی کرده بودوزارت صنعت وضعیت معدن 

 

ی  علی ربیعی وزیر کار و تعاون، رفاه اجتماع :آمده است   ۳۱اردیبهشت۶۹چهار شنبه ،به گزارش خبرگزاری ایلنا 
من امروز به اتفاق آقای نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت به اینجا آمده ام تا از نزدیک بر : اظهار داشت

کارگر و  09البته ...هم اکنون نیازمندی هایی وجود دارد : ربیعی افزود .عملیات امدادرسانی نظارت داشته باشیم
 .تندنفر از پیمانکاران این معدن در عمق زمین محبوس هس 6

http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/485442-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86-%DB%8C%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%DB%8C%D9%85%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%86%DB%8C%D9%85-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D8%B2-%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%AB%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D9%84-%D8%A8%D9%88%D8%AF


بازرسان کار نیم ساعت قبل از حادثه از محل معدن : شده از این معدن تصریح کرد وی اشاره به بازرسی انجام 

لکوموتیوی که زغال می آورد در : وی افزود. بازدید کرده بودند اما بی احتیاطی موجب وقوع این حادثه شده است

استفاده   ری آن تعویق شود از روش باطری به باطریمتری باطری اش تخلیه می شود اما به جای اینکه باط 122
 .گاز متان هم قدرت انفجاری باالیی دارد   البته . می کنند که علت انفجار نیز همین موضوع بوده است

 ...سرانی از شهرداری زابلساله کارکنان اتوبو 1طلب 

 

a/doc/sound/93965http://www.asrehamoon.ir/f  
 

 

در پی اعتراضات رانندگان  : آمده است  ۳۱اردیبهشت  ۶۹چهار شنبه ،عصرهامون به گزارش خبرنگار اجتماعی
تعدادی از این افراد با حضور در در خصوص عدم پرداخت به موقع حقوق کارکنان این سازمان وبوسرانی زابل، ات

در پیگیری های انجام شده برخی مسئولین شهرستان زابل وعده پیگیری .کردند طرحاستانداری مشکل خود را 

ی شدن وعده های مسئولین شهرستان زابل از عدم اجرای، یکی از کارکنان اتوبوسرانی زابل  .این موضوع را دادند
کارکنان اتوبوسرانی در حال حاضر در مقابل استانداری سیستان و بلوچستان جهت پیگیری این : خبر داد و گفت

 5ماه است که حقوق دریافت نکرده اند، عنوان کردند از  4کارکنان شهرداری با بیان اینکه  .موضوع حضور یافته اند
علی رغم اضافه کاری هیچ اضافه کار یا پاداشی به کارکنان این سازمان پرداخت نشده  سال گذشته تا کنون

 ... اعتراضات همچنان ادامه دارد .. .است

 معدنچی حادثه معدن آزادشهر شناسایی شد ۷۶پیکر 

http://www.mehrnews.com/news/3969567 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
مدیرکل ، صادق علی مقدم  : آمده است  ۳۱اردیبهشت  ۶۹چهار شنبه، گرگان / به گزارش خبرگزاری دولتی مهر

معدنچی حادثه انفجار معدن یورت آزادشهر شناسایی شده و  ۷۶پیکر : مدیریت بحران استان گلستان گفت
شده ولی هنوز از تونل  حاضر این افراد شناسایی در حال: وی افزود .اردجستجو برای یافتن سایر اجساد ادامه د

های  و جو در کارگاه  اکنون راه اصلی تونل بازشده است و کار جست  هم: داشت  مقدم اظهار ....اند خارج نشده

 .جانبی ادامه دارد

مقابل شرکت نیشکر تجمع جوانان جویای کار چند روستا /بیکاری روستاییان اهواز را به ستوه آورد

  دهخدا

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1396/02/13/1397181 

 

http://www.asrehamoon.ir/fa/doc/sound/93965/%D8%B7%D9%84%D8%A8-5-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D9%86%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%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B2%D8%A7%D8%A8%D9%84-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%82%D9%88%D9%84-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87
http://asrehamoon.ir/
http://asrehamoon.ir/


روستاییان اهوازی به علت : آمده است  ۳۱اردیبهشت  ۶۹چهار شنبه،از اهواز زارش خبرگزاری تسنیم به گ

این تجمع از روز شنبه .بیکاری و پایین آمدن قدرت خرید مقابل شرکت کشت و صنعت نیشکر دهخدا تجمع کردند

صورت روزانه در اطراف شرکت هفته جاری آغاز شده و همچنان ادامه دارد و تعدادی از روستاییان اهوازی به 
درخواست این ...کنند و خواستار به کار گیری در این شرکت هستند کشت و صنعت نیشکر دهخدا تجمع می

روستاییان که ساکنان روستاهایی همچون دغاغله، مراونه، غدیر و چند روستای دیگر هستند فقط کار است و 
های  ، روستاهای مسیر نیشکر از زمینخبرگزاری تسنیم به گزارش .خواسته دیگری از مسئوالن شرکت ندارند

ها هزار نفری این روستاها کشاورزی است که به دالیل  حاصلخیزی برخوردار هستند که شغل اکثر ساکنان ده

 .شدند هایشان بیکار آبه کافی به زمین متعدد از جمله عدم تخصیص حق

 استاندارد نبودن معدن آزادشهر بارها به مسئوالن تذکر داده شد

http://www.mehrnews.com/news/3969583 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

جعفر قلیچلی، معدنچی  :آمده است  ۳۱اردیبهشت  ۶۹چهار شنبه،  آذرشهر/ به گزارش خبرگزاری دولتی مهر

ها در این معدن کار کرده و بعد از شنیدن خبر حادثه به دلیل شناخت منطقه برای کمک  ای است که سال بازنشسته
استاندارد نبودن معدن یورت آزادشهر بارها به مسئوالن تذکر داده : گفتوی  .خود را به محل حادثه رسانده است

قلیچلی با بیان اینکه در این معدن هیچ گاه موارد ایمنی  .این استاندارد نبودن توجهی نشد شده بود اما هیچ گاه به
تذکرات متعدد در این رابطه بارها به مسئوالن داده شده اما هیچ گاه : شد و فاقد استاندارد بوده، افزود رعایت نمی

 .شود رعایت نمی

هزار تومان  ۸۱۱الی  ۲۱۱کردند پایه حقوق بین  عدن کار میافرادی که در این م: این معدنچی با سابقه ادامه داد

تا کنون هیچ مسئولی به این : وی افزود .داشتند و عالوه بر حقوق معوقه، بیمه آنها هم دچار مشکل بوده است
 .اند زده ولی حاال که این اتفاق رخ داده است تمامی مسئوالن خود را به این مکان رسانده معدنچیان سر نمی

 !مسؤوالن پاسخگو نیستند/ ن روز اعتراض کارگران فرش پارس قزویندومی

 

http://www.farsnews.com/13960213001141 
 

آمیز  دومین روز تجمع اعتراض: آمده است  ۳۱اردیبهشت  ۶۹چهار شنبه از قزوین، خبرگزاری فارس گزارشبه 
کارگران  .شرکت صورت گرفت صنعتی البرز دقایقی پیش در محوطه این  رس شهرکارگران شرکت فرش پا

ها هم هنوز  آن 65و  64های  اند و همچنین عیدی سال ماه حقوق دریافت نکرده 9فرش پارس به مدت  شرکت

ونه کند که از نم آمیز کارگران در استان قزوین بیداد می تجمع اعتراض چند سالی است موج .پرداخت نشده است
توان به تجمع کارگران نازنخ، فرنخ، شیشه، کنتورسازی و امروز هم شرکت فرش پارس اشاره  ها می این تجمع

 .هنوز این تجمعات ادامه دارد و امروز هم گریبانگیر شرکت فرش پارس در محوطه این شرکت شده است... .کرد

 ین رفتسرمایه کشاورزان از ب/ هکتار باغات شاهرود را خشکاند۵۱۱۱سرما 

http://www.mehrnews.com/news/3968775 

 
  حسینی شاهرودی: آمده است  ۳۱اردیبهشت  ۶۹چهار شنبه، شاهرود/ به گزارش خبرگزاری دولتی مهر

ی در مجلس شورای اسالمی خواستار پرداخت خسارت وارده به باغات انگور این نماینده مردم شاهرود و میام
بر اثر سرما زدگی شدید در زمستان متأسفانه خسارات دو سال گذشته : شهرستان بر اثر سرمازدگی شد و گفت

ای که  همتأسفانه فاجع: وی افزود.نیز هنوز هیچ اقدامی انجام نشده است ۳۵پرداخت نشده و در سال  ۳۴از سال 
اتفاق افتاده این است که نه تنها محصوالت سرمازده بلکه ریشه تمامی درختان بر اثر سرمای شدید خشکیده و 

 .همه سرمایه کشاورزان شاهرودی از بین رفته است

متأسفانه بیمه خسارت کشاورزان نیز مشمول این قاعده نمی شود و تنه : خاطرنشان کرد... حسینی شاهرودی 
در این شرایط نگران وضعیت  : افزودوی  .نظر نمی گیرند بلکه بیمه صرفاً محصول را درنظر گرفته است درخت را در

در حال حاضر بیش از پنج هزار هکتار از باغات انگور از ریشه خشک شده است و نه : کشاورزان هستیم، تصریح کرد
مجدد آن به گونه است که پنج سال طول تنها محصول آن از بین رفته بلکه خود درخت نیز خشکیده است و کاشت 

می کشد تا به ثمر برسد از این رو می توان گفت که خسارتی پنج ساله متوجه کشاورزان ما شده و این عالوه بر 

 ....هزینه های جاری است که باید برای این سالها برای کاشت و داشت داشته باشند

https://www.tasnimnews.com/
http://www.farsnews.com/


 فیلم + تادگی حقوق علت عقب افتجمع اعتراض کارگران فوالد خراسان به 

http://www.yjc.ir/fa/news/6071912 

کارگران  :آمده است  ۳۱اردیبهشت  ۹۶چهار شنبه ؛باشگاه خبرنگاران جوان گروه شهروند خبرنگار به گزارش

 نمایید اسان به علت عقب افتادگی حقوق اعتراض کردند که فیلم آن را مشاهده میپیمانکار مجتمع فوالد خر

 شادباش به مناسبت آزادی بهنام ابراهیم زاده :اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران

http://etehadbinalmelali.com/ak/ 

 

اردیبهشت بهنام ابراهیم زاده، از اعضای کمیته پیگیری ایجاد تشکل  77با شادی و مسرت آگاه شدیم که روز 
ما آزادی  بهنام . های کارگری و از فعالین سرشناس حقوق کودک، پس از گذراندن هفت سال زندان، آزاد شد

مقاومت دلیرانه بهنام، . مه کارگران مبارز شادباش می گوییمابراهیم زاده را به او و خانواده مقاوم اش و به ه
پافشاریش برخواسته ها و مطالبات کارگران، کودکان و حقوق زندانیان حتی در پشت میله های حبس، باعث شد 

که او مانند بسیاری از فعالین کارگری به چهره ای شناخته شده نه تنها در ایران بلکه بین تشکل ها و فعالین 
ما به ویژه و ....به  بهنام ابراهیم زاده و خانواده اش درود می فرستیم. گری در سطح بین المللی تبدیل شودکار

اردیبهشت در اعتصاب  72همچون امری فوری برای لغو احکام امنیتی علیه معلم در بند اسماعیل عبدی که از روز 

 .ن آزادی بدون قید شرط ایشان هستیمغذا بسر می برد در سطح بین المللی تالش خواهیم کرد و خواها

iran.org-info@workers 

 سنگ به کمک حادثه دیدگان معدن آزادشهر شتافتند شرکت های بزرگ زغال

http://www.isna.ir/news/96021408525 

 
مدیر عامل شرکت باقر جهانگیری،  .:آمده است   ۳۱اردیبهشت۶۴پنجشنبه به گزار ش خبرگزاری دولتی ایسنا

تیم های آموزش دیده و متخصص شرکت های بزرگ : تصریح کرد( وابسته به ایمیدرو)زغالسنگ البرز مرکزی 

 75از شرکت البرز مرکزی بطوری که  .کرمان عازم منطقه شده اند زغالسنگ همچون البرز مرکزی، طبس و حتی
ساعته در حال  04نفر در قالب دو گروه با تجهیزات کامل امداد و نجات در معدن فوق حضور یافتند و به صورت 

 با هماهنگی هایی که با مدیران: مدیر عامل شرکت البرز مرکزی ادامه داد .امداد رسانی و آواربرداری هستند
شرکت های زغالسنگ طبس و همچنین کرمان شده است تیم های دیگر از آن مناطق نیز عازم معدن زغالسنگ 

 .آزادشهر شده اند

. اکیپ مجهز و نیروهای متخصص وارد معدن فوق شده اند و مشغول فعالیت هستند 3از طبس نیز : وی ادامه داد

لحظه  ما :نشان کردوی  .یروهای امدادگر پیوسته اندهمچنین تیم هایی نیز از شرکت زغالسنگ کرمان به جمع ن
به لحظه در حال رصد وقایع هستیم و هماهنگی های الزم با وزارت صنعت معدن وتجارت، ایمیدرو و سازمان های 

صنعت معدن تجارت استان های گلستان، مازندران و سایر دستگاه های مربوطه انجام شده تا هیچگونه مشکلی 

 .ت ها ایجاد نشوددر فرایند عملیا

 شود کارگران معدن زمستان یورت پرداخت میمطالبات جاری و معوقه 

 
ریس اداره تعاون کار ورفاه « سعید مازندرانی» :آمده است   ۳۱اردیبهشت۶۴پنجشنبه،به گزارش خبرگزاری ایلنا 

ای که به دستور وزرای کار و   گانه های سه کمیته: وگو با خبرنگار ایلنا، یادآور شد در گفتاجتماعی استان گلستان 
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http://etehadbinalmelali.com/ak/
mailto:info@workers-iran.org
http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/485680-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D9%88%D9%82%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86-%D8%B2%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DB%8C%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF


فعالیت خود را در سه ( ماه اردیبهشت 79)اند از روز شنبه  رابطه با حادثه زمستان یورت تشکیل شدهصنعت در 

های بازمانده و کارگران و تجهیز و ایمنی مجموعه معادن مستقر  زمینه علت یابی حادثه، پیگیری مطالبات خانواده

ای که وظیفه پیگیری مطالبات  کمیتهبه صورت مشخص از طریق : وی گفت .در استان گلستان آغاز خواهند کرد
بازمانده را برعهده خواهد داشد، تمام تالش خود را خواهیم   های حقوقی کارگران معدن زمستان یورت و خانواده

این مقام مسئول وزارت  .کرد که تکلیف پرداخت معوقات مزدی جاری و پرداخت نشده این کارگران را روشن کنیم
ی با بیان اینکه در حال حاضر مطالبات مزدی فروردین ماه تمامی کارگران معدن زمستان تعاون، کار و رفاه اجتماع

زمین  البته کارگران این معدن بابت معوقات مزدی سال گذشته مطالبات بر: یورت پرداخت شده است، افزود

در تالش خواهیم : ادوی ادامه د .شود ماهه فعالیت این معدن مربوط می 9تا  5ای دارند که به دوره توقف  مانده
بود تا از طریق کارفرما و نیز استفاده از ظرفیت بیمه بیکاری تکلیف پرداخت مطالبات جاری و پرداخت نشده 

های کارگران مصدوم  عالوه براین به خانواده: مازندرانی همچنین گفت .معدنچیان زمستان یورت را مشخص کنیم
ترین زمان ممکن پرداخت  ق خواهد گرفت و قرار است تا در کوتاههای تعل های غرامت جان و باخته تمامی هزینه

 .ای آنها نیز برقرار شود مستمری های بیمه

 سنگ آزادشهر به مسووالنکارگران معدن زغالاعتراض شدید 

https://mytourguide.ir 

 

 

: آمده است   ۳۱اردیبهشت۶۴پنجشنبه به نقل از خبرگزاری فارس از گرگان، ای سفر منراهنم به گزارش
مسئوالنی که در طول سال خبری از این کارگران نداشتند اکنون که آوار مشکالت و عدم ایمنی امکانات، زندگی 

سوال اصلی اینجاست ....کاران را تباه کرده و آنها را به خاک سیاه نشانده است، سر و کله اشان پیدا شدمعدن
که چرا بازرسان اداره کار و مسووالن متولی که باید شرایط ایمنی انجام کار برای کارگران را تائید و نظارت کنند اما 

کاران در این شرایط بحرانی باید کار کنند و یک های مناسب تعطیل نشده و معدنکارگاه با وجود عدم زیرساخت

گیرد و تاوان اشتباهات دیگران را باید کسانی پس بدهند که فریادشان به جایی خطای اشتباه جان آنها را ب
کردیم تا به حال در مدتی که در این معدن فعالیت می: کاران به خبرنگار فارس گفتیکی از این معدن .رسدنمی

دارند بیمه آنها با ماه حقوق معوقه  ۶۷کاران از پنج ماه تا گرفت هر کدام از این معدنکسی سراغی از ما نمی
توجهی به مسئله بیمه، آنها را دچار شود برخی از آنها در آستانه بازنشستگی هستند اما بیتاخیر واریز می

 .گرفتاری کرده است

از لحظات اولیه حادثه انفجار ما : گویدهای زیادی از شغلش را تحمل کرده میکار که سختیاین کارگر معدن
ی امدادرسانی به سایر دوستان گرفتار در تونل کمک کنیم اما به ما اجازه ندادند با وجود خواستیم براکارگران می

اصراری که داشتیم و به آنها گفتیم که کارگران همین معدن هستیم و اگر دو کپسول اکسیژن به ما بدهید 

قوانلو رئیس سازمان گفتند حتی  کارگران معدن کار می ....مان کمک کنیمتوانیم به دوستانخودمان بهتر می
شان را با خواهند مشکالتکار میصنعت و معدن گلستان حاضر نشد در این شرایط سخت که کارگران معدن

ایشان در میان بگذارند گوش شنوایی داشته باشد و اعتراض کارگران در این شرایط هم کارگشا نبود، ما 
 .کارگران باشند نه در هنگام مرگ و مصیبت انتظارمان از مسئوالن این است که در شرایط عادی به فکر

 درصدی مخازن سدها ۷۲کاهش /خوزستان هنوز در مرحله خشکسالی قرار دارد

http://www.mehrnews.com/news/3969947 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
معاون  ،هوشنگ حسونی زاده: آمده است   ۳۱اردیبهشت۶۴پنجشنبه،اهواز / ارش خبرگزاری دولتی مهربه گز

خوزستان هنوز در مرحله خشکسالی است و ورودی مخازن سدها با کاهش : سازمان آب و برق خوزستان گفت
لی دخالت بشر در سیل پدیده ای است که دلیل عمده آن عوامل طبیعی است و: داشتاظهار وی   .مواجه هستند

https://mytourguide.ir/%d8%a7%d8%b9%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d8%b6-%d8%b4%d8%af%db%8c%d8%af-%da%a9%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d9%85%d8%b9%d8%af%d9%86-%d8%b2%d8%ba%d8%a7%d9%84%e2%80%8e%d8%b3%d9%86%da%af-%d8%a2%d8%b2%d8%a7/
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خوزستان منطقه خشک و نیمه خشک است که از بارش . طبیعت باعث تشدید خسارت های این پدیده می شود

میلیمتر است ولی پراکنش زمانی و مکانی  ۹۵۱کمی هم برخوردار هست اگرچه متوسط بارش در خوزستان حدود 

 .مناسبی در این استان نداریم
رودخانه ای، سیل دریایی، سیل ناشی از ذوب برف از جمله سیالب های رخداده  سیل ناگهانی، سیل...: وی افزود

خسارت وارد از سیل به . در استان خوزستان سه نوع از این سیالب ها در خوزستان رخ می دهد. در کشور هستند
..( ..عدم امنیت، ایجاد آشفتگی های اجتماعی و)و غیرمحسوس ...( انسانی و کشاورزی و)دو بخش محسوس 

سیل در  ۲۴سیل در مارون،  ۵۷سیل در رودخانه کارون،  ۵۲سال اخیر تعداد  ۷۵طی : حسونی زاده بیان کرد .است

روستای احداث شده در حوزه تاالب  ۹۳روستا از  ۷۵: وی عنوان کرد. مورد در کرخه به وقوع پیوسته است ۹۵دز و 
مترمکعب کاهش پیدا  ۲۱۱این حوزه از دو هزارمترمکعب به  میزان عبور آب در. بامدژ در حریم رودخانه واقع شده است

تهیه سیستم هشدار سیل، مدیریت یکپارچه سدها در زمان سیل و تهیه مدل های پیش یابی آب و . کرده است
 ....هواشناسی از جمله آمادگی برای سیل در سازمان آب و برق خوزستان است

یت، با تشخیص اینکه خشکسالی منشاء ریزگردها است، اقداماتی از با توجه به این وضع : حسنونی زاده تصریح کرد

یک میلیون  ازبیش  ۳۷_۳۶سه سال قبل برای رهاسازی آب به تاالب هور العظیم انجام شد که در این راستا در سال 

 ۱۹یارد و و امسال تاکنون حدود یک میل ۸۲حدود یک میلیارد و  ۳۴ یک میلیارد و نیم، سال  ۳۷_۳۹متر مکعب در سال 
درصد تاالب هور  ۳۱های الزم صورت پذیرد، بیش از  مترمکعب آب رهاسازی شده است و در صورتی که همکاری

 .گیری خواهد شد العظیم آب

 اتاق بازرگانی ایران گزارش داد؛

 بزرگ ترین حوادث معدن در جهان و ایران کدام است؟

http://www.mehrnews.com/news/3970017 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
حادثه معدن زمستان یورت بزرگ ترین   : آمده است   ۳۱اردیبهشت۶۴پنجشنبه، به گزارش خبرگزاری دولتی مهر 

 ....نفر در آن جان باخته اند ۷۷فاجعه ای است که تاکنون در معدنی در ایران اتفاق می افتد؛ حادثه ای که تاکنون 

معدنکاری به قول بسیاری از معدنکاران بازی با جان برای کسب درآمد است و نگاهی به مهم ترین حوادث معدن در 
 .سطح جهان و تعداد جان باختگان آن ها؛ این بازی با جان را به خوبی نشان می دهد

 تعداد جانباختگان محل قرار گرفتن نام معدن سال

 ۶۱۳۳ فرانسه کوریره ۶۳۱۱

 ۹۱۷ آمریکا مونونگاه ۶۳۱۲

 ۶۸۳ کانادا آلبرتا ۶۳۶۴

 ۶۵۴۳ چین بین شیهو ۶۳۴۷

 ۹۵۵ شیلی معدنی در شیلی ۶۳۴۵

 ۴۶۲ آفریقای جنوبی کالبروک نورث ۶۳۱۱

 ۱۴ آفریقای جنوبی هلوبین ۶۳۸۹

 ۷۱ کانادا وست ری ۶۳۳۷

 ۷۲۱ ترکیه زونگولداغ ۶۳۳۷

 ۵۹ آفریقا میدل بالت   ۶۳۳۹

 ۷۶۱ چین سونجیاوان ۷۱۱۵

 ۶۱۴ چین هیلونگجیانگ ۷۱۱۳

 ۷۳ آمریکا مونت کول ۷۱۶۱

 ۳۱ روسیه راسپادسکایا ۷۱۶۱



 ۷۴۵ ترکیه زغال سنگ سومار ۷۱۶۴

 مهم ترین حوادث معدن در ایران

تن از هشت  ۶۹۸۱در پی وقوع انفجاری در معدن یال شمالی طبس در سال  :سنگ طبس  حادثه معدن زغال
 .کارگران جان خود را از دست دادند

ای در یکی از معادن استان کرمان اتفاق  حادثه ۶۹۸۳در آذرماه سال : سنگ کرمان حادثه در یکی از معادن زغال
 ۶۹۳۱گفتنی است در نوزدهم فروردین ماه سال . افتاد که در پی آن چهار نفر از معدنچیان جان خود را از دست دادند

 .ز کارگران کشف شد و از سرنوشت نفر چهارم خبری منتشر نشدپیکر سه تن ا

سنگ کوهبنان موجب کشته شدن  انفجار گاز در یکی از معادن زغال: انفجار در معدن کوهبنان در استان کرمان
ها کارگر در اعماق معدن در حال   این حادثه زمانی روی داد که ده. سه نفر و زخمی شدن شش معدنچی دیگر شد

تعدادی کارگر زیر آوار گرفتار شدند که با هوشیاری سایر معدنچیان و  در این حادثه . سنگ بودند ج زغالاستخرا

اما شش نفر از این معدنکاران دچار . امدادگران آن ها از زیر آوار به سرعت خارج شدند و از حادثه جان به در بردند
دند و مورد مداوا قرار گرفتند، اما در این میان سه تن های اطراف منتقل ش جراحت بودند که به سرعت به بیمارستان

 .شانس نبودند و به دلیل انفجار و ریزش معدن جان خود را از دست دادند از معدنچیان خوش

حادثه معدن زمستان یورت بزرگ ترین فاجعه ای است که تاکنون در معدنی در ایران اتفاق می افتد؛ حادثه ای که 

 .برسدنفر  ۹۵ان باخته اند و یش بینی می شود تعداد کشته شدگان آن حداقل به نفر در آن ج ۷۷تاکنون 

 نفر رسید 00شمار جان باختگان به / خروج پیکر یک معدنچی دیگر از تونل معدن

http://www.isna.ir/news/96021408411 

 
معاون هماهنگی امور   ،رضا مروتی : آمده است   ۳۱اردیبهشت۶۴پنجشنبه،  به گزار ش خبرگزاری دولتی ایسنا  

تاکنون : عمرانی استاندار گلستان با اشاره به خروج جسد یک معدنچی جان باخته دیگر از تونل معدن، اظهار کرد
تا به این لحظه : تصریح کردمروتی  .آزادشهر خارج شده است معدنچی جان باخته از معدن زمستان یورت 00پیکر 

نفر در داخل معدن محبوس شده  35بر اساس آمار شیفت ها و کسانی که در معدن مشغول به کار بودند، حدود 
 .جانباخته از معدن خارج شده است 00بودند که از این تعداد 

با : گفت او. نفجاری که رخ داده، شرایط کار سخت استبه دلیل باالرفتن غلظت منوکسید کربن و ا: گفت  مروتی

همکاری نیروهای هالل احمر، اورژانس و متخصصان معدن و به کارگیری تجهیزات الزم در حال اجرای عملیات 
 .امیدواریم امروز این کار به سرانجام برسد و از حال معدنچیان عزیزمان با خبر شویم. امدادرسانی هستیم

روند گردوغبار، خشکسالی و سیل در کشور رو به افزایش  :ظت محیط زیسترییس سازمان حفا

 است

http://www.isna.ir/news/96021408571 

 
رییس  ،دکتر معصومه ابتکار  : آمده است   ۳۱اردیبهشت۶۴پنجشنبه،  به گزار ش خبرگزاری دولتی ایسنا

های کنونی در کشور که متأثر از تغییر  روند گردوغبار، خشکسالی و سیل: سازمان حفاظت محیط زیست گفت

عوارض و آثار پدیده گردوغبار اکنون تنها محدود به خوزستان : وی گفت .اقلیم هستند، قطعا رو به افزایش است

های دیگر تحت تأثیر این پدیده قرار  کرمانشاه لرستان و بسیاری از استان های دیگر مانند ایالم، نیست و استان
شده از سوی هواشناسی نشانگر این است که در حال حاضر از یک سو با  آمار ارائه: عنوان کردوی  .دارند



 خشکسالی و از سوی دیگر با افزایش وقوع سیل و همچنین پدیده گردوغبار مواجه هستیم که این شرایط فقط

 .مختص ایران نیست و این روند با شدت متفاوتی در غرب آسیا و شمال آفریقا نیز کامال مستقر است

. ها ابعاد مختلفی دارند که با حوادثی نظیر حادثه ناگوار معدن گلستان متفاوت هستند البته بحران..: ابتکار افزود

های مسئول در  حدهای پیمانکاری و شرکتدر وا ( HSE ) های البته برقراری نظام: وی در عین حال گفت ...

طور طبیعی در برابر تبعات  ای یک الزام است و شرکتی که این نظام را برقرار نکند، به های عمرانی و توسعه حوزه
 .آن از نظر حقوقی باید پاسخگو باشد

 امروز در بازارهای جهانی

 دالر برگشت ۵۱قیمت نفت به زیر 

text.php?nn=13960214001249http://www.farsnews.com/news 

امروز در بازارهای  : آمده است   ۳۱اردیبهشت۶۴پنجشنبه ، خبرگزاری فارس الملل به گزارش گروه اقتصاد بین
وش سنت به فر 17دالر و  46ای  سنت کاهش نسبت به روز گذشته بشکه 0دالر و 7جهانی قیمت نفت برنت با 

همچنین  .سنت معامله شد 49.90ای  دالر کاهش یافت و بشکه 7.74قیمت نفت وست تگزاس آمریکا هم  .رفت
سنت خرید و فروش  64دالر و  746دالر افت کرد و گالنی  3.4های نفتی پاالیشگاهی بنزین  در گروه فرآورده

 .داشتنددالر  0.0دالر و  3.3هایی به ترتیب  نفت کوره و گازوئیل هم کاهش.شد

ها  خبرگزاری رویترز نوشت؛ امروز قیمت نفت به کمترین میزان از نوامبر گذشته رسید این کاهش به دلیل نگرانی

از افزایش عرضه جهانی نفت و مقاومت سرسختانه ذخایر باال در برابر کم شدن است که تا حدود زیادی این 
ها  ن گزارش کشورهای اوپک و برخی غیراوپکیبراساس ای .مسئله توانست تأثیر توافق اوپک را خنثی کند

میلیون بشکه کاهش دهند و براساس  7.0نوامبر گرفتند، قرار است تولید روزانه را  32براساس توافقی که در 

 ....درصد عملی شده است 62ها تعهدات کشورها بیش از  گزارش

 مالک معدن زمستان یورت کیست؟

 ۶۴در فاصله ( قشالق)معدن زمستان یورت  :آمده است   ۳۱ردیبهشتا۶۴پنجشنبه،به گزارش خبرگزاری ایلنا 

اسناد حکایت از این دارد که مدیران معدن   .کیلومتری شهرستان آزادشهر از توابع استان گلستان قرار دارد
این معدن تحت پوشش .اند  های وابسته به یک نهاد انقالبی منصوب شده زمستان یورت از سوی یکی از هلدینگ

هیات مدیره این شرکت  ۳۱/ ۷/ ۶۹ت صنعتی و معدنی شمال شرق شاهرود است که حسب گزارش شرک

های زیرمجموعه هلدینگ توسعه معادن روی ایران  سه عضو از پنج عضو هیات مدیره آن به شرکت( تصویر ذیل)
 .تعلق دارد

 

 شرکت بازرگانی توسعه صنعت روی و شرکت معدنکاران انگوران وابسته به هلدینگ توسعه معادن

های گروه مالی مهر اقتصاد و شرکت  عمده سهام متعلق به شرکت باشند که در این هلدینگ نیز روی ایران می
بانک مهر اقتصاد .  باشند باشد که تحت پوشش بانک مهر اقتصاد می می... گذاری مهر اقتصاد ایرانیان و سرمایه

گرفته بود که هم شکل  ۶۹۲۷الحسنه بسیجیان در سال  نیز از ابتدای شروع فعالیت خود با نام موسسه قرض
این کارگران حسب شواهد و قرائن چندین ماه حقوق معوقه دارند  .باشد زیر مجموعه بنیاد تعاون بسیج می اینک

علی رغم خصوصی بودن این معدن، وزیر کار  .گیرند هزار تومان حقوق می 602ساعت کار حدود  79و بعضا بابت 

http://www.farsnews.com/


های احتمالی را پیگیری خواهد  اندگیای و عقب م اعالم کرد که با تشکیل کمیته انسانی مسائل حقوقی و بیمه

 .کارگر را پرداخت خواهد کرد 012کرد و دولت تا راه اندازی مجدد این معدن تمامی مطالبات مزدی

 پمپ بنزین دو منظوره سه راهی تپه قاضی مهاباد کلیه کارگران خود را اخراج کرد

 پنجشنبه،شبکه کانال تلگرامی در برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری به نوشته کمیته هماهنگی 
بر اساس خبر دریافتی به دنبال واگذاری پمپ بنزین دو منظوره بنزین و سی ان :آمده است   ۳۱اردیبهشت۶۴

هزار تومان  022مهاباد به بخش خصوصی،کارگران این جایگاه از گرفتن حقوق پیشنهادی " تپه قاضی " جی 

تپه قاضی "کارگران جایگاه دو منظوره  .ارگران منجر به اخراج آنها گردیداین اقدام ک. کارفرمای جدید، امنتاع کردند
مهاباد، پیش از این طبق قانون کار دستمزد دریافت می نمودند و با واگذاری به بخش خصوصی، کارفرمای جدید "

ت دولتی بر این این در حالی بود که با مدیری. هزار حقوق پرداخت نخواهد کرد ۸۱۱به آنها اعالم کرده که بیش از 
کارگران این جایگاه نیز صبح امروز   .هزار تومان بود 122جایگاه، دریافتی آنها با مزایا و عیدی حدود یک میلیون و 

پس از مخالفت با کاهش دستمزد های شان ابتدا در محل دفتر کارفرما تجمع کردند و سپس در محل دفتر 

 .ت خود شدندنماینده مهاباد تجمع کرده و خواستار حل مشکال

 شود ماه تعطیل می 1معدن آزادشهر /آخرین اخبار از ریزش معدن یورت در گلستان

http://www.isna.ir/news/96021408489 

 
اتاق بحران استان با  با اعالم خبر : آمده است   ۳۱یبهشتارد۶۴پنجشنبه،  به گزارش خبرگزاری دولتی ایسنا  

 .حضور استاندار گلستان در محل حادثه معدن زغال سنگ زمستان یورت شهرستان آزادشهر تشکیل شد

فعالیت های معدن زغال سنگ زمستان یورت شهرستان : وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت علی ربیعی

ظور بررسی کارشناسانه علت حادثه انفجار و تجهیز و ایمن سازی آن تعطیل خواهد ماه به من9آزادشهر به مدت 
 سه کمیته برای بررسی حادثه تشکیل خواهد شدو  دبو

عالوه بر این سه کمیته صبح شنبه آینده جهت بررسی دالیل این حادثه در دفتر وزیر صنعت، معدن : اظهار کردوی 
گیری  و مزایای معوقه و بیمه کارگران را پیگیری و در این زمینه تصمیم و تجارت تشکیل و مسائل مربوط به حقوق

های  تصمیم: های این معدن خبر داد و افزود چنین از تشکیل کمیته نوسازی جهت مرمت کارگاه هماو  .شود می

ز کارگران نفر ا 00تاکنون اجساد ... .اتخاذ شده در این کمیته برای سایر معادن مشابه در کشور اجرا خواهد شد
 .جان باخته بر اثر این حادثه پیدا شده است

 !دومین روز اعتصاب کارگران پیمانی کارخانه فوالد خراسان

کارگران کارخانه فوالد خراسان : آمده است   ۳۱اردیبهشت۶۴پنجشنبه ،برپایه خبر مندرج در خبرگزاری فارس 

علوم،پس از افتتاح کارخانه شماره دو فوالد خراسان ازقرارم .برای دومین روزمتوالی به اعتصابشان ادامه دادند

شود که موجب اعتراض کارگران  میلیون ریالی به کارکنان کارخانه فوالد پرداخت می 02پاداش ...درهفته پیش
شنبه  ها طی روزهای چهارشنبه و پنج های پیمانی فعال در مجتمع فوالد خراسان و درنتیجه اعتصاب آن شرکت

 .گردد می

واسطه عدم  ها به قسمتی از اعتراض: مدیر روابط عمومی مجتمع فوالد خراسان به فارس گفت،بقراط شهرام 
مدیره و مدیران  پاداش در قانون نیامده است و باید با هیئت: خاطرنشان کردوی  .پرداخت پاداش به کارگران است

ظهر امروز همه : خاطرنشان کردبقراط  .ها برای پرداخت فشار آورد توان به آن ها صحبت شود و نمی شرکت
ها صحبت کرده و قول پیگیری  ت مجتمع جمع شدند و مدیرمنابع انسانی با آناکارگران معترض در سالن اجتماع

های پیمانی مشکالت دیگری نیز وجود دارد که  شده است البته در مورد مدیریت داخلی شرکت مساعد نیز داده

ها را  های آن ط دارد و ما به دنبال این هستیم در چهارچوب قانون خواستههای پیمانکاران ارتبا گذاری به سیاست
 .صورت منطقی حل شود ها به پیگیری کنیم و امیدواریم خواسته

گزارشی از اعتصاب کارگران کارخانه نوشابه سازی زمزم کرمانشاه در دفاع از کارگران بخش 

 پیمانکار

امروز  :آمده است   ۳۱اردیبهشت۶۴پنجشنبه،ل تلگرامی نادرج در شبکه کابه نوشته کمیته هماهنگی من
کارگران پیمانکار بخش بسته بندی و تخلیه و بارگیری شرکت زمزم کرمانشاه،با هماهنگی  73/ 0/ 69چهارشنبه 



ماه مطالبات  4و برنامه ریزی از قبل و درموقعیت معینی، در اعتراض به دستمزد بسیار پایین و ناچیز ماهانه و  

 ....خود و شرایط سخت وطاقت فرسا کار، دست به اعتصاب زدندمعوقه 

اعتصاب کارگران پیمانی کارخانه زمزم کرمانشاه با خواست پرداخت حداقل دستمزد اعالم شده از طرف دولت و 

و البته . ماه گذشته و ندادن عیدی سالیانه انجام گرفت 4قانون کار و اعتراض به عدم پرداخت مطالبات معوقه 
شماها همین اندازه کار کردین، پول "اضی به پیمانکار بود که درجواب خواست کارگران معترض، گفته بود که اعتر

ماه برابر یک ماه  4به عبارتی ! ماه یک میلیون الی یک میلیون و دویست هزار تومان 4یعنی درطی این ! "گرفتین
ریزی و در شرایط معین تصمیم گیری شده بودو  این اعتصاب که با هماهنگی و همفکری و برنامه...  !پایه حقوق

با استقبال و حمایت و دل گرمی کارگران قرار داد دائم و رسمی شرکت زمزم  روبرو شده بود، باعث جسارت و 
باالخره با ... .روحیه قوی کارگران پیمانکار شده و مصرانه بر محقق شدن خواسته های خود ایستادگی کردند

انشاه، مدیریت شرکت زمزم ، پیمانکار مربوطه موظف شد که از این تاریخ، طبق قانون کار مداخله اداره کار کرم

هزار تومان و تمام موارد درج شده در قانون کار  632این بخش ازکارگران پیمانکاری را بر پایه حقوق   69سال 
کت زمزم و پیمانکار و شورا این موارد را دریک صورتجلسه تنظیم شده و به امضا نمایندگان شر. پرداخت نمایند

ساعت اعتصاب  5به این ترتیب کارگران پیمانکاری کارخانه نوشابه سازی زمزم کرمانشاه، بعد از   .اسالمی رسید
به موقع به خواسته های خود رسیدند و با خوشحالی از نتیجه ای که از این همدلی و اتحاد گرفته بودند، به سر 

 .کار بازگشتند

 7369اردیبهشت  73 -برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری کمیته هماهنگی 

 :زنده باد همبستگی کارگران

دیدگان معدن زمستان یورت شمال  حضورکارگران معادن  طزره، طبس و کرمان برای کمک به حادثه
 غربی

سنگ  غالجمعی از کارگران معادن ز  : آمده است   ۳۱اردیبهشت۶۴پنجشنبه،به گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا 

طزره در سمنان ، طبس و کرمان برای شرکت در عملیات مربوط به جستجو و نجات همکاران گرفتار شده خود در 
 .معدن زمستان یورت شمال غربی راهی استان گلستان شدند

 

نفری متشکل از واحد کارگران ایمنی ونجات معدن زغال سنگ طزره که به  52براساس این اظهارات یک گروه 
امدادی پیشرفته مجهز هستند در محل  چراغ افرادی معدن کپسول خود نجات و دستگاه تهیه و سایر تجهیزات

شود که گروهی از  در عین حال گفته می.این حادثه در کنار دیگر اعضای تیم امداد و نجات مشغول فعالیت هستند

سنگ استان کرمان و طبس در خراسان جنوبی نیز در این عملیات مشارکت  کارگران واحدهای ایمنی معادن زغال 
 .دارند

 :یان حادثهآخرین اخبارازقربان

جانباخته کشف شده، ورود به معدن در شرایط سخت ناشی از وجود گاز و انفجار ادامه کار را  ۷۱تاکنون پیکر 

نفر از کارگران جان باخته بر اثر این حادثه پیدا شده است وبه طور قطعی  00تاکنون اجساد  .سخت کرده است
کارگران در کارگاه پایین معدن و مابقی در قسمت کارگاه نفر از  9تا  5.اند نفر در معدن محبوس شده 79تا  75

 .باالیی معدن قرار دارند

 :اجسادی که تا کنون جواز دفن آن ها توسط پزشکی قانونی آزادشهر صادر شده به شرح زیر است اسامی

 محسن گنجی وطن -5 حسن سنچولی -4 عباس طاهردوست -3مهدی مشهدی -0 بهرام هدایتی کرد 1

 حمید میردار -72 علی جعفری فر -6 محمد مهران پور -0 صادق منصوری رضی -1 ن خلیلیحسی - 6   

 علی مسعودی -75 جعفر علیخانی -74 مجتبی سوسرائی -73 نوراله سوسرایی -70 حمزه گیلکی -77   



 حسن قره داغلی -76 علی اکبر شهمرادی -70 ناصر نوروزی -71سید محمود حسینی -  16

 وقوع حادثه انفجار معدن آزادشهرعامل انسانی علت 

http://www.isna.ir/news/96021308333 

 
استاندار   ،دکتر حسن صادقلو : آمده است   ۳۱اردیبهشت۶۴پنجشنبه، به گزار ش خبرگزاری دولتی ایسنا

توقف واگن و لوکوموتیو در داخل تونل که توسط سهل انگاری یکی از تعمیرکاران اتفاق افتاد، جرقه : فتگلستان گ
وی با اشاره به ... .ای در تونل معدن زغال سنگ زمستان یورت آزادشهر ایجاد و موجب انفجار در این معدن شد

متری  7322تا  7022حادثه در عمق  این: معدنچی در داخل معدن محبوس شده اند، اظهار کرد 30اینکه حدود 
 .زمین اتفاق افتاده است

متری وارد تونل  022در اقدامی اولیه امدادگران توانستند تا عمق : صادقلو با اشاره به عملیات امدادرسانی گفت
 ....متر مهیا است 522شوند ولی در حال حاضر شرایط ورود تا عمق 

 !تاندار گلستان شدندکارگران معدن آزادشهرخواهان عذرخواهی اس

کارگران معدن آزادشهر   : آمده است   ۳۱اردیبهشت۶۴در تاریخ روز پنجشنبهبرپایه خبر مندرج در سایت ها 
خواستار عذرخواهی استاندار گلستان شدند برای اینکه اعالم کرده بود کارگران مقصر حادثه انفجار معدن زغال 

کارگران  .پای کارگر لوکوموتیو ران نوشته شود اصال جایز نیست سنگ آزادشهر بودند، اینکه خطای مسئوالن به
متر به داخل  322همچنین با بیان اعتراضاتی اعالم کردند که استاندار گلستان به جای نشستن در چادر اسکان 

 .تونل بیاید و وضعیت اسفبار این معدن را از نزدیک مشاهده کند

 ک نماینده مجلس درباره عمدی بودن انفجار معدن آزادشهرتکذیب اظهارات ی
 

روابط عمومی استانداری گلستان اظهارات  : آمده است  ۳۱اردیبهشت۶۵جمعه ایلنا، خبرگزاری خبری به گزارش

 .یک نماینده مجلس در نقل قول از استاندار این استان مبنی بر عمدی بودن انفجار معدن آزادشهر را تکذیب کرد
ن اطالعیه آمده است، به اظهارات غیر کارشناسی نباید توجهی کرد و مسائل فنی باید از زبان اهل فن در ای

 ....مطرح شود

 معاون وزیر کشور به ایلنا خبر داد؛

 کمک رسانی کارگران معادِن کرمان و مازندران/احتمال زنده بودن کارگران در معدن وجود ندارد

 
رییس سازمان  اسماعیل نجار : آمده است  ۳۱اردیبهشت۶۵در تاریخ روز جمعه خبرگزاری دولتی ایلنا به گزارش 

امدارسانان در حال : ر معدن وجود ندارد، گفتمدیریت بحران کشور با تاکید بر اینکه احتمال زنده بودن کارگران د

خارج کردن کارگران : اظهار داشتوی .  حاضر سعی دارند که به عمق تونل راه پیدا کنند و افراد از آنجا خارج کنند
وی با اشاره به  .محبوس شده در معدن، یک کار تخصصی است و ورود هر کسی به محل تونل امکان پذیر نیست

خوشبختانه از اقصی نقاط کشور از جمله کارگران معادن : در تخصص معدن کاران است، گفت اینکه کمک رسانی
 .زغال سنگ کرمان و مازندران در محل حادثه حضور دارند و در حال کمک رسانی هستند

 ۲۱موج جدید تقاضای شغل با متولدین دهه /هشدار به دولت دوازدهم

 محمد جندقی

http://www.mehrnews.com/news/3970277 

http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-5/485882-%D8%AA%DA%A9%D8%B0%DB%8C%D8%A8-%D8%A7%D8%B8%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%DB%8C%DA%A9-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%B9%D9%85%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%86-%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%AC%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D8%B4%D9%87%D8%B1
http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-5/485854-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86-%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%DA%A9%D9%85%DA%A9-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86


 

 
 

 
 

 

 
 

 
در حالی که یکی از مشکالت امروز بازار  : آمده است  ۳۱اردیبهشت۶۵جمعه ،به گزارش خبرگزاری دولتی مهر 

هم، وارد بازار  ۸۱ت، از دو سال آینده به تدریج متولدین دهه های گذشته اس کار، جمعیت انباشته بیکار از سال
میلیون  ۹های گذشته بالغ بر جمعیت بیکار کشور با احتساب نیروی کار معطل مانده از سالبطوری که  .شوند کار می

غل در بیکاری، عدم اشتغال به کار جمعیت متقاضی ش« بحران»امروز یکی از مشکالت بروز ....هزار نفر شود ۷۱۱و 

، در حال ۸۱های گذشته و به تبع آن، انباشت نیروی بیکار است که متولدین اولین سال از دهه  موعد مقرر از سال
که دوره  ۶۹۳۸سال فرض کنیم، از سال  ۶۸سال رسیدند و اگر مبنای سن ورود به بازار کار را  ۶۱حاضر تقریبا به سن 

. مواجه خواهد شد ۸۱ا موج جدیدی از تقاضا برای اشتغال متولدین دهه فعالیت دولت دوازدهم است، بازار کار تقریبا ب
شوند که برای اشتغال این افراد پس از فارغ التحصیلی  البته تعدادی از این افراد برای ادامه تحصیل، وارد دانشگاه می

، پنج میلیون فارغ التحصیل سال آینده ۵شود تا  عالوه بر این، پیش بینی می .اندیشی شود نیز از هم اکنون باید چاره

شوند که عالوه بر این، حدود یک میلیون نفر جوان بدون داشتن تحصیالت دانشگاهی هم به  دانشگاهی وارد بازار کار 
 ....این جمعیت متقاضی شغل اضافه خواهد شد

 
 مدیر معدن زمستان یورت آزادشهر بازداشت شد :فرمانده انتظامی گلستان

news/96021408803http://www.isna.ir/ 

 

فرمانده سردار علی اکبر جاویدان  :آمده است  ۳۱اردیبهشت۶۵جمعه ،به گزارش خبرگزاری دولتی ایسنا 
با بیان اینکه در حال حاضر وی  .ر خبر دادانتظامی استان گلستان از بازداشت مدیر معدن زمستان یورت آزادشه

شب گذشته مدیر این معدن با حکم دستگاه قضایی بازداشت : مقصر این حادثه مشخص نشده است، گفت
منتظریم کمیته تخصصی نتیجه گزارشش را اعالم کند تا بررسی های الزم قضایی : وی تاکید کرد .شده است

 .صورت گیرد

 ماه حقوق دریافت نکرد ۶۰برادرم /عت کار در معدن دریافتی داشتمسا ۶۱هزار تومان به ازای  ۲

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1396/02/15/1398539 

 

مهدی سادین برادر رضا سادین یکی از : آمده است ۳۱اردیبهشت۶۵جمعه  ،به گزارش خبرگزاری تسنیم 

نجات برادر خود به درون تونل معدن زمستان یورت معدنچیان حبس شده در معدن یورت آزادشهر که امروز برای 

سال پیش در این معدن  ۷: گفت    . آزادشهر وارد شده بود که به علت مشکالت تنفسی از معدن خارج شد
با بیان اینکه امروز وی  .هزار تومان دریافتی و بیمه داشتم ۲ساعت کار در روز  ۶۱کردم و به ازای هر فعالیت می

شدگان در این معدن  رضا سادین برادر من یکی از محبوس: شدگان این معدن هستم، گفت حبوسبرادر یکی از م
ها از فرزند است  و خیلی 0رضا دارای : گفت مهدی .ماه حقوق دریافت نکرده است 74است و وی تاکنون 

ای صورت حوالهسال پیش در این معدن مشغول به کار بودم  و به  0خودم  .بستگان منتظر خبری از رضا هستند
هزار تومان  1روز ساعت کار در شبانه 79ای که به ازای هر شد، به گونهحقوق و مزایا برای من در نظر گرفته می

 .دریافتی و بیمه داشتم

 تعطیلی دو کارخانه/نرخ بیکاری در قوچان باالست

 نورا حسینی



http://www.mehrnews.com/news/3969691 

 

 

 

 
 

 
 

اسدهللا  : آمده است  ۳۱اردیبهشت۶۵جمعه ، به گزارش خبرگزاری دولتی مهر 

نماینده استان خراسان رضوی در شورای عالی استان ها با اشاره به  ،قاسمی
کارگر  ۹۱۱ن کارخانه ها، در هر کدام از ای: تعطیلی دو کارخانه بزرگ در قوچان، گفت

.فعالیت داشتند بیکاری و نرخ رشد آن در خراسان و شهرستان قوچان نسبت به سایر استانها  :داشتاظهار وی  
بسیار باالست و روستاهای خالی از سکنه و کارگران فصلی و گذری با مشکالت بسیاری روبرو هستند و این در 

سال سابقه داشت و  ۶۵نفر کارگر با  ۹۱۱گ قوچان بودیم که هر کدام حالی است که شاهد تعطیلی دو کارخانه بزر
با توجه به مشکالت : قاسمی گفت .متأسفانه این افراد با دو سال حقوق معوقه اخراج و آواره خیابان ها شدند

لوم و خانوار کارگر مظ ۵۱۱کارگران در دو کارخانه تعطیل شده شهرستان قوچان باید چاره ای اندیشید و به داد 

درجه زیر صفر، تمام داشته های  ۱سرمای ناگهانی و غیرمترقبه با  با... :وی تصریح کرد.رنجدیده قوچان رسیدگی کرد
مردم باغدار و کشاورز مظلوم و محروم شهرستان قوچان را که حدود هفت هزار هکتار محصوالت باغی بود به 

: قاسمی ادامه داد .، کسی صدای مردم قوچان را نشنیدخاکستر تبدیل کرد و با توجه به وضعیت انتخاباتی کشور
میلیارد تومان خسارت اولیه به مردم وارد شد و این در حالی بود که هیچ یک از مقامات دولتی اقدامی را  ۶۶۱بالغ بر 

.در خصوص حمایت مردم قوچان نکرد  

 بوس مصدومیت کولبران در مریوان بر اثر واژگونی مینی
 

 
بوس  بر اثر واژگونی مینی،در مسیر گردنه سیاناو : آمده است  ۳۱اردیبهشت۶۵جمعه به گزارش خبرنگار ایلنا،

 .نفر از کارگران کولبر مصدوم شدند 07 وبدلیل بریدن ترمز چپ کرده  ،لبران مرانه حامل کو

با اعزام پنج دستگاه آمبوالنس به محل، تعداد بیست و یک مصدوم به بیمارستان های فجر و بوعلی منتقل  

منتقل شدند و دو نفر  بعد از انجام اقدامات اولیه تاکنون تعداد چهار نفر بر اثر شدت جراحات به اتاق عمل. شدند
جهت مراقبت های پزشکی بیشتر به سنندج اعزام شدند و چند نفر هم بدلیل سطحی بودن جراحات، ترخیص و 

 .بقیه مصدومین نیز در دو بیمارستان فجر و بوعلی بستری هستند

 تصاویر+ آن زمان که کارگران معدن پیگیر مطالباتشان بودند کجا بودید؟ 

36-42-21-02-03-habar.ir/2014http://www.kalalek 

 

کارگران معدن یورت آزادشهر گفته : آمده است  ۳۱اردیبهشت۶۵جمعه  ،گل رامیان به گزارش کالله خبر به نقل از
که اکنون مسئولینی  .دریافت نکرده اندرا  65ماه از بیمه سال  9ماه حقوق نگرفته و حتی  74الی  73مدت : اند

شبانه برای بیرون کشیدن جنازه های کارگران معدن حضور پیدا کردید آنزمان که همین کارگران پیگیر مطالبات 
 معوقات حقوق و بیمه شان بودند شماها کجا بودید؟

http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/485864-%D9%85%D8%B5%D8%AF%D9%88%D9%85%DB%8C%D8%AA-%DA%A9%D9%88%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D8%AB%D8%B1-%D9%88%D8%A7%DA%98%DA%AF%D9%88%D9%86%DB%8C-%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D8%B3
http://goleramian.ir/
http://goleramian.ir/


د اعتراض کردند ولی به علت حقوق های عقب مانده خو ۳۴معدن زمستان یورت آزادشهر در دی ماه معدنچیان 
نفر از معدنچیان بصورت  35هیچ مسئولی به فریادشان نرسید تا اینکه بعد از حادثه انفجار معدن و جانباختان 

چرا آنزمان که کارگران پیگیر مطالباتشان بودند هیچکدام از مسئولین .شبانه در محل حادثه حضور پیدا کرده اند
 ق ناگواری رخ دهد تا در محل حضور پیدا کنند؟حتما باید اتفا  حاضر پاسخگو نبودند؟

مشابه همین مشکالت را کارگران معدن گرانیت ملچ آرام شهرستان رامیان ! اقای وزیر کار: کارگران می گویند

تاکنون هر بار مدیران شرکت با وعده های بی عمل این  ۳۵ماه حقوق و بیمه دریافت نکرده و از سال  5دارند که 
و شما چه زمانی باید پاسخگوی این کارگران ..  .را نزد خانواده شان خجالت زده کرده اند قشر ضعیف جامعه

 شوید؟

متر وارد تونل معدن می شوند نباید با رعایت تمام جوانب  7022کارگرانی که تا عمق ! آقای وزیر یک سوال دیگر

 رشان مشغول شوند؟نکات ایمنی به کا

 :یک جامعه شناس

 ها ندارند ها تمایلی برای حضور در گرمخانه کارتن خواب/هزار کارتن خواب در تهران 09تا  61وجود 

http://www.isna.ir/news/96021408701 

 
جامعه شناس با  امیرمحمود حریرچی  :آمده است  ۳۱اردیبهشت۶۵جمعه ،به گزارش خبرگزاری دولتی ایسنا 

درحال حاضر مناطق : کنند گفت آنکه حداقل سه الی چهار میلیون نفر حاشیه نشین در تهران زندگی می بیان
فقیرنشین، حاشیه نشین و مناطقی که عمدتا آسیب دیدگان اجتماعی در آنها ساکن هستند، فراموش 

های غول  ساختمان این: برج ساخته شده است گفت 0022این جامعه شناس با بیان آنکه در تهران ....اند شده

اند  ها که اغلب در مناطق مرفه نشین تهران ساخته شده آیا این برج. کنند؟ پیکر چه دردی را از شهر دوا می
 توانند در جهت حل مشکل مسکن تهران موثر باشند؟  می

بینیم که در مناطق نامناسب انبوه سازی صورت گرفته و  این در حالیست که در بسیاری از موارد می
ها مجوز  شوند و سوال ما این است که چه کسی به این ساختمان های بلند مرتبه ساخته می ختمانسا

هزار کارتن خواب در تهران حضور دارد و سوال من از مجموعه  02تا  71: می گویداین جامعه شناس  ....دهد؟ می
رد؟ این در حالیست که توان مشکالت آنان را حل ک شهرداری آن است که آیا با گرمخانه درست کردن می

ها برای آنان  ها ندارند زیرا این گرمخانه ها اصال تمایلی به حضور در گرمخانه دهد کارتن خواب ها نشان می بررسی
 ....شوند با آنها دائما تحقیر می  حکم زندان را دارد و به علت بدرفتاری

یشتری هم در آن اتفاق بیفتد در کمترین تا شش ر 5.5تهران شهری است که اگر یک زلزله : حریرچی ادامه داد
آسیب دیدگان شهر تهران عمدتا مهاجرینی : وی گفت...هزار نفر در آن کشته خواهند شد  022حالت ممکن 

هستند که هم پشت سرشان خراب است و هم روبرویشان و در چنین شرایطی امکان گرایش آنها به 

 .یابد های متعدد به شدت افزایش می آسیب

 خواهیم دستمزد خودمان را بدهید حقوق نجومی نمی: ن معدن منگنز و نارچ قمکارگرا

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1396/02/15/1397696 

ای شد  حادثه معدن آزادشهر بهانه: آمده است  ۳۱اردیبهشت۶۵به گزارش خبرگزاری تسنیم در تاریخ روز جمعه 
ترین معدن خاورمیانه را یدک  بدهیم، معدن منگنز و نارچ که عنوان بزرگتا دوباره هشداری درباره معدنی در قم 

صدا جان  متری زمین بی ۹۱۱مراتب سخت از معدن آزادشهر کارگران در عمق  کشد؛ معدنی که با شرایطی به می

ساعت بعد از حادثه معدن زمستان یورت  6وزیر صنعت، معدن و تجارت که  محمدرضا نعمت زاده.. .دهند می
شده، معوقات پرداخت و امور مربوط  به وزیر کار سپرده: زادشهر در محل حاضر شد در جمع خبرنگاران اعالم کردآ

شده  در مورد حقوق معوقه کارگران این معدن نیز به وزیر کار سپرده. خوبی ساماندهی و انجام شود به بیمه به
خیلی مناسبی نداشته، اما مشکل درست است که معدن شرایط : وی گفت.معوقات سریعاً پرداخت شود

 .داده ناشی از یک اشتباه بوده است خاصی هم نداشته و اتفاق رخ

وزیر صنعت در حالی نوشدارو برای کارگران معدن آزادشهر آورده که بارها کارگران این معدن و معادن مشابه 
دهد  زهای اولیه این کارگران را نمیمطالباتی که حتی کفاف نیا. ازجمله معدن منگنز ونارچ از مطالبات خود گفتند

به گفته حسین از کارگران معدن منگنز ونارچ، آقای وزیر . های چندماهه را تسویه کرد شود با آن بدهی و تنها می

سال گذشته  خورد؟ م این پول به چه دردمان میایم مطالبات و حقوق ما را بدهید وقتی بمیری االن که زنده
نفر در این  322حدود : "ضعیت مطالبات کارگران معدن منگنز ونارچ از قول کارگران نوشتتسنیم درباره وخبرگزاری 

 ".خواهیم دستمزد خودمان را بدهید به مسئوالن بگوئید؛ حقوق نجومی نمی. کنند معدن کار می

 :های نجومی کارگران معدن منگنز ونارچ فیش

http://goleramian.ir/


 

متری زمین است که نان حاللی سر  342ها نفس حبس شده در عمق زمین های نجومی حاصل سال این فیش

به گفته علی یکی از . توان به زبان توصیف کرد را نمی متر زیر زمین 342:"گوید سفره خانواده شود اکبر می
گیریم باید آن را تسویه کنیم، و  آنقدر از این و آن قرض گرفتیم که وقتی دستمزدمان را می"کارگران معدن منگنز، 

تا در ": گوید یکی از کارگران معدن منگنز ونارچ می...توانیم بکنیم  اعتراض هم نمی. دوباره روز از نو روزی از نو
گردیم از جیب خالی پیش  کنیم روی ما به خاطر مواد معدنی سیاه است، وقتی هم به خانه برمی معدن کار می

 . "انگار همه زندگی ما با روسیاهی رقم خورده است. زن و فرزندمان روسیاهیم

 .این فیش حقوقی یکی از کارگران معدن است

چقدر . سوال خوبی است. گیرد تری و عمق چند صد متری میها چند هزار م این حقوق را برای کار در تونل 
 .هزار تومان در ماه ۸۲٩گیرد؟  می

 

همدردی  سازمان ها و احزاب و تشکل های فرهنگی و کارگری با كارگران معدن ذغال سنگ یورت 

 آذر شهر و خانواده های آنان 

 پیام تسلیت
 شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان سراسر کشور

  
هنوز داغ سوختن کارگران در حادثه پالسکو و یخ زدن کولبران، در دلهایمان تازه بود که خبر جان باختِن معدن چیان 

بی گمان تا زمانی که برای مسئوالن، توجه به منافع  .گلستان، آتشی دوباره در دلهای مردم ایران نشاند

  .باشد، چنین فجایعی دور از انتظار نیست سیاسی و جناحی از مرگ و زندگِی طبقات فرودست جامعه مهمتر
شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان، حادثه دلخراش مرگ کارگران معدن زمستان یورت گلستان را به  

 .کارگراِن زحمتکش، خانواده آن عزیزان، معلمان و عموم مردم ایران تسلیت می گوید
 

 پیام تسلیت

 کانون صنفی معلمان استان تهران
   

گ مظلومانه کارگران معدن زمستان یورت گلستان، جامعه فرهنگیان را مانند سایر اقشار جامعه دچار تاثر و مر
آرزوی مغفرت   و. از این رو الزم می دانیم تا مراتب همدردی و تالم معلمان را اعالم نماییم. ناراحتی کرده است

همچنین امیداوریم اینگونه حوادث درسی  .ته باشیمحمایت از خانواده های درگذشتگان را داش  برای آن عزیزان و
استانداردهای ایمنی در محیط کار بصورت دقیق تری اجرا گردد تا شاهد اینگونه حوادث در محیط های   گردد تا

 .کاری نباشیم

  
 به نشان حادثه پالسکو آتش شهید  شانزده های خانواده پیام تسلیت

 آزادشهر؛ سوز معدن های شریف حادثه جان خانواده
  

توان  تر کرد، چه می کش معدنچی، آتش داغ ما را تازه و نیز گداخته باختن جمعی از عزیزان زحمت شنیدن جان

گنجد و جمالت از محضرتان شرم حضور دارد، پس سخن کوتاه کرده  گفت وقتی درد و احساسمان در کلمات نمی
 .و برایتان صبر و امید مسألت داریم

های کارگران شریف از دست رفته تسلیت گفته و برای آنها از خداوند منان، علو درجات را  نوادهاین مصیبت را به خا
در کنارتان هستیم و از .خواستاریم همچنین برای کارگران گرفتار شده در معدن، آرزوی نجات و سالمتی داریم

 ...منتهای جان با شما همدردیم



 

 معدن یورت آرامگاه معدنچیان/ ردانندکارگران با جان خود چرخ های اقتصاد را می گ

http://bield.info/yourt/ 

سیزدهم    : آمده است   ۳۱اردیبهشت۶۴به نوشته مندرج در سایت حقوق معلم و کارگر در تاریخ روز پنجشنبه
در تاریخ کارگری ایران با حادثه مرگ دلخراش کارگران معدن زغال سنگ زمستان یورت آزاد شهر،  7369اردیبهشت 

این معدن مدتی است . معدن زمستان یورت در شهرستان آزاد شهرِ استان گلستان واقع است...ثبت خواهد شد

مالک این معدن بانک مهر اقتصاد، متعلق به یکی از نهاد های انقالبی  ... که به بخش خصوصی واگذار شده
ظارت های قانونی، نه تنها واگذاری مشاغل پر خطر، مثل کار در معادن، به بخش خصوصی و فقدان ن .است

معیشت و امنیت شغلی کارگران را به مخاطره می اندازد،بلکه جان آنها را نیز در معرض خطرات مرگبار قرار می 
یکی از کارگران این معدن، در کلیپ کوتاهی که یک روز پس از واقعه در فضای مجازی منتشر شده، می  .دهد

صوصی معنیش همینه، آنها فقط زغال و پول می خواهند، جان بخش خصوصی درست کرده اند، بخش خ: گوید

اینها مرثیه خوانی نیست، بخشی از واقعیت هرروزه ی حیات جمعی کارگران ....من که برایشان مهم نیست
 .تا تدبیری در کار نباشد، امیدی به تغییر، در کار نخواهد بود.  ایرانی است

 :کانون مدافعان حقوق کارگر

 گران معدن ذغال سنگ یورت آذر شهرهمدردی با كار

http://www.kanoonm.com/2689 

بار دیگر : آمده است  ۳۱اردیبهشت  ۶۹به گزارش سایت کانون مدافعان حقوق کارگر در تاریخ روز چهار شنبه
هزاران تن آوار بر سر کارگران معدن فرو ریخت، کارگرانی که ماه ها بدون دریافت دستمزد کار می کرده اند، 

بر اساس گزارشات اولیه بیش از چهل .  ارگرانی که حرص و آز سرمایه داران ، آنان را به قتل گاه فرستاده استک

با آرزوی آنکه کارگران زیر  ...نفر از كارگران معدن ذغال سنگ آذر شهر به علت ریزش در زیر آوار مدفون شده اند
خواهیم به هر طریق كه میو كارگران و زحمتكشان می آوارمانده، زنده بیرون آیند، ما از همه نیروهای مردمی

توانند به  یاری آسیب دیدگان بشتابند و با اعتراضات پیگیر مقصران و عامالن این حادثه وحشتناك را به جرم قتل 
 .عمد کارگران به محاكمه بكشانند تا  بتوان از پیشامد چنین حوادثی در آینده جلوگیری كرد

ننگ ابدی بر سرمایه  -کارگران ایران پیرامون مرگ جانگداز دهها کارگر معدن یورت  بیانیه اتحادیه آزاد

 داری حاکم بر ایران باد

http://www.etehadeh.com/?page=news&nid=6095 

انفجار در معدن    : آمده است   ۳۱اردیبهشت۶۴در تاریخ روز پنجشنبهبه نوشته سایت اتحادیه آزاد کارگران ایران 
مرگ دسته جمعی کارگران  ....شهر استان گلستان و مدفون شدن دهها کارگر رنج کشیده در زیر آوار یورت آذر

معدن ذغال سنگ یورت را به هیچ عنوانی نمیتوان و نباید، صرفا از زاویه قصور در تامین ایمنی محیط کار 
االترین درجه از بی حقوقی بر طبقه ما کل دم و دستگاه سرمایه داری حاکم بر ایران را بدلیل تحمیل ب... .نگریست

 .کارگر، عامل اصلی جان باختن هم طبقه ای هایمان در معدن یورت میدانیم

ما . ما دردمندیم و با خشمی آکنده از عصیان، در غم از دست دادن هم طبقه ای هایمان در معدن یورت سوگواریم

ن، پدران و دوستان و همکاران کارگران جان شریک غم و اندوه و اشکها و ضجه های همسران، فرزندان، مادرا
باخته معدن یورت هستیم و با تسلیت به این عزیزان، همینجا با آنان و کارگران جان باخته معدن یورت عهد می 

بندیم مصمم تر از هر زمانی، لحظه ای در مبارزه برای پایان دادن به وضعیت مصیبت بار موجود درنگ نخواهیم 
 .هایی که همه مسببین جنایت علیه ما کارگران در برابر دادگاههای مردمی قرار بگیرنددور نیست روز. کرد

 :کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری

 مرگ دلخراش معدنچیان در معدن زمستان یورت  آزادشهر گلستان

https://web.telegram.org/#/im?p=@khamahangy 

پیش از ظهر : آمده است  ۳۱اردیبهشت۶۵در تاریخ روز جمعه در شبکه تلگرامی  برپایه اطالعیه کمیته هماهنگی

آزاد شهر و محبوس شدن " زمستان یورت " اردیبهشت، خبر انفجار معدن ذغال سنگ  73روز گذشته چهارشنبه 
ه گانی که محبوس شد. دهها کارگر، دل هر انسان شرافتمندی را به درد آورد و همه ما را در بهت و ماتم فرو برد

همه چشم ها و . متری و در تونل ها، گرفتار خروارها خاک و گاز متان و منواکسید کربن شده بودند 7022در عمق 
نگاه ها دنبال خبر امیدوار کننده از زنده بودن این کارگران زحمتکش بود، اما ساعت های بعد، تصاویر و خبرهای 

به باور ما ....یی که به دنبال خبرهای مسرت بخش می گشتمنتشر شده، پایانی بود بر انتظار همه چشم ها
آنچه که می تواند مانع از کشتار کارگران معدن و دستیابی آنان به مطالبات شان شود، مبارزه و تالش برای ایجاد 



تشکل های خود ساخته و مستقلی که بتواند با اتکا به نیروی . تشکل های معدنچیان و سراسری بودن آن است

ارگران ایجاد شود و در همبستگی و اتحاد با دیگر بخش های کارگران ایران به سازماندهی مبارزات کارگران خود ک

 .بپردازد

 کمیته حمایت از شاهرخ زمانی

 !!!انفجار در معدن زغال سنگ یورت جمهوری اسالمی است عامل 

post.html-http://chzamani.blogspot.se/2017/05/blog 

 

حکومت  ...: آمده است  ۳۱اردیبهشت۶۵در تاریخ روز جمعه  به نوشته وبالگ کمیته حمایت از شاهرخ زمانی

اسالمی در دهه شصت تشکل ها ، سازمانها و احزاب و شوراها و مردم را قتل عام کرد ، روزی قیام مردم اکبر 
را سرکوب و کشتار می کند و روزی کارگران خاتون آباد  00کشید ، روزی قیام  و جاده ساوه را به خاک و خون آباد 

را به گلوله می بندد ، روزی باعث خروج قطار از ریل و روز دیگر باعث فرو ریزی ساختمان پال سکو می شود، روزی 
رف می کند و امروز باعث انفجار در معدن زغال سنگ یورت با ایجاد بیکاری مردم را وادار به کولبری و یخ زدن زیر ب

می شود، چرا که به جای بر قرار ایمنی و هزینه کردن برای بر قراری ایمنی در کار بودجه ایمنی را اختالس کرده 

ات آنها، مشغول برنامه ریزی فریب کاری با انتخاب اند و به جای برنامه ریزی و تامین ایمنی کارگران و محل کار 
باید انقالبیون و کارگران پیشرو در تشکل های مختلف متشکل شوند ،  ....نمایشی و افزایش اختالس ها هستند

پوسیده است، ولی تنها از طریق تشکیالت منظم و آهنین می شود این حکومت فاشیستی " این نظام کامال
 .تنها چاره ما وحدت و تشکیالت است. اسالمی را نابود کرد

 ادهای همبستگی اطالعیه نه

 و زنده بگورشدن کارگران معدن  سنگ زمستان یورت شمال غربی انفجار در معدن زغال

http://nahadha.blogspot.com/ 

به بخش  ۶۹۸۷سنگ در سال   زغال معدن زغال سنگ آذر شهر می توان نوشت ، اینستکه؛ معدنآنچه درباره 

، حدود (بسیج)د متعلق به صندوق مهر ايرانیان درص۷۱خصوصی واگذارشده و سهم عمده آن یعنی حدود 
. و بخشي نیز متعلق به نگین طبس است( شركت مجتمع صنايع و معادت احیاي سپاهان)درصد ازآن تكادو ۶۱

همچنین در خبرها آمده است که شرکت صنعتی و معدنی شمالشرق شاهرود به مدیرعاملی علی نصیری ، 
و آنچه در باره شرایط کار کارگران در معدن باید نوشت ، بغایت ضد . راستبهره بردارمعدن زمستان یورت آزاد شه

تا جائی که به گفته یکی از کارگران ، بخشی کارگران دستمزدهای معوقه آنان بوده انسانی و مشکل اساسی 
فرمایانی در بیمه نبوده و با چنین کار  بخش بزرگی از کارگران. ماه حقوق دریافت نکرده اند ۶۲به مدت   از آن ها

  ....شرایط سخت برده دارانه به کار مشغول بودند

جعه ضد ، ضمن اعالن همدردی با خانواده هایی که عزیزان خود را در این فا...فعالین نهاد های همبستگی 

ده نباید ابعاد این جنایت تنها با اعالن تاسف زود گذر به فراموشی سپربرآنیم که ما ... انسانی از دست داده اند 
نظام  اسالمی را مسئول مستقیم جان همه   .این فجایع را باید به پای نظام سرمایه داری ایران نوشت .....شود 

 !آسیب دیدگان و کارگران جانباخته این معدن و مسبب آن به جهانیان شناساند 

ن کشته کارگرا: انفجار معدن زغال سنگ یورت :اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران
 شدند، پاسخگو کیست؟

iran.org-info@workers 

 

mailto:info@workers-iran.org


بعد از آتش سوزی ساختمان پالسکو این دومین فاجعه در ماه های اخیر است که به علت تعداد کثیر کشته ...

یع رسانه ای می شود و توجه افکار عمومی را به خود جلب می شدگان و ابعاد دهشتناک فاجعه، در سطح وس

اما فاجعه معدن زغال سنگ یورت و فاجعه پالسکو استثناهایی در عرصه کار و کارگری نیستند، بلکه نمونه .کند
 ...های بزرگ و دهشتناک از قربانی شدن هر روزه  کارگران در هنگام کار می باشند

دانستن جمهوری اسالمی و کارفرمایان در قبال آمار وحشت آور  قربانیان سوانح  اتحاد بین المللی، ضمن مسئول

کاری، کشته شدن کارگران فاجعه معدن یورت را به خانواده های آنان و همه کارگران معدن یورت و طبقه کارگر 
نمایندگان ما خواهان بررسی علت این حادثه توسط یک هیئت کامال مستقل با حضور . ایران تسلیت می گوید

منتخب کارگران معدن یورت، خانواده جان باختگان و مصدومین و نهادها و تشکالت مستقل کارگری در ایران 
عوامل و مسسببان این حادثه باید افشا و محاکمه شوند و به خانواده کارگران جان .  وسطح بین المللی هستیم

 باخته و مصدومان باید غرامت کامل پرداخت شود

 فاجعه مرگ کارگران معدن آزادشهر درباره/ ورای همکاری نیروهای چپ و کمونیستاعالمیه ش

http://shoora-namayandegan.org/ 

درمتن مضحکه انتخاباتی به عاملی برای بهره برداری جناح های  سانحه مرگبارمعدن در کشور فاجعه بزرگترین... 
ومتی در این حادثه مرگبار که در حکم قتل حکومتی علیه هم مبدل گشته در حالی که همه جناح های حک

که زیرفرمان  از مالک اصلی معدن یا نهاد سپاه و بسیج:عمدی کارگران است سهیم میباشند

قرار دارد و او نشان داده است که برای درهم  جنایتکاررژیم سرمایه داری اسالمی ی وتملکسرکرده مستقیم
 ...( نمونه آق دره) رگران را صادر میکندشکستن اعتراض کارگران معدن دستورشالق زدن کا

  
شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست سانحه دلخراش معدن آزاد شهر را به همه خانواده های جان باخته 

تسلیت گفته و حمایت همه جانبه خود را با آن ها ، با مصدومان این سانحه و خانواده هایشان برای پیگیری و به 
  .ن این جنایت اعالم میکندمجازات رساندن مسئوال

 - 4حزب کمونیست ایران -3اتحاد چپ سوسیالیستی ایرانیان -0اتحاد چپ ایرانیان در خارج کشور -7 :امضاها

شورای  -1(راه کارگر)سازمان کارگران انقالبی ایران -9 سازمان راه کارگر -5سازمان اتحاد فدائیان کمونیست
-6 هامبورگ -شورای فعالین سوسیالیست و آزادیخواه -0 استکهلم -ایرانحمایت از مبارزات آزادیخواهانه مردم 

کمیته حمایت از مبارزات  -77 گوتنبرگ -کانون همبستگی با کارگران ایران -72 دانمارک-کانون اندیشه کپنهاگ 
شور سازمان کمیته خارج ک - 73فنالند -کمیته حمایت از مبارزات کارگران ایران -70 دانمارک -جنبش کارگری ایران

 هسته اقلیت -57غرب آلمان -نهاد همبستگی با جنبش کارگری ایران -74(اقلیت)فدائیان

  
 (راه کارگر) اعالمیه هیئت اجرائی سازمان کارگران انقالبی ایران

زنده به گور شدن معدن چیان و بی حقی آنان در /  فاجعه دلخراش معدن آزادشهر  به مناسبت
 حکومت فقها

 

.rahekargar.net/browsf.php?cId=1090&Id=21&pgnhttp://www = 
 

نفر از جانباختگان انفجار  ۹۵از اولین خبر تا واپسین پیوست خبری در لحظه کنونی که بر پیدا شدن پیکرهای 
کارگر  ۴۱و   نفر آسیب دیده ۱۲با  غربي شهرستان آزادشهر تصریح داشته معدن زغال سنگ زمستان يورت شمال

به بزرگ ترین سانحه مرگبار معدن در کشور ما تبدیل شده  فاجعه  این  متری زیر زمین،۶۸۱۱ گرفتار در عمق
  ... .است

. است در این لحظات تلخ و دردناک با خانواده جانباختگان و آسیب دیدگان این فاجعه دلخراش همدرد سازمان ما

با خانواده های جانباختگان و  خود تگیهمبس از هر طریق ممکن  تقاضا داریم همه حامیان جنبش کارگری ما از
از هیچ   اعتراض جمعی علیه زمینه سازان و مسببان این جنایت ایو بر را اعالم دارند  از آنان  خود  حمایت

 .اقدامی فروگذار نکنند
  

 

 

 


